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איסור מלאכה ביו"ט  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .א

סימן ב

חילוק מלאכות ביו"ט שחל בשבת

סימן ג

מלאכת אוכל נפש ושמחת יום טוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג

סימן ד

מבעיר ומכבה ביו"ט

כתב הרמב"ם ,ששת ימים האלו שאסרן הכתוב בעשיית מלאכה הן הנקראים ימים טובים,
ושביתת כולן שוה שהן אסורין בכל מלאכת עבודה חוץ ממלאכה שהיא לצורך אכילה f
וכתב המגיד משנה שיש ללמוד מלשון הרמב"ם דמלאכת אוכל נפש אינה בכלל מלאכת
עבודה  fמבאר דמה דנאמר בתורה דמלאכת אוכל נפש מותרת ,הוא על המלאכות שאינן
במהותן מלאכות של אוכל נפש  fנראה שדברי הרמב"ם מדוקדקים ,וזה מתפרש עפ"י
האמור דתרי הלכות נאמרו כאן  fמבאר דמה דהוי אוכל נפש במהותו ,סגי במקלעו
אורחים שלא לחייב עליו  fהרמב"ן ביאר הענין דמלאכה שהיא באוכל נפש היא מלאכת
הנאה לא מלאכת עבודה  fועפ"י האמור מבואר מה שהעיר עליו בספר מלאכת יו"ט f
בלשונות הרמב"ם לא מבואר להדיא מה הן המלאכות האסורות מהתורה  fמבאר שאף
ביו"ט הגדר הוא כמש"כ הראשונים לענין מלאכת חוה"מ שהתורה מסרה הענין לחכמים f
חכמים קבעו איזה מלאכות הן בכלל מלאכת עבודה

.........................................

קי"ל שיש חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט  fאולי יש לחדש בעושה
מלאכה בשבת שהוא גם יו"ט ,דמתוך שיש חילוק מלאכות לענין שבת איכא חילוק מלאכות
ליו"ט  fמבאר דזה תלוי בדעות האחרונים בהא דאין חילוק מלאכות ביו"ט ,האם מ"מ הוו
שני איסורין  fיל"ד גם על יוה"כ שחל בשבת לשי' דאין חילוק מלאכות ביוה"כ

יא

כתב הרמב"ם ,כל מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב יו"ט אסרו חכמים לעשות אותה
ביו"ט ולמה אסרו דבר זה וכו' וימנע משמחת יו"ט ,ומזה הטעם עצמו לא אסרו ההוצאה
ביו"ט כדי להרבות בשמחת יו"ט  fנראה דשיטת הרמב"ם היא כמש"כ הראב"ן בטעמא
דאיסור מלאכת אוכל נפש ביום הכיפורים  fוע"ז נחלק הראב"ד ולכן נתן טעם אחר להלכה
זו  fמבואר דיסוד דין איסור מלאכה ביו"ט הוא עפ"י מצות שמחת יו"ט והיתר מלאכת
אוכל נפש  fומובן מש"כ התוס' דהתירו להרבות בבישול ביו"ט  fוכן י"ל דזה הטעם
לפסק הרמ"א דהמתענה ביו"ט אסור לבשל

......................................................

כתב הרמב"ם ,אע"פ שהותרה הבערה ביו"ט שלא לצורך אסור לכבות את האש אפילו
הובערה לצורך אכילה  fצ"ע מש"כ "וכשם שאין מכבין את האש כך אין מכבין את הנר" f
מביא ומברר מקור הדין בסוגיא בביצה  fחזינן שמדין תורה איכא שני מיני הבערות f

טז
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מבאר דדברי הרמב"ם מתאימים עם הגמ'  fלפ"ז נמצא שהמבעיר אש ביו"ט יש מאין
שאינו לצורך אוכל נפש ה"ז לוקה מהתורה ,אבל המבעיר מאש הנמצאת ה"ז מותר ביו"ט f
מבאר דסד"א דאש של נר שהודלק מאש אחרת שאין בו איסור תורה ביו"ט גם כיבויו
יהיה מותר קמ"ל שאינו כן

סימן ה

בגדר מלאכת יו"ט

סימן ו

כתישת עפר ביו"ט אי הוי

סימן ז

מבשל ביו"ט אם קנסוהו  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כו

........................................................

בתוס' על התורה עמדו על השאלה ,הואיל ומבואר בגמ' שיוסף יצא בראש השנה איך
גילח ביו"ט  fמבאר שהגדר במלאכת יו"ט שנמסרה לחכמים  fי"ל שאפשר היה ליוסף
להתיר לעצמו גילוח ביו"ט משום מסרן הכתוב לחכמים  fוכן יש לבאר עפ"י מש"כ באו"ש
על ניגון בכלי שיר ביו"ט שני לכבוד המלך

טוחן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בסוגיא בביצה מבואר שכתישת רגבי עפר הוי תולדת מלאכת טוחן ופשט הגמ' דהוי לאו
דאורייתא  fמעיר שלא כתב הרמב"ם הלכה זו המפורשת בגמ' ,ואע"פ שהזכיר טחינת
מתכת  fיש בזה חידוש ,שהרי העפר שכותשים אותו אין זה כטוחן חיטים  fמביא ומברר
דברי הרמב"ם בפי' המשנה בביצה שם  fמבאר מש"כ הרמב"ם ,מי שהיה לו דקר נעוץ
מבערב יו"ט ונתקו ביו"ט והעלה עפר אם היה אותו עפר תוחח ה"ז מכסה בו ומטלטלו,
אבל אם העלה גוש עפר ה"ז לא יכתוש אותו ביו"ט

יט

כג

בלח"מ בשם הרלב"ח מדקדק לשון הרמב"ם דמבשל במזיד לכתחילה לחול אסור f

בפשוטו ה"ז כשבת ואין האיסור אלא לו ולא יאכל עולמית אבל אחרים מותרים  fצ"ע,
דהא קי"ל שהמבשל מיו"ט לחול אינו לוקה שהואיל ומקלעי ליה אורחים ה"ז התבשיל
ראוי להם  fמיישב דהגדר הוא דתו לא איקרי מלכתחילה מלאכת אוכל נפש  fמוכיח
שאסור מהתורה לעשות מלאכה מיו"ט אחד לחבירו

סימן ח

התר מלאכה ביו"ט במקום פקו"נ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כט

סימן ט

הפרשת חלה ביו"ט ]א[  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לא

יל"ד במלאכה לצורך פיקוח נפש ,אי הוי הוי בכלל אוכל נפש ועדיפא מיניה  fאמנם זה
רק לגבי המלאכות שהן בכלל היתר אוכל נפש  fאיכא לדון אי הוי בכלל שווה לכל נפש f
וכן יש לדון על ספק פקוח נפש

איתא בביצה ,חלת חו"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש  fנחלקו הקדמונים בגדר הלכה זו,
אם ר"ל שאין כלל דין טבל אלא איכא חובת הפרשה ,או דילמא הוי טבל ומיתלא
בהפרשה  fמביא ומברר מש"כ בתשובות מהר"י ווייל שהוא בגדר ברירה  fבביצה שם
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הק' בגמ' ,א"כ אמאי גלגל העיסה מערב יו"ט אין מפריש חלתה ביו"ט הרי אין כאן תיקון f

מבאר מה שפירש"י שם "ולא הויא הפרשה" עפ"י שיטת מהר"י ווייל  fבפשוטו כוונת
הגמ' כמש"כ האחרונים שמכאן מקור לשי' הרמב"ם דהפרשת תרו"מ בשבת אסורה משום
מתקן ומשום מקדיש  fמבאר תשובת הגמ' עפ"י פי' הקצה"ח דהגדר בברירה זו היא
שהחלות נעשה בזמן ההפרשה ,ולפ"ז אסור לעשות הפרשה כזאת בשבת  fבפי' ר"ח
בסוגיא אינו מפרש כרש"י ,אלא בשאלת הגמ' ס"ל להש"ס שמותר להפריש ביו"ט כיון
שלא נתחייב מערב יו"ט  fמבאר המו"מ בגמ' לפי פי' ר"ח  fולפ"ז ס"ל לר"ח שאיסור
הפרשת תרו"מ בשבת ויו"ט הוא משום תיקון ולא משום מקדיש

סימן י

הפרשת חלה ביו"ט ]ב[  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לח

איתא בביצה ,גלגל עיסה מערב יו"ט מפריש ממנה חלתה ביו"ט ,אבוה דשמואל אמר אפילו
גלגל עיסה מערב יו"ט אין מפריש ממנה חלתה ביו"ט  fמביא ומברר העולה מדברי
הראשונים בביאור הענין  fבמשנ"ב הביא הנידון בפוסקים על ערב פסח שחל להיות בשבת
שאפה חמץ לצורך שבת ,שא"א לאכול ולשייר ולהניח עד למחר  fמבאר הנידון לפי דרכו
של מהר"י ווייל בגדר אוכל ואח"כ מפריש

סימן יא

טובים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מג

מצות צדקה בימים

ברגל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מו

מצינו בשתי מצוות שנאמרו ביו"ט בתורה ,שהן כוללות מצות צדקה בעצם חיובן  fמבואר
בלשון הרמב"ם" ,אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו" שאין כאן כלל מצות שמחה f
יש לחקור באופן שהוא אנוס על קיום השמחה לעניים  fיל"ע האם גם קיום מצות שמחה
בקרבן שלמים הוא דוקא בתנאי זה שיאכיל גם לעניים  fאיתא בספרי "לא יראה את פני
ה' ריקם מן הצדקה"  fמביא ומברר הגירסאות בזה  fבספר יראים כתב ,וכאשר יבואו
לראות צריכין לעשות צדקה או קרבן דכתיב לא יראו פני ריקם  fמבואר שיש חיוב צדקה
גם משום מצות שמחה וגם משום מצות ראיה ,וקיום המצוה הוא ביו"ט דווקא  fמבאר
דיש עפ"י הספרי והיראים דין בפ"ע על הזמן שאין המקדש בנוי על מכונו

סימן יב

חובת טהרה

כתב הרמב"ם ,כל ישראל מוזהרין להיות טהורים בכל רגל מפני שהם נכונים להכנס למקדש
ולאכול קדשים ,וזה שנאמר בתורה ובנבלתם לא תגעו ,ברגל בלבד ,ואם נטמא אינו לוקה f
הרמב"ם קבע הלכה זו בספר טהרה ,אע"פ שתכליתה להלכות ראיה וחגיגה  fמביא ומברר
דברי המפרשים לבאר מש"כ הרמב"ם שאינו לוקה  fמדוקדק לשונו "כל ישראל מוזהרים
להיות טהורים בכל רגל" ולא קאמר שמוזהרים שלא להטמא  fדעת הרמב"ן דאין זה חיוב
מהתורה ,ולא נתבאר אי הוי מדברי סופרים או אסמכתא  fמבאר דטמא פטור מראיה,
ולא רק שאינו יכול להכנס ,ולזה איכא ילפותא מקרא דחיוב הוא מהתורה להיות טהור f
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מביא ומברר מש"כ השאג"א דבנידו"ז הרמב"ם והראב"ד לשיטתם  fבמאירי מבואר דהוא
משום חיוב אכילת חולין בטהרה למעלת הרגל  fמהרוקח נראה שהוא מצות הגוף שיהיה
בטהרה  fמבאר מש"כ בשאג"א בענין ר"ה ויוה"כ דליכא אכילת קדשים

סימן יג

איסור טומאה ברגל

סימן יד

מצות עליה לרגל

.......................................................

כתב הרמב"ם ,כל ישראל מוזהרים להיות טהורים בכל רגל מפני שהן נכונים להכנס למקדש
ולאכול קדשים ,וזה שנאמר בתורה ובנבלתם לא תגעו ,ברגל בלבד ,ואם נטמא אינו לוקה f
במשך חכמה כתב דאין זה לאו גמור ,רק כמו ניתן לחכמים  fלא ברור מדבריו אם הכוונה
דהוי דאורייתא  fהמש"ח מייתי סייעתא מהתוספתא מהא דשורפין פרה במועד  fבשלטי
הגבורים הביא בשם הריא"ז דמפרש הך תוספתא על חוה"מ  fעפ"י דרכו של המשך
חכמה שלאו זה נמסר לחכמים יבואר המשך לשון התוספתא ,ואם היה כהן מיטמא להן f
י"ל שעיקרו של הלאו הזה הוא שלא לעשות כל דבר המונע כניסה למקדש

........................................................

כתב הרמב"ם מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגין אליו
שלש פעמים בשנה  fלכאורה בידוע שאי אפשר להקריב קרבנות וחגיגה שוב ליכא מצות
בנין  fמפרש מש"כ בספר המצוות "ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל
שנה"  fמבאר שהיא מצוה אחת לעלות שלש פעמים בשנה אלא שאין מעכבין זא"ז

נא

נד

סימן טו

משמרות ברגלים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נו

סימן טז

דין לינה ברגל

בספר המצוות כתב הרמב"ם ,היא שציונו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות ,אלא ברגלים
לבד שיעבדו אז המשמרות כולן בשווה ,ובכלי המקדש כתב להיות כל המשמרות שוות
ברגלים  fועמד הרמב"ן על שאין לשונות הרמב"ם בב' המקומות שווים  fמבאר שגדר
מצוות אלו אינו שווה אצל כהנים ולויים  fמיישב שאין סתירה בין ספר המצוות והלכות
כלי המקדש

............................................................

איתא בספרי ,ופנית בבוקר והלכת לאהליך ,מלמד שטעונין לינה  fתו איתא בספרי ,ביום
השמיני עצרת תהיה לכם ,עצרו הכתוב מלצאת  fבדרשת הספרי ובגמ' משמע שטעון
לינה היינו הלילה אחרי הבאת הקרבן  fרש"י בפרשת ראה כתב" ,ופנית בבוקר ,לבקרו
של שני ,מלמד שטעון לינה ליל של מוצאי יו"ט"  fבתרגום יונתן שם כתב דפנית בבוקר
היינו "מיפק חגא"  fמהראב"ע מתבאר כי קבלת מעתיקי התורה היא שאין הכוונה לפנות
לאהליהם ביום קדש  fמביא ומברר דברי רש"י בנידו"ז בכמה מקומות  fמבאר מ"ט
הוצרך רש"י לפרש שהכוונה למוצאי יו"ט ואיזה הכרח היה לזה מתוך הסוגיא  fלפי
המבואר יהיה מקור לדברי הרמב"ם  fאפשר לפרש גדר החיוב בג' אופנים ,י"ל דהוא

נח
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גזה"כ דיש חיוב לינה משום יו"ט ,או דהוא משום הראיית פנים ,או משום הקרבן שהביא
כשבא ליראות  fויש נפ"מ לדינא בין הטעמים  fמביא ודן בדברי המפרשים לבאר
הספרי  fמצינו ג' עניני לינה ,לינה לאחר קרבן ,לינה לאחר יו"ט ראשון משום ראיית פנים,
ולינה בליל כל יו"ט משום דעצרת היינו ללון בירושלים בליל מקרא קודש  fמבאר לפי"ז
סוגית הגמ' ודברי הראשונים  fמבאר מש"כ המפרשים אמאי לא הביא הרמב"ם דין לינה
אלא בהלכות בכורים  fמביא ומבאר מש"כ המאירי בענין לינה

סימן יז

עולת ראייה ושלמי חגיגה דוחין

יו"ט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כתב הרמב"ם ,עולת ראייה ושלמי חגיגה אין דוחין את השבת ,אבל דוחין את יום טוב,
שאין אלו נדרים ונדבות אלא חובות  fנראה שהרמב"ם מפרש כן על יו"ט אחרון שמקריבין
מדין תשלומין וה"ז דוחה יו"ט  fמביא ומברר סוגית הגמ' בביצה דפליגי בית שמאי ובית
הלל אם עולת ראייה קריבה ביו"ט  fמבאר דלענין יו"ט ראשון לא פליגי ב"ש וב"ה הואיל
והיא חובת היום ולא נחלקו אלא לענין יו"ט אחרון

ע

סימן יח

חצי עבד וחצי בן חורין

סימן יט

עמידה על הקרבן וראיית פנים בחג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עה

סימן כ

מצות שירה ותקיעות במועדות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עט

בראייה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

איתא בערכין הכל חייבין בראייה לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כאן במשנה
ראשונה כאן במשנה אחרונה  fהרמב"ם פסק מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מפני
צד עבדות שבו  fמבאר הסוגיא ליישב שי' הרמב"ם  fולפ"ז מיושבת שאלת המנח"ח,
דאם האדון הוא קטן הרי אין כופין לשחרר

עג

במתני' תענית ,וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו ,התקינו נביאים
הראשונים בד' משמרות  fבפי' הר"ח הביא מהירושלמי ,א"ת יהיו כל ישראל כל השנה
כולה בירושלים עומדים על קרבנן ,לא חייבתם תורה אלא ג' רגלים בשנה  fמבואר בקרית
ספר דעמידה על הקרבן הוא דין תורה ,וילפינן נמי מפסח דאיכא דין שליחות  fמבאר
דעצם החיוב לעמוד על קרבן הוא אותו החיוב על עולת ראייה שצריך להיות בעזרה בשעת
הקרבת הקרבן  fאלא שבקרבנות ראייה אמרה תורה יראה כל זכורך ולא מהני שליחות,
ובשאר קרבנות לא הקפידה התורה על כך ומהני שליחות  fביום השמיני למילואים היה
ענין מצות ראיית פנים בקרבן כמו יו"ט ,ולכן נצטוו כל ישראל בהבאת הקרבנות ובאו כולם
לעזרה
כתב הרמב"ם בספר המצוות ,שציונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת כל קרבן
מקרבני המועדות  fמביא מש"כ להעיר בלשונות הרמב"ם  fבערכין ילפינן דרק בחובות
הציבור שקבוע להם זמן איכא חובת שירה  fמצינו חידוש בקרית ספר שאין חובת שירה
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אלא במועדות וראשי חודשים  fמבאר דלהרמב"ם מצוה זו נכללת בסדר הקרבנות של
מועדות ,וכן יש לדייק לשון הרמב"ם  fיל"ד לדעת הרמב"ן שיש ברכת המצוות על כל
עבודות המקדש שיש לברך על התקיעה והשירה  fלא נתבאר אם צריכים בגדי כהונה אי
מיקרי עבודה  fיש לדון אם כהן שעובד בהקטרה או כיו"ב והלך ותקע ,האם זה מיקרי
מעבודה לעבודה  fצ"ע אי שייך בתקיעות ברך ה' חילו בנמצא חלל  fבספרי איתא גם
לרבות שבתות  fהרמב"ם כתב "המועדות כולם" וצ"ב כוונתו

סימן כא

ברכת נשים על מצות עשה שהזמן גרמא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פד

סימן כב

תפילת ותערב לפני ברכת כהנים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צב

סימן כג

נשיאת כפים ביו"ט שני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צה

ר' יוסי סבר נשים סומכות רשות ,והיינו שיש להן מצוה דאורייתא ,ואינו ביטול עשה אם
לא סמכו אבל קיום עשה איכא  fבפשטא תהא ברכה על הסמיכה וכן נשים מברכות f
התוס' ילפו מסמיכה לענין ברכת נשים על מצות עשה שהזמן גרמא ,והיינו דהוי אצלן מצוה
גמורה ולא היתר גרידא לעשותן ,ולפיכך יכולות גם לברך  fבספר רביד הזהב העלה
דמצוות עשה שהזמן גרמן נאמרו גם לנשים ,אלא שלאנשים היא מצוה מחוייבת ,ואילו
נשים אין להן איסור בביטולן ,ולפיכך הן מברכות וליכא בל תוסיף  fמקשה דא"כ אמאי
אין האשה יכולה להוציא את האיש יד"ח בתקיעה שופר  fמבואר דיש חילוק בין מצוה
שיש חיוב גמור על הגברא לעשותה ובין מצוה שהעושה אותה עשה מצוה אע"פ שלא
נתחייב  fלפי"ז יל"ד לענין עשה דוחה לא תעשה  fכמו"כ יש נפ"מ אם אשה תוכל לברך
על סוכה  fיל"ע בעיקר הדמיון שנקטו התוס' של מצות עשה שהז"ג לסמיכה  fוכן צ"ת
מה שפסק ר"ת שאשה פסולה לעשות חפצא של מצוה שאינה מחוייבת  fנראה דאשה
העולה לרגל מקיימת מצוה מהתורה של ראיית פנים ,וממילא הרי היא בלאו דלא יראו פני
ריקם  fמבאר האמור לפי שי' בה"ג והראבי"ה דבמ"ע שהז"ג גם אם הן חייבות משום היו
באותו הנס מ"מ נחית דרגא

מביא ומבאר מש"כ בעל ושב הכהן דהואיל ואומרים קודם העולות ואח"כ החטאת לפיכך
מתפללים על "סדר העבודה"  fבבנין שלמה תמה א"כ אמאי אין אומרים ותערב בראש
חודש ,וכן אמאי אין אומרים אם אין כהנים בביהכנ"ס  fולפיכך העלה שתפילת ותערב
מיוסדת על מצות נשיאת כפים שתיעשה כפי שהיה במקדש  fמבאר דנוסח ותערב ראו
הקדמונים לתקן לצורך הזכרה לכהנים לעקור רגליהם  fי"ל שרק תפילת ציבור ביו"ט
איקרי תפילת ציבור מהתורה בגדר קרבן ציבור ,ואפשר דמה"ט רק ביו"ט אומרים כן

נחלקו הגינת ורדים והמהר"ם חביב ,באנשי חו"ל הנמצאים ביו"ט שני בא"י ,האם יעלה כהן
לדוכן בתפילת מוסף שלהם  fועפ"י זה נחלקו בביאור הפלוגתא אם הכהנים שוקלים או
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אינם שוקלים  fמעיר ממש"כ האחרונים שהקרבנות עולים לכל ישראל  fמעיר על מש"כ
המהר"ם חביב ,דהשאלה הזאת יש לתלות בזה ,האם בן א"י יכול להוציא יד"ח תפילה
לבני חו"ל שהם מחויבים בה ולא הוא  fולפ"ז יש לדון ,שאם הכהן עצמו הוא נמי הש"ץ
והוא מוציא את בני חו"ל בחובת תפילה שלהם  fמביא ומברר דברי הגינת ורדים דכהן
שכבר התפלל כיון שיכול לחזור ולהתפלל תפילת נדבה שפיר הוי אצלו שעת עבודה f
יש להסתפק לענין ברכת כהנים במקדש ,האם כהנים ממשמרת אחרת ומבית אב אחר
יכולים לברך אע"פ שאינם יכולים לעבוד

סימן כד

בנוסח תפילת מוסף ביו"ט  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צט

סימן כה

טעה בתפילת יו"ט שחל בשבת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קא

מבאר דב' הנוסחאות "שנשתלחה במקדשך" או "השלוחה במקדשך" תלויות במחלוקת
הרמב"ם והראב"ד  fהרמב"ם בנוסח התפילה גורס "שנשתלחה" ומבואר עפ"י החינוך
דהיתר איכא בזה"ז ולא חובה  fמפרש הא דאומרים "ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות"

טעה ביו"ט שחל בשבת בשחרית והתפלל של שבת ואמר יעלה ויבוא עם הזכרת היום,
האם יצא ידי חובתו  fבשו"ע איתא ,שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעלה ויבוא יצא ואפילו
היה שבת אם הזכיר ביעלה ויבוא יצא  fמעיר אמאי לא ביארו שם כפשוטו ,דהרי פסק
השו"ע שהמתפלל של חול והזכיר באיזה אופן של שבת יצא וא"כ ה"ה של יו"ט  fאמנם
לפי המבואר במג"א הטעם שהמתפלל של חול בשבת יצא ,א"כ ביו"ט שחל בשבת לא
עשה כמטבע שתיקנו חכמים

סימן כו

הבדלה בין קודש

סימן כז

קביעות סעודה בערב יום טוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קה

לקודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בפסחים איתא ,סדר הבדלות אומר המבדיל בין קודש לחול וכו' בין כהנים ללויים  fובתוס'
שם כתבו ,דהבדלה שבין כהנים ללויים היא הבדלה שבין קודש לקודש ,ולפירושם נמצא
שגם בלויים איכא קדושה  fגם בספר המנהיג כתב דהבדלת כהנים מלויים היא מעין
חתימה בין קודש לקודש  fאולם המאירי והאבודרהם כתבו דהמקור להבדלה בין קודש
לקודש חזינן בקרא והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים  fומבואר לפי
מש"כ המשך חכמה דליכא קדושת לוייה

כתב הרמב"ם ,וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כערב
שבת שדבר זה בכלל הכיבוד  fצ"ע אמאי חזר הרמב"ם והזכיר הלכה זו  fמבאר דקמ"ל
דהלכה זו נוהגת בכל ערבי יו"ט אע"פ שהן ימי חוה"מ  fיש לדון במי שלא אכל קודם
מנחה  fסעודת חוה"מ יש להקדימה לשחרית ואם לא סעד שחרית יש לאוכלה אפי'

קג
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מהמנחה ולמעלה  fבערב יו"ט שחל להיות בשבת לדעת הרמב"ם לכתחילה יש לאכול
סעודה שלישית בזמנה בט' שעות ומחצה

סימן כח

מצות שמחה בראש השנה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קח

סימן כט

מכשירי מילה ומכשירי אוכל נפש ביו"ט

סימן ל

מילה שלא בזמנה ביום טוב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קיז

סימן לא

מילה שלא בזמנה ביו"ט שני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכה

כתב הרמב"ם ,שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם חייב אדם
להיות בהן שמח  fאינו מובן מה זה שהוסיף "שאר ימים טובים כולם"  fמבאר דכוונתו
גם על ראש השנה ,ומעיר שלא דייק השאג"א שזוהי כוונת הרמב"ם  fמעיר על סברת
האו"ש בענין ליל יו"ט ראשון שאין בו מצות שמחה

...................................

כתב הרמב"ם ,מכשירי מילה אפילו בזמנה אינן דוחין את יום טוב ,הואיל ואפשר לעשותן
מערב יום טוב ,וקל וחומר הדברים אם לא דחו מכשירי מילה שבות שהוא מדבריהם האיך
ידחו לא תעשה של תורה  fמבאר מש"כ הכס"מ דהמקור הוא מהגמ' שבת אמר קרא
הוא לבדו יעשה לכם ,הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה דאתיא מק"ו  fצ"ב
לאיזה צורך הוסיף הרמב"ם הך ק"ו שאינו אלא סברא דרבנן על מה דילפינן להדיא
מקרא  fמיישב עפ"י המבואר בשי' הרמב"ם דס"ל דמכשירי אוכל נפש מותרים ביו"ט
מהתורה  fמבאר הדמיון בין מכשירי אוכל נפש ובין מכשירי מילה  fמבאר המשך דברי
הרמב"ם דשוחקין סממנין ביו"ט הואיל וראוי לקדרה  fמביא ומברר מש"כ רבינו חננאל,
וכן בספר ערוגת הבושם ובתשובות רבינו משולם איגרא לפרש הסוגיא

קי

כתב הרמב"ם ,מילה שלא בזמנה אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב  fוכתב
בקרית ספר ,ואפילו יו"ט לא דחי מילה שלא בזמנה ,דאין עשה דמילה דוחה עשה ולא
תעשה דיו"ט  fמביא ומבאר הטעמים שנאמרו במקור הלכה זו בגמ' שבת ,אמאי מילה
שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט  fבדברי רבא שם נוסף עוד דלולא מיעוטא היה לנו ללמוד
מק"ו שמילה תדחה יו"ט ,ונחלקו המפרשים מהו הק"ו  fמברר מש"כ בפי' ר"ח לפרש
הק"ו "ומה אוכל נפש שאע"פ שהיא באזהרת שמחה דוחה יו"ט ,מילה שלא בזמנה אינו
דין שדוחה"  fמביא ודן בדברי ערוגת הבושם והיראים ספר ההשלמה והמאירי בנידו"ז
כתב הרמב"ם ,וכל מי שאינו דוחה את השבת אינו דוחה את יום טוב ראשון ודוחה יום
טוב שני ,ובשני ימים טובים של ראש השנה אינו דוחה לא את הראשון ולא את השני f
מעיר על מש"כ בפי' המשנה להרמב"ם שאין מילה שלא בזמנה דוחה ב' י"ט של ראש
השנה עפ"י הכלל ששניהם קדושה אחת  fעיקר פי' הרמב"ם ופסק ההלכה צ"ע ,דהרי
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בזמן המשנה היו מקדשין עפ"י הראיה ויו"ט שני בחו"ל היה ספק גמור  fמבאר סברת
הרמב"ם  fלפי דרכו של הגר"ח בשיטת הרמב"ם בגדר יו"ט שני ,אין לומר כפסק הנוב"י
והגרע"א לענין ספק

סימן לב

מילה ביו"ט שני לבן חו"ל הנמצא בא"י  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכח

סימן לג

מלאכה בחול המועד

סימן לד

מצות חוה"מ לשביתה

נראה שגם לשי' הרא"ש יש למול התינוק הנמצא בא"י ,דאמנם אצל האב עתה הוא יו"ט
אבל אצל המוהל הוא חול  fיל"ד אם התינוק הנימול איקרי בן חו"ל  fבגמ' שבת לענין
מילה בצרעת חזינן שאע"פ שהאב אסור לו למול מ"מ שפיר משוי שליח למילה  fי"ל על
התינוק שאם לא נדון אותו כבן א"י אכתי גם אין לדונו כבן חו"ל  fאם יסוד המצוה על
האב אכתי נאמר שהאב אינו מצווה היום למול את הבן  fאם אסור לו למול את בנו ואסור
לו גם ליתנו למוהל אחר אין כאן ביטול מצות עשה

....................................................

כתב הרמב"ם ,חולו של מועד הואיל ונקרא מקרא קודש ,והרי הוא זמן חגיגה במקדש
אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול  fהביאור בזה דהואיל והוו ימים
קדושים מהתורה כך רצון התורה שינהגו באלו הימים מנהג של קדושה  fנמצא שאף
דלשון הרמב"ם מורה שהוא איסור דרבנן ,אין זה כשאר איסור חכמים משום גזירה וכיו"ב,
וזה ענין חומר המבזה את המועדות  fצ"ב מה ענין מה דהוי זמן חגיגה במקדש לקדושת
היום  fמבואר בדברי הרמב"ם לאסור מלאכה בערב פסח משום שהוא זמן חגיגה  fמביא
מש"כ בשו"ת משכנ"י לבאר דברי הרמב"ם ,ומעיר דזה אינו במשמעות דבריו  fמיישב
השאלה מזמן חגיגה במקדש ,דא"כ נאסור במלאכה גם בתשלומי עצרת  fמדייק לשון
הרמב"ם שאין הטעם משום שהוא מקריב החגיגה אלא שהוא "זמן חגיגה במקדש" f
מבאר מש"כ הרמב"ם בערב פסח הטעם דזמן חגיגה ושחיטת קרבן  fולכן לא סגי בחוה"מ
בטעמא דזמן חגיגה ואיכא טעמא דמקרא קודש  fהרמב"ם הוסיף הטעם דזמן חגיגה,
ומבאר שמקורו בחגיגה שם  fמביא ומברר הסוגיות בביצה ובתמורה  fהטורי אבן תמה
משתי הסוגיות הללו על הסוברים מלאכה בחוה"מ היא רק מדרבנן ,דא"כ אמאי צריך
ילפותא להתיר הקרבת נדרים ונדבות  fמביא ומבאר מש"כ במנ"ח ובספרי דבי רב
בנדו"ז  fמבאר דמיושב עפ"י הנ"ל בגדר איסור חכמים דמלאכת חוה"מ

..................................................

איתא בפסחים ,הראשון למה לי ,למעוטי חולו של מועד  fוכתב בתוס' רבינו פרץ ,אבל
בדבר שאינו אבד אסור מן התורה  fיל"פ הגמ' עפ"י המכילתא דליכא מצות שבתון ואיכא
איסור מלאכה בכלל לאו  fולפ"ז י"ל מה שנחלקו הראשונים אם חוה"מ זמן תפילין

קלא

קלט
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סימן לה

תפילין בחול

סימן לו

כתיבת והגהת ס"ת בחול
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המועד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

קמא

המועד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

קסא

שנינו במנחות ,יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ,ת"ל והיה לאות על ידך ,יצאו
שבתות וימים טובים שהן גופן אות  fוכתבו התוס' ,לא משום דאסירי בעשיית מלאכה,
דאפי' חולו של מועד דשרי בעשיית מלאכה איכא אות  fובגמ' יש עוד ברייתא ,ושמרת
את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה ,פרט לשבתות וימים טובים  fבהלכות גדולות
הביא בשם גאון שאסור להניח תפילין בחוה"מ ,מ"ט עשאו כשבת ויו"ט  fהרמב"ם אע"פ
שפי' הפסוק ושמרת את החוקה לענין תפילין ,מ"מ על שבת ויו"ט הביא הילפותא מוהיה
לך לאות  fמבאר דכוונת בה"ג עפ"י הגמ' בחגיגה על איסור מלאכה בחוה"מ דמסרן הכתוב
לחכמים  fברם בריטב"א כתב דשיטת בה"ג היא שאיסור מלאכה במועד הוא מדרבנן f
מביא ומברר דברי הראשונים והפוסקים דשו"ט בשי' בה"ג  fנראה דא"ש טפי לפי שי'
בה"ג ,לומר דמה"ט איקרי חוה"מ נמי יום שיש בו אות ,וכפי הטעם של ר"ע בגמ' שם f
מביא ומברר שי' הפוסקים בענין מלאכת חוה"מ ,אי הוי מהתורה או מדרבנן ,ואם הוא
איסור מלאכה או גם מצות שביתה  fמבאר הגדר דהאות שבחוה"מ אינו אות מובהק,
אלא שסגי באות כזה שלא לחייב בתפילין ,ומאידך אין איסור בו ולפיכך מותר להניח,
ומה"ט כתב רבינו מנוח שיניחם בלי ברכה  fמברר הנידון אי איכא איסור להניח תפילין
בשבת ויו"ט משום זלזול באות שבת  fתמה על מש"כ בשו"ת מפרשי הים דאיכא מצות
הנחת תפילין גם בשבת ,ורק בגלל האיסור אין מניחין  fמביא ומברר השאלה באיסור
תפילין בשבת ויו"ט ,דת"ל משום בל תוסיף  fיתכן די"ל חידוש דחוה"מ סוכות אינו זמן
תפילין ,ואילו חוה"מ פסח הוי זמן תפילין

כתב הרמב"ם ,ואסור לכתוב במועד אפילו ספרים תפילין ומזוזות ,ואין מגיהין אפילו אות
אחת בספר העזרה מפני שזו מלאכה שאינה לצורך המועד ,אבל כותב אדם תפילין ומזוזה
לעצמו  fצ"ב טעמו של המגיד משנה שכתב מפני שאי אפשר לעשות ס"ת אחד בחולו
של מועד  fבביאור הגר"א כתב להוכיח שלדעת הרשב"א והריב"ש אין היתר אלא לצרכי
הגוף ,ולפי"ז נדחה מה שפסק בשו"ע שמותר להגיה ס"ת לצורך המועד  fלא נתבאר אם
רק צרכי הגוף מותרים במועד ,מהו ההיתר של תפילין ומזוזות  fמעיר דלכאורה אין
להוכיח מדברי הריב"ש  fמביא ומבאר לשון הרמב"ם "ואין מגיהין אפי' אות אחת בספר
העזרה" ,והיינו שכל האיסור נאמר בספר עזרה בלבד  fמביא ומברר דברי הראשונים
שמותר להגיה לצורך המועד  fבמאירי מפורש שמותר לכתוב לעצמו גם ספרים ואין
חילוק בין כתיבה להגהה  fמבאר דמותר לכתוב ס"ת לעצמו לקיום מצות ועתה כתבו
לכם
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סימן לז

נישואין במועד  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קסו

סימן לח

דיני נפשות במועד  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעב

סימן לט

יעלה ויבוא בראש חודש שחל בשבת

איתא במתני' במו"ק ,אין נושאין נשים במועד מפני ששמחה היא לו ,ובגמ' שם ,לפי שאין
מערבין שמחה בשמחה ,רבה ב"ר הונא אמר ,מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת
אשתו  fמבאר מ"ט אין הטעם משום דאין עושין מצוות חבילות ותו לא צריך ילפותא
על שמחה  fצ"ע מש"כ התוס' דטעם שאין מערבין שמחה בשמחה שאין עושין מצוות
חבילות  fמבאר מה דילפינן שאין מערבין שמחה בשמחה מהא שלא חנך שלמה המלך
את ביהמ"ק ביו"ט  fילפינן מושמחת בחגך שצריך לשמוח עם החג ולא רק בזמן החג f
צ"ע בספר המנהיג שכתב דע"י שמחת סיום התורה מתקיים נמי והיית אך שמח  fמיישב
דברי הרמב"ם בהלכות יו"ט שנקט ב' הטעמים שנאמרו בגמ'  fמבאר דבזה פליגי תלמודין
והירושלמי ,דעפ"י שי' הבבלי הן ב' טעמים ואיכא נפ"מ ביניהם אבל לפי הירושלמי אין
אלו ב' טעמים

כתב הרמב"ם ,מי שנתחייב מיתה בחולו של מועד מעיינין בדינו ,ואוכלין בית דין ושותין,
ואח"כ גומרין את דינו סמוך לשקיעת החמה  fמבאר אמאי לא הקשו בגמ' במו"ק מהא
דאיתא במתני' בסנהדרין דזקן ממרא משמרין אותו עד הרגל וממיתין אותו  fהטעם דרק
בזקן ממרא שייך המתנה לרגל משום שנידון בב"ד הגדול שבירושלים שאז כל העם נמצאים
שם  fבגמ' איתא שאוכלים ושותים ,שהרי מחיוב שמחת יו"ט הוא לאכול בשר ולשתות
יין  fמבאר גירסת המאירי "דשתו מיא"  fמבאר מש"כ הריטב"א דל"ל דאסר רחמנא
הבערת בת כהן בשבת ת"ל דממנעי משמחת יו"ט  fהקרית ספר הקשה דבנגמר דינו
בחולו של מועד אמאי אוכלין ושותין ,דהא איסור עינוי לא הוי דאורייתא  fמעיר דהוא
גופיה כתב דאיסור תענית היינו רק אם התענה לילה ויום  fמביא ומברר השי' בדין איסור
עינוי דחוה"מ  fמבאר דברי המאירי בפי' הסוגיא

....................................

כתב הטור ,אם חל ראש חודש בשבת ולא הזכיר של ראש חודש אין מחזירין ,ויש חולקין
בזה ,וראיה משום יום שנתחייב בארבע תפילות  fמביא לשונות המרדכי בנידון  fמברר
דברי הראשונים במקור הלכה זו  fהראשונים שכתבו שמחזירין ,סמכו עצמם על הדין דמי
שלא הזכיר של שבת בנעילה שמחזירין אותו  fמביא ומבאר הסוגיא בשבת בדין היום
הוא שנתחייב בד' תפילות  fמפרש לפי"ז מה דכתב המרדכי להשיב דהוי כמפטיר בשבת
ראש חודש  fמבאר דעת הקדמונים דבמפטיר ליכא כלל תקנה להזכיר את של ראש חודש
משא"כ בבהמ"ז  fמבאר עפ"י לשון הרמב"ם דברי הגמ' בנידון הזכרת יו"ט במפטיר של
מנחה בשבת  fמביא ומעיר בענין פלוגתת הפוסקים אם מזכירין במנחה ביוה"כ בהפטרה

קעח
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קדושת יוה"כ וממילא נמי קדושת שבת  fמעיר על הטעם לחיוב ההזכרה דהוא מוכרח
לאכול ,ולא איכפת לן שאין זו מסיבת קדושת ראש חודש

סימן מ

הפסק באמצע הלל וק"ש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קפד

סימן מא

שכח להזכיר יעלה ויבא

כתב הרמב"ם ,ימים שגומרים בהם את הלל יש לו להפסיק בין פרק לפרק אבל באמצע
הפרק לא יפסיק ,וימים שקוראין בהן בדילוג אפילו באמצע הפרק פוסק  fוכתב המגיד
משנה ,דלשון הרמב"ם משמע שפוסק לכל דבר ,ואינו כדין ק"ש שאינו מפסיק אלא
לדברים ידועים ,שהרי אין ברכה מתוקנת לאחריו  fמבאר הגדר של דין הפסק בק"ש f
הפסק בין הפרקים יסודו הוא שע"י כך איכא חיסרון בברכה ,ואילו הפסק בתוך הפרק
מפסיד בפרק עצמו מצורתו  fמבאר עפ"ז הדין דבין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב
שלום לכל אדם  fואפשר שבזה תליא פלוגתא דהראשונים אם מפסיקין לקדיש וקדושה f
ומעתה מבואר דברי הרמב"ם לענין הלל ,שאין איסור הפסק בין הפרקים ,ברם בתוך הפרק
אסור להפסיק שהרי ע"י כך מפסיד צורת הפרשה  fומה"ט גופא נמי קורין בדילוג f
מביא ומבאר מקור דברי הרמב"ם בגמ' ברכות "בעא מיניה בהלל ובמגילה מהו שיפסיק" f
להאמור מבוארים דברי הרמ"א והרוקח באינו יכול עתה להתפלל דיקרא ק"ש עם ברכות
שלפניה  fיל"ד בר"ח טבת שהוא חנוכה בדין לצאת יד"ח בקריאה אחת של הלל

.................................................

כתב הראבי"ה ,אם לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ,יאמר בלא חתימה ושוב יאמר
אתה קדוש ,כדאמרינן טעה ולא הזכיר של ראש חודש אומר ברוך שנתן ראשי חדשים
לעמו ישראל  fמביא ומברר מש"כ הב"י והט"ז לפרש כוונת הראבי"ה  fמוכיח דיסוד שי'
הראבי"ה היא שאין לחדש נוסח חתימה שאין בתלמוד ואין חילוק בין תפילה לבהמ"ז f
יש מקום לחלק בין מוריד הגשם וטל ומטר להזכרת יעלה ויבא בתפילה  fמבאר הגדר
דבבהמ"ז חזינן שאפשר לצרף ההזכרה גם בלי חתימה ואילו בתפילה בעי דוקא חתימה
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‡Ë"ÂÈ· ‰Î‡ÏÓ ¯ÂÒÈ
כתב הרמב"ם ,ששת ימים האלו שאסרן הכתוב בעשיית מלאכה הן הנקראים ימים
טובים ,ושביתת כולן שוה שהן אסורין בכל מלאכת עבודה חוץ ממלאכה שהיא
לצורך אכילה  fוכתב המגיד משנה שיש ללמוד מלשון הרמב"ם דמלאכת אוכל
נפש אינה בכלל מלאכת עבודה  fמבאר דמה דנאמר בתורה דמלאכת אוכל נפש
מותרת ,הוא על המלאכות שאינן במהותן מלאכות של אוכל נפש  fנראה שדברי
הרמב"ם מדוקדקים ,וזה מתפרש עפ"י האמור דתרי הלכות נאמרו כאן  fמבאר
דמה דהוי אוכל נפש במהותו ,סגי במקלעו אורחים שלא לחייב עליו  fהרמב"ן
ביאר הענין דמלאכה שהיא באוכל נפש היא מלאכת הנאה לא מלאכת עבודה f
ועפ"י האמור מבואר מה שהעיר עליו בספר מלאכת יו"ט  fבלשונות הרמב"ם לא
מבואר להדיא מה הן המלאכות האסורות מהתורה  fמבאר שאף ביו"ט הגדר הוא
כמש"כ הראשונים לענין מלאכת חוה"מ שהתורה מסרה הענין לחכמים  fחכמים
קבעו איזה מלאכות הן בכלל מלאכת עבודה
·ÂË ÌÂÈ

 ·˙Îהרמב"ם )פ"א מהלכות שביתת
יו"ט ה"א – ב'( ,וז"ל ,ששת ימים
האלו שאסרן הכתוב בעשיית מלאכה שהן
ראשון ושביעי של פסח וכו' ,הן הנקראים
ימים טובים ,ושביתת כולן שוה שהן
אסורין בכל מלאכת עבודה חוץ ממלאכה
שהיא לצורך אכילה שנאמר )שמות י"ב
ט"ז( אך אשר יאכל לכל נפש וגו' ,כל
השובת וכו' ,וכל העושה באחד מהן
מלאכה שאינו לצורך אכילה כגון שבנה
או הרס או ארג וכיוצא באלו הרי ביטל
מצוה עשה ועבר על לא תעשה ,שנאמר
)ויקרא כ"ג ז'( כל מלאכת עבודה לא
תעשו ,כל מלאכה לא יעשה בהם )שמות
שם( ,ואם עשה בעדים והתראה לוקה מן
התורה .ע"כ.

 ‰‰Âיש לראות איך היא שיטת הרמב"ם
בגדר איסור מלאכה ביו"ט ,וכן יש
לראות איך יתפרשו סוגיות הש"ס עפ"י
שיטתו.

 ·˙ÎÂהמגיד משנה שיש ללמוד מלשון
הרמב"ם דמלאכת אוכל נפש אינה
בכלל מלאכת עבודה ,והוסיף דמש"כ
הרמב"ם המקרא דאך אשר יאכל לכל
נפש ,הוא בגלל חג המצות ראשון ושביעי
שלא נאמר בהם מלאכת עבודה ,ועיין
בלחם משנה מה שהביא משו"ת רלב"ח
סי' נ"ג ,ומה שהאריך בזה.
 ‰¯Â‡ÎÏÂאמינא באופן אחר ,דהנה
באמת כל מלאכת אוכל נפש
אינה בכלל מלאכת עבודה כלל ,ומה

·
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דנאמר עוד מפורש בתורה דמלאכת אוכל
נפש מותרת ,הכוונה הוא על שאר
מלאכות שאינן במהותן מלאכות של אוכל
נפש ,אלא שאם עשאן לצורך אוכל נפש
ה"ז מותר .וכפי שמבואר להלן דפסק
כרבי יהודה דמכשירי אוכל נפש נמי
מותרים ביו"ט ,אלא שבגמ' מבואר
הילפותא מיעשה לכם לכל צרכיכם ,ואילו
לפי הנראה מלשון הרמב"ם כל הפסוק
איירי במכשירי אוכל נפש ‡.
] ÔÈÚÏÂיום הכיפורים במלאכת אוכל
נפש ,יעוין יראים סי' ש"ו,
ובקרואי מועד עניני יום כיפור נתבאר
בס"ד בשם הנצי"ב בהעמק דבר ,והביאו
במקראי קדש .וראה רביד הזהב פרשת
בא .ועיקר הדברים ,דהיתר מלאכת אוכל
נפש הוא משום שמחת יו"ט ,ולפיכך
ביוה"כ ליכא היתר זה ,וביוה"כ בזמן
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חנוכת הבית שאכלו ,כתב רש"י כת"י
במו"ק שגם בישלו[.
 ÏÎÂזה יש ללמוד מלשון הרמב"ם שם
ה"ד שכתב "כל מלאכה שחייבים
עליה בשבת אם עשה אותה ביו"ט שלא
לצורך אכילה לוקה חוץ מן ההוצאה
מרשות לרשות והבערה וכו' ,ושאר
מלאכות כל שיש בו צורך אכילה מותר
כגון שחיטה ואפיה ולישה וכיו"ב וכל
שאין בהן צורך אכילה אסור כגון כתיבה
ואריגה ובנין וכיו"ב".
 ‰‰Âמתחילת דבריו נראה שכל מלאכות
אע"פ שאין מהותן מלאכת אוכל
נפש הרי אלו מותרות לצורך אוכל נפש.
וכבר הרגיש בזה המגיד משנה ,ופירש
כוונת הרמב"ם ,שר"ל רק מלאכת אפיה
ובישול וכיו"ב ,וכבר עמד הלח"מ שם


‡ .ויסוד הדברים נמצא בפי' ר"ח פסחים פד ,א ,ושבת קלג ,ב ,ונתבאר בס"ד בגזרת מלך פ"א
מהלכות מילה .ויש להוסיף מלשון הרמב"ן בפרשת אמור שהתורה רמזה שבחל יו"ט בשבת מלאכת
אוכל נפש אסורה ,עי"ש ,ולפו"ר תמוה מה צריך לזה ,ברם הוא מבואר עפ"י האמור ,שבאמת גם
ביו"ט היה לנו לאסור לולי מצות שמחת יו"ט ,וא"כ מה"ט נתיר גם בחל בשבת ,קמ"ל] .וקצת כעין
שלא תאמר הואיל ואיתרי איתרי ,ועיין[ .ושו"ר מש"כ בזה בכלי חמדה פרשת אמור ,וראה גם כלי
חמדה פרשת ויקהל סי' א'.
ועדיין צריך לבאר ,אם מלאכת אוכל נפש אינה בכלל מלאכת עבודה ,מדוע האופה מיו"ט לחול
לוקה לולא הואיל ,וכן במקום שאין הואיל ,והרי אפיה אינה מלאכת עבודה ,וראיתי בס' בירור הלכה
על ביצה )מכון ה"פ-ת"ש( ב ,ב ,ע' כ"ח ,שהביא מהרמב"ן הנמצא כאן להלן שכתב כנ"ל ,דמלאכת
אוכל נפש איקרי מלאכת הנאה ולא עבודה ,וקשיא ליה כאמור ,מה המלקות באופה למחר ,וכתב
דהוא משום והכינו ,וכ"כ בדעת רש"י שבפרשת אמור לא פי' כרמב"ן ,עי"ש.
ונראה ,דאוכל נפש שנעשה לצורך אותו היום איקרי הנאה ,אבל לצורך מחר הוי מלאכה ,וכבר
נתבאר אצלי בס"ד ,דמהתורה צרכי שבת נעשים ביו"ט ,ה"פ ,הואיל ובכל ערב שבת עושים אפיה
ובישול בערב שבת ולא בשבת ,ממילא הדר הו"ל מלאכת אוכל נפש ,ולא מלאכת עבודה.
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שאין משמעות לשון הרמב"ם כן ,ואכן
מלבד הקושי בלשון אכתי צ"ע מאי
דמסיק הרמב"ם ,ושאר מלאכות וכו' והרי
כל זה כבר קדם תחילה ,ולאיזה צורך חזר
וכתב כל זה.
 ÍÎÈÙÏנראה שדברי הרמב"ם מדוקדקים,
דתחילה כתב "כל מלאכה וכו',
אם עשה אותה ביו"ט שלא לצורך אכילה
וכו'" ,כלומר שצורך עשיית האדם אינו
עבור אכילה ואז ה"ז לוקה ,אבל אם כוונת
האדם לצורך אכילה אינו לוקה ,וזה מיירי
בכל המלאכות ,וכמו דחזינן המשך לשונו
שכתב חוץ מהוצאה והבערה ,שאלו אינן
מלאכות אוכל נפש במהותן ,וא"כ ש"מ
שגם המלאכה שהזכיר קודם היינו כל
המלאכות ולוקה רק אם אין המטרה
לאכילה ,ברם אם המטרה לאכילה אינו
לוקה.
 Í˘Ó‰·Âדבריו ביאר עוד ,דשאר
המלאכות מלבד הוצאה
והבערה דלוקה עליהן כאשר אינן צורך
אכילה ,דמ"מ יש הבדל ולא כולן שוות,
אלא "כל שיש בו צורך אכילה וכו'" ,ר"ל
שהמלאכה בעצמותה ומהותה היא צורך
אכילה ,ולא רק שהעושה מתכוין לצורך
אכילה ,בזה איכא היתר ,ואילו עשאן שלא
לצורך אכילה נמי אינו לוקה וכמו
שיבואר ,ושאר מלאכות "שאין בהן צורך
אכילה וכו'" ,ר"ל שאין מהותן העצמית
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צורך אכילה ,בהן ה"ז לוקה הואיל ולא
נעשו לצורך אכילה.
 ‰ÊÂמתפרש עפ"י האמור ,דתרי הלכות
נאמרו כאן ,דמלאכות של אוכל נפש
הרי אלו מותרות לגמרי ואע"פ שלא נעשו
לצורך אוכל נפש ,ואילו שאר מלאכות
מותרות רק אם נעשו לצורך אוכל נפש,
והנה הא דמלאכות אוכל נפש שנעשו
שלא לצורך אוכל נפש ,היינו המבשל
מיו"ט לחול או לנכרים ובהמה ,וה"ט
דאינו לוקה הואיל ואי מקלעי אורחים,
יעו"ש פ"א הט"ו.
 ‰‡¯Âלבאר הגדר בהא דהואיל ,דמה"ט
לא איקרי מלאכת עבודה ,אלא
הוי מלאכת אוכל נפש ,כיון שראוי
לאורחים · ,אבל בלא"ה אין מלאכות אלו
בגדר צורך אוכל נפש ,וממילא יוכללו
במלאכת עבודה ,אבל במלאכה שהיא
במהותה מלאכת עבודה ,אין לה היתר
מפורש אלא בנעשה לצורך אוכל נפש,
אבל בלא"ה הוי ממש מלאכת עבודה,
ואין בה שום היתר ,ולזה לא יועיל מקלעו
אורחים ,והיא סברא מושכלת ,דמה דהוי
אוכל נפש במהותו סגי במקלעו אורחים
שלא לחייב עליו ,אבל מה שאינו אוכל
נפש במהותו וצריך היתר לעשותו ביו"ט,
הרי בכה"ג ליכא היתר ,ולא שייך כלל אי
מקלעי אורחים ‚.


· .וראה שו"ת מוצל מאש ח"ב סי' י"ב.
‚ .וראה באו"ז ח"א סי' תשנ"ד חלק שו"ת תשובת ה"ר ישעי' דיטרני ,ונמצאת גם בשו"ת הרי"ד

„
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 ÔÈÈÚÂהיטב בהגהות הרא"מ הורביץ
פסחים ה ,א ,בגדר מתוך ,דהוי
מלאכה שאינה מלאכת עבודה .וראה גם
מגיני שלמה ביצה יב ,א ,ושו"ת שואל
ומשיב מהדו"ק ח"ב סי' ס"ב מהשיטמ"ק
כתובות ז ,א .ועפ"י דברינו יל"ד בדברי
השאג"א סי' ק"ב ,יעוש"ה .וראה שו"ת
שערי דעה ח"ב סי' י"ז בגדר מתוך ,עפ"י
החינוך מצוה רצ"ח ,ותו"ש כרך י"א
פרשת בא מלואים סי' ל"ח בשם רש"י
ואו"ז.
˙ Âמתבאר מלשון הרמב"ם כפי שכבר
דייקו המגיד משנה והלחם משנה,
דעל הוצאה בלבד נאמר דין מתוך ,וליתא
להך היתר בשאר מלאכות ,ואילו הבערה
הותרה ביו"ט אף בלי הכלל של מתוך,
אלא ליכא איסור מבעיר ביו"ט ,ונדפס
בזה קונטרס מיוחד מהאדר"ת ,וראה גם
תו"ש שם סי' ל"ט ,יעו"ש בדבריהם.

 ‰‰Âשי' המגיד משנה בדעת הרמב"ם,
שמלאכות אחרות אסורות אפי' הן
לצורך אוכל נפש ,ואזיל בזה לשיטתיה
שם פ"ד ה"ד ,וכן שם ה"ח – ט' ,דלא
קי"ל כרבי יהודה שאף מכשירי אוכל נפש
מותרים ,ברם שי' היש"ש ביצה פ"ג סי'


„ÚÂÓ

כ"א וכן הגר"א או"ח סי' תק"ט ס"א
דהרמב"ם פוסק כרבי יהודה שאף מכשירי
אוכל נפש הותרו ביו"ט ,יעוש"ה
בדבריהם ,ועפי"ז מובן שיש לפרש לשון
הרמב"ם כמש"כ לעיל ,שכל המלאכות
מותרות לצורך אוכל נפש.
 Ï"ÊÂהקרית ספר ,וכל שאין בהן צורך
אכילה ככתיבה ואריגה אסור
מדאורייתא אפי' עשאן לאכילה ,דלא
התירה התורה אוכל נפש אלא מה שהוא
רגיל לעשות לצורך אוכל נפש כאפיה
ובישול ,ומכל מקום נראה שאינו לוקה
מדאורייתא דלאו בכלל מלאכת עבודה
הוו ,כיון דעשאן לצורך אכילה ,וכן נראה
מלשון הרב ז"ל ,שכתב כל מלאכה
שחייבים עליה בשבת אם עשה אותה
ביו"ט שלא לצורך אכילה לוקה וכו',
דמשמע הא אם עשאם לצורך אכילה לא
לוקה וכו' ,ע"כ.

 ‰‰Âאף הרמב"ן עה"ת )ויקרא כ"ג ז'(
האריך בביאור ענין מלאכת עבודה
וז"ל ,ומלאכה שהיא באוכל נפש היא
מלאכת הנאה לא מלאכת עבודה ,וזה
מתבאר בתורה ,כי בחג המצות שאמר
תחילה כל מלאכה לא יעשה בהם ,הוצרך


]כפי שצוין שם[ סי' ע"ז-פ"ז ,שהאו"ז שאל לו" ,הפלא ופלא לומר מתוך שהותרה הבערה לצורך
הותרה שלא לצורך ,מאין יסוד ומאין רגלים לדבר ,מילתא בלא טעמא" ,והרי"ד השיבו באורך,
ולשונו משמע דמלקות ליכא כיון שהוקלש האיסור ,אבל אינו מותר.
ולפו"ר הוא תימה ,דפשט כל הגמ' דמותר לגמרי ,ועי"ש בהמשך דבריו לענין הואיל ,וכן מייתי
מר' יהודה דדריש לכם לכל צרכיכם ,עי"ש כל דבריו ,וצריך לחזור ולשנות פרק זה .וראה מש"כ
במאמרי על הואיל בסוגיא דפסחים ,וכן על סוגיא דמתוך ריש פסחים ,וצ"ת.
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לפרש אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו
יעשה לכם ,ובשאר כל ימים טובים יקצר
ויאמר "כל מלאכת עבודה לא תעשו",
לאסור כל מלאכה שאיננה אוכל נפש
ולהודיע שאוכל נפש מותר בהן וכו' .ע"כ.
ויעו"ש שהאריך ליישב כל מדרשי חז"ל
עפ"י דרך זו ,והביא שיסוד הדברים כבר
פי' כן רבינו חננאל „.
 ‰‰Âעפ"י דרכנו בשי' הרמב"ם א"צ בכל
יו"ט ילפותא בפ"ע ,אלא הואיל
והוקשו כל המועדים א"כ אף דיניהם
שווים ,ולכן הואיל ונאמר מלאכת עבודה
במועדים ,ש"מ שבכל המועדים ליכא
איסור אלא במלאכת עבודה ,ומאידך גיסא
הואיל והוזכר היתר מלאכה לצורך אוכל
נפש ,ממילא שמעינן שהיתר זה אמור בכל
המועדים.
 ¯‡·˙ÓÂכאמור דתרי הלכות נאמרו בזה,
דליכא לאו במלאכת יו"ט אלא
במלאכת עבודה ,ותו דאיכא היתר לצורך
אוכל נפש בכל המלאכות ,מלבד הוצאה
שנאמר בה דין מסוים של מתוך ,ומלבד
הבערה שאין בה כלל איסור ביו"ט ,ולכן
באלו המלאכות אף למ"ד שאין היתר
במכשירי אוכל נפש ,מ"מ אלו הותרו
אע"פ שאין אלו מלאכות של אוכל נפש.
 ‰‰Âבענין מלאכת יו"ט ראינו שהמבוכה
היא רבה ,וגם בלשונות הרמב"ם
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לא מבואר להדיא מה הן המלאכות
האסורות מהתורה ,ואיזה האסורות רק
מדרבנן ,והיינו שגם בדברים שהם לצורך
אוכל נפש וכאמור שמעיקר הדין הכל
מותר ,מ"מ נראה שיש מהם שאיסורם
מהתורה.
 ‰‡¯‰Âבזה ,שאף ביו"ט הגדר הוא
כמש"כ הראשונים לענין
מלאכת חוה"מ ,שהתורה מסרה הענין
לחכמים ,ויעוין ברמב"ן הנ"ל באריכות,
ורש"י בחגיגה יח ,א ,מבאר ענין מסרן
הכתוב לחכמים על מלאכת חוה"מ דהיינו
משום שקדושת המועדות היא ע"י ב"ד,
וכבר נתבאר בס"ד בפקודי העדה הלכות
סנהדרין פט"ו הי"א בדין בא על בתו ,וכן
במקרא העדה פרשת בראשית סי' ה',
ובפרשת בהר סי' קס"ט בגדר קידוש
המועדות ע"י ב"ד ,ושם הובא מכמה
מקומות בענין זה.
 Ê"ÙÏÂהרי הוא הדין במלאכת יו"ט
עצמה ,אלא שיש בזה גדרים
שנתנה התורה ,ותו מסרה לחכמים לקבוע
המלאכות בתוך אלו הגדרים ,ר"ל ,דהלאו
הוא על מלאכת עבודה ,וחכמים קבעו
איזה מלאכות הן בכלל מלאכת עבודה
ואיזה מלאכות הן בכלל מלאכת הנאה,
ולאחר שנקבעו המלאכות שהן בכלל
עבודה ,איכא היתר לעשותן לצורך אוכל
נפש.


„ .וראה גם מש"כ הרמב"ן במלחמות ביצה ר"פ ג'.
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 ÂÈÈ‰Âשיל"פ הגדר בזה ,דהואיל ותכלית
העשייה אינה לעבודה אלא
להנאה ,א"כ י"ל שאין עליהן שם עבודה,
אלא שזה יש לחכמים לקבוע ,איזה צורך
אוכל נפש יש בכוחו להפקיע מאותה
מלאכה שם עבודה ,ואיזה צורך אוכל נפש
אין בכוחו להפקיע ,וכמו"כ איזו עבודה
יכולה להקרא מלאכה שאינה עבודה ע"י
צורך אוכל נפש ,ואיזו עבודה אינה יכולה
להפקיע עצמה משם עבודה ע"י הצורך
אוכל נפש ,ומאידך גיסא גם המלאכות
שאינן עבודה אלא הנאה ,יש אופנים שאין
להתיר אף אותן ,וכל זה נמסר לחכמים.
 ÔÈÈÚÂבתוס' ביצה ג ,א ,ד"ה גזירה בשם
רבינו נתנאל מקינון עפ"י
הירושלמי ,וראה רא"ש שם פ"ג סי' א'
וקרבן נתנאל שם אות ג' ,ובמרדכי שם סי'
תרמ"ג הביא דברי הר"נ מקינון ,ומסיק,
ומסרן הכתוב לחכמים לידע מלאכה
הדומה למלישה ואילך ,ע"כ .וראה
ראבי"ה הלכות יו"ט סי' תשמ"ז .וע"ע
תו"ש פרשת בא יב ,טז אות שנ"ה והערות
שם .וראה תשובות בעלי התוספות
)איגוס( סי' כ"ב ובהערה שם מכת"י
המרדכי הגדול  ,‰וראה משנ"ת עוד בס"ד
במאמרי "בגדר מלאכת יו"ט".
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 ‰‰Âיש מהם מלאכות שהן בלאו גמור
עם מלקות ,ויש מהן שאינן אלא
באיסור תורה בכלל הלאו ,אלא שהן קלות
יותר ואין עליהן מלקות ,והיינו הואיל
ומחד גיסא אינן עבודה גמורה ,ומאידך
גיסא אין בהן היתר גמור של הנאה או של
צורך אוכל נפש ,ולכן איסורן קל יותר
ואין עליהם מלקות ,ויש מהם שאכן
מהתורה הרי הן מותרים לגמרי גם לאחר
שנמסרו לחכמים ,וכל איסורן הוא רק
מדרבנן גרידא משום גזירה וכיו"ב.
] ÔÈÈÚÂבשו"ת המאיר לעולם ח"א סי'
כ"א ,שנתווכח עם הגדול ממינסק,
אם הותרה מלאכת אוכל נפש ביו"ט
לפחות מכזית ,יעו"ש .וע"ע שו"ת מחנה
חיים ח"ג או"ח סי' ל"ט .ולפו"ר כיון דלא
איקרי עבודה אין כל איסור ,ואולי רק על
מה דהוו ביסודן מלאכת עבודה דצריך
להתירן לאוכל נפש ,בזה י"ל דצריך
כזית .[Â
 ¯"Â˘Âכי עיקר היסוד שישראל קובעים
היו"ט ,לענין מלאכת יו"ט ,הוא
מדברי ראב"ן ,והובא בשו"ת ארץ צבי
)פרומר( ח"א סי' כ"ו ,יעו"ש לענין אוכל
נפש .וע"ע גיליוני הש"ס שבת מט ,ב .Ê


 .‰וראה שו"ת מהר"ח או"ז סי' קפ"ח וסי' קצ"ט.

 .Âוקצת יש להעיר ,דאכילת שבת ויו"ט ,גם עראי חשיב קבע ,כדאיתא בשו"ת מהר"ח או"ז
ועוד ]וראה קרואי מועד סוכות ח"ב סי' נ"ו[ ,ואולי מה"ט י"ל דאכילה פחות מכזית נמי אסורה,
ויש לחלק.
 .Êולע"ע לא מצאתי ענין זה בראב"ן .ועי"ש שציין להמרדכי הנ"ל ,וכן להריטב"א ר"ה יב ,ב,
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ועיין בספר ונגש הכהן כלל ג' בענין
מלאכת יו"ט .וראה המועדים בהלכה
לרש"י זוין פרק יו"ט באריכות ,וכן
משנ"ת בס"ד בגזרת מלך פ"א מה' מילה
ה"ט ופ"ב ה"י ,בגדר היתר מלאכת אוכל
נפש ,וכן בפקודי העדה פי"ט מה'
סנהדרין ה"א אות י"ב.
 È˙È‡¯Âבספר מלאכת יו"ט אות א'
שהעיר עפ"י שי' הרמב"ן דרק
מלאכת עבודה נאסרה ,אליבא דר"י שאף
מכשירי אוכל נפש מותרין ,א"כ אם
מכשירין אלו איקרו מלאכת עבודה מנ"ל
דשרי אף כשאי אפשר מערב יו"ט ,ואי לא
איקרי מלאכת עבודה ,א"כ לישתרי אף
בשאפשר מערב יו"ט ,ותו העיר ,דבאמת
אלו המכשירין איקרי מלאכת עבודה,
ואמאי מותר ,ותו העיר על הרמב"ם דס"ל
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נמי כהרמב"ן ,א"כ אמאי מתיר אף
מקצירה ,והא הוי עבודה כדאיתא
ברמב"ן .ויעו"ש מש"כ עפ"י דרכו.
 ‰‰Âעפ"י האמור הוא מבואר ,דבודאי
מכשירין איקרו מלאכת עבודה,
אלא שאף על זה איכא היתר דאוכל נפש,
ומה שהק' על מה שמתיר הרמב"ם
בקצירה ,לפו"ר אין הרמב"ם מודה בזה
להרמב"ן לכלול כל זה בעבודה ,אלא ס"ל
דהוי מלאכת הנאה ותו י"ל דבאמת אף
להרמב"ם ל"ה הקצירה ממלאכת הנאה,
אלא שהיתר שלה הוא משום שאף מלאכת
עבודה הותרה לצורך אוכל נפש ,אלא
שלדעתו הא דמבואר בגמ' שמכשירין
שאפשר לעשותן מערב יו"ט אינן דוחין,
היינו רק אסמכתא בעלמא ואינו אלא
איסור דרבנן ,ואכן מפורש ברמב"ם פ"א


בענין מעש"ר ומעשר עני ,ומובא במאמרי על "מעשר שני ומעשר עני באתרוג" .וכן הובא שם מהגמ'
חגיגה יח ,א ,לענין מלאכת חוה"מ ,וכנ"ל.
והנה הביא שם מהיראים סי' ק"ב על מלאכות שבת שהן נמסרו לחכמים ,והנה בספר היראים השלם
הוא סי' רע"ד ,אלא שכנראה יש שם איזה ט"ס ,וכבר הרגיש בזה גם בתוע"ר שם ,ולשון היראים
שם ,וראו חכמים אלו המלאכות הדומות עבודה הדומה היא נקראת מלאכה דכתיב מלאכת עבודה
לא תעשו ,ואמרינן אלו הן שהקפידה התורה עליהן כי לא מסרן הכתוב אלא לחכמים ,ואלו ראויות
לקרוא מלאכה .עכ"ל.
ולפו"ר אינו מובן ,דפסוק זה נאמר על מלאכת יו"ט ולא על שבת ,ובשבת לא צריך מלאכת עבודה.
ועי"ש בתוע"ר מש"כ ,וקשה לעמוד על סוף כוונת היראים] ,וראה ר"ה כט ,ב ותוס' שם ,והגהות
בסוף הש"ס[ ,ומ"מ לענין מלאכת עבודה דבריו הם כהמרדכי ,וכש"נ.
וע"ע ר"ן פרק יוה"כ בשי' הרמב"ם דה' עינויים מהתורה ,והיינו שבתורה נאמר סתם לשון עינוי,
ונמסר לחכמים שהם יקבעו מה הם העינויים ,וממילא הם בכלל איסור תורה ,וראה משך חכמה
פרשת אחרי מות .וראה בקרואי מועד עניני יוהכ"פ מאמרי על איסור רחיצה ביוה"כ ,ועל איסור
נעילת הסנדל ביוה"כ .וראה שו"ת דעת מרדכי )רבינוביץ( ח"א סי' מ"ב.
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ה"ז לאסור את אלו כיון שאפשר לעשותן
מערב יו"ט.
 Ì˘Âה"ח כתב הרמב"ם ,וכן מכשירי
אוכל נפש שיש בהן חיסרון אם
נעשו מבערב עושין אותן ביו"ט כגון
שחיקת תבלין וכיו"ב .ע"כ.
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לעשותה מערב יו"ט ,גזרו חכמים ואסרו
עשייתה ביו"ט ,אבל מהתורה אף זה
מותר.
 ÔÈÊÁÂנמי דשחיקת תבלין שהיא תולדת
טוחן הוי בגדר מלאכת עבודה,
ואע"פ שטחינה עצמה אינה מלאכת
עבודה ,והביאור שאין לנו להסתכל על
שם המלאכה ,אלא על מהותה ,ולכן
אפשר שיש טוחן שהוא מלאכת עבודה,
ויש טוחן שאינו מלאכת עבודה.

 ˘"ÂÚÈÂבהגהות מיימוניות אות ה' דפסק
כרבי יהודה בדין מכשירין ,ולא
כשי' המגיד משנה הנ"ל ,ויעו"ש בהגהת
הרמ"ך שחולק על הרמב"ם ולדעתו ה"ז
אוכל נפש ממש ולא מכשירין ,ויעו"ש מה
דנתקשה בשי' הרמב"ם אם פסק כרבי
יהודה ,ואף הגר"א הנ"ל הביא דברי
הרמב"ם אלו להורות דפסק כרבי יהודה,
ולדעת הרמב"ם איקרי מכשירין כיון שאין
התבלין אוכל נפש ממש ,אלא ה"ז מכשיר
האוכל נפש לאכילה ,וס"ל דה"ז
כמכשירין של השחזת סכין וכיו"ב ,ואיני
מבין איך פליג המרכה"מ שם על הגהמ"י,
והרי לשון הרמב"ם מפורש כדבריו .ויפה
כתב בזה בשו"ת דובב מישרים ח"א סי'
צ"ב ,דמה"ט פסק הרמב"ם בפ"א
מטומאת אוכלין ה"ו שאין על תבלין שם
אוכל לקבלת טומאה ,יעו"ש .Á

 ‰˙ÚÓÂלפי האמור יש להתבונן בכל
הלכות שביתת יו"ט ,דיש
מלאכות דאורייתא שלוקין עליהן ,ויש
מלאכות דאורייתא שאין לוקין עליהן ,ויש
מלאכות שאיסורן רק מדרבנן ,וכש"נ.

 Ù"ÎÚÂמפורש ברמב"ם פ"א ה"ה – ח'
בין על מלאכת אוכל נפש שאינה
מלאכת עבודה ,ובין על מכשירין שהיא
ביסודה מלאכת עבודה ,שאם אפשר

 ÏÎÂזה בשי' הרמב"ם ,אבל אין כן שי'
התוס' שבת צה ,א ,שהעלו שבונה
ביו"ט אינו אסור מהתורה ,משום מתוך
שהותר מגבן ,והאריך בזה בשו"ת באר



 Ê"ÙÏÂפשוט בהא דהמתיך אחד ממיני
מתכות שמבואר ברמב"ם פי"ט
מהלכות שבת ה"ו ,דהוי תולדת מבשל
ועוד אופנים המבוארים שם ,פשוט הוא
שכל אלו בכלל מלאכת עבודה ,והנפ"מ
בזה כמבואר לעיל ,דמלאכת אוכל נפש
אע"פ שלא נעשית לצורך אוכל נפש ,נמי
אינו לוקה ,ואילו מלאכת עבודה שנעשתה
שלא לצורך אוכל נפש ה"ז לוקה.



 .Áונתבאר עתה בס"ד בהערותי לאבודרהם הלכות ברכות שער ד'.
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יצחק חאו"ח סי' י"ג ,עיין עליו ,וכשיטתם
מבואר בגמ' על חורש ,וכמובא בסמוך.

 È‡Ó·Âדנקטינן בשי' הרמב"ם דרק
בהוצאה אמרינן מתוך ,אע"פ
שבגמ' ביצה יב ,א ,נאמר גם לגבי
הבערה ,יעוין מש"כ בזה המפרשים ,וראה
אמרי בינה דיני יו"ט סי' א' ,ושו"ת שערי
דעה ח"ב סי' י"ד ,וחלקת יואב או"ח סי'
כ"ב ,ושער נפתלי חלק השו"ת סי' י"א.
ועכ"פ כך היא שי' הרמב"ם ,ובפסחים מו,
ב ,בסוגיא דהואיל ,תמהו המפרשים,
תיפוק ליה דהמבשל ביו"ט לחול אינו
לוקה משום מתוך ,ויעו"ש בחי' ה"ר דוד
ומהר"ם חלואה ומאירי ועוד מפרשים,
ואליבא דהרמב"ם אין כל קושיא ,דלא
נתקבלה הלכה דמתוך אלא בהוצאה,
ואכ"מ.
 ˙È˘Â˜Âהגמ' שם מז ,ב ,מחרישה הואיל
דחזי לכיסוי דם ציפור לפו"ר
אינה מתפרשת כלל לפי דרכנו ,שהרי
כאמור הגדר בהואיל הוא לומר דהוי
מלאכת הנאה ולא מלאכת עבודה ,ומה זה
שייך לחרישה ,אלא שבלא"ה סוגיא זו
עמומה מאד ועלומת הביאור ,יעו"ש
בתוס' וחי' ה"ר דוד ושאר מפרשים,
ויעו"ש שפי' בשם רשב"ם דהו"ל כחופר
גומא וא"צ אלא לעפרה ,ע"י דחזי אח"כ
לדם ציפור ,וממילא יפטור ממלקות ,וזה
ודאי תימה הרי לכל היותר הוא צריך
אח"כ גם לעפרה ,אבל הרי חרש לצורך
קרקע ואיך יהא זה מלאשצ"ג ,וראה או"ש
פ"א מהלכות יו"ט ה"ז ,וכן שם ה"ד.
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 È"ÙÚÂדרכנו ניחא טפי ,דבכה"ג שצריך
לעפרה לכיסוי הדם ,הרי תו ל"ה
מלאכת עבודה ומותר לגמרי ,ולכן מדמה
הש"ס חורש לאופה ,אלא שכאמור עדיין
תימה ,דלא אמרינן דאהני הואיל אלא
במלאכות שביסודן אינן מלאכת עבודה
כמו אופה אלא שאפה לצורך חול ,ולא
בחורש שביסודו הוי מלאכת עבודה,
ואכתי צ"ע.
 ˘ÈÂמקום להטעים עפ"י פשט המקראות,
דמלאכת עבודה היא בלאו ,וכל
שאינה מלאכת עבודה ליכא לאו ,אבל לא
התירה התורה ממש אלא מלאכת אוכל
נפש ,וכל שאינו אוכל נפש יש בו איסור
תורה אע"פ שאינו בלאו.
 ˘ÈÂלציין לדברי היראים סי' ש"ד בגדר
היתר מתוך ,וז"ל ,ומלאכת מצוה
מתוך שהיא הנאת נשמה מותרת כדתנן
בביצה כו' ,ומסקינן טעמא דב"ה דמשום
שהותרה הוצאה לצורך הנאת הגוף,
הותרה נמי שלא לצורך הנאת הגוף ,אך
שיהיה להנאת הנשמה ,פי' מתוך וכו',
מתוך מקרא עצמו שאתה למד להתיר
הנאת הגוף ,אתה למד להתיר הנאת
הנשמה ,דאך אשר יאכל לכל נפש כתיב,
פי' שיהנה לכל נפש כו' ,וכל הגוף נקראת
נפש כדכתיב שובי נפשי למנוחייכי ,וכתיב
והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את
ה' כו' ,עכ"ל .וראה בתוע"ר שם.
 ‰‰Âכאמור נקטינן בדעת הרמב"ם דפסק
כרבי יהודה דמכשירין נמי מותרין
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ביו"ט ,ולא כשי' המגיד משנה ,ואף
הגר"א נקט כן דהרמב"ם פסק כרבי
יהודה ,ומה"ט תמוהין לי דברי הגר"א
סי' תצ"ה סק"א שמבאר לשון הרמב"ם
הנ"ל פ"ה ה"ג כמו המגיד משנה ,והרי
נתבאר דהמגיד משנה פי' כן עפ"י
שיטתו ,אבל לדידן אין כן הפירוש,
ומדוע אפוא פירש הגר"א בשי' הרמב"ם
דכתב וארג וכו' לצורך אכילה ה"ז לוקה,
והרי הוי מכשירין .וראיתי באבי עזרי
קמא פ"ג מהלכות יו"ט ה"ג שמפרש
כוונת המגיד משנה והגר"א לחלק בין
כתיבה להשחזת סכין ,ולא נתברר לי
שום חילוק בדבר.

 ˘"ÂÚÈÂבלחם משנה שהבין בשי'
הרמב"ם דבישול ואפיה שלא
לצורך אוכל נפש הותרו משום מתוך,
ועיין גם אבי עזרי שם ,אבל אינו מובן לי
דברמב"ם איתא רק לענין הוצאה ,וכאמור
דזה בלא"ה מותר דאינה מלאכת עבודה,
ומשום הואיל מותר אף שלא נעשה לצורך
אוכל נפש ,ויעו"ש בלח"מ מה שנתקשה
מסוגיא דהואיל ,ולדרכנו אין קושיא.
 Ì‚Âלענין הבערה ,יעוין בלחם משנה
דבתחילה הבין הא דמותר דאינו
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משום מתוך ,אבל מסיק אף להרמב"ם
משום מתוך ,כן נקט הגר"א שם ,וכנראה
שכן הבין מסוף דברי המגיד משנה
שמפרש כן בירושלמי ,וראה גם אבי עזרי
הנ"ל ,ברם פשט לשון הרמב"ם אינו כן,
ואין כל איסור בהבערה ביו"ט וכנ"ל,
וראה או"ש שם מהירושלמי .ועדיין צ"ב
מ"ט נאמר מתוך רק בהוצאה ,וראה
רמב"ם שם ה"ו ,ושמא כעין סברתו
בדרבנן י"ל גם על דאורייתא ,ועי"ש
במפרשים.
 ÔÈÂÚÈÂבמלאכת יו"ט אות א'  -ט"ו
בטעמא דמתוך ,וראה גם קה"י
ביצה סי' י"ד ,ואפשר דהוצאה הוי
מלאכה גרועה ,ואולי יש לפלפל עפ"י
השאלה אי הוצאה מרובה הוי ריבוי
בשיעורין או ב' מעשי הוצאה ,ובמקו"א
נתבאר בס"ד ,וגם לענין מלאכת עבודה
הבאתי שם מתשובות רבי משולם איגרא,
ואכ"מ .וע"ע קה"י ביצה סי' ט"ו לענין
היתר הבערה ביו"ט ,ויש לפלפל עפ"י
דברינו ,ואכ"מ .וע"ע שו"ת משכנ"י
או"ח סי' קמ"ב ,שו"ת עזרת ישראל סי'
ע"ח .Ë



 .Ëובשו"ת תורת חסד או"ח סי' מ"ב בתו"ד יש כמה סברות השייכות לדברינו הנ"ל ,עש"ה,
וראה גם הררי קדם לריד"ס ח"ג שבת סי' ע"ג מש"כ בשי' הרמב"ן בדין אוכל נפש.
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קי"ל שיש חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט  fאולי יש לחדש
בעושה מלאכה בשבת שהוא גם יו"ט ,דמתוך שיש חילוק מלאכות לענין שבת
איכא חילוק מלאכות ליו"ט  fמבאר דזה תלוי בדעות האחרונים בהא דאין חילוק
מלאכות ביו"ט ,האם מ"מ הוו שני איסורין  fיל"ד גם על יוה"כ שחל בשבת לשי'
דאין חילוק מלאכות ביוה"כ

 ‰‰קי"ל שיש חילוק מלאכות בשבת
ואין חילוק מלאכות ביו"ט ,עיין
ביצה יב ,א  -ב ,ומכות כא ,ב ,וכן יעויין
בפי' הריב"ן וריטב"א ומאירי מכות שם,
וראה ברמב"ם פ"א מהלכות שביתת יו"ט
ה"ג ,וכבר מבואר בתוס' רי"ד שבת קלח,
א ,דע"י דילפינן שיש חילוק מלאכות
בשבת ,ממילא נקטינן דיש לאו בפ"ע על
חרישה ועל זריעה וכו' ,ואע"פ שבמנין
התרי"ג מצוות ה"ז אלו כולם בכלל לאו
אחד ,ואילו ביו"ט הלאו הוא לא תעשה
מלאכה ‡.

 ‰‰Âאולי יש לחדש ,שאם עשה מלאכה
ביו"ט שחל בשבת ,באופן שאינו
מתחייב סקילה על מלאכת שבת ,אבל
מתחייב על מלאכת יו"ט ,והיינו שהתרו
בו ללאו של מלאכת יו"ט ולא על מלאכת
שבת ,והא קי"ל שחייבי מיתות שוגגין לא
פוטרים ממלקות ,וכמו שפסק הרמב"ם


בפט"ז מהלכות סנהדרין ה"ה ,וראה
משנ"ת בס"ד בפקודי העדה שם ,ולפיכך
חיוב מלקות איכא על לאו דיו"ט ,אבל על
לאו דשבת ליכא חיוב.
 È˙Î‡Âאם עשה כמה מלאכות באותה
התראה הרי משום יו"ט אינו
חייב אלא מלקות אחד ,והנה מצינו בכמה
דוכתי בש"ס גדר מיגו ,כמו מיגו דהוי
דופן לענין שבת הוי דופן לענין סוכה,
ראה סוכה ז ,א ,וכן בעוד מקומות יש
בזה .ולפ"ז נאמר בעושה מלאכה בשבת
שהוא גם יו"ט ,דמתוך שיש חילוק
מלאכות לענין שבת ,איכא חילוק מלאכות
ליו"ט ,ויהיה חידוש דלוקה ביו"ט שחל
בשבת על כל מלאכה ומלאכה ,וצ"ע אם
יש לחידוש זה סייעתא או סתירה.
 ÌÈÂ¯Á‡‰Âנחלקו בהא דאין חילוק
מלאכות ביו"ט ,האם מ"מ


‡ .ונראה דהא דצריך התראה בשם האב ,ראה תוס' ב"ק ב ,א ,וב"אוצר" שם ב' דעות ,יל"פ טעמא
בגלל חילוק מלאכות וכפי' תוס' רי"ד ,ולפ"ז נמצא דביו"ט אכן א"צ התראה בשם האב ,וצ"ע
במפרשים.
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הוו שני איסורין ,באופן שעשה מעשה
אחד שיש בו משום שתי אבות מלאכות,
או דילמא הוי רק איסור אחד של עשיית
מלאכה ,דיעויין בישועות יעקב סי' ת"ר
ס"ק ב' ,דנקט דהוי רק איסור אחד ,והנה
לשיטתו לא מסתברא לומר כדברינו,
והיינו שאינו מסתברא שאם יש ביסודו רק
איסור אחד ,דנאמר שמכח מיגו כו' יהיו
כמה איסורים.
·¯ Ìיעויין בשו"ת תורת חסד או"ח סי'
נ"ב בסופו שנקט דאע"ג דאין
חילוק מלאכות ביו"ט ,מ"מ תרי איסורים
איכא ,יעו"ש בדבריו ,ולשיטתו יש מקום
לחידוש הנ"ל ,הואיל ומ"מ יש שני
איסורים נפרדים ,ורק גזה"כ דחילוק
מלאכות ליתא ,ולזה ע"י מיגו אמרינן
שיש חילוק מלאכות ,ולכן לוקה על כל
איסור ,אבל כאמור אין לומר שע"י מיגו
נעשה איסור אחד לשני איסורים ,והוא
פשוט ·.
 ÔÈÚÏÂיוה"כ שנחלקו אחרונים אם דינו
כיו"ט או כשבת ,היינו אם יש בו
חילוק מלאכות ,יעויין פנ"י שבת ע ,א,
וירושלמי שבועות פ"ד ה"ג ופני משה
וקרבן העדה שם ,וראה שיירי קרבן שם
על שי' הרמב"ם ,וכן צל"ח פסחים מז ,ב,
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וסנהדרין סג ,א ,וע"ע שעה"מ פ"א
מהלכות שמו"י ה"א וטו"א מגילה ז ,ב,
והגרע"א בדו"ח מערכה ז' ובית הלוי ח"א
סי' ט"ז .וראה בקרואי מועד עניני יוה"כ
מאמרי בענין "איסור מלאכה ביוה"כ",
והובאו שם מקורות נוספים במחלוקת זו,
ואם אין חילוק מלאכות ביוה"כ ,יהיה
אותו ספק על יוה"כ שחל בשבת ,אי
אמרינן מיגו ,וכנ"ל.
·¯ Ìלפי המבואר במאמר הנ"ל ,דיוה"כ
שחל בשבת הוי איסור אחד ,יעו"ש
מילתא בטעמא עפ"י הסוגיא חולין קא ,א,
והמפרשים שם ,א"כ בלא"ה י"ל דביוה"כ
זה שחל בשבת איכא חילוק מלאכות ,ושם
הנפ"מ גם בשוגג לענין חטאת ,ובאופן
שהזיד על שבת ושגג על יוה"כ דמביא
כמה חטאות על מלאכות יוה"כ ,אע"פ
שעל איסור שבת אינו מביא חטאות,
ואמנם להלכה קי"ל התם דיו"כ שחל
בשבת מביא ב' חטאות כדעת ר"י הגלילי,
ודברינו אמורים לפי ר' עקיבא שם ,אבל
כאמור גם לר"ע שמביא ב' חטאות ,עדיין
איכא סברת מיגו הנ"ל לענין חילוק
מלאכות ,גם אם בכל יוה"כ אחר אין
חילוק מלאכות כשיטת אותם מפרשים,
וכש"נ.



· .וכיו"ב יל"ד ,בקצר ובצר בשבת בשנת שמיטה ,דלענין שבת חייב אחת ,ועל שמיטה איכא
תרי לאוין ,ונימא מיגו שחייב ב' על שמיטה ולוקה שנים ,ה"ז חייב גם על שבת שתים.
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‚È
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·ÂË ÌÂÈ ˙ÁÓ˘Â ˘Ù ÏÎÂ‡ ˙Î‡ÏÓ
כתב הרמב"ם ,כל מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב יו"ט אסרו חכמים לעשות
אותה ביו"ט ולמה אסרו דבר זה וכו' וימנע משמחת יו"ט ,ומזה הטעם עצמו לא
אסרו ההוצאה ביו"ט כדי להרבות בשמחת יו"ט  fנראה דשיטת הרמב"ם היא
כמש"כ הראב"ן בטעמא דאיסור מלאכת אוכל נפש ביום הכיפורים  fוע"ז נחלק
הראב"ד ולכן נתן טעם אחר להלכה זו  fמבואר דיסוד דין איסור מלאכה ביו"ט
הוא עפ"י מצות שמחת יו"ט והיתר מלאכת אוכל נפש  fומובן מש"כ התוס'
דהתירו להרבות בבישול ביו"ט  fוכן י"ל דזה הטעם לפסק הרמ"א דהמתענה ביו"ט
אסור לבשל

 ·˙Îהרמב"ם )פ"א מהלכות יו"ט הלכה
ה'( וז"ל ,כל מלאכה שאפשר לה
ליעשות מערב יו"ט ולא יהיה בה הפסד
ולא חיסרון אם נעשית מבערב ,אסרו
חכמים לעשות אותה ביו"ט אע"פ שהיא
לצורך אכילה ,ולמה אסרו דבר זה ,גזירה
שמא יניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן
מערב יו"ט ליו"ט ,ונמצא יו"ט כולו הולך
בעשיית אותן מלאכות ,וימנע משמחת
יו"ט ולא יהיה לא פנאי לאכול ולשתות,
ע"כ .והראב"ד שם השיגו ,אין לזה טעם,
אלא מפני שהוא מכווין מלאכתו ביו"ט
ומרבה הטורח ליום קדוש ,ע"כ.
 Ì˘Âבהלכה ו' כתב עוד הרמב"ם וז"ל,
ומזה הטעם עצמו לא אסרו ההוצאה
ביו"ט ,ואע"פ שכל הוצאה היא מלאכה
שאפשר לעשותה מערב יו"ט ,ולמה לא
אסרוה כדי להרבות בשמחת יו"ט ,ויוליך


ויביא כל מה שירצה וישלים חפציו ולא
יהיה כמי שידיו אסורות כו' .ע"כ.
ובראב"ד השיגו אף בזה ,עי"ש טעמו,
ואזיל לשיטתיה דלא תליא בשמחת יו"ט.
 ‰‡¯Âדשיטת הרמב"ם היא כמש"כ
הראב"ן )פרק ערבי פסחים(
בטעמא דאיסור מלאכת אוכל נפש ביום
הכיפורים ,ואע"פ שיש הצריכים לאכילה
כמו חולים וקטנים ,וה"ט הואיל וליכא
מצות שמחת יו"ט ביוה"כ ]וראה קרואי
מועד עניני יוה"כ סי' ל"ט[ ,והיינו דטעמא
דאמרה תורה לעשות מלאכת אוכל נפש
ביו"ט הוא משום מצות שמחת יו"ט,
עי"ש .והשאג"א סי' ק"א  -ק"ב האריך
בזה ,וראה משנ"ת בס"ד בגזרת מלך פ"ט
מה' מילה ה"ט ,והובא שם מפי' ר"ח ועוד
קדמונים מה שיש לסייע לנידון זה ‡.


‡ .וכ"ה שי' רמב"ן עה"ת ויקרא כג ,ג ,וכמו שביאר העמק דבר שם ,יעוש"ה .ועיין בשמים
ראש סי' ק"א.

„È
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 ‰ÏÂÚ‰Âמכל המבואר שם ,דיסוד דין
איסור מלאכה ביו"ט הוא עפ"י
מצות שמחת יו"ט ,ר"ל ,דבגלל מצות
שמחת יו"ט לא אסרה התורה מלאכת
אוכל נפש ,ולפיכך פי' הרמב"ם דמה"ט
גופא שהתירה התורה מלאכת אוכל נפש
ביו"ט ,הרי מה"ט גופא צריך לאסור
הדברים שאפשר לעשותן מערב יו"ט,
שהרי אם יעשה הכל ביו"ט לא יהיה לו
פנאי לאכול ולשתות ,וממילא שוב אין כל
טעם להתיר מלאכת אוכל נפש עצמה.
 ÏÚÂכן לא ניחא ליה להרמב"ם בטעמו
של הראב"ד שהוא משום שלא
להרבות בטורח ביום קדוש ,דעל מלאכת
אוכל נפש אין זה טעם ,הואיל והוא מרבה
ומוסיף שמחת יו"ט ,ולולא שע"י כך לא
יהיה לו זמן לאכול ולשתות ,אין לאסור
משום תוספת טורח.
 Î"ÂÓÎÂלענין הוצאה ,ס"ל להרמב"ם
דמה"ט גופא דשמחת יו"ט לא
אסרו חכמים אע"פ שאפשר לעשותה
מערב יו"ט ,והראב"ד שכאמור לא ס"ל
שעניני מלאכות ביו"ט תלויות במצות
שמחת יו"ט ,לכן נתן טעם אחר להלכה
זו.
 ‰‡¯Âשו"ת שערי דעה ח"ב סי' י"ד,
שתמה על פי' ר"ח דהיתר מלאכת


„ÚÂÓ

אוכל נפש ביו"ט הוא בתורת היתר ולא
בתורה דחיה ,ויעו"ש מש"כ בזה .אך
בפשוטו כוונת הר"ח לומר בזה דהגדר
הוא בטעמא דקרא ,דהיינו דלכן התירה
התורה אוכל נפש כדי שיוכלו לשמוח
ביו"ט] .וראה גם בספר מלאכת יו"ט אות
ח' ,וראה ברוקח סי' רצ"ז והובא בגליוני
הש"ס פסחים פ"ד ,א ,שכתב כפי' ר"ח
שם ,וכפי שהובאו דבריו בגזרת מלך שם,
יעו"ש וא"צ לכפול הדברים[.
 ÔÈÈÚÂתוס' גיטין ח ,ב ,דמשום שמחת
יו"ט התירו להרבות בבישול ביו"ט
ואע"פ שאינו צריך לכל מה שמבשל,
ע"ש .ולפי המבואר הרי הדברים מוטעמים
טפי ,שהרי כל מלאכת אוכל נפש היא
משום שמחת יו"ט ,ונמצא שאין כאן איזה
היתר בפ"ע ,אלא כך הוא ביסוד הדין ·.
 Ô"¯‰Âביצה יז ,א ,כתב לחלק בין ריבוי
בשיעורין אצל פקו"נ ,ובין ריבוי
בשיעורין ביו"ט ,דפקו"נ אינו אלא דחייה,
משא"כ ביו"ט שהוא היתר גמור ,יעו"ש
מה דחולק על הרשב"א.
 ‰¯Â‡ÎÏÂכיון שעפ"י פי' ר"ח וסיעתו
הנ"ל ,גם ביו"ט אע"פ שהוא
היתר ,מ"מ אין הביאור דהוי היתר גמור,
אלא ה"ט דהתורה התירה משום שמחת
יו"ט ,ואע"פ שאין זה גדר דחויה ,מ"מ


· .וראה רש"ש וקרני ראם שם ושיעורי ר' שמואל שם אות קט"ו ,וראה ב"אוצר" שם .וראה
על דברי התוס' שם ב"אוצר מפה"ת" ב"ק פ ,ב.
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אין זה גם גדר היתר גמור ,אלא היתר
בגלל צורך ,ולכן לולי שיש גם בהך ריבוי
שמחת יו"ט אין להתיר ,כיון שאין כאן
טעמא דקרא ,ולפ"ז י"ל קצת בשי'
הרשב"א ,אך אכ"מ.
 ÔÈÈÚÂרמ"א סי' תקכ"ז סעיף כ',
שהמתענה ביו"ט אסור לבשל,
יעו"ש טעמא ומה שנחלקו עליו כמה
פוסקים .ולהאמור שיסוד דין אוכל נפש
ביו"ט הוא משום שמחת יו"ט ,יש להוסיף
זה בטעמא דפסק הרמ"א ,אלא ששם

„ÚÂÓ

ÂË

הנידון על עשיית מלאכה לאחרים ,יעו"ש
ואכ"מ.
 ÔÈÂÚÈÂשו"ת יד אליהו )רגולר( ח"א סי'
ס"ג ,שיצא לידון הלכה למעשה,
במי שאינו מקיים מצות שמחת יו"ט כגון
מומר ,דלא פקע מיניה דין אבילות ,וליכא
גביה עשה דרבים דוחה לעשה דיחיד,
עיש"ה בדבריו .ולפ"ז יש לדון טובא גם
בעיקר היתר מלאכת אוכל נפש דליתא
גביה ,ואולי י"ל שאסור לו לבשל עבור
ישראל אחר ,וצ"ע ,אך אכ"מ.

ÊË
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Ë"ÂÈ· ‰·ÎÓÂ ¯ÈÚ·Ó
כתב הרמב"ם ,אע"פ שהותרה הבערה ביו"ט שלא לצורך אסור לכבות את האש
אפילו הובערה לצורך אכילה  fצ"ע מש"כ "וכשם שאין מכבין את האש כך אין
מכבין את הנר"  fמביא ומברר מקור הדין בסוגיא בביצה  fחזינן שמדין תורה
איכא שני מיני הבערות  fמבאר דדברי הרמב"ם מתאימים עם הגמ'  fלפ"ז נמצא
שהמבעיר אש ביו"ט יש מאין שאינו לצורך אוכל נפש ה"ז לוקה מהתורה ,אבל
המבעיר מאש הנמצאת ה"ז מותר ביו"ט  fמבאר דסד"א דאש של נר שהודלק
מאש אחרת שאין בו איסור תורה ביו"ט גם כיבויו יהיה מותר קמ"ל שאינו כן

 ·˙Îהרמב"ם )פ"ד מהלכות יום טוב
הלכה ב'( וז"ל ,אע"פ שהותרה
הבערה ביו"ט שלא לצורך אסור לכבות
את האש אפילו הובערה לצורך אכילה,
שהכיבוי מלאכה ואין בו צורך אכילה
כלל ,וכשם שאין מכבין את האש כך אין
מכבין את הנר ,ואם כיבה לוקה כמי שארג
או בנה .ע"כ.
 ‰‰Âמש"כ שהבערה הותרה שלא
לצורך ,היינו מש"כ שם פ"א
ה"ד ,שהוצאה והבערה מותרת בין לצורך
אכילה ובין שלא לצורך אכילה ,יעו"ש.
ומש"כ עוד שאסור לכבות את האש אע"פ
שהובערה לצורך אכילה ,עיין לחם משנה
שביאר הכוונה שלא תאמר התירו סופו
משום תחילתו ,עי"ש.
·¯ Ìמאי שכתב עוד" ,וכשם שאין מכבין
את האש כך אין מכבין את הנר",
לפו"ר אין הדברים מובנים ,אטו נר אינו



אש ,ומאי קמ"ל בזה מה שאפשר שיש איזו
סברא שאינו כן ,וצ"ע בפשט הדברים.

 ‰¯Â‡ÎÏÂאמינא דכוונתו היא עפ"י
המבואר בדבריו שם הלכה
א' ,אין מוציאין את האש לא מן העצים
ולא מן האבנים כו' ,כל זה וכיוצא בו אסור
ביו"ט שלא הותר ביו"ט אלא להבעיר מאש
מצויה ,אבל להמציא אש אסור שהרי
אפשר להוציא אותה מבערב ,עכ"ל.
 ‰‰Âדין זה הוא ממתני' ביצה לג ,א,
ובגמ' שם לג ,ב ,איתא טעמא
משום דקא מוליד ביו"ט .ואילו הרמב"ם
כתב טעם אחר ,הואיל ואפשר להמציא
את האש מערב יו"ט ,ובפשוטו כוונתו
להכלל דקאמר בפ"א שם הלכה ה' ,שכל
מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן
מבערב אין עושין ביו"ט ,אבל אין זה
מתיישב עם הטעם המפורש בגמ' ,וראה
מאירי בסוגיא שם ‡.



‡ .וראה בקונטרס בירור הלכה על מסכת ביצה ע' רמ"ג-רמ"ה.
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 ‰¯Â‡ÎÏÂיש לפרש כך ,דהנה כאמור
הבערה מותרת בין לצורך
אכילה ובין שלא לצורך אכילה ,ויש
מלאכות כמו כתיבה ואריגה שאסורות
לחלוטין ביו"ט ,ותו איכא מלאכות של
צורך אוכל נפש ומדין תורה הרי הן
מותרות ביו"ט בכל גווני ,אלא שאותן
שאפשר לעשות מערב יו"ט בלי חיסרון
כל שהוא ,אסור לעשות ביו"ט מדרבנן,
מלבד הוצאה שכאמור מותרת בכל גוונא,
ולא אסרוה חכמים אע"פ שאפשר היה
לעשותה מערב יו"ט ,וכל זה מבואר לעיל
פ"א ה"ד-ח'.
 Ê"ÙÏÂי"ל בדין הבערה ששני דינים
נאמרו בה ,דהנה יעויין בט"ז
או"ח סי' תק"ב סק"א ,שנקט בשיטת
הרמב"ם שהבערת אש יש מאין ה"ז
אסורה ביו"ט מהתורה ,ויעו"ש בפמ"ג
במשבצות סק"א ,ונראה דאיסור זה אמור
כלפי הא דקאמרינן שאיסור הבערה מותר
ביו"ט בין לצורך אוכל נפש ובין שלא
לצורך אוכל נפש ,דע"ז אמרינן דההיתר
שלא לצורך אוכל נפש הוא דוקא באש
קיימת להבעיר ממנה ,אבל להמציא אש
הוי איסור תורה ,אבל מה שנוגע לצורך
אוכל נפש הרי דין הבערה כשאר מלאכות
שיש בהן צורך אוכל נפש ומדין תורה
מותרות כולן להעשות ביו"ט ,ורק מדרבנן
אסורות כל מה שאפשר לעשותן מערב
יו"ט ,והואיל וזה אפשר לעשות מערב
יו"ט לכן מדרבנן אסור להבעיר ולהמציא

„ÚÂÓ

ÊÈ

אש ביו"ט גם לצורך אוכל נפש ,וה"ז כמו
קצירה ודישה וכו' ,כמבואר בפ"א הנ"ל.
 ÔÈÊÁÂאפוא שמדין תורה גופא איכא שני
מיני הבערות ,איכא הבערה
האסורה מהתורה ואיכא הבערה האסורה
רק מדרבנן .ולפיכך י"ל דהטעם שנאמר
בגמ' הוא על האיסור תורה באופן שאינו
צורך אוכל נפש ,שהרי זה גופא קשיא מה
שאלת הגמ' מאי טעמא על איסור הוצאת
אש ,והרי הטעם פשוט דהוי מכשירי אוכל
נפש שאפשר לעשותם מערב יו"ט.
‡ ‡Ïבהכרח שעל זה לא נאמרה שאלת
הגמ' אלא הוא מילתא דפשיטא,
אלא שאלת הגמ' היא הואיל והבערה
מותרת אפי' שלא לצורך אוכל נפש ,אמאי
אסור להוציא אש ביו"ט ,ואע"פ שאפשר
לעשותו מערב יו"ט ,הרי הבדל זה אם
אפשר לעשותו מערב יו"ט או שאי אפשר
לעשותו מערב יו"ט הוא נכון רק לענין
מכשירי אוכל נפש ,משא"כ הבערה
שההיתר שלה אינה משום צורך אוכל
נפש ,ולזה תי' הגמ' טעם האיסור משום
דקא מוליד ביו"ט ,והיינו שהבערה זו
אינה בכלל היתר הבערה ביו"ט שלא
לצורך אוכל נפש.
 ‰˙ÚÓÂנשארת הבערה כמו שאר
מלאכות של מכשירי אוכל
נפש ,שמהתורה אכן מותר לעשותן ביו"ט,
אע"פ שאפשר מבערב יו"ט ,ואלו הם
דברי הרמב"ם ,ונמצאו דברי הרמב"ם

ÁÈ
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מתאימים עם הגמ' ,ואכן לפ"ז נמצא
חידוש שהמבעיר אש ביו"ט יש מאין
אע"פ שהוא לצורך ,אבל אינו לצורך
אוכל נפש ה"ז לוקה מהתורה כמו הקוצר
והטוחן וכיו"ב שלא לצורך אוכל נפש,
אבל המבעיר מאש הנמצאת ה"ז מותר
ביו"ט אע"פ שאין בו צורך אכילה ,וע"ע
ראש יוסף ביצה שם.
 Ê"ÙÏÂנראה גם המשך ביאור הלשון
ברמב"ם ,דנראה פשוט דאש
דקאמר היינו שנעשתה יש מאין ,ונר
דקאמר היינו שהדליקו בו את האש ואינו
יש מאין ,והנה הרמב"ם פתח ההלכה
שאסור לכבות את האש ביו"ט אע"פ
שהובערה לצורך אכילה ,וכאמור הלחם
משנה מפרש הטעם שלא תאמר שהתירו
סופן משום תחילתן.
 Ï"ÈÂבענין זה כוונה נוספת ,דסד"א דמין
אש כזאת שאיסור הבערתה מן
התורה ,דהיינו המציא אש ,הרי גם כיבויה
אסור ביו"ט מן התורה ,אבל אש של נר
שהודלק מאש אחרת שאין בו איסור תורה
ביו"ט ,שהרי הותרה בין לצורך אכילה ובין
שלא לצורך אכילה ,א"כ גם כיבויו יהיה
מותר ,קמ"ל שאינו כן ,אלא איסור הכיבוי
הוא מוחלט ,וכמו שמסיק הרמב"ם ואם
כבה לוקה כמו שארג או בנה ,וכוונתו כפי
שמבואר בפ"א הנ"ל ,שאלו המלאכות
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אסורות בהחלט ואין בהם שום צד היתר,
גם אם יהיו ע"י עשייתן איזה תועלת אוכל
נפש ,וזהו אפוא שכתב שאין חילוק באיזה
אש נעשה הכיבוי ,הואיל וכיבוי הוי ככותב
ואורג וכיו"ב ·.
 Ë"‰Âנמי מה דאיתא התם ה"ד ,שאסור
לכבות את הנר מפני תשמיש
המיטה ,והוא בביצה כב ,א ,וכן הלכות ו'
 ז' בדיני כיבוי שאסור ,נראה דאליבאדהרמב"ם איכא עליהם מלקות ,והיינו זה
שהקדים שכיבוי אש ביו"ט הוי ככתיבה
ואריגה ,ר"ל ,שאין עליהם שום היתר של
אוכל נפש ,הואיל ורק על מלאכות
המוגדרות ביסודן כמלאכות של צורך
אוכל נפש ,בהן מותר מהתורה ומדרבנן
אסור אם אפשר לעשותן מערב יו"ט ,אבל
במלאכות כמו בנין וכתיבה וכיו"ב ,אין
כל היתר אע"פ שמטרתן לצורך אוכל
נפש .וראשונים אחרים חולקים על
הרמב"ם בהלכות אלו ,וכמו"כ ס"ל
להרשב"א שכיבוי אסור רק מדרבנן ,אך
כאמור ,זוהי שי' הרמב"ם.
 Ú"ÚÂמשנ"ת בס"ד בשיטת הרמב"ם
במאמרי בענין "איסור מלאכה
ביו"ט" .ואכ"מ ,ושם נתבאר שי' הרמב"ם
בדרך אחרת ,עי"ש ,וצריך לחזור ולשנות
פרק זה בס"ד.


· .וראה קונטרס עריכת נר להגאון האדר"ת בנידון נר ביו"ט) .נדפס ע"י "אהבת שלום"(.
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בתוס' על התורה עמדו על השאלה ,הואיל ומבואר בגמ' שיוסף יצא בראש השנה
איך גילח ביו"ט  fמבאר שהגדר במלאכת יו"ט שנמסרה לחכמים  fי"ל שאפשר
היה ליוסף להתיר לעצמו גילוח ביו"ט משום מסרן הכתוב לחכמים  fוכן יש לבאר
עפ"י מש"כ באו"ש על ניגון בכלי שיר ביו"ט שני לכבוד המלך

·˙ 'ÒÂהשלם על התורה עה"כ )בראשית
מ"א י"ד( ויגלח ויחלף שמלותיו
ויבא אל פרעה ,עמדו על השאלה הואיל
ומבואר בגמ' )ר"ה י"א ע"א( שיוסף יצא
בראש השנה ,איך גילח ביו"ט ,והרי שמרו
האבות על כל התורה .ויעו"ש בכמה
אופנים ,או שגילח למחר ,או שסכנת
מלכות שאני.
 ˘"ÂÚÈÂשהוזכרה הסברא דהיוצא מבית
האסורים מותר לגלח במועד,
והדברים תמוהים לפו"ר ,דהיינו רק
בחוה"מ ,והכא ביו"ט איירי ,וכמובן שאין
שום היתר לגלח ביו"ט ליוצא מבית
האסורים.


 ‰‰Âבפי' ר"ע מברטנורא שם כתב וז"ל,
ויגלח מפני כבוד המלכות ,מאי
קמ"ל פשיטא דמפני כבוד המלכות עשה
זה וכו' ,י"ל ,משום דקשה לו ויגלח דאין
גילוח אלא בתער ,ומשמע מכאן שגילח
גם את זקנו בתער ,ואיך עשה הדבר
האסור הזה להשחית פאת זקן ,לכן
פירש"י ויגלח מפני כבוד המלכות וכו'.
ע"כ.

 Ì‚Âדבריו לכאורה תמוהין ,דלא מצינו
שהתירו תספורת בתער למקורב
למלכות ,יעוין ב"ק פג ,א ,ושאר מקומות
שהנידון הוא על תספורת קומי משום
בחוקותיהם לא תלכו ,אבל על גילוח זקן
בתער לא מצינו ‡.


‡ .וראה חי' הגרי"ל דיסקין עה"פ וירכב אותו במרכבת המשנה .וראה עתה גם בקובץ 'בית
אהרן וישראל' גליון קכ"ד בקונטרס העלם דבר מהאדר"ת עמ' כ"ה ,מה שתמה על עצם מאי דפשיטא
לרע"ב דגילח בתער ,עי"ש.
וראה עוד מש"כ בזה בתורת משה וכן חתם סופר על התורה ,וכן פרדס יוסף מה שהביא ,דגילח
ע"י נכרי ,ולצורך מצוה שרי ,והביא שם מחלוקת הט"ז ונקוה"כ יו"ד סי' קצח בדין נטילת צפרנים
ע"י נכרי בשבת ,עי"ש.
וכמובן שאין זה ענין להא דנתבאר אצלנו בס"ד בכמה מקומות ,וראה גם במקרא העדה פרשת
תולדות סי' קט"ו דכל מעשה הנעשה בגופו של אדם מדעתו הרי המעשה מתייחס אליו ,דזה לא
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 ‡ÏÂÏÂדמסתפינא אמינא עפ"י העולה
מדברי הקדמונים ,ואע"פ שעיקר
דבריהם תמוה ,דהנה בהא דהתירו
להסתפר קומי מפני כבוד המלכות ,ואע"פ
שהוא לאו גמור מן התורה ,ואין זה
במקום פקו"נ ,וכתב הכס"מ בפי"א
מהלכות עכו"ם ה"ג דלאו דחוקות
העכו"ם מסרן הכתוב לחכמים ,ולכן
התירו במקום שמקורב למלכות ,וכבר
נתבאר בס"ד בפקודי העדה בפט"ו מה'
סנהדרין הי"א בדין בא על בתו ,דמשו"ה
יש כח ביד חכמים להתיר האיסור במקום
הצורך ,דלהם נמסרה ההלכה ,ויעוש"ה
ביאור ענין זה.

 Ê"ÙÏÂנראה גם לענין מלאכת יו"ט,
דיעו"ש שהובא כיו"ב גם לענין
מלאכת חוה"מ שהוי נמי בכלל מסרן
הכתוב לחכמים ,ורש"י חגיגה יח ,א ,כתב
הטעם דקידוש מועדות נמסר לב"ד ,והוא
מבואר כאמור ,דמשו"ה הם בעלי ההלכה,
והדינים נקבעים על פיהם ,והנה מה"ט
הרי גם מלאכת יו"ט עצמה גם י"ל
שנמסרה לחכמים ,אלא שבאמת בזה
מפורש בתורה שכל מלאכת עבודה אסורה
ומלאכת אוכל נפש מותרת ,ולפו"ר לא
שייך בזה מסרן לחכמים ,ברם ראה
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במאמרי בענין "איסור מלאכה ביו"ט"
שנתבאר בס"ד דגם לענין מלאכת יו"ט
עצמה שהגדר הוא כן ,ויעו"ש שיסוד
הדברים כבר נמצא בראב"ן ·.
 ‰˙ÚÓÂנאמר כך ,דבאמת היה אז יו"ט
של ראש השנה ,והנידון הוא לא
על איסור גילוח בתער ,אלא על איסור
גילוח ביו"ט ,ולענין מלאכה ביו"ט אכן
נמסר לחכמים ,ולכן י"ל שאפשר היה
ליוסף להתיר לעצמו גילוח ביו"ט משום
מסרן הכתוב לחכמים ,ויש בכוחו לומר
כן ,אע"פ שכמובן לדורות לא מצינו
שהתירו לגלח ביו"ט משום כבוד
המלכות ,מכל מקום ליוסף עצמו אפשר
היה לקבוע כן.
 ÈÏÂ‡Âאפשר לדון בזה לענין מלאכת
חוה"מ ,דיש היתר משום כבוד
המלכות דומיא דלאו דבחוקותיהם לא
תלכו ,אלא שכמובן לא נמסר הדבר אלא
לחכמי הסנהדרין ,ובזה לא נאמר היתר
למי שמקורב למלכות .אבל כמובן שהיה
בכוחם לעשות כן.
 Î"ÂÓÎÂבמלאכת יו"ט עצמה אפשר
לחכמים לקבוע שמלאכה כזאת


שייך בקוצץ מן האדם ,דהאיסור על מעשה הקציצה וכמבואר בס"ד בפקודי העדה פי"ט מה' סנהדרין
ה"ד אות ק"ה ,וראה גם במאמרי על 'תקרובת ע"ז' ]נדפס בס"ד בקובץ 'ישורון' חלק כ"ה[ משנ"ת
בזה בס"ד .וראה ארעא דרבנן סי' של"ו שלמד מכאן על היתר לילך חוץ לתחום גם אם תחומין
דאורייתא ,משום כבוד מלכות ,עי"ש .וצ"ת.

· .וע"ע שו"ת שערי דעה ח"ב סי' י"ד.
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לצורך כבוד המלכות לא איקרי מלאכת
עבודה ,ואכן עפ"י זה נקבעו כל מלאכות
יו"ט מה מותר ומה אסור ,ואפשר היה
להם גם לקבוע שלצורך כבוד מלכות לא
איקרי מלאכת עבודה ,אבל הם לא קבעו
זאת ,וממילא כמובן שאין היתר כזה ,אבל
יוסף שהיה קודם מתן תורה והוא שמר את
התורה ,והיה לו גם דין חכם שנמסר לו
הכוח איך לנהוג במלאכות יו"ט ,ולכן
שפיר התיר לעצמו מפני כבוד המלכות גם
גילוח ביו"ט עצמו.
 ‰‡¯Âבאו"ש הלכות יו"ט פ"ו הי"ד,
שנשאל על ניגון בכלי שיר ביו"ט
שני לכבוד המלך ,והביא מהגמ' ברכות
יט ,ב ,דמשום כבוד מלכים התירו חכמים
לכהן ליטמא בטומאה דרבנן ,ועי"ש
שחידש סברא ,דכמו שהתורה התירה
איסור משום מת מצוה ,שהוא מטעם כבוד
הבריות ,כך רבנן גם לא אסרו באיסורין
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דרבנן באופן כזה ,ולפיכך רק ביו"ט שני
שכלפי מת כחול שוויוהו רבנן ,נמצא
אפוא שבמקום כבוד הבריות אין בו
איסור ,ה"ה שאין איסור בניגון בכלי שיר
לכבוד מלכות ,אבל הוצאה בכרמלית
בשבת לצורך כבוד מלכות אסור ,עי"ש כל
דבריו.
 ‰¯Â‡ÎÏÂכאן י"ל דמלבד כבוד מלכות,
איכא נמי כבוד הבריות של
יוסף עצמו ,שהוא יבוא בניוול כזה לפני
המלך ,והואיל ושמירת התורה אצל
האבות אינה חיוב ,וגם היה זה בחו"ל,
ועפ"י הרמב"ן עיקר שמירת התורה היא
בא"י ,לפיכך יש לו היתר להתגלח ביו"ט.
]וע"ע מאור ישראל מגילה טז ,ב ,על
הגמ' אשקול למזייה אצל מרדכי ,שהק'
שם בהגהות מהר"צ חיות שהיה זה
חוה"מ פסח ,והוא הוסיף להקשות שהיה
אז יו"ט שני ,עי"ש מש"כ[‚ .


‚ .ובעיקר הך דינא דלאו דבחוקותיהם לא תלכו דמסרן הכתוב לחכמים ,כבר נתבאר בס"ד
באוצר מפרשי התלמוד ב"ק פג ,א ,והובאו שם שיטות הפוסקים בהלכה זו ,יעו"ש ,וא"צ לכפול
הדברים .והנה הר"ע ברטנורא גופיה מבאר שא"א לומר שהתירו איסור תורה של גילוח בתער מפני
כבוד המלכות במקום שאין בו חשש פקו"נ ,ולכן כתב דנתגלח ע"י אחרים ,ובמקום שאינו מסייע,
ואין האיסור אלא מדרבנן ,יעו"ש.
והנה פשט דברי הרמב"ם בפי"ב מה' עכו"ם ה"ז דסיוע בעינן רק לענין מלקות ,דבלא"ה אינו
לוקה ,דאין מלקות בלי מעשה ,אבל עצם הלאו הוא מהתורה אע"פ שאינו מסייע .אבל באמת גם
הראב"ד שם ה"א לענין הקפת הראש הבין בדעת הרמב"ם שאף לאו ליכא אם לא עשה מעשה סיוע,
והסכים לו הכס"מ ,וראה מש"כ בזה בס"ד בפקודי העדה פי"ט מה' סנהדרין ה"ד אות ק"מ .וע"ע
צפנת פענח על התורה מש"כ על ענין הגילוח שנאמר אצל יוסף ,וראה גם מהרש"א שבת חי' אגדות
קלט ,ב ,בהא דיוסף היה נזיר ומ"מ הותר לו לגלח ,יעוש"ה.
ואולי י"ל עפ"י המבואר בס"ד במקרא העדה פרשת קדושים סי' קל"ו בענין לא תאכלו על הדם,
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בגדר לאוין שהם רק חוקות העכו"ם ,וכן לאוין שלפי הרמב"ם שורשם הוא משום חוקות העכו"ם,
והתורה קבעתם ללאוין גמורים בפ"ע ,עי"ש .ולפ"ז על האבות ששמרו את התורה לפני שניתנה,
הנה שמירתם היתה לפי שורשי המצוה בלבד ,והנה גם השחתת זקן ופאות הוו מהאי טעמא ,כמבואר
ברמב"ם סוף הלכות ע"ז ,והואיל והאבות שמרו התורה לפי שורשה בלבד ,א"כ הוי רק משום חוקות
העכו"ם ,ובאיסור חוקות העכו"ם איכא היתר משום כבוד מלכות ,וכנ"ל.
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בסוגיא בביצה מבואר שכתישת רגבי עפר הוי תולדת מלאכת טוחן ופשט הגמ'
דהוי לאו דאורייתא  fמעיר שלא כתב הרמב"ם הלכה זו המפורשת בגמ' ,ואע"פ
שהזכיר טחינת מתכת  fיש בזה חידוש ,שהרי העפר שכותשים אותו אין זה כטוחן
חיטים  fמביא ומברר דברי הרמב"ם בפי' המשנה בביצה שם  fמבאר מש"כ
הרמב"ם ,מי שהיה לו דקר נעוץ מבערב יו"ט ונתקו ביו"ט והעלה עפר אם היה
אותו עפר תוחח ה"ז מכסה בו ומטלטלו ,אבל אם העלה גוש עפר ה"ז לא יכתוש
אותו ביו"ט

 ‰‰בסוגיא ביצה ז ,ב  -ח ,ב ,מבואר
שכתישת רגבי עפר הוי תולדת
מלאכת טוחן ,ופשט הגמ' דהוי לאו
דאורייתא ,והנידון שם שיבוא עשה
דכיסוי הדם וידחה לא תעשה דמלאכת
יו"ט ,ולפי' רבינו חננאל שם ,יבוא עשה
דשמחת יום טוב וידחה לאו דמלאכת
יו"ט ,הואיל ובלי שאפשר לכסות את הדם
אין לשחוט ,ונמצא אפוא ששמחת יו"ט
נמנעת ,ועל כן העשה דשמחת יו"ט דוחה
את הלאו ,עי"ש כל הסוגיא.
 ˘ÈÂלהתפלא ,שלא ראיתי ברמב"ם פ"ח
מהלכות שבת הלכה ט"ו שיזכיר
הלכה זו המפורשת בגמ' ,ואע"פ שהזכיר
טחינת מתכת וכיו"ב ,וראה מנח"ח מוסך
השבת מלאכת טוחן וכן אגלי טל
במלאכת טוחן לענין אם טחינה היא דוקא
בגידולי קרקע ,דהכא חזינן דלא בעינן
דטוחן הוי בגידולי קרקע דווקא ,עי"ש.
 ˙ËÈ˘ÏÂהרמב"ם מלאכת טוחן גופא
מותרת מהתורה ביו"ט ,הואיל

והיא לצורך אוכל נפש ,ורק מדרבנן ה"ז
אסורה הואיל ואפשר לעשותה מערב
יו"ט ,ולכאורה תקשי ,א"כ נימא שגם
טוחן עפר יהיה מותר אע"פ שאינו מלאכת
אוכל נפש כיון דאמרינן מתוך שהותרה
לצורך הותרה נמי שלא לצורך ,אך באמת
הרמב"ם עפ"י שיטתו סובר דהכלל
שמתוך שהותרה נאמר רק בהוצאה
והבערה ,ראה שם בפ"א מהלכות יו"ט,
ולכן אין כל קושיא.

‡ Íכאמור הא דכתישת עפר הוי מלאכת
טוחן ליתא ברמב"ם ,והרי בפשוטו
יש בזה חידוש ,שהרי העפר שכותשים
אותו אין זה כטוחן חיטים שמשנים את
המצב של החיטה מגוש אחד להרבה
חלקים קטנים ,שהרי העפר מיסודו הוא
חלקים קטנים הדבוקים יחד ע"י הרטיבות,
וע"י כך נהיו רגבי עפר ,ומנלן שגם זה
איקרי טוחן.
 Ì"·Ó¯‰Âבפי' המשנה ביצה שם כתב,
והשני שיהא אותו העפר עפר
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תיחוח שאינו מהודק ולא גוש כדי שלא
יעשה גומא ,ע"כ בנוסחת קאפח ,ובנוסחא
הישנה איתא "כדי שלא יהא חופר",
ואפשר שזוהי אותה הכוונה שלא יהא
חופר גומא ,ואכן מפורש בתוס' ח ,א,
דחופר בעפר תיחוח אין בו משום עשיית
גומא ,כמפורש בגמ' שבת לט ,א ,ולכן
תמהו על הגמ' ביצה שם ,עיין מה שהעלו
חידוש להלכה ,והרמב"ם ס"ל כפשט
הגמ' ,ולכן כתב סתמא שאין כאן איסור
עשיית גומא הואיל והוא עפר תיחוח.
‡· Ïכל סוגית הגמ' שם אינה כן ,שהרי
שאלו מה מהני שיש לו דקר נעוץ
מבעוד יום דתו לא הוי מוקצה ,והא קא
עביד כתישה ,ותי' בגמ' בעפר תיחוח,
וחזרו ושאלו דקא עביד גומא ,ותי'
דהחופר גומא וא"צ אלא לעפרה פטור,
ובזה פטור לכו"ע ,לא מבעיא למ"ד
מלאכה שא"צ לגופה פטור עליה ,בודאי
שזה פטור ,אלא גם לפסק הרמב"ם פ"א
מהלכות שבת דמלאכה שא"צ לגופה ה"ז
חייב ,מ"מ הכא פטור משום דהוי מקלקל,
כמבואר בגמ' ורמב"ם שם .וזה לא כפי'
המשנה להרמב"ם דליכא איסור כתישה
הואיל והוא עפר תיחוח ,אלא שזה
שהכתישה אסורה הוא משום חופר גומא,
ואין הדברים מובנים ,וצ"ע.
 Ì"·Ó¯‰Âבסוף פ"ב מהלכות יו"ט כתב
וז"ל ,מי שהיה לו דקר נעוץ
מערב יו"ט ונתקו ביו"ט והעלה עפר ,אם
היה אותו עפר תוחח ה"ז מכסה בו
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ומטלטלו ,אבל אם העלה גוש עפר ה"ז
לא יכתוש אותו ביו"ט .עכ"ל.
 ˘¯ÈÙÂבקרית ספר ,דה"ט דלא יכתוש
משום תולדה דטוחן ,והיינו
כדאיתא בגמ' ,ואכן אי אפשר לפרש כפי'
המשנה דהיינו משום חופר גומא ,שהרי
הכא כתב שאם העלה גוש עפר ה"ז לא
יכתוש ביו"ט ,היינו שאיסור הכותש אינו
בחופר בקרקע ,אלא לאחר שהעלו
מהקרקע ,וזה מורה כפי' הקרית ספר
דהיינו משום טוחן.
‡· Ïיש לשים לב ללשון הרמב"ם שכתב
"מי שהיה לו וכו'" ,והיינו דלא נקט
לשון לכתחילה לעשות כן ,וכפשט הגמ',
אבל לפי המשך דבריו ה"ז מדוקדק,
דהואיל ואינו יודע אם העפר תיחוח או
לאו ,אין לו לעוקרו מתחילה ,ורק אם כבר
נתקו ה"ז מותר להשתמש בו הואיל וכ"ז
מוכן ולא מוקצה ,אבל מאי דסיים "ה"ז
לא יכתוש אותו" ,לשון זה מורה שאין
כאן איסור תורה ,אלא מניעה בעלמא,
ותו ,דבפשוטו כל הפרק הזה ענינו הוא
איסור מוקצה ,ואם הנידון הוא איסור
מלאכה היה לו להזכיר הלכה זו בפרק
שלאחריו ,ולפו"ר היה נראה שהנדון הוא
משום מוקצה ,והיינו דאע"פ שדקר נעוץ
הוי הכנה ,אין זו הכנה אלא לעפר תיחוח
ולא לגוש עפר.
 ÂÓÎÂכן לעיקר המלאכה הא חזינן לענין
פת דהטעם הוא הואיל ואין טוחן
לאחר טוחן ,וה"ט הואיל והקמח כבר
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נטחן פעם אחת ,משמע דאילו לא היה
הקמח טחון אלא כך הוא מתחילת ברייתו
ואח"כ דבקו כל החלקים ,שפיר איכא בזה
משום מלאכת טוחן.
‡ Íמצאתי להדיא שאינו כן ,דיעוין
ברמ"א או"ח סי' שכ"א ס"ח שמותר
לחתוך מלח דק דק ,הואיל ומתחילתו היה
דק מתחילה ,ומקורו בארחות חיים הלכות
שבת סי' ל"ז .וראה באחרונים או"ח שם
ובספר טל אורות מלאכת טוחן ,אך
הפוסקים דנו לחלק באופנים שונים,
ואכ"מ אריכות .עכ"פ מבואר שא"צ דוקא
שיהיה טוחן מתחילה .ואכתי יש לחזור
ולדון שאין בכתישת רגבי עפר משום
מלאכת טוחן.
 ‰‡¯Âזה מצאתי בס"ד בספר שביתת
השבת מלאכת טוחן ס"ק ל"א,
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שכתב כן בדעת בעל המאור שבת פרק
כלל גדול ,וכתב שלדעתו יש לפרש הגמ'
בביצה שהחיוב כתישה היינו משום חורש
הואיל והעפר הנכתש נשאר בארץ ,יעו"ש
כל דבריו.
 ‰‡¯Âשגם בשי' הרמב"ם י"ל כן ,וי"ל
שזוהי כוונתו בפי' המשנה הנ"ל,
ופוק חזי דעל הגוש הנתלש כתב הרמב"ם
לא יכתוש אותו ביו"ט ,והוא לשון איסור
גרידא ,והרי בתלוש כבר לא שייך משום
חורש ,ונמצא כל הנידון רק משום טוחן,
ואי בכה"ג נקטינן דלא הוי טוחן ,הנה
אפשר שגם מדרבנן אין זה טוחן ,ולכן י"ל
שהנידון הוא משום מוקצה שהוא הנידון
ברמב"ם בפ"ב מהלכות יו"ט .ובגוף
הסוגיא בגמ' שאינה מתאימה לפו"ר עם
שיטה זו ,אפשר שיש לו שם נוסחא
אחרת ,ואכ"מ.
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בלח"מ בשם הרלב"ח מדקדק לשון הרמב"ם דמבשל במזיד לכתחילה לחול
אסור  fבפשוטו ה"ז כשבת ואין האיסור אלא לו ולא יאכל עולמית אבל אחרים
מותרים  fצ"ע ,דהא קי"ל שהמבשל מיו"ט לחול אינו לוקה שהואיל ומקלעי ליה
אורחים ה"ז התבשיל ראוי להם  fמיישב דהגדר הוא דתו לא איקרי מלכתחילה
מלאכת אוכל נפש  fמוכיח שאסור מהתורה לעשות מלאכה מיו"ט אחד לחבירו

 ‰‰הדין שמבשל בשבת קנסוהו חכמים
ואסרו המאכל ,וקי"ל כר' יהודה
דבשוגג יאכל במוצאי שבת ובמזיד לא
יאכל עולמית ,עיין חולין טו ,א ,וכן פסק
הרמב"ם פ"ו מהלכות שבת הכ"ג ,ישראל
שבישל בשבת במזיד ,למוצאי שבת יאכל
לאחרים ,אבל לו לא יאכל עולמית וכו'.
ע"כ .ובשבת עצמה אסור לכולם לאוכלו.

 ˙Ó‡·Âבשו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף
כ"ג מפורש שמותר לו עצמו
לאכול בחול ,וכבר העיר שם בביאור
הלכה מדברי הרלב"ח בשי' הרמב"ם,
ואכן כבר קדמוהו הפר"ח סי' תק"ג
ובפמ"ג בפתיחה להלכות יו"ט פ"ב,
יעו"ש .ומ"מ כאמור כך היא שי'
הרמב"ם.

 ‰‰Âיש לעיין לענין יום טוב ,שהרי
המבשל ביו"ט לצורך חול או
נכרים ובהמה נמי אסור מהתורה ,ויעוין
ברמב"ם פ"א מהלכות יו"ט ה"ט ,שעשה
כדי לאכול ביו"ט והותיר מותר לאכול
המותר בחול ,ויעו"ש בלח"מ בשם
הרלב"ח סי' נ"ג ,שמדקדק עפ"י לשון
הרמב"ם שם הי"א ,דבמזיד אסור לאכול
בחול ,והיינו מש"כ כאן שרק אם הותיר
מותר לאכול בחול ,משמע דמבשל
לכתחילה לחול אסור ,ובפשוטו ה"ז
כשבת ,ואין האיסור אלא לו ולא יאכל
עולמית ,אבל אחרים מותרים.

·¯ Ìיש לדון כיון דאינו אלא איסור
מדרבנן ,א"כ מהתורה ה"ז ראוי

 ‰‰Âלכאורה צ"ע ,כיון דס"ל להשוות
יו"ט לשבת לקנס זה ,א"כ נמצא
שביו"ט עצמו אסור לכו"ע לאכול ,כמו
שבשבת אסור לכולם לאכול .ברם לכאורה
מפורש שאינו כן ,דהא קי"ל שהמבשל
מיו"ט לחול אינו לוקה שהואיל ומקלעי
ליה אורחים ה"ז התבשיל ראוי להם ,וכמו
שפסק הרמב"ם פ"א מהלכות יו"ט הט"ו,
ואם נאמר שקנסו שלא לאכול מה
שנתבשל באיסור ,א"כ שוב אינו ראוי
להם ,והיה צריך ללקות .אלא ש"מ שהוא
מותר באכילה.
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להם ,ותו ליתא למלקות וכבר נתבאר ענין
זה במקו"א בשם השאג"א )דיני יו"ט סי'
ס"ד( .ואכן לשיטת השאג"א כיון שמותר
מהתורה לאוכלו ,שפיר איקרי צורך אוכל
נפש ,ולדבריו י"ל ,דלעולם איכא איסור
אכילה מדרבנן על מה שנתבשל ביו"ט,
ומ"מ מלקות ליכא.

 ‰¯Â‡ÎÏÂהיה מקום לדון ,דלעולם
מעיקר הדין אכן איכא
איסורא מדרבנן לאכול בו ביום כמו
בשבת ,אלא דאם באו אורחים הוי בגדר
איגלאי מילתא למפרע שלא נעשה שום
איסור ,ולכן ה"ז מותר ,אבל בלא"ה
באמת ביסודו המאכל אסור.
·¯ Ìיעוין במאמרי בענין "איסור מלאכה
ביו"ט" מה שנתבאר בגדר הא דאי
מקלעי אורחים ,דע"י כך תו לא איקרי
מלכתחילה מלאכת אוכל נפש ולכן ליכא
מלקות ,יעו"ש.

 ‡ˆÓÂשאין זה גדר איגלאי מילתא
למפרע שלא נעשה איסור ,אלא
שמכח סברא זו לא הוי מלאכת עבודה,
ורק במבשל בודאי לחול אין אפשרות
לאכול בו ביום איקרי מלאכת עבודה,
ולעולם איסורא איכא ,אבל אינו לאו גמור
ולכן ליכא מלקות.
 Ê"ÙÏÂשוב נמצא ,דאם חזינן שאיכא
איסור עליו לאוכלו בחול ,ואע"פ
שפטור ממלקות משום הואיל ,ה"ה גם
שאסור לכולם ביו"ט עצמו כמו שבת,
דלכאורה אין מקום לחלק בין הנושאים,
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ונמצא אפוא כשי' השאג"א דכל שמותר
לאכול מן התורה ה"ז מלאכת אוכל נפש,
ולא איכפת לן במה שאסרוהו חכמים,
ולכן שפיר י"ל דבאמת אסור לאורחים
לאכול מדרבנן ,וק"ו שלו עצמו נמי אסור
לאכול בגלל הקנס ,ומ"מ ראוי איקרי כדי
שלא לומר דהוי מלאכת עבודה ,ודוק
היטב כי הוא ענין חדש בס"ד.

*
 ‰‰מבואר בס"ד במקו"א שמוכח בפי'
ר"ח פסחים מז ,א ,שאסור מהתורה
לעשות מלאכה מיו"ט אחד לחבירו ,ולא
כפי שנקט השער הציון סי' תק"ג ס"ק ד'
שמהתורה הוא מותר.
 ‰‰Âלכאורה נראה דכך הוא מוכרח ,ואי
אפשר לומר שהוא מותר מן התורה,
ולא בגלל שיו"ט אחד מרוחק מחבירו,
דזה לא איכפת לן ,אלא ה"ט כיון דמבואר
בדברי הרמב"ם ריש הלכות יו"ט וכן
בספר המצוות ,שכל יו"ט הוא לא תעשה
לעצמו וכן עשה לעצמו.
 ÔÎÏÂבשלמא אם נאמר שכל הימים
טובים נכללים בלא תעשה אחד
ועשה אחד ,שפיר שייך לומר שמותר
לעשות מלאכה ביו"ט זה לצורך יו"ט
אחר ,אבל כיון שכל אחד הוא לעצמו ,אי
אפשר שיהיה היתר לעשות מלאכה ביו"ט
זה לצורך יו"ט אחר ,והוא פשוט.
 ‰‰Âבאמת יש לשאול מדוע כל יו"ט
הוא עשה ולא תעשה לעצמו ,ומאי
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גרע אם נאמר שהכל מצוה אחת ואיסור
אחד ,ויעוין ברי"פ פרלא על ספר המצוות
לרס"ג עשה ל"ח-ל"ט] .ועיין היטב בספר
המצוות להרמב"ם בשרשים סי' י"ג[.
 ÈÙÏÂדברינו ניחא ,דזה גופא הנפ"מ ,שאי
אפשר לעשות מלאכת אוכל נפש
מיו"ט לחבירו ,ואם היה הכל מצוה אחת
ולא תעשה אחת ,אכן היה אפשר לעשות
מלאכה מיו"ט אחד לחבירו.
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 ˘ÈÂלהעיר מהא דהאופה מיו"ט לחול אם
לוקה ,שנחלקו אי אמרינן הואיל ואי
מקלעי אורחים ,אבל לא אמרינן הואיל
וראוי ליו"ט אחר ,ועיין בזה .ויש בזה
נפ"מ וכפי מש"כ הפוסקים שאם בישל או
אפה באופן שלא יהיה ראוי לאכילה רק
בצאת החג ,א"כ לא שייך סברת הואיל על
יו"ט זה ,אבל לדרכנו שייך על יו"ט אחר,
וידועה מחלוקת האבנ"ז וחלק"י בכה"ג
שנגמר בישולו בחול ,ואכ"מ.

˜¯È‡Â

"Â˜Ù ÌÂ˜Ó· Ë"ÂÈ· ‰Î‡ÏÓ ¯˙‰
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"Â˜Ù ÌÂ˜Ó· Ë"ÂÈ· ‰Î‡ÏÓ ¯˙‰
יל"ד במלאכה לצורך פיקוח נפש ,אי הוי הוי בכלל אוכל נפש ועדיפא מיניה f
אמנם זה רק לגבי המלאכות שהן בכלל היתר אוכל נפש  fאיכא לדון אי הוי בכלל
שווה לכל נפש  fוכן יש לדון על ספק פקוח נפש

 ‰‰לכאורה איכא לדון לענין חולה שיש
בו סכנה ביו"ט ‡ ,שעושים לו כל
מלאכה כמו שבת ,והוא פשוט ,אלא שיש
לדון יותר ,דלענין שבת ושאר איסורין
שיש בתורה הוי הותרה או דחויה ,מ"מ
לענין איסור מלאכה ביו"ט ,הנה כמו
שמלאכת אוכל נפש אינה בכלל האיסור,
א"כ גם לצורך פיקוח נפש הוי בכלל אוכל
נפש ועדיפא מיניה.
‡ ‡Ïשזה נכון לגבי המלאכות שהן בכלל
היתר אוכל נפש ,אבל מלאכות כמו
כתיבה ואריגה שמבאר המגיד משנה פ"א
מהלכות שביתת יו"ט ,שאע"פ שנעשו
לצורך אוכל נפש ה"ז לוקה ,א"כ בהן
צריך להיתר פקו"נ כמו שאר איסורי
תורה .ברם יעויין קרית ספר שם שאין כן
דעתו ,אלא לעולם ליכא מלקות ,אע"פ
שיש איסור תורה ,ולא נתבאר הגדר בזה.


 È¯Ó‡Ó·Âבענין "איסור מלאכה ביו"ט"
נתבארה שיטה אחרת בדברי
הרמב"ם ,דלעולם בכל המלאכות אם
נעשו לצורך אוכל נפש אין בהם איסור
תורה ,יעו"ש באורך ,ולפ"ז הדרא לדוכתה
החידוש הזה ,שכל מלאכה ביו"ט לצורך
פקוח נפש היא מותרת מעיקר דינא.
 È˙Î‡Âאיכא לדון אי הוי בכלל שווה לכל
נפש ,וי"ל דעד כאן לא איתמעט
אלא מידי דלא כל אדם צריך לכך ,ורק
מיעוט זקוקים לזה ,אבל חולי שיש בו
סכנה ל"ע ,אע"פ שבמציאות לא הוו אלא
מיעוטא ,אבל הרי כל אדם יכול להיות
ח"ו במצב כזה ,וזה הוא בכלל שווה לכל
נפש] .וראה שו"ת חלקת יואב חאו"ח סי'
כ"ו[.
‡ ‡Ïשעדיין יש לדון על ספק פקוח נפש,
דלזה צריך היתר ,וזה אינו בכלל הך


‡ .ועל עצם איסור רפואה ביו"ט ,ראה מאמר מהגרי"ש אלישיב בקובץ 'הבאר' גליון כ' ,והובא
שם מרמב"ן בתוה"א שער המיחוש ,הרא"מ הורביץ שבת קל"ד ,אבני נזר או"ח סי' שט"ז .וראה
תו"ש פרשת בא מילואים סי' ל"ז בכרך י"א על ענין רפואה ביו"ט ,וראה בזה בשו"ת אבני נזר או"ח
סי' שצ"ד-שצ"ה.

Ï
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דאוכל נפש מותר .והרי דנו הפוסקים
שאין לשחוט ביו"ט משום דשכיחי
טריפות ,כיון שמלאכה נעשית ,אבל ספק
אם היא מביאה לאוכל נפש ,והכי נמי
נימא לענין ספק פקו"נ דהמלאכה נעשית,
ויש ספק אם אכן היא הצילה מאיזו סכנה,
דשמא ליכא כלל סכנה.
„·˘ ‡ÓÏעל ודאי סכנה ,והספק הוא
שמא יועיל לו מה שעושה,

„ÚÂÓ

בכה"ג לפו"ר ליכא היתר מלאכת אוכל
נפש ,וכמו דחזינן לענין שחיטה .ברם כבר
מבואר במקו"א בשם גדולי האחרונים,
דכל כה"ג איקרי מלאכת אוכל נפש ,אע"פ
שלבסוף אין תועלת במלאכה שנעשית,
וגם מתחילה היה מקום ספק שמא לא
יועיל ,מ"מ כל זה הוא בכלל היתר גמור
של אוכל נפש מעיקר דינא ,ולפ"ז גם
לענין ספק פקו"נ כנ"ל נמי י"ל כן ,ואין
חילוק בין ספק לודאי.

˜¯È‡Â

[‡] Ë"ÂÈ· ‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰
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[‡] Ë"ÂÈ· ‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰
איתא בביצה ,חלת חו"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש  fנחלקו הקדמונים בגדר הלכה
זו ,אם ר"ל שאין כלל דין טבל אלא איכא חובת הפרשה ,או דילמא הוי טבל
ומיתלא בהפרשה  fמביא ומברר מש"כ בתשובות מהר"י ווייל שהוא בגדר
ברירה  fבביצה שם הק' בגמ' ,א"כ אמאי גלגל העיסה מערב יו"ט אין מפריש
חלתה ביו"ט הרי אין כאן תיקון  fמבאר מה שפירש"י שם "ולא הויא הפרשה"
עפ"י שיטת מהר"י ווייל  fבפשוטו כוונת הגמ' כמש"כ האחרונים שמכאן מקור
לשי' הרמב"ם דהפרשת תרו"מ בשבת אסורה משום מתקן ומשום מקדיש  fמבאר
תשובת הגמ' עפ"י פי' הקצה"ח דהגדר בברירה זו היא שהחלות נעשה בזמן
ההפרשה ,ולפ"ז אסור לעשות הפרשה כזאת בשבת  fבפי' ר"ח בסוגיא אינו מפרש
כרש"י ,אלא בשאלת הגמ' ס"ל להש"ס שמותר להפריש ביו"ט כיון שלא נתחייב
מערב יו"ט  fמבאר המו"מ בגמ' לפי פי' ר"ח  fולפ"ז ס"ל לר"ח שאיסור הפרשת
תרו"מ בשבת ויו"ט הוא משום תיקון ולא משום מקדיש

‡ ‡˙Èבביצה ט ,א ,חלת חו"ל אוכל
והולך ואח"כ מפריש ,וכן איתא
בבכורות כב ,א ,על תרומת חו"ל ,וראיתי
בספר חלת לחם על הלכות חלה סי' ב'
בשיירי ברכה ס"ק כ"א שחקר בגדר הלכה
זו ,אם ר"ל שאין כלל דין טבל ,אלא איכא
חובת הפרשה ,ואם לא הפריש ביטל מצות
חכמים ,אבל לא אכל טבל מדרבנן ,או
דילמא הוי טבל ,ומיתלא תליא בהפרשה,
ואם לא הפריש לבסוף ,נמצא אוכל טבל
למפרע .ועי"ש מש"כ בזה עפ"י דרכו.
 ÔÎ‡Âבחקירה זו נחלקו הקדמונים ,ולא
הביאם שם ,יעויין ר"ש חלה פ"ד
משנה ח' ,וכן בעל המאור ביצה שם,


דס"ל שאין כאן טבל כלל ,וכן ס"ל
להרשב"א בפסקי חלה שער ד' ,ומאירי
חולין צח ,ב ,וטור יו"ד סי' שכ"ג ,ועיין
היטב בבית מאיר יו"ד שם ,וכן מהרי"ט
אלגזי בכורות פ"ד אות מ"ז ,ולדעתו ה"ז
כמעשר בהמה שאינו טובל ,וע"ע ראב"ן
סי' נ"ד וראבי"ה סי' קס"ו.
‡· Ïבתשובות מיימוני סוף זרעים בשם
ספר התרומה סי' פ' ,וכן בכפתור
ופרח פרק ט"ו מבואר דיש איסור אכילה
אם אינו מפריש בסופו ,ויותר מפורש
ברא"ש ביצה פ"א סי' י"ג ,דה"ז אוכל
טבל למפרע ,וכן גם מפורש בדרכי משה
יו"ד שם ס"ק ד' ‡ ,וראה גם רשב"א



‡ .ועיין גם ב"ח או"ח סי' תנ"ז וט"ז שם וח"י שם סק"ב וס"ק ט"ו ,וכן מג"א סי' תק"ל ס"ק ח'.
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ברכות מז ,א ,בשם הראב"ד ומאירי שם
בשם גדולי המפרשים ,וכן בספר
ההשלמה שם ,וראה גם מהר"י קורקוס
בכורים פ"ה ה"ז ,ויעויין בספר המנהגות
לרא"ש מלוניל ע' .· 154
 ‰‰Âלשי' הקדמונים דהוי בכלל טבל,
וההפרשה לבסוף מתירה למפרע,
ולפיכך מותר לאכול לכתחילה קודם
ההפרשה ,בפשוטו י"ל שכך תיקנו
חכמים ,אבל בתשובות מהר"י ווייל סי'
מ"ח כתב שהוא בגדר ברירה ,ובדרבנן יש
ברירה ,ואע"פ שבכל ברירה היינו
שמפריש בתחילה את אשר יעלה אח"כ,
כמו הלוקח יין מבין הכותים כו' ,גיטין
כה ,א ,והכא אינו עושה ולא כלום ,מ"מ
כך היא תקנת חכמים ,וכמו שמצינו ברירה
כה"ג באחים שחלקו ,יעויין ריטב"א גיטין
שם ,וב"אוצר מפה"ת" שם נתבאר כל
הענין בס"ד.
 ‰‡¯Âבט"ז יו"ד סי' שכ"ד ס"ק ט"ו
שהביא לדברי מהר"י ווייל,
ובשו"ת חכם צבי הנוספות סי' ט' אות ב'
אכן תמה דאיך תלוי בברירה ,והרי לא
הפרישו תחילה ,וכבר כתב החזו"א דמאי
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סי' ט' ס"ק י"ד דכך הוא תנאי ב"ד ,עי"ש,
והוא מבואר כדברינו ‚.
 ‰‰Âבביצה שם על הא דאוכל ואח"כ
מפריש ,הק' בגמ' ,א"כ אמאי גלגל
העיסה מערב יו"ט אין מפריש חלתה
ביו"ט הרי אין כאן תיקון ,וכמו שפירש"י,
כיון דאפשר לאכול לפני ההפרשה ,ולשונו
שם ,אלמא הפרשתה שלא לצורך היא,
ולא הויא הפרשה ,והמפריש ביו"ט אינו
כמתקן וכו' ,ע"כ .ולפו"ר לשונו "ולא
הויא הפרשה" אינו מובן.
 ‰‡¯Âלפרש עפ"י שיטת מהר"י ווייל,
דהוי בגדר ברירה ,א"כ בהפרשה
זו שביו"ט לא קעביד מידי ,שה"ז מברר
החלות שהיה למפרע ,ונמצא אפוא
שחלות החלה היה מערב יו"ט ,ואין כל
איסור ,ותיקון נמי ליכא ,שהרי יכול עתה
לאכול גם לפני שהפריש ,וא"כ אמאי
נאסר ביו"ט.
‡ ‡Ïשלפ"ז אינו מובן מה השיבו בגמ'
דנאסר לזרים ,והרי להאמור האיסור
לזרים חל מערב יו"ט .ובפשוטו כוונת
הגמ' כמש"כ בהגהות חשק שלמה שם,


· .וראה רמב"ם פ"ג מהלכות יו"ט ה"ח ונו"כ שם ,וטור או"ח סי' תק"ו ס"ג וב"י שם באריכות
גדולה ,וכן בשו"ע שם ונו"כ] .ויש לציין למה שהביא הב"י מהגהמ"י קושטא שם ,ושם הלשון,
"עיסה שלא עירב רק מים וקמח מערב יו"ט שעדיין לא נתחייב בחלה כו'"[.
‚ .וראה גם חלת לחם שם ,וכן שם ס"ק כ"ג ,וע"ע שו"ת חלקת יואב או"ח סי' י"ד ,שו"ת ר"י
מסלוצק או"ח סי' י"ד ע' ע"ה ,ומעדני ארץ תרומות פ"ג הלכה י"ז אות ד' ,ומחנה יהודה לרי"ל
חסמן סי' י"א ,וחלת לחם שם ס"ק י'.

˜¯È‡Â

[‡] Ë"ÂÈ· ‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰

וכן באו"ש פכ"ג מה' שבת הי"ב ,וראה
גם שו"ת עמודי אור סי' כ"ג ,ושו"ת תורת
מרדכי סי' פ"ח ,ושו"ת תורת רפאל ח"ב
סי' פ"ג ,וכן הלכה למשה )ניימאן( ביצה
שם ,שמכאן מקור שי' הרמב"ם דהפרשת
תרו"מ בשבת אסורה משני טעמים משום
מתקן ומשום מקדיש ,וזוהי תשובת הגמ'
נהי דתיקון ליכא ,אבל מקדיש איכא ,עיין
עליהם.
·¯ Ìלדרכנו ,אכתי צ"ב תשובת הגמ',
ונראה עפ"י משנ"ת בס"ד ב"אוצר
מפה"ת" גיטין שם הערה  123עומק פי'
הקצה"ח בהלכה זו ,וכן במקרא העדה
פרשת ויצא סי' קכ"ה ,דבתרומה דבעינן
שייריה ניכרין ,הגדר בברירה זו היא
שהחלות נעשה בזמן ההפרשה ואז הוא
חל למפרע משעה ראשונה ,והובא שם
דמה"ט מברכים בשעת הפרשה ,ולפ"ז
אסור לעשות הפרשה כזאת בשבת שאין
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זה הפרשה בעלמא ,אלא הפרשה שעושה
חלות ,וכמו שנתבאר שם בהערה ,143
דמה"ט אסור להפריש בשבת ,וכמש"כ
הריטב"א ,עי"ש וא"צ לכפול הדברים.
 Ê"ÙÏÂי"ל דכל זה מכוון בתי' הגמ' דחייל
קדושת חלה ,ור"ל ,דחלת חו"ל
אית בה דינים של תרומה שאסורה לזרים,
וממילא בעינן נמי שייריה ניכרין ,ולפיכך
צריך לברירה כפי' הקצה"ח ,וכנ"ל ,וזה
אסור ביו"ט „.
 ¯˜ÈÚ·Âהסוגיא ביצה שם ,יעויין בפי'
ר"ח שם שאינו מפרש כרש"י,
אלא בשאלת הגמ' ס"ל להש"ס שמותר
להפריש ביו"ט כיון שלא נתחייב מערב
יו"ט ,וכנראה שלפ"ז נקט הש"ס
שלכתחילה לא הגיע זמן ההפרשה עד
אחרי אכילה ,ועל כך השיבו בגמ' שהרי
גם אם הפריש קודם אכילה חיילא


„ .וע"ע שערי יושר ש"ז פי"ח ,ומאמרי על "קדה"ח בר"ה" בקרואי מועד עניני ר"ה סי' כ"ט,
וע"ע עמק יהושע סי' ט"ו ,שו"ת ר"א גורדון ח"א סי' כ"ה ,זכרון יהונתן יו"ד סי' ו' ,חזון נחום
או"ח סי' ל"ב ,משנה שכיר או"ח סי' ק"פ ,חי' ר"ש היימן ח"ג סי' ל"ז.
]וראה מש"כ בס"ד ב"אוצר" גיטין עג ,ב ,מתוס' רי"ד ותו"ג ועוד .והנה מהר"י ווייל עפ"י שיטתו
סובר שחלה זו כיון שנעשית למפרע ה"ז אוסרת תערובתה ,וכמו שהביא הט"ז סי' שכ"ג סק"ה,
והש"ך כתב שרמ"א חולק עליו ,וכן הש"ך עצמו מצדד כהרמ"א ,ולכאורה נימא שלהרמ"א לא ניחא
כלל בפי' הר"י ווייל שהוי מדין ברירה ,אבל נראה עפ"י המבואר ב"אוצר" שם הערה  ,117דחלות
היתר החולין הוא מתחילה ,ואילו חלות התרומה הוא רק בשעת הבירור ,והיינו שגם חלות היתר
החולין הוא למפרע ע"י ברירה שהוא בגדר מכאן ולהבא ולמפרע ,אבל חלות קדושת התרומה היא
רק מכאן ולהבא ,עי"ש ,ולפ"ז י"ל דגם הרמ"א והש"ך סוברים דהוי משום ברירה כר"י ווייל ,ומ"מ
איסור תערובת ליכא למפרע .ודוק היטב בעומק הענין ,וע"ע קובץ הערות סי' ע"ב סק"ד ,קובץ
ביאורים אות ל"ז[.
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הפרשתו ,וזה מורה שזמן חיובה היתה
לפני יו"ט ,ולפיכך אסורה ההפרשה
ביו"ט.

ביצה יח ,א ,וכן צל"ח שם ,שאין איסור
תיקון אוכלים ביו"ט .וכ"כ מהדיר פי' ר"ח
דמה"ט ל"ק מסוגיא זו על המפרשים
הללו ,וכמו שהק' בתורת רפאל ח"ב סי'
פ"ג ,עי"ש.

‡· Ïבאמת לא מוכרח לפרש כן ,דאע"פ
שחלות קדושה ואיסור לזרים נזכר
בגמ' רק בדברי התרצן ,הרי אין הר"ח
מפרש כפי' האו"ש וסיעתו הנ"ל שזה
גופא נתחדש בדבריו ,שיש חלות מקדיש
מלבד חלות תיקון ,אלא הוא מפרש
שכוונת התרצן שזמן הפרשה הוא מערב
יו"ט ,וא"כ י"ל שלעולם האיסור הוא
משום מקדיש ,ולא משום תיקון ,ואדרבה,
גם להס"ד היה זה כל האיסור ,ולפיכך
השיב לו המתרץ דחלות קדושה איכא
כבר בערב יו"ט ,והכא הו"ל נתחייב מערב
יו"ט.

 ÈÏÂ‡Âיל"פ ע"ד הפלפול ,ועפ"י הקדמה
הנ"ל ,והיינו דהמקשה ס"ל טעמא
דאוכל ואח"כ מפריש כשי' מהר"י ווייל,
דהוא משום ברירה ,ונמצא דבעצם כבר
נעשתה הפרשת חלה מיד כאשר גלגל,
אלא שאח"כ יתברר איזו היא החלה ,אלא
שגם ההפרשה אח"כ היא צורך הפרשה
שמאליה ,שאם בסופו לא נתברר ,לא
נעשה מתחילה חלה ,כמו כל ברירה,
וממילא זה גופא נמי בכלל התיקון ,אלא
שתיקון זה אינו אלא כדי שישמר לתרום,
וזה לכתחילה אחרי שאכל ,ולפיכך איקרי
לא הגיע זמן התיקון ,כלומר ,חלק זה של
התיקון ,ולפי משנ"ת לעיל בהפרשת
תרו"מ וחלה דבעינן שירייה ניכרין ,גדר
ההפרשה שלאח"כ הוא בכלל מעשה
ההפרשה ,ותיקון כזה אסור בשבת ,ואינה

‡ ‡Ïדאכתי צ"ב ,מ"ט אסור באמת
להפריש חלה ,ואיזו מלאכה יש
בזה ,ובהכרח ה"ט משום תיקון המאכל,
ובגמ' ביצה יז ,ב  -יח ,א ,איתא כמה
טעמים לאיסור טבילת כלים בשבת ויו"ט,
וכל הטעמים לא שייכים בהפרשת חלה
אלא טעמא דמתקן בלבד ,והרי דין
הפרשת תרו"מ בשבת ויו"ט מפורש
במתני' ביצה לו ,ב ,ובפשוטו לפי הס"ד
בגמ' כל האיסור רק משום תיקון ,וכן
למסקנא הוא משום תיקון ,אלא שאפשר
מערב יו"ט.

 Ê"ÙÏÂלא נזכר בגמ' איסור תיקון ,אלא
איסור מקדיש בלבד ,ואכן כך היא
שי' מהרלב"ח סי' ט"ז ,וראה גם מהרש"א

‡· Ïבאמת פי' ר"ח אינו מובן ,מאי ס"ד
דהש"ס דאיקרי לא נתחייב מערב
יו"ט ,וכן מה היה לו להמתרץ לומר
שנאסר לזרים ,להוכיח מתוך כך שהגיע
הזמן מערב יו"ט ,ומלבד זאת הרי מצינו
בתרו"מ וכן בחלה שאע"פ שלא הגיע זמן
החיוב ,אם הקדים לתרום התרומה חלה,
כמו קודם מירוח ,או החלה לפני גלגול
משנתן את המים ,ולפיכך כל פי' ר"ח
בגמ' צ"ת.
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הפרשה בעלמא ,אלא שההיתר לעשות כן
בשבת הוא משום שזמן הפרשה זו היא
אחר שאכלה ,ועיין היטב ב"אוצר" גיטין
שם  136 - 152משנ"ת בס"ד ,וא"צ לכפול
הדברים.
 Ê"ÚÂהשיב הש"ס ,דהואיל וחל איסור
לזרים ,ממילא אין לומר שיש כאן
הפרשה ע"י ברירה ,וכמש"כ הש"ך סי'
שכ"ג ס"ק ה' בשם מהר"י ווייל ,שלפי
שיטתו אותו החלק בעיסה שאח"כ נעשה
חלה אוסר למפרע את תערובתו ,וכמו
שנתבאר למעלה ,ולא מצינו שקבעו חז"ל
שיעור העיסה כדי שלא יאסר ,וש"מ שאין
ההפרשה בגדר ברירה ,אלא כך קבעו
חז"ל שאפשר לאכול ואח"כ להפריש,
וא"כ פשוט שאין זה אלא בגדר היתר,
ולא שלכתחילה עדיין לא הגיע זמן
ההפרשה כפי שסבר המקשן ,ולכן אסור
להפריש ביו"ט ,ולא ס"ל להר"ח כל
הנתבאר לעיל שהקדושת חלה היא מכאן
ולהבא ,אע"פ שההיתר חולין הוא למפרע,
אלא לדעתו ענין אחר הוא.
 Ê"ÙÏÂס"ל להר"ח שכל איסור הפרשת
תרו"מ בשבת ויו"ט הוא משום
תיקון ולא משום מקדיש ,ולא כשי'
הרמב"ם דגם מקדיש יש בזה .וטעמא
דמילתא י"ל עפ"י מש"כ תוס' חגיגה ח,
א ,בשם ה"ר אלחנן ,שאין איסור לעשות
מעשר בהמה בשבת ויו"ט משום מקדיש,
אלא משום דסקרתא )שצובע העשירי(,
כיון שחובה להפריש מעשר בהמה ,עי"ש.
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 "‰Âי"ל הכא ,והוא מוכרח כן לשיטתו,
דאם לא כן אמאי אסור לעשר
ולתרום בשבת ,והרי זה חיוב ,אלא ש"מ
שלדעת ה"ר אלחנן כל האיסור הוא רק
משום מתקן ,ובמעשר בהמה ליכא מתקן,
דבלאו הכי נמי מותר לשחוט ולאכול,
וכמפורש בתוס' שם בסוה"ד ,וראה
משנ"ת בס"ד במקרא העדה פ' בחוקותי
סי' קצ"ט ,דאדרבה התם משמע שאין כלל
חיוב מהתורה לעשות מעשר בהמה,
והובא שם מהגראמ"ה בשו"ת אהל משה
סי' ס"ט מש"כ בזה.

 ‡ÓÚË·Âדליכא איסור מקדיש במעשר
בהמה בשבת ,י"ל דהקדושה
לא חיילא מכח האדם ,אלא ממילא ,והרי
גם בטעות חל המעשר ,ובכל מקום מה
שנאמר ונעשה בטעות אינו כלום ,וכיו"ב
כתבו אחרונים שאין נשאלין על מעשר
בהמה מה"ט ,ראה מנח"ח מצוה ש"ס
ועוד ,ואכן התוס' בכורות נח ,ב ,כתבו
טעמא דהואיל ועשירי מאליו הוא קדוש
גם בלי קריאת שם ,לפיכך אין איסור
מקדיש בשבת ,וכפי שהובא בטו"א חגיגה
שם ,וברש"י חגיגה שם הוסיף ,ואומר ה"ז
מעשר ,ע"כ ,ואינו מובן מאי בעי בזה.
 ¯"Â˘Âברש"ש שם שפי' כוונת תוס'
שכתבו שמחוייב להקדישו ,דה"ז
צריך להקדיש דוקא לזה שיצא בעשירי,
ולכן אין איסור ,עי"ש ,ובזה נתיישב
דאע"פ שאינה מצוה חיובית מ"מ כל
שמעביר תחת השבט חייב להקדיש
העשירי ,עי"ש ,ובפשוטו אינו מובן אטו
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יש תוספת קדושה בזה שאומר ה"ז קדוש,
והרי הוא קדוש מאליו.

הסוגיא .ולפי כל האמור יל"ד גם בגונב
עיסת חו"ל שלא הורמה חלתה ,ואכ"מ.

 ·"ÂÈÎÂכתבתי במקו"א לענין מצוה
להקדיש את הבכור אע"פ
שמאליו הוא קדוש ,דלפו"ר ה"ז מותר
בשבת .אלא דלפי מה שהעלו אחרונים
שיש באמירתו תוספת קדושה ,ראה קה"י
נדרים סי' מ"ח ,ר"ל שאינו כן ,ושמא גם
במעשר בהמה איכא תוספת קדושה,
וצ"ת ,ומ"מ לפי פי' הרש"ש בתוס' ,אכן
כה"ג אין איסור בשבת דומיא דמעשר
בהמה ,ועיין.

 Ì‚Âיל"ד לשי' התוס' סוכה לה ,א ,שאין
יוצאים באתרוג של טבל ,משום דלא
הוי שלכם בגלל חלקם של כהן ולוי ,עי"ש,
וא"כ באתרוג של פירות חו"ל ,שעדיין לא
הפרישו התרו"מ ,דאי הוי גדר ברירה
ולמפרע ,הרי איכא פסול שלכם ,אבל אי
הוי רק מכאן ולהבא ,נמצא שאין עדיין
ללוי ולכהן חלק באתרוג .וראה מש"כ
בס"ד ב"אוצר מפה"ת" שם .‰ 151 - 145

 ‰‡¯Âבאו"ש הנ"ל דגם הוא נקט
שקדושת חלת חו"ל היא מכאן
ולהבא ,ולפ"ז העלה שם עפ"י הירושלמי
שי"ל שדוקא בחלת חו"ל יש איסור
מקדיש ולא בחלת א"י שיש קודם לכן דין
טבל ,עי"ש ,ויש להוסיף על דבריו מרש"י
ותוס' יבמות פו ,א ,דתרומה קא פתיך ביה
כו' ,עי"ש .וע"ע נדרים יב ,א ,ועיין
קידושין נח ,ב ,פלוגתא דתנאי בגונב טבל
אם משלם גם דמי תרומה שבו ותלי לה
במתנות שלא הורמו כו' ,עי"ש כל

 ÏÚÂעיקר השאלה בגדר תרומת וחלת
חו"ל ,א"ל הגרא"י סולובייצ'יק
שליט"א בשם אביו הגרי"ד זצ"ל ,שהראה
לחי' הגר"ח פ"א תרומות הכ"ב ,דטבל
של א"י גם מדרבנן אינו כטבל של חו"ל
שאוכל ואח"כ מפריש כו' ,עי"ש .וזה
מורה דאיקרי טבל .ויל"פ כאמור עפ"י
מהר"י ווייל] .ואגב יל"ע דא"א ליתן מכת
מרדות על טבל של חו"ל ,דהו"ל התראת
ספק ,אלא שאם אכל הכזית האחרון ,שאין
יותר אפשרות לתקן ,וצ"ע בזה ואכ"מ [.Â





 .‰ובנידון המהר"י ווייל שהחלה אוסרת תערובתה ,כמדומה שכבר עמדו המפרשים בכיו"ב על
הפרשת תרו"מ מדין ברירה ,שאם מה שהוברר נעשה תרומה למפרע ,והוא נתן טעם בתבשיל וכיו"ב,
א"כ איך אפשר להפריש תרו"מ באופן כזה .וכבר תירצו ,דגם זה נכנס בתנאי מעשה ההפרשה
שבתחילה ,שכל הנתינת טעם שתהיה ע"י התרומה לא תהיה בכלל קדושת תרומה ,וממילא י"ל כן
גם לענין הפרשת חלה ,אבל מהר"י ווייל כאמור לא ס"ל כן ,וצ"ע .שו"ר מש"כ שו"ת מנחת שלמה
ח"א סי' נ"ד.
 .Âשו"ר עוד מש"כ ע"ד המהר"י ווייל ,בחדרי דעה יו"ד סי' שכ"ג על הש"ך סק"ה ,וסי' שכ"ד
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על הט"ז ס"ק ט"ו ,ולדעתו שם יש לפקפק מה שייך הכא ברירה ,וכמו"כ הביא לשון הרא"ש שאין
בזה טבל ,אלא חיוב הפרשה גרידא ,עי"ש.
וראה ברא"ש ביצה שם ושאר פוסקים שי"א שצריך לשייר יותר משיעור הפרשת חלה עצמה ,אלא
גם מה שיהיה שייריה ניכרין ,ראה דרך אמונה פ"ה מה' בכורים ס"ק קכ"א ,וראה אתוון דאורייתא
סי' כ"ה מש"כ בגדר שיירים ניכרין ,ואם אכן צריך גדר מתיר ולא סתם שיירים ניכרין ,א"כ נמצא
שגם בחלת חו"ל איכא מתקן על אותו חלק של השיירים ,ועיין בזה.
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איתא בביצה ,גלגל עיסה מערב יו"ט מפריש ממנה חלתה ביו"ט ,אבוה דשמואל
אמר אפילו גלגל עיסה מערב יו"ט אין מפריש ממנה חלתה ביו"ט  fמביא ומברר
העולה מדברי הראשונים בביאור הענין  fבמשנ"ב הביא הנידון בפוסקים על ערב
פסח שחל להיות בשבת שאפה חמץ לצורך שבת ,שא"א לאכול ולשייר ולהניח
עד למחר  fמבאר הנידון לפי דרכו של מהר"י ווייל בגדר אוכל ואח"כ מפריש

‡ ‡˙Èבביצה ח ,ב – ט ,א ,אמר רבה כו',
גלגל עיסה מערב יו"ט מפריש
ממנה חלתה ביו"ט ,אבוה דשמואל אמר
אפילו גלגל עיסה מערב יו"ט אין מפריש
ממנה חלתה ביו"ט ,לימא פליגא דשמואל
אדאבוה דשמואל ,דאמר שמואל חלת
חו"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש ,אמר
רבא ,מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה
שם שאסורה לזרים .ע"כ בגמ'.
 ˘"ÈÚÂבפירש"י ,שלדעת רבה ליכא
בחלה איסור הפרשה ביו"ט כלל,
כיון שברוב פעמים הגלגול והלישה
ביו"ט ,וכה"ג גם בתרו"מ מותר להפריש.
ואבוה דשמואל ס"ל דאם היה הגלגול
מערב יו"ט ,אסור להפריש ביו"ט ,והק'
בגמ' ,אמאי אסור להפריש ביו"ט ,והרי
אינו תיקון ,דאוכל ואח"כ מפריש ,ותי'
בגמ' ,דמ"מ כיון שהחלה אסורה לזרים
ה"ז בכלל האיסור ,וכבר נתבאר בס"ד
במאמרי בענין הפרשת חלה ביו"ט ]א[
מהאחרונים ,דר"ל ,שאע"פ שמתקן ליכא,
מ"מ מקדיש איכא ,וכמבואר ברמב"ם
דתרי טעמי יש בזה ,עי"ש.

 ‰‡¯Âגם בתוס' שם באריכות ,וכן ברי"ף
ובעל המאור ומלחמות והשגות
הראב"ד שעל הרי"ף והרא"ש שם,
ורמב"ם פ"ג מהלכות יו"ט ה"ח ומגיד
משנה שם ובהשגות הראב"ד שם ,וכן
רשב"א ומאירי ביצה שם.
 ‰ÏÂÚ‰Âמדברי הראשונים בביאור הענין,
דמחד גיסא כיון שאוכל ואח"כ
מפריש ,א"כ ליכא איסור תיקון ,ומה"ט
אין כל מניעה להפריש חלה ,ומאידך גיסא
הרי אין כל צורך להפריש עתה ביו"ט,
כיון שיכול לאכול ולהפריש למחר .ולפ"ז
גם אם יש איסור בהפרשה ,הרי אפשר
לאכול ולהפריש למחר .ובגמ' איתא
הסברא שאע"פ שאפשר לאכול ,מ"מ יש
איסור בהפרשה וכנ"ל ,או משום תיקון,
וראה לשון פי' ר"ח ,או משום מקדיש,
וכמבואר ברמב"ם.
 Û"È¯‰Âפסק שאם גלגל מערב יו"ט אסור
להפריש ביו"ט ,ובפשוטו היינו
מהטעם דהואיל ואסור לזרים ה"ז מקדיש.
וסייע לזה סתמא דהש"ס שם לז ,א ,דאי
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נעשה טבל מערב יו"ט ,אסור להפריש
ביו"ט ,ולדעתו היינו גם בתרומת וחלת
חו"ל.

 ÏÚ·Âהמאור חולק עליו ,ולדעתו הגמ'
שם איירי בחלת א"י דהוי מתקן,
אבל בחלת חו"ל אין איסור כיון שאין בו
תיקון ,וכנראה לא ס"ל טעמא דהאיסור
משום מקדיש ,והיינו דלא קי"ל כהגמ'
דטעם האיסור הוא דכיון שע"י ההפרשה
נאסרו לזרים.

 Ô"·Ó¯‰Âבמלחמות פליג עליו ומקיים
פסק הרי"ף ,ולדעתו הביאור
בגמ' כפי' רש"י דלרבה אין כלל איסור
הגבהת תרו"מ בחלה ,לא שנא נתחייב
ביו"ט או בערב יו"ט ,ועל מש"כ הבעה"מ
דסוגיא דהכא היא בחלת חו"ל ,והלכתא
כרבה דמפריש אע"פ שגלגל בערב יו"ט,
כתב הרמב"ן דהכא סתמא קתני ,ולדעתו
טעמא דההיתר משום שמחת יו"ט,
ולפיכך אין חילוק בין חלת א"י לחלת
חו"ל ,ואבוה דשמואל אוסר בין בארץ
ובין בחו"ל ,ושאלת הגמ' היתה אמאי
אוסר גם בחלת חו"ל ,והרי אוכל ואח"כ
מפריש ,וע"ז תי' רבא משום שאסורה
לזרים ,והלכתא כאבוה דשמואל ואסור
בין בארץ ובין בחו"ל .עיש"ה.
 Ì"·Ó¯‰Âשם פסק כהרי"ף ,והראב"ד
השיגו ,אבל בהשגותיו על
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בעל המאור הנ"ל הדר ביה והסכים
להרי"ף .וע"ע מאירי ביצה שם בחלק בית
הבחירה .וע"ע ברשב"א ור"ן ביצה שם,
וראה הלכה ברורה ביצה שם בירור כל
השיטות .וראה ראב"ן ביצה שם.
 ·"˘Ó·Âסי' תק"ו ס"ק כ"ג הביא הנידון
בפוסקים על ערב פסח שחל
להיות בשבת ,שאפה חמץ לצורך שבת,
שאי אפשר לאכול ולשייר ולהניח עד
למחר ,אם לא הפריש חלה מע"ש,
ובביאור הלכה שם הביא מש"כ קרבן
נתנאל שאפשר להפריש החלה בשבת
פחות מכזית ואינו עובר בבל יראה,
ולכפות עליו כלי עד מוצאי יו"ט ואז
לבערו ,ותמה ביה"ל ,שהלא הא תאסר
החלה בהנאה ,ואיך יפריש אותה לחלה,
ועי"ש מש"כ ‡.

 ‰¯Â‡ÎÏÂלפי דרכו של מהר"י ווייל
בגדר אוכל ואח"כ מפריש,
ראה משנ"ת בס"ד במאמרי הנ"ל בענין
"הפרשת חלה ביו"ט" ]א[ ,דהפרשה חלה
מתחילה והוא גדר ברירה ,ונמצא אפוא
שהחלות חלה אינו כאשר כבר החמיץ,
אלא אם הפריש לבסוף ,הוברר למפרע
שזה שהפריש ,היה חלה מתחילה ,וא"כ
לא איכפת לן במה שלבסוף נעשה חמץ.
‡ ‡Ïשעדיין שאלה זו תלויה בגדר
הברירה שנאמר כאן לפי המהר"י



‡ .וראה שו"ת עולת שמואל )קוידר( סי' ס"ה – ע' מה דשו"ט בהלכה זו כמה מגדולי האחרונים.
וראה מבחר כתבים לרא"א קפלן ע'  153ואילך בנושא זה ]וראה גם בספרו דברי תלמוד[.
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ווייל ,וכפי שנתבאר בדברינו שם ,דאיכא
תרי אופנים ,יש האופן הפשוט שי"ל
שהחלות נעשה בתחילה לגמרי ,אבל
איכא נמי אופן אחר שהחלות נעשה
בשעת הפרשה אלא שהוא חל אז
למפרע ,ואי מיירי בכה"ג אכן אי אפשר
להפריש כאשר נעשה חמץ שאסור
בהנאה ,ואכן בפשוטו לפי המבואר בגמ'
גיטין כד ,ב – כה ,א ,דאם יבקע הנוד
ה"ז אוכל טבל למפרע ,וכמו"כ בכל
גוונא שלא יגיע לכלל הפרשה ,ועי"ש
ב"אוצר" משנ"ת בס"ד ,וכן ראה
ב"אוצר" קידושין כו ,ב ,מה שנתקשו
המפרשים בכיו"ב על התוס' שם ,ואכ"מ.
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 ‡ÓÏ˘·Âאם זוהי הפרשת תרו"מ השתא
והחלות הוא למפרע ,מובן
שצריך מעשה הפרשה גמור עכשיו .ברם
אי הוי למפרע ממש ,אין בזה מניעה .ושם
בדברינו נתבאר דהחלות היא עתה למפרע
משום דצריך שייריה ניכרים ,וזה מוכרח
רק בתרו"מ דאורייתא ,אבל בתקנת
חכמים של תרומת וחלת חו"ל ,י"ל שא"צ
בזה ,ואכן יש בפוסקים ,אם בהא דהולך
ואוכל ואח"כ מפריש ,אם צריך להשאיר
שם רק שיעור החלה עצמה ,או צריך מעט
נוסף מהחולין לצורך שיירים ניכרים,
עי"ש בפוסקים ,וראה דרך אמונה הלכות
בכורים ·.


· .ואגב ,בענין הפרשת חלה ,כתב בשאילתות פרשת צו שאילתא ע"ג ,ומהדורת מירסקי סי' פ"ז,
שאחרי שמברך ברכת המצוות ,יש לקרות שם ,והביאו הראב"ד בהשגות פ"ה מהלכות בכורים הי"א,
וכ"כ עוד ראשונים.
והרמב"ן סוף הלכות חלה כתב וז"ל ,תניא בתוספתא )ברכות פ"ו הי"ט( ,היה מהלך להפריש תרו"מ
אומר ברוך אקב"ו להפריש תרו"מ ,ומאימתי מברך עליהן משהפרישן ,תניא אידך )תוספתא תרומות
פ"ג ה"ב( ,היה מהלך להפריש תרו"מ מברך משהפרישן ,הפרישן אם עתיד לקרות להם שם אין בהם
משום קדושה עד שיקרא להם שם ,ואם אין עתיד לקרוא להם שם כיון שהפרישן נתקדשו ,הלכך
אם אין עתיד לקרות להם שם מברך קודם שיפרישן כדי שיברך עובר לעשייתן .עכ"ל הרמב"ן.
ומבואר בדבריו ,דסגי בהפרשה למישוי תרו"מ וחלה ,אלא שאם עתיד לקרוא שם ,לא חיילא
התרו"מ ע"י ההפרשה אלא ע"י קריאת השם .וראה חזון יחזקאל תרומות שם ,שפי' עפ"י הטו"א
חגיגה י ,א ,באבני שוהם ,דאם רצון האדם שיחול באמירה לא חיילא ע"י מחשבה ,והוא הדין הכא,
ובפשוטו אין הכוונה דחיילא ע"י מחשבה ,אלא ע"י עצם ההפרשה ,עי"ש .ועל עיקר דברי הטו"א
האריכו האחרונים ,וראה אפיקי ים ח"א ,וראה גם חי' הגרז"ר בנגיס ,ובמקו"א נתבאר בס"ד ואכ"מ.
וחזון יחזקאל שם העיר מפסחים סג ,א ,עי"ש ,ולפו"ר יש לחלק בין אם עושה החלות הוא האדם
כמו תרו"מ ,או כמו מחשבת פסול בשחיטה ,שהאדם לא עושה את הפסול והחלות ,אלא אי איכא
מחשבה ,איכא ממילא פסול ,וחלות ע"י הפרשה ,יעויין במתני' מעש"ש פ"ד משנה ו' ,וכן תוספתא
שם פ"ד הט"ז ,ועי"ש במפרשים .והר"י קורקוס הלכות בכורים שם כתב שאפשר שלהרמב"ם שם
א"צ קריאת שם דע"י הברכה איכא קריאת שם ,עי"ש ,ולדבריו הפרשה גרידא לא מועילה ,אבל
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בחסדי דוד במס' תרומות הנ"ל נקט שע"י הפרשה מהני ,ולאו בברכה תליא מילתא ,וראה בהעמ"ש
על השאילתות הנ"ל ,שלדעתו אין הקריאה שם אלא למצוה ,אבל לפו"ר אין דבריו מובנים כיון
שחיילא חלה או תרו"מ ,מה מצוה יש להוסיף כאן ,והדמיון להקדיש בכור אינו מובן.
ועיין ברכות טו ,א ,מאן תנא חרש המדבר כו' ,עי"ש ,ולפי סברת הגמ' הכא שבכל דיני התורה
דיבור הוא רק במשמיע לאזניו ,ובלא"ה חסר בדיבור שלו ,ואע"פ שאחרים שומעים ,א"כ מנלן דהתם
בתרומה טעמא משום ברכה ,נימא דהטעם שלכתחילה לא יתרום כסברת הע"ש ,ואע"פ שמהני
במחשבה ,צריך למצוה לדיבור בפיו ,וצ"ע.
ויש לציין לספר חשבונות של מצוה להאדר"ת סי' י"ג מש"כ במצוה זו ,ובתוך דבריו מבואר שלא
שייך ברכת המצוות ,אם המצוה מתקיימת ע"י הברכה בעצמה ,וסברא זו אינה מתאימה עם פי' הר"י
קורקוס הנ"ל .אמנם העיקר הוא דבראב"ד חזינן דהוי לעיכובא ,וזוהי לדעתו כוונת השאילתות ,וכן
מפורש בספרו איסור משהו במתורתן של ראשונים אסף ע'  ,197והובא בחי' הרשב"א חולין צד,
א ,והביאם להראב"ד והרשב"א ,הגרע"א בחי' שו"ע שלו יו"ד סי' שכ"ח ,וע"ע שערי צדק פ"י ס"ג.
וראה גם בפסקי חלה להרשב"א בסופו ,וכן בפסקי חלה להתשב"ץ סו"פ ו' .וע"ע בהערות
שבשאילתות מהדורת מירסקי הנ"ל ,והביא שם דברי הרא"ש טרויב על בה"ג ,מהדורת מק"נ ח"ג
ע'  ,399והוא אזיל בדרך ר"י קורקוס הנ"ל ,אבל מש"כ שם לכווין כן בספר המנהגות לא נתברר
לי ,ע"ש .ואכ"מ.
וראה עוד תוספתא כפשוטה ברכות ע'  ,116-7וראה חזון יחזקאל בליקוטי הש"ס ע' קט"ז מש"כ
עוד בפי' התוספתא ,והמאירי חלה פ"ב מ"ב כתב כדברי הרמב"ן הנ"ל .וראה דרך אמונה פ"ה
מהלכות בכורים ס"ק ק' ,ומש"כ שם מהפרדס לרש"י בה' חלה לע"ע לא מצאתי ,ראה הפרדס סי'
קל"א וסי' מ"ז.
והעולה מכל האמור ,שבודאי צריך לומר ה"ז חלה או תרומה ,דלהראב"ד הוי לעיכובא ,וזוהי נמי
שי' הרשב"א ,ולדעת הראב"ד זוהי שי' השאילתות ,ולהרמב"ן ומאירי אע"פ שאינו לעיכובא ,מ"מ
אם הפריש ואח"כ מברך ואינו קורא שם ,ה"ז ברכה לבטלה ,לשי' רוב הראשונים ,שבירך לאחר
קיום המצוה ,ואפי' תוכ"ד ,נמי הוי ברכה לבטלה ,וראה מקרא העדה פרשת חיי שרה סי' צ"ט.
והחלות ע"י מחשבה תליא בסברת טו"א הנ"ל ,וכן אליבא דראב"ן לא חיילא חלה במחשבה,
וכמש"כ הגר"א או"ח סי' תק"ו ס"ק י"ח ,וראה במקרא העדה פרשת שלח סי' ע' ,עי"ש .ואכ"מ.
ולעיל הובא מהחס"ד דחייל ע"י הפרשה ,אבל באמת אינו ברור כ"כ ,ואפשר שכוונתו דחל ע"י
מחשבת לבו ,עיש"ה בלשונו .ולפ"ז עדיין לא נמצא מקור מפורש דהפרשה גרידא בלי דיבור מהני.
וצ"ע.
ויש להוסיף הערה ,דלפי סברת העמק שאלה שם ,בחלת א"י בודאי יש להקפיד על קריאת שם,
עי"ש דבריו ,אבל אינם מבוררים לי ,ועיין הגר"א יו"ד סי' שצ"א ס"ק צ"ב דחלה חיילא במחשבה,
ואחרונים דנו אם ע"י חלות שע"י מחשבה איכא ברכת המצוות .וראה שו"ת הגרע"א קמא ,וחזו"א
דמאי סי' ט"ו סק"ה ,וראה דרך אמונה תרומות פ"ב הט"ז בביאור ההלכה.
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ובהנידון הנ"ל ,אי חייל בחלה ע"י מחשבה או ע"י מעשה ההפרשה ,יל"ע היטב באור שמח פ"א
מהלכות מקוואות ה"ח אות י"ג בגדר הפרשת תרומה ע"י מחשבה ומעשה .וע"ע שו"ת ר"ש איגר
חיו"ד כתבים בענין הפרשת תרומה ,ויש לפלפל ,אך אכ"מ.
ועל דברי העמק שאלה הנ"ל ,שאמירת ה"ז חלה הוי למעליותא ולא לעכובא ,יש לציין לגליוני
הש"ס קידושין מא ,א ,על מקדש אשה ע"י שליח ,שחוזר ומקדש בעצמו ,וכן לענין הקדש ,וכמובן
שעפ"י פשוטו אינו מובן ,איך אפשר לחזור ולקדש אשה שכבר מקודשת וכל כיו"ב.
וע"ע רמב"ם פ"ד מהלכות מעש"ש ונ"ר ה"א דחילול חל בהפרשה בלבד ,והמפרשים דנו אי יש
במחשבה ,ועי"ש מקו"צ וס' המפתח וקרית ספר ור"י קורקוס שם ,ודרך אמונה בביה"ל שם ,וראה
תוספתא דמאי פ"ח ה"ט ,ב' גי' בדברי ר' יוסי ,ועי"ש תו"כ ע'  ,287וראה חס"ד שם וגי' הגר"א.
]ולפי חס"ד י"ל שאין כאן גי' הגר"א ,אלא פי' הגר"א ,דסמוך היינו תוכ"ד .וע"ע חזו"י שם ,שלמה
לאברהם )לר"א בינג( ,יו"ד סי' של"א סל"ד [.וראה חזו"א דמאי סי' ט"ו ס"ק ו' ,ושו"ת הר צבי
זרעים תרו"מ סי' מ"ח .וראה עיטור בכורים )לר"ג אריאלי( ה' בכורים שם.
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מצינו בשתי מצוות שנאמרו ביו"ט בתורה ,שהן כוללות מצות צדקה בעצם חיובן f

מבואר בלשון הרמב"ם" ,אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו" שאין כאן כלל
מצות שמחה  fיש לחקור באופן שהוא אנוס על קיום השמחה לעניים  fיל"ע
האם גם קיום מצות שמחה בקרבן שלמים הוא דוקא בתנאי זה שיאכיל גם
לעניים  fאיתא בספרי "לא יראה את פני ה' ריקם מן הצדקה"  fמביא ומברר
הגירסאות בזה  fבספר יראים כתב ,וכאשר יבואו לראות צריכין לעשות צדקה או
קרבן דכתיב לא יראו פני ריקם  fמבואר שיש חיוב צדקה גם משום מצות שמחה
וגם משום מצות ראיה ,וקיום המצוה הוא ביו"ט דווקא  fמבאר דיש עפ"י הספרי
והיראים דין בפ"ע על הזמן שאין המקדש בנוי על מכונו

 ‰‰מצינו בשתי מצוות שנאמרו ביו"ט
בתורה ,שהן כוללות מצות צדקה
בעצם חיובן ,וז"ל הרמב"ם פ"ו מהלכות
יו"ט הי"ז  -י"ח ,שבעת ימי הפסח כו',
וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא
ובניו ואשתו ובני ביתו כו' ,וכשהוא אוכל
ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה
עם שאר העניים האומללים ,אבל מי
שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא
ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים
ולמרי נפש ,אין זו שמחת מצוה אלא
שמחת כריסו ,ועל אלו נאמר )הושע ט'
ד'( זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו
יטמאו כי לחמם לנפשם ,ושמחה כזו קלון
היא להם שנאמר )מלאכי ב' ג'( וזריתי
פרש על פניכם פרש חגיכם .עכ"ל.
והמקור לדבריו ציינו לירושלמי מועד קטן
פ"ג ה"ה.
 ¯‡Â·ÓÂבלשון הרמב"ם" ,אין זו שמחת
מצוה אלא שמחת כריסו" ,שאין

הביאור בזה שחסר בקיום המצות שמחה,
שלא נתקיימה באופן שלם ,אלא אין כאן
כלל מצות שמחה ,ולא קיים כלל המצוה,
והיינו בפשוטו שע"י זה שאינו מאכיל
לעניים ה"ז מוכיח שגם מה שהוא אוכל
אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כרס.
ושו"ר שציינו בזה לתשובות כתב סופר
או"ח סי' כ"ט ,עי"ש.
 ÔÈÈ„ÚÂיש לחקור הגדר בזה ,ויש נפ"מ
בחקירה זו ,באופן שהוא אנוס על
קיום השמחה לעניים ,האם גם בכה"ג לא
קיים מצות שמחת יו"ט ,והיינו ,שאם
הביאור הוא שעצם הדבר שאינו מאכיל
לעניים מורה שאכילתו אינה למצוה ,הרי
בהאופן של אונס ליכא הוכחה כזאת ,וה"ז
קיים המצוה.
‡· Ïאם הגדר הוא שהם ב' חלקי המצוה
ואי אפשר לקיים זה בלי זה ,וכמו
ארבעת המינין שמעכבין זא"ז ,וכמו
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שנכללו בתורה כולם במצוה ,הרי גם
באופן של אונס כך הוא ,אבל באמת קשה
לומר כן ,דאטו מי שאין לו אשה ובנים
ובני בית אין לו קיום מצות שמחה,
בפשוטו לא יעלה על הדעת לומר כן,
ולפיכך מסתברא כהצד הראשון דהוי
בגדר הוכחה ,ובאנוס ליכא הוכחה כזאת
ושפיר דמי.

‚ Ìיל"ע ,דהרמב"ם שם ציין לדבריו
בהלכות חגיגה שעיקר המצוה
האמורה בתורה באכילת בשר לשמחה,
היינו בבשר שלמים ,וכבר נתבאר ענין זה
בס"ד ב"אוצר מפרשי התלמוד" סוכה מב,
ב ,42-63 ,וכן שם מז ,א ,138 ,וראה גם
תוס' מו"ק יד ,ב ,ד"ה עשה ,וא"צ לכפול
הדברים.

 È˙Î‡Âיל"ע ,האם גם קיום מצות שמחה
בקרבן שלמים הוא דוקא בתנאי
זה שיאכיל גם לעניים ,או שתנאי זה נאמר
רק על שאר עניני שמחה הנכללים במצוה
זו ,וכמש"כ הרמב"ם.

 ÂÂ˘ÏÂשם "כשהוא אוכל ושותה כו',
ואינו מאכיל כו'" ,דהוא לפו"ר
צ"ע מאי בעי בזה ,וי"ל דאכן רק על
אכילה ושתיה שהוא תוספת למצות שלמי
שמחה איכא תנאי זה ,אבל על עיקר
המצות עשה של שלמי שמחה באמת לא
נאמר תנאי זה.
 Â˙Âאיתא בספרי פרשת ראה פיסקא
קמ"ג ,לא יראה את פני ה' ריקם
)דברים ט"ז ט"ז( ,מן הצדקה ,וחכמים
נתנו שיעור ,ב"ש אומרים כו' ,וכתב שם
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רבינו הלל וז"ל ,מאי דתני מן הצדקה ,לאו
דוקא הוא ,דצדקה מאן דכר שמיה ,אלא
סבירא לן דהכי הוא ,ולא יראה את פני ה'
ריקם ,וחכמים נתנו בו שיעור כלומר קרא
סתמא כתיב כו' ,ע"כ.
 ÂÈÈ‰Âשמבאר דברי הספרי על קרבן
ראיה ושיעורו ,ולא נאמר להדיא
אם אינו גורס "מן הצדקה" ,ומהו הך
"לאו דוקא" ,וצ"ת.

‡ ÌÓבפסיקתא זוטרתא שם איתא נמי
מן הצדקה ,וראה גם במכילתא
דרשב"י פרשת משפטים כ ,טו ,הובא
בהערות לספרי שם ,איתא "אף מן
הצדקה" ,ולפנינו במכילתא דרשב"י
מהדורת אפשטיין ליתא .ובספרי דבי רב
לרד"פ הביא בשם הראב"ד כדברי רבינו
הלל הנ"ל.

 ¯ÙÒ·Âיראים סי' תכ"ה כתב ,וכאשר
יבואו לראות צריכין לעשות
צדקה או קרבן ,דכתיב לא יראו פני ריקם,
ותני בספרי ריקם מן הצדקה ,ובצדקה זו
אין שיעור כדתנן אלו דברים שאין להם
שיעור כו' ,ע"כ .ובסו"ד כתב ,תשלומי
ראיה נהגו בני ישראל לעשות צדקה
ברגלים .ע"כ.
 Ì‚Âבסי' ש"ח כתב היראים וז"ל ,ובספרי
פרשת ראה תניא לא יראו פני ריקם,
ריקם מן הצדקה וחכ"א בש"א כו',
ותשלומי ראית הרגלים שהיא נקראת
צדקה ע"כ נהגו הכשרים לעשות צדקה
ברגלים .ע"כ.
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 Ù"ÎÚÂנתבאר שיש חיוב צדקה גם משום
מצות שמחה ,וגם משום מצות
ראיה ,ולפו"ר לא סגי בנתינת צדקה קודם
יו"ט ,אלא קיום המצוה הוא ביו"ט דוקא,
ומ"מ כל הענין תמוה ,ואם יש כאן איזו
אסמכתא אין קושיא ,אבל לשון היראים
צדקה או קרבן ,לפו"ר הוא משולל הבנה,
וע"ע ספר הפרדס לרש"י סי' קפ"ט.
 ÈÏÂ‡Âי"ל לחומר הענין ,דאכן יש עפ"י
הספרי והיראים דין בפ"ע על הזמן
שאין המקדש בנוי על מכונו .וז"ל
הרמב"ם פ"ט מהלכות בית הבחירה ה"א,
מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות
מקריבים בו הקרבנות וחוגגין אליו שלש
פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש.
ע"כ.
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 ‰‰Âכמו מקריבין קרבנות הרי מקריבין
אע"פ שאין בית ,והביאור הוא
כמבואר בספר החינוך מצוה ת"ח ,ונתבאר
בס"ד במקרא העדה פרשת תרומה סי'
קכ"ו דהוי רשות ולא מצוה ,ולענין עליה
לרגל נתבאר שם שבזה"ז ליכא מצוה,
וממילא ליכא לאו דלא יראו פני ריקם.
·¯ Ìבשי' היראים עפ"י הספרי י"ל
דאע"פ שאין חיוב ראיה ,מ"מ אם
נכנס לעזרה ה"ז קיים המצות ראיה ,ואז
נתחייב בלא יראו פני ריקם ,וזה אפשר לו
לקיים ע"י צדקה או קרבן ,כדי שלא
לעבור על הלאו ,והואיל וגם הקרבן אינו
חיוב אלא רשות ,אי אפשר שתהא חובה,
אבל הוי רשות ,והוא הדין ע"י צדקה
אפשר שלא לעבור על לא יראו פני ריקם.
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כתב הרמב"ם ,כל ישראל מוזהרין להיות טהורים בכל רגל מפני שהם נכונים להכנס
למקדש ולאכול קדשים ,וזה שנאמר בתורה ובנבלתם לא תגעו ,ברגל בלבד ,ואם
נטמא אינו לוקה  fהרמב"ם קבע הלכה זו בספר טהרה ,אע"פ שתכליתה להלכות
ראיה וחגיגה  fמביא ומברר דברי המפרשים לבאר מש"כ הרמב"ם שאינו לוקה f
מדוקדק לשונו "כל ישראל מוזהרים להיות טהורים בכל רגל" ולא קאמר שמוזהרים
שלא להטמא  fדעת הרמב"ן דאין זה חיוב מהתורה ,ולא נתבאר אי הוי מדברי
סופרים או אסמכתא  fמבאר דטמא פטור מראיה ,ולא רק שאינו יכול להכנס,
ולזה איכא ילפותא מקרא דחיוב הוא מהתורה להיות טהור  fמביא ומברר מש"כ
השאג"א דבנידו"ז הרמב"ם והראב"ד לשיטתם  fבמאירי מבואר דהוא משום חיוב
אכילת חולין בטהרה למעלת הרגל  fמהרוקח נראה שהוא מצות הגוף שיהיה
בטהרה  fמבאר מש"כ בשאג"א בענין ר"ה ויוה"כ דליכא אכילת קדשים

 ·˙Îרש"י עה"כ )ויקרא י"א ח'(
ובנבלתם לא תגעו ,וז"ל ,יכול
יהיו ישראל מוזהרים על מגע נבלה ,ת"ל
)שם כ"א א'( ,אמור אל הכהנים בני אהרן
וגו' ,כהנים מוזהרין ואין ישראל מוזהרין,
ק"ו מעתה ,ומה טומאת מת חמורה לא
הזהיר בה אלא כהנים ,טומאת נבלה קלה
לא כ"ש ,ומה ת"ל לא תגעו ברגל ,וזהו
שאמרו חייב אדם לטהר עצמו ברגל .ע"כ.
והוא מהגמ' ר"ה טז ,ב ,ובתו"כ שם ‡.
 ‰‰Âבביאור הלכה זו כתב הרמב"ם
)פט"ז מהלכות טומאת אוכלין
ה"י( ,וז"ל ,כל ישראל מוזהרין להיות


טהורים בכל רגל מפני שהם נכונים להכנס
למקדש ולאכול קדשים ,וזה שנאמר
בתורה ובנבלתם לא תגעו ,ברגל בלבד,
ואם נטמא אינו לוקה ,אבל בשאר ימות
השנה אינו מוזהר .ע"כ.
 ÌÈ¯‡Â·ÓÂדבריו ,דהיא אזהרה משום
הרגל בלבד ,לצורך קיום
מצוות ראיה חגיגה ושמחה .וצ"ע אפוא
אמאי קבע הרמב"ם הלכה זו בהלכות
טומאת אוכלין ,היה לו לכותבה בהלכות
חגיגה עם מצות ראיה וחגיגה .ויש לבאר
דיעו"ש ברמב"ם ה"ח שכתב שכל דיני
טומאה וטהרה לא נאמרו אלא לצורך


‡ .ופלא על המשנה למלך סוף הלכות טומאת אוכלין ,שתמה על רש"י ,שכתב דרשא זו בפרשת
ראה ולא בפרשה זו ,והרי הוא לפנינו בפרשה זו וגם בפרשת ראה.
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מקדש וקדשיו ,וא"כ אף הלכה זו מקומה
כאן בספר טהרה ,אע"פ שתכליתה
להלכות ראיה וחגיגה.

 ÔÈÂÚÈÂכסף משנה שמבאר מש"כ הרמב"ם
שאינו לוקה ,עפ"י התו"כ בשם
אחרים ,אבל המשנה למלך שם השיגו
דאחרים אינם מפרשים קרא על רגל ,אלא
דהוי רשות גמור ,ולדעת המשנה למלך
ה"ט דאינו לוקה אע"פ דהוי דאורייתא,
משום דפשטא דקרא לא איירי בהכי,
ואינה אלא דרשא ,יעו"ש.
 ‡"‚‡˘·Âסי' ס"ז וכן בטורי אבן ר"ה
טז ,ב ,מפרש דהואיל ואין זו
אזהרה אלא לצורך ראיה וחגיגה ,אי
אפשר שיהיו מלקות על מגע טומאה,
ואילו על ביטול ראיה ליכא מלקות,
יעו"ש.

 ˙Ó‡·Âהוא מבואר יותר ,שהרי בטורי
אבן שם אכן העיר מנ"ל להגמ'
ללמוד מהכא שצריך לטהר עצמו ברגל,
שמא אין אזהרה אלא שלא ליטמא ,אבל
מי שטמא אינו מצווה להטהר ,כמו כהן
שמוזהר על טומאה ואינו מוזהר על
טהרה ,וכתב דהואיל והטעם הוא לקיום
ראייה וחגיגה ,א"כ פשוט מהסברא שאין
חילוק בין להטמא ובין חובת טהרה,
יעו"ש ,וראה גם בגליוני הש"ס ר"ה שם.
 ÔÎ‡Âמדוקדק נמי לשון הרמב"ם "כל
ישראל מוזהרים להיות טהורים
בכל רגל וכו'" ,ולא קאמר שמוזהרים
שלא להטמא ,ונמצא שקיבלו חכמים
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שאע"פ שלשון הפסוק נאמר "לא תגעו",
מ"מ אין כאן לאו על טומאה ,אלא אזהרה
להיות טהורים ,והוא כעין אזהרת עשה,
ולכן פשוט דליכא מלקות.
 ˙Ó‡·Âדלא רק דליכא מלקות ,אלא אף
במניין המצוות ליתא להך
אזהרה ,וכמש"כ המשנה למלך שם ,והיינו
שאין זו אזהרה ולאו ,וכמו"כ נמי אינו
מצות עשה ,אלא הוא נכלל בדיני טומאה
וטהרה ,שהוא נמנה בפ"ע במניין המצוות.
וע"ע קרית ספר טומאת אוכלין שם
דמשמע דמפרש כהכסף משנה ,וכאמור
דבריהם צ"ת.
 ÏÎÂזה הוא בשי' הרמב"ם דפשט לשונו
מבואר שהוא דין תורה ,אבל
הרמב"ן עה"ת שם כתב וז"ל" ,אבל אין
הנגיעה נמנעת בלאו ,שאין הנוגע בנבלה
ברגל מן הלוקין את הארבעים ,ומה
שאמרו חייב אדם לטהר עצמו ברגל,
מצוה מדברי סופרים ,ואין בזה מן התורה
עשה או לא תעשה זולתי מצות העלייה,
או שיהא ובנבלתם לא תגעו ברגל
אסמכתא כשאר אסמכתות הרבה ששנויות
שם בתו"כ .ע"כ.
 ˙˘¯ÂÙÓÂשיטתו שאין זה חיוב
מהתורה ,ומ"מ לא נתבאר
מה החילוק בין ב' הלשונות אי הוי מדברי
סופרים או אסמכתא ,ואולי הוא עפ"י
שיטתו שמביא הריטב"א ר"ה טז ,א,
דאסמכתא עדיפא מדרבנן גרידא ,דהיינו
שכך הוא רצון התורה ,ואכ"מ.
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 ˘"ÂÚÈÂבמשנה למלך שכתב שדברי
הרמב"ן צריכין ישוב ,ואולי
כוונתו לביאור ענין זה שכתבנו .ועכ"פ
להרמב"ן פשיטא שאינו מן התורה הואיל
שאינו לוקה ,וכאמור צ"ע ,דנתבארו כמה
סברות אמאי אינו לוקה אע"פ שהוא דין
תורה.

‡ ‡Ïשעיקר הלכה זו צ"ב ,דלכאורה
אמאי צריך אזהרה על טהרת הרגל
משום מצות ראיה וחגיגה ,ת"ל הואיל
ואיכא מצוה להכנס למקדש ,והטמא אינו
יכול להכנס ,ממילא פשוט שצריך להזהר
להיות טהור ,כדי לקיים מצות התורה,
ואמאי צריך ילפותא על כך ,והרי מבואר
שם בטורי אבן על מי שכבר קיים המצוות
שאינו מוזהר על הטומאה.
 ‰‡¯‰Âבזה ,דהנה בחגיגה ד ,ב ,ילפינן
מקרא דכל שישנו בביאה ישנו
בהבאה דטמא פטור מראיה ,ואכן כך הוא
פשט לשון הרמב"ם פ"ב מהלכות חגיגה
ה"א ,דטמא אינו יכול להכנס לעזרה ותו
לא ,והיינו שהרי מצות ראיה היא כניסה
לעזרה עם קרבן ,וממילא טמא אי אפשר
לו לקיים המצוה .ושוב מצאתי להטורי
אבן שם שעמד בזה וכתב דאף באופן
שנכנס בטהרה ,ה"ז פטור מהקרבן,
ויעו"ש עוד אופנים.

 ‰ÏÂÚ‰Âמהאמור ,דטמא אכן פטור
מראיה ,ולא רק שאינו יכול
להכנס ,ואיכא ילפותא לזה ,והשתא הו"א
שאינו חייב לטהר עצמו ולעלות ,אלא ה"ז
כמו כל מי שפטור ממצוה ,שאינו חייב
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לעשות טצדקי כדי להיות בר חיובא .ולזה
איכא ילפותא מקרא ,שאכן חיוב גמור
הוא מהתורה להיות טהור ולקיים המצוה
כהלכתה .ולשי' הרמב"ן באמת אין בזה
חיוב מהתורה ,אלא ה"ז עומד בטומאתו
ואינו עולה ,ורק מדרבנן איכא חיובא ,או
דהוי נמי אסמכתא וכדאמרן.
 ÔÈÈÚÂכס"מ פי"א מהלכות ברכות
הי"א-ט"ו מש"כ בענין זה ,וע"ע
צל"ח פסחים ג ,ב ,ומנח"ח מצוה י'
וחת"ס פסחים סה ,א ,בנידון קרבן פסח
אם חייב להטהר קודם לכן או להיות
בדרך קרובה ,ועי"ש גם לענין עליה לרגל.
]וראה קרואי מועד על יו"כ[.
 ‡"‚‡˘‰Âסי' ס"ו כתב דבענין זה
הרמב"ם והראב"ד לשיטתם,
דהנה ביבמות כט ,ב ,איתא דארוסה שמת
בעלה אינה מטמאה לו ,ופירש"י ב'
פירושים ,או דליכא מצוה ,אבל בנשואה
איכא מצוה ,או דמצוה לעולם ליכא,
ואיירי לענין רגל דארוסה אסורה להטמא
לו ברגל ,עי"ש.
 ‰¯Â‡ÎÏÂהא נמצא דנשואה חייבת
להטמא לו ברגל ,ובהכרח
הוא משום דאיכא מצוה ,דבלא"ה אין
הבדל בין ארוסה לנשואה ,וא"כ אין נפ"מ
בין ב' הלשונות .ובפ"ב מהלכות אבל ה"ו
כתב הרמב"ם שכהנות שאינן מוזהרות על
הטומאה אינן מצוות להטמא לקרובים,
והראב"ד השיגו מהגמ' הנ"ל דמוכח
דנשואה מיטמאת לו ,ש"מ דאיכא חיובא.
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] Í¯„Âאגב ,חזינן משי' הרמב"ם דנשים
אינן במצות אבלות מהתורה,
שהרי לדעתו אבלות תלויה בטומאה,
וא"כ אף להקדמונים דאיכא אבלות מן
התורה ביום ראשון או יותר ,מ"מ אין
הנשים בכלל זה ,ואין אבלות בהן אלא
מדרבנן ,וצ"ע בספרי הפוסקים ,דאפשר
שיש בזה כמה נפ"מ לענין הלכה ·.
ויעו"ש ברדב"ז וכסף משנה במחלוקת
הרמב"ם וראב"ד[.
 ‡"‚‡˘‰Âשם כתב דהראב"ד אזל
לשיטתיה פ"א מחגיגה ה"א,
שאין השמחה לאשה בקרבן ,ולכן לא
שייך בהן בנבלתם לא תגעו ברגל ,ולכן
אי אפשר לו לפרש כפי' הב' שברש"י,
ולכן פי' דארוסה אינה חייבת להטמא,
אבל נשואה חייבת ,וש"מ דנשים בכלל
מצוה זו ,אכן הרמב"ם דס"ל התם דהאשה
נמי אוכלת שלמי שמחה ,לכן ס"ל פירוש
הגמ' דארוסה אסורה להטמא מפני הרגל,
יעו"ש.
 ¯"ÂÙÏÂאינו מובן ,א"כ אמאי נשואה
מטמאה לו ,ואי איירי ברגל ,ה"ז
מצווה על שלמי שמחה ,א"כ הנשואה נמי
מצווה על שלמי שמחה ,ומצות טומאה
לקרובים ליתא בה ,וא"כ אמאי מטמאה,
ודברי השאג"א צ"ע אצלי .מלבד מה שיש
מקום לדון אם בכה"ג איכא מצות אכילת
שלמי שמחה ,דאכן בעינן לשמחה ,והיינו
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אכילה בשמחה ,והא ליכא אע"פ שאין
אבלות ברגל ,מ"מ שמחה נמי ליכא ,וראה
בפקודי העדה פי"ט מה' סנהדרין ה"ד
אות ס"ח מש"כ בענין זה .וי"ל דאיירי
בטומאה לפני הרגל באופן דאי אפשר
להיות טהורה ברגל ,וא"כ אולי לשמחה
איכא ,אבל גם זה אינו פשוט ,וצ"ע בזה
היטב.
 È¯ÂË·Âאבן שם כתב סברא נוספת ,דאם
אין החיוב מוטל אלא על הבעל
להאכיל שלמי שמחה לאשתו ,ואין החיוב
מוטל על האשה ,א"כ אין עליה שום חיוב
להטהר ,עי"ש בדבריו ,וצ"ע גם בסברא
זו ,כי לפו"ר יש לדקדק בה ,אך אכ"מ.
שו"ר ראיתי אריכות בענין זה בפי' הגרי"פ
על ספר המצוות לרס"ג עשה ב' ,עיש"ה.
] ¯˜ÈÚ·Âשי' זו דאשה נשואה מצווה
להטמא לבעלה לכאורה אינו
מובן ,שהרי במיתת הבעל פקע שארות
הבעל לגמרי ותו אינה אשתו ויכולה
להנשא לאחר מהתורה ,ואיך נאמר שיש
מצוה מהתורה להטמא לו מדין קורבה.
ובתוס' ב"ב קיד ,ב ,הביאו בשם ריב"ם
שאף במיתת האשה פקע שארות ,ויעו"ש
שדחו דבריו מהגמ' יבמות נה ,ב ,ויעו"ש
גם בתוס' שם ,והדברים שם תמוהים,
וראה רש"ש יבמות שם באריכות ,ועכ"פ
החילוק פשוט בין מיתת הבעל דילפינן
בפ"ק דקידושין דפקע שארות ובמיתה


· .וראה בספר שיעורים לזכר אבא מארי ח"א ע' מ' ואילך ,ואכ"מ.
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מתירה להנשא לאחרים ,ונמצא דשוב אינו
בעלה ,משא"כ במיתת האשה לא מצינו
כיו"ב.
·¯ Ìיש ליישב ,דאע"פ דפקע אישות
מ"מ קורבה לא פקע ,וכדחזינן
שאסורה לאחיו ושאר קרובים ,ולפ"ז צ"ע
בתוס' שם ,שהנידון לגבי ירושה דסגי
בקורבה ולא צריך אישות ,וכן יל"ד עפ"י
האמור בכל מקום שבעל כאשתו ועדיפי
מקרוב ,דהיינו רק מחיים ,אבל לאחר
מיתה פקע אישות ,ואיכא רק קורבה כמו
שאר קרובים ,וצ"ע לכמה ענינים כמו
עדות ועוד ,ואכ"מ[.
 ¯ÂÊÁÂלענין חיוב טהרה ברגל ,דיעוין
במאירי ר"ה שם ,דהוא חיוב
אכילת חולין בטהרה ,ועיין למהדיר שם
דכן הוא שי' רש"י ,שהרי לדעתו ליכא על
אשה שמחה בשלמים ,כמבואר בתוס'
קידושין לד ,ב ,ומ"מ כתב דאיכא בה
אזהרה לא להטמא ברגל כפי' הב' ביבמות
הנ"ל ,ש"מ דלא תליא באכילת קדשים.
 ‰‰Âבגוף ענין אכילת חולין בטהרה,
יעוין משנה למלך סוף טומאת
אוכלין שיטות הראשונים בזה ,וכן שי'
הרמב"ם בענין זה ,וראה גם גליוני הש"ס
ר"ה שם בשם הרוקח רמז לחובת טהרה
ברגלים .ואפשר שיש בזה להאמור ג'
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שיטות ,או משום ביאת מקדש ואכילת
קדשים ,או משום אכילת חולין בטהרה,
שהיא למעלת אכילה ברגל ,או שהוא
מצות הגוף שיהיה בטהרה ,ואינו משום
אכילה ,וכן נראה מהרוקח .וע"ע רוקח
עה"ת שם.
 ÔÈÈÚÂעוד שאג"א סי' ס"ז לענין ר"ה
ויוה"כ דליכא קדשים ,דלהרמב"ם
ליכא חיובא ,ותמה שם על הרא"ש שלא
כ"כ ,ושם הנידון על יוה"כ ,ואם הוא
מצות הגוף אתי שפיר דהא ליכא אכילה
ביוה"כ ,ואפשר עוד דהכוונה לאכילת
חולין בטהרה ,וכוונת הרא"ש בשי' רס"ג
שם לטבילה לפני אכילת סעודה המפסקת
שהיא סעודת יוה"כ ,ואכילתה צריכה
להיות חולין בטהרה ,ובמקו"א הובאו
דברי רבינו יונה בשערי תשובה ,בגדר
מצות אכילה בערב יו"כ ,שהוא תשלום
מצות אכילה ביו"ט של יוה"כ ,ושם
נתבאר עוד בס"ד .והפוסקים הביאו
מהירושלמי לאכול בעשי"ת חולין
בטהרה ,ואולי הכל הולך אל מקום אחד.
 ˘"ÂÚÈÂעוד בשאג"א ,דמצוה זו ליתא
בזמן הזה שאין לנו בעוה"ר
מקדש וקדשיו ,ברם לפי המאירי או
הרוקח אפשר שהוא גם בזמן הזה ,אלא
שגם לאכילת חולין בטהרה נתחבטו
המפרשים איך אפשר בזמן הזה ,ואכ"מ ‚.


‚ .ועתה י"ל א"ת כרך י"ט ,ושם ע' כו – ל נתבארה היטב הלכה זו ,עי"ש .וע"ע תרועת מלך
סי' ל"ג .וע"ע משנ"ת בזה בהערותי לאבודרהם סדר תפילת ר"ה במילואים אות רנ"א.
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כתב הרמב"ם ,כל ישראל מוזהרים להיות טהורים בכל רגל מפני שהן נכונים להכנס
למקדש ולאכול קדשים ,וזה שנאמר בתורה ובנבלתם לא תגעו ,ברגל בלבד ,ואם
נטמא אינו לוקה  fבמשך חכמה כתב דאין זה לאו גמור ,רק כמו ניתן לחכמים f
לא ברור מדבריו אם הכוונה דהוי דאורייתא  fהמש"ח מייתי סייעתא מהתוספתא
מהא דשורפין פרה במועד  fבשלטי הגבורים הביא בשם הריא"ז דמפרש הך
תוספתא על חוה"מ  fעפ"י דרכו של המשך חכמה שלאו זה נמסר לחכמים יבואר
המשך לשון התוספתא ,ואם היה כהן מיטמא להן  fי"ל שעיקרו של הלאו הזה
הוא שלא לעשות כל דבר המונע כניסה למקדש

‡ ‡˙Èבגמ' ר"ה טז ,ב ,דאזהרה ובנבלתם
לא תגעו )ויקרא י"א ח'( ,נאמרה
ברגל ,ולפיכך א"ר יצחק חייב אדם לטהר
עצמו ברגל ,כלומר ,שלא רק שלא
להטמא ,אלא איכא חיוב לטהר עצמו.
ולשון רבינו חננאל שם ,אלא ש"מ שכל
ישראל הוזהרו להיטהר אפילו מטומאה
קלה ברגל ,מיכן אמרו חכמים שחייבין
ישראל לטהר עצמם ברגל בבואם ליראות
לפני ה' .ע"כ לשונו.

 ÔÂ˘ÏÂהרמב"ם )פט"ז מהלכות טומאת
אוכלין ה"י( ,כל ישראל מוזהרים
להיות טהורים בכל רגל מפני שהן נכונים
להכנס למקדש ולאכול קדשים ,וזה
שנאמר בתורה ובנבלתם לא תגעו ,ברגל
בלבד ,ואם נטמא אינו לוקה ,אבל בשאר
ימות השנה אינו מוזהר .עכ"ל.

 ‰‡¯Âמשנ"ת באורך בס"ד במאמרי בענין
"חובת טהרה ברגל" .וראה עתה
מקורות נוספים בנידון זה בספר המפתח
על הרמב"ם שם ,וכן בהערות המהדיר על

פי' רבינו חננאל שם .והמפרשים שם
שו"ט אם האיסור הזה הוא מהתורה או
מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא.
‡ ÌÓבמשך חכמה שם בפרשה כתב
וז"ל ,ובנבלתם לא תגעו ,ברגל,
יעוין בר"מ דאינו לוקה ע"ז ,וכוונתו דאין
זה לאו גמור ,רק כמו ניתן לחכמים בזמן
שצריך טהרה ,וראיה מהא דאשכחן
בתוספתא דמועד קטן )פ"ב הלכה ז'(,
והביאה ר"מ פ"ז מהלכות יו"ט הלכה
י"א ,ששורפין פרה אדומה ברגל בחול
המועד ,והא מטמאי כל העוסקים בפרה
מתחילה ועד סוף ,ואי משום טהרת
ישראל ,הלא טעונין הזיה ג' וז' ימים,
ורובם יכול הטהרה להיות בהם אחר
הרגל ,ואיך מותרין להטמאות ,על כרחך
דניתן זאת לחכמים ,ואינו רק רמז
ואסמכתא הך דבנבלתם לא תגעו .עכ"ל.
 ‰‰Âלא ברור מדבריו אם הכוונה דהוי
דאורייתא ,אלא שניתן לחכמים

·
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לקבוע אימתי יש להזהר ,או שהוא
מדרבנן וקרא רק רמז ואסכמתא כמסקנת
לשונו ,דלפו"ר לשונו סותר זא"ז ,דאי הוי
כפשוטו ניתן לחכמים הרי הוי דאורייתא,
וכמו שמצינו בכמה מקומות ,כגון מלאכת
חוה"מ ,יעוין ברי"ף ועוד.
 Ó"ÓÂהמשך חכמה מייתי סייעתא
מהתוספתא מהא דשורפין פרה
במועד ,דמוכח שמסרן הכתוב לחכמים,
והנה איתא עוד בתוספתא סופ"א דמוע"ק,
לוקחין מן הגויים כו' ,ואם היה כהן
מיטמא להן ,ולא עוד אלא לדון עליהן
בחו"ל ,וכשם שמיטמא בחו"ל כך מיטמא
בבית הקברות ,ומיטמא לתלמוד תורה
ומיטמא לישא אשה וכו' ,ע"כ .יעו"ש.
 ‰‰Âפשט התוספתא כפי שהובא בגמ'
עירובין מז ,א ומו"ק י ,ב – יא ,א,
לא מיירי לענין חוה"מ כלל ,וכן יעוין
בגמ' ע"ז יג ,א ,ברם בשלטי הגבורים
מו"ק שם הביא בשם הריא"ז שכתב,
ונראה בעיני שלוקחין מן הכותים בתים
שדות וכרמים בהמה עבדים ושפחות
במועד ,אע"פ שאינו לצורך המועד ,מפני
שהוא כמציל מידם ,כמו שמבאר
בתוספתא .ע"כ .ומפרש הך תוספתא על
חוה"מ.
 È˙Î‡Âיש לשאול לפי שיטתו איך יתפרש
המשך לשון התוספתא ,ואם היה
כהן מיטמא להן וכו' ,ואמנם בעירובין שם
מבואר דאיירי בטומאת בית הפרס דרבנן,
וזה התירו חכמים ,ולא טומאה של תורה
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שהכהן מוזהר עליה ,ואי אפשר שיהיה
מותר ,אבל להריא"ז מה ענינו כאן במועד.
‡ Íלשיטת המשך חכמה ניחא ,ואע"פ
שהוזכר כהן ,בודאי שק"ו לישראל,
וכהן לרבותא קאמר ,והיינו דבמועד
הוזהרו כל ישראל שלא להטמא בגלל
מצות ביאתם למקדש ,ועל כהנים איכא
מצוה יתירה במקדש שהרי אין משמרות
ברגל ,ולכן אע"פ שאין בטומאת בית
הפרס אזהרה לכהן מדין טומאת מת ,מ"מ
אכתי איך יטמאו כהן וישראל ברגל
להציל ממון מהגויים או ללמוד תורה או
לישא אשה ,והרי איכא חובת טהרה ברגל
בגלל המצוה להיראות בעזרה ולאכול
קדשים.
 ‰Ê·Âלפו"ר יש לדון דלא שנא אם
הטומאה מהתורה או מדרבנן ,כיון
שגם הטמא מדרבנן אי אפשר לו להכנס
בעזרה ,וא"כ בפשוטו אסור לו לאדם
לטמא עצמו ברגל גם בטומאות דרבנן
שע"י כך תהא לו מניעה מלהכנס למקדש,
וזה קמ"ל התוספתא ,דלצורך הצלת ממון
ולימוד תורה ולישא אשה מותרין להטמא
ברגל.
 ÔÈÚ‰Âמבואר עפ"י דרכו של המשך
חכמה שלאו זה נמסר לחכמים,
והם ראו להתיר בענינים שונים להטמא
אף ברגל ,וכמו שנקט לענין שריפת פרה,
וכנ"ל .ויעו"ש במשך חכמה מה שיש
לדחות הראיה מפרה.
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‡ ‡Ïשעדיין צריך לבאר יותר מה
שנקטינן שאע"פ שהטומאה
מדרבנן ,מ"מ האזהרה היא דין תורה,
והיינו שאע"פ שהאזהרה היא על טומאה,
מ"מ הואיל ותכלית אזהרה זו היא בגלל
שיוכל להכנס למקדש ,א"כ י"ל שזה גופא
נכלל במאי דנקט המשך חכמה שהלאו
נמסר לחכמים ,והיינו שעיקרו של הלאו
הזה הוא שלא לעשות כל דבר המונע
כניסה למקדש ,וא"כ לאו דוקא ברגל,
אלא הוא הדין ערב הרגל ,וא"כ לאו דוקא
טומאה של תורה ,אלא גם טומאה דרבנן
המונעת כניסה לעזרה ,וכן כל כיו"ב ,ואין
זה לאו ממש ,אלא חיזוק וסייג למצות
עליה לרגל ,ולפיכך לא רק שאינה
במלקות ,אלא גם במנין המצוות ליתא,
ומ"מ הוי דין תורה הנמסר לחכמים ,והם
קבעו אימתי קיימת אזהרה זו ואימתי אינה
קיימת.
 ÈÙÏÂהנ"ל י"ל דטומאת בית הפרס שאינה
לצורך הצלת ממון מהנכרי או
לצורך נשיאת אשה או תלמוד תורה ,הרי
אסורה ברגל מכח אזהרה זו שיש בה
מצוה דאורייתא ,כיון שמ"מ לא יוכל
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להכנס .וכל זה נכלל במסרן הכתוב
לחכמים ,שהם יכולים לכלול באזהרה זו
גם טומאה מדבריהם ,או אפשר גם
מניעות אחרות ,אלא שעדיין לא מצינו
אלא בטומאה כעין לשון המקרא בנבלתם
לא תגעו.
 ‰‰Âעל עיקר קושית המשך חכמה אין
להשיב ,כי אותם מתעסקים בפרה
כבר קיימו מצות ראיה ביו"ט ראשון,
שהרי בכהנים עסקינן ,ולהאמור יש בהם
דין נוסף שיכולים לעבוד כל הרגל ולכן
אין להם להטמא ,ועפ"י זה י"ל עפ"י
דרכנו גם הא דתוספתא דאיתא שם על
כהן שמותר לצאת ,דאילו על ישראל י"ל
שיקיים ראיה ואח"כ יצא ,אבל על כהן
כאמור אין לומר כן ,ולזה קמ"ל התוספתא
שאעפ"כ מותר לו להטמא לדבר מצוה.
 ÔÈÂÚÈÂמג"א סי' תקל"ט סק"ח ,שהביא
להריא"ז הנ"ל מהכנה"ג ,ובביאור
הלכה האריך בזה טובא ,עי"ש] .וראה
הערותי לאבודרהם סדר תפילת ר"ה פרק
כ"ה הערה  ,365והלכות ברכות שער א'
פרק ל' הערה [.62
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כתב הרמב"ם מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגין
אליו שלש פעמים בשנה  fלכאורה בידוע שאי אפשר להקריב קרבנות וחגיגה שוב
ליכא מצות בנין  fמפרש מש"כ בספר המצוות "ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל
והקיבוץ בכל שנה"  fמבאר שהיא מצוה אחת לעלות שלש פעמים בשנה אלא
שאין מעכבין זא"ז

 ·˙Îהרמב"ם )פ"א מהלכות בית
הבחירה ה"א( וז"ל ,מצות עשה
לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו
הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה
שנאמר ועשו לי מקדש ,וכבר נתפרש
בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי
שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה וגו'.
ע"כ.
 ÛÒÎ‰Âמשנה הביא לשון הרמב"ם בספר
המצוות )עשה כ'( וז"ל ,היא
שציונו לבנות בית עבודה ,בו יהיה
ההקרבה והבערת האש תמיד ,ואליו תהיה
ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל שנה,
והוא אמרו יתברך ועשו לי מקדש וכו',
יעו"ש כל דבריו.
 ‰‰Âמש"כ הרמב"ם דמצות הבנין היא
כדי שיהא בית מוכן לקרבנות
וחגיגה שלש פעמים בשנה ,ולכאורה אם
בידוע שאי אפשר להקריב קרבנות
וחגיגה ,שוב ליכא מצות בנין ,ואע"פ
שמצוה זו היא בפ"ע ,וכמו שדייק
הרמב"ם בספר המצוות הנ"ל ,דלא תימא

דהוי רק הכשר מצוה ,אלא לעולם ה"ז
מצוה בפ"ע ,ומ"מ ה"ז מצוה שיש אחריה
תכלית ,ואי ליכא התכלית לפו"ר ליכא
מצוה.
 Î"ÂÓÎÂיש לדון במצות לבישת בגדי
כהונה שהיא מצוה בפ"ע ,ואטו
אם אין עבודה תהא מצוה של בגדי
כהונה ,פשיטא שאינו כן ,וא"כ הוא הדין
במצות בנין המקדש .וראיתי בספר כלילא
דוורדא ריש הלכות בית הבחירה דפשיטא
ליה איפכא ,ואיני יודע מנ"ל.
 ˘ÈÂלדקדק בלשונות הרמב"ם ,שבהלכות
בית הבחירה כתב שבנין המקדש הוא
לצורך קרבנות וחגיגה שלש פעמים
בשנה ,ואילו בספר המצוות כתב הקרבה
והבערת האש תמיד ,והיינו דהוי מצוות
עשה בפני עצמה של אש תמיד.
 Â˙Âכתב שם בספר המצוות" ,ואליו תהיה
ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל
שנה" ,וצ"ב מה הם שלושת הענינים
שהזכיר כאן ,ר"ל ,ההליכה ,והעליה לרגל,
והקיבוץ בכל שנה ,והרי איכא רק מצות
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עליה לרגל .ותו צ"ב הלשון "בכל שנה",
והרי המצוה היא שלש פעמים בשנה.
 ‡Ó˘Âיל"פ עפ"י מאי דחזינן במתני' ריש
חגיגה דמצות ראיה תליא ביכול
לעלות מירושלים להר הבית ,וברש"י שם
לעזרה ,ויש אפוא הליכה עד ירושלים ,וכן
עליה לרגל לעזרה ,והקיבוץ בכל שנה ,זה
עצם השהיה בעזרה שנאמר בה )שמות
כ"ג( כל זכורך ,ובפשוטו היינו כל ישראל.
" Î"˘ÓÂבכל שנה" ,אולי יש לחדש,
שאע"פ שהעליה לרגל היא ג'
פעמים בשנה ,מ"מ זוהי מצות עשה אחת,
אלא שאין מעכבין זא"ז.
 ‰‡¯Âבהשגות רמב"ן על ספר המצוות
שרש י"א מש"כ בזה לענין תפילין
וציצית ותמידין וק"ש ,והנה יש בזה שני
ענינים ,ענין אחד הוא מנין המצוות ,ובזה
אכן מצינו שנחלקו רמב"ם ורמב"ן ,אם
תמידין וק"ש הן ב' מצוות ,או מצוה אחת
במנין המצוות.
 Ï"ÈÂדלהרמב"ם דהיא מצוה אחת ,היינו
דתמידין וק"ש פעמיים ביום הוא
קיום מצוה אחת ,אע"פ שאין מעכבין
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זא"ז ,וכמבואר ברמב"ם לענין לבן
ותכלת ,ונתבאר בס"ד במקרא העדה
פרשת שלח סי' ע"ג ,וכמו"כ הגדר הוא
כך בשני תמידין ,וראה מנח"ח מצוה קל"ו
אות י' שאכן נקט כן ,עי"ש .וראה מקרא
העדה פ' פנחס סי' קמ"ט משנ"ת שלא
עפ"י דרכו של המנח"ח.
‡· Ïאם נקטינן כדבריו דאכן הוו ממש
מצוה אחת ,אלא שאין מעכבין
זא"ז ,י"ל שגם במצות עליה לרגל שנאמר
בתורה שלש פעמים בשנה וגו' ,ולפו"ר
אמאי לא סגי לתורה לומר בחג המצות
וגו' ,לפיכך י"ל שהיא מצוה אחת לעלות
שלש פעמים בשנה ,אלא שאין מעכבין
זא"ז ,ובזה אתי שפיר לשון ספר המצוות.
ועדיין צ"ע בזה.
 ,·‚‡Âעיין בחי' חת"ס פסחים סה ,ב,
שחיוב עליה לרגל הוא על כל
אחד באיזה מקום שהוא נמצא לצאת
לדרך כדי שיהא במקדש ברגל ,משא"כ
בקרבן פסח שאין חיוב אלא מחצות ,ואם
לאו ה"ז פטור משום דרך רחוקה ,וראה
מנח"ח מצוה ה' ,ויל"ע ברש"י סוכה כה,
ב ,ואכ"מ.
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בספר המצוות כתב הרמב"ם ,היא שציונו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות ,אלא
ברגלים לבד שיעבדו אז המשמרות כולן בשווה ,ובכלי המקדש כתב להיות כל
המשמרות שוות ברגלים  fועמד הרמב"ן על שאין לשונות הרמב"ם בב' המקומות
שווים  fמבאר שגדר מצוות אלו אינו שווה אצל כהנים ולויים  fמיישב שאין
סתירה בין ספר המצוות והלכות כלי המקדש

· ¯ÙÒהמצוות )עשה ל"ו( כתב הרמב"ם
וז"ל ,היא שציונו שיהיו הכהנים
עובדים למשמרות תעבוד משמרת בכל
שבוע ולא תהיה יד הכל מתעסקת יחד,
אלא ברגלים לבד שיעבדו אז המשמרות
כולן בשווה וכל מי שבא מקריב כו',
ולשון מצוה זו הוא אמרו יתברך )דברים
י"ח ו'( וכי יבוא הלוי וגו' .עי"ש כל
דבריו .ובפ"ד מהלכות כלי המקדש ,לאחר
שכתב בהלכה ג' את חלוקת המשמרות
ע"י מרע"ה ושמואל כו' ,כתב בהלכה ד',
ומצות עשה להיות כל המשמרות שוות
ברגלים וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה
לעבוד עובד וכו'.
 ¯·ÎÂעמד הרמב"ן בהשגות על ספר
המצוות שם על שאין לשונות
הרמב"ם בב' המקומות שווים בתוכנם.
ועל משמרות הלויים לא נזכר ברמב"ם כל
מצות עשה ,ומה"ט תמה המנח"ח )מצוה
תק"ט אות ב'( על החינוך שם שכתב
שהמצוה היא שיעבדו כהנים ולויים
במשמרות ,שהרי ברמב"ם איתא רק

כהנים ,ולדעתו המשמרות בלויים הם עשו
מעצמם ,עי"ש.
 ‰¯Â‡ÎÏÂנ"ל כך ,דהנה שם בפ"ג לאחר
שכתב הרמב"ם את משמרות
הלויים ,כתב בה"י – י"א שכל אחד עובד
את עבודתו ,ואם עבד את של חברו איכא
לאו ומיתה בידי שמים ,וכבר מבואר בס"ד
בפקודי העדה פי"ט מה' סנהדרין ה"ב
אות י' וה"ז אות ל"ב ,עי"ש ,וכפי פשוטו
נראה כי שורש הענין הוא המשמרות כפי
שמורה פשט לשון הרמב"ם בפ"ג מכלי
המקדש ה"ט ,דע"י המשמרות יש חלוקה
לבתי אבות ,וראשי אבות מחלקים את
העבודות לכל אחד ואחד.
 ÔÎÏÂנראה ,שגם להרמב"ם הוי משמרות
דין תורה גם של הלויים ,אלא שגדר
מצוות אלו אינו שווה אצל כהנים ולויים,
וכמו שיבואר ,דאצל הלויים זה נכלל
במצות עשה של עבודת הלויים,
שעבודתם צריכה להיות במשמרות ,ולא
תהיה יד הכל מתעסקת יחד בעבודה,
כלשון הרמב"ם והחינוך.
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 ÂÏÈ‡Âדין משמרות של כהונה נכלל
במצות עשה של עבודה במועדים
שלא לפי המשמרות ,ואם אין כלל
משמרות ,מה שייכת מצוה זו במועדים
ואי אפשר שתהיה מצוה כזאת במועדים
אם אין משמרות כל השנה ,וממילא
מוכרח שיש משמרות לקיום המצוה של
מועדים בלי משמרות.
‡ ‡Ïשאכתי צריך טעם על עיקר השינוי
במהות המצוה בין כהנים ולויים,
אמאי באמת נאמר כן ,ונ"ל טעם מושכל
ועפ"י ההקדמה הנ"ל ,דאצל הלויים בלבד
איכא דין שלא יעשה האחד בעבודת
חבירו ,וה"ז במיתה בידי שמים ,וכמפורש
ברמב"ם פ"ג מהלכות כלי המקדש הי"א,
וממילא מוכרח שסידור המשמרות הוא
חלק ממצות העבודה שלהם ,דכאמור
שורש חלוקת העבודה הוא בחלוקת
המשמרות.
‡· Ïבכהנים ליכא כל איסור במסייע
בעבודת חבירו וכו' ,שאין כאן אלא
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פייסות ,ולכן אין המשמרות חלק ממצות
עבודת הכהנים במקדש ,אבל כדי לקיים
המצוה של עבודה ברגלים לכולם ,צריך
שיהיו משמרות ,ומובן אפוא החילוק בין
משמרות כהונה ובין משמרות לויה.
 È"ÙÚÂדרכנו נראה שאין סתירה בין ספר
המצוות והלכות כלי המקדש ,וכפי
שהרגיש הרמב"ן ,דאי אפשר למ"ע של
עבודה דרגל בלי משמרות כל השנה,
וכש"נ ,וא"כ הכל בכלל המצוה.
 Ô"·Ó¯‰Âבספר המצוות האריך והעלה
במסקנתו שיש למנות במנין
המצוות שיעבדו הכהנים במקדש בכל
אות נפשם מלבד מה שיסכימו במשמרות,
וכוונתו על הרגל ,וכן יש מצות עשה
מהלמ"מ על חלוקת עבודתם כהנים
ולויים ,ומסיק ,ושמא יהיה כל הסדר
כתקונו נמנה מצוה אחת שהכל תשלום
ענין .ע"כ .ולא נתברר כ"כ כוונתו ,ועיין
במפרשים בספר המצוות ומנח"ח הנ"ל.
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איתא בספרי ,ופנית בבוקר והלכת לאהליך ,מלמד שטעונין לינה  fתו איתא בספרי,
ביום השמיני עצרת תהיה לכם ,עצרו הכתוב מלצאת  fבדרשת הספרי ובגמ'
משמע שטעון לינה היינו הלילה אחרי הבאת הקרבן  fרש"י בפרשת ראה כתב,
"ופנית בבוקר ,לבקרו של שני ,מלמד שטעון לינה ליל של מוצאי יו"ט"  fבתרגום
יונתן שם כתב דפנית בבוקר היינו "מיפק חגא"  fמהראב"ע מתבאר כי קבלת
מעתיקי התורה היא שאין הכוונה לפנות לאהליהם ביום קדש  fמביא ומברר דברי
רש"י בנידו"ז בכמה מקומות  fמבאר מ"ט הוצרך רש"י לפרש שהכוונה למוצאי
יו"ט ואיזה הכרח היה לזה מתוך הסוגיא  fלפי המבואר יהיה מקור לדברי
הרמב"ם  fאפשר לפרש גדר החיוב בג' אופנים ,י"ל דהוא גזה"כ דיש חיוב לינה
משום יו"ט ,או דהוא משום הראיית פנים ,או משום הקרבן שהביא כשבא
ליראות  fויש נפ"מ לדינא בין הטעמים  fמביא ודן בדברי המפרשים לבאר
הספרי  fמצינו ג' עניני לינה ,לינה לאחר קרבן ,לינה לאחר יו"ט ראשון משום
ראיית פנים ,ולינה בליל כל יו"ט משום דעצרת היינו ללון בירושלים בליל מקרא
קודש  fמבאר לפי"ז סוגית הגמ' ודברי הראשונים  fמבאר מש"כ המפרשים אמאי
לא הביא הרמב"ם דין לינה אלא בהלכות בכורים  fמביא ומבאר מש"כ המאירי
בענין לינה

‡ ‡˙Èבספרי פרשת ראה )פיסקא קל"ד(
עה"כ )דברים ט"ז ז'( ובשלת
ואכלת במקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו
ופנית בבקר והלכת לאהליך ,מלמד
שטעונין לינה ,אין לי אלא אלו בלבד,
מניין לרבות עופות ומנחות יין ולבונה
ועצים ,ת"ל ,ופנית בבוקר ,כל פונות
שאתה פונה מן בוקר ואילך ‡ .ר' יהודה
אומר ,יכול יהיה פסח קטן טעון לינה,
ת"ל ,ועשית פסח והלכת לאהליך ,ששת


ימים תאכל עליו מצות ,את שטעון ששה
טעון לינה ,יצא פסח קטן שאינו טעון
אלא יום אחד ,וחכמים אומרים הרי הוא
כעצים וכלבונה שטעונים לינה .ע"כ.
˙ Âאיתא בספרי פרשת פנחס )פיסקא
קנ"א( עה"כ )במדבר כ"ט ל"ה( ביום
השמיני עצרת תהיה לכם ,עצרו הכתוב
מלצאת ,הרי שהביא את קדשיו מבית פגי
לירושלים ,שומע אני יאכלם בירושלים


‡ .עיין הגהות המנח"ח על הרמב"ם פ"ה מכלי המקדש.
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וילין בבית פגי ,ת"ל ,ביום השמיני עצרת
תהיה לכם עצרו הכתוב מלצאת וכו' ,אין
לי אלא יו"ט האחרון שאסור מלצאת,
יו"ט הראשון מנא לן ,ודין הוא הואיל וזה
קרוי מקרא קודש וזה קרוי מקדש קודש,
מה זה עצור מלצאת אף זה עצור מלצאת.
ע"כ .ועיין בפי' רבינו הלל שם עצרו
הכתוב מלצאת ,מירושלים אלא ילין
בירושלים והדר יצא וכו' ,שיהא כנוס
בירושלים עד הבוקר ,כדכתיב ופנית
בבוקר והלכת לאהליך .ע"כ.
 ‰‰Âבתלמודין נזכר לינה במשנה
בכורים פ"ב מ"ד דבכורים
טעונים לינה ,והובא בגמ' סוכה מז ,ב.
ובגמ' שם מז ,א ,איתא מימרא דר' יהודה,
שכשם ששבעת ימי החג טעונין לינה ,אף
שמיני טעון לינה .ובר"ה ד ,ב ,וחגיגה יז,
א ,איתא דיש היקש חג הסוכות לחג
המצות ,מה החג המצות טעון לינה ,אף
חג הסוכות טעון לינה.
˙ Âאיתא בסוכה שם מימרא דר' יהודה
הנ"ל בספרי ,דממעט פסח שני
מלינה ,ובעי לומר דאולי מהאי מיעוטא
גופא איתמעט גם שמיני ,ומסיק דרק פסח
שני איתמעט .ובפסחים צה ב ,גם איתא
מימרא זו דר"י דפסח שני אינו טעון לינה,
ומ"מ מסיק דאיכא ברייתא אחריתי אליבא
דר"י דפליגא על הספרי ,וס"ל דלר"י פסח
שני טעון לינה.
‚ Ìהתוס' במקומות הנ"ל ועוד האריכו
בביאור ענין לינה ,ומצינו בזה כמה
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שיטות ,ומן הראוי לסדר הדברים בס"ד,
הנה בדרשת הספרי ובכל המקומות בגמ'
משמע בפשיטות שטעון לינה היינו הלילה
אחרי הבאת הקרבן ,היינו שכתוב בתורה
שמביא פסח בי"ד ,וא"כ צריך ללון ליל
ט"ו בירושלים ובבוקר הולך לביתו.
‡ ÌÏÂרש"י בפרשת ראה כתב" ,ופנית
בבוקר ,לבקרו של שני ,מלמד
שטעון לינה ליל של מוצאי יו"ט" .וכתב
שם הרא"מ שכן הוא בספרי ,ויהיב טעמא
משום חוץ לתחום ,יעו"ש .והנה על הך
טעמא יבואר להלן בס"ד ,אבל תמהני
היכן מצא כן בספרי.
‡ ÌÓכן איתא בתרגום יונתן שם בזה"ל,
"ותתפני בצפרא מיפק חגא ותהך
לקרווך" ,ברם לא נתבאר אם יש לו
לתרגום יונתן בן עוזיאל איזו דרשא דפנית
בבקר היינו "מיפק חגא" ,או שזו קבלה
בידו ,או שיש בזה הכרח וכנ"ל משום
תחומין או טעם אחר.
‚ Ìלא נתפרש אם כוונת התרגום יונתן
כפירש"י ,דהיינו מוצאי יו"ט ראשון,
דכך הוא משמעות פירש"י במש"כ
"מוצאי יו"ט" ,ולא כתב לאחר כל ימי
הרגל ,או שכוונת התרגום יונתן "מיפק
חגא" ,היינו לאחר הרגל ,וכמו שכ"ה שי'
איזה ראשונים וכדלהלן בס"ד .ומצאתי
בספר קטורת הסמים על הת"י ,שהביא
למי שמפרש בתרגום יונתן כפירש"י ,אבל
הוא דחה דבריו ולדעתו הכוונה היא
לאחר כל הרגל ,יעוש"ה.
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 ÔÈÈÚÂבפי' ראב"ע שם שכתב וז"ל ,אמרו
המכחישים ,כי ילך ביום קדש אל
ביתו וארצו ,ואנחנו לא נסמוך על דעתנו
במצוות כי אם על מעתיקי התורה ,והנה
מצאנו )מלכים א' ח' ס"ו( ביום השמיני
שלח את העם ,והוא יום קדש ,וכתוב אחר
)דה"י ב' ז' ח'( וביום עשרים ושלשה
לחודש השביעי שלח את העם ,יש
אומרים ,כי הפירוש לאהליהם כאשר הוא,
וביום החול לארצם .ע"כ לשונו.
 ‰‰מתבאר מהראב"ע ,כי קבלת מעתיקי
התורה היא שאין הכוונה לפנות
לאהליהם ביום קדש .אבל לא נאמר היכן
מצויה קבלה זו ,וכן נמי משמע שהבוקר
שאינו ביום קדש ,ולפ"ז שפיר יש לפרש
על חוה"מ ,ומה שהביא מהפסוק שעל יום
כ"ג תשרי נאמר ,אינו מוכרח שהוא סותר
שיטתו דמיירי על חוה"מ ,אלא דכאן הוא
יום שמיני עצרת והוא נמי מחויב לינה,
וכפי שהובא לעיל מהספרי פרשת פנחס.
 ‰‰Âרש"י חגיגה יז ,ב ,פי' ,ופנית
בבוקר ,שהוא חול המועד ,דאילו
ביו"ט תחומין אסור ,ובר"ה ה ,א ,פי'
רש"י ,טעון לינה ,ליל חולו של מועד,
ופנית בבוקר ,ביו"ט לא קאמר קרא שהרי
הוא יום שחיובו ליראות בעזרה.
 ÌÈÁÒÙ·Âצה ,ב ,כתב ב' הפירושים ,ושם
מפורש שחיוב לינה הוא רק
בליל א' דפסח ,אלא שהוסיף שאינו הולך
בבוקר לביתו חוץ לתחום משום תחומין,
ותו שעדיין לא קיים ראייה ,אבל אין דין
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לינה במוצאי יו"ט ,וראה להלן .שו"ר
בערך לנר שעמד ע"ד שי' אלו בפסחים
אבל לא ביאר ,עי"ש ,וצ"ע טובא.
 ‰ÎÂÒ·Âמז ,א ,פירש"י וז"ל ,ולינה ,ללון
לילה של מוצאי יו"ט הראשון
בירושלים ,דגמרינן מפסח ,דכתיב ופנית
בבוקר והלכת לאהליך ,ביו"ט לא קאמר
קרא ,שהרי הוא יום שחייבו חכמים
ליראות בעזרה ,כך פי' בפ"ק דר"ה,
ליראות בעזרה כדי להביא עולת ראייה,
ואי אפשר לומר והלכת לאהליך אלא
בחולו של מועד ,וקאמרינן בבוקר ,אלמא
חייב ללון מוצאי יו"ט בתוך העיר ,ומי
שלא הביא חגיגתו ביום ראשון והביא
באחד מן הימים צריך ללון לילה
שלאחריו .ע"כ לשונו.
 ‰‰Âאין הדברים הללו ברורים כלל
וכלל ,דהיכן מצינו בפ"ק דר"ה
בגמ' ענין זה ,ורק רש"י הוא שפי' שם כן,
גם יש כפילות לשון בדברי רש"י ,ולכן
לולא דמסתפינא אמינא דהתיבות "כך פי'
בפ"ק דר"ה ליראות בעזרה" ,אינן מלשון
רש"י אלא הגהה שהוסיפו לציין שזוהי
שי' רש"י שם ,ולעולם לא מצינו בגמ'
ענין זה .שו"ר שכיונתי בזה למהרש"א,
יעו"ש .ועכ"פ חזינן ב' פירושים ברש"י
מה ההכרח שכוונת התורה לליל מוצאי
יו"ט.
 ‰‰Âעל הטעם דתחומין הק' התוס'
בחגיגה יז ,ב ,דהתינח לר"ע
דתחומין דאורייתא ,אבל לפי חכמים
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דתחומין דרבנן מאי איכא למימר .ועיין
מה שתי' ברית יעקב יו"ד סי' מ"ב .ועי"ש
שדנו בשאלה דלכו"ע י"ב מיל הוו
דאורייתא ,ועיין ברי"ף וראשונים סופ"ק
דעירובין .אמנם גם אם תחומין דאורייתא
אינו מיושב ,וכמו שהק' תוס' זבחים צז,
א ,דילמא כגון שאהלו בתוך התחום.
 È˙È‡¯Âלמהר"ל בגור אריה פרשת ראה
שהק' נמי ,איך אפשר שהטעם
הוא משום תחומין ,הרי אפשר ע"י
בורגנין ,ותי' דזה לא נקרא ופנית וגו',
דנחשב הכל כמו עיר אחת .ודבריו לפו"ר
תמוהין ,דבודאי בכל עיר אחרת כן הוא,
אבל בירושלים ,הרי צריך שילין בתוך
העיר הקדושה ,ופשוט שע"י בורגנין לא
נמשכת קדושת ירושלים לשם ,וצ"ע .ובזה
מיושבת גם קו' התוס' בזבחים .אבל חזר
ותמה דתחומין דרבנן ,ולכן קיים פירש"י
בסוכה ור"ה ,משום שצריך ליראות
בעזרה ,עי"ש.
 ÔÈÈÚÂטורי אבן חגיגה שם שתמה ,דביו"ט
ליכא תחומין דאורייתא ,ועיין
מרחשת ח"א סי' י' .וראה מעשה נסים
לר"א בן הרמב"ם סי' י"ב ,ועיין שדי חמד
כללים מערכת תיו כלל ס' ,ח"ה ע' .334
 ‰‰Âעדיין לא נתבאר מ"ט הוצרך רש"י
בכל אותם המקומות לפרש
שהכוונה למוצאי יו"ט ,ואיזה הכרח היה
לו לזה מתוך הסוגיא ,ומדוע לא נפרש
כוונת הפסוק רק לחיוב לינה על ליל פסח,
משום עשיית הפסח ותו לא.
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‡ ÔÎהביאור פשוט ,דבר"ה וחגיגה שם
ילפינן בהיקש ,מה חג המצות טעון
לינה אף חג הסוכות טעון לינה ,ואם נאמר
שכל החיוב לינה הוא רק משום הקרבן
פסח ,הרי נמצא שאין חג המצות טעון
לינה ,ותו אין ללמוד על חג הסוכות .ולכן
קודם צריך לפרש כוונת התורה שאין
החיוב לינה בגלל הפסח בלבד ,אלא
מוצאי יו"ט ראשון טעון לינה ,ומתוך כך
ילפינן שאף חג הסוכות טעון לינה,
וההכרח לזה אינו מתוך הפסוק עצמו,
אלא או בגלל תחומין ,או בגלל מצות
ראיית פנים ,דמה"ט נקטינן שאין כוונת
התורה אלא לחוה"מ ,וכפירש"י הנ"ל.
·¯ Ìעדיין תקשי ,דבשלמא בפסח ,הרי
יש חיוב להקריב קרבן פסח ,ולכן
פשוט שהוא נמצא בירושלים ,וע"ז בא
חיוב נוסף של לינה במוצאי יו"ט ראשון,
אבל על סוכות מנ"ל חיוב זה ,ומאן יימר
שהוא בכלל נמצא בירושלים .ואע"פ שיש
מצות ראיית פנים הרי יש לה תשלומין כל
שבעה ,וא"כ אינו מוכרח להיות ביום
הראשון בירושלים.
˘ ¯"Âשזו קושית טורי אבן חגיגה יז ,ב,
ויעו"ש שתירץ ,דמל מקום הוי
פושע אי לא ראה ביו"ט ראשון .עי"ש.
ומ"מ תמוה לפרש עפי"ז הדרשא לחייב
לינה מהתורה.
·¯ Ìיעוין ברמב"ם )פ"א מהלכות חגיגה
ה"א( וז"ל ,הראייה האמורה בתורה
הוא שיראה פניו בעזרה ביו"ט הראשון
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של חג ויביא עמו קרבן וכו' ,ובהלכה ד'
שם ,מי שלא הקריב ביו"ט הראשון עולת
ראייתו ושלמי חגיגתו ה"ז מקריבן בשאר
ימות הרגל וכו' ,וכולן תשלומי ראשון הן.
ע"כ.

 ‰‰Âמדוקדק בלשון הרמב"ם ,דתשלומין
כל הרגל נאמרו רק לענין הקרבן,
ולא לענין הראיית פנים בעזרה .וא"כ
נמצא דחובת ראיית פנים היא ביו"ט
ראשון בלבד ואין לה תשלומין .ולפ"ז
מובנים דברי הגמ' הנ"ל.

 ˙Ó‡·Âכן הוא מוכרח גם בלי הילפותא
לחג הסוכות ,דמחג המצות עצמו
תקשי ,איזה הכרח יש שאין כוונת התורה
ליו"ט בבוקר בגלל הראייה ,והרי הראייה
אפשר שיהא אח"כ ביום אחר בחוה"מ,
אלא ש"מ כדאמרן ,שהחיוב הוא ביום
הראשון.
 ‰‰Âעיין טורי אבן חגיגה ב ,א ,שעמד
על שי' הרמב"ם ,ולא הביא לה
מקור ,ועיין עמק ברכה דיני ראייה אות
א' ,ע' ק"א .ולדברינו הרי מקורו בסוגיא
זו .ועי"ש בטורי אבן מה שהק' על
הרמב"ם ,ומש"כ עליו שפת אמת ,ואכ"מ.
ואולי יל"פ כוונת הזוה"ק עפ"י הרמב"ם,
עיין שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' ע"ח.
שו"ר בזה במנח"ח מצוה תפ"ט ואפיקי ים
ח"א סי' ב' ,עי"ש.
 ¯Á‡ÏÂשנתבאר ההכרח מתוך הסוגיא,
הנה צריך לפרש מהו הגדר
בחיוב זה ,ולכאורה אפשר לפרש בג'

„ÚÂÓ

אופנים ,י"ל ,דהוא גזה"כ דיש חיוב לינה
משום יו"ט ,וכמו שמפורש בתוס' חגיגה
יז ,ב ,בשם ה"ר אלחנן ,יעוש"ה .וי"ל,
דהוא משום הראיית פנים ,וי"ל ,דהוא
משום הקרבן שהביא כשבא ליראות.

 Ô·ÂÓÎÂיש נפ"מ לדינא בין הטעמים ,דאי
משום יו"ט ,הרי גם מי שלא קיים
ראיית פנים נמי מצווה בלינה ,ואי משום
ראיית פנים ,הרי דוקא הנכנס לעזרה חייב
בלינה ,ואי משום הקרבן ,הא נמצא שמי
שנראה ועדיין לא הביא הקרבן ה"ז פטור
מלינה.

 ‰‰Âבסוכה שם איתא ,ששבעת ימי החג
טעונין לינה ,וכמו"כ שמיני טעון
לינה .ופירש"י ,מי שלא הביא החגיגה
ביו"ט ראשון ,ה"ז טעון לינה ביום
שמביא .ובפשוטו הכוונה היא גם על
ראייה ,דאין חילוק ביניהם .ועיין גם תוס'
שם שפי' כרש"י .ועי"ש שהק' דהיות וכל
הרגל יש חיוב שלמי שמחה.
 ‰‰Âעכ"פ צ"ע ,מה הביאור בגמ' כשם
ששבעת ימי החג טעונים לינה ,כן
נמי שמיני טעון לינה ,והרי להתוס' הלינה
היא משום הקרבן ראייה וחגיגה ,אם
מקריבו באחד מימי חוה"מ ,וא"כ אף
בשמיני הוא משום אותו הטעם ,דשמיני
הוא תשלומין דראשון לראייה וחגיגה.
ואינו מובן מה הראיה מלינה ,דשמיני הוי
רגל בפני עצמו.
‚ Ìאינו מובן מה שפי' רש"י ותוס' ,הא
דשבעה טעונין לינה דהיינו באופן
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שמביאין הקרבן בחוה"מ משום תשלומין,
דזה גופא מנ"ל ,והרי בתורה מצינו החיוב
רק על יו"ט ראשון ,ובהכרח צ"ל דפשיטא
ליה שהחיוב לינה הוא בגלל הקרבן ,וא"כ
אכתי מנלן כלל החיוב לינה במוצאי יו"ט
ראשון ,הרי כל יסוד החיוב היה בגלל
שאי אפשר שהכוונה ביום החג ,שהרי
צריך ליראות ,ואי כדאמרינן שהחיוב הוא
בגלל הקרבן ,אכתי אפשר לו לחזור לביתו
מיד אחרי הראיית פנים אם לא הביא
הקרבן ,והיות וחזינן שהתורה כתבה
להדיא שחייב ללון ,ש"מ שזה מחוייב
בכל גווני ,בין הביא הקרבן ובין לא הביא
הקרבן ,והיינו שהחיוב הוא בגלל עצם
ראיית פנים או היו"ט ,א"כ מנ"ל שוב
שצריך לינה ביום שמביא את הקרבן,
באופן שנמצא שדברי ר' יהודה בברייתא
אינם מובנים ממה נפשך ,וצ"ע.

 ‰‰Âתוס' סוכה שם וכן תוס' יומא ג ,א,
תמהו ,ל"ל היקש דחג הסוכות לחג
המצות לחיוב לינה ,ת"ל דילפינן בספרי
מופנית בבוקר ,דכל פונות שאתה פונה
יהו בבוקר וכל קרבן טעון לינה .וע"ש
שמשום קושיא זו הכריחו כשיטתם השניה
דכל ז' ימים טעונין לינה ,ויבואר להלן
בס"ד.
 ‰‡¯Âמוכרח מתוך קושיא זו ,דחיוב
לינה דחג המצות וחג הסוכות
אינו משום חיוב קרבן ,אלא גם אם לא
הביא הקרבן מחויב בלינה ,וכמו שאכן
מוכרחים לפרש כן ,ואכתי נמצא דאיכא
חיוב לינה בב' אופנים ,או משום מצות
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הראייה ביו"ט ראשון וכן אפשר משום
יו"ט עצמו ,או משום הבאת הקרבן .ולכן
צריך גם ההיקש לחג המצות ,לומר שיש
חיוב לינה ביו"ט ראשון של סוכות גם אם
לא הביא הקרבן ,ומלבד זאת איכא
ילפותא דכל פונות וכו' ,שכל קרבן טעון
לינה.
 Ê"ÙÏÂאמינא פי' דברי ר' יהודה בברייתא
דהוא בא להוכיח ששמיני רגל
בפ"ע ,ועפ"י הספרי פרשת פנחס שהובא
לעיל ,דאיכא חיוב לינה בפ"ע בשמיני
עצרת וילפינן לה מקרא .והק' שרגל
שמיני הוא רגל בפ"ע ,שכשם שז' ימי
החג טעונין קרבן ושיר וברכה ולינה,
והביאור הוא כמו קרבן ושיר שפירש"י
שאין קרבן ושיר של שמיני מתאימים
להיות המשך עם קרבנות ושיר של ז'
הימים ,הוא הדין נמי ענין הברכה ,שהוא
בפ"ע ,ומה דקאמר כל שבעה היינו משום
תשלומין ,אבל יסודו הוא בגלל יום
הראשון של סוכות.
 ÔÎÂנמי יתפרש ענין לינה ,שחובתו
ביסודו הוא ביו"ט ראשון ,והיות
שיתכן שמתחייב גם ביו"ט של חוה"מ אם
הביא אז הקרבנות ,לכן נקט התנא שבעת
ימי החג ,אבל בשמיני איכא חיוב מחודש
של לינה וכדילפינן לה בספרי ,ומה"ט
חזינן שהוא רגל בפ"ע ,וכש"נ.
·¯ Ìכל זה אינו מיושב ,שהרי בספרי שם
מפורש דמיירי בהביא קדשיו,
ובפשוטו היינו חובת לינה משום הקרבן
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שהביא ,אלא שזה גופא תמוה ,דא"כ א"צ
לדרשא זו ,ואין הטעם משום שמיני ,אלא
כל קרבן כך דינו ,וכנ"ל דכל פונות וכו'.
 Â˙Âצ"ע ,דהספרי יליף יו"ט ראשון
מיו"ט אחרון ,משום מקרא קודש,
והרי כבר ילפינן חג הסוכות מחג המצות
בגז"ש ,וכפי הנראה חולק הספרי על
תלמודין .אבל עדיין צ"ע כנ"ל ,מאי האי
דתליא במקרא קודש ,אם הביא קדשיו,
והרי אם הביא קדשיו א"צ למקרא קודש.
˘ ¯"Âמה שהאריכו בדברי הספרי בספר
תולדות אדם ,ספרי דבי רב ,וכן
עמק הנצי"ב שם .ועיין הגהות רע"א על
הספרי שנדפסו בספר תולדות אדם
שמפרש הספרי עפ"י הדרשא דפנית
בבקר ,וכ"ה בפי' ר"ה שם ,וזה אינו מובן,
דהתם אינו משום מקרא קודש .ואיך
אפשר לצרף ב' המאמרים בספרי.
 Ù"„¯‰Âבסד"ר שם תמה על עיקר
הדרשא ,איך שמענו מכאן
חיוב לינה במוצאי שמיני ,והרי עצרת
נאמר רק על השמיני בעצמו .וגם בספר
תולדות אדם שם כתב שלפו"ר לינה דהכא
אינה ביום חול ,אלא בליל יו"ט ,וזה
ילפינן שאף ביו"ט ראשון יש דין של לינה
בליל יו"ט ,ויעו"ש עוד מש"כ בפנים
אחרות.
 ‰‰Âלפי' פי' זה נראה דמה שאמרו
בספרי הבאת קדשים הוא רק
שיגרת הלשון ,אבל יסוד חיוב לינה אינו
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שייך כלל לקרבנות ,אלא הוא חיוב
מחודש של ליל יו"ט ,והלינה היא עוד
לפני הבאת הקרבנות .ולפ"ז שפיר יל"פ
כן בשמעתין ,דהא דשמיני טעון לינה ,אין
זו לינה דמוצאי יו"ט אלא של ליל שמיני,
ומתוך כך חזינן דהוי יו"ט בפ"ע.
‡ ‡Ïשלכאורה נסתר פי' זה ,שהרי שאלו
בגמ' דמצינו שממעט ר' יהודה פסח
שני מלינה ,וא"כ הוא הדין שמיני ,והרי
להאמור לינה דשמיני אינה ענין ללינה
דפסח שהוא לינת חול.
‡ ÔÎלאחר העיון נראה הביאור כך ,דהנה
בקרא דפסח דכתיב ופנית בבוקר
חזינן תרתי ,ולעיל חזינן פירש"י פסחים
צה ,ב ,דכל חיוב לינה הוא רק בליל יו"ט
ראשון ,וראה להלן מדברי המאירי ,שהרי
הוא צריך להישאר עד חוה"מ בבוקר,
והיינו שב' הלילות הוא לן בירושלים ,גם
ליל פסח וגם ליל מוצאי יו"ט ,וא"כ
באמת תרי דיני לינה איכא ,לינת קודש
ולינת חול ,וזה שהק' בגמ' ,דכמו
שנתמעט פסח שני מהטעם שאינו טעון
ששה ,והיינו כעין לינת קודש ,נימא נמי
דנתמעט שמיני שאין בו ששה ,ולזה
קאמר הש"ס דאינו כן ,אלא הוא גזה"כ
על פסח שני בלבד ,וכדחזינן דס"ל לינה
בבכורים ,דהיא הלכה בפ"ע משום הבאת
קרבן ,וה"ה דלא נתמעט שמיני ,והיינו
לינת קודש.
 È˙È‡¯Âבעמק הנצי"ב שם שהאריך,
ותו"ד ,דהספרי חולק על הגמ',
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ולא ס"ל הילפותא מהגז"ש דחג הסוכות
לחג המצות ,ומ"מ כתב דצ"ל דהגמ' נמי
ס"ל דעצרת היינו עצרו מלצאת ,דאלת"ה
תקשי מנלן דשמיני טעון לינה ,אלא כיון
שצריך להיות בירושלים ,ממילא חייל
עליו הדין דכל פונות ,והיינו לאחר
שידענו שצריך לעצור שם ,ממילא ה"ז
נכלל בשאר החיובים של לינה .יעו"ש
עפ"י דרכו.

‡· Ïכל מעיין שם בדבריו יראה שיש
בהם הרבה חידושים בפירוש
ובהלכה ,וקשה להעמיס כל זה בכוונת
הספרי ,ומ"מ לשיטתנו י"ל כדבריו ,שאף
הש"ס דילן אזיל אליבא דהספרי ,וכמש"כ
לעיל.
 ‰˙ÚÓÂנבוא לסיכום הדברים ,דמצינו
אפוא ג' עניני לינה ,לינה לאחר
קרבן ,וכדילפינן בספרי אפי' לאחר עצים
ולבונה ,לינה לאחר יו"ט ראשון משום
ראיית פנים ,ולינה בליל כל יו"ט משום
דעצרת היינו ללון בירושלים בליל מקרא
קודש.

 Ê"ÙÏÂהביאור בגמ' סוכה הוא כך ,דכשם
ששבעת ימי החג טעונין לינה ,ר"ל
יו"ט ראשון בהחלט ,ומלבד זאת אפשר
נמי בחוה"מ משום קרבן ,אבל עיקר כוונת
הגמ' משום יו"ט ראשון ,והוא הדין
דשמיני טעון לינה ,והיינו לינה דליל יו"ט
משום שהוא רגל בפ"ע ,אבל בשביעי של
פסח לא מצינו הלכה זו ,ואע"פ שהוא גם
קרוי עצרת ,יעוין בעמק הנצי"ב שם
מש"כ בזה .וכל זה י"ל אליבא דשיטת
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התוס' היא שאין חיוב לינה כל שבעה
ממש.
·¯ Ìבתוס' סוכה ויומא שם כתבו שיטה
אחרת עפ"י הגמ' זבחים שם ,דחיוב
לינה הוא אכן כל שבעה ,ובזה מיישב
תוס' הא דצריך דרשא לחג הסוכות אע"פ
שכל פונות איתרבו ,היינו משום דצריך
ילפותא על כל הרגל.

‡· Ïעדיין אינו מובן ,דתוס' מסיק
"וניחא נמי הא דקאמרינן הכא
שכשם ששבעת ימי החג טעון לינה",
דאכתי תקשי אמאי הוי שמיני רגל בפ"ע
מה"ט ,שו"ר שאכן זה הק' התוס' ביומא
שם וז"ל" ,מיהו קשה דא"כ מאי קאמר
שמיני רגל בפ"ע לענין לינה אמאי קרי
ליה רגל בפ"ע כיון דכל ז' ימים טעונין
לינה בלי הפסקה".
 ÔÎ‡Âתוס' עצמם כתבו בתוך דבריהם
דשמיני טעון לינה מריבוי דפנית,
והיינו שאינו משום היקש לחג המצות.
וזה גופא צ"ע ,איזה חיוב יש להיות
בירושלים בשמיני אם כבר הביא
קרבנותיו ,ומהיכי תיתי לחייב לינה .וצ"ל
כעמק הנצי"ב הנ"ל ,דפשיטא להש"ס
שיש חיוב עצרת בירושלים בשמיני,
וכנ"ל .וכל זה לא נתפרש.
 ÏÎÓÂמקום לפ"ז מיושבת קושית תוס'
ביומא ,דאכן הם ב' חיובים
נפרדים ,חיוב ז' ימים בלינה הוא מהיקש
לחג המצות ,וחיוב לינה דשמיני הוא דין
בפ"ע משום עצרת .ולכן ס"ל דמה"ט הוי
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רגל בפ"ע .וצ"ע .ועיין גם בתוס' פסחים
שם שסתרו שיטה זו כהתוס' ביומא.

דראשון ,ושוב א"צ לחדש דלינה משום
רגל בפ"ע.

 Â˙Âכתבו תוס' ביומא ופסחים ,דבספרי
מוכח שאין לינה כל ז' ,והיינו עפ"י
מה שפי' בספרי מלמד שטעונין לינה,
היינו ג' רגלים ,ואח"כ איתא מנין לרבות
עופות וכו' ,והתם הוא רק יום א' ,וא"כ
בהכרח שאף ג' רגלים הוא יום אחד.
ואכתי צ"ע ,דאפשר דלענין רגלים דאיכא
ילפותא שכולם כאילו יום אחד ,וממילא
הכוונה היא לכל הרגל ,אבל בסתם
קרבנות הוא אכן יום אחד ממש .וע"ע
תוס' זבחים שם.

 Ô"·Ó¯‰Âבסוכה בשם חכמי צרפתים
כתב ,דלינה בשמיני מיירי
ששחט חגיגתו בז' ובשמיני נתראה ואכל
אז החגיגה ,ובזה צריך לינה משום שמיני
דהוי רגל ,דאילו הקריב בשמיני בלא"ה
צריך לינה משום קרבן .ותמה עליהם
רמב"ן ,דאם בא בשמיני צריך להביא אז
קרבן ראיה.

‚ Ìצ"ע מש"כ תוס' בפסחים "שאם לא
לן אתמול ילין היום" ,ובזה פי' הגמ'
בזבחים דטעון לינה כל ז' ,וזה אינו מובן,
דאטו לינה אית ליה תשלומין ,ובפשוטו
דין לינה הוא על הראיה או על יו"ט או
על קרבן ,אבל אם לא לן כאשר נתחייב,
מנ"ל לתשלומי לינה.
 ‰‡¯ÎÂשהתוס' מפרשים כן כוונת הגמ'
בסוכה דכל ז' טעונין לינה ,ולא
כמש"כ תוס' בסוכה וכן רש"י שם דהיינו
באופן שלא הביא הקרבן ,אלא לדעתם
בפסחים הרי לינה עצמה יש בה תשלומין,
וצ"ע.
 'ÒÂ˙Âבזבחים כתבו הטעם דהשיטה דכל
ז' טעונין לינה ,היות והן תשלומין
דראשון ,ממילא הו"ל כבוקר אחד ,יעו"ש.
ואכתי צ"ע ,דא"כ אף שמיני תשלומין

 ÔÎÏÂפי' הרמב"ן ,דלר' יהודה לית ליה
חיוב לינה משום קרבן ,וכמו
דממעט פסח שני ,ואין חיוב לינה אלא
בקרבן של רגלים ,ולכן רק שמיני טעון
לינה היות שהוא רגל בפני עצמו ,ה"ז
טעון לינה .ומיקרי טעון שבעה היות והוא
תשלומי שבעה .יעו"ש.
 ‰‡¯ÎÂכוונתו עפ"י שיטתו הנ"ל שם
בפי' שמיני רגל בפ"ע ,דתרתי
אית ביה ,הוא נמי תשלומי שבעה ,ומי
שהביא חובותיו בסוכות אינו חוזר
ומתחייב בשמיני ,ברם הוא גם רגל בפ"ע,
דמי שלא הביא חובותיו בסוכות היות ולא
היה חייב ,ה"ז מתחייב בשמיני ,ואילו הוי
רק תשלומין ,הרי מי שפטור בעיקר הרגל
א"צ תשלומין .ועפ"י זה מבואר דזה צריך
לינה .ואע"פ שחיוב זה אינו משום
תשלומין ,מ"מ מיקרי טעון שבעה ,היות
ואף דין תשלומין יש בו .ועכ"פ קרבנות
אלו של הרגל שמביא בשמיני צריכין
לינה.
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‡· Ïתמה אקרא ולא זכיתי להבין דברי
הרמב"ן ,איך קאמר דלר' יהודה רק
קרבנות רגלים צריכים לינה ,והרי מפורש
בגמ' דמתני' דבכורים אליבא דרבי יהודה,
הרי דלא ממעט אלא פסח שני .והרמב"ן
כתב מפורש דלרבי יהודה בכורים א"צ
לינה ,וצ"ע .והטעם דפסח שני גרע מכל
קרבן עצים ,כבר פי' תוס' לשיטתם ,יעוין
בפסחים שם ,משום דאינו אלא תשלומין
בעלמא ,יעוש"ה.
 'ÒÂ˙·Âזבחים שם הניחו שאלה זו
בתימה ,אבל גם דבריהם שם
אינם מובנים שכתבו דלהך שיטה דלינה
הוי כל ז' אתי שפיר דנתמעט פסח שני
שא"צ לינה כל ז' וסגי ביום אחד ,ותמוה,
אטו חכמים דפליגי על ר"י מצריכים לינה
כל ז' ,והרי אף הם אמרו רק דלהוי כעצים
ולבונה ,ומהיכי תיתי דלהוי לינה כל ז',
וגם בדברי תוס' צ"ע ·.
 ‰‰Âהריטב"א סוכה שם ,וראה גם בחי'
לר"ה שם ,אף הוא פי' כהרמב"ן
לענין רגל בפ"ע ,דהוי נמי חיוב בפ"ע וגם
תשלומין דראשון ,יעוש"ה בדבריו ,ואח"כ
עמד הריטב"א על השאלה ,מדוע לא
הוזכרה לינה עם פז"ר קש"ב ,וכן צ"ב מה
עיקר לינה ,דלדעתו לינה הינו כל ז' ,ואם
הכוונה שגם שמיני בכלל ,איך נעשה ע"י
כך רגל בפ"ע ,אלא בודאי שהוא דין
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בפ"ע מחמת שמיני ,ואי בהביא הקרבנות
בשמיני ,הרי הוא חייב משום הקרבן
בלינה וא"צ לשמיני.
 ÔÎÏÂמסיק הריטב"א ,דצריך ברגל לינה
כל שבעה לא משום קרבן אלא
משום כבוד יו"ט ,והוא הדין שמיני משום
כבוד יו"ט ,אבל עדיין קשיא ליה מכל
מקום איך נעשה משום רגל בפ"ע ,ולכן
כתב וז"ל ,אבל עיקרן של דברים
מתבררים ממה שכתבנו שהשמיני רגל
בפני עצמו לחייב בראייה וחגיגה למי
שלא נראה בראשון ונראה בשמיני ,ובכלל
חיוב זה ג"כ שהוא חייב בלינה כשנראה
בשמיני ,ואע"פ שלא הביא קרבנו מפני
כבוד יו"ט כשאר רגלים וכו' .ע"כ .ובזה
יתיישב לו שלא הוזכר לינה עם פז"ר
קש"ב ,היות שזה נכלל ברגל .עי"ש.
 Ì‚Âדברי הריטב"א נפלאים ,שהרי מי
שנראה ולא הביא קרבן ראיה ,עובר
על לא תעשה דלא יראו פנים ריקם,
ונמצא דעל זה נאמר דין לינה בשמיני,
והרי ראייה זו שלו בעזרה היא עבירה,
וקשה להבין איך יתחייבו בלינה ,והרי אם
לא נכנס לעזרה ,אין עליו חיוב לינה .וכן
נמי לא עבר על לא תעשה ,אלא שביטל
עשה דראייה ,ואם נכנס לעזרה ולא הביא
קרבן יתחייב בלינה ,וכל זה צריך תלמוד.


· .וע"ע דברי יעקב להעילוי מוישקי ח"ג סי' כ"ז .וראה שו"ת אמרי כהן סי' מ"ח )דף צז ,א( בשם
חזון נחום.
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 Ì"·Ó¯‰Âלא הביא דין לינה אלא
בהלכות בכורים פ"ג הי"ד,
ועיין ספרי דבי רב פרשת פנחס מש"כ
ואינו מבורר ,וראה גם בלחם יהודה פ"ג
מהלכות בכורים הי"ד שהניח שי'
הרמב"ם בתימה .ועיין או"ש פ"י מהלכות
קרבן פסח הט"ו .ועיין לשון פסקי חכמי
אשכנז בקובץ אבן ציון ע' ל"א ,שאין
לינה בסוכות אלא בשמיני ,והוא צ"ב.
וראה בספר זיכרון "ויטע אשל" ע' תר"ט.
וראה משך חכמה ס"פ ראה .וכנראה ר"ל
דהרמב"ם סמך על מש"כ שם דכל פונות
וכו' ,וממילא לא ראה צורך לפרש בשאר
מקומות דין לינה .והיינו דפשוט שיש
חובת לינה בכל ביאה למקדש.

 Ì‚Âבעמק הנצי"ב עמד ע"ד הרמב"ם,
ולדעתו לא מחייב הרמב"ם בלינה
אלא רגלים ובכורים שנאמר בהם בתורה
מצות ביאה ,אבל שאר קרבנות אינם
במצות ביאה ,יעוש"ה טעמו ושיטתו
בביאור הרמב"ם.
˘ ¯"Âבאבי עזרי חמישאה הלכות בכורים
שהאריך בשי' התוס' והראשונים
והרמב"ם ,והנה מצאתי שם כמה מקושיות
הנ"ל ,היינו השאלה על התוס' בזבחים,
והתימה על הרמב"ן ,וכן על הריטב"א,
ובשי' הרמב"ם העלה שם שרק בבכורים
יש חיוב לינה ,ואע"פ שקרא בפסח נאמר,
ואף הרמב"ם כתב כל פינות וכו' ,מכל
מקום אין החיוב אלא בבכורים ,יעו"ש.
 ‰‰Âכל זה אינו אלא תימה ,וגם דרכו
שם בהטעם מדוע אין לינה בראיה
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הוא תמוה ,ולכן המחוור בשי' הרמב"ם
הוא כמש"כ הסד"ר הנ"ל ,ולא ראה
הרמב"ם צורך לחזור ולפרש בשאר
המקומות מה שכבר נתפרש בהלכות
בכורים .וע"ע שו"ת אמרי כהן סוס"י מ"ח
דברים נכבדים בענין לינה.
˘ ¯"Âגם בשפ"א סוכה מז ,א ,שתמה
מנ"ל דשמיני צריך לינה ,ועי"ש
מה שר"ל בפלוגתא דרבנן ורבי יהודה,
דלרבי יהודה רק ברגלים צריך לינה והוא
הדין שמיני ,יעו"ש ,ותמוה ,דמפורש בגמ'
דלרבי יהודה צריך לינה בבכורים .ויעו"ש
מש"כ בשי' הרמב"ם ,ומסיק דהכל צ"ע.
וע"ע אור חדש פסחים שם וכן עמק
סוכות סוכה שם.
˘ ¯"Âגם במאירי סוכה שם ע"ב דברים
חדשים בענין לינה ,ותחילה כתב
"שלילה הראשון של פסח טעון לינה וכו',
ולילה ראשון של סוכות נמי טעון לינה
מהיקש וכו'" ,הנה מפורש דס"ל דלינה
אינה במוצאי יו"ט וכמו שפירש"י ,אלא
בליל החג ,וכפירש"י פסחים שם ,וכנ"ל.
וע"ע טל תורה זבחים צז ,א .וכבר כתבנו
בזה למעלה.
 ÛÈÒÂ‰Âשם דהוא הדין עצרת ושמיני,
ושאר ימי החג אינם טעונים
לינה" ,ושמיני עצרת מיהא מה שאמרנו
שטעון לינה ,פירושו ,שאם לא יצא עד
שמיני אף הוא טעון לינה" ,והיינו דקשיא
ליה שאין חיוב להשאר בירושלים ,וע"ז
תירץ דמיירי שנשאר שם ,ואכתי הביאור
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בזה צ"ע ,ועיין מש"כ כעי"ז בעמק
הנצי"ב הנ"ל.

 „ÂÚÂהביא המאירי בשם מקצת רבותיו,
דשאר ימים טובים א"צ ילפותא על
לינה כיון דטעונין קרבן ,אבל שמיני שאין
בו קרבן ,מ"מ טעון לינה משום שהוא
יו"ט בפ"ע ,אבל לא ביאר המאירי מנ"ל
באמת חיוב לינה.
 ÔÈÈÚÂגם מאירי חגיגה יז ,א ,דטעונים
לינה ליל ט"ו ניסן וליל ט"ו של חג
והוא הדין ליל יום עצרת .ואח"כ כתב,
ואינו רשאי ליפטר מירושלים כו' כל לילה
שעבר יו"ט ראשון וכו' .ע"כ.
 ˘"ÂÚÈÂעוד מש"כ לפרש הגמ' בזבחים,
דמיירי דנשתהה עד יו"ט אחרון
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והקריב קרבנותיו ,דאינו יכול לפנות ולילך
עד בוקר של מוצאי יו"ט ,אבל בלא"ה
הולך בבוקר של ט"ז .וכל הדברים צ"ע
מיניה וביה .ובמאירי ר"ה ה ,א ,כתוב
שטעון לינה מוצאי יו"ט ראשון ,וי"א כל
החג עד אחרי מוצאי יו"ט אחרון ,ומייתי
התוספתא סוכה פ"ד ה"י ,יעו"ש.
˘ ¯"Âמש"כ בקו"א לטורי אבן חגיגה יז,
א ,יעוש"ה .ושו"ר במקדש דוד
קונטרס בעניני קדשים )סי' ה' אות ה'(
שהעלה חידוש ,דכל קרבן ביום הבאתו
הוא דין רגל ,וממילא איכא דין לינה,
יעוש"ה .וראה סוגיות בקדשים ע' קנ"ט.
וע"ע אריכות בזהב שבא על תוס' רשב"א
פסחים ג ,ב.
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כתב הרמב"ם ,עולת ראייה ושלמי חגיגה אין דוחין את השבת ,אבל דוחין את יום
טוב ,שאין אלו נדרים ונדבות אלא חובות  fנראה שהרמב"ם מפרש כן על יו"ט
אחרון שמקריבין מדין תשלומין וה"ז דוחה יו"ט  fמביא ומברר סוגית הגמ' בביצה
דפליגי בית שמאי ובית הלל אם עולת ראייה קריבה ביו"ט  fמבאר דלענין יו"ט
ראשון לא פליגי ב"ש וב"ה הואיל והיא חובת היום ולא נחלקו אלא לענין יו"ט
אחרון

 ·˙Îהרמב"ם )פ"א מהלכות חגיגה
ה"ח( ,וז"ל ,עולת ראייה ושלמי
חגיגה אין דוחין לא את השבת ולא את
הטומאה ,לפי שאין קבוע להם זמן
כקרבנות הציבור ,שאם אינו חוגג היום
חוגג למחר כמו שביארנו ,אבל דוחין את
יום טוב ,ואע"פ שאין מקריבין ביו"ט
נדרים ונדבות מקריבין עולת ראייה ושלמי
חגיגה ושלמי שמחה שאין אלו נדרים
ונדבות אלא חובות .ע"כ.
 ‰‰Âנראה פשוט ,שמה שכתב הרמב"ם
טעמא שדוחין את יו"ט ,לא הוצרך
לפרש מה שמקריבין ביו"ט ראשון ,שהרי
כך היא מצות התורה ,וכמו שמפורש שם
ברמב"ם בהלכה א' שהמצות עשה של
ראייה נאמרה על יו"ט ראשון ,והקרבן
הוא חלק מהמצוה ,ראה מנח"ח )מצוה
ת"צ( שהאריך בזה בביאור שי' הרמב"ם,
אלא נראה שהרמב"ם מפרש כן על יו"ט
אחרון שמקריבין מדין תשלומין ,וה"ז
דוחה יו"ט ,וכמו שיבואר.

 ÔÈÚÏÂזה שאין דוחין את השבת שכתב
הרמב"ם הטעם שאין קבוע להם
זמן כקרבנות הציבור ,ראה בלחם משנה
שהאריך לבאר דאיכא ילפותא שאינם
דוחים את השבת ,אלא שהביאור בילפותא
הוא משום שאין קבוע להם זמן ממש,
שהרי יש תשלומין למחר ,יעו"ש בכל
דבריו.
 Ê"ÙÏÂנמצא פשוט ,שלולא המיעוט
מוחגותם אותו אע"פ שיש
תשלומין למחר ,בודאי שהיה דוחה שבת,
שה"ז ממש בכלל קבוע לו זמן ,דאדרבה
עיקר הזמן הוא ביו"ט ראשון ,ורק משום
תשלומין אפשר להקריב ביו"ט שני.
‡ ‡Ïשלפ"ז צ"ע כל סוגית הגמ' בביצה,
דהתם במתני' יט ,א ,פליגי בית
שמאי ובית הלל אם עולת ראייה קריבה
ביו"ט ,ובגמ' שם כ ,ב ,איתא דבית שמאי
ס"ל שאין קרבין ביו"ט הואיל ואין קבוע
להם זמן כיון שיש תשלומין כל שבעה,
ולדעת בית הלל איקרי קבוע להם זמן כיון
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שעבר הרגל ולא חג בטלה המצוה,
ופירש"י דלפיכך חיישינן לפשיעה,
יעו"ש.
 ¯"ÂÙÏÂאינו מובן כלל ,כיון דכאמור
עיקר מצות ראייה היא ביו"ט
ראשון ,ולשי' הרמב"ם מצות ראייה אינה
רק ראיית פנים בעזרה אלא הקרבן עצמו
הוא חלק ממצות ראייה ,וא"כ איך ס"ל
לבית שמאי דזה איקרי אין קבוע להם
זמן ,ומאידך גיסא אינו מובן אי באמת
מה"ט איקרי שאין קבוע להם זמן איך
תועיל סברת שמא יפשע וכפי' רש"י כדי
להתיר את ההקרבה.
 Â˙Âאינו מובן מה דאיתא התם )כ' ע"ב(
בברייתא ,אמרו להם בית שמאי
והלא כבר נאמר לכם ולא לגבוה ,אמרו
להם בית הלל והלא כבר נאמר לה' כל
דלה' וכו' ,יעו"ש .והרי אם זמנו קבוע לא
שייך לאסור בגלל לכם ולא לגבוה ,וא"צ
קרא להתיר מלה' ,ואם אין זמנו קבוע הרי
באמת אסור ,כמו נדרים ונדבות שאין
קרבים ביו"ט לכו"ע ,וא"כ אפוא כל
הסוגיא אינה מובנת לפו"ר ,ויעו"ש בתוס'
שהרגישו בזה דאף לבית הלל דרשינן כן,
אבל אין תירוצם מובן כ"כ.
 Ì"·Ó¯‰Âיהיב טעמא לחלק בין נדרים
ונדבות לבין עולת ראייה
ושלמי חגיגה ,שאלו חובות ,וצ"ב כוונתו,
דמאי איכפת לן שאלו חובות ,הואיל ואין
קבוע להם זמן ,וגם צ"ע איך מבואר כל
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זה בגמ' עפ"י דעתו .ושו"ר מה שהאריך
בשו"ת חקרי לב או"ח סי' קכ"ט ,יעוש"ה.
‡ ÔÎעפ"י דרכנו יש לבאר ,דבאמת לענין
יו"ט ראשון לא פליגי ב"ש וב"ה,
ולכו"ע מביאין עולת ראייה ,הואיל והיא
חובת היום ממש ,ולא נחלקו אלא לענין
יו"ט אחרון ,דלדעת בית שמאי איקרי זה
אין קבוע לו זמן ,שהרי יכול היה להביא
הקרבן כל ימי החג ,וכמו שמפורש
במשנה דמביא אפי' ביו"ט אחרון והיינו
קרבן חגיגה ,אבל עולת ראייה באמת אי
אפשר להביא ,ולדעת ב"ה הואיל ויותר אי
אפשר להביא ,אע"פ שהיה יכול להביא
קודם לכן ,איקרי זה קבוע לו זמן ,ואפשר
עתה להביא את הקרבן.
 Â˙Âאמרו בית שמאי דאי אפשר להביא,
הואיל וכתיב לכם ולא לגבוה ,והיינו
אע"ג דנימא דזה איקרי קבוע לו זמן כיון
שאי אפשר למחר ,מ"מ אין זה חובת היום
ממש ,וכל שאינו חובת היום ממש הדר
דינא דלכם ולא לגבוה ,ועל זה השיבו בית
הלל דכיון דהוי צורך גבוה ,שהרי למחר
שוב אי אפשר להקריב ,זה גופא ילפינן
מלה' דאפשר להקריב ,ולא אתמעיט רק
נדרים ונדבות שאפשר לאחר זמן.
 È˙‡ˆÓÂבהגהות חכמת מנוח ביצה שם
שכתב וז"ל ,יראה דאפי' ב"ש
מודו דמייתי עולת ראייה ביו"ט האחרון
כיון דלא נשאר אלא יום האחרון ואח"כ
יעבור הרגל ,א"נ האי מתניתא אליבא
דב"ה שנויה וב"ש מביאין ראיה אפי'
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לדידך אין קבוע לה זמן שהרי גם אתה
סבור חוגג והולך כל הרגל וכו' ,וא"כ
יכול להביא בחול המועד .ע"כ.
 ‰‰Âמאי דקשיא ליה ממה שהביאו בית
שמאי הך מתניתא דמפורש בה דאף
ביו"ט אחרון מביא ,אינו מובן לי ,דהתם
איירי בחגיגה ולא בראייה ,אך בעיקר
הדבר חזינן דתרי לישני יש לו בזה ,אך
דעת ב"ש ביו"ט אחרון ,וראה בטורי אבן
באבני שוהם יז ,א ,שנקט גם שלב"ש אי
אפשר להקריב ביו"ט אחרון כיון שיכול
היה להקריב כל ימי חוה"מ .עי"ש .וע"ע
מהר"ם שיף חגיגה שם .וראה הגהות רי"א
חבר בסוף סדר טהרות .ועיין היטב פסחים
פ ,א.
·¯ Ìעפ"י דרכנו הוא איפכא ,דביו"ט
ראשון לא נחלקו בית שמאי ובית
הלל ,ולכו"ע ודאי מביאין עולת ראייה
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שהיא חובת היום ממש ,וכל המחלוקת
היא ביו"ט אחרון ,אבל בודאי דבשבת אי
אפשר להקריב אפי' ביו"ט אחרון ,ואע"פ
ששוב לא יוכל להקריב ,וזה דקאמר
הרמב"ם דבשבת אין מקריבין דלא הוי
קבוע לו זמן ,כיון שהיה אפשר להקריב
מאתמול ,וזה ילפינן נמי מקרא דאותו
למעט חגיגה ,ור"ל דלולי המיעוט שפיר
מקריבין בשבת ביו"ט ראשון שהוא עיקר
זמנו ,או ביו"ט אחרון שזמנו עובר.
‡· Ïביו"ט גרידא ,על יו"ט ראשון הוא
פשיטא וא"צ לאשמועינן דכך הוא
דין התורה ,אלא קמ"ל שאפי' ביו"ט
אחרון מביאים עולת ראייה ,כיון שהיא
חובה וזמנה עובר ,ואע"פ שאינה חובת
היום ,ילפינן מלה' דחובה שזמנה עובר
מקריבין ביו"ט ,ונתבארו ב' הטעמים,
דהוי חובה שעובר זמנה ,ואיכא ילפותא
דבכה"ג מקריבין ביו"ט.
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איתא בערכין הכל חייבין בראייה לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' כאן
במשנה ראשונה כאן במשנה אחרונה  fהרמב"ם פסק מי שחציו עבד וחציו בן
חורין פטור מפני צד עבדות שבו  fמבאר הסוגיא ליישב שי' הרמב"ם  fולפ"ז
מיושבת שאלת המנח"ח ,דאם האדון הוא קטן הרי אין כופין לשחרר

‡ ‡˙Èבערכין ב ,ב ,הכל חייבין בראייה,
לאתויי מאי ,לאתויי מי שחציו
עבד וחציו בן חורין ‡ ,ולרבינא דאמר מי
שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן
הראייה וכו' ,לא קשיא ,כאן במשנה
ראשונה כאן במשנה אחרונה דתנן וכו',
עיין כל הסוגיא .ופירש"י ,דלמשנה
ראשונה הוה בחזקת עבד ,אבל לאחר
שחזרו להודות הואיל ובידינו לשחררו
וכו' .וכן פי' עוד ראשונים.
‡· Ïהרמב"ם בפ"ב מהלכות מחגיגה
ה"א פסק מי שחציו עבד וחציו בן
חורין פטור מפני צד עבדות שבו ,ומבואר


שלדעתו למשנה ראשונה היה חייב,
ולמשנה אחרונה פטור ,וכבר עמדו בזה
המפרשים ,ועיין בלח"מ שם ובכס"מ פ"ב
מהלכות קרבן פסח הי"ג והאריכו בזה.
 ‰ÏÚÂבדעתי ע"ד הפשט ליישב שי'
הרמב"ם ,דהנה למשנה ראשונה
דתיקנו שיעבוד לעצמו יום אחד ולרבו יום
אחד ,נמצא אפוא דכאילו יש כאן ב' בני
אדם ,אחד עבד ואחד בן חורין ,ולכן
למשנה ראשונה ה"ז חייב בראייה היות
שהחצי בן חורין הוא בר חיובא לעצמו,
ואין החצי עבד שאף הוא לעצמו מבטל
חובת הבן חורין.


‡ .והנה איכא למ"ד דקטן חייב בראייה מהתורה ,וצ"ע א"כ אמאי לא תי' בגמ' לאתויי קטן ,וראה
לשון הרמב"ם בסהמ"צ עשה נ"ג המצוה עם כל זכורך ,עיש"ה .ובמקו"א נתבאר הגדר בראייה
והקהל ,שזה בכלל המצוה של האב להראות ולבא עם הבנים .וכיו"ב י"ל במצות ת"ת לבניו שהוא
חלק ממצוה שלו ,וכן י"ל לענין שמחת יו"ט שמצוה שגם יהיו בשמחה ,שדין זו המצוה שלהם,
אלא שזו היא חלק ממצוה שלו ,וכ"ה בגמ' דאשה בעלה משמחה ,וראה ברמב"ם פ"ו מהלכות יו"ט
הי"ז .ולענין ת"ת ,ראה בספר המצוות עשה י"א ללמוד וללמדה ,וראה רי"פ על רס"ג עשה י"ד-ט"ו,
ועיין ספר המפתח ריש הלכות ת"ת מה שציינו בזה ,וע"ע לענין שמחה פ"ב מהלכות חגיגה .ומ"מ
כל אלו המצוות יל"פ בדרך זו שהיא חלק מקיום המצוה של האב גופיה .וראה קידושין לד ,ב,
ורמב"ם פ"א מהלכות חגיגה ה"א והשגת הראב"ד שם ,ומפרשים שם ,ובספר המפתח שם יש מקורות
רבים.
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·¯ Ìלמשנה אחרונה שביטלו תקנה זו
נמצא שאין כאן חצי עבד לעצמו
וחצי בן חורין לעצמו ,אלא אדם זה הוא
תערובת גמורה של עבדות וחירות ,וכיון
שאין חלק חירות שלם לעצמו ,הרי ליכא
בר חיובא להתחייב במצות ראייה .וחדאי
נפשאי שמצאתי אח"כ שכיונתי לדעת
קדושים ,הלא הוא רבינו אור החיים
בספרו ראשון לציון ריש חגיגה ,יעו"ש
היטב עוד מש"כ בזה ,והוסיף בדקדוק
לשון הרמב"ם.
 ‰‰Âלפ"ז נמצא דהחיוב למשנה ראשונה
היה משום התקנה הראשונה,
ולאחר שבוטלה אותה תקנה ,הדר לדוכתה

„ÚÂÓ

הפטור ,ואין זה תלוי עתה אם כופין
בפועל את רבו לשחררו אם לאו ,דמ"מ
תקנה ראשונה בטלה ,ולפ"ז מיושבת
שאלת המנח"ח מצוה ה' אות ז' שהעיר,
דאם האדון הוא קטן הרי אין כופין
לשחרר ,והו"ל להרמב"ם לפרש שבאופן
זה יתחייב בראייה ,יעו"ש.
 ¯ÂÓ‡‰ÏÂניחא ,דתקנה ראשונה בטלה,
ואף באותם שאין כופין ,לא
נשארה תקנה ראשונה על מקומה ,ושפיר
סתם הרמב"ם דכל חצי עבד וחצי בן
חורין פטור מן הראייה] .וע"ע קרבן
חגיגה למהר"ם גלנטי סי' ו'[.
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במתני' תענית ,וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו ,התקינו
נביאים הראשונים בד' משמרות  fבפי' הר"ח הביא מהירושלמי ,א"ת יהיו כל
ישראל כל השנה כולה בירושלים עומדים על קרבנן ,לא חייבתם תורה אלא ג'
רגלים בשנה  fמבואר בקרית ספר דעמידה על הקרבן הוא דין תורה ,וילפינן נמי
מפסח דאיכא דין שליחות  fמבאר דעצם החיוב לעמוד על קרבן הוא אותו החיוב
על עולת ראייה שצריך להיות בעזרה בשעת הקרבת הקרבן  fאלא שבקרבנות
ראייה אמרה תורה יראה כל זכורך ולא מהני שליחות ,ובשאר קרבנות לא הקפידה
התורה על כך ומהני שליחות  fביום השמיני למילואים היה ענין מצות ראיית פנים
בקרבן כמו יו"ט ,ולכן נצטוו כל ישראל בהבאת הקרבנות ובאו כולם לעזרה

 ‰‰יעויין מתני' תענית כו ,א ,אלו הן
מעמדות ,לפי שנאמר )במדבר כ"ח
ב'( צו את בני ישראל את קרבני לחמי ,וכי
היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד
על גביו ,התקינו נביאים הראשונים כ"ד
משמרות ,על כל משמר ומשמר היה
מעמד בירושלים של כהנים של לוים ושל
ישראלים וכו' .יעו"ש.

 ÔÎÂיעוין בגמ' שם כז ,א ,ובפי' רבינו
חננאל שם מהירושלמי וז"ל ,וא"ת,
יהיו כל ישראל כל השנה כולה בירושלים
עומדים על קרבנן ,לא חייבתם התורה
אלא ג' רגלים בשנה ,ואם יש לומר יהיו
יושבים בטלים בעריהם ,הא כתיב ואספת
דגנך ,הינם מוזהרים לאסוף דגנם ותירושם
של כל השנה כולה ,התקינו הנביאים
הראשונים כ"ד משמרות וכו' .ע"כ.
 ÔÈÂÚÈÂבקרית ספר )פ"ו מהלכות כלי
המקדש( שמבאר דאיסור מלאכה

הוא מדרבנן בקרבנות ציבור ,ועמידה על
הקרבן הוא דין תורה ,כלומר דאהני
שליחותם ,יעו"ש דמייתי המקור מקרבן
פסח דאיכא איסור מלאכה בקרבן יחיד
מהתורה ,אבל בקרבן ציבור א"א שיש
איסור מלאכה ,וכמו דילפינן בירושלמי
הנ"ל ,וילפינן נמי מפסח דאיכא דין
שליחות ,יעוש"ה ,וע"ע היטב בגבו"א
תענית שם.
 ÍÎÈÙÏÂי"ל דזוהי כוונת הפסוק )ויקרא
ט' ה'( ,ויקחו את אשר ציוה
משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה
ויעמדו לפני ה' ,ולכאורה נראה לפרש
דמכאן מקור לחיוב מעמדות ,ויקרבו כל
העדה וגו' ,דהיינו שזה היה קרבן שלהם,
ולכן היו צריכים לעמוד על קרבנם .ולפ"ז
י"ל ,שאכן כולם היו בתוך העזרה ,דכך
ילפינן בכמה דוכתי בגמ' דלפני ה' היינו
בתוך העזרה.
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‡ Íבאמת לא מצינו שעשו כן בשאר
קרבנות הציבור ,וי"ל שקיימו כן ע"י
שליח ,וכמו תקנת מעמדות ,ואע"פ
שתקנה קבועה של כ"ד משמרות היתה
של נביאים הראשונים ,והיינו דוד ושמואל
כדאיתא בגמ' ,מ"מ בודאי שגם קודם נהג
ענין זה של שליחות ,שהרי כאמור הוא
דין תורה ,אלא שלא היתה תקנה קבועה
ומסודרת ,כנ"ל פשוט .ועדיין צ"ע אפוא
מדוע בקרבנות אלו לא היה להם די
בשליחות ,ובפשוטו הוא חביבות המצוה.
 ‰‡¯Âבמלאכת שלמה תענית פ"ד משנה
ב' בשם רש"י מהדורא תנינא על
הגמ' ,האיך קרבנו של אדם קרב והוא
אינו עומד על גביו ,וז"ל ,אלא עולות
ציבור נמי כגון תמידין ומוספין דלא בעי
סמיכה האיך קרבין ואין ישראל עומדין
על גביהן ,דהא כתיב )במדבר כ"ג ג'(
התיצב על עולותך ,ע"כ מלשון רש"י.
וראה גם העמק דבר שם ,שכ"כ מדעת
עצמו.
 ‰‡¯Âבשו"ת תורת מרדכי סי' א'
שהאריך בנידון זה ,והביא גם
מהספרי פרשת פנחס דילפינן מעמדות
מהפסוק תשמרו להקריב וגו' ,עי"ש.
ולדעתו המעמדות הן דין תורה ,וכן דה"ז


„ÚÂÓ

מעכב את הקרבן ,עי"ש כל דבריו,
והמקורות שהביא למסקנות אלו ‡.

‡ Íבאמת נ"ל בזה יותר ,דהנה מבואר
בירושלמי שהביא בפי' רבינו חננאל,
"לא חייבתם תורה אלא ג' רגלים בשנה",
ואפשר שיש בזה כוונה נוספת ,ועפ"י שי'
הרמב"ם פ"א מהלכות חגיגה ,שמצות
ראיית פנים היא ראיית פנים בקרבן ,ולא
כפי שנקטו מפרשים אחרים שהמצוה היא
ראיית פנים ,והקרבן הוא שלא לעבור על
לא יראו פני ריקם ,ויעוין טורי אבן
ושפ"א ריש חגיגה ומנח"ח מצוה נ"ד,
ובמקו"א נתבאר בס"ד.

 ‰‰Âמדוייק שם לשון הרמב"ם )בה"א(,
הראייה האמורה בתורה היא,
שנראה פניו בעזרה ביו"ט הראשון של חג
ויביא עמו קרבן עולה וכו' .והיינו
שהקרבן יביא עמו ,ואמנם בה"ד שם כתב
מי שלא הקריב ביו"ט הראשון וכו' ,ה"ז
מקריבו בשאר ימות הרגל וכו' ,ומתוך כך
למד הטורי אבן שרק לקרבן איכא
תשלומין כל שבעה ולא לראיית פנים,
ויעוין במפרשים.
 ‡Ó˘Âאין לפרש כן ,אלא הכוונה לכל
המצוה ,והיינו שיסוד המצוה
להרמב"ם הוא הקרבן ,ואין כלל ענין
ראיית פנים בלי קרבן ,ומש"כ שם ה"א



‡ .אלא שעצם ענין השליחות בעמידה על הקרבן ,אינו מובן לפו"ר לפי כללי השליחות בכל מקום,
שה"ז כמו מצוה שבגופו ,וכן על הילפותא מבלק ,יש להעיר מהנתבאר במקו"א שאצל ב"נ אין הוא
נחשב בעל הקרבן ,ואכ"מ.
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שאינו לוקה משום שאין בו מעשה ,אין
הכוונה כמש"כ המפרשים בגלל שצריך
להשלים את הקרבן אח"כ ,דזה א"א
כאמור ,אלא הכוונה היא דעדיין בהיותו
עתה בעזרה יכול להביא קרבן ,ולכן הוי
לאו שאין בו מעשה.
 ‡ˆÓÂאפוא הפי' בירושלמי שהביא
רבינו חננאל מדויק ,דבעצם
החיוב לעמוד על קרבן הוא בדיוק אותו
החיוב על עולת ראיה ,שצריך להיות
בעזרה בשעת הקרבת הקרבן ,ולא כמו
שנוקטים איפכא דחיוב עמידה על קרבן
נובע מכח הקרבן ,וחיוב קרבן ראייה נובע
מכח ראיית פנים ,אלא ביסודו בכל מקום
היסוד הוא קרבן ,אלא שבכלל חיוב קרבן
מונח שהאדם צריך לעמוד על קרבנו
בעזרה ,אלא שבקרבנות ראייה אמרה
תורה יראה כל זכורך ולא מהני שליחות,
ובשאר קרבנות לא הקפידה התורה על כך
ומהני שליחות ,ולא רק בקרבנות ציבור,
אלא גם בשאר קרבנות היחיד ,שהרי
משלח אדם קרבנותיו ואינו בא בעצמו
לעזרה ·.
 ‰˙ÚÓÂנראה ענין יום השמיני למילואים
שנטל עשר עטרות והיה יו"ט,
ואז היה ענין מצות ראיית פנים בקרבן
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כמו יו"ט ,ולכן נצטוו כל ישראל בהבאת
הקרבנות ובאו כולם לעזרה ,וכך
מתפרשים הפסוקים ,דכמו דברגלים נאמר
)דברים ט"ז ט"ז( שלש פעמים בשנה
יראה כל זכורך אל פני האדון וגו' ,הנה
שם נאמר )ויקרא ט' ד'( כי היום ה' נראה
אליכם ,וכן נאמר )שם פסוק כ"ג( וירא
כבוד ה' אל כל העם.
 ‰‰Âהרי התם לענין ראייה דרשינן בגמ'
פ"ק דחגיגה וסנהדרין ד ,ב ,הסומא
באחת מעיניו פטור מן הראייה שנאמר
יראה ,כדרך שבא לראות כך בא ליראות,
ויעו"ש היטב בפירש"י ותוס' ,שמתבאר
שענין ראייה הוא גם כפי שנאמר ביום
השמיני כי היום ה' נראה אליכם ,ונמצא
אפוא שהיה ענין זה ביום השמיני כמצות
ראייה לדורות בימים טובים ,וענין עמידת
אדם על קרבנו ,היא ביסודה אחת עם
מצות ראייה דרגל ,אלא דברגל לא מהני
שליחות ,ובשאר דוכתי מהני שליחות.
 ‰‡¯Âחגיגה ו ,ב ,דעולה שהקריבו
ישראל במדבר לחד מ"ד עולת
ראייה הוי ,ואע"פ שאינה ממצות ג'
רגלים ,ועדיין לא היה אז משכן ומקדש,
אלא היה אז הר סיני מקום השראת
השכינה ,והמשכן הוא המשך של קדושה


· .וראה שו"ת אהל משה להגראמ"ה סי' ל"ב .וראה מקרא העדה פרשת חיי שרה סי' פ"ח הובא
גם מהאו"ש דשליחות למעשה בלי מסירת כח לשליח ,ילפינן משחיטת הפסח ,ולפיכך פרכינן
מהשולח את הבעירה וכו' ,עי"ש.
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זו ,וכפי שביאר הרמב"ן ריש פדשת
תרומה ,וראה פירש"י חגיגה שם ,דאיקרי
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עולת ראייה על שם הפסוק ויחזו את
האלוקים וגו' ,עי"ש‚ .


‚ .ואגב ,על הפסוק בקהלת )ד' י"ז( שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים ,הובא במדרש
רבה שם הדין שלא יכנס אדם במנעליו שברגליו להר הבית וכו' ,וכל שאר הדינים שיש במורא
המקדש ,ומבואר ברמב"ם פ"ז מהלכות בית הבחירה ה"ב ,עי"ש.
והנה יש להסתפק ,לענין ראיית פנים בעזרה ברגל ,שהיא מצות עשה להכנס לעזרת ישראל ברגל
ולהביא עולת ראיה ,איך יהיה הדין אם מחמת סכנה אי אפשר לו להכנס בלי מנעלים לרגליו ,האם
בגלל שיש בזה איסור מורא מקדש ממילא ה"ז פטור ,שאין עשה דוחה עשה ,או דילמא י"ל דהואיל
ואין לבישת המנעלים נעשית דרך חוסר מורא ,אלא מפני פקו"נ וכיו"ב ,וממילא אין בזה איסור עשה.
]והענין מפורש בגמ' חגיגה ד ,א  -ב ,דממעט מפנקי ,משום מי ביקש זאת וגו' ,ויעו"ש ברש"י דהיינו
שאינו יכול לילך בלי מנעלים ,וה"ז פטור מראיה מה"ט .וברמב"ם פ"ב מחגיגה ה"א לא מפורש[.
תו יש להעיר ,אם עבר ונכנס ,אם נקטינן שאסור להכנס ,האם איקרי שקיים מצות ראייה ,וממילא
מתחייב בקרבן ראייה ,ואם אינו מביא את הקרבן ה"ז עובר בלאו ,או דילמא נימא שבדיעבד קיים
את המצוה ,ושפיר יש כאן מצות ראייה ,ואף מביא קרבן שלא לעבור על ל"ת.
ותו יש לדון ,דגם אם תימצי לומר מאיזה טעם שעשה דוחה עשה בכה"ג ,הנה הכא אינו בעידנא,
שהרי איסור עשה איכא מיד בכניסתו להר הבית ,ואילו קיום עשה דראיה ליכא אלא בכניסתו לעזרת
ישראל ,וגם קיום העשה אינו נגמר בכניסה אלא צריך קרבן ,אבל זה לא איכפת לן ,דגם בכה"ג
עושה דוחה ל"ת ,וכמש"כ המפרשים ,וכן אם מצינו מאיזה טעם שידחה עשה את העשה ,הנה לא
צריך בעידנא דזה נאמר רק בעשה דוחה ל"ת ,אבל בעשה דוחה עשה שהוא מפני חשיבותו של
העשה הדוחה ,א"צ שיהיה בעידנא דוקא ,וכך מבואר בתוס' ומפרשים בכמה מקומות.
ועוד יש לדון ,אם איכא איסורא בכניסתו במנעלים ,שלא קיים המצות ראייה ,בגלל דהוי בכלל מצוה
הבאה בעבירה ,ויש לדון יותר ,דהואיל ועצם כניסה למקדש היא המצוה ,והתורה קבעה צורת הכניסה
שתהא דרך מורא וכבוד ,א"כ כל כניסה שאינה דרך מורא וכבוד ה"ז נמנעת עפ"י התורה ,וממילא גם
קיום מצות ראייה אין בה ,ולכן א"צ לדון בזה בגלל שיש בכך עבירה ,אלא הנידון הוא על עצם הכניסה
באופן כזה דלא איקרי ראיית פנים ,דכל ראיית פנים שאינה דרך מורא ,אינה ראיית פנים.
ויש להסתפק ,בנכנס לעזרה בשידה תיבה ומגדל ,היינו שאינו עומד ע"ג הרצפה ,אי איקרי שמקיים
מצות ראיית פנים ,דאולי לא איקרי דרך ראייה בכך ,ואולי מעיקר הדין צריך לעמוד על הרצפה,
ומה"ט יש לדון גם בנכנס במנעלים ,דאולי כיון שאין דרך להכנס לעזרה במנעלים ,א"כ הנכנס באופן
כזה איקרי שנכנס שלא כדרך .ובמקו"א נתבאר מדברי הרמב"ן דיליף מקרא שאין לעמוד במקום
קדוש אלא יחף .והנה זה כולל לפי פשוטו גם שאין להכנס לעזרה במנעלים ,וכש"נ שאין בזה מורא
מקדש ,ולפיכך י"ל שאכן צריך שיכנס ברגל שלא במנעלים] .ועתה י"ל ספר היובל למרן החתם
סופר ,ושם נדפסו שני מאמרים בנושא זה ,עי"ש בע' ר"ט וע' שפ"ה ,וצריך לחזור ולעיין בזה ,וכן
בדברי המבי"ט בקרית ספר הלכות בית הבחירה שם ,ואין להאריך כאן יותר[.
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כתב הרמב"ם בספר המצוות ,שציונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת כל
קרבן מקרבני המועדות  fמביא מש"כ להעיר בלשונות הרמב"ם  fבערכין ילפינן
דרק בחובות הציבור שקבוע להם זמן איכא חובת שירה  fמצינו חידוש בקרית
ספר שאין חובת שירה אלא במועדות וראשי חודשים  fמבאר דלהרמב"ם מצוה
זו נכללת בסדר הקרבנות של מועדות ,וכן יש לדייק לשון הרמב"ם  fיל"ד לדעת
הרמב"ן שיש ברכת המצוות על כל עבודות המקדש שיש לברך על התקיעה
והשירה  fלא נתבאר אם צריכים בגדי כהונה אי מיקרי עבודה  fיש לדון אם כהן
שעובד בהקטרה או כיו"ב והלך ותקע ,האם זה מיקרי מעבודה לעבודה  fצ"ע אי
שייך בתקיעות ברך ה' חילו בנמצא חלל  fבספרי איתא גם לרבות שבתות f
הרמב"ם כתב "המועדות כולם" וצ"ב כוונתו

 ·˙Îהרמב"ם בספר המצוות )עשה נ"ט(,
היא שציונו לתקוע בחצוצרות
במקדש עם הקרבת כל קרבן מקרבני
המועדות ,והוא אמרו יתברך )במדבר י'
י'( וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי
חדשכם ותקעתם בחצוצרות ,ובביאור
אמרו שמצות היום בחצוצרות וכו' ,וכן
אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעתות
הצורך והצרות כשנזעק לפני ה' וכו'.
ומשמע מדברי הרמב"ם דעיקר המצוה
היא על קרבנות המועדים וראשי חודשים,
ואיכא גם מצות תקיעה על הצרות.
 ÂÏÈ‡Âבספר היד החזקה פתח עיקר
המצוה בהלכות תעניות ,דמצות


עשה לתקוע בחצוצרות על כל צרה שלא
תבוא ,ואילו לענין תקיעה על קרבן כתב
בפ"ג מהלכות כלי המקדש ה"ה ,בימי
המועדות כולם ובראשי חודשים היו
הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן
והלויים אומרים שירה שנאמר וביום
שמחתכם וגו' .ע"כ .ולא נאמר לשון מצוה
וחובה לתקוע ,אלא בין עבודת השיר
המבוארת שם כתב שהכהנים שהיו
תוקעין ,ולשון זה צ"ע ,דהו"ל לומר מצוה
לתקוע ,וכל הענין צריך תלמוד ‡.
 „ÂÚיש להעיר בלשונות הרמב"ם,
דבהלכות תעניות כתב החיוב
להריע ,ואילו בהלכות כלי המקדש כתב



‡ .וראה חזקוני פרשת בהעלותך ,וראב"ע בספר יסוד מורא שהביא הגרי"פ על רס"ג עשה ט"ז,
ועי"ש מה שהאריך ,וע"ע מעין החכמה על תרי"ג מצוות דף פ"ו ,ב ,והערותי לאבודרהם ח"ב
)הוצאת קרן רא"ם התשע"ו( סדר תפילות התעניות הערה  ,6ושו"ת לחם שלמה או"ח סי' א' ,והידור

Ù

˜¯È‡Â

Î ÔÓÈÒ Y ·ÂË ÌÂÈ

החיוב לתקוע ,והם שני ענינים כדילפינן
מפרשה זו בר"ה לד ,א ,וצ"ע .ובהלכות
תעניות כתב עוד הרמב"ם החיוב לזעוק
וכו' ,עי"ש באורך ,ולא נתבאר היכן
המקור בפרשה זו ·.

 ÂËÂ˘Ù·Âעפ"י הגמ' שם שיש תקיעה
תרועה ותקיעה ,והיינו בכל
אלו המצוות ,יש ג' פעמים ,ובספרי ורש"י
בפרשה זו נזכר גם מלכויות זכרונות
ושופרות ‚ .ובהלכות תעניות פ"ד הי"ד -
הי"ז מבואר כל סדר התקיעות והתרועות,
עפ"י המשנה והגמרא תענית ר"פ ב' טו,
א  -יז ,א ,ונתבאר באבודרהם שם
והערותינו שם  23-50ובמילואים שם אות
ר"כ בס"ד באורך ,וכן לא הוזכר שם בגמ'
וברמב"ם הלכה ה' מלכויות ,רק זכרונות
ושופרות ,עי"ש .ורש"י שם יז ,א הזכיר
גם מלכויות ,וכבר העיר בזה הרש"ש שם,
ורש"י שם כתב שלא ידעינן מנלן מלכויות
וזכרונות ושופרות במלחמה ,עי"ש ,וצ"ע
דהרי היא ילפותא בספרי מקראי הנ"ל.
ועי"ש בר"ן דר"י חולק על תעניות
הגשמים ,אבל שאר הצרות אומרים
מלכויות כו' ,כמו במלחמה .ועי"ש בשאר
הראשונים.
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 ‰‰Âבערכין יא ,ב ,ילפינן דיני שירה על
הקרבן ,מהך קרא שנאמר
בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי
שלמיכם ,דרק בחובות הציבור שקבוע
להם זמן איכא חובת שירה ,והרי בפסוק
זה לא נאמר דין שירה אלא דין חצוצרות,
וכנראה שהגמ' סומכת על המקרא שהובא
שם )דהי"ב ה' י"ג( ויהי כאחד למחצצרים
ולמשוררים ,דכמו שאין חצוצרות אלא
באלו הקרבנות ,ה"ה דשירה היא רק באלו
הקרבנות.
 ˙Ó‡·Âמה"ט מצינו חידוש גדול בקרית
ספר הלכות כלי המקדש שם,
שאין חובת שירה אלא במועדות וראשי
חודשים ,כמו שחובת חצוצרות היא רק
באלו הזמנים ,ובשאר ימות השנה מצות
שירה היא רק מדרבנן ,ברם אפי' לא
נקטינן כשיטתו ,נמי צ"ל כן ,דחובת שירה
וחצוצרות הן חד ענינא ,אלא ששירה היא
על כל קרבן ,ואילו חצוצרות הן רק
במועדות ור"ח.
‡ ÌÓבספר החינוך מצוה שפ"ד כתב
שגם מצות חצוצרות היא בכל
יום ,ועי"ש במנח"ח ,וכן בספר חשבונות


זקן על אזהרות ר"א הזקן ע'  ,29זהר הרקיע לרשב"ץ עשה ס"ד ,והביא שם שי' הרלב"ג ,וראה
פרשת דרכים בדרך מצוותך ,וראה עתה בס' המפתח על הרמב"ם הלכות כלי המקדש שם .ועיין ספר
הזיכרון לר"י הוטנר ע' ש"ו.

· .וראה מש"כ בס"ד בהערותי על אבודרהם שם.

‚ .ובמקו"א נתבאר שגם הם מהתורה אם אין תקיעות ,ראה מאמרי על שופר ולולב בשבת
בקרואי מועד עניני ר"ה סי' י"ז.
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של מצוה להאדר"ת שם] ,וראה פי' רבינו
חננאל ר"ה לד ,ב ,שתקיעות שעל
הקרבנות לא מעכבות זא"ז ,וראה הערת
המהדיר שם [.ובפשוטו שי' החינוך היא
עפ"י הספרי בדעת ר' נתן שם ,והרמב"ם
לא ס"ל להך ריבויא.

 Ù"ÎÚÂלפ"ז י"ל בשי' הרמב"ם ביד
החזקה ,דעיקר מצות חצוצרות
אמורה בדין תעניות ,דאילו תקיעה שעל
הקרבנות ,אע"פ שהיא כתובה באותה
פרשה ,מכל מקום היא נעשית סניף וחלק
למצות עבודת המקדש ,כמו חובת שירה.
שוב מצאתי שכ"כ בספר מעין החכמה על
מצוות ,דף פו ,ב ,מדה"ס ,עי"ש.
·¯ Ìעדיין אינו מיושב ,שהרי המצוה היא
על עבודת הלוי במקדש ,וזה כולל
את השמירה והשירה ,ואילו התקיעה היא
ע"י הכהנים ,וא"כ אי אפשר שתהיה מצוה
זו נכללת במצות עבודת הלויים ,ומאידך
גיסא קשה מאד לומר שמצות הקרבת
הקרבנות כוללת מצוה זו.
˘ ·Âנתיישבתי בדבר ,ואכן י"ל
דלהרמב"ם מצוה זו נכללת בסדר
הקרבנות של מועדות וראשי חודשים,
ומה"ט לא מנה הרמב"ם תקיעת תעניות
ותקיעת מועדות לב' מצוות ,והמגיד
משנה ריש הלכות תעניות עמד בזה,
ויעו"ש שמבאר דכולה חדא מצוה ,ועי"ש
שהניח בצ"ע ,וצ"ב בדבריו.
‡· Ïלדברינו אכן אי משום הא ,אדרבה
היה לנו לומר דהן ב' מצוות ,שהרי
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הן ב' ענינים נפרדים ,אלא כיון שתקיעה
על הקרבנות נכללת במצות המועדות ,לכן
נקטינן שהמצוה העיקרית היא תעניות,
והמועדות הן רק הלכה במצות הקרבנות,
ואינה מצוה בפ"ע.
] ‡Ó˘Âיש לדייק לשון הרמב"ם שכתב
בפ"ג מכלי המקדש ה"ב וז"ל,
עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את
המקדש ,ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי
המקדש ולהגיף דלתותיו ,ויהיו מהן
משוררין לשורר על הקרבן בכל יום .ע"כ.
וכן בה"ג כתב ,לוי האונן מותר לעבוד
ולשורר .ע"כ.
 ‰‰דיוק לשון הרמב"ם דעבודה היא
שמירה ,אלא שיש מהם משוררים,
וכן נקט לעבוד ולשורר ,נמצא שהשירה
היא מלבד העבודה ,ולפ"ז נמצא כך,
דהמצות עשה שיש על הלויים בעבודת
המקדש היא השמירה ,אלא דאיכא נמי
מצות שירה שהיא חלק ממצות הקרבנות,
וזה תפקידם של הלויים ,וממילא נכון
לומר כן גם על מצות תקיעת חצוצרות
שהיא מוטלת על הכהנים ,שהיא חלק
ממצוות קרבנות המועדות ור"ח[.
 ¯ÂÓ‡ÎÂכל זה אתי שפיר בשי' הרמב"ם
בהלכותיו ,אבל בספר המצוות
נראה שהלך בשיטה אחרת .וע"ע באריכות
להרי"פ פרלא על ספר המצוות לרס"ג
עשה ט"ז ,מש"כ בענין זה .וראה גם אבי
עזרי מהדורא תליתאה הלכות כלי המקדש
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פ"ג הלכה ה' מש"כ בזה .וע"ע דברים
נפלאים בענין מצות חצוצרות באמבוהא
דספרי על הס"ז בפרשה זו ,ובין השאר דן
בשי' הקרית ספר הנ"ל ,ועוד בכמה
ענינים ,ואכ"מ.
 Î"ÂÓÎÂהרבה ספיקות במצוה זו יעוין
במנח"ח מצוה שפ"ד .וע"ע
סוטה מג ,א ,ומהרש"א בחי' אגדות שם,
וכן רמב"ן בחי' לתענית שהאריך בסדר
התפילות והתקיעות ,וכן ראה ריטב"א
ור"ן ומאירי שם ושאר הראשונים ,וראה
הערותי לאבודרהם שם משנ"ת באורך
בס"ד ,ואח"כ מצאתי עוד במאמרו של
הגרש"פ פרנק ז"ל בקובץ "המעיין" תמוז
תש"ל ,ויש שם דברים נכבדים בנושא זה.
 ‰‰Âידועים דברי הרמב"ן שיש ברכת
המצוות על כל עבודות המקדש,
והובא במשנה למלך ריש הלכות מעשה
הקרבנות ,והביא שם שי' הלב שמח
שכתב בדעת הרמב"ם שלא יברך אלא על
העבודה הגדולה לבדה ,וכל שאר עבודות
הקטנות נפטרות עמה ,יעו"ש בזה.
 ‰‡¯Âבהערותי על אבודרהם שער ג'
בתשובות ר"י בן פלאט הערה
 ,177ולפו"ר הכוונה היא שיש לברך
ברכה אחת על הקרבת הקרבן וזה כולל
הכל .אלא שעדיין צ"ע כאשר כמה כהנים
עושים את העבודה ,איך יהיה הדין בזה,
ואולי כהן אחד מברך ומוציא יד"ח את
שאר הכהנים ששומעים ממנו הברכה.
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 ‰‰Âכמו"כ יש לדון על האמור דאיכא
מצות שירה ומצות תקיעה ,דאי
נימא שהן מצוות בפ"ע ,מסתברא שיש
ללויים לברך על השירה ,וכמו"כ הכהנים
צריכים לברך על התקיעה ,ואין זה שייך
לברכה שעל עבודות הקרבן ,ברם אם
נאמר כמו דנקטינן ,שהן חובות הקרבנות
ואינן מצוות בפ"ע ,הנה מסתבר דזה נכלל
בברכה שיברך הכהן המקריב את הקרבן.
]ולכאורה נראה דהלוי העובד בהגפת
דלתות נמי מברך ,שהרי זו היא ממש
מצות עשה[.
 ‰‰Âבענין התקיעות של הכהנים ,יעוין
בספרי זוטא שם שלא יהיו חללים,
אבל לא נתבאר אם צריכים בגדי כהונה אי
מיקרי עבודה ,ולענין עבודה מחוסר
בגדים ה"ז כזר ,או דהוי מצוה בעלמא.
 Ì‚Âלא נתבאר בענין שי' החינוך דכהן
מעבודה לעבודה נמי איכא איסור,
ובמקו"א נתבאר אצלנו בס"ד ,עיין פקודי
העדה פי"ט מהלכות סנהדרין ה"ב אות י',
וא"כ יש לדון ,אם כהן שעובד בהקטרה
או כיו"ב והלך ותקע ,האם זה מיקרי
מעבודה לעבודה ,וכן יש לספוקי איפכא,
או אולי אפשר שאכן אותם הכהנים
שעושים את עבודת הקרבן עצמו ,הם גם
התוקעים ,ולא ראיתי מי שיבאר הלכה זו
על בוריה.
‚ Ìצ"ע אי שייך בתקיעות ברך ה' חילו
בנמצא חלל ,והיינו אי מיקרי עבודה
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והוי בכלל נמצא חלל דעבודתו כשרה ,או
דהוי מצוה בפ"ע על הכהן ,ובזה כבר דנו
המפרשים אי אמרינן דהוכשר למפרע,
ונתבאר בס"ד במקרא העדה פרשת פנחס
סי' קמ"ב באריכות ,עי"ש .ואכ"מ.
ובחשבונות של מצוה הנ"ל יש עוד ענינים
נכבדים במצוה זו ,עיין עליו.
 ÔÈÚנוסף יש לציין ,דבספרי איתא גם
לרבות שבתות ,ויש שם כמה
נוסחאות ,ולפי אחת הנוסחאות יום
שמחתכם היינו שבת ,ובענין זה כתבתי
בס"ד בהערותי לאבודרהם )הוצאת קרן
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ראם התשע"ו( סדר תפילות השבת הערה
 ,15עי"ש.
 Ó"ÓÂהרמב"ם לא הזכיר זאת ,אלא
שכתב "המועדות כולם" ,וצ"ב
כוונתו ,וי"ל דהיינו גם ראש השנה
ויוה"כ ,ולפ"ז י"ל דשמחתכם היינו
שלושה רגלים ,ומועדיכם היינו ראש
השנה ויוה"כ ,וצ"ת .ולענין שבתות ,ראה
שו"ת שערי דעה ח"א סי' ר"ה
מהירושלמי ,וכתבתי בזה בקרואי מועד
עניני פורים סי' ל"ב בענין פורים שחל
בשבת.
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ר' יוסי סבר נשים סומכות רשות ,והיינו שיש להן מצוה דאורייתא ,ואינו ביטול
עשה אם לא סמכו אבל קיום עשה איכא  fבפשטא תהא ברכה על הסמיכה וכן
נשים מברכות  fהתוס' ילפו מסמיכה לענין ברכת נשים על מצות עשה שהזמן
גרמא ,והיינו דהוי אצלן מצוה גמורה ולא היתר גרידא לעשותן ,ולפיכך יכולות גם
לברך  fבספר רביד הזהב העלה דמצוות עשה שהזמן גרמן נאמרו גם לנשים ,אלא
שלאנשים היא מצוה מחוייבת ,ואילו נשים אין להן איסור בביטולן ,ולפיכך הן
מברכות וליכא בל תוסיף  fמקשה דא"כ אמאי אין האשה יכולה להוציא את האיש
יד"ח בתקיעה שופר  fמבואר דיש חילוק בין מצוה שיש חיוב גמור על הגברא
לעשותה ובין מצוה שהעושה אותה עשה מצוה אע"פ שלא נתחייב  fלפי"ז יל"ד
לענין עשה דוחה לא תעשה  fכמו"כ יש נפ"מ אם אשה תוכל לברך על סוכה f
יל"ע בעיקר הדמיון שנקטו התוס' של מצות עשה שהז"ג לסמיכה  fוכן צ"ת מה
שפסק ר"ת שאשה פסולה לעשות חפצא של מצוה שאינה מחוייבת  fנראה
דאשה העולה לרגל מקיימת מצוה מהתורה של ראיית פנים ,וממילא הרי היא בלאו
דלא יראו פני ריקם  fמבאר האמור לפי שי' בה"ג והראבי"ה דבמ"ע שהז"ג גם
אם הן חייבות משום היו באותו הנס מ"מ נחית דרגא

 ‰‰פליגי תנאי בדין נשים ,עיין עירובין
צו ,א-ב ,ור"ה לג ,א ,וחגיגה טז ,ב,
ומקורו בתו"כ עה"כ )ויקרא א' ב'( דבר
אל בני ישראל ואמרת אלהם וגו' ,וסמך
ידו וגו' ,דרבנן ילפי דבני ישראל סומכים
ואין נשים סומכות ,ור' יוסי סבר נשים
סומכות רשות.

 ÂÈÈ‰Âשאין זה היתר גרידא ,אלא הוי
מצוה ,שהרי סמיכה לולי שהיא
מצוה יש בה איסור השתמשות בקדשים,
וכיון שנשים סומכות ש"מ שיש להן מצוה
דאורייתא ורק חיוב גמור אין עליהן ,ואינו
ביטול עשה אם לא סמכו ,אבל קיום עשה
גמור איכא.

 ÂËÂ˘Ù·Âאליבא דר' יוסי איכא נמי ברכה
על מצות סמיכה ,וכפי שכתב
המשנה מלך ריש הלכות מעשה הקרבנות
בשם הרמב"ן שמברכים הכהנים על כל
עבודה ,עי"ש ,ובפשוטו אמאי לא תהא
ברכה של בעל הקרבן על הסמיכה שהיא
נמי מצוה ,ואע"פ שהיא חלק ממצות הבאת
הקרבן ,מ"מ כמו שמברכים הכהנים על כל
חלק מעבודת הקרבן ,ואע"פ שכולו מצוה
אחת ,ה"ה הכא ,ולא מצאתי לע"ע הדבר
מפורש ,ועיין מנח"ח מצוה קט"ז על ברכות
בעבודות הכשרות בזר.
 ÍÎÈÙÏÂכמו שלפי הקדמה זו בני ישראל
מברכים על סמיכה ,הוא הדין
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שבנות ישראל מברכות לדעת ר' יוסי
שסומכות רשות ,דכאמור הוי מצוה
גמורה ‡.
 'ÒÂ˙‰Âר"ה שם ילפו מסמיכה לענין
ברכת נשים על מצות עשה
שהזמן גרמא ,והיינו דהוי אצלן מצוה
גמורה ,ולא היתר גרידא לעשותן ,ולפיכך
יכולות גם לברך .והקדמונים האריכו בזה
הרבה ·.
 È˙È‡¯Âבספר רביד הזהב ריש פרשת
ויקרא ,שאכן העלה עפ"י הנ"ל,
דמצוות עשה שהזמן גרמן ,כמו סמיכה
לר' יוסי ,נאמרו גם לנשים ,אלא שלאנשים
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היא מצוה מחוייבת ויש ביטול עשה למי
שלא קיים ,ואילו נשים אע"פ שגם הן
נצטוו על המצוות הללו ,מ"מ הציווי
שלהן הוא על קיום המצוות גרידא ואין
להן איסור בביטולן ,אבל מצוה גמורה יש
להן בעשייתן אותם ,ולפיכך הן מברכות
וליכא בל תוסיף ,יעו"ש כל דבריו.
 ÌÓ‡Âמפורש בעירובין צו ,א  -ב ,דאם
נשים סומכות רשות ,הוא הדין
שיכולות להניח תפילין וכיו"ב שהן
מצוות עשה שהזמן גרמן ,ואין בזה משום
בל תוסיף ,מכל מקום לא מפורש בגמ'
שיכולות גם לברך ,ובזה נחלקו
הקדמונים ‚.


‡ .וראה שו"ת נחלי אפרסמון סי' נ"ח .וראה מג"א סי' קכ"ח סק"א לענין זר בנ"כ ,ומש"כ עליו
ראשי בשמים או"ח סי' ה'] .וראה הערותי לאבודרהם פ"ג הלכה ה' ואילך[.

· .וראה משנ"ת בס"ד בקרואי מועד על ר"ה סי' ט' .וראה עירובין צו ,א ,קידושין לא ,א ,וראה
רמב"ן וריטב"א ור"ן קידושין שם ,אור זרוע ה' ר"ה סי' רס"ו ,ור"ת בספר הישר חלק התשובות סי'
ס"ד אות ה' וסי' ס"ה אות ד' ,והרי"ד בספר המכריע סי' ע"ח ,ועם פי' זר זהב סי' ב' ,הגה"מ פ"ג
מה' ציצית אות מ'.
וראה תוס' ברכות יד ,א ,ד"ה ימים שהשוו ברכה על הלל בימים שאינו אלא מנהג ,מהא דנשים
מברכות על מצוות שהז"ג ,והיינו שאע"פ שאין חובה לברך ,מותר לברך ,וראה או"ז הלכות פסחים
סי' רנ"ו מר"ש מפליזא ,שהשווה נשים בברכת מ"ע שהז"ג עם תפילת ערבית רשות ,עי"ש ,והדברים
צ"ת ,וראה מאמרי על תפילת ערבית רשות במקרא העדה פ' ויצא סי' קכ"א.
וראה מחזור ויטרי הלכות סוכה סי' שנ"ט ע'  413-4שהביא שי' הקדמונים ,שאם מותר לאשה
לקיים מ"ע שהז"ג ,ה"ז מקיימת מצוה ,וממילא אי אפשר בלי ברכה ,עי"ש .והיינו שאסור לעשות
מצוה בלי ברכה ,ואע"פ שאינו חייב לעשות את המצוה .וראה עתה במחזור ויטרי מהדורה חדשה
ח"ג ע' תתיח-תתנט ,ומ"ש המהדיר שם .ובפשוטו שי' זו מתאימה עם שי' הקדמונים במקרא העדה
פרשת חיי שרה סי' צ"ט בגדר חיוב ברכת המצוות דהוי כמו ברכת הנהנין ,עי"ש.
‚ .ואגב ,עי"ש בסוגיא דשו"ט אם לעבור על בל תוסיף צריך כוונה ,ופירש"י ר"ל בלי כוונה למצוה,
והיינו דבלא"ה אין זה מעשה מצוה ולא עשה ולא כלום ,אמנם בפי' רבינו חננאל ראיתי כתוב דהיינו

ÂÙ

˜¯È‡Â

‡Î ÔÓÈÒ Y ·ÂË ÌÂÈ

·¯ Ìלפו"ר דברי הרביד הזהב תמוהים,
דאם כדבריו שמעיקר דין יסוד
מצוות התורה ,נאמרו המצוות הללו אף
לנשים ורק שאין עליהן ביטול עשה,
וא"כ הוי אצלן מעשה מצוה גמור ,אם
כן אמאי אין האשה יכולה להוציא את
האיש ידי חובה בתקיעה שופר ,ואפילו
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חציו עבד וחציו בן חורין אינו יכול
לתקוע בעצמו ,כיון שהתקיעה של חצי
עבד אינה תקיעה של מצוה ,ויעוין שו"ע
או"ח סי' תקפ"ט ,ולהרביד הזהב דהוי
ממש מעשה מצוה גמור של תורה ,אמאי
לא תועיל התקיעה שלה להוציא גם
אנשים ידי חובה „.


כוונה לעבור ,עי"ש .ושו"ר בהערות המהדיר שם שעמד בזה וציין גם לפי' רבינו חננאל ר"ה כט,
א ,שכתב כעי"ז ,עי"ש .ונראה לבאר הכוונה ,דכל עבירה היא בחפצא עבירה בין אם מתכוון לעבור,
ובין אם אינו מתכוין ,אבל כל מהותה של עבירת בל תוסיף ,היינו עצם ההוספה על מצוות התורה,
ואם עושה איזה מעשה ,ואין בזה הכוונה לעבור ,כלומר להוסיף על המצוות ,אין בזה את החפצא
של המצוה.
עוד בסוגיא שם ,דיצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות ,וכתבו תוס' שם דהילפותא מימים סמכה על
דרשה הנ"ל דאות ,וראה שאג"א סי' מ"ה בדין תפילין ,וסי' ק"ה בדיני ר"ה ,ובפשוטו דלולי אות
לא ידענו איזה ימים יצאו ,ונ"ל לפרש יותר ,דעפ"י הדרשא דאות י"ל דאין הביאור ששבת ויו"ט
אינן בכל הימים המחייבים תפילין ,דלעולם הוי בכלל חיובא ,אלא הואיל ויש סיבת פטור של אות
ממילא א"צ ,וזה לא איקרי זמן גרמא ,ולזה ילפינן מימים ,שאכן שבת וי"ט אינן בכלל עיקר החיוב
ולפיכך הוי זמן גרמא.
וע"ע שו"ת מן השמים סי' א' ,ובהערות הגר"ר מרגליות שם מהרבה מקומות ,ועיין שו"ת תורה
לשמה סי' תכ"ה על אשה אם עוברת בבבל תוסיף במעשהז"ג] .ושמעתי להסתפק על אכלה בסוכה
והשולחן בתוך הבית ,דשמא עליה לא שייך גזירה ,אבל בפשוטו אין חילוק ,וביותר כיון שמברכת,
וצ"ע [.וראה הערותי לאבודרהם ה' סוכה הערה  ,46דאשה תתחייב בהלל אם נטלה לולב ,וראה
זכרון שמואל )רוזובסקי( סי' כ"ט אות ז' ,אם חלה קדושת סוכה ע"י אשה שישבה ,ותליא בחקירות
הנ"ל.
ולפו"ר תמוה מהגמ' חגיגה ד ,א ,ל"ל קרא להוציא את הנשים ממצות ראייה ,והא תיפוק ליה דהוי
זמן גרמא ,עי"ש ולדרך זו מאי קושיא ,דאילו משום זמן גרמא עדיין איכא מצוה קיומית ,ואתי קרא
לאפוקי שאין כלל מצוה ,וכן איתא בסוכה כח ,א על האזרח להוציא את הנשים ,ושאלו בגמ' והא
ת"ל דהוי זמן גרמא ,עי"ש ,ולדרך זו אין קושיא ,וצ"ע.
„ .וכמובן לא שייך הכא חילוק בין אנשים לנשים שמובא להלן לענין מגילה וכו' ,דזה אמור רק
במצוות דרבנן ולא בדין תורה ,וענין זה נתבאר בקרואי מועד עניני חנוכה סי' ל"ו ,ועוד מקומות,
ואכ"מ .ובעיקר דברי רביד הזהב ,ראה גם שרידי אש ח"ג סי' ק"ד שכתב בזה והביא מהראב"ד על
תו"כ .וראה קו"ש כתובות אות רנ"א ,וראה הלכות ברכות להריטב"א פ"ה הלכה ב' והערות שם,
וע"ע שו"ת עונג יו"ט סי' ט"ו.
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 ‰‡¯Âמבואר מתוך זה אם נקטינן
כהרביד הזהב ,דאכן יש חילוק
בין מצוה שיש חיוב גמור על הגברא
לעשותה ,ובין מצוה שאין חיובא על
הגברא לעשותה ,אלא היא רק חפצא של
מצוה ,שהעושה אותה עשה מצוה אע"פ
שלא נתחייב.

 ¯˘‡ÎÂהנידון הוא להוציא את חבירו,
שיש בזה דין שליחות גם כאשר
הוא מדין שומע כעונה במצוות שבדיבור,
וגם במצות שופר למאי דנקטינן שהמצוה
בשמיעה ,אבל מ"מ גם התקיעה היא חלק
מהמצוה ,ועל התקיעה צריך את שליחותו
של התוקע להוציא את השומעים ,וכפי
שמבואר כל ענין זה בכמה דוכתי .‰

 ‰ÊÏÂצריך שיהא השליח המוציא יד"ח
בר חיובא כמו המשלח שלו ,ולא
סגי שהמעשה אשר הוא עושה הוא חפצא
של מצוה ,אלא עליו להיות בתורת אותו
דבר ,כמו דין שליחות שצריך תורת גיטין
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וקידושין בשליחות שלהם ,ולא סגי במה
שאותו שליח הוא בתורת שליחות גרידא.

 ÔÈÚÏÂעשה דוחה את לא תעשה ,כבר
נתבאר בס"ד מדברי המפרשים,
וראה מקרא העדה פרשת שלח סי' ע"ג,
אם צריך לזה מצוה חיובית דוקא כדי
שתדחה את הלא תעשה או לאו ,ואם
בעינן דוקא מצוה חיובית של הגברא ,גם
בנשים לא יועיל מעשה מצוה שלהן,
לדחות את הלא תעשה ,ברם אם סגי
במצות קיומית לדחיה ,גם אשה תוכל
ללבוש ציצית בגד שיש בו כלאים .Â

 ‰‡¯Âשו"ת עמודי אור סי' ג' שאשה
תהיה שליח על שריפת קדשים
שאינה מצווה על כך ,משום שהוי זמן
גרמא ,ותוכל לשרוף גם ביו"ט ,אע"פ
שיש לאו דמלאכת יו"ט ,מ"מ כיון
שלמשלח יש עשה שפיר דוחה העשה
שלו את מעשה הלאו שלה כיון שהיא
שליח ,עי"ש .Ê


 .‰וראה בקרואי מועד על ר"ה סי' ח' מאמרי על תקיעת שופר לנשים.

 .Âוראה בפי' הראב"ד בתו"כ שם ,וכן ראה ברמב"ם פ"ג מה' ציצית ה"ט והשגת הראב"ד שם,
ובספר המפתח שם מספרי האחרונים בזה ,וראה קרן אורה מנחות מ ,ב .וע"ע שו"ת ר"מ פישלס
סי' א' ,אהל חייא קידושין לד ,א ,מהגר"א וסרמן .וע"ע שאג"א סי' ק"ד – ק"ה .וראה יד המלך
הלכות ציצית שם ,וע"ע חי' הגר"ח מטלז יבמות סי' א' .ולפי' רביד הזהב לפו"ר א"א לומר כדברי
התוס' ברכות הנ"ל ,להשוות ברכה על הלל לברכת נשים על הז"ג ,וראה משנ"ת בס"ד ב"אוצר
מפה"ת" סוכה מד ,ב  145-179על ברכה בהלל של ראש חודש ,וראה שו"ת לרצ"ה הלר בעל טיב
גיטין סי' י"ב.

 .Êוע"ע שו"ת בית יצחק או"ח סי' י"ח ס"ק ח' ,נפש חיה דיני עשה דוחה ל"ת בחי' סוגיות
סי' י"ד ,מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות עשה קי"ד .וע"ע שו"ת המאיר לעולם ח"א סוף סי' א' ,שו"ת
דברי מלכיאל ח"ב סי' ע"ו ,דברי יחזקאל סי' כ"ח אות ג' ,פני אברהם סי' א'.

ÁÙ
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 Ê"ÈÙÏÂיש כמה נפ"מ בחקירה זו ,אם
אשה תוכל לברך על סוכה ,ואם
הוי בכלל עשה לדחות ל"ת ,וכן יל"ד
עפ"י שאלת הזכותא דאברהם ועונג יו"ט
שאין לנשים לשבת בסוכה משום איסה"נ,
ונתבאר במקו"א בס"ד .וא"כ י"ל אי הוי
רק פטור משום הז"ג ,הרי איכא קיום
מצוה ומהני בכה"ג גם להיתר הנאה
כמובן ,דה"ז מצוה גמורה ,וכן לענין
ברכה כאמור יש נפ"מ ,ובמקו"א הבאתי
מהישועות יעקב בשם החכם צבי שלא
התיר לנשים לברך על סוכה ,ויל"פ טעמא
כדאמרן ,ועיין בזה.
‡ ‡Ïשבעיקר הדמיון של מצות עשה
שהז"ג לסמיכה שנקטו התוס',
יל"ע טובא לפי דרכנו זאת ,ועפ"י משנ"ת
בס"ד במקרא העדה ויקרא סי' י"ג ,וביותר
בסי' י' ,דתרי הלכתות איכא בסמיכה,
חובת גברא ,וכן חובת חפצא של הקרבן,
יעוש"ה .ועיין היטב בשו"ת ראשי בשמים
או"ח סי' י"א.
 Î"‡Âבשלמא בסמיכה שפיר קאמר
דנשים סומכות רשות ,כלומר,
אע"פ שאין עליהם חובת גברא לסמוך,
וגם קרבן נשים אין בו חובת חפצא של
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סמיכה ,מ"מ איכא קיום מצוה בחפצא,
וזה הוא הרשות ,אבל במצוה כמו שופר
ולולב וכיו"ב שלא שייך בהן מצות חפצא,
שהרי אין כל ענין בשופר שיתקעו בו או
בלולב שינטל ,וא"כ מה שייך ללמוד
מסמיכה שכמו דהתם איכא מצות רשות,
הוא הדין שיש מצות רשות בשופר ולולב,
וצ"ע בזה.
 ÔÎÂמה שפסק ר"ת בתוס' גיטין מה ,ב,
שאשה פסולה לעשות חפצא של
מצוה שאינה מחוייבת ,הנה לפי שי' רביד
הזהב לפו"ר ה"ז כשרה ,כיון שהיא
בתורת המצוה לקיומא אע"פ שאינה
לחיובא ,והרי ר"ת הוא הסובר שאשה
מברכת על הזמן גרמא ,ונמצא שלדעתו
ה"ז מעשה מצוה גמור ,דקי"ל גם לענין
סמיכה דנשים סומכות רשות ,וא"כ הוא
עצמו איך פוסל נשים לאגודת הלולב
וכיו"ב ,וצ"ת.

] ‡Ó˘Âנשים אינן במצוה גמורה בנטילת
לולב כמו אנשים ,והאיגוד הוא
דין במעשה הנטילה ,כמבואר במאמרי על
"אגודת הלולב" ,בקרואי מועד סוכות א'
סי' ג' ,ולפיכך נשים פסולות לאיגוד,
ועיין[.


וראה קרואי מועד סוכות לענין עבד שקיים מ"ע שהז"ג ונשתחרר אם חוזר ומתחייב .ובדברי
יחזקאל שם העלה דרק בפטור נשים ממצות זמן גרמא ,י"ל דמ"מ אית להו קיום מצוה ,ואפי' לדחות
ל"ת ,אבל לא במצוות שנתמעטו נשים מבני ישראל וכיו"ב ,עי"ש.
ולפי"ז יש לדון לענין מצות סוכה ,דעיין סוכה כח ,א-ב ,אי נתמעטו משום הז"ג או משום האזרח,
ושו"ט המפרשים אם לפי דרשת האזרח ,היינו דחוזר המיעוט דהז"ג ,או י"ל דהוי מיעוט בפ"ע ולא
משום הז"ג ,יעוין מקרא העדה ויקרא ריש סי' ח' בשם הראב"ד ומשנ"ת שם .ועיין בזה בפמ"ג.
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 Í„È‡ÓÂגיסא י"ל דכמו שאינה יכולה
להוציא את המחוייב ,דלפי
סברא הנ"ל ,כיון שאינה בתורת שליחות
אלא על מצוה שהיא מחוייבת ,הוא הדין
שאינה כשרה לעשות סוכה וכיו"ב .אבל
נראה שתועיל בנין סוכה של אשה בשביל
עצמה שתוכל לברך ,גם לפי שי' רביד
הזהב שיש לה קיום מצוה דאורייתא ,אבל
לפו"ר מילתא דתמיהא היא לומר שסוכה
זו וכיו"ב במצוות כשרה לאשה מן התורה
ופסולה לאיש ,והדבר צריך תלמוד .Á
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אחרונים דהיינו רק בספק לאו ,דמהתורה
הוי לקולא ,ורבנן קבעו לחומרא ,אבל
ספק עשה הוי מהתורה לחומרא ,ועיין
בזה בחוו"ד יו"ד סי' ק"י ,ומשך חכמה
פרשת בא ,וא"כ אין שום חיוב דרבנן,
וממילא אין כאן חפצא של מצוה ודאי,
ולכן ליכא ברכה ,ובזה מובן מה דבספק
חיוב ציצית אסור לצאת בו בשבת ,וכבר
תמהו אחרונים הרי מ"מ ה"ז חייב
בציצית ,ואמאי הוי משא ,והרי גם בבגד
שהציצית מדרבנן מותר לצאת ,וראה
אמרי בינה או"ח דיני ציצית סי' א' אות
ה' ,ולדרכנו ניחא ,וכמובן[.

] ‰‰Âשי' הרמב"ם בפ"ג מה' מילה ה"ו
שאין לברך על ספק מצוה,
ובפשוטו הביאור הוא שאע"פ שעל מצוה
דרבנן יש לברך ,מ"מ על ספק דאורייתא
אין לברך ,דמצוה דרבנן נעשית חפצא של
מצוה מכח לא תסור ,והיינו חפצא של
מצוה דרבנן ,דמהתורה אין מצוה אלא
לאו) ,ראה שבת כג ,א ,אמנם איכא שם
למ"ד דילפינן משאל אביך ויגדך זקניך
ויאמרו לך ,ולפו"ר היינו עשה ומצוה,
וצ"ע במפרשים שם( ,משא"כ ספק מצוה
שיש חיוב לקיים ,אינו משום לא תסור,
אלא משום שצריך לצאת יד"ח המצוה,
ואם לא יעשה כן ,שמא לא קיים ,אבל על
הצד שאינו חייב ,אין כאן מעשה מצוה.

 ‰‡¯Âדאם אכן הוי מצוה גמורה אצל
נשים ,א"כ אשה העולה לרגל,
מקיימת מצוה מהתורה של ראיית פנים,
וממילא הרי היא בלאו דלא יראו פני
ריקם ,וחייבת להביא קרבן ,ובמקו"א
נתבאר מה שנחלקו הטו"א והמנח"ח
בגדר הענין הזה .וכיו"ב כתבתי במקו"א
שאם אשה נוטלת לולב ,ה"ז מתחייבת
בהלל ,שהרי הלולב מחייבה ,כדאיתא
פסחים צה ,ב אפשר ישראל וכו' נוטלים
את לולביהן ואין אומרים הלל ,וראה בקו'
רי"ז הלוי על סוכה] .וראה מאמרי "הלל
בליל פסח"[.

 ÌÓ‡Âשי' הרמב"ם דספיקא דאורייתא
מדרבנן לחומרא ,וא"כ יש אפוא
חיוב ודאי מדרבנן ,אבל כבר כתבו

 È‡Â¯˜·Âמועד עניני חנוכה סי' ל"ו
נתבארה בס"ד שי' בה"ג ולפי
דרך הראבי"ה ,דבמ"ע שהז"ג גם אם הן



 .Áוע"ע מקרא העדה פ' קדושים סי' קכ"ב.
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חייבות משום היו באותו הנס ,מ"מ נחית
חד דרגא לענין קריאה ושמיעה והדלקה
וראיה וכו' ,עי"ש.

ר"ה שם ,דחיוב חינוך דקטנים בשופר
הוא שמיעה ולא תקיעה ,ולהאמור עולה
הדמיון יפה ,ועדיין צ"ע בזה.

 Ê"ÈÙÏÂמסתברא לומר שגם במצוות
שהז"ג שנשים קיבלו על עצמן,
מ"מ לא עדיפא מהנ"ל שחכמים חייבו
אותן ,ולפיכך יתכן שגם בשופר אין חיובם
כמו באיש ,וי"ל שאע"פ שהאיש צריך גם
את התקיעה אע"פ שהמצוה בשמיעה,
מ"מ האשה צריכה רק את השמיעה,
והענין מבואר בס"ד בקרואי מועד עניני
ר"ה סי' ח' מאמרי על תק"ש לנשים,
עיש"ה.

·¯ Ìעל לולב ,הרי צריך שיטול הקטן
לולב בידו כמפורש בגמ' קטן
היודע לנענעם ,ואולי יל"פ דאמנם צריך
שיטול בעצמו וכמו"כ האשה נוטלת
בעצמה ,ברם א"צ להקנות להם,
והפוסקים לא כ"כ לענין קטן ,ומ"מ לפי
דרכנו הנ"ל י"ל כן ,ואכן לפי שי' האגודה,
כמו שא"צ שלכם ביו"ט שני ,ה"ה א"צ
לכם ביד כל או"א ,דתרוייהו מחד קרא
נפקא ,ברם נאמר דנקטינן חדא ,ביד
כאו"א צריך ,אבל שלכם לא צריך ,וכמו
דס"ל לשאר פוסקים החולקים על
האגודה .ולפ"ז נימא שקטן ואשה גם ביום
הראשון א"צ שלכם ,ונחית חיובם חד
דרגא משל אנשים.

 Î"ÂÓÎÂלענין לולב י"ל דהוי מצוה
שבגופו ואי אפשר ע"י אחר,
וי"ל דלאשה סגי גם ע"י לולב של ציבור,
וכשי' אגודה פ"ד דמנחות וספר יד המלך,
ומבואר במקו"א בס"ד ,א"כ י"ל דלנשים
סגי בלולב של ציבור] ,ורק צ"ע גדר
צירוף נשים אל הציבור[ .ובסוכה אכן לא
קיבלו עלייהו ,וכמבואר במקו"א בס"ד.
ועוד יל"ע בהאמור ,ואכ"מ.
 ÈÙÏÂמה שהשווה הראבי"ה נשים וקטנים
בשורש החיוב של אף הם היו
באותו הנס ,שמא יש להשוותם גם בזמן
גרמא שקיבלו עלייהו אצל נשים ,ומדין
חינוך אצל קטנים] ,אע"פ שכמובן אינם
ענין זל"ז ,ודין חובה הוא בפ"ע ,ועיין
ריטב"א סוכה ב ,א ,דצריך שתהיה הסוכה
וכו' כשרה [.ואכן ראה בקרואי מועד עניני

 ‰‡¯Âלהוסיף ביאור ,דאכן דין שלכם
אינו כשאר פסולים ,דכל
הפסולים ,כולל גזול הוי פסול חפצא
להרבה מפרשים ,ואחרים ס"ל דהוי רק
פסול במעשה המצוה משום מצב"ע,
ומ"מ חיסרון שלכם הוא לכו"ע רק חיסרון
במעשה המצוה ,כלומר דנאמר "ולקחתם
לכם" ,דמעשה הלקיחה צריך לכם ,ואין
זה פסול בעצם הד' מינים.
 ‰ÊÏÂי"ל דנשים דקיבלו עלייהו אין להם
הלכה זו ,שהיא מצוה בגוף
הלקיחה ,וי"ל דגם חינוך קטנים א"צ בזה,
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ומה שאמרו בגמ' לא ליקני איניש וכו',
אין הכוונה שאכן צריך להקנות לו ,אלא
שלא יבוא לידי כך ,דא"א לקנותו בחזרה,
ולפי המבואר דנמצא דאם לקח האיש
לולב שאינו שלו ,ה"ז כמו נוטל לולב
לפני עמוד השחר ועדיין הם בידו שדנו
בזה אחרונים ,והבאתי בזה ב"אוצר
מפה"ת" סוכה מא ,ב  ,132-3אבל אין
בזה חיסרון תעשה ולא מן העשוי אם
לולב צריך אגד ,כיון שאין זה פסול
בחפצא ,ועי"ש ב"אוצר" משנ"ת בס"ד.
 ÔÈÚÏÂסוכה לשי' הסוברים שנשים
מברכות על סוכה ]לא כחח"צ
שהובא בישועות יעקב[ ,י"ל עפ"י
הנתבאר בס"ד בקרואי מועד עניני סוכה,
דמלבד עצם הישיבה בסוכה ,איכא דין
בפ"ע שקובע את הסוכה כדירתו במשך
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החג ,וא"כ י"ל דבנשים ליתא להך דינא,
וכן היא המציאות שגם האוכלות בסוכה
אין דירתן קבועה שם.
 ˘ÈÂלהוסיף על האמור דאשה א"צ תקיעה
אלא סגי בשמיעה ,דלפיכך סגי
בתקיעה שלה לבד ,ואע"פ שאין זו תקיעה
של בר חיובא ,ולא כמש"כ יד המלך
שהאשה השומעת תקיעות צריך שיתקע
לה בר חיובא ,דבלא"ה אין זו חפצא של
תקיעת מצוה ,ולדרכנו אינו כן ,וכמו
שאשה מוציאה אשה במגילה ,וכמפורש
בראשונים לשי' בה"ג ,וכיו"ב י"ל דחינוך
קטנים בשופר הוא רק של שמיעה ,ולפ"ז
אפשר דנידון בל תוסיף לנשים במצוות
שהז"ג שעמדו בתוס' וראשונים ,ל"ק כ"כ,
וצ"ע.
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מביא ומבאר מש"כ בעל ושב הכהן דהואיל ואומרים קודם העולות ואח"כ החטאת
לפיכך מתפללים על "סדר העבודה"  fבבנין שלמה תמה א"כ אמאי אין אומרים
ותערב בראש חודש ,וכן אמאי אין אומרים אם אין כהנים בביהכנ"ס  fולפיכך
העלה שתפילת ותערב מיוסדת על מצות נשיאת כפים שתיעשה כפי שהיה
במקדש  fמבאר דנוסח ותערב ראו הקדמונים לתקן לצורך הזכרה לכהנים לעקור
רגליהם  fי"ל שרק תפילת ציבור ביו"ט איקרי תפילת ציבור מהתורה בגדר קרבן
ציבור ,ואפשר דמה"ט רק ביו"ט אומרים כן

 ‰‰יעוין ברש"י ורמב"ן עה"כ )ויקרא ט'
כ"ב( וישא אהרן את ידיו אל העם
ויברכם וגו' ,דפליגי אי הוי ברכת כהנים
או ברכה אחרת ,וכבר מבואר בס"ד
בברכת המלך על הלכות נשיאת כפים.

 ÔÈÂÚÈÂבשו"ת בנין שלמה )סי' א'( שהביא
בשם בעל ושב הכהן שפי' הלשון
בתפילת ותערב "וסדר העבודה וגו'",
דאע"פ שעיקר העבודה מקיימים ע"י
ונשלמה פרים שפתינו ,ברם הואיל ובנוסח
התפילה אומרים קודם העולות ואח"כ
החטאת ,וסדר ההקרבה הוא איפכא,
ולפיכך מתפללים על "סדר העבודה",
עי"ש.
 ÍÈ¯ˆÂלהוסיף על דבריו ,דאכתי מדוע
אכן מקדימים בתפילה את
העולות ולא אומרים כפי סדר ההקרבה,
וזה מתפרש עפ"י מש"כ בשו"ת שב יעקב
או"ח סי' ב' ,דזה ילפינן מקרא דהקדימה
למקראה ,והיינו שיש ילפותא שבקריאה
יש לקרוא קודם עולה ואח"כ חטאת,

ונתבאר בס"ד במקרא העדה פרשת תזריע
סי' ס"ז.
‡ Íראה בבנין שלמה שתמה דא"כ אמאי
אין אומרים ותערב בראש חודש ,שגם
בתפילת מוסף שלו מקדימין העולה
לחטאת ,ותו הוסיף לתמוה ,אמאי פסק
בשו"ת מהר"ם מלובלין ס' ל' והובא
במג"א סי' קכ"ח ס"ק ע"ד ,שאם אין
כהנים בביהכנ"ס ,אין אומרים ותערב,
ולפי פי' זה של ושב הכהן אין תפילה זו
תלויה בנשיאת כפים.
 ÍÎÈÙÏÂהעלה הבנין שלמה בקו"א שם
שתפילה זו אכן מיוסדת על
מצות נשיאת כפים ,והיא מכוונת שתיעשה
מצוה זו בסדר נכון כפי שהיה במקדש,
והיינו ,דבמקדש היה הנשיאת כפים תיכף
אחרי העבודה ,ואנו נוהגין בנשיאת כפים
אחרי הודאה ,וכן היו מזכירין שם
המפורש והיו נושאים ידיהם על ראשם,
וזוהי אפוא הבקשה שתוקנה להחזיר סדר
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נשיאת כפים כפי שהוא במקדש ,ומסיק
דלפיכך בשבת וראש חודש שאין נשיאת
כפים בחו"ל אין אומרים ותערב וכו'.
ויעו"ש כל דבריו .ותמוה ,דגם בא"י
שנושאין כפים בכל יום אין אומרים
ותערב ,וש"מ שאין ענין לזה ,וראה הערת
המהדיר שם מה שהוסיף לציין בזה.
 ‰‰Âעל עיקר השינוי נוסחא בברכת
עבודה כאשר יש נשיאת כפים,
יעוין משנ"ת בס"ד באבודרהם )הוצאת
קרן ראם( ח"א ע'  299והערותי שם ,וכן
ח"ב בתפילת ראש חודש ע'  ,147-8ושם
נזכר רק אם במנחה אומרים רצה או לאו,
הואיל וליכא נשיאת כפים ,ונוסחת ותערב
לא הוזכרה שם ,ולע"ע לא מצאתי המקור
הראשון של נוסח תפילה זו.
‡ Íבפשוטו הוא כמו שי' רס"ג ור"ש
גאון שנוסח רצה אומרים רק כאשר
יש נשיאת כפים ,והיינו שבתחילה תיקנו
חז"ל נוסח כזה כדי שידעו כהנים לעקור
רגליהם ללכת לברכת כהנים ,וכפי שהובא
בהערותי לאבודרהם בשם הקדמונים ,ואין
הדבר תלוי אי איכא כהנים או לאו ,אלא
אם היא תפילה שיש נשיאת כפים או לאו,
ומאחר שמנהגנו כהטור שאין שינוי לענין
רצה והוא נאמר בכל התפילות ,ראו כמה
מהקדמונים לתקן נוסח אחר לצורך הזכרה
לכהנים לעקור רגליהם ,והוא נוסח ותערב,
וכיון שבחו"ל נהגו האשכנזים בנשיאת
כפים רק במוספי י"ט וימים נוראים ,לכן
אמרו תפילה זו רק בתפילות אלו.
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 ‰‰Âלפו"ר נראה שאין נפ"מ בין כהן
אחד בביהכנ"ס או שני כהנים,
הואיל וגם כהן אחד צריך עקירה ,ולפ"ז
הפסק של המהר"ם לובלין שלא לומר
ותערב אם אין כהנים .וראיתי בתשובתו
שם שכתב רק שכן המנהג ,אע"פ שמסיק
שאין כל מניעה לאומרו.

 ‰‰Âכאמור מהך קרא ילפינן שנשיאת
כפים היא בעבודה ,והיינו רק
לאחר קרבן ציבור ,ולכן היא רק בחזרת
הש"צ שהיא תפילת הציבור ,וכבר נתבאר
ענין זה יפה בס"ד בברכת המלך פי"ד
מהלכות תפילה ה"א ,ומה"ט איכא סברא
שרק תפילת ציבור ביו"ט איקרי תפילת
ציבור מהתורה בגדר קרבן ציבור ,יעו"ש
כל הענין ,וראה שו"ת תורת מרדכי סי'
נ"א .ואפשר דמה"ט רק ביו"ט אומרים כן
ולא בשבת ובכל יום אע"פ שבא"י
נושאים כפים כל יום ,וכמו שהעיר בנין
שלמה הנ"ל ,וכבר עמדו בזה ,ראה ציוני
המהדיר שם ,וכן בלוח א"י של הרימ"ט
ז"ל ,ואכ"מ.
 ÂËÂ˘Ù·Âמלבד מה שהתפילה בציבור
איכא נמי הלכתא דנשיאת
כפים צריך עשרה דוקא ,ונפ"מ אם יצאו
באמצע התפילה ,שהדין הוא שמסיים
הש"צ התפילה הואיל והתחיל בעשרה,
ותפילת ציבור איכא אף שאין עתה עשרה,
ואם ירצו לשאת כפים לא יוכלו ,כיון
שעתה אין עשרה ,ועל נשיאת כפים
שצריך עשרה הוא דין בפ"ע ,וכן פסק
בשיירי כנה"ג או"ח סי' קכ"ח ,אבל
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בשו"ת מטה יוסף ח"ב או"ח סי' י"ב פליג
עליה ,ויעו"ש דשו"ט בפירוש הירושלמי.

ואין זה אלא הכשר מצוה בלבד ,ובכה"ג
י"ל שאין להם לברך.

 ‰‰Âמש"כ בשו"ת מטה יוסף שם עפ"י
הרמב"ם בתשובה דקדיש אי אפשר
לומר הואיל והוא ענין אחר ,ומתוך כך
למד דנשיאת כפים אפשר הואיל והיא
חלק מהתפילה ,וכמו דילפינן מהך קרא
דוישא אהרן וגו' ,עי"ש ,אינו מובן לי,
דתפילה היא מצוה בפ"ע ,ונשיאת כפים
היא מצוה בפ"ע ,ורק שסדר נשיאת כפים
הוא מיד אחרי עבודה ,ולעולם אין נשיאת
כפים חלק מתפילה או עבודה ,ולכן
בפשוטו דצריך עשרה בנשיאת כפים
גופא .וראה משנ"ת בס"ד בברכת המלך
פט"ו מהלכות תפילה ה"ט בגדר מה
דנשיאת כפים בעשרה דוקא ,ונחלקו בזה
הקדמונים ,וא"צ לכפול הדברים.

 ÌÈÂ¯Á‡Âדנו על נשיאת כפים בעבודה,
אי צריך שתהא העבודה של
הכהנים דוקא ,או סגי במה שהיא עבודת
ותפילת הציבור ,אע"פ שאין להם לכהנים
חלק בתפילת ציבור כזאת ,כמו כהן מא"י
בתפילת יו"ט שני בחו"ל ,וראה בזה
בתשובות מהר"ם בן חביב או"ח סי' י"ט
– כ' ,וכן בתשובות זרע אברהם למהר"א
יצחקי או"ח כלל א' סי' י"ב – י"ד,
יעוש"ה .ומבואר בס"ד במאמרי בענין
"נשיאת כפים ביו"ט שני".

 ÂËÂ˘Ù·Âי"ל שאם באמצע נשיאת כפים
יצאו מקצתם ,ה"ז משלימים
הנשיאת כפים כיון שהתחילו בעשרה
דומיא דתפילה ,אך אם הכהנים עדיין לא
התחילו יברכך ,אלא עקרו רגליהם וגם
אמרו ברכת המצוות אקב"ו לברך כו' ,וגם
המקריא אמר יברכך ,עדיין אין זו התחלה,

 ¯"ÂÙÏÂאמינא דאע"פ שהכהן אינו
מתפלל עמם ,איכא על התפילה
חובת חפצא לנשיאת כפים ,אבל אין על
הכהן חובת גברא אלא במתפלל עמהם,
לא שנא תפילה שלא שייכת לו כלל כמו
יו"ט שני ,או סתם תפילה שאינו מתפלל
עמהם ,ולפיכך אין חובה עליו לנשיאת
כפים ואע"פ שקראוהו לזה ,אבל אם רוצה
לברך שפיר דמי ,דמכל מקום יש חובת
חפצא של נשיאת כפים בתפילה ,ועיין
בזה.
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נחלקו הגינת ורדים והמהר"ם חביב ,באנשי חו"ל הנמצאים ביו"ט שני בא"י ,האם
יעלה כהן לדוכן בתפילת מוסף שלהם  fועפ"י זה נחלקו בביאור הפלוגתא אם
הכהנים שוקלים או אינם שוקלים  fמעיר ממש"כ האחרונים שהקרבנות עולים
לכל ישראל  fמעיר על מש"כ המהר"ם חביב ,דהשאלה הזאת יש לתלות בזה,
האם בן א"י יכול להוציא יד"ח תפילה לבני חו"ל שהם מחויבים בה ולא הוא f
ולפ"ז יש לדון ,שאם הכהן עצמו הוא נמי הש"ץ והוא מוציא את בני חו"ל בחובת
תפילה שלהם  fמביא ומברר דברי הגינת ורדים דכהן שכבר התפלל כיון שיכול
לחזור ולהתפלל תפילת נדבה שפיר הוי אצלו שעת עבודה  fיש להסתפק לענין
ברכת כהנים במקדש ,האם כהנים ממשמרת אחרת ומבית אב אחר יכולים לברך
אע"פ שאינם יכולים לעבוד

‡ ‡˙Èבסוטה לח ,ב ,ואמר ר' יהושע בן
לוי ,כל כהן שאינו עולה בעבודה,
שוב אינו עולה ,שנאמר )ויקרא ט' כ"ב(
וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד
מעשות החטאת והעולה והשלמים ,מה
להלן בעבודה אף כאן בעבודה וכו'.
ופירש"י ,וירד מעשות ,אלמא בעוד
עבודה בידו בירך ואח"כ וירד מעשות
אלמא השתא הוא דגמר ,ע"כ.
 ‰‰Âבשו"ת גינת ורדים )או"ח כלל א'
סי' י"ב – י"ד( נחלקו המחבר
והמהר"ם חביב ,באנשי חו"ל הנמצאים
ביו"ט שני בא"י ,האם יעלה כהן לדוכן
בתפילת מוסף שלהם ,דהרי אין ברכת
כהנים אלא בעבודה ,ובזה יש לראות האם
הדבר תלוי בעבודה של הציבור השומע
את הברכה ,או שהדבר תלוי בכהן
המברך ,ואם לא שייך אצלו עתה תפילה

זו ,א"כ ליתא גביה עבודה ,וממילא אינו
יכול לברך] .וראה מאמרי בענין "תפילת
ותערב"[.

 Â˜ÏÁÂהפוסקים שם בפירוש המקרא,
שהרי הקרבן האחרון שהקריב
אהרן היה קרבן העם ולא קרבן שלו ,ומכל
מקום בירך את העם ,ש"מ שאינו תלוי
בכהן אלא בישראל ,או שי"ל שאף לאהרן
היה כפרה בקרבן זה ,וממילא אין ראיה
מהכא.
 È"ÙÚÂזה נחלקו שם בביאור הפלוגתא
)שקלים פ"א משנה ד'( דרבן
יוחנן בן זכאי ובן בוכרי ,אם הכהנים
שוקלים או אינם שוקלים ,והיינו שלדעת
הגינת ורדים למ"ד שאין כהנים שוקלים,
נמצא שאינם בכלל עבודה ,ומכל מקום
מברכים ,הרי ש"מ שהדבר תלוי בישראל,
ולמ"ד שהכהנים שוקלים ,אכן לא סגי
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בישראל אלא בעינן שאף הכהן יהיה
בכלל העבודה ,ובלא"ה אינו יכול לברך.
‡· Ïלשי' מהר"ם חביב אע"פ שאין
הכהנים שוקלים כיון שהם עושים
העבודה ,הרי הם בכלל העבודה ,וישראל
משתתפים בממונם וכהנים בעבודה ,ולכן
שפיר הכהנים מברכים לכו"ע .יעו"ש
באריכות.
 ‰‰Âכבר ביארו האחרונים ,ויעוין שו"ת
עמודי אור סי' ז' ,דאין לומר שכל
אלו שאינם שוקלים אין התמידין
והמוספין עולים להם ,וכגון נשים או
פחות מבן כ' להרבה ראשונים ,אלא
בודאי שהקרבנות עולים לכל ישראל ,גם
לאלו שאינם מצווים במחצית השקל,
ועי"ש בעמודי אור מש"כ בזה על שו"ת
הגרעק"א סי' ט'.
 Ê"ÙÏÂשוב אין לומר לא כהגינת ורדים
ולא כמהר"ם חביב ,שדנו על
הכהנים שאינם שוקלים ואין העבודה
שלהם ,ומכל מקום מברכים את העם,
דכאמור אע"פ שאינם שוקלים בודאי שאף
הם מתכפרים באלו הקרבנות ,וממילא אין
להוכיח מהכא לכהן בן א"י שיעלה לדוכן
במוסף של יו"ט שני לבני חו"ל.
 ‰‰Âעוד פלפל שם המהר"ם חביב,
דהשאלה הזאת יש לתלות בזה,
האם בן א"י יכול להוציא יד"ח תפילה
לבני חו"ל שהם מחויבים בה ולא הוא,
והביא כיו"ב מקריאת מגילה ועוד ,ושורש
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הספק האם יש דין ערבות למצוה שרק
הרוצה לצאת חייב בה ולא המוציא ,והיינו
באופן שהוא בר חיובא בעיקר המצוה,
אלא שעל אופנים אלו אינו בר חיובא,
כמו הכא דכו"ע בני חיוב תפילה נינהו,
ורק בתפילה זו אינו מחויב ,וכיו"ב.
 ‰‰Âלכאורה גם זה גופא מחלוקת
האחרונים ,אי יש בזה דין ערבות,
ונתבאר במקומו בשם הגרע"א בפי' דברי
הרא"ש ,לענין להוציא אשה את האיש
בבהמ"ז ,יעו"ש מחלוקתו עם הצל"ח
בדגול מרבבה )סי' רע"א(.
·¯ Ìהכא יש להעיר באופן אחר ,ושו"ר
שהגינת ורדים כבר השיב עליו כן,
דאפי' נאמר שיכול בן א"י להוציא את בן
חו"ל בתפילתו ,מ"מ אינו ענין לברכת
כהנים ,דאם נקטינן שצריך שתהא זו
עבודה של הכהן ,מ"מ הא ליכא ,והרי אין
הכהן צריך להוציא את העם במצות ברכת
כהנים ,אלא השאלה היא אם הוא מחויב
במצוה זו ,וכאמור הוא אינו מחויב ,כיון
שאצלו ליכא עבודה.
 ‰‰Âלפ"ז יש לדון ,שאם הכהן עצמו
הוא נמי הש"ץ ,והוא מוציא את
בני חו"ל בחובת תפילה שלהם ,הרי נמצא
שיש אצלו עבודה ,והיינו שע"י דין ערבות
שהוא מתפלל להוציא את הרבים ,ה"ז
שהוא עצמו בר עבודה ,והרי זה גופא
הגדר בערבות שאע"פ שיצא מוציא ,דה"ז
כאילו הוא עצמו מחויב בתפילה ,וא"כ
בכה"ג לכל הדעות יוכל הש"ץ שהוא
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הכהן לברך ,כיון שהוא נמי עוסק
בתפילה.

 ÔÈ˙‡„Âלהא נראה שאפי' אין הכהן ש"ץ
נמי יוכל לברך ,ויש לקיים דברי
מהר"ם חביב ולסלק מעליו השגת הגינת
ורדים ,שהרי כל השאלה היתה רק על כהן
בן א"י שאין אצלו כלל תפילת מוסף
ביו"ט שני ,אבל כהן בן חו"ל שאינו
מתפלל עכשיו ,כיון שכבר התפלל ,בודאי
שמברך כיון שהוא בתורת תפילה זו ,וכל
זה מבואר שם בתשובות.
 Î"‡Âמעתה נמצא דהיות וע"י דין ערבות
יכול הכהן להתפלל ולהוציא את
בני חו"ל יד"ח תפילה ,וממילא הו"ל
גביה עבודה ,ושפיר נושא כפיו ,א"כ
אע"פ שעתה אינו מתפלל גם יכול לברך,
כיון שיכול להתפלל וה"ז שייך בתורת
תפילה זו ,ושוב אין חילוק בינו לבין סתם
כהן שמברך אע"פ שכבר התפלל ועתה
אינו מתפלל ‡.
˘ ·Âהתבוננתי בדברי הגינת ורדים שם
סי' י"ב ,וראיתי שכתב ,דכהן שכבר
התפלל ,כיון שיכול לחזור ולהתפלל
תפילת נדבה ,שפיר הוי אצלו שעת
עבודה ,ויכול לעלות לדוכן לברך את אלה
המתפללים עתה ,אע"פ שהוא עצמו אינו
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מתפלל ,והוי כמו כל הראוי לבילה אין
בילה מעכבת בו ,יעו"ש.
 ÈÈ‡Âיודע מדוע לא כתב בפשיטות,
שהוא יכול להתפלל כדי להוציא
את הרבים ידי חובתן ,דהא קי"ל אע"פ
שיצא מוציא .וצ"ע.
 ÏÚÂסברתו דמהני משום שראוי לתפילת
נדבה ,לכאורה יש לעיין ,דהנה ברכת
כהנים היא רק על תפילת הציבור ,כמו
שבמקדש נושאין כפים רק בעבודת
התמיד שהוא קרבן ציבור ,ולענין תפילת
נדבה ,נחלקו הקדמונים אי איכא בציבור,
דהנה שי' הרי"ף פ"ג דברכות והרמב"ם
פ"א מהלכות תפילה ,שאין הציבור
מתפללים תפילת נדבה לפי שאין הציבור
מביאים קרבן נדבה ,אבל המאור בברכות
שם וכן הראב"ד בהשגות על הרמב"ם שם
תמהו ,שהרי מצאנו ציבור מביאים נדבה
דהיינו עולה הבאה מהמותרות שהיא קיץ
המזבח ,ועיין בזה במלחמות בברכות שם
מש"כ הרמב"ן ,וכבר תמהו עליו ,שבפי'
לתורה ריש ויקרא ס"ל שהציבור מביאים
נדבה ·.
 ‰‰Âפשוט לפי מה שנפסק בשו"ע
כהרי"ף והרמב"ם שאין תפילת


‡ .וע"ע היטב בספר שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל חלק ב' ע' רי"ד ואילך.

· .ועיין בתכלת מרדכי פרשת ויקרא בשם המשכנות יעקב ,ובהגהות מעט צרי שבספר ישועות
מלכו על הרמב"ם הלכות תפילה שם .ועיין ב"י ומג"א והגר"א או"ח סי' ק"ז ,ושו"ת רמ"ע מפאנו
סי' י"ט.
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נדבה בציבור ,א"כ פשוט שלא שייך בזה
נשיאת כפים ,ברם אליבא דראב"ד והרז"ה
יש מקום להסתפק אי איכא נשיאת
כפים בתפילת נדבה בציבור ,דדילמא לא
מצינו בתורה ברכת כהנים אלא בקרבנות
ציבור שהן חובה ,ולא בקרבנות נדבה,
ואכתי צ"ע.
 ‰˙ÚÓÂדברי הגינת ורדים צ"ע ,במש"כ
דלכן יכול הכהן לברך ,כיון
שיכול להתפלל תפילת נדבה ,דהנה לא
מבעיא אם נקטינן דליכא תפילת נדבה
בציבור ,א"כ נמצא שתפילת הכהן היא
תפילת היחיד ,ואיך יוכל לברך אחריה,
ואפי' אם נאמר דאיכא נדבה בציבור,
אכתי אינו מוכרח שתיקנו בזה נשיאת
כפים.
 Â˙Âאפי' נימא דאיכא נדבה בציבור,
ואיכא נמי ברכת כהנים בתפילת
נדבה בציבור ,מ"מ אינו ענין להכא ,שהרי
כל הציבור מתפלל חובה ,והכהן בעצמו
יתפלל נדבה ,ופשוט שאין הצטרפות של
תפילת נדבה לתפילת חובה ,וממילא
נשארת תפילתו של הכהן גם אם יתפלל,
רק תפילת היחיד ,ואיך יוכל לברך .ולכן
דברי הגינת ורדים צ"ע אצלי.
 ÂËÂ˘Ù·Âי"ל הסברא שכתבנו שיכול
להתפלל גם תפילת הציבור
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שהיא תפילת חובה ,משום שאע"פ שיוצא
מוציא ,וכש"נ.
 ‰‰Âאף שנתבאר שלענין תפילה אין
נפ"מ בחקירת אלו האחרונים ,הנה
עדיין הספק קיים לענין ברכת כהנים
במקדש ,והיינו האם כהנים ממשמרת
אחרת ומבית אב אחר יכולים לברך ,אע"פ
שאינם יכולים לעבוד ,והתם לא שייכי
הסברות הנ"ל ,וחילוק המשמרות הוא דין
תורה ,כמבואר ברמב"ם פ"ד מהלכות כלי
המקדש ה"ג ואילך ,ואע"פ שכהן שיש לו
קרבן יכול להקריבו בעצמו ,יעו"ש בה"ז,
מ"מ הא נתבאר שאין ברכת כהנים תלויה
אלא בקרבן ציבור ,וא"כ צ"ע אם יוכל כל
כהן לעלות לדוכן במשמר שאינו שלו,
וזוהי כאמור חקירת הגינת ורדים ומהר"ם
חביב.
 ¯˜ÈÚ·Âהגדר דמצות נשיאת כפים היא
פעם אחת ביום ,והשאר רשות
ומקיים מצות מהתורה ,צ"ב הגדר בזה,
ועיין מנח"ח מצוה שע"ח ,וצ"ע בכהן
שעלה לדוכן בגבולין דהוי נמי לכמה
קדמונים דאורייתא ,האם שוב אין עליו
חובה לעלות במקדש ,או דילמא אין
נשיאת כפים של גבולין פוטר של מקדש,
וצ"ע .וראה עתה באריכות מש"כ בס"ד
בברכת המלך פי"ד מהלכות תפילה ה"א.
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·Ë"ÂÈ· ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙ ÁÒÂ
מבאר דב' הנוסחאות "שנשתלחה במקדשך" או "השלוחה במקדשך" תלויות
במחלוקת הרמב"ם והראב"ד  fהרמב"ם בנוסח התפילה גורס "שנשתלחה" ומבואר
עפ"י החינוך דהיתר איכא בזה"ז ולא חובה  fמפרש הא דאומרים "ואין אנחנו
יכולים לעלות ולראות"

·˙ ˙ÏÈÙמוסף דרגלים נאמר "ואין אנחנו
ולראות
לעלות
יכולים
ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו
בבית בחירתך בבית הגדול והקדוש
שנקרא שמך עליו מפני היד שנשתלחה
במקדשך" .ובסידור "אשי ישראל" הנוסח
הוא "השלוחה במקדשך" .והוא כנראה
סמך עצמו על הרוו"ה שהגיה כן בסידורו,
אבל אין לעשות תיקון זה ‡ ,שהוא כנגד
כל הסידורים הקדמונים ,ונגד המבואר
בראשונים .והרוו"ה סמך על בעל ויעתר
יצחק ,וידוע שאין מקורו טהור ,ואכ"מ.
 ÏÎÓÂמקום נחזי אנן ,דלכאורה ב'
נוסחאות הללו תלויות במחלוקת
הרמב"ם והראב"ד ,אם אפשר היום
להקריב קרבנות ,יעוין פ"ו מהלכות בית
הבחירה ,דלשי' הרמב"ם שאפשר היום
להקריב קרבנות ,א"כ נמצא דמה
"שנשתלחה" היד במקדש בעבר אינו
מונע הקרבת הקרבנות בזה"ז ,ולכן עדיף
לומר "השלוחה" ,היינו שהמניעה היא מה


שהיום אי אפשר להכנס להר הבית לבנות
מזבח.
‡ ÌÏÂלשי' הראב"ד שאי אפשר היום
להקריב קרבנות ,הגירסא הנכונה
היא "שנשתלחה" ,דזוהי הסיבה שהיום אי
אפשר לנו להקריב ,ואע"פ שתנתן לנו
היום האפשרות להכנס ,אי אפשר להקריב
כיון שבטלה קדושת המקדש ,ורק בגאולה
העתידה שיהיה מקדש במקומו נוכל
להקריב.
·¯ Ìהרמב"ם בנוסח התפילה גורס
להדיא "שנשתלחה" ,וזה אינו
מתאים לכאורה עם שיטתו .אמנם
לפמש"כ בס"ד במקו"א עפ"י החינוך
דהיתר איכא בזה"ז ולא חובה ,תו אין
קושיא ,דאנו אומרים בתפילה שאין אנו
יכולים לעשות חובותינו ,וזה באמת אי
אפשר בזה"ז אפי' נבנה מזבח .ומבואר
שם ששיטה זו מוכרחת בדברי הרמב"ם
ריש הלכות בית הבחירה שמצות בנין


‡ .ומצאתי בספר דרכי נועם לר"ש מקלוריא שיצא בתוקף על תיקון נוסח זה ,יעוש"ה.
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ביהמ"ק היא להקרבת הקרבנות ,ש"מ
דבזה"ז אין מצוה.
 ˘ÈÂלהוסיף עוד ,דמבואר שם ברמב"ם
דביהמ"ק הוא נמי לצורך עליה לרגל
וחגיגה ,יעו"ש וכן בספר המצוות עשה כ',
ולפ"ז אתי שפיר טפי ,דאומרים בתפילה
"ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות" ,וזה
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באמת אי אפשר אפי' תנתן לנו הרשות
לעלות להר הבית ,ואפי' יהיו כולם
טהורים ,דאי ליכא ביהמ"ק ליכא מצות
ראיה וחגיגה .וא"ש נוסח התפילה
"שנשתלחה" ואין לשנות נוסח הקדמונים.
שו"ר מש"כ בשו"ת ציץ הקדש ח"א סי'
מ"ז ,יעוש"ה.
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טעה ביו"ט שחל בשבת בשחרית והתפלל של שבת ואמר יעלה ויבוא עם הזכרת
היום ,האם יצא ידי חובתו  fבשו"ע איתא ,שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעלה
ויבוא יצא ואפילו היה שבת אם הזכיר ביעלה ויבוא יצא  fמעיר אמאי לא ביארו
שם כפשוטו ,דהרי פסק השו"ע שהמתפלל של חול והזכיר באיזה אופן של שבת
יצא וא"כ ה"ה של יו"ט  fאמנם לפי המבואר במג"א הטעם שהמתפלל של חול
בשבת יצא ,א"כ ביו"ט שחל בשבת לא עשה כמטבע שתיקנו חכמים

 ‰‰ביו"ט ראשון של חג שחל בשבת,
שטעה המתפלל בשחרית ,ובמקום
להתפלל של יו"ט התפלל של שבת ,ואמר
יעלה ויבוא עם הזכרת היום בעבודה,
האם יצא ידי חובתו ,או שצריך לחזור
ולהתפלל.
 ‰‰Âאיתא בשו"ע או"ח סי' תפ"ז סעיף
ג' ,שכח לומר אתה בחרתנו ואמר
יעלה ויבוא יצא ,ואפילו היה שבת אם
הזכיר ביעלה ויבוא יצא .ואלו הם דברי
המחבר והרמ"א ,ומקורם בב"י בשם
אורחות חיים ,ולעת עתה לא מצאתי מקור
הדברים באורחות חיים לרא"ה מלוניל.
והנה יעויין שם במג"א ואחרונים
ובמשנ"ב שם ,שטרחו לפרש איך המדובר
הכא ,שאמר שאר הנוסח והחתימה
והחסיר רק אתה בחרתנו וכו' ,יעו"ש כל
הענין.

‰¯Â‡ÎÏÂ

צ"ע אמאי אין הפירוש
כפשוטו ,דהרי הכי איתא

בשו"ע שם סי' רס"ח סעיף ד' ,מי
שהתפלל תפילה של חול בשבת ולא
הזכיר של שבת לא יצא ,ואם הזכיר של
שבת בתוך שמונה עשרה אע"פ שלא קבע
ברכה לשבת יצא ,ע"כ .ויעויין בב"י מקור
הלכה מחודשת זו ,והנוסחאות שיש
ברמב"ם בעיקר הדין אם התפלל של חול
בשבת ,אם הגי' הנכונה היא "יצא" או
"לא יצא".
 Ó"ÓÂפסק השו"ע הוא שהמתפלל של
חול והזכיר באיזה אופן של שבת
יצא ,ובפשוטו ה"ה של יו"ט ,ולפיכך
פשוט שאם אמר יעלה ויבוא והזכיר שם
את היו"ט וכן את השבת ,אם היה שבת,
ה"ז יצא ,וא"כ הדין הנ"ל בשם אורחות
חיים הוא פשוט ,ור"ל שלא אמר אתה
בחרתנו ,כלומר כל תפילת יו"ט אלא
תפילת חול ,אבל הזכיר יעלה ויבוא
בעבודה ,וכן הזכיר שם של שבת ,יצא
יד"ח ,והוא פשוט .ולפו"ר יש לשאול על
כל הפוסקים שלא פי' כן.
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˘ ¯"Âשכיוונתי בזה להגר"א שם בסי'
תפ"ז ,שציין על דין השו"ע דהוא
כנתבאר בסי' רס"ח ס"ד ,וזה ממש
כדברינו ,ולפו"ר צ"ע המשנ"ב שלא הביא
לפי' הגר"א וההלכה המתבארת מתוך כך.
ולפ"ז לכאורה בנידון השאלה הנ"ל
שהתפלל של שבת והזכיר של יו"ט ביעלה
ויבוא ,נמי יצא יד"ח ,דמאי שנא ,ושוב
מצאתי שכן פסק כף החיים בסי' רס"ח,
עי"ש.
‡· Ïבאמת אינו פשוט כלל ועיקר ,דיעוין
מג"א סי' תפ"ז ס"ק ב' ,שמבאר
הטעם שהמתפלל של חול בשבת יצא,
הואיל ועפ"י עיקר הדין צריך להתפלל
י"ח ברכות ,וכיון שרק הזכרת שבת חסר
לו סגי באיזו הזכרה שהיא.
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 Ê"ÙÏÂבשבת ויו"ט שלא התפלל י"ח,
אלא של שבת והזכיר של יו"ט
בעבודה ,הרי לא עשה כמטבע שתיקנו
חכמים על אותו יום לחתום ברכה של
שבת וזמנים ,וגם לא התפלל י"ח כפי
עיקר הדין ,וא"כ לא יצא ,וכן מתבאר
להדיא בדגול מרבבה על המג"א שם,
ע"ש .ויש להעיר על כף החיים שפסק כנז'
מדעת עצמו ולא ירד לכל הנ"ל.
 ÔÈÈÚÂעוד בשו"ת אהל יוסף למהר"י
מולכו או"ח סי' י"ג וברכ"י סי'
ת"צ ,וחכמת שלמה להגרש"ק או"ח סי'
תפ"ז סעיף א' ,והענין צריך תלמוד ,כי לא
נתבאר להדיא בפוסקים ,וע"ע באשל
אברהם )אופנהיים( סי' ת"צ ס"ק ג'
שהביא מתשובת אהל יוסף הנ"ל ,עי"ש.
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בפסחים איתא ,סדר הבדלות אומר המבדיל בין קודש לחול וכו' בין כהנים
ללויים  fובתוס' שם כתבו ,דהבדלה שבין כהנים ללויים היא הבדלה שבין קודש
לקודש ,ולפירושם נמצא שגם בלויים איכא קדושה  fגם בספר המנהיג כתב
דהבדלת כהנים מלויים היא מעין חתימה בין קודש לקודש  fאולם המאירי
והאבודרהם כתבו דהמקור להבדלה בין קודש לקודש חזינן בקרא והבדילה הפרוכת
לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים  fומבואר לפי מש"כ המשך חכמה דליכא
קדושת לוייה

 ‰‰יעויין פסחים קד א ,מיתיבי סדר
הבדלות האיך אומר המבדיל בין
קודש לחול כו' ,בין כהנים ללויים
וישראלים כו' ,אמרי כהנים לויים
וישראלים תרי מילי נינהו בין לויים
לישראלים דכתיב בעת ההיא הבדיל ה'
את שבט הלוי ,בין הכהנים ללויים דכתיב
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן
להקדישו קדש קדשים ,ע"כ .ובתוס' שם
ד"ה בעי כתבו בסוה"ד ,הבדלת וקדשת
את עמך ישראל בקדושתך שתי הבדלות
בין כהנים לויים וישראלים ז' והוי מעין
חתימה דבין קודש לקודש ,ע"כ.
 ÂËÂ˘Ù·Âכוונתם ,דכיון דבהבדלת
וקדשת נרמזו ב' הבדלות
הללו ,והבדלה שבין כהנים ללויים היא
הבדלה שבין קודש לקודש ,ושפיר הוי


מעין חתימה סמוך לחתימה ,שלפירושם
הרי נמצא שגם בלויים איכא קדושה,
ולפיכך הוי הבדלה בין קודש לקודש ,וכן
הוא גם ברא"ש שם סי' י"א.
 ‰‰Âיעויין בספר המנהיג דיני שבת סי'
ע"ו ,מהדורת מוסד הרב קוק ע'
ר"ג ,כתב גם הוא כהתוס' בשם ר"ת,
דהבדלת כהנים מלויים היא מעין חתימה
בין קודש לקודש .וראה גם תשובות ספר
הישר לר"ת סי' ס"ז אות ד' ,ובפשוטו,
דכיון דפשוט להו דהבדלת כהנים מלויים
הוי הבדלה בין קודש לקודש ,היינו דס"ל
דאיכא קדושת לויה ,ולא כפי שנקט
המשך חכמה דלית בהו קדושה ‡.
 ÔÎ‡Âיעויין מאירי שם ,וכן באבודרהם
בסדר ההגדה ,וכ"ה במאירי חולין


‡ .ראה משך חכמה עה"כ )במדבר ג' מ"ה( והיו לי הלוים אני ה' ,דהא דאיתא בגמ' מגילה כו,
ב ,דתשמישי קדושה ה"ז קדוש ,ותשמיש תשמישי קדושה אינו קדוש ,יש ללמוד המקור לזה
מהמקראות ,דכהנים איקרו תשמישי קדושה ,ולפיכך הם עצמם נמי קדושים ,וכמפורש בתורה
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כו ,ב ,דהמקור למושג הבדלה בין קודש
לקודש חזינן בתורה בקרא )שמות כ"ו
ל"ג( ,והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש
ובין קדש הקדשים ,ואכתי צ"ע אמאי לא
ניחא להו בהא דאיתא להדיא בגמ'
הבדלת כהנים מלויים ,וזוהי אפוא הבדלה
בין קודש לקודש ,ואמאי הצריכו להביא
הבדלה שלא הוזכרה בגמ' שם ,ולפי
המשך חכמה י"ל דאכן שיטתם כפי
שהעלה שאין קדושה בלויים.
 ˙Ó‡·Âהמאירי אע"פ שהזכיר פירושו
של ר"ת שבתוס' ,מ"מ לא כתב
דהבדלת כהנים ולויים הוי מעין חתימה
דבין קודש לקודש ,ואכן גם בתוס' רבינו
פרץ שם ,והוא התוס' שבמרדכי ,איתא
נמי המקור מפרוכת וכן כתב לפי' ר"ת,
אבל לא הזכיר סיום דבריו דהוי מעין
חתימה ,והיינו דנקטו כהמשך חכמה.
‡ ‡Ïשלפ"ז צ"ע על המנהיג שם ,שאע"פ
שכתב כהתוס' הנ"ל דהבדלת לויים
וכהנים הוי מעין חתימה של קודש
לקודש ,מ"מ הביא המקור להבדלה זו
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מהבדילה הפרוכת וגו' ,ועליו צ"ע למה
צריך לזה ,כיון שהבדלת כהנים ולויים
המפורשת בסוגיא שם ,היא נמי בין קודש
לקודש עפ"י שיטתו ,וצ"ע.
 ÔÈÈÂÚÈÂברביד הזהב פרשת תרומה ,שהבין
בכוונת אבודרהם ,דכל חיוב
הבדלה בין קודש לקודש ילפינן ליה
מקרא דפרוכת ,עי"ש .ולפו"ר בפשוטו
אינו כן ,ואין הכוונה אלא לענין נוסח
הברכה ,ולא על עצם החיוב ,ומ"מ צ"ע
דאולי הכל ענין אחד.
 Ó"ÓÂלפי שי' המשך חכמה לכו"ע ליכא
קדושת לוייה ,וכאמור פשט התוס'
בפסחים אינו כן ,וע"ע משנ"ת בס"ד בבן
המלך פי"א מה' בכורים הי"א ,וכן
בהערותי לאבודרהם )מהדורת קרן ראם(
ח"ב ע'  ,227וע"ע תוס' הרא"ש שם
והערות שם] .ואגב ,הראוני לשטמ"ק
ביצה ד ,ב על הנוסח מיו"ט ראשון לשני,
שגם למ"ד שמבדילין מיו"ט ראשון ליו"ט
שני ,הנוסח הוא בין קודש לקודש ,עי"ש[.



קדושים יהיו לי וגו' ,ברם הלויים הם משמשי משמשין ,והיינו שהם נתונים לאהרן ולבניו לשמשם,
ולכן אין בהם קדושה וע"ע מקרה העדה שם סי' י"א.
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כתב הרמב"ם ,וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה
כערב שבת שדבר זה בכלל הכיבוד  fצ"ע אמאי חזר הרמב"ם והזכיר הלכה זו f
מבאר דקמ"ל דהלכה זו נוהגת בכל ערבי יו"ט אע"פ שהן ימי חוה"מ  fיש לדון
במי שלא אכל קודם מנחה  fסעודת חוה"מ יש להקדימה לשחרית ואם לא סעד
שחרית יש לאוכלה אפי' מהמנחה ולמעלה  fבערב יו"ט שחל להיות בשבת לדעת
הרמב"ם לכתחילה יש לאכול סעודה שלישית בזמנה בט' שעות ומחצה

 ·˙Îהרמב"ם )פ"ו מהלכות יו"ט הט"ז(
וז"ל ,כשם שמצוה לכבד שבת
ולענגה כך כל ימים טובים וכו' ,וכבר
ביארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת ,וכן
ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים
טובים מן המנחה ולמעלה כערב שבת
שדבר זה בכלל הכיבוד ,ע"כ.
 ‰‰Âבפרק ל' מהלכות שבת אכן
מבוארים כל הלכות כיבוד ועינוג,
ושם בה"ד איתא הדין שאסור לסעוד
מהמנחה ולמעלה ,וצ"ע אמאי חזר כאן
הרמב"ם והזכיר הלכה זו יותר משאר
הלכות שהוזכרו שם .והלשון "וכן" ,אינו
מובן שהרי הכל כבר בכלל.
 Ï"Âבפשיטות דדברי הרמב"ם בדקדוק,
שהרי בהלכות שבת שם איתא
שאסור לקבוע סעודה ומשתה בערב שבת
מפני כבוד השבת ,והיינו סעודה חשובה,


וסתם סעודה אסור לקבוע מהמנחה
ולמעלה ,ויעו"ש במגיד משנה.
 ‰‰Âאי אפשר שיהיו דינים אלו אף
ביו"ט ,שהרי בערב שמיני עצרת
וערב יו"ט אחרון של פסח הם ימי חוה"מ,
ובחוה"מ איכא מצות שמחה בכל יום,
וממצוה זו הרי צריך לאכול בשר ולשתות
יין ,וזוהי מצוה מהתורה ,ויעו"ש בפ"ו
מהלכות יו"ט הי"ח ‡.
 ‡ÏÂמסתבר שמשום כבוד יו"ט שיבוא,
נבטל מצות שמחה בערב חג,
ובפשוטו סעודה זו היא בגדר סעודה
ומשתה חשובה ,ותו נראה דהיות וסעודה
זו היא סעודת מצוה ,אין בזה חיסרון של
העדר כבוד יו"ט ,וכמו שפשוט שיו"ט
שחל בע"ש ,בודאי סועדים סעודה גדולה
לכבוד יו"ט.


‡ .ותו יל"ע ,הואיל ולפי הרמב"ם עונג יו"ט הוא משום דאיקרי מקרא קדש ,א"כ הרי לשיטתו גם
חוה"מ הוי מקרא קדש ,עי"ש .וא"כ חוה"מ לענין זה הוי כיו"ט ממש ,ואכתי צ"ע בזה.
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 ‰ÊÏÂבא הרמב"ם וקאמר דמ"מ הלכה זו,
שלא לקבוע סעודה מהמנחה
ולמעלה ,נוהגת בכל ערבי יו"ט אע"פ
שהן ימי חוה"מ ,דכיון שסגי בסעודת
יו"ט שלפני המנחה ,א"צ לסעוד אחר
המנחה ,ולפגוע בכבוד יו"ט הנכנס.
 ÔÎ‡Âיש לדון במי שלא אכל קודם מנחה,
אם יאכל אחר מנחה ,ואפשר
דחוה"מ שחיובו רק בשר ויין לשי'
הרמב"ם ,ואין בו חיוב פת ,אין כל בעיה,
ועיין בשו"ת רע"א השמטה לסי' א'.
 Ë"ÂÈ·Âשחל בערב שבת ועדיין לא אכל,
הרי לא קיים מצות סעודת יו"ט
שהיא דוקא בפת ,ומאידך גיסא אם יאכל,
הרי זה פוגע בכבוד שבת ,ואולי כאמור
כיון שזו היא סעודת מצוה לית לן בה,
כלומר אין זה פוגע בכבוד שבת ,ואע"פ
שהרמב"ם בהלכות שבת שם פי' דהכבוד
הוא שיכנס לשבת והוא מתאוה לאכול ·.
 ‰‰Âבשו"ע או"ח סי' רמ"ט ס"ב איתא
הדין שאסור לקבוע בערב שבת
סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול,
וכתב שם המשנ"ב בשם הפמ"ג שהוא
הדין בערב יו"ט ,וכאמור הדין נכון רק
בערב יו"ט שאינו חוה"מ ,אבל בחוה"מ
י"ל שמותר ,ואכן הרמ"א שם כתב
דסעודה שזמנה ערב שבת כגון ברית
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מילה או פדיון הבן מותר ,וכן המנהג
פשוט.
 ˘"ÈÚÂבמשנ"ב בשם הב"ח דלכתחילה
מצוה להקדימה לשחרית ,ורק
בדיעבד אפי' מהמנחה ולמעלה מותר.
ולפ"ז יש לדון גם לענין סעודת חוה"מ,
דהיות ודי בסעודה אחת ,יש להקדימה
לשחרית ,ואם לא סעד שחרית ,יש
לאוכלה אפי' מהמנחה ולמעלה.
 ‰‰Âזה אמור אפי' בסעודה ומשתה
שאינו רגיל בימי החול .ולפ"ז יש
לדון בשבת שהוא ערב יו"ט לענין אכילת
סעודה שלישית ,דהנה בשו"ע סי' רצ"א
ס"ב נפסק שזמן סעודה שלישית משיגיע
זמן המנחה ,דהיינו משש שעות ומחצה.
 ‰‰Âאף שכן היא דעת הראשונים ,אינו
מובן לי איך אפשר לומר שכן היא
גם שי' הרמב"ם ,שהרי בפרק ל' מהלכות
שבת ה"ד נאמר הדין שלא לסעוד מן
המנחה ולמעלה ,ושם פי' המגיד משנה
דהיינו מט' שעות ,ושם בה"ט כתב
דסעודה שלישית זמנה דוקא במנחה
ועי"ש במגיד משנה ,ואיך נאמר שכאן
הכוונה למנחה גדולה משש שעות
ומחצה ,והרי הרמב"ם סתמא כתב בב'
המקומות זמן מנחה ,ובאמת פשט שי'
הרמב"ם דזמן מנחה היינו מט' שעות,


· .וצ"ע בלשון הרמב"ם פ"ל מה' שבת ה"י לענין קביעת סעודה בזמן ביהמ"ד ,דהיינו דוקא
על היין ,כלומר סעודה חשובה ,והכא בע"ש ויו"ט לא צריך כן.
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וכפי שיטתו בפ"ג מהלכות תפילה ה"ב,
שעיקר זמנה הוא כך ,ורק המתפלל מו'
שעות ומחצה נמי יצא ,יעו"ש.
 Ê"ÙÏÂבערב יו"ט שחל להיות בשבת,
שפיר לכתחילה לדעתו יש לאכול
סעודה שלישית בזמנה בט' שעות ומחצה,
ואין למנוע סעודת מצוה דהשתא משום
סעודת יו"ט של הערב.
‡ ÔÎעיין רמ"א סי' תקכ"ט ס"א שם הובא
הדין שאין לאכול בערב יו"ט
מהמנחה ולמעלה ,ואם ערב יו"ט הוא
שבת ,יוכל לקיים סעודה שלישית ,ועי"ש
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במשנ"ב סק"ח בשם הגר"א ,שאפי' שכח
או עבר ולא קיים סעודה שלישית קודם
מנחה קטנה ,יאכל לאחר מנחה קטנה.
והנה כאמור לשי' הרמב"ם נראה שכך
הדין לכתחילה ,וכש"נ.
 ˘"ÈÚÂבבה"ל לענין יו"ט ראשון שהוא
ערב יו"ט שני ,ויש לדון בשני
יו"ט של ר"ה אם יש לחלק בזה אם לאו.
ועכ"פ בחל יום א' של ר"ה בשבת ,הרי
לפי האמור בודאי שאין מניעה לאכול
סעודה שלישית בזמנה ,ולפי הרמב"ם
בפשוטו הוא ממנחה קטנה ולמעלה ,ועיין
היטב.
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כתב הרמב"ם ,שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם חייב
אדם להיות בהן שמח  fאינו מובן מה זה שהוסיף "שאר ימים טובים כולם" f
מבאר דכוונתו גם על ראש השנה ,ומעיר שלא דייק השאג"א שזוהי כוונת
הרמב"ם  fמעיר על סברת האו"ש בענין ליל יו"ט ראשון שאין בו מצות שמחה

 ·˙Îהרמב"ם פ"ו מהלכות יום טוב
הלכה י"ז וז"ל ,שבעת ימי הפסח
ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים
כולם אסורים בהספד ותענית ,וחייב אדם
להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו
ואשתו וכו' ,עכ"ל ,יעו"ש.
 ‰‰Âלשונו אינו מובן ,שלאחר שכתב
להדיא שבעת ימי הפסח ושמונת
ימי החג ,מה זה שהוסיף שאר ימים טובים
כולם ,והרי לא נותר מכל הימים טובים
אלא חג השבועות ,ומה שלא כתב סתם
כל שלושת הרגלים ,י"ל שרצה לבאר שגם
חוה"מ בכלל ,אך מ"מ היה לו להוסיף
וחג השבועות ותו לא מידי ,ולא רק שכתב
"שאר ימים טובים" ,אלא דייק לכתוב
"שאר ימים טובים כולם" ,ומאי האי
"כולם" שכתב.
 ÈÏÂ‡Âי"ל ,שלא פסיקא ליה להרמב"ם
מה הדין של ראש השנה ,אי איכא
דין שמחה או לאו ,ודן בשאלה זו השאגת
אריה סי' ק"ב ,ולכן סתם הדברים שאין
רצונו לומר בדוקא שלשה רגלים חייבים
בשמחה ,ומאידך אין רצונו לומר שראש

השנה אין בו דין שמחה ,ולכן כתב סתמא,
והבוחר יבחר.
 ˙Ó‡·Âהרי הרמב"ם כתב בהלכות יו"ט
פ"א ה"ה  -ו' גדרי איסור עשיית
מלאכה ביו"ט שהם תלויים בחיוב שמחה,
ואם ראש השנה שאני ,א"כ גם הדינים
הללו אינם נאמרים בראש השנה ,וזאת לא
שמענו ,ובדרך זו הוכיח גם השאג"א
ממקומות אחרים.
 Î"ÂÓÎÂהקדים הרמב"ם בפ"א מהלכות
יו"ט ה"א ,דששת ימים בשנה
נקראים ימים טובים וזה כולל ראש השנה.
ובאמת נראה פשוט ,דהואיל וימים טובים
הם רק ששה ,וחוה"מ אינו בכלל יו"ט,
לכן הוצרך הרמב"ם לפרש שבעת ימי
הפסח ושמונת ימי החג שכך דינם אע"פ
שאינם ימים טובים ,ואח"כ הוסיף שאר
ימים טובים כולם ,והיינו שבועות וראש
השנה ,וכש"נ.
 ÔÎ‡Âלפלא לי ,שלא דייק השאג"א שזוהי
כוונת הרמב"ם ,ולא כמש"כ לעיל
דלא פסיקא ליה ,דבודאי פסיקא ליה,
ובכותבו "כולם" בלי ספק כוונתו גם על
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ראש השנה .וראה במאמרי בענין "מלאכת
אוכל נפש ושמחת יו"ט" שי' הקדמונים
ושכ"ה שי' הרמב"ם דכל דין אוכל נפש
הוא משום שמחת יו"ט ,ומוכח אפוא
דאיכא שמחת יו"ט בר"ה.
‡ Íיעו"ש בשאג"א ,שהעיר מליל יו"ט
ראשון שאין בו מצות שמחה ומ"מ
הותר בו מלאכת אוכל נפש ,וראה אור
שמח הכא שמיישב שאלה זו עפ"י
הירושלמי פ"ק דראש השנה ,דכל שביום
נדחה ,הרי גם בלילה מותר ,ולפ"ז כתב
שמבשל ואופה בלילה גם לצורך הלילה
ולא רק לצורך מחר ה"ז מותר מדין
הואיל ,ולדעתו דהואיל כזה שלא מחסר
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מעשה היינו שלא יעשה בה שום חידוש
רק שיניח למחר ,בזה לכו"ע אמרינן
הואיל ,עי"ש.
 È˙Î‡Âעדיין צ"ע ,אע"ג דנימא דכו"ע
מודו דהואיל כה"ג דמהני ,מנלן
שהוא היתר לכתחילה ,ובגמ' מצינו רק
דאמרינן הואיל לפטור ממלקות דמלאכה
ביו"ט .וצ"ע .ובעיקר סברת האו"ש ,עיין
בהדרת קדש עניני מילה סי' כ"ט הובאה
מחלוקת רש"י ותוס' פסחים מז ,א,
במאכל שאינו ראוי עתה אלא לאחר שעה,
אי הותרה לו עשיית מלאכה אוכל נפש
קודם לכן ,וראה בהערות שם משנ"ת
בס"ד ,ודוק לנידון דידן.
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כתב הרמב"ם ,מכשירי מילה אפילו בזמנה אינן דוחין את יום טוב ,הואיל ואפשר
לעשותן מערב יום טוב ,וקל וחומר הדברים אם לא דחו מכשירי מילה שבות שהוא
מדבריהם האיך ידחו לא תעשה של תורה  fמבאר מש"כ הכס"מ דהמקור הוא
מהגמ' שבת אמר קרא הוא לבדו יעשה לכם ,הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה
שלא בזמנה דאתיא מק"ו  fצ"ב לאיזה צורך הוסיף הרמב"ם הך ק"ו שאינו אלא
סברא דרבנן על מה דילפינן להדיא מקרא  fמיישב עפ"י המבואר בשי' הרמב"ם
דס"ל דמכשירי אוכל נפש מותרים ביו"ט מהתורה  fמבאר הדמיון בין מכשירי
אוכל נפש ובין מכשירי מילה  fמבאר המשך דברי הרמב"ם דשוחקין סממנין ביו"ט
הואיל וראוי לקדרה  fמביא ומברר מש"כ רבינו חננאל ,וכן בספר ערוגת הבושם
ובתשובות רבינו משולם איגרא לפרש הסוגיא

 ·˙Îהרמב"ם )פ"ב מהלכות מילה ה"י(
וז"ל ,מכשירי מילה אפילו בזמנה
אינן דוחין את יום טוב ,הואיל ואפשר
לעשותן מערב יום טוב ,וקל וחומר
הדברים ,אם לא דחו מכשירי מילה שבות
שהוא מדבריהם האיך ידחו לא תעשה של
תורה ,אבל שוחקין לה סמנין ביום טוב
הואיל וראוי לקדירה וטורפין לה יין
ושמן .ע"כ.
 ·˙ÎÂהכסף משנה המקור מהגמ' שבת
קלג ,א ,רבא אמר ,אמר קרא
)שמות י"ב ט"ז( הוא לבדו יעשה לכם,
הוא ולא מכשירין ,לבדו ולא מילה שלא
בזמנה דאתיא מק"ו ,ופירש"י ,מק"ו
דצרעת ,כדאיתא לעיל בגמ' שם קלב ,ב,
ומכשירי מילה שהזכיר כאן הרמב"ם הוא
עשיית מכשירין ע"י מלאכה גמורה ,וזה
שאמר וקל וחומר הדברים וכו' ,וכיון

דע"י מלאכה אסור לעשות מכשירין ,הוא
הדין באיסור שבות דלא פלוג רבנן ,וקל
וחומר זה הוא מסברת רבינו ,ואפשר
שהוא מפרש ,דמאי דאמרינן דאתיא מקל
וחומר אתיא למכשירין הנזכר למעלה,
והקל וחומר הוא זה שכתב הרמב"ם ,ע"כ
דבריו.
 ‰‰Âבאמת אינו מובן ,דהסוגיא דהתם
ודרשא דרבא לא איירי במכשירי
מילה אלא במילה שלא בזמנה ,ובפשוטו
דין מכשירי מילה ביו"ט כדין מכשירי
מילה בשבת ,שהרי לולא קרא דביום
השמיני ואפי' בשבת ,הרי אין מילה דוחה
לא שבת ולא יו"ט ,ועל מכשירי מילה
ליכא ילפותא דלדחי שבת ויו"ט ,ורק ר"א
ס"ל שגם מכשירי מילה דוחים שבת
ויו"ט ,וא"כ פשוט הוא הדין כן ,ואינו
מובן אפוא מה שהביא הכס"מ המקור
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מסוגיא זו ,וכן צ"ע לאיזה צורך הוסיף
הרמב"ם וקל וחומר הדברים ממכשירי
מילה שהן שבות שאינם דוחים שבת.

‡ Íנראה לקיים כוונת הכס"מ לפי מאי
דמסיק דהק"ו שכתב הרמב"ם מקורו
בדברי רבא ,וכנראה שעפ"י דרך זו צריך
להגיה וכך צ"ל בגמ'" ,לבדו ולא מילה
אפילו בזמנה דאתיא מק"ו" ,ולפי"ז אכן
כל לשונו של הרמב"ם מקורו בגמ',
והנידון הוא כאן לא לענין עצם המילה,
דמילה שלא בזמנה שאינה דוחה יו"ט לא
אתיא מהך קרא ,אלא הואיל ויו"ט הוי
עשה ולא תעשה ,אין עשה דוחה את ל"ת
ועשה ,וכמו דמסיק רב אשי ,והרי
הרמב"ם סובר כן ,דיו"ט הוי עשה ולא
תעשה.
 ÔÈÂÚÈÂבתוס' דקשיא להו גם בדעת רבא
דמצינו דהוא גופיה ס"ל דכל יו"ט
הוי עשה ול"ת ,ויעו"ש מש"כ ליישב,
ולהרמב"ם אכן אין הדברים הללו בנוסחת
הגמ' ,אלא הנידון הוא כאן על מכשירי
מילה בזמנה ,והיינו דסוף דבריו נמשך
אחרי תחילתם ,דדרש תחילה שאין
מכשירי אוכל נפש דוחין יו"ט ,ואח"כ
דרש שאין מכשירי מילה דוחין יו"ט.
 ‰‰Âבשלמא לפירש"י דאתיא מק"ו
מצרעת ,היינו שעל כן צריך
ילפותא שאין מילה שלא בזמנה דוחה
יו"ט ,הואיל ובלאו הכי אכן היינו לומדים
בק"ו מצרעת שמילה שלא בזמנה דוחה
יו"ט ,אבל להרמב"ם הרי אינו כן ,אלא
אדרבה ילפינן בק"ו שאינו דוחה מהא
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דמצינו שאין מכשירי מילה דוחין שבות
בשבת במילה בזמנה ,וא"כ למה לי
ילפותא מקרא ,ואכן אינו מובן אי אית
ליה ילפותא מקרא ,ק"ו למה לי ,ותו הרי
ק"ו אינו מדין תורה אלא מחומרא דרבנן
של איסור שבות ,ולאיזה צורך הוסיף
הרמב"ם הך ק"ו שכאמור אינו אלא סברא
דרבנן על מה דילפינן להדיא מקרא,
ולפו"ר לדרך זו כל הענין צ"ב רב.
 ÔÎÏÂהנראה בזה עפ"י המבואר בס"ד
במאמרי בענין "איסור מלאכה
ביו"ט" בשי' הרמב"ם דס"ל דמכשירי
אוכל נפש מותרים ביו"ט מהתורה,
יעוש"ה ,ולפיכך י"ל דהך דרשא אינה
אלא אסמכתא בעלמא שאין מכשירי אוכל
נפש דוחין יו"ט ,ועל זה הוסיף לומר שגם
מכשירי מילה אינם דוחים יו"ט ,ואף זה
רק מדרבנן ,וק"ו מהא דלא הותר שבות
בשבת לצורך המילה.
 ÂÈÈ‰Âדבאמת כמו שמדין תורה מכשירי
אוכל נפש מותרים ביו"ט ,הוא
הדין שמכשירי מילה מותרים ביו"ט ,ורק
מדרבנן אסרו ,והרמב"ם הוסיף הקל
וחומר שנאמר על כך בגמ' ,ללמדנו דאכן
האיסור הוא רק מדרבנן ,דאם לא כן אינו
מובן לאיזה צורך הביא זאת הרמב"ם,
ואטו לא סגי ליה לכתוב הדין שאין
מכשירי מילה דוחין יו"ט ,אלא מוכרח
כדאמרן.
 ÔÂÈÓ„‰Âבין מכשירי אוכל נפש ובין
מכשירי מילה הוא מבואר,
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דהנה הטעם שמכשירי אוכל נפש דוחין
מלאכות יו"ט הוא מילפותא לכם לכל
צרכיכם כדעת רבי יהודה ,אך הגדר בזה
הוא ,דהואיל ואיכא מצות שמחה ביו"ט,
ה"ז כמו עשה דוחה את לא תעשה,
כלומר ,דכמו דחזינן שהתורה התירה
לגמרי מלאכת אוכל נפש ביו"ט ,והטעם
הוא לצורך שמחת יו"ט ,כמו"כ קבעה
התורה שמכשירי אוכל נפש ידחו את
איסורי המלאכות ,והוא הדין לענין מילה
דחזינן שהתירה התורה מילה ביו"ט ,א"כ
גם מכשירי מילה נדחים לצורך המצוה.
 È¯Ó‡Ó·Âשם מבואר עוד ,דהאיסור
ביו"ט הוא רק מלאכת
עבודה ,ואוכל נפש לא איקרי מלאכת
עבודה ,ומה שקבעו חכמים להתיר גם
מכשירין לצורך אוכל נפש ממילא ע"י כך
תו לא איקרי מלאכת עבודה ,ובדרך זו י"ל
אף הכא ,דכל מה שנעשה לצורך המצוה
לא איקרי מלאכת עבודה ,ובמאמרי בענין
"מילה ביו"ט" נתבאר בארוכה בס"ד
מקור ההלכה של מילה ביו"ט ,יעוש"ה
וא"צ לכפול הדברים.
 ÔÈÂÚÈÂבפי' רבינו חננאל פסחים פד ,א,
שכתב וז"ל ,רבא מפיק ליה מהאי
קרא הוא לבדו יעשה לכם ,הוא ולא
מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנו


‡ .וראה חלקת יואב חחו"מ דיני אונס ענף ג',
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דאתיא בקל וחומר ,ומה אוכל נפש
שאע"פ שהוא באזהרת שמחה ואינה
מצוה דוחה יו"ט ,מילה שאע"פ שהיא
שלא בזמנה מצוה היא שנכרתו עליה י"ג
בריתות וחייב כרת אם לא ימול אינו דין
שידחה יו"ט ,ת"ל לבדו ולא מילה שלא
בזמנה וכו' .ע"כ לשונו.
 ÔÈÂÚÈÂבמהדורת פי' רבינו חננאל מכת"י
הובאה שם נוסחא אחרת בפירושו,
וראה גם בפי' רבינו חננאל שבת קלג ,ב,
וז"ל ,ומה אוכל נפש שהוא באזהרת
שמחה אינה מצוה דוחה יו"ט לשחוט
ולבשל ולאפות וכיוצא בהן וכו' .ע"כ.
 ˙Â·Â˘˙·Âשערי דעה ח"ב סי' י"ד אכן
נתקשה בפי' רבינו חננאל
שהביא התוס' שם ,איך אמר דאוכל נפש
ביו"ט הוי דחויה ,ובפשוטו ודאי דהוי
הותרה לגמרי ,אך בתשובות חת"ס או"ח
סי' פ"ה מבואר החילוק בין אוכל נפש
עצמו דהוי הותרה ,ובין מכשירי אוכל
נפש דהוו בגדר דחויה ‡ ,וראה גם מלאכת
יו"ט אות ח' ,וכאמור בשי' הרמב"ם נמי
י"ל בדרך זו ·.
 È˙‡ˆÓÂבס"ד בפי' רבינו חננאל ביצה
ח ,ב שכתב וז"ל ,ודחינן ודאי
אפי' עביד כתישה שרי ,מ"ט אתי עשה


· .וע"ע ברוקח סי' רצ"ז ובמכילתא בא פרשתא דפסחא פרק ט' .ועיין שאג"א סי' ק"ב ,הפלאה
כתובות ז ,א ,אמרי בינה דיני יו"ט סי' א'.

˜¯È‡Â

"ÎÂ‡Â ‰ÏÈÓ È¯È˘ÎÓ

„ÚÂÓ

˜‚È

דושמחת בחגך ודחי את לא תעשה כל
מלאכה .ע"כ .ויעו"ש בפירש"י שלא כ"כ
ביאור הגמ'.

וכן בפי' רב נסים גאון שם ותשובות רב
שרירא גאון ברשב"א שם וכן באוצה"ג
שם ,ואין להאריך.

 Ù"ÎÚÂמפורש הענין בפי' רבינו חננאל
בגדר כתישת עפר לצורך כיסוי
הדם דהוי גדר דחיית עשה את ל"ת ,אלא
שהמשך לשונו שם טעון ביאור ,דהזכיר
העשה דכיסוי ואח"כ שוב חזר לפרש
לענין עשה דשמחת יו"ט ,ולכן כל
הדברים שם צריכים תלמוד.

 È˙‡ˆÓÂבתשובות רבינו משולם איגרא
)חאו"ח סי' י'( שכתב וז"ל,
ובזה י"ל כוונת הרמב"ם דכתב בהלכות
מילה פ"ב ה"י וז"ל ,מכשירי מילה אפילו
בזמנו אין דוחין את יו"ט ,וקל וחומר
הדברים ,אם לא דחו מכשירי מילה שבות
וכו' האיך ידחו לא תעשה וכו' ,והוא מן
הש"ס שבת קלג ,א ,הוא ולא מכשירין
לבדו ולא מילה שלא בזמנו דאתיא בק"ו,
ולכאורה זה הוי רק מדרבנן ,ומכשירי
מילה לא דחי מן התורה ,ודברי הכס"מ
קשה ,דכתב דזה קל וחומר שאמרינן
בש"ס ,ושם קאי על הקרא.

 ¯ÙÒ·Âערוגת הבושם להר"א ב"ר
עזריאל )ח"ג ע'  (176האריך
בביאור סוגיא זו ,והביא פי' רבינו חננאל
מספר הערוך ערך מל ,והעיר על החילוק
בין לאו לכרת ,אך שם ע'  175מייתי עיקר
פי' ר"ח דמילה שלא בזמנה מצוה ושמחת
יו"ט אינה מצוה ,וכתב עליו שם וז"ל,
ונפלאתי על שפי' כן ,דרבא לכולי עלמא
אמרה למילתיה ,והאי ק"ו דוקא לר'
אליעזר דאמר שמחת יו"ט רשות ,אבל לר'
יהושע דאמר שמחת יו"ט מצוה כדאיתא
בהדיא בפרק אלו דברים פסחים סח ,ב,
ויליף לה מעצרת תהיה לכם ליתיה בק"ו,
ע"כ.
 ˙"Â˘·Âשערי דעה הנ"ל פלפל כיו"ב,
והר"א ב"ר עזריאל מסייעו.
וע"ע רשב"א וריטב"א כת"י שבת כד ,א,


‚ .וע"ע שו"ת בר ליואי מה"ת או"ח סי' ט"ו.

 ·˙ÎÂשם עוד וז"ל ,אך י"ל דה"פ
בהרמב"ם ,דלכאורה לא מוכח מן
הקרא אלא לענין מכשירין דלא שייך
הואיל ,ומשא"כ לענין מכשירין דשייך
הואיל ,וע"ז אמר דזה ג"כ אסור משום
ק"ו ,דאם ע"י כותי לא הותרה שבות ,וק"ו
למלאכה גמורה ,נהי דשייך הואיל ,מ"מ
אסור כיון דהוי עכ"פ שבות דהוא עצמו
עושה דעדיף טפי .ע"כ לשונו .הרי דקשיא
ליה בדברי הכסף משנה כדאמרן ,אך
לדרכנו אכן הדברים מיושבים באופן
מחודש בס"ד ‚.
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˘ ¯"Âאריכות עצומה באור שמח הכא,
ותחילה כתב הכרח ,דאכן לפי מאי
דקי"ל דמהתורה מכשירי אוכל נפש
מותרים ביו"ט ,גם מכשירי מילה דוחין
יו"ט ,ועפ"י פי' רב נסים גאון שבת כד,
א ,ללמוד ק"ו להיתר מילה מהיתר אוכל
נפש ,דאם אוכל נפש שאינו דוחה שבת,
הרי מכשיריו דוחים יו"ט ,מילה שדוחה
שבת ,ק"ו שמכשיריה דוחים יו"ט.

 ‡È·‰Âשם כמה ראיות שאין מכשירי
מילה דוחים יו"ט ,אך י"ל שאינו
אלא מדרבנן ,ורק הכרח אחד יש לו דהוי
מהתורה ,אבל לא ממילה עצמה ,אלא
משתי הלחם ולחם הפנים שאין המכשירין
דוחים את יו"ט ,ולכן לדעתו פשוט
שמהתורה אין מכשירי מילה דוחים את
יו"ט.

 ¯‡È·Âטעם החילוק בין מכשירי אוכל
נפש למכשירי מילה ,דאוכל נפש
היא מצוה השייכת לקדושת יו"ט ,והוא
שביתת יו"ט משום שמחת יו"ט ,משא"כ
מילה שאין המילה חלק מעניני יו"ט ,ולא
שייך לגבי יו"ט כלל ,ויחוסה כלפי שבת
כמו כלפי יו"ט ,ולכן כמו דמכשירי מילה
לא דחו שבת כ"ה דלא דחו יו"ט ,ולכן
לעולם מילה חמורה מאוכל נפש דיו"ט,
ואוכל נפש ומכשיריו שדוחים יו"ט אינם
בגדר דחיה ,אלא הוא קיום חלק מקדושת
יו"ט ,שנדחה שביתתו בגלל שמחתו ,וזה
מושכל נכון דהתורה דחתה מלאכת יו"ט
עבור שמחת יו"ט ,ולא שתדחה התורה
מלאכת יו"ט עבור שיקויים אחרי זה מצות
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מילה ,ויעו"ש דבריו העמוקים .וע"ע
רמב"ן ויקרא כג ,ז ,ודוק היטב.

 ‰‰Âעצם סברתו הראשונה עפ"י פי' רב
נסים גאון היא תנא דמסייע למה
שנתבאר בשי' הרמב"ם ,דמדין תורה
מכשירי מילה דוחים יו"ט ,ולא ס"ל
להרמב"ם החילוק ביניהם ,וכל היכא
דאיתא בגמ' דמכשירי מילה אינם דוחים
יו"ט ,היינו מדרבנן גרידא ,וכמפורש
ברמב"ם .וע"ע יצחק ירנן ,וכן לחם יהודה
על הרמב"ם הכא.

 Î"˘ÓÂהרמב"ם דשוחקין סממנין ביו"ט
הואיל וראוי לקדירה ,ועיין
המקור בגמ' שבת קלד ,א ,ת"ר ,דברים
שאין עושין למילה בשבת עושין לה
ביו"ט שוחקין לה כמון וטורפין לה יין
ושמן ,א"ל אביי לרב יוסף ,מאי שנא כמון
ביו"ט דחזי לקדירה ,יין ושמן חזי נמי
בשבת לחולה וכו' .ע"כ .יעו"ש.
 ·˙ÎÂהרש"ש שם ,נ"ל ,דמטעם הואיל
קאתי עלה ,עיין פסחים מו ,ב,
פלוגתת רבה ורב חסדא בזה ,וכן לשון
הרמב"ם בספ"ב מהלכות מילה הואיל
וראוי לקדירה ,וכן הוא לשון הטושו"ע,
ואין סתירה ממש"כ התוס' שם ,דדוקא
חולה שיש בו סכנה לא שכיח ,ע"כ .והיינו
דר"ל ,שאע"פ שבאמת א"צ לאדם עתה
אותם הסממנין לאוכל נפש ,מ"מ משום
הואיל מותר לעשות המלאכה.
 ‰‰Âאם נקטינן כן יל"ע על שיטת הקרן
אורה פ"ב דשבת בסוגיא דשמן
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שריפה ,שכתב דמדין הואיל מהני רק
לפוטרו ממלקות ולא לומר דליכא איסור,
ולפי המבואר הכא הרי הוא היתר גמור,
ואם נקטינן דהכוונה שם לאיסור דרבנן
ודאי שאין קושיא דהכא לצורך מילה
התירו ,אבל לשיטתו דהוי איסור תורה
אכתי צ"ע.
 Ú"ÚÂמה שהאריך האור שמח הכא בזה,
והביא מירושלמי מגילה פ"א ה"ו,
שאין ההיתר אלא לאחר המילה ,וביאר
שם דאזיל לשיטתו שאין היתר באלו
המלאכות אע"פ שהן לצורך אוכל נפש,
אבל לשי' תלמודין דטחינה מותרת ביו"ט,
לכן שפיר קי"ל דאף לפני המילה מותר,
וכש"נ ,יעוש"ה.
 Ï"ÊÂהמבי"ט בקרית ספר ,אבל מכשירי
מילה אין דוחין את השבת ,דהא
דילפינן מביום השמיני דמילה דוחה שבת,
היינו מילה עצמה ,דבשעת דיחוי שבת
מקיים עשה דמילה ,אבל מכשיריה דאכתי
לא מקיים עשה דמילה בהזמנת מכשיריה
לא דחי שבת ,ולהכי העמידו דבריהם
במקום כרת ,דאפי' דבר שהוא משום
שבות לא דחי מכשירי מילה ,דלא ניתנה
שבת לידחות אצל כל דבר שאפשר
לעשותו מאתמול כדאמר ,וזהו שהעמידו
דבריהם במקום כרת ,אבל מדאורייתא
עושין כל מכשירי מילה שאין בהם איסור
שבת מדאורייתא „ .מכשירי מילה ואפי'


„ .אינו מובן ,מאי קמ"ל הא פשיטא הוא.
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בזמנה אין דוחין יו"ט בדבר שיש בו
דיחוי יו"ט מדאורייתא ,דלא אמרן דעשה
דמילה דוחה לא תעשה ועשה דיו"ט ,אלא
היכא דבשעה דדוחה יו"ט מקיים עשה
דמילה ,אבל מכשירי מילה דלא מקיים
מצות מילה בשעת דחיית יו"ט ,לא דחו
כדאמרינן ,עכ"ל.
 Ú"ˆÂבלשונו ,שתלה ההיתר בהא דבשעת
דיחוי שבת מקיים העשה ,ובפשוטו
הרי הדבר תלוי באפשר לעשותו מערב
יו"ט או אי אפשר ,וכפי שמבואר בהמשך
דבריו .ותו יש לדקדק בדברי המבי"ט,
שרק לענין שבת החמירו והעמידו דבריהם
במקום כרת ,אבל לענין יו"ט רק במלאכה
דאורייתא דוחין המילה ,אבל בשבות
דדבריהם לא העמידו חכמים דבריהם
במקום מילה ,וצ"ע בפוסקים.
 ÔÎ‡Âעצם שי' הרמב"ם שמכשירי מילה
במלאכות דאורייתא אינם דוחים
יו"ט ,אין הכל מודים בה ,ויעוין סמ"ק
מצוה קנ"ז דאמרינן מתוך להתיר ,וע"ע
תשובות חת"ס או"ח סי' קמ"ז ושו"ת
אבני נזר או"ח סי' ת"ו .ועיין בחי'
הרמב"ן שבת קכד ,א ,שאין אומרים מתוך
להתיר מכשירי מילה בזמנה ,ויעו"ש
הטעם ,וראה גם תוס' כתובות ז ,א ,ד"ה
אמר וברא"ש ביצה פ"ב ,ובספר קהלת
יעקב ריש ה' יו"ט.
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 ‰‡¯Âאור זרוע הלכות יו"ט סי' של"ח,
דמתבאר מדבריו שמילה שלא
בזמנה דוחה יו"ט ,ובביאור הלכה סי'
תקי"ח העיר על האו"ז שדבריו נפלאים,
דמפורש במתני' דאינה דוחה ,וראה
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בקובץ "כתבי בית ישראל" ע' רנ"ז
מש"כ בענין זה ,ואולי יש לצרף שיטה
זו לענין מכשירי איסורין דרבנן ,ועיין.
וע"ע מגילת ספר על הסמ"ג לאוין
ס"ה .‰



 .‰ענין טלטול הסכין אחר המילה ,ראה רמ"א יו"ד סי' רס"ו ס"ב וט"ז שם ומג"א סי' של"א
וא"ר שם ס"ק ה' במחה"ש שם ,וראה ב"י יו"ד שם מהרמב"ן ,וחי' חת"ס ובגדי יו"ט ביצה יא ,א.
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כתב הרמב"ם ,מילה שלא בזמנה אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב f

וכתב בקרית ספר ,ואפילו יו"ט לא דחי מילה שלא בזמנה ,דאין עשה דמילה דוחה
עשה ולא תעשה דיו"ט  fמביא ומבאר הטעמים שנאמרו במקור הלכה זו בגמ'
שבת ,אמאי מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט  fבדברי רבא שם נוסף עוד דלולא
מיעוטא היה לנו ללמוד מק"ו שמילה תדחה יו"ט ,ונחלקו המפרשים מהו הק"ו f
מברר מש"כ בפי' ר"ח לפרש הק"ו "ומה אוכל נפש שאע"פ שהיא באזהרת שמחה
דוחה יו"ט ,מילה שלא בזמנה אינו דין שדוחה"  fמביא ודן בדברי ערוגת הבושם
והיראים ספר ההשלמה והמאירי בנידו"ז

 ·˙Îהרמב"ם )פ"א מהלכות מילה ה"ט(
וז"ל ,מילה בזמנה דוחה את השבת,
ושלא בזמנה אינה דוחה לא את השבת
ולא את יום טוב ,ע"כ.

דאין עשה דמילה דוחה עשה ולא תעשה
דיו"ט ,דכיון דגלי קרא בציצית דאתי עשה
דציצית ודוחה לא תעשה דכלאים ,משמע
דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה .ע"כ.

 Ï"ÊÂהמבי"ט בקרית ספר שם ,ומילה
בזמנה דוחה את השבת ,דכתיב
)ויקרא י"ב ג'( ביום השמיני ,ואפילו
בשבת מדלא כתיב שמיני ימול ביום ולא
לילה משמונה ימים נפקא ,ושלא בזמנה
אינה דוחה לא שבת ולא יו"ט ,דהא
דילפינן דדחיה בזמנו הוא דילפינן דכתיב
שמיני ,אבל שלא בזמנו לא ילפינן,
ואפילו יו"ט לא דחי מילה שלא בזמנה,

 ‰‰Âמקור הלכה זו בגמ' שבת קלג ,א,
ושם נאמרו כמה טעמים אמאי
מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט ,חזקיה
יליף מהא דכתיב בנותר שאין שורפין

 ‰‰Âיש לבאר מקור הדין דמילה שלא
בזמנה אינה דוחה לא את השבת
ולא את היו"ט .והנה הילפותא שמילה
דוחה את השבת לפי מסקנת הגמרא שבת
קלב ,א ,כר' יוחנן מדכתיב ביום ,ומ"מ
כיון דהך קרא נאמר בו השמיני ,א"כ אין
שבת נדחית אלא במילת שמיני.

 ,ÂÈÈ‰Âדעל דחיית שבת במילה הואיל
וילפינן מוביום השמיני ,ממילא
כל שאינו ביום השמיני אינו דוחה שבת.
אבל לענין יו"ט הוסיף ,דלא תימא דלא
צריך קרא ,אלא מעיקר הדין מילה דוחה
יו"ט הואיל ועשה דוחה את ל"ת ,וממילא
אין חילוק בין מילה בזמנה למילה שלא
בזמנה ,אלא כיון דיו"ט הוי עשה ול"ת,
הא קי"ל שאין עשה דוחה ל"ת ועשה,
ויליף לה דרק ל"ת נדחה ולא ל"ת ועשה,
הואיל וילפינן מכלאים בציצית ,והתם
איכא ל"ת גרידא.

˜ÁÈ

˜¯È‡Â

Ï ÔÓÈÒ Y ·ÂË ÌÂÈ

הנותר של קרבן פסח ביו"ט ,ש"מ דמידי
דחול לא דוחה יו"ט ,וקרבן פסח הוא של
חול ,והוא הדין מילה שלא בזמנה שהיא
מצוה של חול אינה דוחה יו"ט ,ואביי
יליף מהא דכתיב עולת שבת בשבתו ולא
עולת חול בשבת ויו"ט ,והיינו שאברי
תמיד של ערב יו"ט אין קרבין ביו"ט,
והוא הדין דמילת חול אינה נעשית
ביו"ט ‡ ,ורבא אמר מהוא לבדו יעשה
לכם ,ולא מילה שלא בזמנה.

‡ ‡Ïשבדברי רבא נוסף עוד ,דלולא הך
מיעוטא מהוא לבדו ,היה לנו
ללמוד מק"ו שמילה תדחה יו"ט,
ופירש"י ,דהק"ו הוא מצרעת שדוחה
עבודה מילה שלא בזמנה דוחה אותה,
יו"ט שנדחה מפני עבודה ,אינו דין
שמילה שלא בזמנה דוחה אותה ,ולזה
ילפינן מלבדו שאינו דוחה .ורב אשי אמר
הטעם דיו"ט הוי עשה ול"ת ואין עשה
דוחה ל"ת ועשה .ומילה בזמנה הא אתרבי
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מביום השמיני ואפי' בשבת ויו"ט,
יעו"ש ·.
 ‰‰Âיל"ע בפי' הסוגיא ,אמאי על
ילפותא דחזקיה מנותר שאין
מילה שלא בזמנה דוחה יו"ט ,לא נאמר
בגמ' מהיכי תיתי שידחה יו"ט דנבעי
ילפותא שאינו דוחה ,ובפשוטו י"ל ,כיון
דחזינן דרק רב אשי קאמר בסוף הסוגיא
טעמא דהוי עשה ול"ת ,ש"מ דהנך
אמוראי שקדמו לו לא ס"ל כן ,וממילא יש
לדחות כמו בכל דוכתא דעשה דוחה ל"ת,
ואכתי צ"ע ,אמאי איצטריך רבא להוסיף
דגם ק"ו איכא ,וכיו"ב צ"ל לאביי דיליף
מעולת שבת ,כדרך דאמרינן אליבא
דחזקיה ‚.
 ÔÎ‡Âתשובת שאלה זו איתא בתוס' שבת
כד ,ב ,ד"ה ולא ,אע"פ שלא ביארו
זאת להדיא ,דיעו"ש שהביאו דהר"י פורת
לא גורס כלל בגמ' דאתיא מקל וחומר,


‡ .וראה באור שמח שם ,מה שדן לפי"ז במילה שזמנה בשבת ,שיהא אפשר למולו ביו"ט הסמוך
לו כמו בקרבנות שכך הוא הדין ,ויעו"ש מה שמחלק בין הנושאים.

· .וראה כתבי בית ישראל סלבודקה ע' רנ"ז מהגר"מ שולמן זצ"ל בנידון האו"ז שהובא בביאור
הלכה סי' תקי"ח ס"א שמילה שלב"ז דוחה יו"ט .וראה "מוריה" גליון צ"ב-צ"ג ע' ט' .וראה טיב
גיטין או"ח סי' א'] .וראה הלכה למשה שבת קו ,א ,שהביא מהמפרשים איזה איסור יש במילה
בשבת ,עיש"ה [.וראה שו"ת הגרע"א סי' קע"ד על מילה שלא בזמנה שעברו ומלו בשבת ,אם שייך
אי עביד לא מהני ,וראה בזה גם בקובץ אדרת אליהו לר"א ראם בחידושיו סי' נ"ד .וראה שו"ת ר"נ
טרייביש סי' כ"א על נולד ביהמ"ש לענין שבת .וראה אריכות בזכר יהוסף יבמות ה ,א .וראה מכשירי
מצוה להאדר"ת כללי המצוות ע' קי"ג.
‚ .וראה המקנה קידושין לד ,א ,שהק' לשי' תוס' שם ,שאשה אינה בעשה דיו"ט ,א"כ תימול
היא ביו"ט דעשה דוחה ל"ת ,וראה מקרא העדה פרשת לך לך סי' נ"ג.
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אלא בפשוטו כיון שעשה דוחה את ל"ת,
הו"ל למילה שלא בזמנה לדחות יו"ט,
והתוס' השיגוהו מהא דגמ' ביצה ח ,ב,
דאית ליה לרבא דיו"ט הוי עשה ול"ת,
ויעו"ש שדחקו.
 ÔÎ‡Âבפשוטו עפ"י דבריהם מיושב
היטב ,דשאר אמוראים א"צ לק"ו,
אלא בפשוטו ה"ט משום עשה דוחה ל"ת,
ורק לרבא דס"ל כרב אשי דהוי עשה
ול"ת ,ומ"מ הוצרך לילפותא דהוא לבדו
ולא מילה שלא בזמנה ,וה"ט משום הק"ו.
ושו"ר מפורש בהמשך התוס' בשם ר"י
כש"נ.
 Â‰ÓÂהקל וחומר נחלקו המפרשים,
דכאמור רש"י פי' ק"ו מצרעת,
ותוס' שם דחו דבריו ,דרבא גופיה ס"ל
דגברא לא חזי .ובשם ר"י פי' הק"ו
מנדרים ונדבות הקרבים ביו"ט וק"ו
למילה ,וס"ל לרבא דנדרים ונדבות קרבים
ביו"ט .ויעו"ש ברשב"א שלא הסכים לפי'
זה .וכן לא הסכים למחוק לגמרי קטע זה
כדעת ר"י פורת ,ויעו"ש עוד פי' חדש
בגמ' בשם רב שרירא גאון.
 ‰‡¯Âגם תוס' פסחים פד ,א ,והביאו
בשם רבינו חננאל פי' הקל וחומר,
ומה אוכל נפש שלא נכרתו עליו י"ג
בריתות דוחה יו"ט וכו' .ע"כ .והתוס'
השיבו עליו ,מה לאוכל נפש שכן מצוה
עוברת שלמחר לא יהיה מצווה עליה.
ע"כ .וכ"ה בתוס' הרשב"א שם.
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 ‰‰Âכך הוא לשון פי' רבינו חננאל שם,
ומה אוכל נפש שאע"פ שהוא
באזהרת שמחה ואינה מצוה דוחה יו"ט,
מילה שאע"פ שהיא שלא בזמנה מצוה
היא שנכרתו עליה י"ג בריתות וחייב כרת
אם לא ימול אינו דין שידחה יו"ט ,ת"ל
לבדו ולא מילה שלא בזמנה ,ואם מילה
שהיא מצוה והמבטלה לגמרי ענוש כרת
ולא עוד אלא שהוא מצוה שנכרתו עליה
י"ג בריתות אינה דוחה יו"ט ,כל שכן של
נותר שלא ידחה יו"ט שאפי' בטלו לגמרי
אינו ענוש כרת ,ע"כ.
 'ÈÙ·Âרבינו חננאל שבת קלג ,ב ,וזהו ק"ו
שאמר רבא ומה אוכל נפש שאע"פ
שהיא באזהרת שמחה ואינה מצוה דוחה
יו"ט לשחוט ולבשל ולאפות וכיוצא בהן,
מילה שלא בזמנה שאע"פ שהיא בלא
זמנה מצוה היא ומעכבתו מלאכול
בתרומה אינו דין שדוחה יו"ט ,בא לבדו
למעט המילה שלא בזמנה .ע"כ .וכן איתא
בערוך ערך מל ,עי"ש.
 ÔÈÂÚÈÂבספר ערוגת הבושם לה"ר אברהם
ב"ר עזריאל )ח"ג ע'  (176שתמה
על קל וחומר זה ,דרבא לשיטתיה לא ס"ל
חילוק בין כרת ללאו ,וכן לא ס"ל הסברא
של נכרתו עליה י"ג בריתות.
]‡‚· ,י"ל כל הסוגיא פ"ק דביצה
פלוגתא דב"ש וב"ה ,אי התירו
משום שמחת יו"ט ,ע"ש ט ,ב – י ,א ,י"ל
דתליא בזה ,דאי כסברת רבינו חננאל שכל
היתר אוכל נפש בתורה הוא משום שמחת
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יו"ט ,א"כ אי אפשר שחכמים ימנעו
דברים ולא יתחשבו בשמחת יו"ט,
שבגללו הותר אוכל נפש ,אבל אם אין
היתר אוכל נפש תלוי בשמחת יו"ט ,אין
לדחות איסורים מפני שמחת יו"ט.
 ‰‡¯Âמאמרי בקרואי מועד עניני יוה"כ
על "איסור מלאכה ביוה"כ" ,שי'
היראים ורש"י דאין בו היתר אוכל נפש
הואיל ואסור באכילה ,עי"ש .וראה מרדכי
ר"ה סי' תש"ח והערותי לאבודרהם
הלכות ר"ה[.
 Ì˘Âע'  175הביא פי' רבינו חננאל ,וכתב
עליו בזה"ל ,ונפלאתי על שפי' כן,
דרבא לכו"ע אמרה למילתיה והאי ק"ו
דוקא לר' אליעזר דאמר שמחת יו"ט
רשות ,אבל לר' יהושע דאמר שמחת יו"ט
מצוה כדאיתא בהדיא בפרק אלו דברים,
פסחים סח ,ב ,ויליף לה מעצרת תהיה
לכם ,ליתיה בק"ו .ע"כ.
 ÔÈÈ„ÚÂצ"ב מה כוונת רבינו חננאל שהוא
באזהרת שמחה ואינה מצוה ,דאם
ס"ל דשמחת יו"ט רשות ,מאי האי דקאמר
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שהוא באזהרת שמחה ,וצ"ע] .וראה נחל
איתן פ"ו מהלכות יו"ט דשמחת יו"ט
דאורייתא הוי רק בשלמים ,עי"ש[ .וראה
בפי' ר"נ גאון שבת כד ,ב ,ורמב"ן שם
שנקטו בפי' זה דאוכל נפש הוי רשות
גרידא ,ולשון פיר"ח צ"ת „.
] ‰‡¯Âאו"ש )פ"א מהלכות לולב ה"ה(
אריכות בענין מילה ביו"ט ,ועי"ש
קושיא עצומה ,איך ילפינן מילה שלא
בזמנה שאינה דוחה יו"ט משריפת
קדשים ,דהוי דין מסוים בשריפת קדשים
שאינו ביו"ט כמו שאינו בלילה ,עיש"ה.
וראה הפלאה שבערכין ערך מל בביאור
פי' ר"ח והערוך ,עיש"ה[.
 ‰‰Âיעו"ש בערוגת הבושם ע' ,174
שדקדק לשון הגמ' דילפי ביום
ואפי' בשבת ,ולא קאמר אפי' ביו"ט ,ש"מ
דיו"ט לאו מוביום השמיני נפקא ,ומוכח
כן ,מהא דטרחו בש"ס למצוא מנ"ל
דמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט ,והרי
על שבת לא שאלו כן ,הואיל וילפינן
מביום השמיני ,ה"ז רק בזמנה ,ואם גם


„ .וע"ע היטב בכללי המילה לר"י הגוזר ע'  ,33-4ושם הוזכר עוד טעם שאין עשה דוחה לא
תעשה במילה שלא בזמנה ,כיון שאפשר לקיים שניהם ,וכנראה ר"ל שאפשר למחר ,וראה להלן
בשם ההשלמה ומאירי .וראה תו"י שבת כה ,א ,ואכתי צ"ע .ועיין מנח"ח מצוה ב' אות י"ט .שו"ר
בשו"ת שערי דעה ח"ב סי' י"ד מש"כ על פי' ר"ח ,עיש"ה בדבריו ודוק לדברינו .וראה לקח טוב
כלל י"ז אות י"א .וראה שאג"א סי' ק"א-ק"ב ,וכן המועדים בהלכה ע' ה' וע' ט"ז ,וראה ענינות
בספרות הגאונים לש' אברמסון ע'  .310-11וראה חמשה ספרים לר"נ ששון לש' אברמסון ע' 527
ואילך .וע"ע פלפול עצום בסוגיא זו ,ובדברי הרמב"ם ,בשו"ת זכרון יהונתן כרך ב' דף קע"ז ,ב –
קפ"ד ,ב.
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יו"ט ילפינן מהתם א"צ לשאול מנ"ל,
דהרי יו"ט שוה לשבת .אלא לאו ש"מ
דדחיית ילפינן ממקום אחר ,והיינו שא"צ
ללמוד מהך דשבת ,אע"פ שפשוט שלאחר
שיש ילפותא על שבת ,הרי איכא ק"ו גם
על יו"ט.

ביו"ט ,ואע"ג דהוי יו"ט עשה ול"ת ,ואין
בזה משום עשה דוחה את ל"ת ,ולכאורה
מה"ט אין חילוק בין מילה בזמנה למילה
שלא בזמנה ,ולכן איצטריך קרא אליבא
דחזקיה וכן אביי ורבא למעט מילה שלא
בזמנה.

 ·Â˘Âחזר וכתב בזה"ל ,ויש לשאול,
אמאי לא אמרינן וביום אפי'
ביו"ט דקיל ,ושבת דחמירא באיסורא
קיימא בשלמא לבית הלל דאית להו מתוך
שהותרה לצורך וכו' )ביצה יב ,א( ,לא
איצטריך קרא להתיר מילה ביו"ט,
ומוקמת ליה אשבת ,אלא לבית שמאי
דלית להו מתוך ,וקסברי לכם ולא לגבוה
דאסרי עולת ראיה ביו"ט אמאי לא
מוקמינן לקרא ביו"ט קיל ולא בשבת
חמיר .ע"כ .ואח"כ הוסיף שגם לבית
שמאי יש להתיר מילה שלא בזמנה ביו"ט
מק"ו דאמר רבא בגמ' ,וכאמור הביא שם
פירושי הראשונים.

‡ ‡Ïשלפ"ז אדרבה צ"ע ,אמאי הוצרך
רבא לקל וחומר ,והא תיפוק ליה
ההיתר משום מתוך ,וכן לפ"ז צ"ב דעת
רב אשי דמילה שלא בזמנה אינה דוחה
יו"ט משום דהוי עשה ול"ת ,ובפשוטו
ס"ל דמילה בזמנה יליף מק"ו משבת ,אבל
בלא"ה אין היתר .והרי כאמור איכא היתר
משום מתוך ,ואולי ס"ל דהיתר דמתוך
שייך רק על מילה בזמנה .ואכתי צ"ע .‰

 ‰‰Âלפי סברתו נמצא דכיון דקי"ל
כב"ה דאמרינן ביו"ט מתוך
שהותרה מלאכה לצורך הותרה נמי שלא
לצורך ,הנה מעיקר הדין מותרת המילה


 ¯˜ÈÚ·Âשי' הרמב"ם בדין מתוך ביו"ט,
ראה מש"כ בס"ד במאמרי בענין
"איסור מלאכה ביו"ט" ,דרק הוצאה איכא
בה מתוך ,ולפ"ז בודאי שאין שאלה
אליבא דהרמב"ם ,ופשוט .Â
 ¯ÂÓ‡ÎÂעי"ש שהעלה בישוב הקושיא,
שמא קרא דוביום מיירי על
יו"ט ,דעל יו"ט איכא ילפותא מהק"ו,


 .‰וראה רמב"ן שבת קכד ,ב ,שו"ת ספר יהושע או"ח סי' ט"ז ,אחיעזר חלק סי' נ"ט ,כת"ס
יו"ד סי' קט"ז ,בגדי ישע או"ח סי' של"א.

 .Âועי"ש בערוגת הבושם ע'  160-4אריכות בענין דחיית יו"ט במילה .וע"ע ריטב"א פסחים ה,
ב ,ומהר"ם חלואה שם ו ,א ,וראה למהדיר הריטב"א שם ,וראה חמד"י בדרך חיים סי' י' על דחיית
מילה בשבת בגלל המציצה ,ועי"ש סי' ד' במפתח דאפשר ע"י קטן ,ולא יחלל שבת ,וראה לבוש
או"ח סי' תקפ"ד ס"ג ,שדבריו תמוהים ,ושו"ר בפמ"ג שם שתמה עליו ,עי"ש.
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ולכן אייתר קרא דוביום על שבת  .Êוזה
צריך רק לבית שמאי ,אבל לבית הלל
תיפוק ליה משום מתוך.
 È˙‡ˆÓÂגם בספר יראים השלם סי' ש"ד
שכתב בענין זה ,וז"ל ,ושריפת
קדשים ומילה שלא בזמנה ועולת חול
דאסירי ביו"ט בשבת פרק במה מדליקין
כד ,ב ,ומקראי דרשו להו התם ללמד על
עצמם באו ואין למדים מהם במקום אחר
דהוי להו שריפת קדשים ומילה שלא
בזמנה ועולת חול ביו"ט ג' כתובים
הבאים כאחד ואין מלמדין ,אפי' למ"ד
שנים מלמדין ,ג' אין מלמדין ,כדאמרינן
בקידושין פ"ק לה ,א ,וההיא דשבת
פירשתי דאביי ורבא לא פליגי אתנא דבי
חזקיה אלא כל חד וחד דריש מקרא
דאיכא מצוה דלא דחיא יו"ט ,והוה להו
ג' כתובים הבאים כאחד ,ורב אשי דתלה
טעמא דלא אתי עשה ודחי לא תעשה,
אליבא דב"ש קאמר דלית להו מתוך,
הלכך אין לנו להתיר אלא מטעם דחיית
עשה ,אבל אביי ורבא ותנא דבי חזקיה
אליביה דב"ה דאית להו מתוך קאמר,
הלכך אע"ג דיו"ט עשה ול"ת ,הוה לן
למישרי ,מטעם מתוך לב"ה ,אלא משום
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דמיעטנהו קרא בהדיא ,והכי פי' התם
בשבת ,רב אשי אמר שבתון עשה הוא כו',
פי' כל אותן דרשות שדרשו אביי ורבא
ותנא דבי חזקיה לא הוצרכנו דמתני'
דאסרה שריפת קדשים ביו"ט ב"ש היא
דלית להו מתוך ,ואין לנו היתר בשריפת
קדשים ,וכשאר מצוות ביו"ט ,ומטעם
דליתי עשה וידחה ל"ת אין להתיר
דשבתון עשה הוא ואין דחי ל"ת ועשה,
וכו"ע מודו בהא דרב אשי דיו"ט עשה
ול"ת ,אך רצו להעמיד המשנה כב"ה,
ואע"ג דאיכא למישרי מטעם מתוך ,אתא
קרא ומיעטנהו ,השתא א"ש דרבא גופיה
אמר בביצה פ"א )ח ,ב( גבי כיסוי הדם,
דיו"ט הוי עשה ול"ת .ע"כ לשונו.
 ˘ÈÂלהעיר על דבריו ,שכלל גם את רבא
בתוך הסוברים הכא כשיטת בית הלל
דמהני מתוך להתיר מילה ,שהרי רבא
קאמר טעמא אחרינא משום קל וחומר,
ואולי לא גרס להך מילתא בגמ' וכשיטת
ר"י פורת בתוס' הנ"ל.
 ‰‰Âעכ"פ מפורש ביראים ,דמשום מתוך
יש להתיר ביו"ט גם מילה שלא
בזמנה  .Áולא כמו דנקטינן ליה בשי'
ערוגת הבושם .וע"ע בהגהות תועפות


 .Êורק יעו"ש שהניח בקושיא ,דנימא קרא דוביום השמיני איירי ביוה"כ דמילה בזמנה דוחתו,
אבל שבת החמורה אינה נדחית מפני מילה ,עי"ש .ומצאתי בזה גם בפי' ר"ח פלטיאל פרשת תזריע,
ויעו"ש מה שתי' .ועיין שו"ת מהר"ם אלשקר סי' ק"ב] .על מילה שלב"ז ביו"ט שני ,ראה אבנ"ז
או"ח סי' שצ"ב ,ומנח"א ח"ד סי' נ"ו שהשיב עליו ,עיין עליהם[.

 .Áוכ"ה ביראים סי' ת"ב ,יעוש"ה.

˜¯È‡Â
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ראם על היראים שם אות כ"ב ,ומש"כ שם
דבהבערה דללאו יצאת ליכא עשה ,ומייתי
מפי' ר"ח פסחים ה ,א.

 ÏÎÓÂמקום מש"כ לעיל בשם הקרית ספר
הטעם שמילה שלא בזמנה אינה
דוחה יו"ט ,דהוא משום שאין עשה דוחה
את לא תעשה ועשה ,הוא נכון לשיטתיה,
דהואיל וס"ל להרמב"ם שאין היתר של
מתוך בשאר מלאכות ,א"כ לא צריך קראי
לאסור ,אלא ממילא הוי איסורא ,כיון
שאין טעם להיתר ,ודחיית עשה נמי ליכא,
כיון דהוי עשה ולא תעשה ,וכש"נ.

˙ Âכתב היראים שם וז"ל ,ויש לתמוה
קצת ,אחרי שמה שאין אנו למידין
מהם משום דהוו להו ג' כתובים הבאים
כאחד ,ולא משום פירכא ,מה ראה למעט
מלבדו מילה שלא בזמנה יותר משאר
מצוות ,דהא מילה לא רמיזא בההוא קרא
יותר משאר מצוות ,ולכל פירושי רבותינו
ז"ל יש לשאול כזה ,ואי גרסי כדגירסתינו
ולא מילה שלא בזמנה הבאה מקל חומר,
כל שכן שיש לתמוה ,אמאי לא מוקמינן
מיעוטא במצוה דליכא ק"ו ,ומילה דאיכא
ק"ו תדחה יו"ט ,ולא שמעתי על זה תירוץ
נכון ,ולכן לא כתבתיו וכו' .ע"כ.
 ˙‚Â¯ÚÂהבושם שם ע'  176-7הביאו,
והוסיף שלפי אותם ספרים
שאינם גורסים דאיכא קל וחומר להתיר
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מילה שלא בזמנה ,אכתי הקושיא במקומה
אמאי לא מוקמינן קרא דביום השמיני
ליו"ט ולא לשבת ,יעו"ש.
 ‰‡¯ÎÂהקושיא היא רק אליבא דבית
שמאי ,דאילו לבית הלל דס"ל
מתוך ,הרי כבר העלה דמה"ט יש להתיר
מילה ביו"ט ,וכש"נ .ויעו"ש עוד אריכות
נפלאה בסוגיא זו בכמה אופנים ,ועיין
היטב בספר שער החצר סי' קנ"ב .Ë
 È˙‡ˆÓÂבספר ההשלמה שבת כד ,ב,
שכתב וז"ל ,וכי תימא וכיון
דאין מבערים קדשים ביו"ט חזינן מקראי,
למר מנותר ולמר מעולת חול ביו"ט ולמר
ממילה שלא בזמנה ,נפשוט מינה דלא
אמרינן מתוך שהותרה הבערה וחבורה
לצורך הותרה נמי שלא לצורך ,ואנן קי"ל
כבית הלל דאמרי בפ"ק דיו"ט מתוך,
איכא למימר דלא אמרינן מתוך אלא
בדבר שהוא צורך יו"ט אע"פ שאינו צורך
אוכל נפש ,אבל ביעור תרומה שאינה
צורך יו"ט ליכא למימר מתוך וכו' ,ע"כ.
 Â˙Âכתב שם ,דעולת נדבה דאמרינן בה
מתוך בביצה יב ,ב ,ואע"פ שאינה
צורך יו"ט ,שאני עולה אע"פ שאינה אוכל
נפש היא צורך כפרת נפש וכו' .יעו"ש.
 È¯È‡Ó‰Âשם כתב וז"ל ,יש שואלין ,תהא
שריפת קדשים מותרת במתוך


 .Ëובגדר האיסור שיש במילה ,שהצריכה התורה להתיר בשבת ,יעויין כל הסוגיא שבת קו ,א,
ולפו"ר מוכח שצריך שיצא דם ,דבלא"ה ליכא חובל ,ואולי הדם נצרר ולעולם איכא חובל.
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שהותרה הבערה לצורך הותרה וכו' ,וכן
מילה שלא בזמנה תהא דוחה יו"ט במתוך
שהותרה חבורה לצורך ,ונדרים ונדבות
יהיו קרבים ביו"ט במתוך שהותרה
שחיטה לצורך ,דברים אלו כולם הואיל
והותר איחורם עד למחר אין בהם שום
צורך וכו' .ע"כ.
 ‰‰Âלענין נדרים ונדבות ,הרי כאמור
מפורש בגמ' דמהני מתוך .וצ"ע.
אמנם לענין מילה אינו מובן ,ולא מבעיא
אליבא דהמאירי ,דאיך כתב שהותר
איחורם עד למחר ,והרי מבטל עשה בכל
יום גם במילה שלא בזמנה ,וא"כ אין לך
צורך גדול מזה ,וכן לסברת ההשלמה
שכתב טעמא בעולת נדבה משום צורך
כפרת נפש אע"פ שאפשר למחר ,א"כ
פשוט דמילה עדיפא שהוא ביטול עשה
בכל יום .ולא מבעיא ביום השמיני דאיכא
ביטול מצות שמיני ,וממילא היתר מילה
ביו"ט אינו צריך לקרא דוביום השמיני,
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אלא צ"ע גם על מילה שלא בזמנה,
וכש"נ .È
 ‰‰Âנראה דאע"ג דממילא ילפינן מביום
השמיני על שבת וק"ו ליו"ט ,מכל מקום
אם נקטינן שעל יו"ט בלא"ה איכא היתר
משום מתוך או ק"ו דרבא הנ"ל ,הנה
איכא נפ"מ לדינא ,שהרי בגזרת מלך
פ"א ה"ג-ד' נתבארה שי' הרמב"ם
במילה בשמיני שדוחה שבת ,דהיינו
דוקא באמו טמאה לידה ,ברם אם מקור
היתר מילה ביו"ט הוא משום ק"ו או
משום מתוך ,א"כ אפילו אין אמו טמאה
לידה נמי דוחה יו"ט ,ולא שמענו לחלק
בין שבת ליו"ט בהלכה זו ,ובפשוטו הכל
דין אחד ,וזה מוכיח דלא נקטינן ההיתר
לא משום מתוך ולא משום ק"ו ,ואכתי
צ"ע עפ"י שיטת היראים דאיכא מתוך,
וכן עפ"י פשט הגמ' דאיכא קל וחומר,
וצ"ע .‡È



 .Èוע"ע תמים דעים סי' ק"כ דשייך מתוך במילה ,ושו"ר מה שהאריך הרמב"ן שבת קכד ,ב,
בענין זה ,יעוש"ה .וע"ע היטב בתוס' ביצה ח ,ב ,ד"ה סוף ,רא"ש ביצה פ"א סי' י"ח ,תשובות
חת"ס סי' ר"נ ,חי' רע"א על שו"ע או"ח סי' של"א ,בינה לעיתים על הלכות יו"ט פ"ב ה"ד ,שו"ת
אחיעזר ח"ג סי' נ"ט.
 .‡Èובדין עבר ומל בשבת ,יעוין רש"י יבמות סד ,ב ,וראה שו"ת אבנ"ז חיו"ד סי' שכ"ו ,וראה חי'
רבינו מאיר שמחה יבמות שם וזרע אברהם )לופטביר( סי' ג' אות ט' ,וחי' רמ"ש ח"ב ע' שנ"ח,
ושו"ת עונג יו"ט סי' מ"א ,ושו"ת רע"א קמא סי' קע"ד .ואם זמן המילה ביום ו' ,האם אפשר למול
בערב שבת אם קיבל תוספת שבת ,למ"ד דהוי דאורייתא ,ובמקו"א נתבאר בזה ,ומצאתי בזה ביד
אליהו )רגולר( פסקים סי' מ"ו אות ב'.
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כתב הרמב"ם ,וכל מי שאינו דוחה את השבת אינו דוחה את יום טוב ראשון ודוחה
יום טוב שני ,ובשני ימים טובים של ראש השנה אינו דוחה לא את הראשון ולא
את השני  fמעיר על מש"כ בפי' המשנה להרמב"ם שאין מילה שלא בזמנה דוחה
ב' י"ט של ראש השנה עפ"י הכלל ששניהם קדושה אחת  fעיקר פי' הרמב"ם
ופסק ההלכה צ"ע ,דהרי בזמן המשנה היו מקדשין עפ"י הראיה ויו"ט שני בחו"ל
היה ספק גמור  fמבאר סברת הרמב"ם  fלפי דרכו של הגר"ח בשיטת הרמב"ם
בגדר יו"ט שני ,אין לומר כפסק הנוב"י והגרע"א לענין ספק

 ·˙Îהרמב"ם )פ"א מהלכות מילה הט"ו(
וז"ל ,וכל מי שאינו דוחה את השבת
אינו דוחה את יום טוב ראשון ודוחה יום
טוב שני ,ובשני ימים טובים של ראש
השנה אינו דוחה לא את הראשון ולא את
השני ,וכן מילה שלא בזמנה אינה דוחה
את שני ימים טובים של ראש השנה .ע"כ.
 ÔÈÂÚÈÂכסף משנה שם ,שהרמב"ם דקדק
כן לחלק בין יו"ט שני סתם ובין
שני ימים טובים של ראש השנה ,עפ"י
הגמ' שבת קלז ,א ,והביא שהרא"ש
בתשובה כלל כ"ו סי' ו' חולק ,וסובר
שאין חילוק ביניהם ,ומהגמ' אין ראיה,
דהתנא בא"י קאי ולכן הזכיר רק ראש
השנה ,עי"ש.

 ÔÈÂÚÈÂבפי' המשנה להרמב"ם שבת שם,
שכתב שיש להבין דברי המשנה
שאין מילה שלא בזמנה דוחה ב' י"ט של
ראש השנה ,עפ"י הכלל ששניהם קדושה
אחת כדאיתא בביצה ד ,ב .וקצת יל"ע,
דהתם איתא דכן ס"ל לרב ולשמואל דהוו

קדושה אחת ,ולפי' הרמב"ם דיסוד זה
מבואר במתני' ,וע"כ יש חילוק בין ר"ה
לשאר יו"ט שני ,א"כ הו"ל להש"ס לתלות
דין זה במתני'.
 Â˙Âצ"ע ,דהש"ס שם שו"ט בדעת רב
אסי אי ס"ל דיו"ט שני של גלויות
הוו שתי קדושות או קדושה אחת ,ולפו"ר
הרי מוכח ממתני' דהוו ב' קדושות ,וכפי'
הרמב"ם ,דאל"כ אין חילוק בין שני י"ט
של ר"ה לשאר יו"ט שני ,ואמאי נקט
התנא דוקא ר"ה ,וצ"ע.
 ‰‡¯Âאריכות בענין זה בספר ערוגת
הבושם לה"ר אברהם ב"ר עזריאל
ח"ג עמ'  177ואילך ,וכן עיין בשו"ת ספר
יהושע סי' נ"ב ,וחלקת יואב בקונטרס
קבא דקשייתא אות ע"א.
·¯ Ìבעיקר פי' הרמב"ם ופסק ההלכה
בזה ,צ"ע טובא ,דהרי בזמן המשנה
היו מקדשין עפ"י הראיה ,ויו"ט שני
בחו"ל היה באמת ספק גמור אם היום הוא
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חול או יו"ט ,ולא כפי שהוא בזמן הזה
דברור שיו"ט שני אינו ספק של תורה,
וא"כ איך אפשר לומר בכוונת המשנה
שרק בשני י"ט של ראש השנה אין מלין
מילה שלא בזמנה ,והרי באותו זמן פשוט
שלא מלו גם ביו"ט שני של גלויות מילה
שלא בזמנה ,כיון שהוא ממש ספק של
תורה ,אולי הוא יו"ט גמור ,ומילה שלא
בזמנה אינה דוחה יו"ט ,ואכתי צ"ע רב.
 ‰¯Â‡ÎÏÂי"ל איפכא ,דעל יו"ט שני של
גלויות לא הוצרכה המשנה
ללמדנו ,דכאמור פשיטא שאין מלין דהוי
ספק דאורייתא ,אלא שמתני' קמ"ל שאפי'
בשני י"ט של ראש השנה ,דכבר ידוע
בא"י שר"ה של תורה הוא ביום א' ,מ"מ
כיון שיש תקנה קבועה לנהוג גם ביום שני
יו"ט ,לכן גם ביו"ט שני אין מלין מילה
שלא בזמנה ,ואע"פ שאינו אלא יו"ט
דרבנן.
 Ê"ÙÏÂנמצא שאין המקור להרמב"ם
ממשנה זו ,דלענין שני י"ט של
גלויות בזה"ז שאין בו כל ספק של תורה,
אין מכאן שום הוכחה ,אלא דהרמב"ם
נקט כן עפ"י סברתו ,וזה אכן צ"ע דלא
מצינו בגמ' להקל אלא לענין מת ,דכחול
שוויוהו רבנן ,יעוין ביצה ו ,א ,והתם
מבואר שאין הבדל בין סתם יו"ט שני
לשני יו"ט של ראש השנה ,ומנ"ל
להרמב"ם החילוק לענין מילה שלא
בזמנה בין יו"ט שני לשני י"ט של ר"ה,
ואכתי צ"ע.
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˘ ·Âמצאתי בעז"ה בתשובות חת"ס
)חיו"ד סי' ר"נ( שהאריך בהלכה
זו ,ובתוך דבריו הקשה כדברינו ,דבזמן
המשנה ודאי שאף ביו"ט שני של גלויות
א"א למול ,וכנ"ל ,ועי"ש אריכות.
 Ú"Â˘·Âיו"ד סי' רס"ו ס"ח פסק
כהרא"ש ,והש"ך שם סק"ד
פסק כהרמב"ם ,ויעו"ש בחי' רע"ק לענין
ספק ,וכן בתשובות נוב"י קמא או"ח סי'
ל' ,והובא בפ"ת שם ,ועתה ראיתי בספר
הברית על יו"ד הלכות מילה סי' רס"ו
ס"ח במקור וביאור הלכה סי' י' שהאריך
בזה ,והביא מדברי הרבה קדמונים דס"ל
כהרמב"ם ואחרים ס"ל כהרא"ש ,וכן
הביא מש"כ בזה רבותינו האחרונים,
עיש"ה.
 ¯˜ÈÚ·Âסברת הרמב"ם לכאורה אפשר
לבאר ,דהנה חזינן דמילה בזמנה
דוחה שבת ויו"ט ,ואע"פ דיו"ט הוי עשה
ול"ת ,ואין עשה דוחה ל"ת ועשה ,מ"מ
ילפינן מקרא דביום השמיני דדוחה שבת
ויו"ט ,ומילה שלא בזמנה אינה דוחה
שבת ויו"ט.
 ‰˙ÚÓÂי"ל דביו"ט שני נחית דרגא ,וה"ז
כמו יו"ט שלא בזמנו ,כלומר
שאין זה עיקר זמנו ,דעיקר זמנו הוא יו"ט
ראשון ,וע"כ כמו שמילה בזמנה דוחה
יו"ט בזמנו ,אלימא נמי מילה שלא בזמנה
לדחות יו"ט שלא בזמנו .ורק שני י"ט של
ר"ה הואיל והן קדושה אחת ,ה"ז כמו
יו"ט ראשון ,ולא איקרי כלל יו"ט שני,
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ולכן א"א למול בו מילה שלא בזמנה,
משא"כ ביו"ט שני שפיר מלין בו מילה
שלא בזמנה הואיל ואף הי"ט אין זה עיקר
זמנו.
 ˙ËÈ˘·Âהרמב"ם בגדר יו"ט שני ,יעוין
בדבריו בפ"ו מהלכות יו"ט,
ובחי' הגר"ח שם ,וראה גם אבי עזרי שם.
וכמדומה שלפי דרכו של הגר"ח בשי'
הרמב"ם שם שעל כל יום בפ"ע אין לדון
תורת ספק ,ורק על שני הימים כאחת הרי
הם נדונים כספק ,יעו"ש ,ולפ"ז תו אין
לומר כפסק הנוב"י והגרע"א דהוי ספק
ספיקא אם גם המילה עצמה היא ספק
שמיני ,דהיינו שיש לצרף גם הספק
דיומא ,ולהאמור זה אינו בכלל ספק ‡.
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 ‰‰Âי"ל עוד סברא בהיתר המילה ביו"ט
שני ,שהרי לענין מכחל עינא שהוא
חולה שאין בו סכנה נמי שויוהו ליו"ט
שני כחול ,והנה חזינן דתינוק שאינו מהול
איקרי מסוכן ,יעוין בפי' ר"ח יומא פה ,ב,
ומבואר בס"ד במקרא העדה בראשית סי'
נ"ה ,ומה"ט דחיא מילתו שבת ,אלא
דמ"מ חזינן דמילה שלא בזמנה אינה
דוחה שבת ,והדבר צ"ב.
‡· Ïמ"מ י"ל דהוי בגדר חולה לכל
הפחות ,והרי לגבי חולה הוי יו"ט
שני כחול ,ולכן ס"ל להרמב"ם דמילתו
דוחה את יו"ט שני של גלויות .וע"ע
בתשובות משנת רבי אהרן או"ח סי' י"א.



‡ .ובגדרי יו"ט שני ,ראה בספר אילנא דחייא להג"ר גרשון תנחום ממינסק ,חיבור שלישי וילנא
תרכ"ה ,ויש שם תשובה להגר"י פיימר מסלוצק ,וחזרה ונדפסה בסוף ספר שו"ת ר"י מסלוצק ,וע"ע
כתבי הגר"י שור בפי' נר מערבי על חילופי מנהגים בין אנשי מזרח ואנשי מערב בסוף הספר.
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È"‡· ‡ˆÓ‰ Ï"ÂÁ Ô·Ï È˘ Ë"ÂÈ· ‰ÏÈÓ
נראה שגם לשי' הרא"ש יש למול התינוק הנמצא בא"י ,דאמנם אצל האב עתה
הוא יו"ט אבל אצל המוהל הוא חול  fיל"ד אם התינוק הנימול איקרי בן חו"ל f
בגמ' שבת לענין מילה בצרעת חזינן שאע"פ שהאב אסור לו למול מ"מ שפיר משוי
שליח למילה  fי"ל על התינוק שאם לא נדון אותו כבן א"י אכתי גם אין לדונו
כבן חו"ל  fאם יסוד המצוה על האב אכתי נאמר שהאב אינו מצווה היום למול
את הבן  fאם אסור לו למול את בנו ואסור לו גם ליתנו למוהל אחר אין כאן
ביטול מצות עשה

 ‰‰שי' הרמב"ם בפ"א מהלכות מילה
הט"ו ,דמילה שאינה דוחה שבת,
מ"מ דוחה את יו"ט שני ‡ ,וראה מש"כ
בס"ד בגזירת מלך ושם הובאה בקצרה
השאלה על בן חו"ל הנמצא בא"י ,אם
אפשר למול ביו"ט שני ,הואיל והרא"ש
פליג על הרמב"ם ואינו מתיר למול ביו"ט
שני מילה שלא בזמנה] .וראה מאמרי
בענין מילה שלא בזמנה ביו"ט שני[.
 ¯"ÂÙÏÂנראה לדון בזה ,שגם לשי'
הרא"ש יש למול התינוק
הנמצא בא"י ,אע"פ שאצל אביו הוא יו"ט
שני ,דאמנם אצל האב עתה הוא יו"ט,
אבל אצל המוהל הוא חול ,ושליחות האב
היא על המילה ולא על חילול יו"ט,
וכמש"כ גדולי האחרונים שלא שייך
שליחות על מלאכת שבת ,כיון שהמצוה


היא על גופו שישבות ,והוא הרי שובת,
ומבואר בס"ד בתפארת השבת סי' נ'] ,ורק
בחלקת יואב או"ח סי' י"ד לא הסכים
לסברא זו ,עי"ש[ ,וכמובן שיו"ט לא שנא
משבת ,ופשוט.
 „"ÏÈÂאם התינוק הנימול איקרי בן חו"ל,
כאשר הוא נולד לבן חו"ל בא"י,
ואם שדינן ליה בתר אביו או בתר אמו,
וכפי שמצינו לענינים אחרים כגון עירובי
תחומין ,ואם נקטינן שגם הנימול איקרי
בן חו"ל ,אין לדון בזה שנעשה חילול
שבת בגופו ,כיון שאין לו דעת ,אין אצלו
שום גדר עבירה ,וכפי שיבואר לפנינו.
 'Ó‚·Âשבת קלג ,א ,איתא לענין מילה
בצרעת ,שהאב המכוין לטהר את
בנו ע"י חיתוך הנגע ,אינו יכול למול לולא
דאיכא ילפותא ,וראה בזה בפי' רבינו


‡ .בעניני יו"ט שני ,ראה בכתבי הגר"י שור בקונטרס נר מערבי בסופו ,וע"ע שו"ת ר"י מסלוצק
סי' י"ט.
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חננאל שם ,שאין הכוונה שאומר ,אלא
שמוכחא מילתא שכן הוא ,וכנראה ר"ל
שזוהי המציאות ,ולפי מציאות זו קבעה
התורה ההלכה.

 ÏÎÓÂמקום אם שולח אחר למול שפיר
דמי ,כלומר שהמוהל הוא שלוחו
רק על המילה ולא על טהרת מצורע,
ואמנם עי"ש בפירש"י ,שאינו פשוט כ"כ,
ועי"ש בראשונים ,ונתבאר בס"ד בפקודי
העדה פי"ט מהלכות סנהדרין ה"ד אות
ק"ה ,עי"ש היטב.
 ÔÈÊÁÂשאע"פ שהאב אסור לו למול ,מ"מ
שפיר משוי שליח למילה ,ואין
אומרים דכל מאי דאיהו לא מצי עביד
שליח לא מצי מישוי ,דזה נאמר כאשר אין
לו כח על חלות הדין שעושה השליח,
והכא אין שליחות לחלות דין ,וא"צ כח
לשליחות ,וצריך רק שמעשה השליח
יתייחס אל האב ותו לא] .וראה שו"ת
גבעת שאול סי' נ"ג על פדה"ב ביו"ט
שני[.

 È˙Î‡Âיל"ד כאמור אם התינוק איקרי בן
חו"ל ,דאף אמנם דהמוהל לא
חילל יו"ט ,אבל איכא חילול יו"ט שנעשה
בגופו ,וכמפורש שם בגמ' בגדול שאחר
מל אותו ויש לו להנימול מחשבה להטהר
מצרעת ,דאיכא מעשה שלו ,ומבואר
בדברינו שם עפ"י המל"מ ,דזה י"ל לענין
גדול ,אבל קטן לאו בר דעת הוא ,וממילא
לא שייך לומר שמעשה בגופו הוא חילול
שבת שלו ,ומלבד זאת יתכן שאין על
התינוק דין בן חו"ל.
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 ‡"Â˜Ó·Âיש לי דברים על גדר בן חו"ל
ובן א"י ,דהעיקר תלוי אי הוי
בפועל בן חו"ל ,וגם אם אינו בן א"י ,וגם
אינו בן חו"ל ,אין עליו דיני יו"ט שני,
והנידון היה על מי שעקר את דירתו
מחו"ל ובא לא"י ע"מ שלא להשתקע בה,
ובדעתו לקבוע דירתו בחו"ל במקום אחר,
די"ל דלא איקרי בן חו"ל ,ואע"פ שגם בן
א"י אינו ,מ"מ אין לו דיני יו"ט שני.
וכיו"ב י"ל על התינוק שאם לא נדון אותו
כבן א"י ,אכתי גם אין לדונו כבן חו"ל.

‡ ‡Ïשעיקר הדיון בזה תלוי בגדר מצות
מילה שיש על בן שמונה ,וכבר יש
בזה בראשונים ואחרונים ,ונתבאר בס"ד
בגזרת מלך ריש הלכות מילה ,האם
ביסודה זוהי מצוה שמוטלת על הבן,
והתורה הטילה על האב לעשות את
מצוותו של הבן ,או דילמא כל המצוה
ביסודה היא רק על האב] ,ועפי"ז יל"ד אם
ברור שאותו התינוק לעולם לא יהיה בן
דעת אלא שוטה ,האם יש על האב מצות
מילה ,כיון שעל הבן עצמו ליכא מצוות,
והפוסקים שו"ט בזה ,ואכ"מ[ .ודברינו
הנ"ל נכונים אם נקטינן שיסוד המצוה על
הבן ,אבל אם יסוד המצוה על האב ,אכתי
נאמר שהאב אינו מצווה היום למול את
הבן.
 ÈÊÁÂאנן לענין דאורייתא ,אם האב נמצא
עתה בעולם במקום שהוא שבת,
והבן נמצא במקום שהוא חול ,ויש לו
למול מילה שלא בזמנה ,האם נאמר
שהואיל והאב אינו מצווה ,א"כ ליכא על
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הבן מצות מילה ,וזה אינו מסתבר כלל
וכלל ,אלא בודאי גם בשבת הוא מצווה,
אלא שאינו יכול למול בגלל חילול שבת,
וכמו דחזינן בעבר ונימול שא"צ הטד"ב
כמבואר בפוסקים ,וא"כ הכא הבן נימול
בשבת או ביו"ט בלי חילול שבת ויו"ט,
וא"כ אמאי לא ימולו אותו ,וכאמור
השליחות של האב מתקיימת על מצות
מילה בלבד ולא על חילול שבת ,דעל כך
אין דין שליחות ,וכש"נ.
 ÏÎÂזה מלבד מה שיש לצרף בנידון דידן
שי' הרמב"ם למול מילה שלא בזמנה
ביו"ט שני ,וכן יש לצרף מה שמובא בחי'
הריד"ס סוכה מד ,א ,דשי' הגר"ח שיו"ט
שני הוא דין במקום ולא באדם ,עי"ש .וכן
שי' החכ"צ סי' קס"ז על בן חו"ל שבא
לא"י שלא לנהוג דיני יו"ט שני] .וראה
שאילת יעבץ ח"א סי' קס"ח ושערי
תשובה או"ח סוף סי' תצ"ו .ובפשוטו שי'
החכ"צ מתאימה עם הגדרת הגר"ח,
יעוש"ה[.
 Ó"ÓÂבודאי אם אסור לו למול את בנו
ביו"ט שני ,ואסור לו גם ליתנו
למוהל אחר למול ,בודאי שאין כאן ביטול
מצות עשה ,שמבואר בפוסקים שעובר
בכל רגע ,או לכל הפחות בכל יום,
וכמבואר במקומו בס"ד ,והטעם כיון
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שהוא אנוס עפ"י איסור חז"ל ,וממילא
ליכא ביטול עשה ,ברם אם לפי האמת
מותר לו למוסרו למוהל ,והוא אינו עושה
כן ,הרי יש לו ביטול עשה בכל יום שלא
נימול .ופשוט.
 ·"ÂÈÎÂבשאלה הנדונה ,יש לדון לפי שי'
הפוסקים דמי שקיבל שבת ועדיין
הוא יום ,ולא מל את בנו שהיה יום שמיני
שלו ביום ששי ,ובמקו"א הובא שיש בזה
מחלוקת בין הפוסקים ,ולדעת האומרים
שלאב אכן אי אפשר יותר למול היום ,איך
הדין אם יאמר למוהל שימול אותו שאצלו
עדיין לא שבת ,ולדרכנו שפיר דמי,
וכש"נ.
 Î"ÂÓÎÂלפי שי' הפוסקים שבאותו מקום
אם אחד נמצא במקום גבוה,
ועדיין לא שקעה חמה וה"ז יום ,והוא נמי
ערב שבת ,ואצל השני שנמצא למטה כבר
היתה השקיעה והוי לילה ,וכבר קידש
שבת ,והאב נמצא במקום שלא נכנסה
שבת ,והתינוק והמוהל נמצאים במקום
שכבר קידש היום ,והיא אותה השאלה
הנ"ל ,אי אזלינן בתר האב או בתר הבן
והמוהל ,וכמדומה שכל הנידונים שווים,
יש מהם דאורייתא ויש מהם דרבנן,
וכש"נ.
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כתב הרמב"ם ,חולו של מועד הואיל ונקרא מקרא קודש ,והרי הוא זמן חגיגה
במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול  fהביאור בזה
דהואיל והוו ימים קדושים מהתורה כך רצון התורה שינהגו באלו הימים מנהג של
קדושה  fנמצא שאף דלשון הרמב"ם מורה שהוא איסור דרבנן ,אין זה כשאר
איסור חכמים משום גזירה וכיו"ב ,וזה ענין חומר המבזה את המועדות  fצ"ב מה
ענין מה דהוי זמן חגיגה במקדש לקדושת היום  fמבואר בדברי הרמב"ם לאסור
מלאכה בערב פסח משום שהוא זמן חגיגה  fמביא מש"כ בשו"ת משכנ"י לבאר
דברי הרמב"ם ,ומעיר דזה אינו במשמעות דבריו  fמיישב השאלה מזמן חגיגה
במקדש ,דא"כ נאסור במלאכה גם בתשלומי עצרת  fמדייק לשון הרמב"ם שאין
הטעם משום שהוא מקריב החגיגה אלא שהוא "זמן חגיגה במקדש"  fמבאר
מש"כ הרמב"ם בערב פסח הטעם דזמן חגיגה ושחיטת קרבן  fולכן לא סגי
בחוה"מ בטעמא דזמן חגיגה ואיכא טעמא דמקרא קודש  fהרמב"ם הוסיף הטעם
דזמן חגיגה ,ומבאר שמקורו בחגיגה שם  fמביא ומברר הסוגיות בביצה
ובתמורה  fהטורי אבן תמה משתי הסוגיות הללו על הסוברים מלאכה בחוה"מ
היא רק מדרבנן ,דא"כ אמאי צריך ילפותא להתיר הקרבת נדרים ונדבות  fמביא
ומבאר מש"כ במנ"ח ובספרי דבי רב בנדו"ז  fמבאר דמיושב עפ"י הנ"ל בגדר
איסור חכמים דמלאכת חוה"מ

 ·˙Îהרמב"ם )פ"ז מהלכות יו"ט ה"א(
וז"ל ,חולו של מועד אע"פ שלא
נאמר בו שבתון ,הואיל ונקרא )ויקרא כ"ג
ל"ז( מקרא קודש ,והרי הוא זמן חגיגה
במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא
יהיה כשאר ימי החול ‡ שאין בהן קדושה
כלל ,והעושה בו מלאכה האסורה מכין
אותו מכת מרדות מפני שאיסורו מדברי


סופרים ,ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו
כיו"ט שסוף הענין בדברים שנאמרו בו
כדי שלא יהיה כיום חול לכל דבר ,לפיכך
יש מלאכות אסורות בו ויש מלאכות
מותרות בו ,ע"כ.
 ‰‰הרמב"ם מבאר הגדר באיסור מלאכה
בחוה"מ ,דהואיל ונקרא מקרא קודש


‡ .לפו"ר לשון זה סותר מש"כ בספר שיעורים לזכר אבא מארי ז"ל ח"א ע' קי"ט בשם הגר"ח,
בגדר איסור עשיית מלאכה בחוה"מ ,יעוש"ה.
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וכן הוא זמן חגיגה במקדש ,נמצא שהם
ימים שיש בהם קדושה ,ואי אפשר שיהיה
ממש כיום חול ,לפיכך מדברי סופרים
אסורות בו מלאכות .ונמצא דתחילה
מבאר דהוו ימים שיש בהן קדושה ,ואח"כ
מוסיף דמשו"ה נאסרו בו מדברי סופרים
כמה מלאכות ,כלומר מחמת שהם ימים
קדושים.
 ‰¯Â‡ÎÏÂצ"ב ,הואיל וקדושת אלו
הימים מהתורה ,וכמו שהביא
דאיקרו מקרא קודש ,ומכל מקום לא
ראתה התורה טעם לאסור משום כך
עשיית איזה מלאכה ,מה ראו חכמים על
ככה להוסיף על איסורי תורה בדבר שאין
בו טעם לגזירה וכיו"ב ·.
‡ ÔÎהביאור בזה הוא פשוט ,דהואיל והוו
ימים קדושים מהתורה ,בודאי שכך
רצון התורה שינהגו באלו הימים מנהג של
קדושה ,וכמו שהביא במשנ"ב סי' תק"ל
סק"ב ,לשון הכל בו מהירושלמי ,שכוונת
נותן התורה היתה לעסוק במועדות בתורה
ויראה וכו' ,וא"כ שפיר ראו חכמים
לעשות איסור על המלאכות לקיים בזה
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רצון התורה ,אע"פ שלא נאמר בתורה
בלשון לאו או עשה.
 ‡ˆÓÂאפוא ,שאף דלשון הרמב"ם מורה
שהוא איסור רק מדרבנן ,וכמש"כ
שם המגיד משנה וכן נקטו שאר
המפרשים בשי' הרמב"ם ,מכל מקום אין
זה כשאר איסור חכמים משום גזירה
וכיו"ב ,אלא יש בזה משום קיום רצון
התורה שאכן יהיה חוה"מ מיועד לתורה
ולעבודה ,ולולא שיאסרו חכמים את
המלאכות הללו ,לא יתקיים בזה רצון
התורה ,וזה הוא נמי ענין חומר המבזה
את המועדות ,שאע"פ שהאיסור מדרבנן,
מכל מקום הוא עובר על רצון התורה ‚.
ועיין במג"א סי' תק"ל ומחצית השקל שם
מש"כ בזה.
 ‰‰Âהרמב"ם כתב ב' טעמים ,דאיקרי
מקרא קודש] ,וראה רש"י ותוס'
כריתות ז ,א ,שנחלקו מהו מקרא קודש,
תפילה או כסות נקיה ,עיש"ה „[ ,וכן
שהוא זמן חגיגה במקדש ,וצ"ע דבשלמא
הך דאיקרי מקרא קודש מובן דמשו"ה הוי
ימים שיש בהם קדושה ,אבל מה דהוי זמן


· .ויש לדון ,דהוי בל תוסיף אם אינו לסייג וכיו"ב ,ועיין שפ"א סוכה מא ,א ,והגהות אמרי ברוך
על טורי אבן ר"ה כח ,ב .ועיין חי' הגרי"ז מנחות סו ,א.
‚ .שו"ר במשנת יעבץ או"ח הלכות המועדים סי' מ"ד האריך בדברים הקרובים לדברינו,
יעוש"ה.

„ .וראה ריטב"א סוכה לח ,א ,ובדברי המהדיר שם .ועיין תשב"ץ ח"ב סי' ר"י ,שו"ת מהר"י הכהן
או"ח סי' מ' .וראה ספר מאירת עינים לר"י דמן עכו פרשת אמור.
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חגיגה במקדש צ"ב מה ענין זה לקדושת
היום.
 ‰‰Âיעוין במעשה רוקח שם שהעיר,
דחזינן בעצרת שיש להקרבנות
תשלומין כל שבעה ,ואין בהם איסור
מלאכה ,ומאידך גיסא כתב הרמב"ם בפ"ח
מהלכות יו"ט הי"ז-י"ח וז"ל ,אסור
לעשות מלאכה בערבי ימים טובים וכו',
חוץ מערב הפסח אחר חצות שהעושה בו
מלאכה אחר חצות מנדין אותו וכו' ,לפי
שיום י"ד בניסן אינו כשאר ערבי ימים
טובים מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קרבן,
לפיכך יום י"ד בניסן אסור בעשיית
מלאכה מדברי סופרים כמו חולו של
מועד והוא קל מחולו של מועד ואינו
אסור אלא מחצי היום ולמעלה שהוא זמן
השחיטה ,אבל מהנץ החמה עד חצי היום
תלוי במנהג וכו' .ע"כ.
 ‰‰ס"ל להרמב"ם לאסור מלאכה בערב
פסח משום שהוא זמן חגיגה ,ואע"פ
שלא נאמר "מקרא קודש" על ערב יו"ט,
אלא דהתם איכא נמי שחיטת קרבן פסח,
ואי סגי בהא דהוא זמן שחיטת הפסח,
למה לו להזכיר חגיגה ,דחזינן דבתשלומי
עצרת ליכא מה"ט איסור מלאכה ,וא"כ
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צריך להבין גדר הטעם דזמן חגיגה
במקדש.
 ÔÈÈÚÂבשו"ת משכנ"י )או"ח סי' ל"ז(
בתוך אריכות הדברים על דין
תפילין בחוה"מ ,שהביא דברי הרמב"ם
אלו ,וכתב לפרש ,דסובר הרמב"ם דהא
דאיקרי חוה"מ מקרא קודש אינו לכל ימי
המועד ,אלא הוא כמו וחגותם אותו חג
לה' דהיינו רק לתשלומין ,ומיקרי מקרא
קודש אי אית ביה חגיגה ,ויעו"ש שהעלה
די"ל דביום התשלומין הוי איסור תורה,
ובשאר הימים כיון שלפעמים נקראים
מקרא קודש וזמן חגיגה ,הרי אלו אסורים
מדרבנן ,יעו"ש .וכל זה אינו במשמעות
דברי הרמב"ם ,וביותר דהוא ס"ל דכל
מלאכת חוה"מ מדברי סופרים ולא חילק
בכל זה ,ואכתי צריך לבאר אלו
הטעמים .‰
 ‰‰Âעל השאלה מזמן חגיגה במקדש,
דא"כ נאסור במלאכה גם בתשלומי
עצרת ,אפשר ליישב עפ"י הגמ' חגיגה יז,
ב ,דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא אמר קרא
)ויקרא כ"ג כ"א( וקראתם ובקוצרכם,
איזהו חג שאתה קורא וקוצר בו ,הוי אומר
זה חג עצרת וכו' ,יעו"ש כל הסוגיא .וכיון
דלהדיא התירה התורה מלאכה בימי


 .‰וראה תמורה יד ,ב ,ובשיטמ"ק שם ג' פירושים בגדר היתר הקרבת נדרים ונדבות בחוה"מ,
עי"ש היטב ,ומש"כ בפירושים וחידושים לבעל גדולי טהרה שם .וראה שו"ת תורת רפאל ח"א סי'
ט"ו בחיוב הזכרת מעין המאורע בחוה"מ ,יעו"ש באורך] .וראה מאמרי בקרואי מועד עניני יוה"כ
בענין "מקרא קודש ביוה"כ"[.
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תשלומין ,אי אפשר לחכמים לאסור ,ועיין
ברמב"ם פ"א מחגיגה ה"ז ולח"מ שם.
 ÔÂÈÎÂדמעצרת ל"ק ,הדר אמרינן דאכן
עצם הדבר שהוא זמן חגיגה
במקדש הוא בגדר ימים מקודשים ,והן ב'
סיבות לקדושת הימים ,דאיקרו מקרא
קדש ולזמן חגיגה במקדש .ופוק חזי לשון
הרמב"ם שאין הטעם משום שהוא מקריב
החגיגה ,אלא מה שהוא זמן חגיגה
במקדש ,הוא גורם לקדושת היום.
 ·¯Ú·Âפסח כתב הרמב"ם רק הטעם
דזמן חגיגה ושחיטת קרבן ,ולכן
מסיק שהוא קל מחוה"מ ,ומבאר שם
הקולא ,דאינו אסור אלא מחצי היום
ולמעלה שהוא זמן השחיטה ,ונראה הגדר
בזה ,דעצם הדבר שאינו אסור כל היום זה
עצמו הוי קולא בקדושת היום ,ועיין היטב
בסוגית הגמ' פסחים ב ,ב ,דאשכחן יום
שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו
מותר.
 ÔÎÏÂלא סגי בחול המועד בטעמא דזמן
חגיגה ,דאי משום הא אין לאסור
אלא ביום שהוא זמן קרבן ,ולכן איכא
טעמא דמקרא קודש ,אבל הרמב"ם הוסיף
גם הטעם דזמן חגיגה שאף הוא אמת,
ונראה שמקורו בחגיגה שם )י"ז ע"א(,
דרבי אלעזר אמר רבי אושעיא יליף מנין
לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה,
שנאמר )דברים ט"ז ט"ז( בחג המצות בחג
השבועות ובחג הסוכות ,מקיש חג
השבועות לחג המצות ,מה חג המצות יש
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לו תשלומין כל שבעה אף חג השבועות
יש לו תשלומין כל שבעה ,ואיתא שם דאי
מדרבי אלעזר אמר רבי אושעיא הו"א מה
תשלומין של חג המצות אסור בעשיית
מלאכה אף תשלומי עצרת נמי אסור
בעשיית מלאכה קמ"ל דרבי אליעזר בן
יעקב ,היינו הילפותא מוקראתם
ובקוצרכם.
 È¯‰לפנינו ,דאם מהיקש דתשלומין היה
מקום לאסור במלאכה ,והיינו שזמן
חגיגה הוא טעם לאסור במלאכה ,לכן
ילפינן מקרא להיתר ,ועכ"פ בחול המועד
ממש הוא טעם נכון לאיסור מלאכה,
ואע"פ שלהרמב"ם איסור מלאכה הוא רק
מדרבנן ,מ"מ הא נקטינן דהוא סברת
התורה שאין התורה רוצה בעשיית מלאכה
בחוה"מ ,וש"מ שזמן חגיגה הוא סברת
התורה שאין לעשות בו מלאכה ,וזה מקור
לשי' הרמב"ם.
 Ù"Ú‡Âשיש מקום לפרש הגמ' בע"א,
דע"ז גופא נאמר ההיקש לאיסור
מלאכה ,והיינו לומר דאף תשלומי עצרת
איקרו מקרא קודש ,מכל מקום מסתברא
טפי הביאור על דרך שנתבאר.
 ÏÚÂהטעם שכתב הרמב"ם משום שחיטת
קרבן פסח ,הנה הוא מה שהביאו
תוס' פסחים נ ,א ,בשם הירושלמי ,ופי'
שם ,דמי שמביא הקרבן אכן איסור
מלאכה שלו מהתורה ,והרמב"ם נראה
דס"ל שהאיסור אינו מהתורה ,ועכ"פ
הרמב"ם הרי לא כתב כאן הדין למי
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ששוחט הפסח ,אלא לכל אחד מישראל
ואף בזה"ז אע"ג דליכא פסח ,והיינו שאלו
הימים בעצמם הם ימים שאין ראוי לעשות
בהם מלאכה ,מחמת שהם ימים קדושים,
והוא דומיא דהטעם דמקרא קודש שאינו
טעם על עיקר איסור מלאכה ,אלא הוא
טעם על קדושת היום ,וממילא קבעו
חכמים איסור מלאכה ,וכש"נ .Â
 ‰‰Âבביצה יט ,ב ,הובאה דרשת ר'
שמעון ,הרי הוא אומר בחג המצות
ובחג השבועות ובחג הסוכות ,כל שבא
בחג המצות בא בחג השבועות ובחג
הסוכות ,וכל שלא בא בחג המצות אינו
בא בחג השבועות ובחג הסוכות ,והבינו
בגמ' דהדרשא עולה על חול המועד,
והיינו כמו שתודה אינה קריבה בחג
המצות משום חמץ ,איכא ילפותא שאין
נדרים ונדבות קרובים בשאר חוה"מ.
 ˘"ÂÚÈÂבתוס' שנתקשו בהבנת דרשא זו,
דמה ענין חול המועד אצל תודה
שהטעם שאינה קריבה הוא בגלל החמץ,
מ"מ כך הוא אליבא דרש"י ,והק' בגמ'
השתא סלותי מסלתינן נדרים ונדבות
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מבעיא ,ופירש"י ,לוקטין עצים בשדה מן
המחובר בחולו של מועד וכו'.

 ‰‰Âצריך להבין ,דלעולם ללקוט עצים
שהוא לצורך הדיוט מותר ,אבל
נדרים ונדבות שהם לצורך גבוה אכן
אסור ,וכמו ביו"ט גופיה ,דמותרת מלאכה
לצורך הדיוט ולא לצורך גבוה ,דהא
ילפינן לכם ולא לגבוה.
 Â˙Âקשיא לי ,שהרי בתמורה יד ,ב,
ילפינן מקרא דכתיב )במדבר כ"ט
ל"ט( אלה תעשו לה' במועדכם וכו',
לימוד על נדרים ונדבות שקרבין בחולו
של מועד וכו' ,יעו"ש כל הגמ' ,ומפורש
דבעינן ילפותא על הקרבת נדרים ונדבות
בחול המועד ,ומאי האי שהק' בגמ'
השתא מסלתינן וכו' ,והרי י"ל דאכן ר'
שמעון לית ליה הך ילפותא ,ועכ"פ אפי'
סובר כן ,י"ל בגמ' זה הטעם ולא להקל
מסברא גרידא ,וכאמור אף על הסברא
איכא תימה.
 ·Â˘Âמצאתי קושיא זו בשיטמ"ק ביצה
שם בשם התוס' ,יעו"ש מש"כ,
ואין הדברים מובנים לי .ושו"ר גם בטורי
אבן באבני מלואים חגיגה יח ,א ,שעמד
בזה ,אבל לא כתב ליישב .Ê



 .Âובעיקר הא דחוה"מ איקרי מקרא קודש ,ראה שער הציון סי' תק"ל מש"כ בזה ,ואכ"מ .וראה
שו"ת חת"ס חלק ז' סי' כ"ח .וראה במפתח על הרמב"ם שם מה שציין לשו"ת דברי מלכיאל .וע"ע
יראים סי' ש"ד וסי' תי"ז-תי"ח .וראה שו"ת הגרע"א ח"א סי' א' בהשמטות ,וע"ע שו"ת נשאל דוד
או"ח סי' כ"ח .וצ"ע ברש"י ורשב"ם פסחים קכ א ,שמותר להתענות בחוה"מ.

 .Êועיין גם פי' צל"ח ביצה שם ,ועי"ש שמפרש הגמ' בתמורה בעולות ,ועיין בזה בשערי תורה

˜ÂÏ

˜¯È‡Â

‚Ï ÔÓÈÒ Y ·ÂË ÌÂÈ

 ‰‰Âהטורי אבן תמה משתי הסוגיות
הללו על הסוברים מלאכה
בחוה"מ היא רק מדרבנן ,דא"כ אמאי
צריך ילפותא להתיר הקרבת נדרים
ונדבות ,והרי כל המלאכות מותרות
מהתורה ,וכן אמאי הק' השתא סלותי
מסלתינן וכו' ,ולא הק' בפשטות דמלאכת
חוה"מ אינה מהתורה ,אלא לאו ש"מ
מאלו הסוגיות שמלאכת חול המועד
דאורייתא ,יעו"ש.
 ÔÈÂÚÈÂגם בספרי דבי רב על הספרי סוף
פרשת פנחס ,שפי' לנכון דרשת
הספרי שם שהיא כדרשת הגמ' תמורה
הנ"ל ,וקמ"ל דלא רק בנדר לפני הרגל
דאיכא עשה ,מותר להקריב ברגל ,אלא
אפי' נדר ברגל דליכא עשה נמי מותר
להקריב ברגל ,ופירוש זה כיוונתי מדעתי
בס"ד ,וב"ה שזכיתי לכווין לדברי הגדול.
‡ ‡Ïשהק' ,דאם ילפינן להיתר הקרבת
נדרים ונדבות בחול המועד ש"מ
דס"ל מלאכת חוה"מ מהתורה ,וא"כ איך
כתב הרמב"ם בפ"א מהלכות חגיגה ה"י,
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מותר להקריב בחולו של מועד נדרים
ונדבות שנאמר אלה תעשו לה' במועדיכם
וכו' .ע"כ .ול"ל קרא למילף היתרא ,והרי
אין כל איסור מלאכה בחוה"מ מהתורה.
ויעו"ש שהביא מהכס"מ שיש לאיסור זה
עיקר מהתורה ,ואיני יודע מה כוונתו .Á
 ‰‰Âהמנח"ח )מצוה שכ"ג( הביא מש"כ
תוס' חגיגה שם ,דגם אם מלאכת
חוה"מ מדרבנן אתי שפיר קושית הגמ'
שם על חג הקציר וחג האסיף ,דא"א
שתהא אסמכתא מקרא לאיסור מלאכת
חוה"מ ,אם מפורש בלשון התורה להתיר,
ועיין מש"כ בזה בחי' הגרע"א סוכה לט,
א .וכתב המנח"ח דעפי"ד דברי הט"ז
הנודעים שדבר שהתירה התורה להדיא אי
אפשר לחכמים לאסור אתי שפיר טפי.
 Ê"ÙÏÂכתב ליישב קושית הטורי אבן וכפי
שהק' בספרי דבי רב ,אע"פ שלא
הביאו ,דהרמב"ם סתר משנתו ,ולהט"ז
ניחא דילפינן מקרא שמותר וממילא אין
כח ביד חכמים לאסור ,יעו"ש] .שו"ר
שכ"כ גם הצל"ח ביצה שם ,יעוש"ה.


ח"ב קונטרס ד' סי' ל"ב מהגאון ר"ש כהן מוילנא .וראה גם שיטמ"ק תמורה שם וכן חי' הגרי"ז
שם .וראה "אוצר" סוכה מה ,ב ,הערה  .4וראה אריכות בשו"ת משכנ"י או"ח בענין תפילין בחוה"מ,
ודוק בדבריו עפ"י המתבאר הכא.
וראה חלקת יואב )חו"מ דיני אונס ענף ג'( דדבר האבד בחוה"מ הוא בגדר דחויה ,עי"ש ,ובפשוטו
נראה כיון שמסרן לחכמים ,אין זה בכלל האיסור ,אלא כך קבעו חכמים עפ"י כוחם שיהיה כן עיקר
הדין ,וז"ב.
 .Áשו"ר שהוא ט"ס שם וכנראה צ"ל "מ"מ" ,והוא בפ"ז מהלכות יו"ט ה"א ,שיש לו עיקר מהתורה
בקרבן מוסף ושמחה ,עי"ש.

˜¯È‡Â

„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ‰Î‡ÏÓ

וע"ע הר המוריה ה' חגיגה שם [.והדוחק
מבואר לפרש כן בכוונת הרמב"ם.
·¯ Ìעפ"י דברינו הנ"ל בגדר איסור
חכמים דמלאכת חול המועד ,שאין
זו סתם גזירה או תקנה גרידא ,אלא
שחכמים קבעו לאיסור את מה שהוא רצון
התורה ,וא"כ הכא גילתה התורה שאין
בכלל זה הרצון לאסור הקרבת נדרים
ונדבות.
 Ê"ÈÙÚÂמיושב דלעולם ס"ל להגמ' תמורה
והספרי דמלאכת חוה"מ מדרבנן,
ומ"מ אתא קרא להתיר הקרבת נדרים
ונדבות בחול המועד .ברם עדיין תקשי
הסוגיא בביצה מאי קאמר השתא סלותי
מסלתינן וכו' ,וכנ"ל] .וע"ע עץ החיים
לרח"א בסוה"ס בה' חגיגה[.
 ‰‡¯‰Âבזה  ,Ëדהנה בפי' רבינו חננאל
איתא על הא דסלתי מסלתינן
כלומר ,עושה אדם מלאכה כגון סלין
וכיוצא בהן ,והערוך בערך סולת תמה על
רבינו חננאל ,דזוהי מלאכה שאסורה
בחוה"מ.
 ÔÎÏÂלולא דמסתפינא אמינא לפרש הגמ'
באופן אחר ,דהנה הך דרשא דדרש
ר' שמעון להקיש חג המצות וחג
השבועות וחג הסוכות ,היא אותה הדרשא
דילפינן מינה התם בחגיגה דיש תשלומין
לעצרת ,ושם מבואר בגמ' ,דעפ"י דרשא
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זו אף במלאכה יש לנו לאסור בתשלומי
עצרת ,אלא שיש ילפותא מוקראתם
ובקוצרכם ,שאין תשלומי עצרת אסורין
במלאכה.
 Ê"ÙÏÂי"ל שקושית הגמ' השתא סלותי
מסלתינן באה לכלול מלבד
חוה"מ סוכות אף תשלומי עצרת ,ובאמת
על חוה"מ סוכות אינה קושיא כ"כ,
דהואיל וחזינן דאצטריך ילפותא מקרא
להתיר נדרים ונדבות בחול המועד ,אכתי
מאן יימר דס"ל לר' שמעון זאת הדרשא,
ולכן הק' הגמ' טפי מהך דתשלומי עצרת,
דאיך אפשר לומר שיש איסור מלאכה
בהם ,והרי אנו עושים בהם סלים וכפי'
ר"ח ,וא"כ הוי חול גמור ואפי' כחוה"מ
אינו ,וזה באמת כמו דילפינן התם שלענין
זה לא נאמר ההיקש ,ולגודל הפלגת
התימה ,לא הזכיר כלל הדרשא ,שהרי
ידוע לכל שהם ימי חול ,ולא שמענו מי
שיאסור בהם מלאכה.
 Ê"ÙÏÂתו ל"ק קושית השיטמ"ק וטורי
אבן ,דהך סוגיא בביצה אינה ענין
להגמ' בתמורה ,דלא מיירי בחוה"מ אלא
בתשלומי עצרת ,וראה בדק"ס שבכי"מ
הגי' בגמ'" ,השתא בחולו של מועד לר"ש
סלותי וכו'" ,ואכן לפנינו ל"ג כן ,והוא
נכון ,דאין הכוונה לשאול רק מחולו של
מועד אלא מתשלומי עצרת ,וכש"נ.


 .Ëוראה מש"כ בזה בספר פניני רבינו יחזקאל אברמסקי ח"ב ע' ע"ה-ו'.
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 ¯˜ÈÚ·Âסוגית הגמ' ,דפשיטא להש"ס
שאין כוונת ר' שמעון לדרוש
על קרבן תודה בלבד ,אלא על כל
הקרבנות נדרים ונדבות ,הנה בתוספתא
חגיגה פ"א ה"ט מפורש דרק על תודה
איכא הילפותא] ,ועיין בספר בגדי יו"ט
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ביצה שם מש"כ בזה[ .ועיין חס"ד וחזון
יחזקאל מה שמפרשים עפ"י מסקנת הגמ'
דאיירי לענין בל תאחר ,ויעו"ש מגי'
המאירי ,אבל לפ"ז בודאי תימה על הס"ד
בגמ' ,איך פי' לענין נדרים ונדבות ,כיון
שמפורש רק על תודה .וצ"ע.

˜¯È‡Â

‰˙È·˘Ï Ó"‰ÂÁ ˙ÂˆÓ
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‰˙È·˘Ï Ó"‰ÂÁ ˙ÂˆÓ
איתא בפסחים ,הראשון למה לי ,למעוטי חולו של מועד  fוכתב בתוס' רבינו פרץ,
אבל בדבר שאינו אבד אסור מן התורה  fיל"פ הגמ' עפ"י המכילתא דליכא מצות
שבתון ואיכא איסור מלאכה בכלל לאו  fולפ"ז י"ל מה שנחלקו הראשונים אם
חוה"מ זמן תפילין

‡ ‡˙Èבפסחים ה ,א ,הראשון למה לי,
למעוטי חולו של מועד .וז"ל תוס'
רבינו פרץ ,פרש"י דמותר בדבר האבד,
אבל בדבר שאינו אבד אסור מן התורה,
כדמוכח במס' חגיגה )יח ,א( מקראי ,ור"ת
מפרש למעוטי חול המועד דאפי' בדבר
שאינו אבד אינו אסור מן התורה אלא
מדרבנן ,והא דדריש לה מקראי במס'
חגיגה אינו אלא אסמכתא בעלמא וכו'.
 ‰‰Âז"ל המכילתא בפ' בא מסכתא
דפסחא )סוף פרשה ט' פיסקא
ס"ה( "ואף חולו של מועד יהיה אסור
משום שבות ,והדין נותן ,הואיל ויום
הראשון ויום האחרון קרויין מקרא קודש
וחולו של מועד קרוי מקרא קודש ,אם
למדת על יו"ט הראשון והאחרון שהם
קרואים מקרא קודש הרי הן אסורין משום
שבות ,אף חולו של מועד שהוא קרוי
מקרא קודש אינו דין שיהא אסור משום
שבות ,ת"ל ביום הראשון שבתון".


 ‰‡¯Âשיל"פ הגמ' עפ"י המכילתא,
דהרי ביו"ט איכא עשה ולא
תעשה ,והעשה הוא השבתון ,וילפינן לה
מקרא דאין שבתון בחולו של מועד ‡.
וא"כ י"ל דכוונת הגמ' למעוטי חולו של
מועד דליכא מצות שבתון ,דזה המקרא
שבתון נאמר בו ,ולעולם איכא איסור
מלאכה מהתורה בכלל לאו.
 ˙Ó‡·Âאף לאו לא מצינו להדיא אלא
ביו"ט גופיה ,אלא דאיכא
ילפותא ממקרא קודש שיש איסור תורה
בחולו של מועד ,וי"ל דהוי איסור תורה
שאין בו לאו · .כמו שמצינו בכמה דוכתי
כיו"ב ,אלא דלולא המיעוט הו"א דאיסור
תורה זה הוא גם בגדר מצות שביתה,
קמ"ל שאינו אלא בגדר איסור מלאכה.
 Ê"ÙÏÂי"ל במה שנחלקו הראשונים אם
חוה"מ זמן תפילין ,וכתבו שאם
מלאכת חול המועד דאורייתא ממילא


‡ .אבל ביראים סי' תט"ז מפורש שיש עשה דשביתה בחוה"מ ,עי"ש .ויעוין בשערי תשובה לה"ר
יונה ש"ג סי' י"א .וראה שו"ת רמ"ע מפאנו סי' ק"ח.
· .ועיין שו"ת מגידות להפמ"ג סי' קי"א .שו"ר אריכות במנח"ח מצוה שכ"ד ,יעוש"ה.
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איכא אות ,ולכן אין חול המועד זמן
תפילין .ולפי האמור י"ל דהא דבעינן
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למשוי אות הוא דוקא מצות שביתה ,אבל
איסור גרידא ,לא משוי אות ‚.



‚ .וע"ע משכנ"י או"ח סי' ל"ז ומנח"ח מצוה שכ"ג אות ב' .שו"ר גם מש"כ בזה בספר שיעורים
לזכר אבא מארי ע' קי"ח ,ומה שהביא בשם הגר"ח ,יעוש"ה .וע"ע תו"י יומא פא ,א .וראה העמק
שאלה שאילתא ק"ע אות ב' באריכות בזה .וכן ראה בהגרי"פ על רס"ג עשה ל"ח-ט' דיש עשה
בחוה"מ לשי' בה"ג .וראה עתה בחי' הגריל"ד פסחים שם .וראה הגהות בני בנימין על הרמב"ם פ"ז
מה' יו"ט ה"א שהאריך בזה .וראה לענין מקרא קדש בחוה"מ ,בשבות יהודה על מכילתא בהשמטות
דף קלח ,א.
]ונראה דחומרת חז"ל במלאכה בחוה"מ ,דהוי בכלל מבזה את המועדות שאין להם חלק לעוה"ב,
ה"ט משום דכותים מזלזלים בזה ,עיין ע"ז כא ,ב ,שאינם חוששים למדרש סופרים ,וה"ז כמו נר
שבת שהחמירו בו מה"ט כמש"כ בעליות אליהו .וראה בתפארת השבת סי' ל"ז משנ"ת בס"ד בענין
"תקנות חכמים בשבת כנגד הכופרים בתורה שבע"פ"[.

˜¯È‡Â

˙„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÔÈÏÈÙ
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‰Ï ÔÓÈÒ

˙„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÔÈÏÈÙ
שנינו במנחות ,יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ,ת"ל והיה לאות על
ידך ,יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות  fוכתבו התוס' ,לא משום דאסירי
בעשיית מלאכה ,דאפי' חולו של מועד דשרי בעשיית מלאכה איכא אות  fובגמ'
יש עוד ברייתא ,ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה ,פרט לשבתות
וימים טובים  fבהלכות גדולות הביא בשם גאון שאסור להניח תפילין בחוה"מ,
מ"ט עשאו כשבת ויו"ט  fהרמב"ם אע"פ שפי' הפסוק ושמרת את החוקה לענין
תפילין ,מ"מ על שבת ויו"ט הביא הילפותא מוהיה לך לאות  fמבאר דכוונת בה"ג
עפ"י הגמ' בחגיגה על איסור מלאכה בחוה"מ דמסרן הכתוב לחכמים  fברם
בריטב"א כתב דשיטת בה"ג היא שאיסור מלאכה במועד הוא מדרבנן  fמביא
ומברר דברי הראשונים והפוסקים דשו"ט בשי' בה"ג  fנראה דא"ש טפי לפי שי'
בה"ג ,לומר דמה"ט איקרי חוה"מ נמי יום שיש בו אות ,וכפי הטעם של ר"ע בגמ'
שם  fמביא ומברר שי' הפוסקים בענין מלאכת חוה"מ ,אי הוי מהתורה או מדרבנן,
ואם הוא איסור מלאכה או גם מצות שביתה  fמבאר הגדר דהאות שבחוה"מ אינו
אות מובהק ,אלא שסגי באות כזה שלא לחייב בתפילין ,ומאידך אין איסור בו
ולפיכך מותר להניח ,ומה"ט כתב רבינו מנוח שיניחם בלי ברכה  fמברר הנידון אי
איכא איסור להניח תפילין בשבת ויו"ט משום זלזול באות שבת  fתמה על מש"כ
בשו"ת מפרשי הים דאיכא מצות הנחת תפילין גם בשבת ,ורק בגלל האיסור אין
מניחין  fמביא ומברר השאלה באיסור תפילין בשבת ויו"ט ,דת"ל משום בל
תוסיף  fיתכן די"ל חידוש דחוה"מ סוכות אינו זמן תפילין ,ואילו חוה"מ פסח הוי
זמן תפילין

˘ ÂÈבמנחות לו  ,ב ,דתניא ר' עקיבא
אומר ,יכול יניח אדם תפילין
בשבתות וימים טובים ,ת"ל )שמות יג טז(
והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך,
מי שצריכין אות ,יצאו שבתות וימים
טובים שהן גופן אות.


 Â·˙ÎÂהתוס' שם ,לא משום דאסירי
בעשיית מלאכה ,דאפי' חולו של
מועד דשרי בעשיית מלאכה איכא אות,
בפסח דאסור באכילת חמץ ובסוכות
דחייב בסוכה כו' ‡.
 'Ó‚·Âשם יש עוד ברייתא ונאמר שם,


‡ .וראה שו"ת חמדת שלמה או"ח סי' ו' בסוגיא זו ,ועיין שו"ת אהל משה )להגראמ"ה( סי' ל"ט.
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ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים
ימימה )שם פסוק י'( ,ימים ולא לילות,
מימים ולא כל ימים ,פרט לשבתות וימים
טובים.
 ˙ÂÎÏ‰·Âגדולות )מק"נ תשל"ב( הלכות
תפילין ח"א ע' 482 – 485
הביא להלכה הילפותא למעט שבת ויו"ט
מהפסוק מימים ימימה ,והביא בשם גאון
שאסור להניח תפילין בחוה"מ ,מ"ט
עשאו כשבת ויו"ט.
 Ì"·Ó¯‰Âבפ"ד מה' תפילין ה"י ,אע"פ
שפי' הפסוק ושמרת את
החוקה וגו' לענין תפילין ,ולמד מפסוק זה
שלילה לאו זמן תפילין ,מ"מ על שבת
ויו"ט הביא הילפותא מוהיה לך לאות,
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ושבת ויו"ט הן עצמן אות .ועי"ש בכס"מ,
וכן קרית ספר שם.

 ÂËÂ˘Ù·Âהרי מהך קרא דושמרת וגו'
ילפינן רק שאין להניח בלילה,
אבל אם מונחין עליו מבעוד יום א"צ
לחלצן ,כמפורש שם דעת הרמב"ם ,ואילו
מהילפותא דאות הרי צריך לחלצן ·.

 ‡ˆÓאפוא שעפ"י שתי הדרשות שיש
בגמ' למעט שבת ויו"ט ,כתבו
הגאונים והראשונים שגם חוה"מ בכלל,
או משום שגם חוה"מ הוי אות באיסור
חמץ ומצות סוכה ,או משום שעשאוהו
כשבת ויו"ט ,אבל לא ביאר בה"ג הגדר
בזה שעשאוהו לחוה"מ כשבת ויו"ט,
והמפרשים האריכו שהלכה זו תלויה אם
מלאכת חוה"מ אסורה מהתורה או רק
מדרבנן ‚.


וראה מאירי מו"ק יח ,ב ,שגם חוה"מ בכלל אות משום קרבן מוסף שבו ,וכ"ה במרדכי הלכות קטנות
ה' תפילין דף יב ,ב .וראה משנ"ת בס"ד בגדרי מלאכה בחוה"מ בקרואי מועד עניני יו"ט .וראה
שיעורים לזכר אבא מארי ז"ל ח"א ע' קיח בשם הגר"ח ז"ל .וכן ראה בספר מבית מדרשו של הרב
ע' קיט ,ושיעורי הגרי"ד על תפילין כו' ,סי' ט'-י' ,וע"ע שו"ת בית דוד )ליטער( סי' צ"ז .וראה
רא"ש הלכות קטנות הלכות תפילין סי' ט"ז ,וכן טור וב"י או"ח סי' ל"א.
· .וראה ערוגת הבושם לרבי אברהם ב"ר עזריאל ח"ב ע'  ,84מש"כ עפ"י דברי הרוקח בספר
חכמת הנפש דף יז ,א ,וכן הובא בברוך שאמר דף ה ,ג ,וכ"ה בפי' הרוקח עה"ת בסוף פרשת בא.
וראה גם אבודרהם ח"ב סדר תפילות הפסח פרק כ"א סעיף ע"ב )במהדורת קרן רא"ם( ,והערותי
שם בס"ד .וראה אריכות בקדושת יו"ט חי' סוגיות סי' ל"ט .וראה אבנ"ז או"ח סי' ב'.

‚ .וראה שו"ת רמ"ע מפאנו סי' ק"ח ,ושו"ת משכנות יעקב או"ח סי' ל"ז באריכות .וראה טורי
אבן חגיגה יח ,א ,ויש אריכות בפחד יצחק אות ת' דף ק ,ב ,וראה רש"י שבועות טו ,ב דיו"ט איקרי
שבת ,וראה אבודרהם הוצאת קרן רא"ם )תשע"ה( ח"א ע'  96מש"כ בס"ד בהערה  ,264וע' 170
הערה  ,67וראה מאמרי "איסור מלאכה ביוה"כ" ,בקרואי מועד עניני יוה"כ סימן א' ,וראה ביאורי
הגר"א או"ח סי' תקכ"ט ס"א ,ועיין גם מנחות סה ,ב ורש"י שם דיו"ט קרוי שבת דכתיב ביום
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 ‰‡¯Âאור שמח פ"ד מהלכות איסורי
ביאה ה"ח שהעלה ,דלמ"ד
דממעטינן מימים ימימה לילה ושבת
ויו"ט ,א"כ הוי בכלל ושמרת ,והמניח בהן
תפילין עובר בעשה ,משא"כ למאן דלא
מוקים הך קרא בתפילין ,וממעט רק
שבתות ויו"ט משום שיש בהן אות ,אין
איסור בהנחתן ,ורק מצוה ליכא,
עיש"ה .וראה להלן בזה משנ"ת בס"ד.
וראה העמק שאלה שאילתא ק"ע אות ד'
בענין יו"ט איקרי שבת ,ולהלן מבואר עוד
בזה אי איכא איסור או לא.
 ÔÎ˙ÈÂלפרש עפ"י הגמ' חגיגה יח ,א,
דאיכא שם כמה ילפותות על
איסור מלאכה בחוה"מ ,ומסיק התם ,הא
לא מסרן הכתוב אלא לחכמים ללמדך
איזה יום אסור ואיזה יום מותר ואיזו
מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת .וכן
הביא גם בה"ג שם בהלכות מועד ע' 412
–  ,411וכן הוא בעוד קדמונים.
 Ê"ÙÏÂנאמר דזוהי נמי כוונת בה"ג הנ"ל,
שלפי קביעתם של חז"ל עשאוהו
כשבת ויו"ט ,לאחר שהעמידו את ההלכה
על איסורי מלאכה בחוה"מ ,כלומר,
שהתורה מסרה לחכמים שהם יקבעו גדרי
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היו"ט שיש בחוה"מ ,וממילא כל איסורי
המלאכה וכו' ,ולפיכך גם מניעת הנחת
תפילין בחוה"מ היא גם בכלל זה „.
 Ê"ÙÏÂמוכח דהכוונה בדברי בה"ג היא
שהוא איסור תורה וחכמים קבעו
גדרי האיסורים ,דאם נאמר בשיטתו
דמלאכת חוה"מ היא מדרבנן בעלמא ,איך
אפשר שביטלו מצות תפילין של תורה.
·¯ Ìיעוין בריטב"א מו"ק ב ,א ,שכתב
דשיטת בה"ג היא שאיסור מלאכה
במועד הוא מדרבנן בעלמא.
 ‰‡¯Âלהגרי"פ פרלא על ספר המצוות
לרס"ג ח"א עשה ל"ח – ל"ט ע'
 ,405 – 6שהביא ממנין המצוות לבה"ג,
שיש עשה על שביתת מלאכה על חוה"מ,
והביא גם מש"כ ריטב"א בשם בה"ג,
ולדעתו אין בזה סתירה ,כיון שבה"ג מונה
במנין המצוות גם עשין דרבנן ,אלא שעל
עיקר משמעות הריטב"א בבה"ג דהוי
דרבנן ,כנראה הדבר תלוי בחילופי
נוסחאות ,וכפי שביאר הגרי"פ שם ,עי'
עליו.
 ¯Â‡È··Âהלכה סי' תק"ל שו"ט בשי'
בה"ג כפי שהובאה בראשונים,


הראשון שבתון ,ורש"י פסחים מו ,ב ,דתרוויהו שבת איקרו ,וכן רש"י ביצה ב ,ב ,ויו"ט נמי קרוי
שבת ,וראה לשון הרמב"ם פכ"ט מה' שבת הי"ח ,שכולם שבתות ה' הן כו' ,וכן ראה מג"א סי'
תפ"ז ס"ק ב' ,וראה מנח"ח מצוה ל"א ,וע"ע שו"ת פרי יצחק ח"א סי' ד' על תפילין בשבת ויו"ט.

„ .ועי"ש בפירש"י שנראה מדבריו ,שכל זה מכח קדה"ח וקביעת המועדים ,ובמקו"א נתבאר בס"ד
גם לענין מלאכת יו"ט ,ואכ"מ.
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אבל לא זכר מלשון הריטב"א ,עי"ש.
וראה גם בהעמק שאלה שאילתא ק"ע אות
ג' שלא נתברר לו מנ"ל להראשונים בשי'
בה"ג דמלאכת חוה"מ מדרבנן.
 ¯ÂÓ‡ÎÂלפו"ר מהבה"ג שפסק דתפילין
אסורין להניח בחוה"מ ,ש"מ
דהוי דאורייתא ,שהרי לא נקט טעמא דאות
וכפי' הראשונים איסור חמץ וסוכה ,אלא
נקט הדרשא ולא כל ימים ,ובפשוטו הוי רק
משום איסור מלאכה ,ודחוק לומר דגם
האיסור להניח תפילין הוא מדרבנן ,וכמו
ביו"ט שני מדרבנן שאין מניחין בו תפילין,
וצ"ת.
 ˘ÈÂלציין לתוס' עירובין צו ,א ,ד"ה ימים
שהביאו בשם בה"ג ,שאין להניח
תפילין בחוה"מ ,אבל לא הוזכר לשון
איסור ,עי"ש .וראה גם תורתן של
ראשונים ע'  ,47ותה"ג שערי תשובה סי'
רס"ו ,העיטור ח"ג דף ס ,ב הלכות תפילין
ש"ו ,ושער החדש שם ,וראה אור זרוע
ח"א סי' תקפ"ט ,והוזכרה שם סברא
חדשה ,דשבת הוי אות בגלל שביתת
הסמבטיון ,וכן שאין מעלה בזכורו שנח
בשבת ,עי"ש .וראה ערוגת הבושם לר"א
ב"ר עזריאל ח"ב ע'  ,83-5עיש"ה .‰
 ‰¯Â‡ÎÏÂנראה דאתי שפיר טפי לפי שי'
בה"ג ,וכפי שפי' הגרי"פ
פרלא ,שמלאכת חוה"מ היא בכלל עשה
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דשביתה ,כלומר דמה"ט איקרי חוה"מ
נמי יום שיש בו אות ,וכפי הטעם של ר"ע
בגמ' שם ,ותוס' כתבו סתמא איסור
מלאכה ,ועפ"י הסברא נראה יותר שאיסור
מלאכה שבמצות עשה דשביתה איקרי
אות ,ולא איסור מלאכה שהוא בלאו או
איסור תורה שאינו במצות עשה ,ובתוס'
כתבו איסור חמץ ,וזה מורה שלדעתם
א"צ שיהא האות במצות עשה ,אלא גם
ל"ת איקרי אות.
‡· Ïהמג"א סי' ל"א ס"ק ג' כתב במקום
איסור חמץ אכילת מצה ,וכ"ה
בביאורי הגר"א שם ס"ק ג' ,ומקור
דבריהם בהגהמ"י פ"ד מה' תפילין אות
ב' .ובדעת הגר"א י"ל דאזיל לשיטתו שיש
מצוה באכילת מצה כל שבעה ,אבל בשי'
המג"א צ"ע ,ואם כי י"ל דלא ניחא ליה
שאיסור אכילת חמץ איקרי אות וכנ"ל,
אבל אם אין כל מצוה באכילת מצה ,אינו
מובן מה אות יש בזה ,ובמקו"א נתבאר
ענין אכילת מצה כל שבעה ,ומ"מ לדרך
זו א"ש טפי אי איכא עשה דשביתה
בחוה"מ ולא לאו בלבד.
 ‰‡¯Âבמכילתא מסכת דפסחא ס"פ ט'
פיסקא ס"ה ,דנתמעט חוה"מ שאין
בו שבות ,עי"ש .ולפו"ר יל"פ הכוונה דרק
איסור מלאכה איכא ,אבל מצות שביתה
ליכא ,ואפשר שגם את הגמ' פסחים ה ,א,
הראשון ל"ל למעוטי חוש"מ ,יל"פ בדרך


 .‰וע"ע נחל איתן פ"ז מה' יו"ט ה"א על מלאכת חוה"מ ,אי הוי דאורייתא אי מדרבנן ,עי"ש.
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זו ,ועי"ש בתוס' הר"פ ,ואם הדברים
נכונים ,ה"ז להיפוך משי' בה"ג לפי
הגרי"פ.

 ‰‡¯Âיראים סי' ש"ד וסי' תט"ז-תי"ח,
ונראית שיטתו שאם מלאכת
חוה"מ דאורייתא ,אכן איכא עשה ,עי"ש,
וכן ראה חי' הר"ן מו"ק יב ,ב בשם
הראב"ד ,דחוה"מ הוי באיסור עשה,
עי"ש ,וכ"ה באגרת התשובה הדרש השני
אות ל"ח ,וע"ע זכרון שמואל סי' ל"ב בדין
כבוד ועונג ביו"ט וחוה"מ ,וע"ע ריטב"א
סוכה לח ,א ,ור"ן ריש מו"ק וכן שם יב,
ב ,ומ"מ פ"ז מהלכות יו"ט הלכה א' ,וראה
רמב"ן ע"ז כב ,א וטו"א חגיגה יח ,א.
 ÔÂ˘ÏÓÂהרמב"ן ויקרא כג ,כד ,נראה
דעשה דשביתה אין בחוה"מ,
עי"ש שכתב ,וזהו מה שדרשו שאין בחולו
של מועד משום שבות ,ע"כ .וכוונתו
להמכילתא שהובאה שם ,עי"ש ,ועדיין
צ"ת.

 Ú"ÚÂהעמק שאלה שאילתא ק"ע אות א',
שהאריך בענין מלאכת חוה"מ אי
הוי מהתורה או מדרבנן .וכן ראה בספר
מידות טובות על המכילתא בפרשה זו
מסכתא דפסחא פרשה ט' ] .Âוראה
עתה אריכות ברשימות שיעורים על
ברכות לריד"ס ,ל ,ב ,ע' שעד-ה ,על
תפילין בחוה"מ ועל איסור מלאכה
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בחוה"מ ,עיש"ה [.ועדיין יל"ע בכל
הסוגיא חגיגה יח ,א דאיכא מ"ד דיש לאו
בחוה"מ ,עיש"ה.
 Ì"·Ó¯‰Âהלכות יו"ט שם כתב על
חוה"מ ,הואיל ונקרא מקרא
קדש והרי הוא זמן חגיגה במקדש ,אסור
בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי
החול שאין בהן קדושה כלל וכו',
שאיסורו מדברי סופרים כו' ,ועי"ש במ"מ
והגהות הרמ"ך ושאר המפרשים.
 ¯"ÂÙÏÂחובת קידוש ביו"ט היא משום
מקרא קדש ,א"כ אמאי ליכא
חובה זו גם בחוה"מ ,ואפי' נאמר שסגי
בתחילת היו"ט ,עדיין יל"ד במי שלא
קידש בליל יו"ט ראשון ,שיוכל להשלים
מצוה זו בימי חוה"מ ,וזאת לא שמענו .גם
טעמו של הרמב"ם שהוסיף משום שהוא
זמן חגיגה במקדש ,טעון ביאור ,מה ענינו
אצל איסור מלאכה.
 Ó"ÓÂמתבאר מדברי המפרשים הנ"ל
שאם מלאכת חוה"מ רק מדרבנן,
אין לפטור חוה"מ מתפילין ,מלבד הסברא
דחמץ או מצה וסוכה .ועיין באור זרוע
הלכות תפילין סי' תקפ"ט הנ"ל שהאריך
בזה ,ומפורשת שיטתו דתליא רק באיסור
מלאכה ,אלא דמסיק שאפי' נאמר
דמלאכת חוה"מ מהתורה נמי י"ל דמ"מ
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תפילין בחוה"מ ,אלא שאין לשונו
כ"כ ,דפתח בדבריו שיש חיוב
תפילין בחוה"מ ,ובסוף התשובה
שמותר להניח תפילין ,ומשמע
דמ"מ חיוב ליכא.

 È˙È‡¯Âבשו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב סי'
פ"ח אות א' ,שגם להסוברים
שיש איסור תורה להניח בשבת ויו"ט,
מ"מ בחוה"מ האיסור הוא רק מדרבנן,
עי"ש .ויל"פ שיטתו ,דלאחר שאסרו
חכמים מלאכת חוה"מ מדרבנן ,איכא
מדרבנן דין יו"ט ולכן אסור בתפילין.
וכיו"ב נתבאר לעיל דברי בה"ג בשם
גאון.
 ‰‡¯Âבפי' רבינו מנוח על הרמב"ם
הלכות תפילין שם שכתב שיטת
האומרים שאין תפילין בחוה"מ משום
איסור קצת מלאכות וחמץ וסוכה ,ואח"כ
כתב וז"ל ,מיהו אם רצה להניחם יניחם
בלא ברכה דאין בהם משום שבות,
ובשבתות ויו"ט חייבין עליהן משום
שבות ,ע"כ ,ומצאתי שמקור דבריו בדברי
הראב"ד בתמים דעים סי' מ' ובשו"ת
הראב"ד )קאפח( סי' קכ"א ,עי"ש .והביא
מהגמ' סנהדרין סח ,א ,שאיסור תפילין
בשבת איקרי שבות ,עי"ש.
 ‰‰Âרש"י וכן תוס' שם פי' האיסור
שבות משום שיבוא לצאת בהן
לרה"ר ,וכבר תמה בספר גור אריה שם,
אמאי לא פי' כפשוטו דהאיסור הוא משום
זלזול באות דשבת ,וכמבואר בפוסקים
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דמה"ט אסור להניח תפילין בשבת ,וראה
גם מה שציין הגרע"א בגליון הש"ס שם.

 ‰‰Âרבינו מנוח הזכיר שגם ביו"ט איכא
שבות ,וזה א"א לומר משום
הוצאה ,שהרי הוצאה מותרת ביו"ט,
דמתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא
לצורך ,ולפיכך אולי אפשר לומר בשי'
ה"ר מנוח כפי שהק' המפרשים הנ"ל,
דהשבות משום זלזול באות דשבת ,וה"ה
יו"ט ,ועל כך מסיק דבחוה"מ ליכא איסור
שבות כזה.
 ÔÈÈ„ÚÂלא נתבאר אם אכן יש חילוק בין
שבת ויו"ט ובין חוה"מ ,ומ"ט יש
לחלק כן ,כיון שיש גדר איסור זלזול
באות .וי"ל הגדר בזה ,דהאות שבחוה"מ
אינו אות מובהק כ"כ ,וכדחזינן לעיל
שאין איסור גמור על עשיית מלאכה ,אלא
שסגי באות כזה שלא לחייב בהנחת
תפילין ,ומאידך גיסא אין איסור זלזול
באות כזה ,ולפיכך מותר להניח תפילין,
ונמצא שחיוב ליכא וגם איסור ליכא.

 Ë"‰ÓÂכתב רבינו מנוח שיניחם בלי
ברכה ,וה"ט כיון שאינו חיוב
גמור ,ועל דרך שכתב בחי' הגר"ח בה'
שחיטה שאין ברכה אלא על מצוה גמורה,
עי"ש ,והכא נמי היא מצוה קלושה .ולפ"ז
אין כוונת רבינו מנוח שאין לברך בגלל
ספיקא דדינא שנחלקו הפוסקים ,אלא כך
הוא מעיקר הדין ,וכש"נ.
 ‰‡¯Âבשלטי הגיבורים בהלכות קטנות
הלכות תפילין דף ח ,ב מדפי
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האלפס ,וז"ל ,וכן מצאתי באיזה ספרי
הרמב"ם ז"ל ישנים שכתוב בהם בהלכות
תפילין ובחולו של מועד מניחן בלא
ברכה ,עכ"ל .ועי"ש שתלה השאלה
בפלוגתא דאי מלאכת חוה"מ מהתורה או
מדרבנן ,עיש"ה .Ê
 ‰‡¯Âברא"ש הלכות תפילין שכתב
שחוה"מ נכלל ביצאו שבתות
ויו"ט משום דאיקרו מקרא קדש ,אבל אי
הטעם משום אות ,זה ליתא בחוה"מ,
עי"ש .וראה שער הציון סי' רק"ל סק"ד
שנקט עפ"י הרמב"ם דחוה"מ הוי מקרא
קדש קלישא ,וזה מסייע לדברינו .והרי
מהא דליכא קידוש בחוה"מ ,שהוא משום
מקרא קדש ,ש"מ שאינו מקרא קדש גמור.
וע"ע שו"ת אבני נזר או"ח סי' ב' על
תפילין בחוה"מ.
 ÈÙÏÂהנתבאר עד כאן נקטינן שאם נמצא
לשון איסור הנחת תפילין הוא
משום זלזול באות ,וכפי שכן הוא בטור
וב"י ושו"ע סי' ל"א ,ברם יעוין בשאג"א
סי' מ"א – מ"ב ,וכן שם סי' מ"ו ,שאם
ילפינן מימים ימימה איכא איסורא
דושמרת ,וכמו שמבואר בסוגיא שם בדין
תפילין בלילה שהוא איסור ולא רק שאין
מצוה ,ואם ילפינן מהך קרא גם שבתות
ויו"ט ,א"כ איכא נמי איסור ושמרת.
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 ÔÎ‡Âכך נמצא לשי' בה"ג שלא הזכיר
ענין אות ,וכתב רק הילפותא
מימימה ,וכתב נמי שיש איסור הנחת
תפילין בחוה"מ ,ומ"מ דפסוק זה נמי
מורה לאיסור ,אלא שהשאג"א נקט דרק
מימימה איכא איסור ,אבל מטעמא דאות
ליכא איסורא.
 ÔÈÈÚÂתוס' נדה נא ,ב ,דברכת לשמור
חוקיו בחליצת תפילין ,כאשר צריך
לחולצן הוא רק משום לילה ,ולא משום
שבת ,שאינו בכלל ושמרת אלא משום
אות ,וש"מ שנקטו שאינו בגדר אות ,אלא
שאין מצוה בשבת ,ולעולם איסורא ליכא.
 ¯"ÂÙÏÂאמינא דאין ראייה מהא דאין
חוקיו,
לשמור
ברכת
שאין איסור ,והיינו דאיסור הנחת תפילין
בלילה הוא מדיני התפילין ,ולפיכך איכא
ברכה בחליצתן בערב ,משא"כ בזלזול
אות שבת ,מה שאסור בתפילין אינו מדיני
התפילין ,אלא הוא מדיני השבת,
שהתפילין בשבת הן זלזול בכבוד וקדושת
השבת ,ולפיכך לא שייך ברכה.
 Ï"ÈÂשזוהי כוונת הטור סי' כ"ט ,שאין
לברך לשמור חוקיו גם בחולצן ערב
שבת ,ואע"פ ששבת לאו זמן תפילין,
והב"י שם נקט בכוונתו דמטעמא דאות
ליכא איסור ,עי"ש ,ותמוה ,דהוא גופיה
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נקט בסי' ל"א שיש בזה איסור ,וכנ"ל,
וכבר תמה כן המג"א שם סק"א ,וראה גם
ט"ז שם ,ולדרכנו ניחא ,דמ"מ על מניעה
זו לא שייכת הברכה ,וכש"נ.
 ‰‡¯Âט"ז סי' כ"ט ס"ק ב' בסוף דבריו,
מש"כ בזה קצת מעין דברינו ,אבל
באופן אחר ,עי"ש .וראה גם לבוש שם,
וראה דברים נכבדים בשו"ת דברי מרדכי
)פרידבורג( סי' י"א .וראה הגהות מהר"צ
חיות נדה שם.
 ÔÂ„È·Âזה אי איכא איסור להניח תפילין
בשבת ויו"ט משום זלזול באות
שבת ,אכן כך מפורש בשו"ע סי' ל"א
וכנ"ל ,אבל ראה במג"א סי' ש"ח ס"ק י"א
שהוכיח מפסק הרמ"א שם מהתה"ד שאין
איסור ,ותמה על סתירת ההלכה בשו"ע
בזה ,ותו הביא שמהתוס' ביצה טו ,א,
מוכח שאין איסור ,ואם אין איסור הרי
המניחן מקיים מצוה כמי שאינו מצווה
ועושה ,ואילו מתוס' שבת ס ,א ,כתב
המג"א שמוכח שיש איסור ,עי"ש כל
דבריו ,ובמחצית השקל שם שמבאר יפה,
וראה דגמ"ר שם מה שהעיר על המג"א,
וכן לבושי שרד שם.
 Ú"ÚÂגיליון מהרש"א ורש"ש סנהדרין
סח ,א ,וכן מה שהאריך השער
המלך פ"ד מהלכות תפילין ה"י ,וראיתי
לו שם שכבר הזכיר החילוק בין שבת
ליו"ט אם האיסור שבות הוא משום שמא
יצא בהן ,יעו"ש.
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 „ÂÚÂראיתי בשעה"מ שם ,שגם הוא תמה
על הגמ' סנהדרין דקרי להאיסור
תפילין בשבת שבות ,והרי להראשונים
הנ"ל הוא איסור תורה דזלזול באות שבת,
וכתב לחלק בין מניחן בשבת או שמונחין
עליו מערב שבת ,וכמו שהיא אכן שי'
הרמב"ם לענין לילה ,וכנ"ל ,עי"ש.
 ‰ÓÂ„ÓÎÂלי שאם באנו סתמא לדמות
ללילה ,יש להשיב ,דהכא
עצם מציאות התפילין עליו הוא האות,
ומאי איכפת לן שמונחין עליו מבעוד יום,
משא"כ התם הוא דין במעשה הקשירה,
וכמבואר בס"ד במקו"א .אבל באמת יש
לקיים החילוק של השעה"מ ועפ"י
פשוטו ,דרק במניחן בשבת הרי שמראה
בזה שאות שבת לא חשוב בעיניו ,אבל
אם מונחין עליו מבעוד יום אין כאן שום
מעשה של זלזול באות שבת ואע"פ שאינו
חולצן ,וזה נכון.
 ‰‡¯Âשו"ת ראב"י אב"ד סי' ק"ו,
ושאג"א סי' מ"ב מש"כ בענין זה.
והשאג"א שם הביא שי' הגאון בספר
העיתים שהביא הרא"ש בה' תפילין סי'
ט"ז ,שאסור להניח תפילין בשבת ויו"ט
וחוה"מ מקרא דושמרת וגו' ,והרא"ש
פליג עליה לענין חוה"מ ,כיון דילפינן
מאות ,ואין אות בחוה"מ ,וכתב השאג"א
שגם הדרשא מימים ימימה סמכה על אות,
דמה"ט ידענו איזה ימים נתמעטו,
וכמש"כ התוס' עירובין צו ,א ,וכן כמו
דפשיטא להרא"ש דמימים נתמעט חוה"מ,
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ה"ה לפי טעמא דאות נמי נתמעט חוה"מ,
ועי"ש שהאריך ומסקנתו דאם נקטינן
כר"ע שאין תפילין בשבת משום אות ,רק
חיוב ליכא ואין איסור להניחן.
 ‰‡¯Âים התלמוד בסופו בשו"ת מפרשי
הים דף סד ,ב -,ע ,א ,שו"ט
המחברים שם עם הגרע"א בשאלה זו,
עיש"ה .אבל לא זכיתי להבין במש"כ שם,
דף סז ,ב ,לאחר שהעלו שאין איסור ,נקטו
שם דאי איכא איסור ,ליכא פטור
מהמצוה ,כלומר ,דלעולם איכא מצות
הנחת תפילין גם בשבת ,ורק בגלל האיסור
אין מניחין ,עי"ש מה שפלפלו עפ"י
הפנ"י בגדר מצ"ע שהז"ג.
 ¯"ÂÙÏÂהדברים נראים תמוהים מאד,
ופשוט שלכו"ע אין קיום מצות
תפילין בשבת ,וא"צ כאן לסברת
מצהב"ע ,אלא בלא"ה כיון דילפינן מאות
ששבת לאו זמן תפילין ,פירושו שאין
מצוה בשבת ,והוי זמן גרמא ,ומלבד זאת
כתבו הפוסקים שיש גם איסור וכנ"ל ,אבל
א"א לומר שרק איסור איכא ופטור
מהמצוה ליכא ,ודבריהם תמוהים לפו"ר.
 ÔÈÈÚÂגם בארצות החיים סי' ל"א שהאריך
בהלכה זו ,וכן יעוין בשדי חמד
אסיפת דינים מערכת חוה"מ סי' י"ד-י"ז
)כרך ט' ע'  (40-49בענין תפילין בחוה"מ,
וכן בדין מלאכת חוה"מ מהתורה או
מדרבנן ,והעיקר העולה מדברי המפרשים
דאכן תפילין בחוה"מ תליא בדין מלאכת
חוה"מ ,יעו"ש באריכות מספרי הראשונים
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והאחרונים .וע"ע שבלי הלקט ענין תפילין
ע' .386

 ¯˜ÈÚ‰Âוהתמצית העולה מדברינו ,שיש
למצוא חילוק בין חוה"מ ובין
שבת ויו"ט ,ולפיכך אע"פ שחוה"מ הוא
נמי בגדר אות ,מ"מ סגי באות שלו רק
שלא להצריך בו הנחת תפילין ,אבל אין
בו אות גמור כ"כ לומר שהמניח בו
תפילין מזלזל בקדושת חוה"מ ,והוא ענין
מושכל.
 Ï"ÈÂדמה"ט נמי ליכא ברכה ,מלבד
הטעם הנ"ל שהיא מצוה קלושה,
דעדיין יש קצת מקום למישדי נרגא
בסברא זו ,הואיל וחזינן שגם אינו מצווה
ועושה מברך ,כמו נשים במ"ע שהז"ג
להרבה קדמונים ,והכא טעמא דעצם
הברכה היא זלזול טפי ,ומה"ט י"ל גם
ענין הברכה בלחש ,שתמהו המפרשים,
עי"ש בנו"כ השו"ע סי' ל"א ,ולדרכינו י"ל
דזה נמי טפי זלזול בקדושת החוה"מ,
וכש"נ.

 ˘"ÈÚÂשדנו על בל תוסיף ,וכמבואר
בסוגיא דעירובין פרק המוצא
תפילין ,דאיכא בל תוסיף במניח תפילין
בשבת למ"ד דשבת לאו זמן תפילין ,וי"ל
דבחוה"מ ליכא בל תוסיף ,והוא ענין של
רשות ,וההסבר בזה י"ל כך ,דאכן הדבר
תלוי בכל אדם לפי מה שהוא ,דמי
שמרגיש קדושת חוה"מ כ"כ שהיא אצלו
אות גמור ,אכן אסור בהנחת תפילין,
שהוא זלזול באות של חוה"מ שכבר יש
לו.
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 ‰Ê·Âמובן החומרא שיש בזוה"ק שהובא
בב"י והגר"א סי' ל"א  ,Áדהמדובר
הוא במי שאכן יש לו הרגשת קדושת
חוה"מ בכל תוקפה ,אבל מי שאינו
במדרגה זו אין לו איסור להניח תפילין
בחוה"מ ,אע"פ שאינו מצווה ,ואין כאן
לא בל תוסיף ולא ענין זלזול .וראה
בשד"ח הנ"ל מקורות רבים מחז"ל
וקדמונים ,שעולה מדבריהם שמי שאינו
מרגיש קדושת חוה"מ לעסק התורה
וכיו"ב ,אלא עוסק בדברים בטלים ,עדיף
היה לו שיעשה מלאכה ,עי"ש ,וזה מבואר
כדברינו .Ë

 ‰Ê·Âמובן גם עיקר השאלה שכבר דנו
בה ,איך נולדה מחלוקת זו בתפילין
בחוה"מ ,דבר שנוהג כל שנה ב' פעמים,
ואע"פ שתפילין היו רפויים בידם ,מ"מ
איך אפשר שתיפול מחלוקת כזאת ביום
מן הימים ,ולדרכנו ניחא שאכן תמיד היו
מי שהניחו ומי שלא הניחו ומטעמא
דאמרן ,ומתוך כך באו למחלוקת  .Èוע"ע
שו"ת אבני נזר או"ח סי' ב' אריכות בדין
זה בדרך חדשה ,עי"ש .וראה עוד להלן
בסוף דברינו בענין מלאכת חוה"מ
ותפילין בחוה"מ.
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 ‰‰Âמצאנו עוד בזה מה שלא הובא
בפוסקים ,דיעוין סוכה כו ,א ,א"ל
אביי ,אלא הא דתניא ישן אדם שינת עראי
בתפילין וכו' ,והקשו מברייתא זו על דין
שינה בסוכה ,ברם בדק"ס שם הגירסה
בכי"מ היא "ישן אדם בתפיליו שינת
עראי" ובספר ההשלמה והמאורות הגי'
שם "ישן אדם בתפיליו בסוכה שינת עראי
היכא דמנחן ארישיה" ,וכ"ה בפי' רבינו
מנוח פ"ד מה' תפילין ה"י ,והוכיח מתוך
כך דמניחין תפילין בחוה"מ ,אך י"ל
כדברינו שאין חיוב אלא רשות ,ואין בזה
איסור ,וכש"נ.
 ‡"‚‡˘‰Âסי' ל"ט נתקשה טובא בשאלת
הגמ' ,דמה ענין תפילין אצל
סוכה ,ולגי' זו ניחא כמובן ,וראה "אוצר
מפה"ת" שם.
 ˘ÈÂלהעיר קצת ,דבעל השלמה גופיה
שכ"כ בסוכה הגי' בגמ' ,לא הוכיח
מתוך כך בהשלמה על מו"ק שם דמניחין
תפילין בחוה"מ ,ורק המאורות ורבנו
מנוח כתבו הוכחה זו ,וצ"ע .וע"ע הערותי
לאבודרהם סדר פורים.


 .Áותשובת ה"ר יצחק קארו שהזכיר הב"י ,נמצאת בשו"ת בית יוסף בסוף הספר בענין מצות יבום,
עי"ש.

 .Ëוכיו"ב מבואר ברמב"ם לענין תפילין בט"ב ,שהוא ענין של מנהג חכמים לפי גודל הרגשתם
את אבל החורבן ,ראה קרואי מועד על תעניות משנ"ת בזה ,וזה מתאים עם האמור שהמצוה בזה
תלויה בכל אדם לפי מה שהוא.

 .Èובדרך זו נתבאר בס"ד במקו"א לענין תפילין דר"ת.
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] ‰‰Âהרא"ש שם כתב דהואיל וחוה"מ
לא איקרי מקרא קדש ,אין לכלול
חוה"מ עם שבת ויו"ט .אלא שכאמור
ברמב"ם בה' יו"ט הנ"ל מפורש דחוה"מ
איקרי מקרא קדש ,ולא כדברי הרא"ש,
וראה שער הציון סי' תק"ל ס"ק ד'[.

 ¯˜ÈÚ‰Âמה דתמוה לי ,דמפורש בעירובין
צו ,א ,א"ה לר"מ זוג אחד נמי
לא ,ובפירש"י שם ,דאם שבת לאו זמן
תפילין ,נמצא שהמניחן בשבת עובר בבל
תוסיף ,וכ"פ הרשב"א בשו"ת ח"א סי'
ס"א ,והובא במג"א סי' ל"א סק"א.
 Î"‡Âאמאי הוצרך השו"ע שם ס"א,
להמציא האיסור שלא להניח
בשבת ויו"ט משום זלזול באות שבת,
והוא עפ"י מדרש הנעלם שהביא ב"י שם,
וכמו שציין הגר"א שם ,והרי חידוש זה
לא ס"ל לכמה ראשונים ,וכמו שמפורש
ברא"ש הנ"ל שאם ילפינן מאות ליכא
איסורא ,ורק אם ילפינן מושמרת יש
איסור וכפי שכתבו הגאונים ,ואמאי לא
כתב המחבר בפשיטות האיסור משום בל
תוסיף ,והוא מפורש בש"ס.
 Ì‡Âאין כוונתו למצוה ,כמו דליכא בל
תוסיף ,ליכא נמי זלזול באות
וכמש"כ המג"א סי' כ"ט ס"ק א' ,וא"כ
בכל גוונא דאיכא זלזול באות איכא גם בל
תוסיף ,ואמאי ליתא בשו"ע ,ואיתא רק
הטעם ממדרש הנעלם.
 ‰‡¯Âבארצות החיים סי' ל"א בארץ
יהודה אריכות עצומה בענין זה,
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אי איכא איסור הנחת תפילין בשבת ויו"ט
או לאו ,ובתוך דבריו הביא מפי' המשנה
להרמב"ם עירובין פ"י מ"א ,וכן ביצה
פ"א משנה י' ,שאסור להניח תפילין
בשבת ויו"ט ,עי"ש .ואיני יודע אמאי לא
פי' כפשוטו הטעם משום בל תוסיף ,וכפי
שמבואר בגמ'.
 ‰ÏÚÂבדעתי אולי נקטו הפוסקים דבל
תוסיף הוא רק אם מניחן לכתחילה
בשבת ויו"ט ,אבל אם מונחין עליו מיום
חול ליכא בל תוסיף ,וע"ז איכא קפידא
נוספת של זלזול באות של שבת ,ולפיכך
חייב גם לחולצן ,וצ"ע אם אפשר לקיים
סברא זו .ושו"ר ששו"ט בסברא זו
בקדושת יו"ט סוגיות סי' ל"ט דף ב ,ג -
כג ,א.
 ÔÎÂשוב מצאתי במור וקציעה או"ח סי'
ל"א ,שאכן עמד על השאלה באיסור
תפילין בשבת ויו"ט ,דת"ל משום בל
תוסיף ,ועי"ש שלדעתו שי' הב"י האיסור
מטעם אות הוא אפי' במניחן שלא לשם
מצוה ,ולא כמג"א הנ"ל ,ומה"ט הובא
איסור זה שאינו תלוי במעשה מצוה,
ואילו בל תוסיף תלוי בלשם מצוה ,עי"ש.
ברם בסברא לפו"ר מסתברא כמג"א דכיון
שצריך כוונה למצוה ,ותו דכאן הוא מכוון
להדיא שלא לשם מצוה ,א"כ בפשוטו
אינו כלום ,ואין זו הנחת תפילין.
‡ ‡Ïשמ"מ יש לקיים סברת המור
וקציעה ,וכמו דמצינו במילה,
שאע"פ שאינו מכוון למצוה ,ואין לו קיום
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מצוה ,מ"מ ה"ז מהול ואין עליו יותר
חובת מילה ,ה"ה בתפילין אע"פ שאינו
מקיים מצוה ,מ"מ אות יש עליו ,אלא
שבתפילין בכה"ג בזמן חיובו ,ה"ז צריך
להניח תפילין אחרות ,ויכול להניח עוד
תפילין בלי לחלוץ הראשונות ,כמפורש
בסוגיא עירובין הנ"ל ,כיון שמכוון להדיא
שלא לשם מצוה.
 È˙Î‡Âיל"ד להמבואר אצלי במקו"א
בס"ד בגדרי מצות תפילין,
דקשירת תפילין על היד והראש ,היא כמו
תליית ציצית בבגד ,כלומר ,דזה הוי
עשיית החפצא של המצוה ,ומה שמונחים
עליו הוי קיום המצוה ,ולפיכך אם
הקשירה פסולה ,ה"ז כמו ציצית פסולים,
וא"כ הנחה להדיא שלא לשם מצוה אע"פ
שאח"כ מכווין למצוה לא יועיל ,כיון
שחסר מעשה קשירה כשר ,וה"ז פסול
בעצם החפצא של התפילין ,ולא דמי
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למילה דהתם ליכא למימר הגדר הזה,
ופשוט.

 È˙‡ˆÓÂבשו"ת צפנת פענח )דוינסק(
ח"ב סי' ג' ,שאכן לדעתו אשה
פסולה לקשור תפילין וכן קטן פסול לכך,
ולפיכך העלה שגם קטן המניח לעצמו
אינו כלום ,ורק מהני אם גדול יניח לו
לקיום מצות חינוך ,עי"ש .ודבריו מסייעים
לדברינו ,אלא שזה לא כמש"כ ביאור
הלכה סי' י"ד ס"א שקטן יכול לקשור
ציצית לעצמו ,ואכן בשו"ת משיב דבר
ח"א סי' מ"א פליג עליה ,עי"ש .‡È

 ÏÚÂלשון השו"ע שאסור להניח תפילין
בשבת משום זלזול באות של שבת,
כתב הגר"א סי' ל"א סק"א ,שכ"ה במדרש
הנעלם ,וכ"כ גאון שהביא הרא"ש מספר
העיתים.
 ‡ÏÂזכיתי להבין דבריו ,דהגאון כתב
האיסור משום ושמרת את החוקה,



 .‡Èוראה במש"כ בס"ד בקרואי מועד על עניני חנוכה סי' ה' ,ונדפס גם בקובץ "בית אהרן וישראל"
גליון קט"ז ,בדין קטן ומש"נ שם ושאר מקומות שצויינו שם] .וראה במכילתא בפרשה עה"פ ושמרת
את החוקה וגו' ,דקטנים חייבים במזוזה ,ומה"ט דנו שם ק"ו לחייבם גם בתפילין ,ועיין במפרשים
שם ,ויל"פ דר"ל שגדול קובע לו מזוזה ,וכן סד"א שגדול יקשור לו תפילין ,וצ"ע[.
וראה עוד במאסף לכל המחנות על סת"ם סי' ל"א מקורות רבים בנידון תפילין בשבת ויו"ט
ובחוה"מ ,עי"ש .וראה גם מקורות רבים נוספים בספר הלכה וקבלה לי' כץ ,ע'  ,124-102וראה
עוללות תמר ע'  .143-149וע"ע ילקוט יוסף שבת כרך ב' ע' תלא-תלד ,ואכן הרגיש שם שהמחבר
בשו"ע לא הזכיר לבל תוסיף בהנחת תפילין בשבת ויו"ט וחוה"מ ,אע"פ שכתוב הדין עצמו אבל
לא הוזכר משום בל תוסיף .וראה תשובות מהר"ם פרובינצאלו )י"ל מכת"י עי' מכון ירושלים ח"א(.
וראה אריכות בנושא זה בספר זכרון מנחם סוגיית שבת ויו"ט אי הוי זמן תפילין .ועיין רבינו בחיי
פרשת כי תבא.
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וכר"י הגלילי שזה כולל שבת ויו"ט ,ולא
משום זלזול באות ,וגם להתוס' עירובין
צו ,א ,דהילפותא מימים ימימה סמכה על
יצאו שבתות שהן עצמן אות ,עיש"ה,
היינו רק לברר על איזה ימים נאמר ,וראה
שאג"א סי' מ"א ,אבל האיסור הוא
מושמרת את החוקה וגו' .ודברי הגר"א
צ"ת.

 ‰‡¯Âבב"י סוף סי' כ"ט ששו"ט לפרש
שי' ר"ה גאון בטור שם ,שהרוצה
לברך בחליצת תפילין יברך ,דכוונתו על
חליצה בערב שבת ,ומשום שיש איסור
בהנחתן בשבת דילפינן מקרא דהיה לך
לאות ,ויצאו שבתות ויו"ט שהן עצמן
אות ,עי"ש ,וגם בסדר משנה פלפל בדברי
ב"י אלו ועיי"ש.

 ˘ÈÂלציין עוד לתוס' השלם עה"ת שמות
יג ,ט ,אות ב' מהרוקח שמניחין
תפילין בחוה"מ ,עי"ש .ולעיל הובא בזה
מהאו"ש.

 ¯·ÎÂנתבאר שתמוה לומר כן ,דאפי'
נקטינן שאכן ס"ל לר"ה גאון שיש
איסור כזה ,מה שלא מצינו בש"ס
וקדמונים ,ולא נאמר אלא מושמרת ,מ"מ
ברכה לא שייך ,כיון שהאיסור אינו מחמת
התפילין אלא מחמת הפגיעה בקדושת
שבת ,ובזה לא שייך ברכה ,וכש"נ.

˘ ·Âמצאתי אריכות עצומה בסדר משנה
על הרמב"ם פ"ד מה' תפילין ה"י,
ועי"ש בפלפולים גדולים לענין תפילין
בחוה"מ ,ובתוך דבריו ראיתי שאף הוא
תמה על השו"ע שקבע האיסור משום
זלזול באות ,ולא הביא האיסור בל תוסיף
המבואר בגמ' ונפסק בתשובות הרשב"א.
וכנ"ל ,עי"ש ע' קסח ,א ,ולא העלה ישוב
לשאלה זו.
˙ Âראיתי לו שם ,שהזכיר כמה פעמים
בתוך דבריו דחוה"מ הוא גדר מקצת
אות ,עי"ש ,וזה מתאים עם דברינו הנ"ל,
אבל הוא לא הלך בדרך שכתבנו ,כפי
שיראה המעיין .ומצאתי גם בלבוש סי'
ל"א ס"ב ,שכתב שיש בחוה"מ קצת
קדושת האות ,ולפיכך אין מברכים על
תפילין בחוה"מ בביהכנ"ס בקול רם,
עי"ש.

 ¯ÓÂÁÏÂהקושיא שלא הזכיר הב"י איסור
דבל תוסיף במניח תפילין
בשבת ,מה שהוא מובא בגמ' עירובין צו,
א ,אולי י"ל כך ,דהמקור לזה הוא משאלת
הגמ' שם אי הכי לר"מ זוג אחד נמי לא,
ופירש"י ,דיש כאן תוספת שמוסיף שבת
על החול למצות תפילין ,ועיין גם ריטב"א
וחי' המאירי שם.
‡· Ïבגמ' גופא יל"פ הכוונה אליבא דר"י
הגלילי שהובא שם בסמוך ,ולדידיה
איכא עשה או לאו דושמרת את החוקה,
כדאיתא במנחות לו,ב ,לענין לילה,
ולדידיה לילה ושבת חד דינא להם דמחד
קרא נפקי .וכן אפי' כר"ע י"ל דכוונת
הש"ס דילפינן מיצאו שבתות ויו"ט שהן
עצמן אות ,וס"ל כמדרש הנעלם דזה נמי
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איסור .אלא דאכתי זה גופא צ"ע ,איזו
סברא י"ל דאכן ליכא בל תוסיף ,ולא כפי
מה שנקט רש"י ,וכמו שפסק בשו"ת
הרשב"א.
 ‰‰Âבגמ' ר"ה כח ,ב ,בתחילה קסבר
רבא או רבה ,עי"ש ערוך לנר
ושפ"א ,שבכל גוונא ליכא בל תוסיף על
לא בזמנו ,והיינו בין בכוונה בין שלא
בכוונה ,ובסוף הסוגיא אסיק רבא דשלא
בזמנו אינו עובר אלא בכוונה ,ולפיכך
הישן בשמיני בסוכה עובר בלא תוסיף,
ועי"ש ברשב"א וריטב"א ,וביותר בחי'
הרמב"ם לתלמוד שם ,מהדורת רמי"ל
זקש ,ע' צה  -צח ,ועי"ש במאירי שמבאר
הטעם דשלא בכוונה אינו עובר ,כיון
שדרכו של אדם לעשות כן .·È
 ÂËÂ˘Ù·Âשלא בזמנו לא הוי חפצא של
מצוה אלא כשיש כוונה ,דאילו
לטעמו של המאירי תינח אכילת מצה או
שינה ושביתה ,אבל הנחת תפילין אינה
אלא ענין של מצוה ,מאי איכא למימר,
דלפי המאירי בתפילין נמצא דשלא
בכוונה נמי עובר שלא בזמנו ,וראה ספר
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העיקרים לר"ש איגר ח"א ע' רג ,וצ"ע.
וע"ע בשו"ת אגרות משה או"ח ח"א סי'
י"ג-ט"ז .ומ"מ במצוה בכוונה מסקנת
הגמ' שעובר בבל תוסיף שלא בזמנו,
וא"כ המניח תפילין בשבת ויו"ט לשם
מצוה עובר בבל תוסיף.
‡· Ïלפו"ר יש לחלק ,דבישן בשמיני
בסוכה ,היינו שמוסיף על עצם
המצוה ,דמצות סוכה היא כלשון הכתוב
)ויקרא כג מב( ,בסוכות תשבו שבעת
ימים ,וע"י שינה בסוכה בשמיני ,ה"ז
נעשה המצוה שמונת ימים ,וזוהי תוספת
בגוף המצוה .ומצאתי סיוע לזה בחכמת
שלמה או"ח סי' תרס"ח ,דישן ביום אחר
בסוכה לשם מצוה לא שייך בל תוסיף,
וזה כדברינו ,ולפ"ז לא שייכת סברא זו
בתפילין בשבת ויו"ט ,שאין זו תוספת
בעצם שם המצוה.
 Ï"ÈÂאפוא סברא זו בשי' השו"ע דליכא
בל תוסיף ,ולא פסק כהרשב"א,
ומ"מ צ"ע שסתם ולא הזכיר שיטת אלו
הקדמונים .וע"ע שו"ת חלקת יואב או"ח
סי' ב' מה ששייך לענינינו ,ודבריו


 .·Èומה שהזכיר אוכל מצה ביום שמיני ,לכאורה אינו מובן ,דליכא מצות מצה אלא בלילה ראשון
של פסח ,ואולי אזיל בשי' הקדמונים והגר"א שיש מצוה כל שבעה באכילת מצה ,אע"פ שאינו חיוב
גמור ,ובמקו"א נתבאר בזה ,ראה מאמרי בענין "מצה עשירה בפסח ובערב פסח" ,בקרואי מועד
עניני חג הפסח ח"א סי' ג' ,ונדפס בס"ד גם בקובץ "בית אהרן וישראל" גליון קי"ח.
ולפי"ז יהיה חידוש שגם במצוה כה"ג איכא בל תוסיף ,וצ"ע .ומסתברא שכוונת המאירי שנזהר
מאכילת חמץ גם ביום השמיני ,וראה כיו"ב בתשובות הרשב"א מהדורת מוסד הרב קוק ח"א סי'
ל"ו ע' קנ"ז.
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˙„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÔÈÏÈÙ

„ÚÂÓ

˜‰

מסייעים למשנ"ת בגדר ישן בשמיני שהיא
תוספת בשבעת ימים עצמה ,עיש"ה .וי"ל
דמה"ט הוסיפה התורה לריה"ג איסור
ושמרת על תפילין בלילה ושבת ויו"ט,
משום דלא סגי בבל תוסיף ,וכש"נ.

נאמר בגמ' שלשמרן מותר ,אלא בקשירה
והנחה ממש לשם שמירה בעלמא ,אבל
אם הקשירה היתה לשם מצוה ,לא נעקר
ממנו עצם החפצא של התפילין שמונחים
עליו.

 È˙Î‡Âיל"ע לשי' הקדמונים דאיכא בל
תוסיף במניח שלא בזמן מצוה,
אמאי איצטריך ליה לר"י הגלילי איסור
נוסף לאו או עשה על תפילין בלילה או
בשבת ויו"ט ,והרי כבר איכא בל תוסיף
שהוא לאו על כל המצוות .דכאמור חזינן
במניח שלא לשם מצוה לא בל תוסיף
איכא ,ולא ושמרת איכא ,כמפורש בגמ',
וכנ"ל.

 ¯Â‡È·‰Âבזה ,דמצינו להאחרונים שכתבו
לענין סוכה וציצית ,שאם יושב
בסוכה או לובש ציצית ,ואין כוונתו
למצוה למ"ד מצוות צריכות כונה ,דאע"פ
שאין לו קיום מצוה ,מ"מ גם ביטול מצוה
ליכא ,וראה מנח"ח מצוה שכ"ד ,ומנחת
שלמה ח"א סי' א' ,ומבואר גם בס"ד
בקרואי מועד עניני סוכות ,עי"ש.

 ‰¯Â‡ÎÏÂאמינא דנפ"מ במונחין עליו
מבעוד יום לשם מצוה ,דבל
תוסיף ליכא ,ואילו ושמרת איכא ,וכמו
שיבואר ,דהנה בפשוטו אם הניח תפילין
ביום חול לשם מצוה ,וקידש עליו היום,
והרי קיום מצוה איכא בכל רגע שהתפילין
עליו ,וא"כ בשבת שיש בל תוסיף ה"ז
צריך לחלוץ שלא לעבור על לאו ,אלא
שבאמת גם אם אינו חולץ ,אלא חושב
בדעתו שמעתה והלאה אין כוונתו למצוה,
סגי בזה שלא יעבור על בל תוסיף ,ואע"פ
שתחילת לבישתו לשם מצוה ,כיון
שמעכשיו עקר כוונת מצוה מעצמו ,אבל
י"ל דאיסור ושמרת איכא גם בכה"ג ,ולא


 ¯Ó‡Âאפוא כיו"ב לענין תפילין,
ובהקדם משנ"ת במקומו בס"ד
שיש דין מסויים בקשירת התפילין ,ואם
נעשית הקשירה בפסול ,לא יועיל עכשיו
להכשירה ,וצריך לחזור ולקשור .‚È
 ÍÎÈÙÏÂיוצא שאם הניח תפילין שלא
לשם מצוה ,לא סגי במה
שמעתה יחשוב לשם מצוה ותהיה לו
מצוה ,דזה אינו ,אלא צריך קשירה לשם
מצוה ,וכן אם קשר התפילין בשבת לא
תועיל לו הנחה זו ליום חול ,דהקשירה
פסולה.
 Ê"ÙÏÂנאמר כך ,דאם קשר תפילין ביום
חול למצוה ,וקידש עליו היום,


 .‚Èוראה בזה תשובה מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר זכרון מעלות שלמה )ירושלים תשס"א( לז"נ
ר"ש בר זכאי ,ע' כו-כח ,עי"ש.
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ועכשיו כוונתו שלא לשם מצוה ,תו אינו
עובר בבל תוסיף ,וכש"נ ,אבל על עשה
ולאו דושמרת הרי הוא מוזהר ,דכמו
שנתבאר דהקשירה היא עצמה חפצא
דמצוה ,הנה זה א"א שיתבטל גם אם
אח"כ כוונתו שלא לשם מצוה ,וה"ז כמו
מי שתלה ציצית בבגד לשם מצוה ,ואח"כ
רוצה לבטל את הכשרן ,שכתבו בתוס'
גיטין לב ,ב ,שאי אפשר לעשות כן .„È
 ÍÎÈÙÏÂגם אם עתה כוונתו שלא לשם
מצוה ,ובל תוסיף ליכא ,מ"מ
קשירת תפילין לשם מצוה א"א שתתבטל,
ונמצאו תפילין עליו ואע"פ שאינו מקיים
מצוה ,מ"מ חפצא של תפילין של מצוה
יש עליו ,וי"ל לפי דרך המנח"ח הנ"ל,
דיתכן שקיום מצוה ליכא בכה"ג ,אבל גם
ביטול מצוה ליכא ,הואיל ויש עליו
תפילין שנקשרו לשם מצוה ,משא"כ
בקשרן מתחילה שלא לשם מצוה ,ליכא
כלל חפצא של תפילין עליו ,וכמו מי
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שקשר חוטין בטלית שלא לשם מצוה,
דהוי תליה פסולה ,ואיכא ביטול עשה כל
רגע שלובש הטלית ,ולכן בקשירה
לשמירה גרידא אין כל איסור .ברם אם
קשרן למצוה ואח"כ נתכוון לשמירה ,יכול
להפקיע רק קיום המצוה וליכא בל תוסיף,
אבל א"א להפקיע החפצא של תפילין
שעליו ,וה"ז מוזהר בושמרת ,וא"ש
דאיכא איסור נוסף בתפילין חוץ מבל
תוסיף.
 È¯Ó‡Ó·Âהנ"ל מובא בשם הגר"ח
והגר"א מפרוז'ין ,דלמ"ד
מצוות א"צ כוונה ,ואע"פ כן אם כיון
להדיא שלא לצאת לא יצא ,כמש"כ
הראשונים ,מ"מ יש כאן מעשה מצוה
וה"ז בבל תוסיף ,וראה גם בספר אש
תמיד סי' ל"ב ,וכן ראה בקרואי מועד
עניני ר"ה סי' ט"ו משנ"ת בזה בס"ד.
וראה בית הלוי ח"ג סי' נ"א .ÂË


 .„Èועי"ש ב"אוצר מפה"ת" בשם השאג"א ושאר האחרונים .וראה בקרואי מועד על חנוכה סי' ז',
בדין הדליק נר חנוכה שתי פעמים ,וראה גם הערותי לאבודרהם סדר תפילות ר"ה הערה .10
]ואגב ,לפי מה שמצדד המנח"ח מצוה תל"ז ,שאפשר לבטל גם קדושת ס"ת ,עי"ש א"כ אמאי
איתא בגיטין נד ,ב ,שאינו נאמן לומר שהאזכרות לא נכתבו לשמן ,והרי בידו לבטלן ,וי"ל פשוט
דלאחר שמסר הס"ת לבעליו ותו אינו שלו ,אין בידו לבטלו.
וכיו"ב י"ל על מה שכתבתי במאמרי על "שאלה והפרה על תוספת שבת" במקרא העדה פ' בראשית
ס' י"א ,אם אפשר להשאל על קדושת השם ,ואכתי תקשי כנ"ל ,דיהא נאמן דבידו להשאל ,אלא
דה"ט דכיון שכבר נתן הס"ת לבעליו ,א"א לו להשאל דומיא דתרומה דאתי ליד כהן ,אע"פ דהתם
איכא טעמי אחריני ,כמבואר במאמרי שם ,ואכ"מ[.
 .ÂËוע"ע פתחי שערים )לר"פ הערנבלאס( דרוש א' ע' ל.
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 ˙ËÈ˘ÏÂהרמב"ם אם הניח תפילין בזמן
שאינו מחוייב או אסור כמו
לילה ,לא הועילה לו הנחתו זו גם לזמן
המצוה של אח"כ ,וכנ"ל ,וכבר נתבאר
בס"ד במאמרי בענין "תפילין בלילה" .ÊË
 Ï"ÈÂעוד ,בדרך זו שנתבאר לענין ושמרת,
י"ל גם לענין אות ,ועפ"י פסק
השו"ע שאסור להניח תפילין בשבת ויו"ט
משום זלזול באות ,ומבואר בפוסקים שם
שאם מניחן שלא לשם מצוה ליכא זלזול
באות ,דזה דוקא בקושרן בשבת גופא,
אבל היו מונחין עליו מערב שבת לשם
מצוה וקידש עליו היום ,צריך לחולצן כדי
שלא יהיה זלזול באות שבת ,ולא סגי מה
שיכוון מעכשיו שלא לשם מצוה ,כיון
דמ"מ תפילין קשורים עליו לשם מצוה,
וזה א"א לבטל במחשבה אחרת ,אלא
צריך לחלצן ,וכש"נ לענין ושמרת.
 'Ó‚·Âביצה טו ,א ,איתא היה יושב
בביהמ"ד ותפילין בראשו וקידש
עליו היום מניח ידו עליהן כו' ,ולהנתבאר
בין לר"י הגלילי ובין לר"ע א"א דמיירי
בע"ש אלא בחול ,וראה טור וב"י סוס"י
ל' ,דאכן כך נראה מלשון הטור ,וכן י"ל
בשי' הרמב"ם ,עי"ש .וראה גם ב"ח שם
ושאר מפרשים ,אמנם לפי תלמודין שלא
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הזכיר איסור בשבת משום אות ,וכאמור
שאיתא רק בזוה"ק ,א"כ בפשוטו אתיא
כר"ע דקי"ל כוותיה ,ואין כל איסור .ÊÈ
 ÔÈÈÚÂבטור סי' כ"ט לענין ברכה בחליצת
תפילין ,ומה שהביא שי' ר"ה גאון,
שהרוצה לברך יכול לברך ,ובב"י שם בפי'
אחר דהוי איסור בשבת משום אות ,ולכן
מצוה לחלצן ,וממילא איכא ברכה ,וכבר
כתבנו בזה למעלה ,אך אכתי צ"ע חליצה
למה לי ,אפשר הרי במחשבה להפקיע
הכוונה של מצוה ,ובפשוטו י"ל דזה הוי
כמו חליצה ,אבל לדרכנו ניחא ,דהכא לא
תועיל אלא חליצה.
 ÔÎ‡Âכן צ"ל בהכרח לשי' הסוברים
שמברכים בחליצת לילה למ"ד
לאו זמן תפילין ,ומשום חיוב ושמרת,
והרי אכתי אפשר במכוון שלא לשם
מצוה ,וא"צ חליצה ,אבל להאמור ניחא,
דהואיל וקשרן לשם מצוה לא תועיל
הכוונה שלא לשם מצוה להפקיע הזלזול
באות שבת ,דמ"מ יש עליו תפילין שקשרו
כדין ,ולפיכך צריך חליצה דוקא.
 Ú"ÏÈÂבמי שמניח תפילין בע"ש ויודע
שלא יוכל לחלצן בזמן שקידש
עליו היום ,ונמצא עובר בלאו ,ושמא


 .ÊËועיין היטב בשו"ת דברי מרדכי )פרידבורג( סי' ד' וסי' י"ד.
 .ÊÈוראה עוד שעה"מ פ"ד מה' תפילין הי"א ,וכן נחל איתן שם ,וע"ע ספר המפתח שם מהרבה
אחרונים .וע"ע מור ואהלות )פוסק( אהל ברכות והודאות סי' ב'.
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מה"ט לא יוכל לכתחילה להניחן ,ונדחה
קיום מצות עשה בגלל עבירת הלאו,
וצ"ע .ÁÈ
 ˘ÈÂלהוסיף עוד בענין תפילין בחוה"מ,
וכבר הוזכרה לעיל הסברא דהדין
הזה תלוי אי איכא בחוה"מ עשה
דשביתה ,או רק לאו ,ויש לבאר יותר,
דהרי הילפותא היא מאות ,ורק בשבת
נאמר אות בפרשת כי תשא ,אלא שגם
יו"ט איקרי שבת ,וכנ"ל מרש"י שבועות
טו ,ב ,וממילא גם הם בכלל האות ,וזה
נכון אם איכא עשה דשביתה ,דמה"ט
איקרי שבת ,אבל אי נימא שאין בחוה"מ
עשה דשביתה ,ממילא לא איקרי שבת,
וממילא לא הוו בכלל אות.
 ÔÎ‡Âיל"ע ,דרש"י התם כתב כן לענין
בנין ביהמ"ק שאינו דוחה שבת
ויו"ט ,ובפשוטו רק שבת ויו"ט ממש אינם
נדחים מפני בנין ביהמ"ק ,אבל לא שמענו
שאין לבנות ביהמ"ק בחוה"מ ,והרי לולא
שיש ילפותא מקרא ביבמות ו ,א ,את
שבתותי תשמרו וגו' ,אכן בנין ביהמ"ק
דוחה שבת ,והשתא אם חוה"מ בכלל
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שבת ,א"כ גם בחוה"מ אין לבנות את
ביהמ"ק.
 Ù"Ú‡Âשלולא הילפותא יש לנו לומר
דמסרן הכתוב למלאכת חוה"מ
לחכמים ,והם הוציאו מלאכת גבוה מכלל
האיסור ,וכן י"ל דהוי גדר מצוה שהיא
דבר האבד ,שא"א להשלים למחר העדר
בנין ביהמ"ק היום ,מ"מ לאחר שיש
ילפותא להפקיע מצוה זו בימי שבתות,
אם גם חוה"מ בכלל ,א"כ ליכא אז מצוה
זו וגם בגוונא שאין איסור מלאכה ,כיון
שעצם המצוה הופקעה מימים אלו ,וזאת
לא שמענו ,אלא לאו ש"מ שחוה"מ אינו
בכלל שבת ,וממילא אינו בכלל אות.
ולפ"ז אין בו הפקעת מצות תפילין.
 È"ÙÚÂהנתבאר יש להוסיף ,בהא דשו"ט
האחרונים אם בנין ביהמ"ק בלילה
פסול ,והביאו שכ"ה בירושלמי ,ולהנ"ל
שגם בנין ביהמ"ק בשבת ויו"ט הופקע
ממצוה ,ואינו זמן המצוה ,א"כ יש
להשוות הנושאים ,וזה לא כמש"כ קה"י
שבועות סי' ט' ,דאע"ג דנימא דבלילה


 .ÁÈועל עיקר דברינו ,ראה להאדר"ת באזני ירושלים סי' ט' ע' מט ,וע"ע הדרת קדש לרצ"פ פרנק
בעניני תפילין מהדורה א' סי' כ"ד וסי' ל"ג .וראה חי' בעל שרידי אש עירובין סי' ב' .וע"ע היטב
בסוגיא ביצה טו ,א ובפי' רש"י ותוס' שם ,וכן שו"ת בית יהודה לר"י עייאש ח"א או"ח סי' ל"ד,
והוספות המחבר מכת"י ב"מוריה" קובץ רצ"ט-ש' .וע"ע שו"ת בשמים ראש סי' קנ"ג ,ושו"ת פרי
יצחק ח"א סי' ג'-ד' .וע"ע מג"א סי' ש"ח ס"ק י"ב ,וראה שו"ת בנין של שמחה או"ח סי' י"ג לענין
טלטול ברה"ר ,דע"י לאו דבל תוסיף ,נעשה משא ופקע שם מלבוש ,ועובר בלאו דהוצאה ,עי"ש.
ועל תפילין בחוה"מ ראה בשו"ת בר ליואי בח"ג בסוף הספר השמטות לאו"ח סי' כ'.
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פסול ,מ"מ בשבת אינו פסול ,ולדרכנו
אינו כן ואף בשבת ויו"ט ה"ז פסול ,ויל"ד
גם משום מצוה הבאה בעבירה לפסול
בנין כזה ,וצ"ע במפרשים .ËÈ
 ‰˙ÚÂעלה בדעתי סברא חדשה ,ועפ"י
משנ"ת בס"ד בקרואי מועד עניני
חג הסוכות על החילוק בין חוה"מ פסח
לחוה"מ סוכות שיש בקדמונים ,דבסוכות
חותמין בהפטרת שבת חוה"מ גם ביו"ט,
ואילו בפסח אין חותמין בשל יו"ט,
ומבואר שם דחוה"מ סוכות הואיל וחלוק
בקרבנות ,קרוי יו"ט טפי מבחוה"מ פסח,
עיש"ה.
 ÔÎ‡Âלענין תפילין יש להוסיף ,דבסוכות
יש אות של סוכה ,וכן לולב
במקדש ,אבל בפסח אין אות ,לפי הסברא
דלאו וכיו"ב לא איקרי אות ,וכפי שמבואר
הכא בס"ד ,וא"כ י"ל דאכן חוה"מ סוכות
אינו זמן תפילין ,ואילו חוה"מ פסח הוי
זמן תפילין ,ובזה יתכן ליישב כמה
סתירות ,וכמובן שהוא חידוש גדול,
ועדיין טעון בירור.
 ‰ÏÚÂבדעתי עוד סברא ,אמאי ליכא בל
תוסיף במניח תפילין בשבת ויו"ט,
דהנה עיין ברמב"ם פ"ג מה' ציצית ה"ח,
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שמותר ללבוש ציצית בלילה ,ופי' הכס"מ
דקמ"ל דליכא בל תוסיף ,ועיין מור
וקציעה סי' י"ח שאכן הניח בתימה אמאי
ליכא בל תוסיף  ,Îובעונג יו"ט סי' א' פי'
דדין יום בציצית אינו סתם זמן ,אלא הוא
דין וראיתם אותו ,וא"כ בזמן דליכא
ראיה אין זה חיסרון בזמן אלא עצם
החפצא של קיום המצוה הוי בפסול,
וה"ז כמו סוכה פסולה שאין בה בל
תוסיף בישן בה בשמיני ,וכמפורש
בראשונים ,עי"ש.
 ˘ÈÂלהוסיף על דבריו משנ"ת בס"ד
במקו"א ,עפ"י המהרי"ל ומג"א
דהוי דין ראיה ולא דין יום ,ונפ"מ לבין
השמשות ,עי"ש ,ואכ"מ ,וראה חי' רעק"א
או"ח סי' י"ג ס"א בשם שו"ת הרי"ף.
אמנם לענין תפילין כתב העונג יו"ט דהוי
דין זמן אבל אין זה פסול בקיום המצוה,
ולפיכך איכא בל תוסיף ,וכפירש"י הנ"ל,
ברם לדרך זו י"ל שגם בתפילין ה"ז
כציצית ,ור"ל ,דהגדר ביצאו תפילין שהן
עצמן אות ,וא"כ בשבת שיש בלא"ה אות,
א"כ אין התפילין משמשים אות ,כיון
שא"צ להם ,והאות הוא החפצא של קיום
המצוה ,ובלא"ה ה"ז מצוה פסולה,
ולפיכך ליכא בל תוסיף .‡Î


 .ËÈוראה בספר המפתח ברמב"ם פ"א מהלכות בית הבחירה מדברי המפרשים בענינים אלו ,ואכ"מ.

 .Îאמנם מה שתמה מאי שנא מתפילין דאיכא לאו או עשה במניחן בלילה ,אינו מובן ,דהתם כתיב
ושמרת וגו'.
 .‡Îולפ"ז י"ל עוד גם לענין קורא ק"ש לאחר זמנה ,דמביאים בשם הח"ח ,דאיכא בל תוסיף ,אם
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 ‰‡¯Âברכ"י או"ח סי' י"ח שהביא
תשובת הרי"ד ,ולפנינו בנדפס
הוא בסי' קי"ח ,ושם איתא דהלובש
ציצית בלילה עובר בעשה כמו בתפילין,
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ואינו מובן ,מה ענין עשה המפורש
בתורה אצל תפילין ושמרת וכו' ,אצל
ציצית .וראה הערותי לאבודרהם ש"ג
פ"ג הערה .·Î 44



קורא לשם מצות ק"ש ,ויל"פ עפ"י מה שביארו המפרשים ,וראה סדר זמנים סי' א' ,וכן עיין רשב"א
ופנ"י ריש ברכות ,דבתורה לא נאמר יום ולילה ,אלא בשכבך ובקומך ,זמן שכיבה וקימה ,וע"ע תוס'
מגילה כ ,ב ,ותוס' הרא"ש שם ,ותוס' הרשב"א משאנ"ץ ותוס' הרא"ש פסחים כ,א .וראה הערותי
לאבודרהם ח"א פ"א הערה .48
וא"כ י"ל דגם ק"ש אין זה רק חיסרון בזמן ,אלא חיסרון בעצם החפצא של הק"ש שאינו אלא
בשכיבה וקימה ,ואולי מה"ט נקטו תלמידי הר"י ריש ברכות ,דלכתחילה זמנה בתחילת הלילה,
ומשמע שאינו רק משום זריזין ,וכיו"ב מובא מהגר"א על זמן ק"ש בבוקר ,וה"ט משום שזהו עיקר
מעשה קימה ומעשה שכיבה ,וא"כ לא שייך בזה לא תוסיף ,וי"ל דזוהי כוונת המשנה שהקורא לאחר
זמנה כקורא בתורה ,ולכאורה מאי בעי בזה ,אלא להנ"ל ה"ק ,דלאחר זמנה אין לזה שם של ק"ש,
אלא שם של קורא בתורה גרידא .ובעיקר דברי העונג יו"ט ,ראה מש"כ חי' בן אריה ח"ב סי' ח',
עיש"ה.
 .·Îולאחר כתיבת המאמר ,י"ל ספר "שרשי מנהג אשכנז" ח"ד ,וכולו עוסק בתפילין בחוה"מ,
וראוי לעיין שם.
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כתב הרמב"ם ,ואסור לכתוב במועד אפילו ספרים תפילין ומזוזות ,ואין מגיהין אפילו
אות אחת בספר העזרה מפני שזו מלאכה שאינה לצורך המועד ,אבל כותב אדם
תפילין ומזוזה לעצמו  fצ"ב טעמו של המגיד משנה שכתב מפני שאי אפשר
לעשות ס"ת אחד בחולו של מועד  fבביאור הגר"א כתב להוכיח שלדעת הרשב"א
והריב"ש אין היתר אלא לצרכי הגוף ,ולפי"ז נדחה מה שפסק בשו"ע שמותר להגיה
ס"ת לצורך המועד  fלא נתבאר אם רק צרכי הגוף מותרים במועד ,מהו ההיתר
של תפילין ומזוזות  fמעיר דלכאורה אין להוכיח מדברי הריב"ש  fמביא ומבאר
לשון הרמב"ם "ואין מגיהין אפי' אות אחת בספר העזרה" ,והיינו שכל האיסור נאמר
בספר עזרה בלבד  fמביא ומברר דברי הראשונים שמותר להגיה לצורך המועד f
במאירי מפורש שמותר לכתוב לעצמו גם ספרים ואין חילוק בין כתיבה להגהה f
מבאר דמותר לכתוב ס"ת לעצמו לקיום מצות ועתה כתבו לכם

 ·˙Îהרמב"ם )פ"ז מהלכות יו"ט הי"ג(
וז"ל ,ואסור לכתוב במועד אפילו
ספרים תפילין ומזוזות ,ואין מגיהין אפילו
אות אחת בספר העזרה מפני שזו מלאכה
שאינה לצורך המועד ,אבל כותב אדם
תפילין ומזוזה לעצמו וטווה תכלת לבגדו,
ע"כ .והנה מקור דינים אלו במשנה וגמ'
מו"ק יח ,ב – יט ,א.
 ‰‰Âחזינן דרק לגבי תפילין ומזוזה יש
נפ"מ בין כותב סתמא לכותב
לעצמו ,אבל לגבי ספרים לא הזכיר הדין
בכותב לעצמו ,וכבר עמד המגיד משנה
על דיוק זה ,ועיין שם שכתב טעם
החילוק ,מפני שאי אפשר לעשות ס"ת
אחד בחולו של מועד או מטעם אחר,
ועפי"ז העלה המגיד משנה שאף לענין
הגהה יש חילוק בין ס"ת לתפילין ומזוזה,

ולא כשי' הרא"ה שהביא שם שמותר
להגיה ס"ת לצורך עצמו לשום מצוה,
יעו"ש.
 ‰‰Âצ"ב עיקר טעמו של המגיד משנה
מפני שאי אפשר לעשות ס"ת אחד
בחולו של מועד ,ואטו בתפילין ההיתר
היא רק אם עושה כל התפילין בחוה"מ,
ותו מאי איכפת לן שאי אפשר לסיימו
במועד ,והרי מ"מ מצוה קעביד ,ויהא לו
ס"ת מוקדם יותר ,וכן הא דחזינן דאפי'
אפשר לו לסיים כתיבת הס"ת בחולו של
מועד כגון שכבר נכתב רובו ככולו קודם
לכן ,או שיש רבים הכותבים ,ומ"מ אסור,
וכמו דחזינן שלמד המגיד משנה מדבריו
שאפי' הגהת אות אחת אסורה ,ואע"פ
שמסיים המצוה.
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 ÈÏÂ‡Âיל"פ הכוונה ,דהואיל ועצם כתיבת
ס"ת הוא עסק גדול ,שוב לא
חילקו חכמים ואסרו כל כתיבת ס"ת
במועד ,משא"כ תפילין ומזוזות שאינן
עסק גדול לא אסרו ,ושוב אין לנו לחלק
אם גומר התפלין בחוה"מ או לאו .וראה
כעי"ז בספר עמק ברכה )דיני חוה"מ אות
א' ע' קי"ט( ,דכל מלאכת טורח אסורה,
אע"פ שעתה ליכא טורח ,יעוש"ה ,וזה
מתפרש כדברינו.
 ‰‰Âכתב שם הכסף משנה ,דמלשון
הרמב"ם שכתב על איסור הגהת
ספר תורה "מפני שזו מלאכה שאינה
לצורך המועד" ,דנמצא אפוא שאם אין
להם ספר תורה אחר לקרות בו דשפיר
מותר להגיהו .וכ"פ בשו"ע סי' תקמ"ה
ס"ב.

 ‰‰Âבסי' תקמ"ד ס"א כתב הרמ"א,
ודוקא צרכי רבים כאלו שהם
צריכים לגוף האדם ,אבל שאר צרכי רבים
כגון בנין בית הכנסת אסור לעשות
במועד ,והוא מב"י בשם תשובת
הרשב"א ,ותו כתב הרמ"א וה"ה דלשאר
צרכי מצוה אסור לעשות מלאכת אומן
במועד ,והוא משו"ת הריב"ש סי' רכ"ו.
 ˘"ÂÚÈÂבביאורי הגר"א שכתב שעפ"י
פסק הלכה זה נדחה מה שפסק
בשו"ע להגיה ס"ת לצורך המועד ,דחזינן
הכא שאין היתר אלא לצרכי הגוף,
ולדעתו אין דיוק הכסף משנה ברמב"ם
מוכרח ,וכוונת הרמב"ם לשלול כל הגהת
ס"ת ,ורק תפילין ומזוזות כותבין ,יעו"ש.
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 ‰‰Âלא נתבאר כלל אם רק צרכי הגוף
מותרים במועד ,מהו ההיתר של
תפילין ומזוזות ,ואטו תפילין ומזוזה
איקרי צורך הגוף ,והנה בעיקר דברי
הרשב"א יעו"ש בב"י שלא הזכיר כלל
שהנידון להתיר בנין ביהכנ"ס משום צורך
מצוה אלא משום צרכי רבים ,ולזה קאמר
דהיתר דצרכי רבים לא נאמר אלא על
צרכי הגוף ,ואין שם שום נידון דעצם בנין
ביהכנ"ס הוי מצוה ,ופשוט לחלק בין
הנושאים ,ואין לדמות תפילין ומזוזה
שהם מצות עשה ממש לבנין ביהכנ"ס.
 ˙"Â˘·Âריב"ש הנ"ל דן בתפירת בגד
חדש לקטן הנימול דהוי ענין
מצוה ,וע"ז פסק שמעשה אומן אינו מותר
למצוה ,והביא לזה מעשיית מנעלים לעולי
רגלים שלא התירו ,וכן לא התירו אירוסין
משום מצוה ,אלא משום שמא יקדמנו
אחר ,והאיסור באירוסין הוא משום
עובדין דחול.
 ‰‰Âבפשוטו אין בכל אלו ביטול מצות
עשה כמו שיש במניעת כתיבת
תפילין ומזוזה לעצמו ,אלא הני מילי
דהידור מצוה או שהוי מצוה ,ולכן אין
קושיא על פסק הריב"ש מכתיבת תפילין
ומזוזה ,וא"צ לחילוק דמזוזה ותפילין הן
צרכי הגוף ,דכאמור לפו"ר אין סברא זו
מובנת.
 Ê"ÙÏÂהדר פסק הב"י למקומו ,דקריאת
התורה היא מצוה גמורה ,והיא
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נמי בגדר מצוה של תורה מתקנת מרע"ה
לקרות פרשה של רגל ברגל ,ואם אי
אפשר לקיים המצוה בלי הגהה ,שפיר יש
להגיה דאל"כ איכא ביטול מצוה ,ול"ק
קושית הגר"א.
 ‰‡¯Âגם פמ"ג סי' תקמ"ה בא"א סק"ד,
שהעיר על איסור בנין ביהכנ"ס,
דהרי יש מצוה מיוחדת להתפלל ביו"ט
בציבור משום מקרא קודש ,וכנראה
כוונתו להרמב"ן פרשת בא ,ושם הוסיף,
להתאסף בבית אלוקים ,ור"ל בביהכנ"ס,
וא"כ הוי מצוה לצורך המועד כמו הגהת
ס"ת ,ויעו"ש שצריך לחלק בין הנושאים.
וכנראה שמכל מקום תקנת קריאת התורה
היא חיוב גמור טפי.
 ‰‰Âבעיקר דברי הרמב"ם בענין הגהת
ס"ת ,שלדעת הגר"א הוא שולל
לגמרי כל הגהה ואפילו לצורך קריאה
ביו"ט ,הנה דבריו תמוהין ,דהנה הרמב"ם
גורס במתני' לא כפי הגירסא שלפנינו,
דלפנינו איתא "ואין מגיהין אות אחת
אפי' בספר עזרא" ,או "עזרה" יעו"ש
בפירש"י ,אבל לשון הרמב"ם "ואין
מגיהין אפי' אות אחת בספר העזרה",
והיינו שכל האיסור נאמר בספר עזרה
בלבד.
 ÔÎ‡Âיעוין בדק"ס מו"ק שם שכ"ה הגי'
גם ברי"ף כת"י ,והביא שם גם
מאורחות חיים מלוניל )הלכות חוה"מ סי'
ז'( ,והכי איתא התם "ואין מגיהין אפי'
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אות אחת בספר העזרה מפני שכל זה
מלאכה שאינה לצורך המועד ,ופי' ספר
העזרה ,ס"ת שקורא בו כה"ג ביוה"כ ,ועל
זה אין מגיהין בו במועד לפי שאינו צריך
עד יוה"כ ,הא אם צריך לקרות בו מגיהין
אותו ברגל וכו'" .ע"כ.
 ÔÈÂÚÈÂגם בצפנת פענח על הרמב"ם שם
שפי' כן כוונת הרמב"ם ,דרק ס"ת
של עזרה אינה צורך המועד ,אבל של
יחיד הוי צורך המועד ,ותו כתב הטעם
שאסור להשהות ספר שאינו מוגה ,ויעו"ש
החילוק בין יחיד לרבים.
 Â˙Âציין הדק"ס לתה"ד סי' פ"ה שם
הביא מהאו"ז ,ולע"ע לא מצאתיו,
וז"ל "אין מגיהין אות אחת בספר העזרה,
פי' ,כשמוציאין בעזרה לקרות בו ואפי'
לצורך רבים" ,ואח"כ כתב התה"ד" ,וספר
העזרה י"ל דלא היה צריך לקרות בו
במועד ,וכ"כ במימון בהדיא וכו' ,ולהגיה
בספר העזרה דאסור משום דלאו לצורך
המועד הוא" .ע"כ.
 ‰‰Âמפורש כהב"י ,והיינו דאע"ג דספר
העזרה הוא של רבים ,מ"מ אין בו
צורך המועד ,ומ"מ "אפי'" לא נאמר על
ספר עזרה אלא על אות אחת ,ובספר
המכתם מו"ק שם כתב" ,אע"פ שהוא
עומד לקרות בו ברבים וממנו מעתיקין
ס"ת למלך וכו'" .ויעו"ש בהגהת המהדיר.
ונמצא דזה קמ"ל ,דמ"מ ל"ה צורך
המועד ,וכש"נ.
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 ‡"·ËÈ¯·Âמו"ק שם מפורש" ,אין
כותבין ספרים תפילין
ומזוזות פי' כשאין צורך במועד ודכוותה
אין מגיהין אות אחת בספר עזרא שהרי
אינם צריכין לו אלא ליוה"כ וכו' ,הא
כשצריכין לקרות בו מגיהין וכו'" .וע"ע
פירש"י על מו"ק מהדור"ת מק"נ ,ורש"י
על הרי"ף ונמוק"י.
 ÔÂ˘ÏÂהמאירי שם "ואין מגיהין אות אחת
אפי' בספר העזרה שהוא צריך
צורך גדול להיותו מדויק ביותר מפני
שהוא עומד לקרות בו במעמד כל ישראל
וכו' .ע"כ .ויעו"ש בהגהת המהדיר דהיינו
פרשת הקהל ,ולפ"ז בודאי שבחוה"מ
סוכות לפני הקריאה מותר להגיה ,וקצת
צ"ע על סתימת לשון המשנה .וכן מפורש
בפי' ר"ש בן היתום שם ,דקריאת הקהל
הוא מספר העזרה ,יעו"ש ‡.
 Ù"ÎÚÂמבואר מדברי הראשונים שמותר
להגיה לצורך המועד ,ובאמת
במאירי מפורש טפי ,וכנראה כך היא
גירסא שלו במשנה וגמ' שם ,שמותר
לכתוב לעצמו ספרים תפילין ומזוזות,
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והיינו שהוסיף גם ספרים ,ואין חילוק בין
כתיבה להגהה.
 ‰‡¯Âהביאור פשוט ,דכמו שמותר
לכתוב תפילין ומזוזה לצורך
עצמו לקיום המצוה ,הוא הדין שמותר
לכתוב ספר תורה לעצמו לקיום מצות
ועתה כתבו לכם ,שהיא מצוה מהתורה,
ולאו דוקא מותר לצורך קריאת התורה
במועד ,אלא לקיום המצוה ,ואע"פ שלא
יסיים במועד ,מ"מ נקדים קיום המצוה,
ואף לענין תפילין פליגי שם הראשונים
אם הכוונה לצורך חוה"מ והוי זמן
תפילין ,או היינו לצורך אחרי יו"ט ,יעו"ש
בריטב"א ומאירי ,יעוש"ה בדבריהם.
ותפילין הרי אפשר לפי שעה להניח של
אחרים ,וליכא ביטול עשה ,משא"כ ספר
תורה הרי איכא ביטול עשה כל דלית ליה
ס"ת.
 ˙Ó‡·Âכבר עמד בשער הציון בסי'
תקמ"ה אמאי אסורה הגהת
ס"ת במועד ,והרי יש בזה ביטול מצות
עשה של כתיבת ס"ת ,יעו"ש .ואכן שאלה
זו היא גם על כתיבה ולא רק על הגהה,


‡ .ובגדר ספר עזרה ,יעוין בספר רשימות שעורים על סוכה ע' מ"ב בשם הגר"ח ,וראה ראבי"ה
תשובות וביאורי סוגיות )תש"ס( סי' תתקצ"א.
וראה רש"י ס"פ כי תבא על דברי השבטים שהשליט עליהם שבט לוי ע"י שמסר להם הס"ת ,עי"ש,
והרי כתב באותו יום י"ב ס"ת לכל השבטים ,ואיך השליט את שבט לוי ,ברם מפורש במד"ר דברים
ס"פ וילך שהס"ת של השבט לוי הוא הקובע שלא יזייפו שאר הספרים ,וא"ש פי' רש"י .ולפו"ר
צ"ע לפי חומר ענין ס"ת שבעזרה ,אמאי אין מגיהין אותו בחוה"מ ,הואיל והוא הס"ת הקובע לכל
עם ישראל ,והדברים צ"ע.
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וכאמור מבואר במאירי שאכן מותר ,וצ"ע
על הגי' שלפנינו ,ושכ"ה גם ברמב"ם,
שאין היתר כתיבה אלא לתפילין ומזוזה.
 ÈÏÂ‡Âי"ל עפ"י מש"כ המפרשים שאי
אפשר לקיים בזה"ז מצות כתיבת
ס"ת ,הואיל ואין אנו בקיאין בחסרות
ויתירות ,ומ"מ אי אפשר לפרש כן
ברמב"ם שכתב סתמא את מצות כתיבת
ס"ת ,ובפשוטו שנוהג אף בזה"ז ,ואכתי
צ"ע .ואף המגיד משנה רמז שאיכא טעם
נוסף שאין לכתוב ס"ת במועד ,אבל לא
נתבאר.
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 ÔÈÈÚÂבאו"ש שלדעתו מדוקדק בלשון
הרמב"ם איפכא מהכסף משנה,
אלא עצם כתיבה אינה צורך מועד ,ולכן
אסור אע"פ שצריכין לה במועד ,יעו"ש.
ואין סברתו מובנת שהרי חזינן שכתיבה
מותרת לצורך מועד ,וכאמור הראשונים
מסייעים להכס"מ וכפסק השו"ע.
 Ú"ÚÂבלחם משנה שם מה שהקשה על
הרא"ה שהביא המגיד משנה,
ומש"כ מרכה"מ ליישב .וע"ע שו"ת יד
יוסף )שטרסברג( או"ח סי' כ"ד מש"כ
בהלכה זו .ועיין שו"ת שערי דעה ח"ב סי'
ע"ב.
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איתא במתני' במו"ק ,אין נושאין נשים במועד מפני ששמחה היא לו ,ובגמ' שם,
לפי שאין מערבין שמחה בשמחה ,רבה ב"ר הונא אמר ,מפני שמניח שמחת הרגל
ועוסק בשמחת אשתו  fמבאר מ"ט אין הטעם משום דאין עושין מצוות חבילות
ותו לא צריך ילפותא על שמחה  fצ"ע מש"כ התוס' דטעם שאין מערבין שמחה
בשמחה הוא כעין שאין עושין מצוות חבילות  fמבאר מה דילפינן שאין מערבין
שמחה בשמחה מהא שלא חנך שלמה המלך את ביהמ"ק ביו"ט  fילפינן מושמחת
בחגך שצריך לשמוח עם החג ולא רק בזמן החג  fצ"ע בספר המנהיג שכתב דע"י
שמחת סיום התורה מתקיים נמי והיית אך שמח  fמיישב דברי הרמב"ם בהלכות
יו"ט שנקט ב' הטעמים שנאמרו בגמ'  fמבאר דבזה פליגי תלמודין והירושלמי,
דעפ"י שי' הבבלי הן ב' טעמים ואיכא נפ"מ ביניהם אבל לפי הירושלמי אין אלו
ב' טעמים

‡ ‡˙Èבמו"ק ח ,ב ,אין נושאין נשים
במועד וכו' מפני ששמחה היא
לו .ובגמ' שם ,וכי שמחה היא לו מאי הוי,
אר"י אמר שמואל וכו' ,לפי שאין מערבין
שמחה בשמחה ,רבה ב"ר הונא אמר,
מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת
אשתו ,א"ל אביי לר"י ,הא דרבה ב"ר
הונא דרב הוא ,דא"ר דניאל בר קטינא
אמר רב ,מנין שאין נושאין נשים במועד
שנאמר )דברים ט"ז י"ד( ושמחת בחגך,
בחגך ולא באשתך ,ע"כ.
 ‰‡¯Âבאוצר הגאונים שם ,שאע"פ
שפסוק זה נאמר בחג הסוכות,
הוא הדין לחג הפסח ,עי"ש טעמא ,וראה
ברמב"ם סוף הלכות לולב.
 ˘"ÂÚÈÂבתוס' שכתבו וז"ל ,לפי שאין
מערבין שמחה בשמחה ,גזירת
הכתוב כדדריש לקמן מקרא דשלמה,

ובירושלמי דריש מדכתיב )בראשית כ"ט
כ"ז( מלא שבע זאת ,וטעם נראה קצת
דכמו שאין עושין מצוות חבילות ,דבעינן
שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה
עצמו הימנה ,וכן שמחה בשמחה יהיה
לבו פנוי בשמחה .ע"כ.
 Ì˙ÂÂÎÂברורה ,שאין כאן הטעם
דמצוות חבילות חבילות,
דאילו היה זה הטעם אמאי צריך הכא
לדרשות בפ"ע לענין שמחה ,והרי כך הוא
בכל המצוות ,אלא דהוא דומה להא שאין
עושין מצוות חבילות חבילות.
 'ÈÙ·Âר"ש בן היתום שם איתא כפשוטו,
דאין עושין מצוות חבילות
חבילות ,וכ"ה במגדול עוז פ"י מהלכות
אישות הי"ג ,וכאמור דבריהם צ"ע .ולשון
התוס' כתובות מז ,א ,דאין נושאין נשים
במועד משום דאין מערבין שמחה
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בשמחה ,ודרשה גמורה היא כדאמר
בחגיגה דהוי דאורייתא ,ע"כ.
) Ô"·Ó¯‰Âבראשית שם פסוק כ"א( כתב
וז"ל ,ומה שלמדו כאן
בירושלמי )מו"ק פ"א ה"ז( ובבראשית
רבה )ע' ט'( ,שאין מערבין שמחה
בשמחה ,סמך בעלמא ממנהגי הקדמונים
קודם התורה ,אבל בגמרא שלנו לא
למדוה מכאן ,ודרשוהו מויעש שלמה את
החג )דהי"ב ז' ח'( ,ע"כ ‡.
‡· Ïבאמת צריך לבאר מ"ט אין הטעם
כפשוטו דאין עושין חבילות ,ותו
לא צריך ילפותא על שמחה .ואפשר
לפרש בפשיטות ,דרש"י ותוס' סוטה ח,
א ,פי' הטעם שאין עושין מצוות חבילות,
שנראה כמי שהיו עליו למשאוי וממהר
לפרק משאו ,וא"כ כל זה בשאר מצוות,
אבל במצוה של שמחה שבדרך כלל אינה
על האדם כמשאוי אולי ליתא להך
טעמא ,ותו י"ל ,דאדרבה אולי עדיף
לערב שמחה בשמחה ,דע"י כך תגדל
השמחה ,ונמצאו ב' השמחות גדולות
יותר ,לכן בעינן הכא לדרשא מיוחדת
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שאע"פ כן אין מערבין ,וה"ט שיהא הלב
פנוי לשמחה אחת.
 ÔÎ‡Âצ"ע מש"כ התוס' דטעם זה הוא
כעין הא דמצוות חבילות ,והרי
אינו אותו הטעם ,דהתם הוא מפני שנראה
כפורק משא ,והוא כמו בזיון להמצוות,
והכא כתבו תוס' הטעם דבעינן שיהא לבו
פנוי למצוה אחת והוא בגדר כוונת הלב
למצוה זו דוקא ,ואפשר דאכן פליגי
אהדדי .ולשיטתם דבשני המקומות הוא
אותו הטעם ,אכן הדר תקשי אמאי לא סגי
הכא בטעמא דמצוות חבילות ,וי"ל כמו
שנתבאר ,דסד"א דאדרבה ע"י כך תגדל
השמחה ,וקמ"ל דמכל מקום אין לעשות
כן.
 ‰‰Âבאמת לענין שמחת נישואין הענין
מבואר יותר ,שהרי תקנת חכמים
היא לשמוח עם אשתו ,וכלשון הרמב"ם
פ"י מהלכות אישות הי"ב ,וכן תיקנו
חכמים שכל הנושא בתולה יהיה שמח
עמה שבעת ימים ,אינו עוסק במלאכתו
ואינו נושא ונותן בשוק אלא אוכל ושותה
ושמח וכו' ,שתקנת חכמים היא לבנות
ישראל שיהיה שמח עם הבעולה שלשה
וכו' ,ע"כ ·.


‡ .וראה מה שהאריך בתורה שלמה בראשית כ"ט כ"ז אות ע"ט בהערה ,והביא שם מקורות
רבים מחז"ל ומהראשונים ,עי"ש .וראה קרואי מועד עניני פסח מאמרי על "מצוות חבילות חבילות
בליל הסדר" משנ"ת בס"ד ,וכן מאמרי על "הלל בליל פסח"] .ועל גדר השמחה ראה בפי' רבינו
מנוח פ"ה מהלכות ברכות ה"ה[.
· .וראה ברמב"ם פ"א מהלכות אבל ה"א שהיא תקנת מרע"ה ,ומבואר במקרא העדה בראשית סי'
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 È¯‰שתקנה זו היא לבנות ישראל ,ואע"פ
שבתחילת ההלכה על בתולה כתב
הרמב"ם סתמא התקנה ,ורק בסוף ההלכה
הזכיר לענין בעולה שעבור בנות ישראל
היתה התקנה ,מ"מ פשוט שאין חילוק.
ושו"ר בשינויי נוסחאות ברמב"ם מהדורת
ר"ש פרנקל הובא מכת"י מתימן הגי'
ברמב"ם בסוף ההלכה "שיהא שמח עם
הבתולה ז' ימים ועם הבעולה וכו'".
 Î"‡Âכאשר יש שמחה אחרת ,אע"פ
שהשמחה עצמה היא יותר גדולה,
מ"מ אין כאן קיום של שמח עמה ואין זו
תקנה עבורה ,ויעו"ש ברמב"ם הי"ג,
שנושא נשים רבות צריך לשמוח עם כל
אחת ואחת שמחה הראויה לה ,ואין
מערבין שמחה בשמחה ,עי"ש.

 ˜"ÂÓ·Âשם ילפינן שאין מערבין שמחה
בשמחה מהא שלא חנך שלמה
המלך ע"ה את ביהמ"ק ביו"ט ,ומהתם
ילפינן לענין נישואין במועד ,ולכאורה
להאמור הרי בשמחת נישואין איכא טעמא
רבתא בלא"ה כיון שאינו שמח עמה.

 ‰‡¯Âהביאור בזה ,דבאמת הכל חד
טעמא ,דהרי מבואר בגמ' לאידך
מ"ד דכתיב ושמחת בחגך ולא באשתך,
והנה ביאור זה הילפותא הוא ,דלא סגי
במצות שמחת יו"ט שיהיה האדם
בשמחה ,דאילו היה סגי בזה לא איכפת


„ÚÂÓ

לן אם נושא אשה במועד ,ואדרבה ע"י כך
תגדל שמחת החג ,ולזה ילפינן מקרא
ששמחת יו"ט היינו שישמח עם החג,
והיינו דילפינן מושמחת בחגך ,שאין
הכוונה רק שצריך לשמוח בזמן החג ,אלא
הכוונה היא שצריך לשמוח עם החג.

 ÔÈÂÚÈÂברמב"ם פ"ו מהלכות יו"ט הי"ז-כ'
שמבאר עניני שמחת יו"ט ,ואע"פ
שנאמרו שם אופני שמחה שונים כאכילה
ושתיה ומלבושים לנשים וקליות לתינוקות
וכו' ,מ"מ מסיק "ולא נצטוינו על
ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש
בה עבודת יוצר הכל וכו'" ,יעו"ש דברי
נועם.
 ‡ˆÓÂאפוא שכל הענינים שיש לעשות
ביו"ט הם להביא את האדם לידי
עבודת ה' בשמחה ,ואין כאן סתם מצות
שמחה שאין לה תכלית ,וכאמור נמי אין
הכוונה להביא את האדם לשמחה כדי
שיעשה כל המצוות בשמחה ,דזה אינו
ענין דוקא ליו"ט ,ואדרבה הרי ביו"ט
איכא מצות שמחה בפ"ע.

 Ù"Ú‡Âשהביא הרמב"ם המקרא )דברים
כ"ח מ"ז( "תחת אשר לא עבדת
את ה' אלוקיך בשמחה" ,מכל מקום
בודאי כאן היא המצוה של שמחת יו"ט,
ולא הביא הרמב"ם זה המקרא אלא לסייע
הביאור במצות שמחת יו"ט.


קל"א ,והובא מספר קדמון פי' הגש"פ 'פסח דורות' לנכד הרא"ש ,שכל תקנה שלא נתפרש בחז"ל
מי המתקן ,הרי היא תקנת מרע"ה.
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 ÔÂÈÎÂשצריך לשמוח עם היו"ט ,א"כ אי
אפשר לשמוח עם האשה ,דכל
שמחה היא לעצמה ,וה"ז כמו שמחת
נישואי שתי נשים ,וזאת ילפינן משמחת
חנוכת ביהמ"ק ,דהואיל ויש ענין של
חנוכת המקדש שיש לקבוע עבורו שמחה,
אי אפשר לערבו עם שמחת יו"ט ,שכל
שמחה יש לה מטרה אחרת ,ואיכא סתירה
בעצם מעשה השמחה כאשר היא נעשית
לשני ענינים ,ומה"ט ילפינן שאין נושאין
נשים במועד ,דהו"ל בכלל הכלל שאין
מערבין שמחה בשמחה ,ונמצא הכל ענין
אחד ‚.
] Ú"ˆÂבספר המנהיג )עמ' תי"ג( על
שמיני עצרת ושמחת תורה שכתב
וז"ל ,ולפיכך היום שמחת תורה ,לפי
ששנינו במגילה )לא ,ב( ,שקורין קללות
שבתו"כ לפני עצרת שהוא ר"ה לאילן,
וקללות שבמשנה תורה לפני ר"ה כדי
שתכלה שנה וקללותיה כו' ,וזאת הברכה
בשמחת תורה שכתוב בו בשמיני עצרת
)דברים ט"ז ט"ו( והיית אך שמח ,ודרשו
בו לרבות כל מיני שמחות לשמחה כו',
ע"כ.
 ¯"ÂÙÏÂהכוונה דע"י שמחת סיום התורה
מתקיים נמי והיית אך שמח ,דהוי
בכלל כל מיני שמחות ,וזה לכאורה לא
כדברינו ,ושמא הוא דין מסויים בשמיני
עצרת ,אלא שעיקר דרשה זו לרבות כל


‚ .ועיין חי' רבי שמואל כתובות סי' ח'.
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מיני שמחות לשמחה ,לא נמצאת בחז"ל,
וכפי שהעיר המהדיר שם ,דדרשה זו
נמצאת בגמ' חגיגה ח ,א ,על חג הסוכות
כולו ולא על שמיני עצרת בלבד[.

 ‰‰Âבפירש"י כת"י על מו"ק ,וכ"ה
ברש"י שעל הרי"ף שם ,וכפי
שהובא בלח"מ פי"ז מהלכות יו"ט הט"ז,
כתב הנפ"מ בין ב' הילפותות בגמ' ,דלפי
הטעם דושמחת בחגך ולא באשתך ,והיינו
שמניח שמחת החג לגמרי ועוסק רק
בשמחת אשתו ,ורק בזה קפדינן ,אבל
שאר שמחות שאינו מניח אחת מפני
רעותה לא קפדינן ,ואילו להטעם שאין
מערבין שמחה בשמחה ,הקפידא היא בכל
מיני שמחות ,יעו"ש .ובריטב"א מו"ק שם
נראה שיש לו שיטה אחרת לחלק בין שני
מיני שמחה לאותו סוג שמחה ,עי"ש
היטב ובהגהות המהדיר שם.
 È¯·„·Âהרמב"ם תמהו המפרשים,
דבהלכות יו"ט שם כתב ,ואין
נושאין נשים ולא מייבמין במועד כדי
שלא תשתכח שמחת החג בשמחת
הנישואין ,אבל מחזיר הוא את גרושתו
ומארסין נשים במועד ,ובלבד שלא יעשה
סעודת אירוסין ולא סעודת נישואין ,כדי
שלא יערב שמחה אחרת בשמחת החג,
ע"כ.
 ÂÈÈ‰Âשנקט ב' הטעמים שנאמרו בגמ',
ויעו"ש בלחם משנה שמבאר דאכן
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נישואין ראשונים הוו חשש לביטול
שמחת החג לגמרי ,ואילו סעודת אירוסין
ונישואין דמחזיר גרושתו הוו רק משום
אין מערבין ,שהרי אינה שמחה גדולה
כ"כ ,וע"ד פירש"י הנ"ל ,אבל חזר והק'
ממש"כ הרמב"ם בפ"י מהלכות אישות
הי"ד הטעם שאין נושאין במועד משום
שאין מערבין שמחה בשמחה ,ויעו"ש
בלחם משנה מה שהאריך ומסיק "וכל זה
איננו שוה וצ"ע".
 ‰¯Â‡ÎÏÂאמינא כך ,דהנה כאמור חזינן
בתלמודין שיש שני טעמים
ואף איכא נפ"מ ביניהם וכמו שפירש"י,
והרמב"ם בהלכות אישות שם לא הביא
המקור שאין מערבין שמחה בשמחה מהא
דחנוכת הבית ,אלא הביא דרשת
הירושלמי מהא דמלא שבע זאת ,וכפי'
שהובא בתוס' ,ועיין גם ברמב"ן על
התורה.
 ‰‡¯Âדאכן בזה פליגי תלמודין
והירושלמי ,דאמנם עפ"י שי'
הבבלי חזינן דהן ב' טעמים ואיכא נפ"מ
ביניהם ,אבל לפי הירושלמי נראה שאין
אלו ב' טעמים ,שהרי לכאורה יש לשאול,
דאצל יעקב אבינו ע"ה עיקר נישואין שלו
היו עם רחל ונאמר )בראשית כ"ט ל'(
ויאהב גם את רחל מלאה ,וא"כ בהכרח
שהיה לו למלא שבוע זאת ,שאילו היה
נושא גם רחל היה אולי נגרם ע"י כך
השבתת השמחה לגמרי עם לאה ,וא"כ
שפיר ילפינן שאין נושאין נשים במועד
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ממלא שבוע זאת ,כלומר ,כמו דהתם היה
חשש להשבתת שמחת נשואי לאה ,הכא
נמי איכא חשש להשבתת שמחת יו"ט.
 ÔÎÏÂאין דברי הרמב"ם סותרים ,דלפי
הילפותא שלו על הא דאין מערבין
שמחה בשמחה דאין נושאין נשים במועד,
א"כ זה מתאים עם הדרשא דושמחת
בחגך ולא באשתך ,וא"כ אין בזה ב'
שיטות ,ולכן שפיר הזכיר בהלכות יו"ט
הטעם דלא תשתכח שמחת החג ובהלכות
אישות כתב הטעם דאין מערבין שמחה
בשמחה ,עפ"י הדרשא ממלא שבע זאת
וגו'.
 ‰‰Âהדברים מדויקים בלשון הרמב"ם,
דלכאורה צ"ע אמאי לא הזכיר
בהי"ג המוקדמת יותר ,בדין נושא שתי
נשים שצריך לשמוח עם כל אחת הואיל
ואין מערבין שמחה בשמחה ,אמאי לא
הוסיף הילפותא מקרא דמלא שבע זאת
שהוא ממש מענין נשיאת ב' נשים,
ולעומת זאת כ"כ רק בסמוך לענין נישואין
במועד.
 ÂÈ¯·„ÏÂניחא ,דאין להוכיח מיעקב
אבינו ע"ה לכל נישואי ב'
נשים ,דאולי התם הוי חשש להשבתת
שמחת נשואי לאה כמו השבתת שמחת
החג ,משא"כ בסתם שתי נשים אולי
אפשר לשמוח עם שתיהן ,ולכן כתב
הרמב"ם סתמא ההלכה שאין מערבין
שמחה בשמחה ,והיינו שאף הלכה זו

˜¯È‡Â

„ÚÂÓ· ÔÈ‡Â˘È

נכונה כדילפינן לה בבבלי מחנוכת
ביהמ"ק ,וכמו שפירש"י דהתם אין חשש
השבתת שמחת אחת ,ומ"מ אין מערבין
שמחה בשמחה ,וכן נמי בהלכות יו"ט
מסיק לענין אירוסין ונשואין דמחזיר
גרושתו שאין עושין סעודה משום שאין
מערבין שמחה בשמחה ,והיינו הדין השני
כמו נשואי ב' נשים.
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 ‡ˆÓÂאפוא דאע"פ שב' ההלכות הן
משום אין מערבין שמחה
בשמחה ,מכל מקום הן ב' הלכות ,וכמו
שתי הדעות בתלמודין ,וכפירש"י שיש
נפ"מ ביניהם ,והרמב"ם פסק לב'
ההלכות ,ורק סמך על הירושלמי דגם להך
דשמא תושבת שמחת החג נמי נכלל בהא
דאין מערבין שמחה בשמחה „.



„ .וע"ע קרן אורה מו"ק שם ,דברי מלכיאל ח"א סי' ס"ט ,המקנה קו"א סי' ס"ב ,שו"ת כתב
סופר או"ח סי' קל"ח .ועיין רביד הזהב בפרשת ויצא מש"כ בענין זה ,וכן ביד דוד אישות פ"י ס"ק
י"ז .ועיין מרכה"מ הלכות יו"ט שם ושבו"י ח"ג סי' ל"א ,וכן מעשה רוקח הלכות יו"ט שם ,וע"ע
שו"ת משיב דבר ח"ד אה"ע סי' ל"ו .וראה עתה מאמרו של ידידי הגר"מ אויערבאך שליט"א בקובץ
"בית אהרן וישראל" גליון קמ"ו.
]ואגב ,צ"ע אם ראוי לאכול בשר מעשר שני בשמחת נישואין ,הואיל ואיכא מצות ושמחת לפני
ה' אלוקיך באכילת מעשר גם בלי הנישואין ,וראה פי' הרא"ש קינין פ"א משנה א' בסופו בשם
הספרי פרשת ראה .וראה זכור לדוד להאדר"ת עמ' קי"ג[.
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כתב הרמב"ם ,מי שנתחייב מיתה בחולו של מועד מעיינין בדינו ,ואוכלין בית דין
ושותין ,ואח"כ גומרין את דינו סמוך לשקיעת החמה  fמבאר אמאי לא הקשו
בגמ' במו"ק מהא דאיתא במתני' בסנהדרין דזקן ממרא משמרין אותו עד הרגל
וממיתין אותו  fהטעם דרק בזקן ממרא שייך המתנה לרגל משום שנידון בב"ד
הגדול שבירושלים שאז כל העם נמצאים שם  fבגמ' איתא שאוכלים ושותים,
שהרי מחיוב שמחת יו"ט הוא לאכול בשר ולשתות יין  fמבאר גירסת המאירי
"דשתו מיא"  fמבאר מש"כ הריטב"א דל"ל דאסר רחמנא הבערת בת כהן בשבת
ת"ל דממנעי משמחת יו"ט  fהקרית ספר הקשה דבנגמר דינו בחולו של מועד
אמאי אוכלין ושותין ,דהא איסור עינוי לא הוי דאורייתא  fמעיר דהוא גופיה כתב
דאיסור תענית היינו רק אם התענה לילה ויום  fמביא ומברר השי' בדין איסור
עינוי דחוה"מ  fמבאר דברי המאירי בפי' הסוגיא

 ·˙Îהרמב"ם )פרק י"ג מסנהדרין הלכה
ה'( וז"ל ,מי שנתחייב מיתה בחולו
של מועד ‡ ,מעיינין בדינו ,ואוכלין בית
דין ושותין ואח"כ גומרין את דינו סמוך
לשקיעת החמה והורגין אותו · ,ע"כ.
ויעוין מו"ק י"ד ע"ב ‚.
 ‰‰Âבסוגיא שם הביאו מתוספתא )פ"ב(
דדנין נפשות בחוה"מ ,והקשו והרי



ממנעי משמחת יו"ט ,שהרי אסור לדיינים
לטעום כל היום ,ותירצו שאוכלים ושותים
כולי יומא ,ובשקיעת החמה ,כלומר סמוך
לשקיה"ח ,וכמש"כ כאן הרמב"ם ,גומרים
את דינו והורגים אותו „.
 ‡È˘˜Âלי ,מהא דאיתא במתני' סנהדרין
)פט ,א( ,דזקן ממרא משמרין
אותו עד הרגל וממיתין אותו  ,‰ומדוע בעי



‡ .להלן מובא מפי' רבינו חננאל תענית כ"ח ,א' ,דראש חודש אסור בתענית מהתורה ,ולפ"ז צ"ע
אמאי לא נאמרה הלכה זו אף בראש חודש ,וכן צ"ע מנ"ל הא מילתא והרי אין בו דין עונג ושמחה.

· .עיין פי' רבינו משולם פ"ק דשקלים לענין צרכי הרבים.

‚ .וראה שוהם וישפה ח"ב אות ר"ל.

„ .וכ"ה בדק"ס שם מכי"מ ,ועי"ש בשיטה לר"י מפריז ,והיינו משום דדיני נפשות גומרים ביום,
ולפשט הגמ' סנהדרין לו ,א ,אף הריגה צריכה להיות ביום ,וכבר כתבנו בזה שלא נזכרה הלכה זו
ברמב"ם ,ואכ"מ.

 .‰ועיין מנח"ח מצוה תצ"ו אות ז' לענין חג השבועות.
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לאקשויי במו"ק מתוספתא דדנין נפשות
במועד ,והרי הוא מפורש בקרא דילפינן
לה מכל ישראל ישמעו ויראו ,כדאיתא
שם ,ובאופן זה הוי קשיא מדר' עקיבא
במתני' שם על ר"ע דאמר שאין סנהדרין
טועמין ,ועל קושיא זו אי אפשר לתרץ
כדאיתא בגמ' שם שגומרים דינו סמוך
לשקיעת החמה ,שהרי בפשוטו הגמ"ד
של הזקן ממרא הוא מיד ,ורק הורגים
אותו במועד ,וכן מוכח ממה ששאל לו ר'
יהודה איך מענין את דינו ,והרי בתוס'
מו"ק )שם ד"ה נמצאת( ושאר דוכתי כתבו
דעינוי דין הוא רק לאחר גמ"ד ולא לפני
גמ"ד.

 ‰‡¯Âליישב בפשיטות ,דבזקן ממרא
שאמרה התורה שכך היא המצוה
להורגו ברגל ,אכן אין קושיא ,דמצוה זו
דוחה השמחת יו"ט של אותו היום ,כדי
שלא יעברו על איסור של לא תאכלו על
הדם .ולכאורה אפשר לומר בפשיטות
שאכן הורגים הזקן ממרא סמוך לשקיעת
החמה ,וממילא ליכא מניעה משמחת
יו"ט ,אע"פ שע"י כך מוסיפין בעינוי
הדין ,וצ"ע בזה .וכל זה י"ל לפי תירוץ
הש"ס דבזה מיושב נמי מזקן ממרא ,אבל
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דברינו מוכרחים על שאלת הגמ' שלכן לא
הקשו מזקן ממרא ,משום דכאמור כך היא
המצוה.
 ·‚‡Âיל"פ ,דאע"פ שארבעה צריכים
הכרזה כמבואר סנהדרין שם,
משום האי קרא דכל ישראל ישמעו ויראו,
מ"מ רק זקן ממרא ממתינין לו עד הרגל,
ועיין רא"ם פרשת שופטים )יז ,יג( ,וכן
מרגליות הים )שם פט ,א אות ח-ט( בשם
מאורי אור ועוד .וראה יד דוד שם בזה.
 ÈÏÂנראה פשוט  ,Âדרק לגבי זקן ממרא
שנידון רק בב"ד הגדול שבירושלים,
שייך המתנה לרגל ,שאז כל העם נמצאים
שם ,אבל עדים זוממים ובן סורר ומסית
נידונין בכל ב"ד ,וז"ב .ושו"ר שכ"כ
אורים גדולים )בלשונות הרא"ם ב'( ,וכן
ראיתי שהאריך בזה בספרי דבי רב פרשת
ראה לענין מסית ,יעוש"ה.
 Ê"ÙÏÂמבואר מה שפירש המשך חכמה
פרשת נשא )ה ,טז( ,דהתורה
מיעטה דסוטה א"צ המתנה ,והיינו שדינה
בירושלים ובעזרה ,וסד"א להמתין על
הרגל ,כמו שפירש שם ,יעוש"ה .Ê


 .Âשו"ר שכיוונתי בעזה"י בסברא זו לדעת פי' ר"ח פלטיאל פרשת כי תצא כ"א ,כ"א ,יעוש"ה.
וע"ע ביאורי מהרא"י שם וכן שם י"ט ,כ' .וכן ראה יריעות שלמה למהרש"ל פרשת כי תצא.

 .Êוע"ע בחי' רד"ל במדב"ר פ"ט י"ג אות מ"ח .וע"ע באמבוהא דספרי פרשת נשא באריכות ,וכן
פרשת מסעי סי' כ"ב אות נ"ג ,יעו"ש היטב] .ועל דרך פלפול י"ל ,בהא דאותו האיש נתלה בערב
פסח ,כדאיתא סנהדרין )מ ,ב( בחסרונות הש"ס ודק"ס ,והנה הוא היה מסית כדאיתא שם ,ונידון
בירושלים ,אבל היות שעל מסית לא נדרש מקרא להורגו ברגל ,א"א להניח דינו לרגל להורגו ,וכש"נ,
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 ¯ÂÊÁÂלביאור הסוגיא ,הנה בגמ' מו"ק
שם איתא שאוכלים ושותים,
ולכאורה הוא ייתור לשון דפשיטא
דשותים .ונראה דקמ"ל דשותים אף יין,
וע"כ צ"ל כן ,שהרי מחיוב שמחת יו"ט
הוא לאכול בשר ולשתות יין ,כדאיתא
ברמב"ם )פ"ו מהל' יו"ט הי"ח( ,ולכן נמי
נקט הרמב"ם "ושותין" ,והיינו ששותין
יין .ואכן כן מפורש בחי' הריטב"א שם
וז"ל ,פי' אחר שהופג יינם ונתיישב דעתם,
דהא ודאי שתויי יין אל יורה ואל ידין דיני
נפשות כלל.
 ÌÓ‡Âברמב"ם סנהדרין )פי"ב ה"ג(
איתא שאין שותין יין כל היום,
י"ל דזה לכתחילה ,אבל ביו"ט שותין ,ויש
ללמוד מכאן שאין זה לעיכובא .ועיין אף
בשיטה לתלמיד ר"י מפריז שם שכנראה
עמד בזה ,אבל יש שם חיסרון בכת"י.
˘ ¯"Âבמאירי שם וז"ל ,ומ"מ אין שותין
באכילתם אלא מים שהרי גמר דין
שעתידין לעשות הוראה היא ושתוי אל
יורה וכו' ,וגדולי המחברים כתבו בזו
שתיה בסתם ,ושמא דעתם שמאחר שגמרו
את הדין בדעתם ,אין ספור הגמר דין קרוי


„ÚÂÓ

הוראה ,ואין לדחות סוגיא זו שאמרה
בפירוש ושתו מיא וכו'.

 ¯‡Â·ÓÂדגירסתו היתה "דשתו מיא",
ואכן לגירסתו נמי אתי שפיר,
דהגמ' רצתה לומר דמותר לשתות רק
מים ,אבל לגירסתנו שתו בסתמא ,בהכרח
שהכוונה ליין ,דאם לא כן למאי כתב כלל
דשתו ,והא פשיטא הוא ,ולכן בהכרח
שהכוונה ליין ,וכשיטת הרמב"ם .וצ"ל
לדברי המאירי ,דהיות שעיקר שמחה
בבשר שלמים ,א"כ אין בזה מניע משמחת
יו"ט ,אם לא שתו יין באותו יום ,ועיין
ברמב"ם הלכות יו"ט הנ"ל .Á
 ‰‰Âהריטב"א שם תמה ,ל"ל דאסר
רחמנא הבערת בת כהן בשבת,
ת"ל מהאי טעמא דממנעי משמחת יו"ט,
ולכן העלה דאיסור טעימה דדיינים הוא
רק מדרבנן .ועי"ש בשיטה לתלמיד ר"י
מפריז שהביא נמי קושיא זו בשם ריב"ם,
ותירץ באופן אחר ,ויעו"ש דפשיטא ליה
דמדאורייתא אין דנים בשבת ויו"ט לפי
המקשה שם ,משום הטעם שאסור
להתענות.
 ‰‰Âקושייתו היא משבת ,ובזה פשיטא
ליה דאסור להתענות מהתורה,



דע"י כך נגרום העדר שמחת יו"ט ,ומאידך גיסא בערב פסח כבר באו כל העם לירושלים להקריב
קרבן ושפיר איכא ישמעו ויראו ,ושפיר מתענים בע"פ שהוא בלא"ה יום תענית לבכורים או
לאיסטנסים כדאיתא בירושלמי .וכמובן שיש להשיב על כל זה ,ולא נאמר אלא לחידודא בעלמא[.
 .Áואגב עי"ש במו"ק בפי' ר"ש בן היתום מילתא דתמיהא "מימנעי קרוביו משמחת יו"ט".
ועי"ש בהערה.

˜¯È‡Â

„„ÚÂÓ· ˙Â˘Ù ÈÈ

והגמ' מיירי מחוה"מ די"ל דאיסור עינוי
אינו אלא מדרבנן ,וכמו שיבואר לפנינו.
ועי"ש בספר מצבת משה מה שתמה מאד
בדברי הריטב"א ,דנפ"מ לזה דהוי חילול
שבת ,ואילו משום תענית אינו אלא איסור
תענית גרידא .ואולי כוונת הריטב"א היא
כך ,דבאמת יש איסור ,אלא דאמרינן
דדחיא מק"ו ,וכל שיש סברא וטעם לא
דרשינן להק"ו ,וממילא הדר איסור
למקומו ,ומ"מ עדיין צ"ע.
] ˘"ÈÚÂעוד בריטב"א שכתב דבאמת כל
חייבי מיתות הורגין סמוך
לשקיעה ,כדאיתא סנהדרין )מו ,ב( ,וזוהי
באמת קושיא ,דבגמ' משמע שרק בחוה"מ
עושין כן ,ונ"ל דמכאן מקור להרמב"ם,
וכבר כתבנו בזה בפקודי העדה פי"ב ה"ג,
יעוש"ה[.
 ‰‰Âבקרית ספר כתב וז"ל ,אלא דקשיא
לי ,נגמר דינו בחולו של מועד
אמאי אוכלין ושותין ,דהא נראה דאיסור
עינוי בחולו של מועד לא הוי דאורייתא.
ועיין בלחם משנה שתמה עליו ,דמנ"ל
באמת דאוכלין ושותין ,דילמא באמת אם
עברו וגמרו דינו והרגוהו מצפרא ,אכן
אסורין לאכול ,דהוי דאורייתא ,ואיסור
עינוי בחוה"מ רק מדרבנן .Ë
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 ˙·ˆÓ·Âמשה )מו"ק שם( פלפל בזה
ומייתי מפמ"ג )סי' תי"ח
במשבצות אות ג'( דחוה"מ איסור עינוי
דאורייתא ,ושו"ר בפי' ר"ח תענית )כח,
א( שס"ל כן ,ואף בראש חודש ,עי"ש ,וכן
נמי מוכח מלשון הרמב"ם )פ"ו מהל'
יו"ט הי"ז(  ,Èוהיינו דמבואר שם דאיכא
חיוב שמחה מהתורה בחוה"מ ,ואין
שמחה אלא בבשר ויין ,והוסיף שם דאף
בחוה"מ בעינן חציו לכם ,ובאמת כן
מפורש בריטב"א שם דבחציו לכם סגי,
יעו"ש.
 ˘"ÈÚÂבמצבת משה מה שמסיק דמ"מ
פשוט דאע"ג ששניהם איסור
מהתורה ,יש להם להתענות ולעבור
בשוא"ת ,ולא לאכול ולעבור בקום ועשה,
ואין לדון משום עדל"ת כיון דבא ע"י
פשיעתם ,יעו"ש .והנה כמובן יש לפלפל
בדבריו הרבה .ושו"ר בהגהות הליכות
עולם בסוף הרמב"ם ,יעו"ש היטב.
‡· Ïהא קשיא לי בשיטת הקרית ספר,
דהוא גופיה כתב )בהגהותיו
הנוספות בפכ"ט מהלכות שבת( וז"ל,
ונ"ל דאף אם נאמר דאיסור תענית בשבת
מן התורה ,היינו אם התענה לילה ויום
דליכא עינוי מן התורה אלא לילה ויום.
והביאו באו"ש )פ"ה מהלכות תעניות


 .Ëוראה בספר חגי יהודה על הלכות יו"ט לר"י עייאש דף ל"ח ,ב ,מש"כ על הקרית ספר ולח"מ.

 .Èועתה צל"ע מהרמב"ם פ"א מתענית ה"ז ,ועיין בפי' ר"ח תענית יט ,ב בסוף הפרק ,וכנראה לא
פירש כהרמב"ם ,ואזיל לשיטתיה הנ"ל דאסור מהתורה ,וצ"ע.

˜ÂÚ

˜¯È‡Â

ÁÏ ÔÓÈÒ Y ·ÂË ÌÂÈ

ה"ו( ,יעו"ש ,ולפ"ז לשיטתיה אינו מובן,
אמאי קשיא ליה רק משום דנקט דאיסור
תענית בחוה"מ מדרבנן ,והרי אפי' הוי
דאורייתא ,הרי אין כאן לילה ויום.
 Ê"ÙÏÂנמצא נמי שעפ"י קושיית ריטב"א
הרי מוכח דלא ס"ל כקרית ספר,
שהרי הקשה אמאי צריך קרא לאסור
שריפת בת כהן בשבת ,והא ת"ל דאסורין
להתענות ,והרי לשיטת הקרית ספר ליכא
איסור עינוי מהתורה ,אלא ש"מ דלא
כדבריו .וכאמור דהוא גופיה סתר משנתו,
וצ"ע .ואף בארעא דרבנן )מערכת ת'
השמטה סי' רכ"ה( כתב כהקרית ספר
מדנפשיה ,יעו"ש .וראה עוד להלן בזה.
ובמק"א באורך בענין איסור תענית
בחוה"מ.
˘ ¯"Âבמאירי )מו"ק שם( שכתב וז"ל,
ויש לפקפק לדחות סוגיא זו מצד
שאין עשה של עצרת תהיה לכם ,והוא
האוסר בתענית ,דוחה לאו של לא תאכלו
על הדם האוסר באכילת סנהדרין ,ולדעת
זה דנין במועד ומתענין ,ולא יראה כן.
 ‰‰Âמש"כ דאיסור עינוי הוי עשה דעצרת
תהיה לכם ,יעוין ביצה )טו ,ב( ,אבל
אינו מובן דהעשה הוא ושמחת בחגך,
ומעצרת וגו' ילפינן רק דחציו לכם וכו',
ועכ"פ פשיטא ליה דאיכא מצות עשה,
וס"ל להמאירי דסוגיא זו ס"ל שעשה
דעצרת דוחה לאו דלא תאכלו על הדם,
וע"ז כתב שאינו נראה כן.
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 ‰‰Âדבריו מסייעים לקרית ספר הנ"ל
דפשיטא דכך שיטת הסוגיא ,אלא
דהקשה דהוי דרבנן ,ואף המאירי כתב
שאינו נראה ,ולא פירש טעמא .ולכאורה
נראה כוונתם דלכן הקשו בגמ' שאין לדון
נפשות ,דנמצא שאנו מכניסים עצמנו
לעשה דוחה לא תעשה ,ואין לעשות כן
לכתחילה.
‡· Ïיל"ע אולי קושיית הגמ' דאכן
מתענין ,ואנו מכניסים עצמנו
לביטול עשה דעצרת ,ואפשר דס"ל דהיות
והוא אנוס לית לן בה ,אבל הסברא באמת
איפכא ,דאנוס על עשה ,סו"ס לא קיים
המצוה ,ואילו עדל"ת הוא עפ"י הדין,
והכל צ"ב.
 „ÂÚכתב המאירי ,אלא שיש לי בה סעד
אחר לומר שתענית זו אינה תענית
של מרירות ליאסר במועד ,אלא לכוונת
תשובה והתעוררות וכו' ,וגדולה מזו שהרי
תענית זה מצד מצות התורה הוא רבוץ
עליהם והיאך יאסרו בה .ובטעם השני
נראה שהוא כקרית ספר דהתענית מצות
התורה ,וכנראה העשה דעצרת אינה
מהתורה ,ומ"מ לא נתבאר.
 ‰ÓÂדקשיא לן לעיל סתירת דברי הקרית
ספר ,אולי יש לחלק בין דין תענית
בשבת דנמנעה משום חיוב עונג ,וכן הוא
רק בשבת ויו"ט ,אלא שביו"ט ובחוה"מ
איכא נמי דין שמחה וכנ"ל ,ועיין השמטה
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לשו"ת רעק"א )סי' א'(  ,‡Èדבחוה"מ איכא
רק חיוב שמחה ולא כבוד ועונג  ,·Èולפ"ז
אפשר דלענין עונג לא מיקרי ביטול עונג
אלא בתענית יום ולילה ,אבל לענין
שמחה ,כל זמן שנאסר באכילה ,אע"פ
שאכל קודם לכן ,ה"ז מניעת השמחה,
ולכן אף בתענית שעות זה סותר למצות
שמחה.
 ÏÚÂעיקר מה דגומרים הדין סמוך
לשקיעת החמה ,יש לדון דאז אין
ב"ד הגדול שבירושלים יושבים בלשכת
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הגזית ,וראה מש"כ בזה בפקודי העדה
פי"ב ה"ג ,ואולי עפ"י המאירי הנ"ל
בשיטת הרמב"ם ,שכבר גמרו הדין
בדעתם ,ואין עתה משום שתה אסור
להורות ,וכן נמי א"צ עתה ב"ד הגדול
בלשכת הגזית .וצ"ע בזה ,דמ"מ ליכא
חלות גמ"ד עד שיאמרו שחייב ,אלא
דאפשר שהיות וטעם ב"ד בלשכת הגזית
הוא משום "אלוקים נצב בעדת קל",
וכמש"כ במק"א ,א"כ העיקר תלוי בזמן
הכרעת הדעת ,ולא בזמן הגמ"ד בפועל.



 .‡Èועי"ש מה שהעיר מענין מקרא קדש בחוה"מ ,ועיין בשער הציון סי' תק"ל אות ד' באורך,
ועיין במשכנות יעקב או"ח סי' ל"ז איך שמבאר המקרא קדש שיש בחוה"מ ,ולפ"ז אפשר לפרש
דברי רעק"א ושער הציון ,אמאי חוה"מ נחית מיו"ט לענין זה.
 .·Èובראבי"ה סי' תקס"ג חולק ע"ז ,יעוש"ה .שו"ר אריכות בזכרון שמואל סי' ל"ב ,יעוש"ה.
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˙·˘· ÏÁ˘ ˘„ÂÁ ˘‡¯· ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ
כתב הטור ,אם חל ראש חודש בשבת ולא הזכיר של ראש חודש אין מחזירין ,ויש
חולקין בזה ,וראיה משום יום שנתחייב בארבע תפילות  fמביא לשונות המרדכי
בנידון  fמברר דברי הראשונים במקור הלכה זו  fהראשונים שכתבו שמחזירין,
סמכו עצמם על הדין דמי שלא הזכיר של שבת בנעילה שמחזירין אותו  fמביא
ומבאר הסוגיא בשבת בדין היום הוא שנתחייב בד' תפילות  fמפרש לפי"ז מה
דכתב המרדכי להשיב דהוי כמפטיר בשבת ראש חודש  fמבאר דעת הקדמונים
דבמפטיר ליכא כלל תקנה להזכיר את של ראש חודש משא"כ בבהמ"ז  fמבאר
עפ"י לשון הרמב"ם דברי הגמ' בנידון הזכרת יו"ט במפטיר של מנחה בשבת f
מביא ומעיר בענין פלוגתת הפוסקים אם מזכירין במנחה ביוה"כ בהפטרה קדושת
יוה"כ וממילא נמי קדושת שבת  fמעיר על הטעם לחיוב ההזכרה דהוא מוכרח
לאכול ,ולא איכפת לן שאין זו מסיבת קדושת ראש חודש

 ·˙Îהטור )או"ח סי' קפ"ח( וז"ל ,ואם
חל ראש חודש בשבת ‡ ,והזכיר של
שבת ולא של ראש חודש ,היה אומר הר"ר
יוסף ,שאין מחזירין אם פתח בהטוב
והמטיב ,אע"ג דהשתא לא סגי דלא אכיל,
מ"מ משום האי מיעוטא לא תיקנו
להחזיר ,וגם חיוב אכילה דהאי יומא
משום שבת הוא .וכתב אחי ה"ר יחיאל
ז"ל ,ויש חולקין בזה ולזה דעתי נוטה,
וראיה משום יום שנתחייב בארבע תפילות
ה"נ כיון דסוף סוף לא סגי דלא אכיל
צריך לחזור ולברך .ע"כ · .ועי"ש בב"י,
שאף הרשב"א פרק ג' שאכלו ס"ל כה"ר


יחיאל ,אלא שבבד"ה הכריע להקל משום
ספק ברכות להקל.
 ‰‰Âיש לראות מקור הלכה זו ,דיעוין
ברכות מט ,ב ,לענין הזכרת היום
בבהמ"ז ,דבשבת ויו"ט דלא סגי דלא
אכיל מחזירין אותו ,אבל בראש חודש אין
מחזירין אותו ,היות שאין חובת אכילה
בראש חודש ,והיינו שאין חובה לאכול
פת ,אע"פ שאסור להתענות.

 ·˙ÎÂשם המרדכי )סי' קע"ו( וז"ל ,ופסק
רבינו יוסף דאפילו חל ראש חודש
בשבת ,דהשתא היא חובה לאכול ,אעפ"כ


‡ .בעיקר חיוב הזכרה בראש חודש ,יעויין בשו"ת אהל משה להגראמ"ה סי' נ"ו וכן בחי' לעירובין
מ ,ב ,ויל"ע טובא שם ,אך אכ"מ.
· .ועיין תה"ד סי' ל"ה.
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אין מחזירין אותו ,דאין חובת אכילה
בשביל ראש חודש וכו' ,ע"כ.

 ˙Â‰‚‰·Âמרדכי שבת פרק במה מדליקין
)רמז תנ"ו( איתא ,ונראה נמי,
דאם לא הזכיר של חנוכה במוספין ושל
שבת בתפלת נעילה מחזירין אותו ,דהא
יום הוא שנתחייב בד' תפלות ,והוא הדין
נמי בראש חודש שחל להיות בשבת אם
לא הזכיר של ראש חודש בברכת המזון
מחזירין אותו יום הוא שנתחייב באכילה
וכו' ,ור"א ]ור"ת[ היה אומר ,דאין
מחזירין אותו כדאמר הכא דאלמלא שבת
אין נביא בר"ח ,ולהכי אין מזכירין דר"ח,
ה"נ אי לאו שבת אין אכילה היום ,ונהי
דטעון הזכרה מיהו אין מחזירין ,ובפרק
שלשה שאכלו כתבתי משם רא"ם
דמחזירין ,ע"כ.
 ÔÈÂÚÈÂברשב"א ורא"ה ברכות שם
שנחלקו בזה ,ועי"ש בשיטה
לר"א אשבילי ובמאירי ,בספר הבתים
שיירי ברכות שער ה' סי' ו' ,ראבי"ה סי'
קל"א ,הלכות ברכות להריטב"א פ"ז דין
ח' ,שו"ת מהר"ח או"ז סי' ע"ט ,הלכות
ברכות למהר"ם בתשובות פסקים ומנהגים
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הוצאת כהנא ח"א ע' קפ"ו ,ועוד .וראה
אבודרהם הלכות ברכות שער א' ,אורחות
חיים הלכות בהמ"ז אות נ' ,חי' רשב"ץ
ברכות מט ,ב ‚.

 ‰‰Âהטעם שכתב הטור משום האי
מיעוטא לא תיקנו להחזיר ,כן הוא
בהלכות ברכות למהר"ם הנ"ל ,ובפשוטו
ר"ל ,דאכן עפ"י הדין היה צריך להיות
דצריך לחזור ולברך ,אבל היות שמקרה
זה דראש חודש חל בשבת הוא מיעוטא,
וסתם ראש חודש שחל בחול אינו חוזר,
לכן אף בראש חודש שחל בשבת לא תקנו
חכמים להחזירו.

 ÈÎ„¯Ó‰Âכתב עוד טעם שאין חובת
אכילה משום ראש חודש ,ותו
הביא לזה ממה שמצינו שאין הזכרת ראש
חודש בברכת הפטרה ,דאלמלא שבת אין
נביא בר"ח ,ה"נ אי לאו שבת אין אכילה
היום .אלא שהמרדכי גופיה הרגיש
בחילוק שיש בין הנושאים ,דהתם
בהפטרה ליכא כלל חובת הזכרה ,אבל
בבהמ"ז הרי חובה לומר יעלה ויבוא,
ולזה כתב המרדכי דמכל מקום לענין
חזרה אין מחזירין אותו.


‚ .ועי"ש עוד שלדעתו כל סעודה של שבת אע"פ שאינו מחוייב בה ,האזכרה מעכבת וחוזר,
ולדעתו כ"ה שי' הרמב"ם ,ועי"ש להמהדיר שכ"כ ראשון לציון בשי' הרמב"ם ,וכן פסק הרא"ה.
וראה תורת רפאל ח"א סי' ט"ו באריכות ,ושמא יש ללמוד מדבריו לנידון זה.
ואגב נראה ,דגם לשי' הפוסקים דהזכרת יעלה ויבוא לעכובא ,היינו דוקא ביום ,אבל לא בלילה,
עפ"י הטעם שאין מקדשין את החודש בלילה .וראה זכר יצחק ח"א סי' י"א ,שאין קדושת ראש
חודש בלילה ,וכ"כ צ"פ בהלכות תפילה ,ולפיכך אינו חוזר ,ובמקו"א נתבאר עוד ,וראה טור שם
סי' קפ"ח לענין ליל ראש חודש להזכרה.
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‡ ÌÓהראשונים שכתבו שמחזירין ,סמכו
עצמם על הדין דמי שלא הזכיר
של שבת בנעילה שמחזירין אותו ,משום
דיום הוא שנתחייב בארבע תפילות,
כלומר ,אע"פ שתפילת נעילה אין חיובה
בגלל השבת ,מ"מ כיון שהיום שבת,
וביום זה חל חיוב של תפילת נעילה,
ממילא חל חיוב להזכיר את היום ,וה"ה
הכא ,אע"פ שאין ראש חודש מחייב את
בהמ"ז ,אבל כיון שהיום הוא ר"ח ,והרי
הוא חייב לאכול סעודה ,לכן יש חיוב
הזכרת ר"ח „.
 ‰‰Âמקור זה הדין היום הוא שנתחייב
בד' תפילות ,הוא בשבת כד ,ב,
ושם היה הספק אם להזכיר של חנוכה
בתפילת מוסף ,ובגמ' שם השוו בתחילה
שאלה זו להא דאין מזכירין של ראש
חודש במפטיר ,היות ואין נביא בר"ח,
ולפי המסקנא דנקטינן דיום הוא
שנתחייב ,אכן שי' רש"י שם שיש להזכיר
של ראש חודש במפטיר ,ותוס' שם
חולקים על רש"י ,ולדעתם כיון דבר"ח
ליכא נביא כלל ,לכו"ע א"צ להזכיר,
יעו"ש.
 ‰¯Â‡ÎÏÂלפ"ז יל"פ בהא דכתב המרדכי
הטעם להחזיר בשכח יעלה
ויבוא בשבת ראש חודש ,דהוי כנעילה
בשבת ,וע"ז השיב שם דהוי כמפטיר
בשבת ר"ח ,הנה לפי פרש"י הרי באמת


„ .וראה הערותי לאבודרהם דיני ברכות שער א'.

„ÚÂÓ

אף בשבת ר"ח צריך להזכיר ,ואין לחלק
בין הנושאים ,אלא דבפשוטו הרי אין
המרדכי סובר כרש"י ,אלא כפי המנהג
שאין מזכירין ר"ח במפטיר ,ולזה כתב
שיעלה ויבוא בבהמ"ז אינו דומה לשבת
בנעילה ,אלא לר"ח בהפטרה ,והיינו
משום דעצם ענין של תפילה איכא בר"ח,
והיינו החובה להזכיר של ר"ח בתפילה,
וכן של שבת בתפילה ,ולכן יש להזכיר את
קדושת היום בכל תפילה שיש באותו יום,
אבל סעודה הרי ליכא בר"ח ,כלומר ,אין
שום חובת הזכרת ר"ח בבהמ"ז ,וה"ז כמו
מפטיר בשבת ר"ח ,שאין שום חובת
הזכרה במפטיר .וזו היא כוונת המג"א
והגר"א בסי' קס"ח ,יעוש"ה.

 ‰‰Âבדעת כל הנך קדמונים דלא ס"ל
חילוק זה ,אלא כתבו שזה דומה
להזכרת שבת בנעילה ,נראה הביאור
פשוט ,וכמו שהרגיש המרדכי גופיה,
דבמפטיר ליכא כלל תקנה להזכיר את של
ראש חודש ,משא"כ בבהמ"ז הרי יש
תקנה להזכיר ראש חודש ,ובההסבר
בחילוק תקנות אלו הוא פשוט ,דכל תקנת
הפטרה היתה רק בשבת ויו"ט ,ונמצא
שכל המחייב את זאת הברכה הוא השבת
והיו"ט ,ולכן תיקנו להזכיר בברכת
ההפטרה את קדושת היום המחייבת
קריאת ההפטרה ,ולא תיקנו להזכיר את
ראש חודש שאין לו ענין עם קריאת
ההפטרה.
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 ‰‰Âבגמ' מבואר שיש חילוק בין הזכרת
ראש חודש בהפטרה בשבת,
להזכרת יו"ט בהפטרת מנחה של שבת,
והיינו דבראש חודש ליכא כלל מפטיר,
ואילו ביו"ט יש מפטיר ,אע"פ שאין
מפטיר במנחה של יו"ט .ולשי' תוס'
וסיעתם נקטינן למסקנא חילוק זה ,ולכן
אע"ג דקי"ל לענין נעילה דמזכירין של
שבת ,מ"מ אין מזכירין של ראש חודש
במפטיר ,ועפ"י הסברא האמורה ,דליכא
כלל מפטיר בר"ח ,אבל ביו"ט איכא
מפטיר ,אע"פ שאין מפטיר במנחה ,מ"מ
כיון דאיכא מפטיר ,יש להזכיר את יו"ט
במפטיר במנחה בשבת.
 ‰Ê·Âמובן סברת הפוסקים הנ"ל ,להשוות
ראש חודש בבהמ"ז בשבת ,לראש
חודש במפטיר ,דכמו דליכא כלל מפטיר
בר"ח ,ליכא נמי חיוב סעודה בראש
חודש .ולא השוו זה למפטיר ביו"ט בשבת
במנחה ,דמ"מ יש ביו"ט דין מפטיר.
 ¯ÂÓ‡ÎÂלעיל לרש"י דאף בראש חודש
מזכירין במפטיר ,וכן ס"ל
לרי"ף רמב"ם ורא"ש וה"ר יונה ועוד
קדמונים ,א"כ פשוט שמזכירין ראש
חודש בבהמ"ז בשבת ,ואם שכח חוזר,
דיום הוא שנתחייב.
‡ ‡Ïשעיקר הביאור בגמ' לחלק בין
שחרית למנחה ,עדיין אינו מובן,
ומאי איכפת לן שיש מפטיר ביו"ט ,והרי
מכל מקום במנחה אין מפטיר ,וממ"נ אי
ס"ל יום הוא שנתחייב יש להזכיר היו"ט,
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ואי לא ס"ל הך סברא אין להזכיר כיון
שאין המפטיר מחמת היו"ט.
 ‰¯Â‡ÎÏÂי"ל עפ"י לשון הרמב"ם פי"ב
מתפילה הכ"א ,שאין נוהגים
לקרוא ביו"ט במנחה ,ועי"ש בפי' ה"ר
מנוח ,ועיין במג"א סי' קל"ז ס"ק ג' וכן
הגר"א שם ,והעולה מהאמור דבכלל תקנת
קריאת התורה במנחה של שבת ,אפשר
לכלול אף יו"ט ,ועיין שבלי הלקט סי'
קכ"ו ,ועפ"י המסכת סופרים שהובא
בפוסקים שם ,אלא שאין נוהגים כן .והרי
מפטיר בשבת במנחה היה מנהג קדום,
כפירש"י שבת שם ,וא"כ אם קורין ביו"ט
אף מפטיר איכא.
 ‰˙ÚÓÂמובנים דברי הגמ' ,דהזכרת יו"ט
במפטיר של מנחה בשבת ,אתי
שפיר טפי אם נקטינן יום הוא שנתחייב
בו ד' תפילות ,והיינו כמו דתפילה היא
חובת היום ,ואף שבת יש בה דין תפילה,
ולכן אע"פ שיוה"כ מחייב נעילה ,מ"מ
מזכירין של שבת בתפילה ,לכן הוא הדין
הפטרה של מנחה בשבת ,דמאחר שיש
חובת הפטרה ,ואף יו"ט שייך לחובה זו,
אע"פ שעתה אין נוהגין בקריאת התורה
ביו"ט במנחה ,מ"מ כיון שקורין שפיר
דמי להזכיר של יו"ט.
 Ê"ÙÏÂיש לראות לענין הזכרת ראש חודש
בבהמ"ז בשבת ,דאדרבה דמי טפי
להזכרת יו"ט במפטיר במנחה ,שהרי
באמת תיקנו חכמים להזכיר ראש חודש
בכל בהמ"ז ,ועתה שהוא שבת ,נאמר יום
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הוא שנתחייב בסעודה ,ולכן אם שכח
חוזר ,ואינו דומה להזכרת ראש חודש
במפטיר ,שאין כל ענין של הפטרה בראש
חודש ,וכש"נ לעיל] .וע"ע מש"כ בזה
בקרואי מועד עניני סוכות בענין "הזכרת
החג בהפטרה בשבת חוה"מ" .[‰
 Á"Â‡·Âסי' תרכ"ב איתא פלוגתא
דהפוסקים ,אם מזכירין במנחה
ביוה"כ בהפטרה קדושת יוה"כ וממילא
נמי קדושת שבת ,וכמו דקי"ל דיום הוא
שנתחייב ,או דאין מזכירין אפי' קדושת
יוה"כ ,דאין המפטיר משום קדושת היום
אלא משום התענית ,וממילא לא שייך
לומר יום הוא שנתחייב ,ועי"ש בביאור
הגר"א מהגהות מרדכי פרק במה מדליקין.
 ‰ÂÓ˙Âלי בזה לשון הב"י שם שכתב
הטעם שמזכירין של שבת ,דהיות
ויוה"כ שחל בחול הא איכא נביא הלכך
כשחל בשבת מזכיר של שבת וחותם בו,
יעו"ש .ואינו מובן ,דהרי אין השאלה על
הזכרת יוה"כ לפי שיטה זו ,אלא הנידון
הוא על הזכרת שבת ,והכי הו"ל למימר,
דהיות ואיכא מפטיר בשבת ,אע"פ
שבמנחה ליכא ,ה"ז כמו יו"ט במנחה
בשבת בתקופת הקדמונים ,דמזכיר של
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יו"ט ,ה"נ בזה"ז יש להזכיר של שבת
במנחה של יוה"כ .ודברי הב"י צ"ע .Â
‡ ‡Ïשבעיקר הדבר לשי' הפוסקים שאין
מזכירין כלל אף את יוה"כ ,שכתבו
הטעם שאין המפטיר חובת קדושת היום
אלא חובת תענית ,ולפ"ז נמצא דאי ליכא
מתענים ,אין קורין בתורה במנחה של
יוה"כ] .וראה קרואי מועד עניני תעניות
במאמרי בנידון "כמה מתענים צריך
בתפילה"[.
·¯ Ìיש לי מקום עיון בזה ,דלכאורה לא
דמי תענית של יוה"כ לתענית של
שאר תעניות ,דתענית דיוה"כ היא חלק
מקדושת היום להקדישו בעינוי ,ועיין
מש"כ בזה בס"ד בקרואי מועד עניני
יוה"כ ,וא"כ שוב אין לחלק ולומר
דהקריאה והפטרה במנחה של יוה"כ אינם
מקדושת היום ,היות שבאו מחמת
התענית ,היות שהתענית עצמה היא
מקדושת היום ,ולא דין איסור בפ"ע ,ולכן
יש לו להזכיר גם קדושת יוה"כ ,וכן נמי
קדושת השבת ,וכפי שפסק בשו"ע .ברם
הרמ"א אינו פוסק כן ,וצ"ע .ובקרואי
מועד שם הובאו דברי רע"א בשו"ת סי'
כ"ד והשגות האחרונים עליו בענין זה,
יעו"ש] .ובשו"ת חת"ס או"ח נקט


 .‰וע"ע "מוריה" גליון רלו-רלז .וע"ע משנת יעבץ או"ח מועדים סי' א'-ג' והררי קדם ח"א סי'
קס"ה ,וסי' קע"ז-קע"ח ,וכן רשימות שיעורים לריד"ס ברכות כו ,ב ע' שדמ-שנ.
.Â

שו"ר שעמד בזה ר"ש איגר בשו"ת או"ח כתבים סי' י"ח ,יעו"ש.

˜¯È‡Â

˙·˘· ÏÁ˘ Á"¯· ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ

„ÚÂÓ

˜‚Ù

דקריה"ת במנחה דיוה"כ וי"ל אף בט"ב
היא לא בגלל התענית ,עיש"ה[.

מלבד הסברא דיום הוא שנתחייב בד'
תפילות.

 ¯˜ÈÚ·Âהדין דהזכרת ראש חודש
בבהמ"ז בשבת ,הנה מלשון
הראשונים הנ"ל נראה דיש עוד טעם
לחיוב ההזכרה ,דהיות וכל הטעם שאינו
מעכב ,היות שאינו מוכרח לאכול ,והרי
עתה מוכרח לאכול ,ותו לא איכפת לן
שאין זו מסיבת קדושת ראש חודש,
ומבואר בלשון הראשונים שסברא זו היא

 ÔÎ‡Âצ"ע ,אטו מי שנשבע שיאכל היום
והוא ראש חודש ,האם נאמר שהיות וחייב
לאכול ה"ז חוזר אם שכח להזכיר יעלה
ויבוא ,ומאי נפ"מ אם סיבת חיוב אכילה
הוא משום שבת או שבועה וכיו"ב ,כיון
דלא נקטינן הסברא דיום הוא שנתחייב,
ואכתי צ"ע .Ê





 .Êועיין בירור הלכה סי' קפ"ח שם באריכות ,ומש"כ בשי' המאירי לתלות ב' הלכות ,הן ב' קטעים
במאירי ,ואינם ענין זל"ז.

˜„Ù

˜¯È‡Â

¯‡˘ Ó ÔÓÈÒ Y ˘„ÂÁ

„ÚÂÓ

Ó ÔÓÈÒ

˘"˜Â ÏÏ‰ ÚˆÓ‡· ˜ÒÙ‰
כתב הרמב"ם ,ימים שגומרים בהם את הלל יש לו להפסיק בין פרק לפרק אבל
באמצע הפרק לא יפסיק ,וימים שקוראין בהן בדילוג אפילו באמצע הפרק פוסק f
וכתב המגיד משנה ,דלשון הרמב"ם משמע שפוסק לכל דבר ,ואינו כדין ק"ש שאינו
מפסיק אלא לדברים ידועים ,שהרי אין ברכה מתוקנת לאחריו  fמבאר הגדר של
דין הפסק בק"ש  fהפסק בין הפרקים יסודו הוא שע"י כך איכא חיסרון בברכה,
ואילו הפסק בתוך הפרק מפסיד בפרק עצמו מצורתו  fמבאר עפ"ז הדין דבין
הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם  fואפשר שבזה תליא פלוגתא
דהראשונים אם מפסיקין לקדיש וקדושה  fומעתה מבואר דברי הרמב"ם לענין
הלל ,שאין איסור הפסק בין הפרקים ,ברם בתוך הפרק אסור להפסיק שהרי ע"י
כך מפסיד צורת הפרשה  fומה"ט גופא נמי קורין בדילוג  fמביא ומבאר מקור
דברי הרמב"ם בגמ' ברכות "בעא מיניה בהלל ובמגילה מהו שיפסיק"  fלהאמור
מבוארים דברי הרמ"א והרוקח באינו יכול עתה להתפלל דיקרא ק"ש עם ברכות
שלפניה  fיל"ד בר"ח טבת שהוא חנוכה בדין לצאת יד"ח בקריאה אחת של הלל

 ·˙Îהרמב"ם )פ"ג מהלכות חנוכה ה"ט(
וז"ל ,ימים שגומרים בהם את הלל
יש לו להפסיק בין פרק לפרק ,אבל
באמצע הפרק לא יפסיק ,וימים שקוראין
בהן בדילוג אפילו באמצע הפרק פוסק,
ע"כ.
 ·˙ÎÂהמגיד משנה ,דלשון הרמב"ם
משמע שפוסק לכל דבר ,ואינו
כדין קריאת שמע שאינו מפסיק אלא
לדברים ידועים ,וכן בדין שהרי אין ברכה
מתוקנת לאחריו ותלויה היא במנהג .ועיין
פר"ח או"ח סי' תכ"ב ומעשה רוקח כאן.
 ‰‰Âיש לבאר יסוד דין הפסק בקריאת
שמע במתני' ברכות יג ,א ,דנחלקו
ר' מאיר ור' יהודה מתי פוסק ,וקי"ל כר"י

שיש הבדל בין תוך הפרק לבין הפרקים,
וצ"ב הגדר בזה ,ונראה דאכן דין הפסק
תוך הפרק ודין הפסק בין הפרקים אינם
שייכים זל"ז ,ותרי הלכות נאמרו בזה.
והיינו דהפסק בין הפרקים יסודו הוא
שע"י כך איכא חיסרון בברכה ,דהיות
שתיקנו חכמים ברכות ק"ש ,נמצא שאם
מפסיק בינתיים ,שוב אין הברכה מצטרפת
עם הק"ש.
 ÂÏÈ‡Âהפסק בתוך הפרק ,מלבד שכמובן
איכא נמי חיסרון לצירוף הברכה,
הרי יש בזה עוד חיסרון ,דהיות וצורת
הקריאה היא אותו הפרק ,וכך הוא ניתן
מסיני בתורה כפרק שלם ,הנה ע"י ההפסק
מפסיד בפרק עצמו מצורתו ,משום שכך

˜¯È‡Â

˘"˜Â ÏÏ‰ ÚˆÓ‡· ˜ÒÙ‰

הוא צורתו בשלימות ולא למקוטעין .וזה
מפורש בגמ' ברכות יב ,ב ,גמירי כל
פרשה דפסקה משה פסקינן ,דלא פסקה
משה רבינו לא פסקינן ,יעו"ש לענין
פרשיות הראויות להתקן להאמר בק"ש ‡.
 Ê"ÙÏÂמה דקי"ל כרבי יהודה ,דבין
הפרקים שואל מפני הכבוד
ומשיב שלום לכל אדם ,וכמבואר פ"ב
מק"ש הט"ו-י"ז ,היינו אע"פ שאסור
להפסיק ,וע"י ההפסק כאמור איכא
חיסרון בהצטרפות הברכות עם הקריאת
שמע ,מ"מ מפני חשיבות ענין השלום
אמרו חכמים להפסיק ,ולכאורה אפשר
היה לומר ,דעדיפא להו ענין השלום
מצירוף הברכות עם קריאת שמע ,ואכן
ע"י עניית השלום בטל הצירוף ברכות עם
הק"ש ,ברם אפשר לומר דהם אמרו לצרף
ברכות עם ק"ש ,והם אמרו שאין בכך
משום ביטול צירוף ברכות עם ק"ש.
 ¯˘Ù‡Âשבזה תליא פלוגתא דהראשונים
אם מפסיקין לקדיש וקדושה,
דלמ"ד דשלום עדיפא מצירוף ברכות
לקריאת שמע ,א"כ י"ל דלקדיש וקדושה
לא תיקנו ,ואכן אסור להפסיק ,דהשתא


„ÚÂÓ

˜‰Ù

עוסק בקריאת שמע וברכותיה ופטור
משאר מצוות · .וכן נמי לענין הפסק
דבתוך הפרק דכאמור ע"י כך מפסיד צורת
הפרשה ,אמרו חכמים דמפני היראה שואל
ומפני הכבוד משיב ואין בזה הפסד צורת
הפרשה ,אבל בשאר דברים לא שמענו ‚.
 ‰˙ÚÓÂמבואר לענין הלל ,דכיון דלא
תיקנו ברכה לאחריו „ ,ואיכא רק
ברכה לפניו ,והיינו כשאר ברכת המצוות,
ולא משום דיש להלל להיות בצירוף
ברכות כמו ק"ש ,ולכן שפיר קאמר
הרמב"ם שאין כל איסור הפסק בין
הפרקים ,ברם בתוך הפרק אסור להפסיק,
שהרי כאמור ע"י כך מפסיד צורת
הפרשה ,ופשוט דמה שמותר בקריאת
שמע מותר נמי בהלל בתוך הפרק ,ולא
הוצרך הרמב"ם לפרש.
 ÏÎÂזה בימים שגומרים את ההלל ,אבל
בימים שמדלגים ,והיינו שאין
קוראים הפרשיות בשלמות ,וא"כ בין כך
וכך ליכא צורת הפרשה ,ותו ליכא כל
איסור להפסיק.
 Ë"‰ÓÂגופא נמי קורין בדילוג ,ואע"ג
דקי"ל דכל פרשה דלא פסקה



‡ .וראה שו"ת יביע אומר ח"א או"ח סי' י"א.

· .ראה חי' רשב"ץ ברכות יג ,ב ,ושו"ת יד אליהו )רגולר( חלק א' סי' י"ט.

‚ .וראה הגר"א סי' קפ"ג סק"ח ,ומה שתמה עליו תקלין חדתין בהקדמה ,שו"ע הגר"ז או"ח
שם ס"ק י"א ,מטה יהודה סי' נ"א ,דעת תורה שם ,מגיד תעלומה על ברכות דף קסח ,ב ,וראה
הערותי לאבודרהם דיני בהמ"ז.

„ .שו"ר מש"כ בזה בשו"ת משכנ"י או"ח סי' קס"ד ,יעוש"ה.

˜ÂÙ

˜¯È‡Â
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מרע"ה לא פסקינן ,דהיינו רק במה שהוא
חיוב ומצוה מהתורה או מדרבנן ,ובזה אי
אפשר לחז"ל לתקן לקרות אלא פרשיות
שלימות ,אבל בקריאה של מנהג לית לן
בה ,ואדרבה מה"ט גופא שאינו אלא מנהג
לכן קורין בדילוג ,וכמש"כ שם בהלכות
חנוכה פ"ג ה"ז ,והיינו להראות שאינו
מצוה וחובה ,דבמצוה ליכא למימר
שיקראו בדילוג ,וכאמור שאין פוסקים
פרשה שלא פסקה מרע"ה ,ולכן במנהג
קורין בדילוג ,וכש"נ .‰
 ¯Â˜ÓÂדברי הרמב"ם בברכות יד ,א ,בעא
מיניה וכו' בהלל ובמגילה מהו
שיפסיק ,מי אמרינן ק"ו ק"ש דאורייתא
פוסק הלל דרבנן מבעיא ,או דילמא
פרסומי ניסא עדיף ,א"ל פוסק ואין בכך
כלום.
 ‰‡¯Âדמ"ד זה בש"ס לא ס"ל כל
מש"כ ,ולדעתו הטעם שפוסק או
שאינו פוסק אינו כדאמרן משום הברכה,
שהרי ברכה דהלל לאחריו אינו מדינא
אלא מנהג ,וברכה ראשונה היא ברכת
המצוות גרידא ,ואין בזה צירוף ההלל עם
הברכות ,ולכן צ"ל שלדעתו אסור לפסוק
משום חשיבות עסק המצוה דק"ש ,ומה"ט


„ÚÂÓ

איכא לספוקי דהלל דרבנן מבעיא או
פירסומי ניסא עדיף.
·¯ Ìבגמ' שם איתא ,אמר רבה ,ימים
שהיחיד גומר בהן את ההלל ,בין
פרק לפרק פוסק ,באמצע הפרק אינו
פוסק ,וימים שאין היחיד גומר בהן את
ההלל ,אפי' באמצע הפרק פוסק.
 ÂËÂ˘Ù·Âתמוה ,דנמצא הלל חמור
מקריאת שמע לענין אמצע
הפרק ,ואע"פ שאפשר דס"ל הטעם
דפרסומי ניסא ,מ"מ אינו מיישב ,דאמאי
לא אהני סברא זו לענין בין הפרקים דדינו
כק"ש ,ולכן פי' הרמב"ם שלדעת רבה אין
כלל להשוות הלל לקריאת שמע ,משום
דבהלל ליכא ברכה לאחריו ,וא"כ מה
דפוסק היינו בלי כל הני דכבוד ויראה
ושלום ,ומה דבאמצע הפרק אינו פוסק
בפשוטו לא חמיר מקריאת שמע ,וכן הא
דימים שאין היחיד גומר דפוסק אפי'
באמצע הפרק ,היינו נמי בכל גוונא,
וכש"נ .Â
 ‰ÏÂÚ‰Âמדברינו ,דיסוד הדין שאסור
להפסיק בין הפרקים הוא משום
שע"י כך תו לא יהיה ק"ש בברכותיה,


 .‰שו"ר בשפ"א תענית כח ,ב ,יעוש"ה .ועיין ערוגת הבושם או"ח סי' כ"ב .וראה ביאור הלכה
סי' תכ"ב סעיף ד' ,והערותי לאבודרהם שער ג'.

 .Âוראה הערותי לאבודרהם דיני ברכות שער א' .וראה מאירי ברכות שם בטעם שאין להפסיק
גם כשאינו מברך ,עיש"ה .וראה שו"ת נוב"י מהדו"ק או"ח סי' מ"א ,וראה בציונים שבמהדורה
החדשה שם .ויל"ע בחי' מרן רי"ז הלוי פ"ג מהלכות חנוכה.

˜¯È‡Â
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ולפ"ז נמצא דהקורא ק"ש בלי ברכות אין
איסור הפסק בין הפרקים  ,Êורק איסור
בתוך הפרק איכא ,דכאמור ע"י כך תו
ליכא פרשה בשלמותה ,ומאידך גיסא נמי
מי שכבר יצא יד"ח ק"ש ועתה אומר
הברכות עם ק"ש ,שאין זה בתורת ק"ש
אלא כקורא בתורה ,ליכא נמי איסור
הפסק בין הפרקים ,שהרי בלא"ה ליכא
עתה קריאת שמע בברכותיה.
 Î"ÂÓÎÂנמי פשוט שאף בתוך הפרק
בק"ש עצמה אין דין הפסק
שהרי אינו אלא קורא בתורה גרידא ,ורק
בתוך הברכות יש איסור להפסיק ,משום
שע"י כך מאבד צורת הברכה ,וכמו
דנקטינן לענין צורת הפרשה.
˘ ¯"Âבביאור הלכה סי' ס"ו ס"ה מש"כ
בדינים אלו ,והעלה שם ,דאף
בקריאת שמע בלי ברכות אסור להפסיק
באמצע הפרק ,וזה מבואר כמש"כ .וכן
נמי מש"כ שם שלכאורה בין הפרקים


„ÚÂÓ

˜ÊÙ

מותר ,דהאיסור הוא משום הברכות ,וזה
מפורש כדברינו ,יעו"ש היטב.
 ÔÈÈÚÂבתוס' ברכות יד ,א ,ד"ה ימים
שהוכיחו שמברכים על הלל אע"פ
שאינו אלא מנהג ,דאל"כ מאי הפסקה
שייך בה ,וחזינן שהפסקה תלויה
בברכות  .Áאבל אינו מובן כ"כ ,שהרי
באמת מבואר שם דלרבה בר"ח פוסק
אפי' באמצע הפרק ,וא"כ י"ל שלא היה
כלל ספק על בין הפרקים אלא לימים
שגומרים את ההלל דאיכא ברכות .אבל
כאמור כתבנו די"ל דבזה גופא פליגי התם
בש"ס מאי טעמא דאיסור הפסק ,ויעו"ש
עוד בתוס' בהמשך דבריהם .Ë
 ‰‰Âהרמ"א סי' ס"ו ס"י פסק בשם
הרוקח סי' שכ"א עפ"י פירושו
בירושלמי פרק תפילת השחר ,דמי שהוא
אנוס ואינו יכול עתה להתפלל ,יקרא ק"ש
עם ברכות שלפניה עד ויציב ,ושם יפסיק,
כדי שיאמר אח"כ סמוך לתפילה כדי
לסמוך גאולה לתפילה ,ובמג"א שם תמה,


 .Êועדיין יש להסתפק הקורא ק"ש בלי ברכותיה ,ורוצה להפסיק ,אע"פ שאסור ,ע"מ לקרוא
ק"ש פעם נוספת ,ולבטל הקריאה דהשתא ,ולכאורה יל"ד כמו עוסק במצוה שאסור להפסיק אפי'
למצוה אחרת בגלל ביזוי המצוה שעוסק בה ,יעוין תוס' פרק הכונס ושאר דוכתי ,וא"כ הוא הדין
הכא ,וצ"ע בזה.

 .Áועיין ספר הישר סי' תקל"ז וריצ"ג הלכות הלל ,וכן העיטור הלכות הלל בשם ר"ה גאון .וע"ע
תלמידי ר"י למאירי ברכות שם .וכן מאירי מגילה כא ,ב .ועיין ריטב"א כת"י שבת קיח ,ב.
 .Ëשו"ר מש"כ בזה בדעת תורה סי' ס"ו ס"א ,עי"ש .וראה הגר"א או"ח סי' תקצ"ב סק"י.
והערותי לאבודרהם סדר ר"ה .וראה משנ"ב וביה"ל סי' ס"ה שיש דין הפסק בנשיאות כפים ,ויל"ד
להאמור כאן ,ועיין .שו"ר בפסקי תשובה סי' קנ"ח מש"כ בענין זה ,יעוש"ה.

˜ÁÙ

˜¯È‡Â

¯‡˘ Ó ÔÓÈÒ Y ˘„ÂÁ

דבזה האופן עדיפא שיקרא רק ק"ש בלי
ברכות ,ואח"כ יאמר ברכות ותפילה,
שהרי אסור להפסיק בברכות ,ויעו"ש
במשנ"ב ס"ק נ"ד.
 ‰‰Âלפי האמור דברי הרמ"א והרוקח
מכוונים ,ולא מובן לי אמאי כתב
המג"א שברוקח לא כתוב כרמ"א ,וה"פ,
דאם יקרא עתה קריאת שמע ,נמצא
שאח"כ יש לו רק ברכות בלבד ,ומה מהני
מה שאז לא יפסיק ,שהרי אין כל ענין
שלא להפסיק בדליכא קריאת שמע ,ולכן
עדיפא לקרות עכשיו ק"ש לפחות עם
ברכות שלפניה ,וברכה שלאחריה יש
לסומכה לתפילה ,וזה חשוב טפי מק"ש
בברכותיה .È
 ‰‰Âאף שמבואר בשו"ת הרשב"א ח"א
סי' שי"ט ,שברכות ק"ש אינן ברכת
המצוות ,כוונתו שם דמלבד דהברכות
נתקנו על ק"ש ,הרי הן נמי ברכות לעצמן,
ואילו היו ברכת המצוות אי אפשר לאומרן
בלי קריאת שמע ,אבל היות שאינן בגדר
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ברכת המצוות ,על כן שפיר יש לאומרן
אף שכבר קרא ק"ש ,ולא בא הרשב"א
להפקיע הברכות מק"ש.

 ÔÈÈÚÂברמב"ן ברכות כב ,ב ,שנקט דברכת
אהבה הוי ברכת המצוות אע"פ
שברכת יוצר אור הוי ברכת השבח ,ועיין
מגן אבות להמאירי סי' א' ,ופשוט שבא
הרמב"ן להוסיף שמלבד שהיא ברכה
לעצמה ,וכמו שמפורש בגמ' שקורין
הברכות אף לאחר זמן ק"ש ,הרי היא נמי
ברכת המצוות ,דאף ק"ש צריכה ברכה.
אבל כל זה אינו ענין לעצם הברכות כולן
שנתקנו על סדר קריאת שמע.
 ÔÈÈÚÂשו"ת פרי יצחק ח"א סי' א' שהעלה
להלכה שיש להעדיף קריאת שמע
בברכותיה ולהתפלל ביחיד ,ולא לקרות
שמע ולומר אח"כ הברכות לאחר זמן
קריאת שמע ,יעוש"ה .‡È
 ‰‰Âבקובץ הר המור ב' וג' יצא הגרא"י
זלזניק )שליט"א( ]זצ"ל[ ,ליישב
הוראת הגרצ"פ פרנק זצ"ל ,דעדיף הוא



 .Èושו"ר בענינים אלו בספר מאורי המועדים ע' שמ"א ,עיש"ה .ועיין היטב בפתחי שערים
)הערנבלס( שו"ת סי' ג' ,תשובה מבעל נפש חיה ,עי"ש ,ודוק לנידו"ד .ושו"ר בשיעורי הגרמ"ד הלוי
ערכין י ,א ,עיש"ה.
 .‡Èובמקום ספק כתבו פוסקים לקרות ק"ש בתנאי שאם יעבור זמן ק"ש יצא עתה ,וכמש"כ ב"י
סי' תפ"ט דמהני תנאי במצוות ,ובפשוטו אינו ענין לברירה ,לומר אין ברירה בדאורייתא ,כיון שאין
זה חלות באיזה חפצא .וכן פשוט שלא שייך בכלל דכל מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי וק"ש
ליתא בשומע כעונה לכמה קדמונים וכן ספירת העומר לשיטה אחת בשו"ת רשב"א ,אך כמובן אינו
ענין ,וכבר כתבו בזה ,ואכ"מ .ועיין ילקוט יוסף ח"א ע' קי"א ,דעת תורה סי' מ"ו ,סידור אשי ישראל
בשם הר"י מסלנט .וראה "אוצר" גיטין עה ,א .וראה ספר זכרון אהבת קדמונים מהגר"י בלזר.
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להפסיק באמצע ברכות ק"ש של ערבית
ולהתפלל בציבור ,כיון שאין שם חיוב של
גאולה לתפילה .ויעו"ש באריכות בישוב
פסק זה.
 ÈÙÏÂהאמור כל יסוד איסור הפסקה בין
הפרקים הוא משום שהברכות
מצורפות אל הקריאת שמע ,והתירו
חכמים רק לשאילת שלום ,והקדמונים
הוסיפו קדושה וקדיש דעדיפא להו
משאילת שלום דהדיוט ,אבל לא יתכן
לומר שיש להפסיק בשביל תפילה
בציבור ,כמו שלא מפסיקין בשביל שאר
מצוות .וכמדומה שלפי המבואר בדברינו
פי' הרוקח וביאור שי' הרמב"ן והרשב"א,
שוב אין מקור להוראה זו .·È
˘ ¯"Âבענין הנ"ל בספר עמק ברכה דיני
ברכות ק"ש סי' א' ,שדן בשאלה
זו ,ומייתי דעת מג"א סי' ס"ו שיש
להפסיק אף לברכת רעמים ,והבכור שור
ריש ברכות פליג עליה ,ולפ"ז דן שם
לענין להפסיק כדי להתפלל בציבור,
ומסיק שאין תפילה בציבור בכלל מצוה
ככל מצוות דרבנן ,ועי"ש שהביא מספר
יריעות האהל לענין ותיקין וציבור מה
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עדיף] .ובענין זה נו"נ גדולי ירושלים
בקונטרס שבט הלוי ,ואכ"מ[.

 ‰‰Âאסמכתא דיליה לומר שמפסיק אם
נימא דתפילה בציבור הוי מצוה,
מדברי המג"א ,והיינו שיש להפסיק
למצוה עוברת ,ולדעת החיי אדם בין
הפרקים מפסיק ,ובודאי שכל דבריו הם
עפ"י המשנ"ב שם ס"ק י"ט אף שלא
הביאם .אבל אני תמה ,היכן איתא במג"א
שמפסיקין למצוה עוברת ,והוא לא קאמר
אלא לברכת הרעם ,שהוא נמי לדעתו
כבוד שמים ,ויעו"ש בפמ"ג ,ואף על זה
פליג הבכור שור ,אבל לא שמענו
שמפסיקין באמצע ק"ש וברכותיה למצוה
עוברת ,ואינו מובן איך יתכן דין זה ,הרי
העוסק במצוה פטור מן המצוה .ולכן נ"ל
פשוט דאף דנימא דתפילה בציבור הוי
מצוה גמורה ,מ"מ אינה ענין לקדיש
וקדושה ,וכש"נ .‚È

*
 ·‚‡Âדאיירינן בהלכות הלל ,הנה לכאורה
יל"ע בראש חודש טבת שהוא
חנוכה ,הרי קריאת ההלל הוא גם משום
חנוכה וגם משום ראש חודש ,ומשום
חנוכה הוא מדינא ומשום ראש חודש הוא
מנהגא.


 .·Èוראה מאמרו של הגרמ"ש ברמן )שליט"א( ]זצ"ל[ בקובץ "תוספת שבת" על ברכות קובץ
א' .וראה סדר זמנים סי' ג' אות ו'.

 .‚Èשו"ר בברכות ל ,א ,דאין אומרים שיקרא ק"ש בברכותיה בבוקר לפני שהגיע זמן ק"ש ,ויסמוך
גאולה לתפילה ,ואח"כ יקרא ק"ש בזמנה ,ש"מ דבעינן ק"ש בברכותיה.

˜ˆ

˜¯È‡Â

¯‡˘ Ó ÔÓÈÒ Y ˘„ÂÁ

 ‰‰Âאם היו ב' חיובי הקריאות משום
עיקר הדין ,יש לדון אם אפשר
לצאת יד"ח בקריאה אחת של הלל את
שני החיובים  ,„Èדאולי היות וכל
דין לעצמו מחייב לומר הלל ,אכן צריך
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לקרות פעמיים ,ואפשר שרק משום שהלל
בראש חודש מנהג ,כיון שבין כך קורין
משום חנוכה ,שוב אין קורין משום מנהג
של ראש חודש ,אבל בלא"ה שפיר יש
לקרות ב' פעמים  ,ÂËוצ"ע בזה .ÊË



 .„Èועיין הלכות קטנות ח"א סי' פ"ה .ועיין עירובין מ ,א ,זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן .ועיין
שו"ת כנסת יחזקאל דיני קדיש .וכן לענין הלל בסוכות ,שיש ב' חיובים ,משום לולב ,כדאיתא פסחים
קיז ,א ,ורמב"ן ספר המצוות שרש א' ,וכן משום יו"ט ,וראה משנת יעבץ או"ח סי' כ' ,ו"אוצר"
פסחים שם ,וקונטרס מחי' מרן רי"ז הלוי ע' ל"ג .וראה מאמרי בקרואי מועד עניני פסח על "הלל
בליל פסח" .וראה קרואי מועד עניני סוכות על הלל בסוכות משום יו"ט ולולב ,עי"ש.
 .ÂËועיין משיב דבר ח"א סי' מ' .ועיין דובב מישרים ח"ב סי' ט"ו .ועיין שו"ת אהל משה סי'
קכ"ו אות י"ד .ועיין סוכה מד ,א ,לענין ערבה ,ועי"ש עמק סוכות ושפ"א ,וכן שו"ת שערי דעה
ח"א סי' נ"ז ,זרע אברהם )לופטביר( סי' ס"ב ,וצ"ע בזה .וראה גליוני הש"ס ירושלמי ברכות אות
נ"ו .ועיין שו"ת הר צבי חיו"ד סי' קצ"ח .ועיין היטב סוכה נה ,א ,יכול וכו' .וע"ע תשובות פרי
הארץ ח"א סי' ז'.
 .ÊËוכן י"ל דהן ב' סוגי הלל ,דהלל דחנוכה הוא שירה על הנס ,והלל דר"ח הוא דין קריאה,
ולכן צ"ע אי יוצא בהלל אחד .שו"ר בהגש"פ מבית לוי ח"ב קובץ הוספות ע' סה-סו ,שבזה נחלקו
הגר"ח והגרי"ז ,אם מהני הלל אחד לצאת שני מיני חיובי הלל של מועד ושל שירה על הנס ,עיש"ה.
וראה בספר שרשי מנהג אשכנז ח"א ע'  265בענין הלל בליל פסח] .והגרא"י סולובייצ'יק שליט"א
א"ל בשם אביו הגרי"ד זצ"ל ,שבביהכנ"ס הגדול בבריסק אמרו הלל עפ"י הוראת מהרי"ם פדואה[.
ומ"מ הלל של ר"ח והלל של חנוכה הם ב' ענינים ,זה של מועד וזה בגדר הודאה ,וא"כ לפי
הסברא הנ"ל לענין ליל פסח ,גם הכא היה לנו לקרות ב' פעמים ,וראה ביאור הגש"פ לריטב"א
)מוסד הרב קוק( בחי' פסחים ,ע' ה-ו .ועיין ב"ק סה ,א ,חומשו עולה לו בכפלו ,ועיין פסיקתא
רבתי פ"א אות ג' לענין שבת ור"ח ,ועי' מו"ק ט ,א.
ועיין נזיר ס ,ב ,כל הסוגיא .וראה ר"ן על הרי"ף ר"ה לב ,ב ,והגהת אור גדול על המשנה שם.
וראה חמש ידות יד ב' סי' ח' .וראה מנחות לג ,ב ,בפתח שאחרי הדלת ,ורש"י שם .ועיין שו"ת אבן
הראשה סי' י"ז .וכן יל"ד על שבת ויו"ט שעושה קידוש אחד לצאת י"ח קידוש ויו"ט .ולכאורה מי
שקידש על שבת לבד ,יחזור ויקדש של יו"ט בלבד ,וכן איפכא ,וכמדומה שכבר דנו בזה.
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כתב הראבי"ה ,אם לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ,יאמר בלא חתימה ושוב
יאמר אתה קדוש ,כדאמרינן טעה ולא הזכיר של ראש חודש אומר ברוך שנתן
ראשי חדשים לעמו ישראל  fמביא ומברר מש"כ הב"י והט"ז לפרש כוונת
הראבי"ה  fמוכיח דיסוד שי' הראבי"ה היא שאין לחדש נוסח חתימה שאין
בתלמוד ואין חילוק בין תפילה לבהמ"ז  fיש מקום לחלק בין מוריד הגשם וטל
ומטר להזכרת יעלה ויבא בתפילה  fמבאר הגדר דבבהמ"ז חזינן שאפשר לצרף
ההזכרה גם בלי חתימה ואילו בתפילה בעי דוקא חתימה

 ·˙Îהראבי"ה )סימן תתמ"ו( וז"ל ,ועוד
נראה לי ,שאם לא אמר משיב הרוח
ומוריד הגשם ,ונזכר בין חתימת מחיה
מתים ועד שלא התחיל באתה קדוש ,יאמר
משיב הרוח ומוריד הגשם בלא חתימה
ושוב יאמר אתה קדוש ,וכן אם לא אמר
ותן טל ומטר וכו' ,כדאמרינן בפרק שלשה
שאכלו )ברכות מ"ט ע"א( ,טעה ולא
הזכיר של ראש חודש ,אומר ברוך שנתן
ראשי חדשים לעמו ישראל ,ומסקינן ,ולא
ידענא אם חתם בה אם לאו ,וכיון דספיקא
לא חתמינן מספיקא ,דהוי ברכה לבטלה
וקעבר משום לא תשא וגו' ,ודכוותיה הכא
לא אמרינן חתימה כיון שלא הוזכר
בתלמוד דבר זה וברוך שנתן וכו' לא שייך
הכא למימר דשאלה היא וכו' .וכן נמי גבי
יעלה ויבא דתפילה אם לא פתח במודים,
וכו' ,עכ"ל .והובאו דבריו ברא"ש ומרדכי
ריש תענית .וכ"פ הטור או"ח סי' קי"ד.
 ‰Ó˙Âשם הב"י ,דרק בראש חודש איכא
ספק בגמ' אם חותם ,אבל בשבת

ויו"ט בודאי שחותם ,וה"ט היות שהוא
לעכובא ,משא"כ בראש חודש שהזכרת
יעלה ויבא אינה מעכבת ,וא"כ הו"ל
לראבי"ה ללמוד דין משיב הרוח ודין ותן
טל ומטר מאלו שהם לעכובא ,וממילא אף
הכא בעינן שתהא חתימה .ויעו"ש מש"כ
לתרץ ,ועי"ש ב"ח ומאמר מרדכי.
 Ê"Ë‰Âשם ס"ק י"ב כתב שאין כוונת
ראבי"ה כהבנת הב"י ,ולא בא
ראבי"ה להביא ראיה שלא יחתום ,דזה
בלא"ה אינו עולה על הדעת היות וי"ח
ברכות איכא ולא י"ט ,וגם באיזה נוסח
יחתום ,אלא דראבי"ה בא ליישב בהא
דיליף כאן בתפילה מבהמ"ז ,והרי אינו
דומה ,דהתם מצינו בשבת ויו"ט חתימה
במה שאומר ,ולכן שפיר יכול להוסיף,
אבל הכא דליכא חתימה ,מנלן ששייכת
הוספה כזאת ,ולזה הביא ראבי"ה מראש
חודש דליכא חתימה ,ומ"מ איכא הוספה
זו לאחר חתימה דבונה ירושלים ,וכן
נאמר הכא להוסיף הזכרה דגשם ושאלת
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מטר לאחר הברכה אע"פ שאין להם
עצמם חתימה ,יעו"ש.
 ‰‰Âלפנינו לשון הראבי"ה "דכוותיה
הכא לא אמרינן חתימה כיון שלא
הוזכרה בתלמוד דבר זה" ,ומשמע שעיקר
מה שמייתי הוא שאין לומר כאן חתימה,
וכן הא דהוסיף שלא שייכת כאן החתימה
שבבהמ"ז ,ומשמע דמעיקר הדין היה
שייך להוסיף כאן חתימה ,ולא איכפת ליה
ממנין ברכות .וכל זה מוכיח דאין הביאור
כט"ז.
‡ ‡Ïשגם שאלות הב"י מתיישבות,
דכאמור קשיא ליה ,אמאי לא יליף
ראבי"ה משבת ויו"ט ,ובדברי ראבי"ה
מבואר ,דהיות ולא הוזכר בתלמוד אין לנו
לומר מעצמנו .אלא שבאמת צריך נמי
לסברת הט"ז ,דלא תקשי אולי בלי חתימה
לא מועילה כלל האזכרה ,ולזה שפיר
ילפינן מראש חודש שאף בלי חתימה
שפיר דמי ,וכש"נ.
 ¯"‡·Âסי' קי"ד סק"ח תמה על עיקר
דברי הרא"ש ומרדכי בשם
ראבי"ה ,שהרי בסוף פרק תפילת השחר
מבואר במרדכי בשם ראבי"ה איפכא ,וז"ל
הראבי"ה סי' פ"ה ,ואם גמר עבודה ושכח
עד שלא התחיל במודים אינו חוזר
לתחילת עבודה ,אלא אומר יעלה ויבוא
וכו' ,ומסיים בתחזינה עינינו עד המחזיר
שכינתו לציון וכו' ,ע"כ .הרי להדיא
שכאשר אומר רק יעלה ויבא הרי הוא
חותם.
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‡ ‡Ïשבאמת מצינו עוד לראבי"ה בסי'
קל"א שם דעתו שמחזירין בעל
הנסים דחנוכה ופורים ,וראה מש"כ בזה
בס"ד בקרואי מועד עניני פורים סי' ל"ה.
וכתב הראבי"ה וז"ל ,ואם בברכת הארץ
קודם חתימה נזכר יאמר רק על הנסים
וכו' ,וכן נמי בין חתימה להתחלת רחם ה'
דלא חזינן לקבוע מעצמנו ברכה מה שלא
מצינו בתלמוד ,ובענין זה פירשתי בדין
הלכות תענית בספר זה בסי' תתמ"ו .ע"כ.

 È¯‰להדיא יסוד שי' הראבי"ה היא ,שאין
לנו לחדש מעצמנו נוסח חתימה
שאין בתלמוד ,ואין שום חילוק בין
תפילה לבהמ"ז ,והיינו שאף בתפילה יש
לחתום ברכה אם הוא נוסח תפילה שנקבע
ע"י חכמים ,ומאידך גיסא גם בבהמ"ז אין
לחדש חתימה שאינה בתלמוד ואפי' בדבר
שצריך לחזור ,כמו לדעתו בעל הנסים.
 ‡ÏÈÓÓÂפשוט שמתיישבת קושית הא"ר,
דביעלה ויבא היות שהחתימה
היא המחזיר שכינתו לציון ,והיא נוסח
תיקון חז"ל ,לכן שפיר חותמים ,אלא שזה
גופא תימה ,מדוע ביעלה ויבא שבתפילה
אמרינן שיש לחתום בהמחזיר שכינתו,
אע"פ שחתימה זו היא על עיקר ברכת
רצה ,ומדוע לא נאמר כן על שאלת טל
ומטר ,דאכן אין לחתום חתימה חדשה
שאינה בתלמוד ,אבל נאמר שיחתום מברך
השנים ,וכן נמי שיחתום במשיב הרוח
ומוריד הגשם מחיה המתים ,וראבי"ה
גופיה כתב בסי' תתמ"ו "וברוך שנתן לא
שייך הכא דשאלה היא וכו'" ,ואינו מובן,
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איזה ברוך שנתן בעי לחתום כאן ,והרי
אינו שייך לכאן כלל ,וגם על הזכרת
מוריד הגשם שזו אינה שאלה אלא
הזכרה ,הרי אפשר לחתום ,ואין דברי
ראבי"ה מובנים כלל.
 Í„È‡ÓÂגיסא הא חזינן בבהמ"ז שמבואר
בגמ' הנוסח שאומרים בשבת
ויו"ט אם שכח ,והחתימה שם אינה אותה
חתימה של ברכת רחם ,אלא תיקנו לה
חתימה בפ"ע ,וא"כ מהיכי תיתי לומר כאן
ביעלה ויבא שיחתום באותו נוסח.
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˘ ¯"Âבס"ד שקדמני הגר"א באו"ח סי'
קי"ד אות י"ז בתמיהה על
הראבי"ה ,דלשיטתו מדוע הוצרכו חז"ל
לתקן נוסח חדש בבהמ"ז ,והרי שפיר
אפשר להזכיר רצה ויעלה ויבא] .ותמהני
על הביאור הלכה סי' קפ"ח ,שדן לענין
בהמ"ז שי"ל רצה ויעלה ויבא אם אינו
יודע נוסח הברכה ,עי"ש .ולא הביא דברי
הגר"א שנראה מדבריו שעכ"פ בבהמ"ז
א"א לעשות כן ,וצ"ע טובא .וראה מש"כ
בהערותי לאבודרהם דיני ברכות שער א'
הערה  433ליישב ולקיים פסק ביה"ל
שהניח בצ"ע למעשה ,עיש"ה[.

 ˙Ó‡·Âשיש לשאול על עיקר דינו של
ראבי"ה ,דהוא בא ללמוד הזכרת
טל ומטר וכן מוריד הגשם מההיא
דבהמ"ז ,והרי חזינן בבהמ"ז שתיקנו
חכמים נוסח חדש לשוכח ,ולא אמרינן
שיאמר סתם רצה או יעלה ויבא ,ש"מ
דנוסח רצה ויעלה ויבא נאמר רק במקומו
כפי תקנת חכמים ,אבל אם נעקר ממקומו,
יש לומר נוסח אחר וכפי שתיקנו חכמים,
וא"כ מנ"ל להראבי"ה דבתפילה י"ל
לאחר חתימה אותו הנוסח שיש לאומרו
בתוך התפילה.

 Â˙Âהק' הגר"א עפי"ד הרא"ש עצמו
ברכות פ"ד סי' י"ז שאין ללמוד
מברהמ"ז שהוא סיום ברכות דאורייתא,
ואין תו הפסק ,אבל הכא יש הפסק.
ויעו"ש עוד שדחה שי' ראבי"ה ,מהא
דטעה ולא הזכיר של ראש חודש בעבודה
דחוזר לעבודה ,ובהכרח היינו שעדיין לא
התחיל בהודאה ,עי"ש .ועוד מצאתי בספר
מקור חיים על או"ח שם לבעל חוות יאיר,
שהאריך הרבה בדברי הראבי"ה ,עיין
עליו.

 Ì‡Âלא מצינו בגמרא איזה נוסח ותיקון
על זה ,מנ"ל לחדש מעצמנו לומר
בקשות אלו לאחר חתימה שלא בתוך
ברכה ,והרי בפשוטו כל תפילת שמו"ע הן
ברכות ,ואין הזכרות או בקשות שלא
בתוך הברכות ,ואכתי כל דברי הראבי"ה
צריכין תלמוד.

 ‰‰Âלכאורה יש מקום לחלק בין מוריד
הגשם וטל ומטר ,להזכרת יעלה
ויבא בתפילה ,דגשם ומטר הן חלק מנוסח
התפילה ,ולכן שפיר אפשר שיאמרו
תפילה זו לאחר החתימה ,כל זמן שלא
התחיל ברכה אחרת ,וכעין מש"כ הלבוש
שם שה"ז המשך החתימה ,ואף שלא
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נאמר כוותיה ממש ,מ"מ י"ל שעדיין יש
לצרף התפילה הזאת אל הברכה ,ואע"פ
שלא נאמר על הסדר ,וכן אין אח"ז
חתימה ,מ"מ ה"ז מצטרף אל הברכה.
 ÏÎÂזה נכון לענין חלק מנוסח התפילה,
אבל הזכרת היום תיקנו חכמים
שתהיה בתוך ברכת רצה ,וא"כ כיון שכבר
סיים הברכה ,שוב א"א לצרף את ההזכרה
לתוך הברכה ,שהרי אין זה חלק מהברכה
ממש ,ולכן אינו מועיל אלא באופן שחוזר
וחותם ,ואז ה"ז כאילו נאמרה ההזכרה
בתוך הברכה .ובזה מובן החילוק בין גשם
ומטר ,שאפשר בלי חתימה ,ויעלה ויבא
צריך חתימה.
 ‰"È·‡¯‰Âיליף מבהמ"ז על עיקר
ההזכרות שמועילות לאחר
חתימת הברכה ,ש"מ שאע"פ שחתם
הברכה מ"מ אפשר לצרף אל הברכה גם
לאחר החתימה .וחזינן בגמ' שאפשר
לצרף בין אם חותם כמו שבת ויו"ט ,או
שאינו חותם כמו ראש חודש ,ורק זאת
ילפינן מבהמ"ז לתפילה ,שאפשר לצרף
אחר חתימה ,אבל הגדר אינו שווה בב'
המקומות ,דאילו בבהמ"ז חזינן שאפשר
לצרף ההזכרה גם בלי חתימה ,ואילו
בתפילה בעי דוקא חתימה ,וכמו שפסק
ראבי"ה ,שחותם בהמחזיר שכינתו לציון.
 ¯Â‡È·Âהחילוק הוא פשוט ,שהרי גם
בבהמ"ז איכא חתימה לשבת
ויו"ט ,חזינן דבלי חתימה א"א לצרף
הזכרה ,והיינו כמו דאמרן ,שהזכרה
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צריכה להיות בתוך הברכה ,ולכן צריך
להוסיף חתימה ,אלא שכל זה בהזכרה
מעכבת כשבת ויו"ט ,אבל הזכרת ראש
חודש הא אינה מעכבת ,ולכן אפשר לה
בלי חתימה ,וכן הבין הב"י החילוק בין
שבת ויו"ט לראש חודש בהא דבשבת
פשיטא שיש חתימה ובראש חודש אינו
פשיטא ,יעו"ש.
 ÔÎÏÂבהזכרת יעלה ויבא בראש חודש
הוא דא"צ חתימה ,אבל ביעלה
ויבא ביו"ט בתפילה צריך חתימה .וכל זה
רק בהזכרה ,אבל בנוסח התפילה שפיר
דמי אף בלא חתימה נוספת ,דכאמור זה
מעין המשך החתימה ,ורק בנוסח התפילה
שייך לצרף אל החתימה ,אבל הזכרה אי
אפשר לצרף אל החתימה.
 Ù"Ú‡Âשלא נתיישבו עפ"י דברינו כל
השאלות הנ"ל על הראבי"ה,
מ"מ אפשר שיש בזה להבין קצת שי'
הראבי"ה .וע"ע מש"כ בס"ד במאמרי
הנ"ל בשי' ראבי"ה ,לחלק בין גשם ומטר
שהם חלק מהתפילה ,וכן נמי יעלה ויבא
בימים שיש מוסף ,הוי נמי חלק
מהתפילה ,ואילו על הנסים הוי מצות
הזכרה גרידא ,אבל לא מיקרי כאילו לא
התפלל.
 ÏÎÂזה לענין תפילה ,אבל בבהמ"ז שי'
ראבי"ה היא דעל הנסים הוי חלק
מבהמ"ז ,יעו"ש היטב ביאור הענין .ולכן
ס"ל לראבי"ה ששכח על הנסים בבהמ"ז
חוזר ומברך.
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שהעלה שם הלכה למעשה .ואכתי הכל
צריך תלמוד.

 ‰‰Âהובא דכתב ראבי"ה שיכול
להשלים על הנסים אחרי חתימה
ברכת הארץ ,ואינו חוזר וחותם ,הרי חזינן
שאע"פ שהוא מעכב מ"מ שפיר אפשר
בלי חתימה ,וזה סותר לדברינו ,דרק
בהזכרת ראש חודש אין צריך חתימה
היות ואינו לעכובא ,והדרא קושיא
לדוכתה ,דכיון דחזינן שאף הזכרה א"צ
חתימה ,ואע"פ שהיא מעכבת ,אמאי כתב
ראבי"ה ביעלה ויבא בתפילת יו"ט דחוזר
וחותם ,והרי כאמור אפשר להזכרה בלי
חתימה.

 Ú"ÚÂבשו"ע סי' קי"ז ס"ה שפסק המחבר
שגם בשומע תפילה ,אם חתם
הברכה ועדיין לא התחיל ברכה שאחריה,
דיכול לומר ותן טל ומטר ,והנה לפו"ר
איני יודע איך יפרש זאת הלבוש ,והרי
הכא לא שייך שזו היא חלק מהחתימה,
שו"ר בלבוש שם שהרגיש בזה ,ויעו"ש
שמ"מ מפרש גם הכא שהוא בגדר חתימה
אריכתא .ואכתי צ"ת.

 ÔÈÈÚÂבאו"ח סי' קי"ד ס"ו שפסק בשו"ע
כראבי"ה ,ועי"ש במשנ"ב ס"ק ל"ב
שאין חילוק בין גשם ומטר ויעלה ויבא,
בכל גוונא אומר לאחר החתימה בלי
חתימה חדשה ,ועי"ש בביאור הלכה
באריכות כל מה שפקפקו בפסק זה ,ומה

 Ú"ÚÂבשו"ת נוב"י תנינא או"ח סי' ט'
שפוסק כהראבי"ה לגמרי בכל
גווני ,בין בהזכרת הגשם ובבין בתן טל
וכו' ,וכן בפסק המחבר לענין שומע
תפילה ,יעוש"ה בדבריו .וע"ע קה"י
ליקוטים חלק ה' סי' א' בענין זה .וראה
ברכת המלך פט"ו מה' תפילה הי"א.
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]פרק ב הלכה א[ .אפרוח שנולד ביו"ט אסור מפני שהוא מוקצה ,ועגל שנולד
ביו"ט אם היתה אמו עומדת לאכילה מותר מפני שהוא מוכן על גבי אמו ואילו
שחט אמו היה זה שבמעיה מותר ביום טוב אע"פ שלא נולד .ע"כ ‡.

ועיין במגיד משנה שכתב דאף באמו
טריפה הדין כן ,והוי בכלל עומדת
לאכילה ,היינו שעומדת לאכילת כלבים
ומוכן לכלבים הוי מוכן לאדם .אבל
המאירי בביצה דף ו' כתב דשיטת רבינו
דרק בעומדת לאכילה כן הדין ,והיינו רק
אכילת אדם ולא אכילת כלבים .וכן שי'
בעל ההשלמה .וכדבריו מוכח בדברי
רבינו שכתב ,ואילו שחט אמו וכו' ,והיינו
רק בכשירה אבל בטריפה דליכא למימר
כן ,משמע דהוי מוקצה.

ומצאתי להגאון בעל משכנ"י בספרו
קהלת יעקב על ביצה שם שכתב
כן ,ולדעתו הרמב"ם דחה סוגיא זו
מהלכה ,משום דהך סוגיא ס"ל דמותר
להכין לצורך אוכל נפש הבהמה ,ולכן
מוכנה הטריפה לשחיטה .ורבינו שפוסק
דאין נפש בהמה במשמע ,נמצא שאין
הטריפה מוכנה ,יעו"ש .וכבר עמדו
בשאלה זו המאירי שם ובספר בינה
לעיתים ,יעו"ש מש"כ בזה.
והנה המאירי שם תמה על הרמב"ם לפי


שיטתו דאינו מתיר בנולד מן הטרפה,
מהא דאיתא בירושלמי דביצה פרק א'
הלכה א' ,עגל שנולד מן הטרפה ביו"ט
מותר נעשה כדבר מוכן טמון בדבר שאינו
מוכן .ע"כ .חזינן דאף בנולד מהטריפה
מותר.
ודבריו לפו"ר תמוהין ,דהרי הירושלמי
יהיב טעמא דנעשה כדבר מוכן
טמון בדבר שאינו מוכן .והיינו דאע"ג
דאין הכנה לאם ,מכל מקום הולד מותר.
ובש"ס דילן מבואר להדיא דאין להתיר
הולד בלי הכנת האם ,אלא דשיטת הבבלי
דאף האם מוכנה מטעם מוכן לכלבים.
ונמצא שנחלקו התלמודים ביסוד דין זה,
אם יש הכנה על הולד בלי האם או
בעינן הכנת האם דוקא ,ועיין באור שמח
להלן הלכה ג' שכתב כן .וראה בנועם
ירושלמי שם שירד לחלק מדין ביצה
דבעינן בה דוקא הכנת האם לדין עגל
דסגי ליה בהכנתו הוא עצמו .יעו"ש
היטב.



‡ .ביאור ה"א נדפס בקובץ "מוריה" ,תשרי תשע"ג ,גליון שע"ג-שע"ד.
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 ‰˙ÚÓÂאדרבה דברי הירושלמי סיוע הם
לשיטת רבינו ,דהא לא אוקמו
התם משום מוכן לכלבים ,ולא ס"ל כן.
ואע"ג דסברתם להתיר דא"צ הכנת האם,
בזה ס"ל לרבינו כשי' הבבלי דבעינן הכנת
האם דוקא .ודברי המאירי צ"ע.
ומה"ט יש לתמוה על הרשב"א בעבודת
הקדש שער ה' סעיף ד' שכתב
דבעינן גבי עגל שיהיה מוכן אגב אמו,
ובטריפה הוי מטעם מוכן לכלבים ,ושוב
כתב דהוי כדבר המוכן טמון בדבר שאינו
מוכן .וכן כתב גם תלמידו רבי חיים ב"ר
שמואל בספר צרור החיים הלכות יו"ט
עמ' קמ"ג ,יעו"ש .ותמוה ,איך הרכיבו
שני הטעמים האמורים בבבלי ובירושלמי,
והרי דבריהם במחלוקת שנויים.
והנה בעיקר מש"כ דשיטת הבבלי דבעינן
הכנת האם יש לעיין ,דהכי איתא
בש"ס דף ו' ע"א ,אמר להו הואיל ומוכן
אגב אמו בשחיטה ופירש"י וז"ל ,בעודו
בתוך מעיה אם נשחטה האם היה נאכל.
ע"כ לשונו .ותו הקשו בש"ס ,ומה בין זה
לעגל שנולד מן הטריפה .ופירש"י ,בזה
אסור אם נמצא בתוכה דעובר ירך אמו
הוא הואיל ובשחיטת אמו אתה בא
לאוכלו וכו' .ע"כ לשונו ·.
ומבואר מתוך פי' רש"י דהא דאמרינן
מוכן אגב אמו בשחיטה ,אין
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הכוונה שהאם מוכנה ע"י שחיטה ולכן גם
הולד מוכן ,אלא ה"פ ,דהולד עצמו מוכן
ע"י שחיטת האם .וכן נמי פי' התוס' בד"ה
וכי ,שהרי הק' שם ,הא בן פקועה ניתר
בד' סימנים ,ומאי קושיא ,הא מכל מקום
האם לא מוכנה ,ומה מהני מה שאפשר
לשחוט את הולד.

ולפמש"כ דבעינן הכנת האם לק"מ קושית
התוס' .וכן יש לפרש סוגית
הש"ס באופן אחר ,דמוכן אגב אמו
בשחיטה ,היינו דהאם מוכנה ע"י שחיטה
ומהני הכנתה עבור הולד .והקו' מטריפה,
היינו דטריפה אינה מוכנה לאכילה.
ועל כן נראה דלשי' רש"י ותוס' אין כאן
פלוגתא בין התלמודים ,אלא דלשי'
הבבלי אי אפשר לשחוט את העובר קודם
שנולד וכמש"כ התוס' שם ,ולכן אי אפשר
לומר דהוי כדבר המוכן טמון בשאינו
מוכן ,וליכא כלל הכנה על הולד רק ע"י
שחיטת האם.

ואילו שי' הירושלמי דמהני לעובר שחיטה
במעי אמו ,וכן פי' להדיא הפני
משה שם .אבל בעיקר הדין הכל מודים
שא"צ דוקא הכנת האם להתיר הולד,
ומכל מקום בעינן הכנת האם לעצמה ,כדי
שיהא מותר לשוחטה .ודעת הבבלי דטעם
היתר טריפה דהוא מוכן לכלבים והוי נמי


· .ואגב ,מש"כ טעמא משום עובר ירך אמו ,לפו"ר אין כוונתו כפשוטו ,שהרי היתר שליל הוא
לכו"ע וגם למ"ד בש"ס עובר לאו ירך אמו ,וכיו"ב צ"ל בכוונת הרמב"ם פי"ב מהלכות שחיטה ה"י,
וראה מקרא העדה פרשת תולדות סי' ק"ב משנ"ת בס"ד.
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מוכן לאדם] .ועיין במשנ"ב סי' תק"א
סק"ב בשם הרמב"ם[.

והנה הרא"ש סימן ז' כתב דצריך שתהא
האם עומדת לאכילה ,אבל בעומדת
לחרישה או לגדל ולדות ,אין הולד מותר.
ולכאורה לשי' הירושלמי א"צ לומר כן,
כיון דהוי כדבר המוכן הטמון בדבר שאינו
מוכן ,כן נמי י"ל אם האם עומדת לחרישה
דומיא דטריפה ,ומאי שנא ,אבל לשי'
תלמודין בהכרח לומר כן לכל הדרכים
שנתבארו .אם בעינן הכנת האם עבור
הולד ,פשיטא דכן הוא .ואם צריך הכנה
ע"י שחיטת האם ,הא נמי אם אין האם
עומדת לאכילה ,אסור לשוחטה ביו"ט.
עכ"פ דין זה מוכרח בסוגיא עצמה.
ובשו"ע סימן תצ"ח סעיף ה' איתא ,עגל
שנולד ביו"ט מותר לשוחטו אם
האם עומדת לאכילה .ע"כ .וכתב שם
בביאורי הגר"א ,ב' א' ד' א' .ע"כ לשונו.
וכוונתו כמש"כ המפרש בספר דמשק
אליעזר ,דהתם איתא בתרנגולת העומדת
לגדל ביצים דהביצה אסורה מדין מוקצה.
וכן נמי בעגל אם האם אינה עומדת
לאכילה ,הולד מוקצה ,יעו"ש.

והתם בביצה לכו"ע הוי מדין הכנת האם
מהני לולד וכמו שיתבאר לפנינו.
דלכאורה התם נמי אפשר היה לפרש
דבעומדת לאכילה מותרת הביצה משום
שהאם מותרת בשחיטה ,ובעומדת לגדל
ביצים אסורה הביצה משום שאסור
לשחוט את האם והוי דומיא דעגל .אבל
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להדיא מוכח דאינו כן ,דיעוין בגמ' דף ב'
ע"א ,אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה
אוכלא דאפרת הוא ,ופי' בתוס' דהוי
כאוכל שפירש מן האוכל דאי בעי שחיט
ואכיל כל שבגוה.
ועיין מהרש"א שכתב ,דמכל מקום
בתרנגולת העומדת לגדל ביצים
מבואר בש"ס שם דהביצה אסורה ואע"ג
דהסוגיא ס"ל השתא דמוקצה מותר,
ואפשר לשחוט את התרנגולת ,ומכ"מ
הביצה אסורה ,יעו"ש ,וכ"כ בספר תפארת
שמואל על הרא"ש ,יעו"ש.

וביאור הענין נראה ,כיון שהביצה אסורה
משום נולד ,בעינן הכנה כדי
להתירה ,וכמש"כ הרמב"ם פרק א'
מהלכות יו"ט הלכה י"ח ,דמוקצה אסור
עד שיכין אותו מבערב ויחשוב עליו
לאכילה ,יעו"ש .וה"ט דבעינן שתהיה
התרנגולת עומדת לאכילה ,דזוהי ההכנה
להתירו מאיסור נולד ,ולזה צריך רק הכנת
האם ,אבל הכנת הביצה עצמה לא מהני.

והסברא בזה ,דיעו"ש במש"כ הרמב"ם,
כשם שהמוקצה אסור כן הנולד
אסור ,והיינו כמו דהמוקצה מחוסר הכנה,
כן נמי הנולד מחוסר הכנה ,דיסוד הדין
הוא דכל צרכי יו"ט צריכים להיות
מוכנים ,ועיין בקובץ שיעורים על ביצה
סימן ס"א .אמנם אף סתמא בכלל המוכן
הוא ,וכמש"כ הרשב"א בעבודת הקדש
שער חמישי סעיף ג' ,אווזין ותרנגולים
שלקחם סתם הרי הם כמזומנים ,והביאו
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המשנה ברורה סימן תצ"ז ס"ק ט"ז .ומכל
מקום נולד אסור ,וה"ט דכיון שעדיין אינו
קיים ,אינו מן המוכן .וא"כ לא שייך לומר
דיש להכין את הביצה ,שהרי כל סיבת
הקצאתה כיון שעדיין לא נולדה ,וזה
מבואר ,והיינו כמש"כ דכל דין הכנה
שנאמר הוא על האם ,ומועיל להתיר
האיסור מעל הולד .ומוכח מדברי הגר"א
שלמד דין העגל מדין הביצה ,דאף לענין
עגל כן הוא ,דהכנת האם מהני לולד.

והנה למדנו בטעמא דבעינן הכנת האם
דוקא ,היינו לביצה דאסורה משום
נולד ,ולפי' הגר"א דכן נמי בעגל ,צריך
לומר דאף העגל איסורו משום נולד ,וכן
נמי כתב רש"י דף ו' ע"א ד"ה לכלבים,
הלכך נולד הוא .ע"כ לשונו .אמנם עיין
בתוס' שם דף ו' ע"ב ד"ה עגל שלא כתבו
כן ,וכן יעויין במג"א סימן תצ"ח ס"ק ח'
שהביא שי' מהרש"ל דאין העגל אסור
משום נולד אלא משום מוקצה ,כיון שאמו
עומדת לחרישה ולגדל ולדות .ויעו"ש
במשנ"ב ס"ק כ"ח .ומה"ט העלה להלכה
לשיטת הרמ"א המתיר במוקצה ביו"ט
ואוסר רק בנולד ,דהכא אין לאסור.
ולפמש"כ מוכח מדברי הגר"א דאינו כן,
אלא מדין נולד קא אסר לה ,וע"ע בספר
תפארת שמואל על הרא"ש בסוגיין ,שכתב
בשי' הסמ"ג ,דהאיסור מדין נולד ,יעו"ש.
ושי' הירושלמי דאין בולד משום נולד,
וכש"נ.
ומעתה מתבאר דכמו לענין תרנגולת
העומדת לאכילה איתא בש"ס
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בגדר היתר אכילת הביצה ,דהוי אוכלא
דאפרת ,כן נמי בעגל ,כיון שאמו עומדת
לאכילה הרי הוא אוכלא דאפרת ,ומה
שאמרו בש"ס מוכן אגב אמו בשחיטה ,כן
הוא כוונת הש"ס ,כיון שאפשר לאכול את
האם ע"י שחיטה ,ומיקרי אוכל ,הרי הולד
הוא אוכלא דאפרת ,משא"כ באפרוח
שנולד ביו"ט ,שאין לומר כן ,ולכן אסור.

אבל במאירי ראיתי שכתב ,ושמא תאמר
דעגל הואיל ואמו עומדת לאכילה
אוכלא דאפרת הוא ,אין זה כלום שכל
שהוא מחוסר שחיטה ,אי אתה קורהו
אוכלא דאפרת ,ע"כ לשונו .הרי קמן
שהמאירי הרגיש בסברא זו ,אלא שדחאה
מכל וכל ,אבל אין דיחוי זה מובן כל
עיקר.
ואכן ראה באור שמח להלן בפירקין ה"ג
שכתב דאין לומר בעגל אוכלא
דאפרת ,דומיא דביצה ,משום דביצה היא
חלק מגוף התרנגולת ,משא"כ בעגל,
וכדאיתא בתמורה דף ל' א' לענין טריפה,
יעו"ש בדבריו .והא מיהת לא ס"ל כסברת
המאירי .וכן נמי אין המאירי יורד לסברת
האו"ש ,ואנן נימא לא כדברי זה ולא
כדברי זה ,ולפי האמת אדרבה כן הוא
יסוד ההיתר משום אוכלא דאפרת.
אמנם לפ"ז צ"ע בדברי הגר"א ,דהא לפי
מה שנתבאר ,הרי יסוד דין זה
דבעינן שתהא האם עומדת לאכילה,
מבואר בסוגיין במה שאמרו דבעינן מוכן
אגב אמו בשחיטה ,והיינו דהאם עומדת
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לאכילה ,וכן נמי מה דהק' בדין עגל
הנולד מן הטריפה ,היינו דקשיא להש"ס,
דתו אין האם עומדת לאכילה ,וא"כ צ"ע
אמאי הוצרך להביא מקור דין עגל דצריך
שתהא האם עומדת לאכילה ,מדין ביצה,
והרי הוא מבואר על אתר בדין העגל
גופיה.

והנראה בזה ,דהנה בפרק א' הי"ז כתב
הרמב"ם יסוד דין מוקצה ביו"ט.
ושם בהלכה י"ח כתב ,כיצד תרנגולת
העומדת לגדל ביצים ושור העומד
לחרישה וכו' כל אלו וכיוצא בהן מוקצה
הן וכו' .ע"כ .ובהלכה י"ט שם כתב ,ביצה
שנולדה וכו' ,ואע"פ שהתרנגולת עומדת
לאכילה וכו' .ע"כ לשונו.

והנה כבר הובא לעיל דברי הרשב"א
דסתמא אינו בכלל מוקצה .ונראה
דכן מבואר בדברי הרמב"ם שכתב דוקא
העומדת לגדל ביצים וכו' .ומה שכתב שם
גבי היתר הביצה דבעינן עומדת לאכילה,
וכן בהלכה זו לענין עגל כתב שתהא האם
עומדת לאכילה ,משמע דלא סגי בסתמא
אלא בעינן מוכן דוקא.
והביאור כש"נ לעיל בדברי המהרש"א,
דאף דסתמא מותר ,אבל אם
באנו להתיר את המוקצה והנולד בעינן
הכנה גמורה ,כמש"כ שם הלכה י"ח,
וכש"נ לעיל ,ומבוארת כוונת הגר"א,
דאילו ממה שנאמר בסוגיא לענין עגל ,לא
למדנו אלא שבעינן שיהיה מותר לשחוט
את האם ,ובכה"ג אף בסתמא נמי מותר.
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ועל כן יש ללמוד מדין ביצה דבעינן
שתהא עומדת לאכילה ובכה"ג הביצה
מותרת מדין נולד ,וכן נמי לדין העגל.

וראה גם ברשב"א גופיה בעבוה"ק שם
בסעיף ד' שכתב ,לענין עגל בעינן
שתהא אמו עומדת לאכילה ואע"ג דס"ל
שם דסתמא נמי מותר ,והוא כמש"כ,
אמנם עיין בפר"ח סימן תצ"ז ס"ק ו'
פירש בטעמיה דהרשב"א דסתמא מותר
דיש ברירה וכהסוגיא דביצה דף ד' ע"א,
אך אכ"מ.

ולהאמור נמצא דמש"כ רבינו ,ואילו שחט
אמו היה זה שבמעיה מותר ,אין
כוונתו שהיה ניתר ע"י שחיטת האם ,דהא
אין צריך לזה ,והעיקר שהאם מותרת
בשחיטה ,אלא הכי פירושו ,דלא דמי
לאפרוח שאין על הביצה שום היתר בזמן
שהאפרוח בתוכה וא"א להכינה .אבל
בבהמה אם נשחטה הבהמה עתה ואע"פ
שלא תתיר אותה שחיטה את הולד ,מכל
מקום הולד עצמו אינו אסור ויכול להיות
ניתר עכשיו בעצמו ע"י שחיטתו .וע"כ
אינו אסור מדין נולד ,דשפיר אית ביה
הכנה ,ועיין בלח"מ ונראה דכן כוונתו
בפי' לשון רבינו ,ולא ידעתי למה לא
הוטבו דבריו בעיני בעל מרכבת המשנה.
ועדיין יש לעיין בהא דהקשו בש"ס שם,
ומה בין זה לעגל שנולד מן
הטריפה ,ופירש"י דלא אשכחן מאן
דאסיר .דהא כמו דחזינן דעגל שנולד
מפרה העומדת לחרישה ולגדל וולדות,
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פשיטא דאסור ,כן נמי באמו טריפה ,דהא
מכל מקום אין האם עומדת לאכילה .ומה
הקשו בש"ס בפשיטות כל כך ,וצ"ע
לכאורה.
והנראה בזה ,דהנה להלן בהלכות ו' וח'
מבוארת שי' הרמב"ם דכל ספק
מוכן אסור ואף אין סומכים בזה על רוב
וגם לא על קרוב לודאי ,אלא בעינן ודאי
מוכן .והשתא נחזי אנן ,בכל בהמה
המותרת בשחיטה ביו"ט ואע"ג דאיכא
מיעוט טריפות ,מכל מקום אין בשחיטה
משום איסור שאינו מהמוכן ,הנאמר על
השתמשות בלבד .אבל אם באנו להתיר
את הולד באכילה בגלל הכנת האם ,הרי
יש כאן מיעוט בהמות טריפות ,ואותו
מיעוט אינו מוכן ,וא"כ אף הולד אסור
מדין נולד .ואע"פ דאנן לא ידעינן בבין
השמשות אם הבהמה טרפה או לאו .מכל
מקום דין הכנה לא תליא בידיעת האדם,
אלא במציאות גרידא ,אם הבהמה כשרה,
היא מוכנה לאדם וטריפה אינה מוכנה.
ואמנם עיין במהרש"א דף ו' ע"א דלא
ס"ל כן ,אבל כבר חלק עליו
הצל"ח שם .וביותר האריכו בזה בשו"ת
בשמים ראש סימן רכ"ט והלאה שם.
ובהגהות שם דכן מוכח להדיא מהש"ס
להלן דף כ"ו ע"ב ,מוקצה שיבש ואין
הבעלים מכירין בו מותר .ועיין בשו"ת
מהרי"ל דיסקין חלק חלוקי דרבנן סימן ה'
ס"ק ב' שכתב ,דמהגמ' הנ"ל מוכח גם
לענין טריפה שעומדת לכלבים בעצמותה,
ואף אם אין הבעלים יודעים .יעו"ש היטב.
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]וע"ע שו"ת זית רענן ח"ב או"ח סי' י"ג,
שו"ת ברכת רצה סי' ע"ג ,שו"ת
מהר"ם שיק או"ח סי' רע"ד ,ישועות יעקב
או"ח סי' תרס"ז ס"א ,שו"ת מהרש"ם
ח"א סי' א'[.
ולפ"ז יש לפרש קושית הש"ס ,דהא ודאי
מטריפה הידועה לנו פשיטא דל"ק
מידי ,ולא עדיפא מבהמה העומדת
לחרישה וכדומה ,דאינה מוכנה וולדה
אסורה .אלא כך כוונת הקושיא ,איך
אפשר להתיר ולד בהמה ,הא איכא מיעוט
טריפות וטריפה אינה מוכנה ,והיה לנו
לחוש למיעוט ויאסרו כולם .ותי' בש"ס
דהוי מוכן לכלבים ,והיינו דכל בהמה
ממ"נ מוכנה היא ,או לאדם או לכלבים.
ואע"ג דאם ידענו בה מערב יו"ט שהיא
טריפה ,שוב אינה מוכנה לכלבים,
שהרי אסור לשחוט לצורך בהמה ,כמש"כ
הקהלת יעקב הנ"ל ,אבל השתא דלא
ידעינן ,ולשחוט מותר בכל גווני וכמו
שיתבאר להלן הלכה ד' .א"כ שוב הוי
מוכן מערב יו"ט או לאדם או לכלבים.
והא דמוכן לאדם אינו מוכן לכלבים ,היינו
דעתה נתנבלה ,אבל אם היתה טריפה
מערב יו"ט ,הרי הוברר למפרע שהיתה
מוכנה לכלבים .ומהני הכנתה לכלבים
לענין הולד שמוכן גם הוא לאדם ,וכמו
שמבואר כל זה בסוגיא שם.
ומעתה יתבארו דברי הרמב"ם ,דמש"כ,
ואילו שחט אמו היה זה שבמעיה
מותר ביו"ט ,ואע"פ שלא נולד ,הוא כש"נ
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שאין הכוונה שיהא הולד מותר ע"י
שחיטת האם ,אלא הוא עצמו מותר ע"י
שחיטתו שלו ,ולא דמיא לאפרוח,
וכמש"כ לעיל .ואיירי אף אם נמצאה האם
בשחיטתה שהיתה טריפה ,מכל מקום
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הולד יש לו דין שחיטה לעצמו .והיינו
כמסקנת הש"ס דטריפה הוי מוכן לכלבים.
ונמצא לפ"ז דרבינו פסק לכל האמור
בסוגיא דאזלא כהלכתא .ולא קשה ולא
מידי.

]הלכה ב[ .בהמות שיוצאות ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום וכו'
אבל הרועות ולנות חוץ לתחום וכו' .ע"כ.

מקור דין זה בביצה דף מ' ע"א ,ויעו"ש
בגמ' דאיכא תלת גווני ,בלנות
תמיד בתוך התחום הכל מודים דאינן
מוקצה .ובלנות תמיד חוץ לתחום הכל
מודים שהן מוקצה .ונחלקו רבי וחכמים
בלנות חוץ לתחום מפסח עד רביעה .דעת
חכמים שהן מוקצה ולרבי אינן מוקצה.
והנה הרי"ף פסק כחכמים .ועיין במגיד
משנה שכתב שאף רבינו פוסק כן .והבית
מאיר באו"ח סימן תצ"ח עמד בזה דרבינו
סתם ולא פירש די הצורך איך דעתו נוטה
לפסק הלכה.

אמנם דברי רבינו ברורים ,דהא פשיטא
דמה דנחלקו חכמים ורבי בלנות
מחוץ לתחום מפסח ועד רביעה ,רק על
אותו הזמן נחלקו אם הן מוקצה או לאו,
אבל בשאר ימות השנה פשיטא שאינן
מוקצה לדעת כולם .ועיין במשנה ברורה
סימן תצ"ח ס"ק י"ד ,דכן גם מבואר
מדבריו .ורבינו שסתם וכתב שהלנות חוץ
לתחום הן מוקצה ,דבריו מבוארים דדין
המוקצה תלוי תמיד במציאות היכן הן
לנות והיינו כחכמים .ופשוט.

]שם[ .אבל הרועות ולנות חוץ לתחום אם באו ביו"ט אין שוחטין אותן ביו"ט
מפני שהן מוקצין ואין דעת אנשי העיר עליהם .ע"כ.

מלשון רבינו נראה דדוקא אם באו ביו"ט
הן מוקצה ,אבל אם באו מערב
יו"ט אינן מוקצה .אמנם עיין בביאור
הלכה סימן תצ"ח ס"ג שהביא מש"כ
הבה"ג ,דדוקא אם ידע בה שבאה מערב
יו"ט ,ודעת המאירי דאף הזמנה בעי ככל
מוקצה שצריך הכנה ,יעו"ש .אבל רבינו
שסתם דבריו ,משמע דס"ל דא"צ הזמנה
ואף א"צ שידע מערב יו"ט.

ונראה הסבר המחלוקת ,דיש לפרש גדר
מוקצה דמדבריות בתרי גווני,
בפשיטות ה"ט משום דבעלים אקצינהו
מדעתם אותן בהמות שנמצאות חוץ
לתחום ,ולפ"ז לא מהני מה דבאו מערב
יו"ט אם לא ידעו בעלים ,דעדיין לא
בטלה הקצאה.
אבל יל"פ עוד ,דכן הוא הדין לא מחמת
הקצאת בעלים ,אלא תליא במציאות
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עצמה ,דבהמה הנמצאת בתוך התחום
עומדת לתשמישו של אדם וע"כ היא מן
המוכן .אבל בהמה הנמצאת מחוץ לתחום
מצד עצמה אינה עומדת לצורך האדם,
וע"כ הוי מוקצה ,ומה"ט אם באו מערב
יו"ט אף שלא ידע בה נמי כן הדין דשוב
עומדת מצד עצמה לצורך אדם ,והוי מן
המוכן .וכן נראה בדעת רבינו וכש"נ.
ומבואר פלוגתא דבה"ג ורבינו.
והנה הבית מאיר בסימן תצ"ח כתב,
דממש"כ רבינו ברועות ולנות
מחוץ לתחום אם באו ביו"ט דהן מוקצה,
והיינו משום דהן מדבריות ,אבל בלא"ה
היו מותרות ,ואע"פ שרעו ביו"ט מחוץ
לתחום ,ומוכח דלא כשיטת הרמ"א סס"י
תקט"ו ,דכל הבא מחוץ לתחום הוא
מוקצה ,אלא כשיטת הט"ז בסימן תקי"ח,
יעו"ש בדבריו.
אמנם נראה להוכיח דשי' רבינו דאיכא
מוקצה בבא מחוץ לתחום ,דיעוין
להלן בפרק זה הלכה י"ד שכתב ,ומביאין
מן המכונסין וכו' ותהיה בתוך תחום שבת
ואם חסר אחד מכל אלו הרי הן מוקצה.
ע"כ לשונו .ומקור דין זה במשנה ביצה
דף ל"א ע"א ,והתם איתא ,ואפי' בתוך
תחום שבת.

ונראה דאין ענין התחום למוקצה האמור
שם ,אלא דכיון שיש לו פותחת
ה"ז מוכן אפי' תוך תחום שבת ,אבל חוץ
לתחום ה"ט שא"א להביא משום איסור
תחומין גרידא ,אבל רבינו שינה לשונו
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וכתב ,ואם חסר אחד מכל אלו ,היינו אף
חוץ לתחום ,הוי מוקצה .וכבר הסביר שם
דבריו הלח"מ ,דכיון שידע מערב יו"ט
שיש לו עצים מחוץ לתחום ,אסח דעתו
מהם ,ונעשו מוקצה .משא"כ בעכו"ם
שהביא לישראל דורון ,שאין הישראל
יודע מהדורון ואין הוא שלו מערב יו"ט,
ולכן אין כאן הקצאה ,ועיין במרכבת
המשנה ,ואין דבריו ברורים .וא"כ הדר
צ"ע הוכחת הבית מאיר מדברי רבינו כאן
שאין מוקצה בחוץ לתחום .ונמצאו דברי
רבינו סותרים ,וצ"ע.
והנראה בזה ,דהנה במשנה שם איתא ,אין
משקין ושוחטין וכו' .והקשו
בגמ' מה ענין השקאה להכא .ותי',
דמילתא אגב אורחא קמ"ל וכו' ,יעו"ש.
וכתבו שם הר"ן והרא"ה דאין לפרש
דהמשנה ללמדנו באה דין איסור נתינת
מזונות ביו"ט לבהמה ,דהא הכא כיון
שמזונותיה עליו בכל גווני מותר
להשקותה ולא תליא במוקצה כלל .יעו"ש
בדבריהם ,דמה"ט הוצרכו לתרץ בגמ'
דמילתא אגב אורחא קמ"ל.
ולפ"ז יש להקשות לשיטת רבינו להלן
בפירקין הלכה י"ז ,דאסור ליתן
מזונות לפני המוקצה ביו"ט שמא יבוא
ליקח מהן ,א"כ שפיר תליא דין נתינת
מזונות בדין מוקצה ,ואמאי לא תי' כן
בש"ס .ואמנם שיטת הב"י בסימן תצ"ח
בדעת רבינו דאין בהמה בכלל האיסור,
ולדעתו תליא בדין צידה ,יעו"ש .אבל
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מסתימת לשון רבינו שם ,אין נראה
כדבריו ,וכן פליג עליה התם הב"ח ,ועיין
היטב במשנה ברורה וביאור הלכה בסימן
תצ"ז ס"ב ,וא"כ לשיטתם קשיא .ומצאתי
שהקשו כן בביאורי הגר"א סימן תצ"ז
ס"ב והגאון בעל פמ"ג בראש יוסף
בסוגיא דשלהי ביצה שם.
וע"כ נראה עפ"י דקדוק לשון רבינו ,ואין
דעת אנשי העיר עליהם ,דמה בעי
בזה שכתב דרך כלל ,אנשי העיר ,ולא
כתב ואין דעת אדם וכדומה ,ומצינו לשון
זה בגמ' עירובין דף מ"ה ע"ב ,דעת אנשי
העיר לענין מילי דהפקר .ויש לומר דרבינו
מוקים להאי דינא בבהמות של הפקר.
ולפ"ז תו ל"ק קושית הגר"א והפמ"ג ,דלא
מצי רבינו לאוקמא מתני' בהיתר ואיסור
נתינת מזונות לפני המוקצה ,דבלא"ה
אסור ליתן לפניהם מזונות ואע"ג דאינן
מוקצה ,כמו שפסק רבינו בפרק כ"א
מהלכות שבת הלכה ל"ו ,דכל שאין
מזונותיו עליך אסור ליתן לפניהם מזונות
בשבת וכן ביו"ט.
ובזה מיושב גם מה דקשיא לן בסתירת
שי' רבינו לענין חוץ לתחום ,דהא
כיון דהכא בהפקר איירי ,אין מוקצה
משום חוץ לתחום בהפקר וכסברת
הלח"מ הנ"ל ,וכן כתב להדיא המג"א
סס"י תקט"ו ,דבהפקר ליתא מוקצה בחוץ
לתחום ,וה"ט דיסוד המוקצה משום
הקצאת בעלים ,ובהפקר ליכא בעלים,
וע"כ ליכא למוקצה .ולכן אין האיסור
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אלא משום מוקצה דמדבריות .ומבואר
לפמש"כ לעיל בדעת רבינו ,דמוקצה
דמדבריות אינו משום הקצאת בעלים,
אלא הוא דין מוקצה בעצמותו.

ומוקצה כה"ג איכא אף בהפקר ,ומוכח כן
להלן הלכה ה' דיוני שובך הם
מוקצה ,ואע"ג דהפקר הן כמש"כ בהלכות
שבת שם .וכן בהלכה ט' ,העומד על
המוקצה וכו' שכל הפירות הפקר וכו',
חזינן דאיכא מוקצה בהפקר שאינו מחמת
הקצאת בעלים דוקא ,והיינו יוני שובך
שבעצמם אינם עומד לצורך אדם בלי
הכנה .וכן עומד על המוקצה ,דהיינו
גרוגרות וצימוקים ,וכמש"כ רבינו בפ'
המשנה ,ומחמת עצמם אינם ראויים והוי
מוקצה ,ועיין בשו"ת שאילת יעב"ץ חלק
א' סימן מ"א באורך בענין זה ,ונראה דכן
נמי שיטתו.
]וע"ע ברמ"א סימן ש"י ס"ב ומג"א
והגר"א בסימן שכ"ה ס"ד וט"ז
סימן תקי"ז ס"ק ב' ובית מאיר סימן ש"י
שם ,ואכ"מ[.

ובשו"ע סימן תצ"ח לאחר שהובא לשון
רבינו בהלכה זו כתב ,והני מילי
בבהמות ישראל ,אבל של עכו"ם לית בהו
משום מוקצה .ומקור הלכה זו בר"ן סו"פ
משילין בשם הירושלמי פ"ק דשבת ה"ז,
דשל עכו"ם א"צ הכן .ולדברינו ,דהיינו
רק בדוכתא דנעשה מוקצה ע"י הקצאת
האדם ,ומדבריות הן מוקצה בעצמותן ,אין
לחלק בין עכו"ם לשל ישראל ,וצ"ע.

¯Á

˜¯È‡Â

Ë"ÂÈ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó¯ ÏÚ ˙Â¯Ú‰

„ÚÂÓ

]הלכה ג'[ .וכן בהמת קדשים וכו' לפיכך אסור לראות מומי קדשים ביו"ט גזירה
שמא יתירם החכם במומן ויבוא זה לשחוט בו ביום .אבל רואה הוא המום
מערב יו"ט ולמחר מתיר או אוסר .ע"כ.

עיין היטב במגיד משנה ‚ .ונראה לבאר
שיטת רבינו בהלכה זו .עיקר מוקצה
בבהמת קדשים הוא בנפל בה מום ביו"ט
וכמש"כ בראש ההלכה ,וחכמים חששו
שמא יבואו לעבור על איסור מוקצה זה,
ולכן אסרו את עצם ראיית המומין ביו"ט,
ודייק בלשונו ,אסור לראות וכו' ,כלומר
דהאיסור הוא ראיית המומין ולא ההיתר,
והיינו טעמא ,דמעיקר הדין אין חשש אלא
במומין שנולדו ביו"ט ,שאסור לראותם
ביו"ט שמא יבוא להתירם ,אלא שלא נתנו
חכמים דבריהם לשיעורין ואסרו ראיית
מומין בכל גווני ,אבל לא הוצרכו לאסור
אלא ראייה ,דאילו כבר ראה את המום
מערב יו"ט ,שוב הוי מום שנולד קודם
יו"ט ואינו מעיקר האיסור ולמה לנו
לאסור בכדי .וכיון שנאסרה ראיית מומין,
שוב ליכא חשש ,דלא יתכן להתיר מומין
שנולדו ביו"ט.
אמנם דעת מהרש"ל הובא במשנה ברורה
סימן תצ"ח ס"ק נ"א ,דאין איסור
בראיה אלא בהתרה ,יעו"ש שדחק עצמו
בלשון השו"ע שם .אבל כבר נתבאר
מילתא בטעמא בדברי רבינו ודלא
כמהרש"ל .ושוב מצאתי להגאון מליסא
בספר קהלת יעקב על שו"ע הלכות יו"ט



‚ .עיין בשו"ת נטע שעשועים סי' ט'.

שם דפליג על מהרש"ל ,יעו"ש והוא
כש"נ.

ומבואר גם מש"כ רבינו ,אבל רואה הוא
את המום מערב יו"ט וכו' .ומקור
דין זה בש"ס דף כ"ז ע"א במעשה דאמי
ורדינאה ,ואיתא שם ,וביו"ט שיולי קא
משייל היכי הוה עובדא וכו' .וכתב בשו"ע
שם ,אם ראה המום מערב יו"ט וראה
שהוא מום שראוי לישחט עליו .ע"כ.
ורבינו כתב סתמא ,רואה את המום מערב
יו"ט ,ומשמע דא"צ שידע שהוא מותר
וכדברי השו"ע ,והיינו דאם רואה מעיו"ט
אין בזה איסור ,וכש"נ.
ובענין נולד בו מום מערב יו"ט ועבר
החכם וראוהו ביו"ט ,אם מותר
בדיעבד ,רבינו לא כתב להדיא דין זה,
ועיין מגיד משנה שכתב שנחלקו
הראשונים בדבר .והלח"מ כתב להוכיח
דעת רבינו בזה.
והנה אם ננקוט בדעת רבינו לאיסור ,ליכא
למימר מטעם שעבר על גזירת
חכמים קנסוהו ,דהא חזינן בבכור שנולד
ומומו עמו דאע"ג דאסור לראותו ,מכ"מ
אם עבר וראה והתיר ,ה"ז מותר ,כמש"כ
רבינו להלן הלכה ד' .אלא ה"ט דאסור
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משום דעתה לאחר שאסרו חז"ל לראותו,
נעשה מוקצה ,דאסח דעתיה מיניה כיון
שלא יתירו לו ביו"ט ,וסברא זו כתבו
התוס' בביצה דף כ"ו ובשבת דף מ"ו,
יעו"ש בדבריהם.
ונראה להכריח דס"ל כן מתוך הסוגיא
דביצה שם ,דאיסתפקו תמן אי יש
מוקצה לחצי שבת ,ופשטו לה מדין בכור
שנולד ומומו עמו ,דאע"ג דאדחי ליה,
מכ"מ מותר ,ומוכח דאין מוקצה לחצי
שבת ,יעו"ש .חזינן דקודם ההיתר היה
מוקצה ,ועל כרחך היינו משום דאסור
לראות מומין ,והוא כסברת התוס'.
ואין לומר דטעמא דמוקצה משום דנפל בו
מום עדיין אינו מוכן גביה דשמא לא
יתירו החכם ,ואינו משום איסור ראיית
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מומין ,שהרי מבואר בדברי רבינו דאינו
מוקצה אלא בנפל בו מום ביו"ט ,אבל
בנפל בערב יו"ט תו אינו מוקצה מעיקר
הדין .והספק עתה אם נעשה מוקצה לאחר
איסור חז"ל ,אבל בלא"ה פשיטא דאינו
מוקצה .ובע"כ כמש"כ .ושוב מצאתי
בספר ראש יוסף בסוגיא שם בד"ה ונולד
מש"כ בפי' הגמ' עפי"ד רבינו ,יעו"ש.
ובעיקר דברי רבינו שכתב דין זה לענין
קדשים ובגמ' נאמר רק לענין
בכור ,ועיין רש"י דף כ"ז שכתב דבקדשים
בעינן גם פדיון ואסור ביו"ט דהוי כמקח
וממכר .ועיין באור שמח וצפנת פענח
שעמדו בזה .וכבר קדמום הצל"ח והראש
יוסף בסוגיא שם ,עיין עליהם .וראה
מש"כ בזה בשו"ת תורת חסד חאו"ח סימן
י"ד סק"ב.

]הלכה ד[ .בכור שנולד ומומו עמו הרי זה מוכן ואין מבקרים אותו ביום טוב.
ע"כ.

ובגמ' ביצה כו ,ב ,למדו מכאן דאין
מוקצה לחצי שבת .ודחו לה
דאיירי דיתבו בי דינא התם .ורבינו שסתם
ולא כתב הך אוקימתא ,ש"מ דס"ל דאין
מוקצה לחצי שבת .ואמנם דין זה לא
נתבאר להדיא בדבריו ,וכן לא הובא
ברי"ף ,ועיין ברא"ש פרק אין צדין סימן
ז' דכן הלכתא .והיינו דנימא כמש"כ לעיל
בהלכה ג' ,דנעשה מוקצה מחמת איסור
ראיית מומין .ולשון רבינו ,ה"ז מוכן,
משמע דאף עתה קודם שהותר ע"י חכם,
נמי אינו מוקצה.

 ÔÈÈÚÂבחידושי הצל"ח ביצה דף ג' ע"ב
ד"ה אין מטלטלין ,דפשיטא ליה
דאע"ג דאין מוקצה לחצי שבת ,מכל
מקום כל זמן שלא הותר ,הוי מוקצה.
ואהני אין מוקצה לחצי שבת ,דלא נימא
מגו דאתקצאי ,דומיא דמוקצה שבבין
השמשות ,יעו"ש ,וצ"ע.
ויתכן לומר כוונה אחרת בלשון הרמב"ם,
דהנה בסוגיא שם נחלקו הפוסקים
בנולד ביו"ט בלי מום ואח"כ נפל בו מום
ביו"ט ,ולכאורה הא נמי בכלל מוקצה
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לחצי שבת ,אבל דעת המאירי ושימ"ק
דבכה"ג הכל מודים דאסור ,ודעת הפר"ח
בסימן תצ"ח דאף זה מותר ,ועי"ש
בביאור הלכה ,ובבינה לעיתים על דברי
הרמב"ם כאן מש"כ בזה .והנה פשוט
דבבכור שנולד ומומו עמו דאינו מוקצה,
היינו שמוכן אגב אמו בשחיטה ולא
עדיפא משאר עגל שנולד ביו"ט שאינו
מותר אלא באופן זה ,וכן מפורש בדברי
רש"י דף כ"ו ע"ב ,יעו"ש.

והנה כאמור נתבאר לעיל דהיה לנו לאסור
העגל מדין נולד ,אלא א"כ הוא מוכן
אגב אמו ,כלומר דאיכא הכנה על האם
ומהני אח"כ לולד מדין אוכלא דאיפרת,
דומיא דביצה בדף ב' ע"א .והובא לעיל
מש"כ המאירי ,דכיון דמחוסר שחיטה,
אינו בתורת אוכלא דאיפרת .וכבר נתבאר
דסברא זו אינה מוכרחת ,וה"ט דכיון
שנולד והיתר שחיטתו עמו ,ה"ז אוכל,
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ומה איכפת לן מה שמחוסר מעשה ,כיון
שנמצא בדין היתר שחיטה.
ולפ"ז י"ל ,דהיינו רק בנולד וההיתר עמו
וכש"נ ,וכן נמי בנולד ומומו עמו,
איכא סיבת ההיתר בלידתו דומיא
דשחיטה ,ואע"ג דאינו מותר אלא מכאן
ולהבא ,משעת שחיטה וראיית חכם .אבל
בנולד תם ואח"כ נפל בו מום ,אע"ג דאין
בו משום מוקצה דאיסור ראיית מומין,
כיון דאין מוקצה לחצי שבת וכסברת
הפרי חדש הנ"ל ,מכ"מ איסור נולד אית
ביה ,דתו אינו אוכלא דאיפרת ,כיון שאין
ההיתר עמו בשעת לידה ,אלא רק אח"כ
כשנפל בו מום .ולפ"ז יש לפרש דמש"כ
הרמב"ם ,ה"ז מוכן ,כוונתו דתו אין כאן
משום נולד ,אבל לענין מוקצה יתכן דאינו
מותר אלא לאחר היתר חכם ,וכמש"כ
הצל"ח.

]שם[ .בכור שנפל לבור עושה לו פרנסה במקומו שהרי אינו יכול להעלותו מפני
שאינו ראוי לשחיטה ביו"ט .ע"כ.

עיין בהגהות בנין שלמה להגר"ש קלוגר
ז"ל ,שהעיר דמה קמ"ל רבינו הכא,
יעו"ש .ופשוט דקמ"ל כדאיתא בש"ס
ביצה דף כ"ו ע"ב ושבת דף קי"ז ע"ב,
דסד"א משום צער בעלי חיים להערים
ולסקיה כר' יהושע קמ"ל ,יעו"ש.
ורבינו כתב כן להדיא בפרק כ"ה מהלכות
שבת הלכה כ"ו ,דאע"פ שיש צער
בע"ח ,לא התירו להעלותו בידו את

המוקצה .ופשוט שמקור דבריו מהסוגיות
הנ"ל.
 ÔÈÈÚÂבמג"א סימן ש"ה ס"ק א' שהוכיח
מדברי רבינו בהלכות שבת הנ"ל,
דאין מתירין איסור טלטול מוקצה משום
צער בע"ח .ואינו מובן ,אמאי הוצרך
למילף כן מדברי רבינו ,והרי הוא מפורש
בש"ס .וביותר תמוה ,מש"כ שם האליהו
רבא ס"ב בשם התוס' רי"ד ,דמותר
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לטלטל מוקצה במקום צער בע"ח ,והרי
מפורש להדיא בש"ס דאינו כן ,וצ"ע רב,
ויעו"ש גם במשנ"ב ס"ק ע' .ולהמבואר
להלן לק"מ.

ומש"כ רבינו ,עושה לו פרנסה במקומו,
בגמ' לא נזכר זאת לענין בכור
אלא לענין אותו ואת בנו לדעת ר' אליעזר
שמעלה את הראשון ושוחטו ,ועושה לשני
פרנסה במקומו ,עיין ביצה דף ל"ז ע"א,
ובמסכת שבת דף קכ"ח ע"ב איתא כן
לענין בהמה שנפלה לתוך אמת המים,
יעו"ש .ועיין בבהגר"א סימן תצ"ח ס"ט
שציין הגמ' בביצה הנ"ל.
והנה המגיד משנה הוסיף טעמא ,כדי
שלא תמות .וכתב בשו"ע הגר"ז
בקו"א סימן תצ"ח דכוונתו ליישב בזה,
מה דלכאורה קשה ,לדעת רבינו להלן
הלכה י"ז דאסור ליתן מזונות לפני
מוקצה ,אמאי מותר כאן לתת לו פרנסה,
ולכן כתב דכיון דיש חשש שמא תמות
מותר ,יעו"ש.

והנה צ"ע ,דמלבד מה שרבינו סתם ולא
פירש להדיא כן דיש נפ"מ אם יש
חשש מיתה או לאו ,הרי לשון המגיד
משנה אינו מדיליה ,אלא לשון הש"ס
בביצה ושבת שם .ובשבת בלא"ה מותר
ליתן מזונות לפני הבהמה שמזונותיה
עליו ,וכמש"כ רבינו בפרק כ"ח מהלכות
שבת הלכה ל"ה ,יעו"ש.
וחזינן דאין בטעם זה כוונת הגמ' להתיר
מה דאסור בלא"ה ,אלא דבאמת
נכונים דברי הגר"ז ומפורשים בתוספתא
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דביצה פרק ג' ה"ד ,דבמקום הפסד מותר
ליתן מזונות לפני המוקצה ,ופלא עליו
שלא ציין לדברי התוספתא.

וביותר תמוה ,על הרשב"א בעבודת הקדש
שער א' סימן י' שכתב ,יראה לי,
שבמקום הפסד התירו לתת לפניהם
מזונות ,כיצד נחיל של דבורים עושין לו
פרנסה בשביל שלא יברח וכו' ,ע"כ
לשונו .והרי דין זה ממש כלשונו איתא
בתוספתא שם ,ואיך כתבו הרשב"א
בלשון ,יראה לי ,וצע"ג.

אבל רבינו שלא פירש כאן טעמא דהתירו
במקום חשש הפסד ,ואף כלל לא
הזכיר דין זה ,והדבר באמת צ"ע ,מכל
מקום פשיטא דלאו היינו טעמא הכא.
וטעם הדין פשוט ומבואר עפ"י מש"כ
רבינו להלן שם בטעם האיסור ליתן
לפניהם מזונות ,שמא יבוא ליקח מהן,
וכתב שם המגיד משנה דבהמה טמאה
דליתא לחשש זו ,מותר להאכיל ,ועיין
במגן אברהם סימן תצ"ח ס"ק ב' ומחצית
השקל שם .וכן כתב להדיא המאירי ר"פ
אין צדין ,וכן נמי יהיב טעמא התם דמותר
ליתן מזונות בשבת לפני בע"ח ,ואע"פ
שהם מוקצה כמש"כ המגיד משנה בפרק
כ"ה מהלכות שבת הלכה כ"ה ,יעו"ש.
והיינו דבשבת ליכא לחשש זה ,וכן נמי
י"ל הכא ,דכיון דבכור בלא"ה
אסור ,תו ליכא חשש דיבוא ליקח מהן,
ועל כן מותר ליתן לפניו מזונות ,וכן גם
לדעת ר' אליעזר באותו ואת בנו ,וכש"נ.
וראה מש"כ עוד להלן בביאור הלכה זו.
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]שם[ .אותו ואת בנו שנפלו לבור מעלה את הראשון ע"מ לשוחטו ואינו שוחטו.
ומערים ומעלה את השני על מנת לשוחטו ושוחט את איזה מהן שירצה .משום
צער בעלי חיים התירו להערים .ע"כ.

מקור הלכה זו בביצה דף ל"ז ע"א נחלקו
תנאים .ופסק רבינו כמאן דמתיר.
ויעו"ש בגמ' דמותר להערים אע"פ
שאפשר בפרנסה במקומו .ולענין איסור
ביטול כלי מהיכנו אינו נדחה מפני צער
בע"ח אלא אם אי אפשר לעשות לו
פרנסה במקומו .וחזינן ג' איסורים כל
אחד חמור מחבירו ,איסור טורח מותר
ע"י הערמה משום צער בע"ח .איסור
ביטול כלי מהיכנו מותר רק אם אי אפשר
בפרנסה במקומו .ואיסור מוקצה אינו
מותר אף בא"א בפרנסה במקומו ,וכש"נ
לעיל בראש ההלכה ,והיינו משום
דלכאורה אין איסור העלאה באותו ואת
בנו אלא משום הטורח שלא לצורך יו"ט.
ועיין רש"י דף ל"ז ע"א ,דיבואו לזלזל
באיסור יו"ט ,אבל עיין בספר אמרי
בינה דיני יו"ט סימן ט' ,דאף משום איסור
מוקצה נגעו בה ,דבין השמשות לא חזיא
אלא אחד מהן ,איזה שיתברר למחר,
יעו"ש .ואין הדברים נראים ,דכיון דלא
חייל איסור שחיטה באותו ואת בנו אלא
לאחר שחיטת הראשון ,א"כ מערב יו"ט
שניהם ראויים ואין כאן מוקצה ,ודוק בזה
היטב.
והנה עיין במגיד משנה שכתב שנחלקו
הפוסקים ,אם צריך לשחוט אחד
מהן או א"צ .וכתב המג"א סימן תצ"ח

סעיף י"א ס"ק כ' וז"ל ,ואינו שוחטו,
דמשום צער בעלי חיים התירו להערים,
ועכ"פ צריך לשחוט אחד מהם )מ"מ(,
ומשמע דאם נפלו בהמות שאינן אותו ואת
בנו מותר להעלותן אע"פ שאינו שוחט
אחד מהם כיון שראויות כולן לשחיטה,
וכן משמע סעיף ט' בהגה ,וצ"ע .ע"כ
לשונו .ועיין במחצית השקל.
ויש לבאר ,דהא פשיטא דיש איסור טורח
שלא לצורך יו"ט אף בראויות
לאכילה ,וכדאיתא בש"ס ביצה שם לעינן
משילין פירות ,אלא מפני הפסד ממון
התירו ע"י הערמה ,ולדעת הפוסקים
דצריך לשחוט ,מבואר דתרתי בעינן כדי
שיהיה בזה הערמה המועילה ,שיעלה ע"מ
לשחוט ותו שישחוט אחד מהן.
ולזה כתב המג"א דהך תרתי בעינן רק
באו"ב שאין שניהן ראויין לשחיטה
והערמה ניכרת טפי ,וע"כ צריך לכל
הפחות לשחוט אחד מהן ,אבל בראויין
לשחיטה ,סגי במה שמעלה ע"מ לשחוט
וא"צ שישחוט אף אחד מהן ,ופשיטא
דלהעלות שלא על מנת לשחוט אסור
דומיא דפירות וכן הא גופא שצריך
להעלות הראשון ע"מ לשחוט ,אע"פ
שראוי הוא ,מבואר דע"מ לשחוט בעינן
בכל גווני.
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ועיין להגאון מליסא בקהלת יעקב שם,
שתמה על המג"א מפשט דברי
הש"ס לחלק בין הנושאים ,יעו"ש .עכ"פ
כן שי' המג"א והאחרונים ,וממוצא
הדברים תמוהין דברי המשנה ברורה שם
בס"ק נ"ז שכתב דרק באו"ב צריך
להערמה ,אבל בשאר בהמות א"צ לזה.
ובס"ק נ"ט שם משמע דסובר דרק משום
דראוי להחמיר צריך לשחוט אחד מהם,
אבל מעיקר ההלכה יש לסמוך על שי'
הפוסקים המקילים בזה ,יעו"ש.
ולפ"ז אין חילוק בין או"ב לבהמות
המותרות ,דהעלאה ע"מ לשחוט
בעינן בכל גווני ,ושחיטה בכל גווני א"צ
מדינא .וא"כ אמאי כתב לעיל שם לחלק
בעיקר הדין בין או"ב לבהמות המותרות,
וצ"ע.

ומש"כ המג"א ,וכן משמע סעיף ט' בהגה.
פי' במחצית השקל ,שמדקדק
מלשון רבינו שהביא הרמ"א שם ,ואם נפל
בכור בבור אסור להעלותו ,דהא אינו ראוי
לשוחטו ,אלא עושה לו פרנסה במקומו.
ע"כ.
ומשמע דה"ט שאסור להעלותו משום
שאינו ראוי לשחיטה דווקא,
ותיפוק ליה שלא ישחטנו במציאות,
וחזינן דלא איכפת לן בזה מה שלא
ישחטנו ,והיינו דרבינו לא נקט האיסור
משום טורח אלא משום מוקצה בלבד.
ומוכח דלאיסור טורח אפשר להערים
ואע"פ שאינו שוחט ויכול להעלותו ,אבל
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איסור מוקצה א"א להעלותו .כן נראה
ביאור דבריו.

ותמוה מאד ,דנראה ברור מה דנקט רבינו
בהלכה הנ"ל דעושין לו פרנסה
במקומו ,לאו עצה טובה קמ"ל או כדי
למנוע צער בע"ח ,דהכא בדיני יו"ט
עסקינן ,אלא כוונתו מבוארת ,דאפשר רק
לעשות לו פרנסה במקומו ,ואפשרות
אחרת ליכא ,ואם א"א לפרנסו במקומו
נמי א"א להעלותו ,וכמש"כ לעיל,
דהמג"א גופיה בהלכות שבת מבאר כן
שי' רבינו .וזה שדייק רבינו בלישניה,
מפני שאינו ראוי לשחיטה ביו"ט ,כלומר
דאסור משום מוקצה ,ואף במקום צער
בע"ח כן דינא.

וא"כ מה הוקשה להמג"א שיכתוב רבינו
שם טעמא דאיסורא משום טורח,
דאי משום הא ,אם א"א בפרנסה במקומו
אע"ג דא"א להערים נראה דנדחה איסור
טורח מפני צער בע"ח ,דהא חזינן לעיל
דאיסור ביטול כלי מהיכנו חמור טפי
מאיסור הטורח ונדחה במקום צער בע"ח
רק אם א"א בפרנסה במקומו .ועל איסור
טורח מותר להערים אע"ג דאפשר
בפרנסה במקומו.
וגם אם נאמר דאינו חמור איסור ביטול
כלי מהיכנו מאיסור הטורח ,שהרי אף
איסור הטורח אינו מותר בלא הערמה,
ואם א"א להערים באמת אסור להעלותו,
ועיין בזה בסוגיא בביצה שם ,מכל מקום
פשיטא דלא חמירא טפי ,וכמו דנדחה

¯„È

˜¯È‡Â

Ë"ÂÈ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó¯ ÏÚ ˙Â¯Ú‰

איסור ביטול כלי מהיכנו מפני צעב"ח ,כן
נמי נדחה איסור טורח.

וכן נמי זיל בתר טעמא ,דה"ט דנדחה
איסור ביטול כלי מפני צעב"ח איתא
בש"ס שבת דף קכ"ח ע"ב משום דצער
בעלי חיים דאורייתא ,ואיסור ביטול כלי
מדרבנן ,וכן נמי איסור טורח הוא מדרבנן,
ואמנם עיין במרכבת המשנה פרק י"ג
מהלכות רוצח דדייק בלישנא דרבינו בזה
דאינו כלשון הש"ס ,ולדעתו צער בע"ח
דרבנן .מכל מקום אף לפירושו שם מבואר
כדברינו ,יעו"ש .ורק לענין מוקצה
החמירו שעומד אף בפני צער בע"ח
ואע"פ שאינו אלא מדרבנן.
והתוס' רי"ד חולק אף בזה וס"ל דצער
בע"ח דוחה אף איסור המוקצה,

„ÚÂÓ

ומה דאיתא בדף כ"ו ע"א ,דאף במקום
צער בע"ח לא התירו להעלותו ,היינו
לשיטתו רק כיון שאפשר בפרנסה
במקומו ,וכן יש ללמוד מדברי הרמב"ן
בחידושיו לב"מ דף ל"ג ע"א ,עי"ש.
וביאור הדברים ,דאע"ג דאפשר בפרנסה
במקומו ,מכ"מ עדיין איכא צער בע"ח,
אלא שאינו מרובה כל כך.
ומש"כ רבינו ,משום צער בע"ח התירו
להערים ,כן מבואר מסוגיא דשבת
קי"ז ע"ב ,אבל בביצה ל"ז ע"א מבואר
טעמא משום הפסד ממונו .וכ"כ הרשב"א
בעבוה"ק שער שני סעיף ב' ,ועיין
במשנ"ב סימן תצ"ח ס"ק נ"ח הובאו שני
הטעמים] .עיין בדברי חיים הלכות אבידה
סי' ח'[.

]הלכה ה[ .אווזין ותרנגולים ויונים שבבית הרי אלו מוכנין ואינן צריכין זימון .ע"כ.

הנה עיין בדברי רבינו בהלכות שבת פ"י
הלכה כ"ד שכתב שם ,שאין בצידת
אלו משום מלאכה ,והכא מבואר שאין
בהם משום מוקצה .וביוני שובך ,מבואר
שם דיש בהם צידה ,והמגיד משנה כתב
כאן שאין בהן צידה גמורה ,וסתר משנתו
למה שמבאר בהלכות שבת ,ועיין בזה
בספר בינה לעיתים.
והנה לעיל בפרק א' הלכה ז' וח' כתב
רבינו המלאכות המותרות והאסורות
לצורך אוכל נפש ביו"ט ולא הזכיר שם
דין הצידה ,ולטעמא שכתב שם דכל שאין

בו הפסד וחיסרון טעם בנעשה מערב
יו"ט ,יש לדון לענין צידה ,יעויין בר"ן
ר"פ אין צדין דיש הפסד טעם בדגים
הניצודים מערב יו"ט ובתוס' רי"ד שם
כתב דרק בדגים י"ל כן ,אבל בבהמה חיה
ועוף אין כל הפסד טעם ,אבל המאירי שם
כתב דאף בשאר בע"ח יש חיסרון טעם,
ובשיטת רבינו חזינן דאין איסור צידה
ביו"ט ,וכן מפרש בשיטתו בשו"ע הגר"ז
בקו"א סימן תצ"ז .וע"ע במרכבת המשנה
פ"א ה"ז מש"כ בזה .ורבינו גופיה מפרש
שיטתו בפי' המשנה ר"פ א"צ דבמחוסר
צידה אין האיסור אלא משום מוקצה,
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יעו"ש] .שו"ר בשו"ת הר"י מסלוצק סי'
י"ח מש"כ בזה ,יעו"ש[.

ומש"כ רבינו ,הרי אלו מוכנין וא"צ זימון,
יש לדקדק בכפל הלשון ,דכיון
שאמר שהרי הן מוכנין ,פשיטא שא"צ
זימון .ונראה ,דהנה בגמ' פ"ק דביצה דף
י' ע"ב ,אי נמי זימנין דמשתכחי כולהו
כחושים ושביק להו מותי לאמנועי
משמחת יו"ט ,ויעו"ש ברש"י ,וצ"ע
לכאורה דהא מפורש בגמ' דף כ"ה ע"א
לדעת ב"ה דיוני בית א"צ זימון ,משום
שאינן מוקצה .והשתא לסברא הנ"ל
דצריך זימון לא רק כדי להוציא מידי
מוקצה ,אלא כדי שלא יבוא למנוע
משמחת יו"ט ,וא"כ אמאי מותרין יוני
בית בלי זימון .וכבר הק' כן היש"ש פרק
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א"צ סי' ב' ,יעו"ש מש"כ ,וכן עיין היטב
בב"י סימן תצ"ז.
ונראה בפשוטו ,דאין כוונת הש"ס להצריך
זימון והכנה משום החשש דאתי
לאמונעי משמחת יו"ט ,אלא אם צריך
הכנה להוציא מידי מוקצה ,הצריכו
חכמים שתהא הכנה מעולה המונעת אף
חשש דמניעת שמחת יו"ט .אבל במה
שאינו מוקצה ,וא"צ להכנה מעיקר הדין,
לא הצריכו להכנה משום מניעת שמחת
יו"ט .וזה כוונת רבינו שכתב ,וא"צ זימון,
כלומר דא"צ זימון משום חשש הנ"ל,
וכש"נ .וכן נמי בא להוציא משי'
הראבי"ה שהובא בהגהות מימוניות דצריך
זימון מפני הטורח ,יעו"ש.

]שם[ .אבל יוני שובך ויוני עליה וצפרים שקננו בטפיחין או בבירה ובפרדס הרי
אלו מוקצה ,וצריך לזמן מבערב ולומר אלו ואלו אני נוטל ואינו צריך לנענע.
ע"כ.

מקור דין זה במשנה ביצה דף י' ע"א ,ויש
לעיין ,דיעויין לעיל בפרק א' הי"ח
כתב רבינו לענין הכנת המוקצה ,עד שיכין
אותם מבערב ויחשוב עליהם לאכילה.
מבואר דסגי בהכנה ע"י מחשבה ,וכאן
איתא דאמירה בעינן .ועיין בשו"ע הגר"ז
סימן תצ"ה סי"ד ובקו"א שם סק"ח
שמאריך בזה ומסקנתו דסגי במחשבה .וכן
פסק משמו בשער הציון סימן תצ"ז ס"ק
כ"ג ,אבל תמוה לומר דלשון המשנה
ורבינו שאינו בדיוק הוא.

והנה הסתירה בזה מבוארת יותר ,שהרי
בפרק א' שם מפורש הדין של יוני
שובך ,וע"ז קאמר התם דסגי במחשבת
אכילה .אכן נראה דהרי שני עניני מוקצה
הוזכרו שם בפרק א' ,מוקצה דתרנגולת
העומדת לגדל ביצים ופירות העומדים
לסחורה וכדומה ,והיינו שסיבת הקצאתם
משום שאינם עומדים לאכילה ,אע"פ
שעומדים לצורך תשמישו של האדם.
ובמוקצה כה"ג סגי במחשבה לאכילה,
וע"י כך בטלה סיבת הקצאתם .אבל יוני
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שובך וכדומה שסיבת הקצאתם משום
שאינם עומדים בכלל לשימושו וצורכו של
האדם ,וכדי להזמינם יש צורך שיעמידם
לצורכו ,בכה"ג בעינן אמירה ,וכן נמי
דייקא לשון ההכנה דהכא ,אלו ואלו אני
נוטל ,כלומר עיקר ההכנה להעמידם
לצורכו.

ומש"כ רבינו ,וא"צ לנענע ,רצונו להוציא
משיטת ב"ש במתני' שם שמצריכין
נענוע ,וטעמם בש"ס ,דילמא אתי לאמלוכי,
ודעת רש"י דהיינו מפני הטורח „ ,אבל
רבינו בפירוש המשנה כתב טעמא משום
מוקצה ,יעו"ש היטב .וזה שכתב רבינו
דא"צ לנענע להוציא מידי מוקצה.

ולפ"ז נמצא מש"כ רבינו שם ,עד שיכין
אותם מבערב ויחשוב עליהם
לאכילה ,תרתי קאמר על שני סוגי
המוקצה ,וכן נמי להלן הלכה ט' ,העומד
על המוקצה וכו' ,ויאמר מכאן עד כאן אני
נוטל ,והתם נמי הפירות הפקר הן וכמש"כ
רבינו שם להדיא ,וע"כ אינן עומדות
לצורך תשמישו של האדם ,ובעינן להו
הכנה גמורה ,וכש"נ.

תו נראה ,עפ"י המבואר בירושלמי פ"ק
שם הלכה ד' דלוי מקיש על שובביה,
ובפירוש הנדפס לאחרונה מכת"י של בעל
החרדים דאף לדעת ב"ה מצריך לוי מעשה
כל דהו ,יעו"ש .וע"כ דייק רבינו דא"צ
לנענע ,ולא כדעת לוי ,אלא כסתימת ש"ס
דילן .ולענין ברכה ראשונה ושניה
המבואר בש"ס שם ,עיין בשפת אמת
בסוגיא שעמד על סתימת לשון רבינו.

]הלכה ו[ .זימן שנים ומצא שלשה הכל אסור .ע"כ.

בגמ' נאמרו שני טעמים לאיסורא ,או
משום תערובת איסור ,דאיכא חד
בודאי שאינו מוכן דמיערב בהו .ותו
דחיישינן שמא הני אזלו לעלמא והני
אחריני נינהו .ונפ"מ לענין הלכה בין שני
הטעמים ,כתב המג"א סימן תצ"ז ס"ק י"ד
ע"פ האמור בשו"ע יו"ד סימן ק"י ס"ז
דבנפל אחד מהם כולם מותרים ,והיינו אם
אין האיסור אלא משום תערובות ,אבל אם
חיישינן שמא הני אזלו לעלמא אסור בכל
גוונא.



והנה כתב הרשב"א בחידושיו ,דטעמא
דאמרינן הני אזלו לעלמא הוא
אליבא דרבנן דאמרי לענין מעות מעשר
שני דהכל חולין .וטעמא דאיכא חד
דמערב בהו הוא אליבא דרבי .ורבינו פסק
בפרק ו' מהלכות מע"ש ונט"ר כרבנן
דהכל חולין .ולפ"ז אין להתיר הכא בפרח
אחד מהם ,שאין האיסור משום חשש
תערובת בלבד ,אמנם המג"א שם כתב
לחלק בין מעות ליונים שהם מפריחין,
ואף רבנן מודים בזה לרבי דאמרינן מנה



„ .יל"ע ברש"י ביצה י ,א ד"ה אבלו וד"ה גזרינן וצ"ע לע"ע.
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מונח ומנה מוטל ,וכן פסק המשנה ברורה
שם ס"ק ל"ו ,ולא כשי' שו"ת כנסת
יחזקאל סימן כ' דפליג בזה ,יעו"ש.
ונראה דסברא זו מוכרחת בדעת רבינו,
שהרי פסק בהלכות מעשר שני
שם ,בהניח מאתים ונמצא מנה אפילו הן
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בשני כיסין הכל חולין .והכא פסק להלן,
דזימן שלשה ומצא שנים מותרים .ועל
כרחך מחלק כדאיתא בש"ס בין מעות
ובין גוזלות העשויין לדדות .וכן נמי
נקטינן סברא זו לדין זימן שנים ומצא
שלשה ,וכמש"כ.

]שם[ .שלושה ומצא שנים מותרין .ע"כ.

בגמ' דף י' ע"ב העמידו דין זה דאירי
אפילו במקושרין דגוזלות מנתחי
אהדדי ,ורבינו השמיט חידוש זה .וכבר
עמד בשאלה זו הב"י בסימן תצ"ז ,ומש"כ
שם ליישב ,תמוה מאד ,וכמו שהאריך
הצל"ח בסוגיא שם ,ובאמת הרמ"א פסק
כן להלכה ,יעו"ש בסעיף י"ג.
והנראה בזה ,דלכאורה פשוט הוא ,דסברת
גוזלות מינתחי אהדדי ,אינה תורת
ודאי ,אלא דהוי בגדר ספק שאינו שקול,
דאילו ספק מוכן אסור .וראה להלן הלכה
ח' ביארנו דעת הרמב"ם דלשיטתו נחלקו

בדין זה ת"ק ור"ש בן אלעזר בברייתא דף
כ"ד וכמש"כ המהרש"א שם ,ודעת רבינו
לפסוק דאף ספק שאינו שקול אסור והכנה
ודאית בעינן ,ועיין במרכבת המשנה כאן
שכתב בזה"ל ,שגזרת חכמים כך היתה
שכל שאיננו ודאי מוכן אסור ונמצא ספק
מוכן הו"ל ודאי דדבריהם וכו' .ע"כ
לשונו .ולפ"ז י"ל דסוגית הש"ס דהכא
אזלא כמ"ד דכל ספק שאינו שקול מותר,
וע"כ התירו אף במקושרין דכיון דמצא
שנים אמרינן דמנתחי אהדדי ,אבל רבינו
שפסק דאין להתיר אלא ודאי מוכן,
וכשיטתו להלן ,השמיט דין זה.

]הלכה ז[ .דגים שביברין גדולים וכן חיה ועוף שביברין גדולים כל שהוא מחוסר
צידה עד שאומרים הכא מצודה ונצודנו הרי זה מוקצה ואין צדין אותן
ביו"ט ואם צד לא יאכלו .ע"כ.

הנה רבינו בהלכות שבת פרק י' הלכה י"ט
כתב ,או ששלה דגים מן הים לתוך
ספל של מים הרי זה חייב .וכן עוד שם,
הבריח דג ועקרו מן הים לבריכה של מים
וכו' הרי זה פטור ,יעו"ש.
ומבואר מדבריו ,שאין הדג בכלל ניצוד
אלא בספל של מים .והכא כתב

רבינו דרק ביברין גדולים יש בהם צידה,
אבל ביברין קטנים משמע שאין בהם
צידה ,וכמש"כ כן הראב"ד בדעת רבינו,
וצ"ע שסתר רבינו משנתו.
ונראה לפי מה שנתבאר לעיל הלכה ה'
בדעת רבינו שאין איסור צידה
ביו"ט ,ואין הנדון במחוסר צידה אלא
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משום מוקצה גרידא ,דא"ש היטב ,ואין
הדין האמור בהלכות שבת ענין לכאן.
דהכא קבעו חז"ל דכל המחוסר צידה עד
שאומרים הכא מצודה ונצודנו ,הוא
מוקצה ,ולא מחמת איסור מלאכה ,אלא
שכן היא המציאות שאדם מקצה דעתו
מערב יו"ט כל מה שמחוסר צידה עד
שאומרים הכא מצודה ונצודנו .ודייקא
לשון רבינו שלא הזכיר לשון זה בהלכות
שבת ,אלא מחוסר צידה בלבד ,דלשון זה
עד שאומרים וכו' ,הוא מענין המוקצה.

ולפ"ז בטעונין צידה אבל לית בהו הך עד
שאומרים וכו' ,אין הוא מוקצה .ותו
ל"ק מדגים שבבירין קטנים ,דאע"ג
דחייבין עליהם משום צידה כדמוכח
בהלכות שבת ,מכל מקום אינם בכלל
מוקצה ,וכש"נ .ומהאי טעמא יש להעיר
על מש"כ הלח"מ ,דשיעור הכא מצודה
ונצודנו האמור כאן לענין חיה ועוף הוא
אותו השיעור האמור בהלכות שבת בדין
מקום גדול וקטן דתליא בצל הכתלים
ושחיה אחת ,יעו"ש .וכ"כ רש"י בסוגיא
דר"פ אין צדין ,אמנם להנתבאר בדעת
רבינו אין לומר כן ,שהרי אין ענין מוקצה
לענין דין צידה.

ועיין במגיד משנה שמבאר שיטת רבינו,
ולדעתו פליגי ת"ק ורשב"ג בדין
צידת הדגים ,ועיין בלח"מ ובפר"ח סימן
תצ"ז ועוד .ונראה דפליגי אף לענין צידת
חיות ועופות ,ויסוד מחלוקתם הוא עפ"י
מש"כ ,דלדעת ת"ק אף לענין יו"ט תליא
בהיתר צידה האמור בהלכות שבת ,והיינו
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עיקר דין צידה ,ואפשר דלדעתו יסוד
האיסור באמת אינו מטעם מוקצה ,אלא
דעיקר המלאכה אסורה מדאורייתא או
מדרבנן ,וכמו שנחלקו בזה רש"י ותוס'
ר"פ אין צדין ,אבל דעת רשב"ג שהלכה
כמותו דתליא בכל שאומרים הבא מצודה,
והיינו דין מוקצה.
ולפ"ז נראה דמקור הדין שכתב רבינו
בהלכות שבת שם דצידת דג הוא
בספל ,מקורו הוא במתניתין ,שהרי ת"ק
מתיר צידת חיה ועוף בביברין קטנים,
ומ"מ אוסר צידת דגים בכה"ג ,וע"כ אין
הדג ניצוד בביבר קטן אלא בספל בלבד.
וכמו שכ"כ להוכיח הראב"ד בהשגות,
יעו"ש .וכמש"כ דבדברי ת"ק נאמרו
עיקרי דין צידה.
ועיין בספר מרכבת המשנה בהלכות שבת
שם שכתב דמקור דין דצידת דג
בספל הוא בירושלמי סו"פ האורג ,דאיתא
שם ,דסכירת הנהר מותרת ,ומפרש דרצונו
לומר דאף ביו"ט מותר לעשות כן ,דאין
זו צידה .ומוכח דאין צידה אלא בספל,
יעו"ש.

ודבריו תמוהין ,דהא כן איתא גם בגמרא
בבלית ביצה דף כ"ה ע"א ,הסוכר
אמת המים מערב יו"ט ולמחר השכים
ומצא בה דגים מותרין ,וכן פסק רבינו
להלן הלכה ח' ,וחזינן להדיא דביו"ט
גופיה אין לעשות כן ,אמנם אין האיסור
משום מלאכה אלא משום מוקצה וכש"כ.
ויעו"ש בפני משה בירושלמי.
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ומש"כ רבינו ,ואין צדין אותן ביו"ט ואם
צד לא יאכלו .נראה לבאר,
דעפ"י מש"כ דאין איסור צידה מעיקר
דין מלאכה ,אלא משום מוקצה ,ובגדר
איסור המוקצה ליכא אלא איסור אכילה
והשתמשות ,ואיסור הצידה הוא ממילא,
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דכיון דאסור לאכול ,נמצאת הצידה
מלאכה שלא לצורך אוכל נפש ,ועל כן
סד"א דאם צד בדיעבד שיאכלו ,ועל ידי
כך מצילו למפרע מאיסור מלאכה ,ולזה
כתב רבינו ,דאם צד לא יאכלו .‰

]שם[ .וכן חיה שקיננה בפרדס הסמוך לעיר ילדיה כשהן קטנים שאינן צריכין
צידה אינם צריכים זימון מפני שדעתו עליהן .ע"כ.

דין זה מבואר בביצה דף כ"ה ע"א .והנה
מבואר דתרתי בעינן ,שיהיו קטנים
שאינן צריכין צידה ,ויהיו בפרדס הסמוך
לעיר ,ורק ע"י כך הם מוכנים ,ונראה
לבאר עפ"י מש"כ דאין איסור צידה ,וכל
הנידון משום מוקצה בלבד ,דבחיה ועוף
הנמצאים בביברין ,אע"ג דצריכין צידה,
אבל כיון שנמצאים בביברין המיוחדים
לכך ,הרי הם מוכנים ,אבל בחיה הנמצאת
בפרדס ,אע"פ שהוא סמוך לעיר ,אין הם
מוכנים אם צריך לצודה ,אלא בעינן
שתהא דוקא קטנה שא"צ צידה.
ועיין בגמ' שם מבואר דאם אין הפרדס
סמוך לעיר הוי מוקצה וצריך הכנה,
אבל אם החיה צריכה צידה ,אין הכנה
מועלת לה .וצריך טעם מאי שנא מיוני
שובך וכדומה דאע"ג דצריכים צידה,



מכ"מ מועלת להם הכנה .ונראה דהיינו
דדייק הש"ס דהני מבעייא להו צידה
מעלייתא ,כלומר דלא דמו ליוני שובך
דאע"ג דצריכים צידה מועילה להם הכנה,
כיון שאין הצידה הצריכה להם מעולה,
שהרי חוזרין לכלובם בערב ,כדאיתא בדף
כ"ד ע"א .אבל לחיה כיון שצריך צידה
מעולה אין הכנה מועלת ,דבטלה דעתו.
אלא שרבינו לא כתב דינים אלו
המפורשים בש"ס .ועיין מ"מ שכתב
שהכל מבואר בדברי רבינו ,וצ"ע בכוונתו.
אמנם רש"י פי' בחיות קטנות שא"צ צידה
לא מחמת עצמן ,אלא כיון
שהפרדס הוא מקום המשתמר אצלם,
ולשון רבינו אינו כן שכתב ,שאינן צריכין
צידה ,והיינו מחמת עצמן .ולפ"ז יהיה
מקור למש"כ רבינו בפ"י מהלכות שבת


 .‰שוב ראיתי בספר אפיקי ים חלק ב' סימן ט"ו מש"כ בזה ,יעו"ש .וע"ע פי' רב ניסים גאון שבת
קו ,ב.
]אגב ,פשוט לי וא"צ לפנים ,שהזורק חוץ בבע"ח שאינו ניצוד והרגו ,שאינו חייב אלא משום נוטל
נשמה ,ולא משום צידה ,דצידה היינו שיש לו בעל חי ניצוד ,וכה"ג ליכא בעל חי ניצוד[.
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הלכה כ"ד ,הצד צבי זקן או חיגר או חולה
או קטן פטור ,ע"כ .ומקור הלכה זו
במסכת שבת דף ק"ו ע"ב ,אבל שם לא
נזכר קטן .וכן בשו"ע או"ח סימן שט"ז
ס"ב לא כתבו .ובמשנה ברורה שם כ"כ
בשם רבינו ,וציין דמקור דבריו הוא
בירושלמי פרק שמונה שרצים ה"א,
ויעו"ש בצפנת פענח על הלכות שבת
שציין מד' התוספתא .ולהאמור ,הרי זה
מבואר בסוגיין דקטנים אינן בני צידה.

מותרות .ועיין בפירוש רבינו חננאל
בסוגיא שם ,מבואר כדברי רבינו.

ועדיין צ"ע לדברינו ,דא"כ מה הדמיון
בש"ס שם דין זה לדין הסוכר אמת
המים ,ובשלמא לפירש"י ,היינו דכמו
בסוכר אמת המים ואין הדגים יכולים
לצאת ,כן נמי אין החיות הקטנות יכולות
לצאת ,דהפרדס משמרן .אבל לפימש"כ
בדעת רבינו צ"ע לכאורה .והנראה בזה,
דהנה יעוין שם במסקנת הש"ס ,אידי
ואידי בדידה ,ופירש"י בולד ,כלומר דחיה
שקננה היינו ולד ,אבל רבינו לא כתב כן,
אלא ,חיה שקננה בפרדס ילדיה כשהן
קטנים וכו' ,ואינו מובן למה נקט כן ,ולא
כתב בפשיטות דחיות קטנות בפרדס

ונראה דקמ"ל דאע"פ שלא ידע במציאות
הדגים מערב יו"ט ,מכ"מ הם
מוכנים ,וכן הוא גם לענין חיה שקננה,
דידע רק במציאות החיה בפרדס ,וילדיה
היו מוכנים ממילא .וזה שהשוו בגמ' דין
הסוכר אמת המים לדין חיה שקננה וכו',
דבשניהם הוו מוכנים אע"פ שלא ידע מערב
יו"ט במציאותם .ועיין במג"א סימן תצ"ז
ס"ח שכ"כ ,דאם הפרדס קרוב לעיר הרי הם
מוכנים אע"פ שלא ידע בלידתן .ובשער
הציון שם ס"ק מ"ג הביא דהאחרונים פליגי
על המג"א בזה .ולהנתבאר בדעת רבינו,
מוכח כשיטת המג"א.

והנה גם בדין הסוכר אמת המים המבואר
שם בגמ' וכתבה רבינו להלן הלכה
ח' ,משמעות הלשון דבשעת סכירה לא
ידע ולא מידי אם יש שם דגים או לאו.
וכדאיתא שם ,ולמחר השכים ומצא וכו'.
ובאמת צ"ע על המחבר בסימן תצ"ז ס"ה
ששינה לשון הגמ' ורבינו וכתב בסתמא,
יעו"ש.

]הלכה ח[ .מצודות חיה ועופות ודגים שפרסן מערב יו"ט לא יטול מהן ביו"ט
אלא א"כ יודע שניצודו מערב יו"ט .ע"כ.

דין זה מבואר במשנה ביצה דף כ"ד ע"א.
ושם בגמ' איתא טעמא דספק מוכן
אסור .תו איתא שם ,שאם מצא המצודות
מקולקולות מערב יו"ט בידוע שמערב
יו"ט נצודו ומותרים .ועיין במ"מ שכתב

שרבינו לא הזכירו לפי שדין זה פשוט
ומוכרח ,יעו"ש.
אבל עיין בב"ח ריש סימן תצ"ז שכתב
דדין זה אינו מילתא דפשיטא,
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ואדרבא נחלקו בזה תרי לישני דהש"ס
שם .וללישנא קמא דאין הלכה כרבן
גמליאל ,לא מהני ראיה זו להוציא מידי
מוקצה .ועיין שם באליהו רבא סק"ו
שדחה לדברי הר"ח ומקיים דברי המ"מ.

והנראה בזה ,דהנה עיין מהרש"א בדף
כ"ד ע"ב שכתב בדעת רש"י
שנחלקו בזה ת"ק ור"ש בן אלעזר ,דרק
לדעת רשב"א מותר בנמצאו הרשתות
מקולקלין מערב י"ט ,אבל לדעת ת"ק אין
להתיר .והביאור ,דאין ראיה זו בתורת
ודאי ,אלא דאין זה ספק השקול ,אלא
ספק הקרוב לודאי ,ופליגי תנאי אם ספק
הקרוב לודאי הוי נמי בכלל ספק מוכן
אסור או לאו .ופסק רבינו דאין יוצא
מתורת מוקצה אלא בהכנה ודאית ,והוא
ביאור הדין דספק מוכן אסור ,וכמש"כ
המרכבת המשנה לעיל הלכה ו' שגזירת
חכמים כך היתה שכל שאיננו ודאי מוכן
אסור ונמצא ספק מוכן הו"ל ודאי
דדבריהם ,ע"כ לשונו .וראה לעיל בהלכה
ו' פירשנו לפ"ז שיטת רבינו ,וכן לעיל
בהלכה א' מש"כ בזה.

ועפ"י סברא זו יל"ע בדעת הרא"ש מלוניל
בתמים דעים סימן ק"כ והביאו
הר"ן בסוגיא שם ,דספק מוכן מותר ביו"ט
שני ,משום דהוי ספק ספיקא ,וכן איפסיק
בשו"ע סימן תצ"ז סעיף ד' .ולהמבואר
י"ל דאף ספק ספיקא לא אהני להתיר,
אלא בעינן הכנה ודאית.
]ודברי הרא"ש מלוניל בתמים דעים שם
צריכין לביאור במש"כ ,ואפילו
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לרב אשי דאמר כל דשיל"מ וכו' ,ה"מ
איסור השווה בכל וכו' ,יעו"ש ,וצ"ע[.

ובמשנה ברורה שם ס"ק י"א הביא דיש
חולקים על דעת הרא"ש מלוניל,
וכתב בטעמם משום דאין יו"ט שני בכלל
ספק ,אלא ודאי דרבנן הוא ,יעו"ש .ותמוה
מאד דרבינו הוא הסובר כן להלן פרק ו'
הלכה י"ד ,דבזה"ז אין יו"ט שני ספק אלא
ודאי ,כיון דאנן בקיאין בקביעא דירחא,
ובאמת יעוין בפרק א' הלכה כ"ב שכתב,
כל דבר שאסור בראשון אסור בשני.
ומשמע דאף ספק מוכן בכלל זה.
 "˘ÓÙÏÂלעיל בלא"ה ס"ל לרבינו דאף
ספק ספיקא אינו מותר
במוקצה ,אבל להלכה לא הובאה דעת
רבינו בשו"ע סימן תקכ"ז סעיף כ"ב.
יעו"ש לענין עירוב תבשילין על תנאי
בזה"ז ,וא"כ אמאי כתב המשנ"ב להחמיר
עפ"י דעת רבינו לענין ספק ספיקא.
ובאמת ראה בשו"ע הגרש"ז סימן תקט"ו
ס"ד שכתב הסברא באופן אחר ,יעו"ש
ודוק .ודברי המשנ"ב צ"ע.

ומה"ט תמוהין נמי דברי הגאון צפנת
פענח לעיל פרק א' הלכה ב'
שכתב שם בהא שהשמיט רבינו דין
המבואר בש"ס דספק נולדה ביו"ט ספק
נולדה בחול אסורה ,ויעו"ש במ"מ מש"כ
בזה ,והצל"ח שם בסוגיא .וכתב שם
הצפנת פענח ,שרבינו מבאר דין זה
במש"כ בהלכה כ"ד שם ,נולדה ביום שני
לא תאכל בשבת הסמוכה לה .והיינו ספק
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נולדה בחול ספק נולדה ביו"ט ,ומפורש
דאסור ,יעו"ש .ותמוה כנ"ל ,דלדעת
רבינו אין יו"ט שני בכלל ספק אלא ודאי
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יו"ט הוא ,ואין זה ספק נולדה בחול.
וצ"ע .ויעו"ש במרכבת המשנה מש"כ
בזה.

]שם[ .הסוכר אמת המים מערב יו"ט ולמחר השכים ומצא בה דגים הרי אלו
מותרין שכבר ניצודו מערב יו"ט והרי הן מוכנין .ע"כ.

ועיין מגיד משנה שכתב דהטעם שכתב
רבינו שכבר ניצודו וכו' ,מבואר
ברי"ף ,יעו"ש .והסבר הדברים נראה,
דהנה רש"י כתב שם ,ואת אלה הכין
והזמין ע"י מעשה זה ,ע"כ לשונו .ובאמת
כן מבואר בגמ' שם ,התם לא קעביד
מעשה הכא קא עביד מעשה.
אמנם מלשון רבינו אינו נראה כן ,אלא
משמע שהם מוכנים מחמת עצמן,
ולאו מטעם הכנה ,ואזיל לשיטתיה עפ"י
מה שנתבאר לעיל הלכה ז' דכל שאין
צריך מצודה אע"פ שצריך צידה ,אינו
מוקצה ,והיינו דגים בביברין קטנים,
וכמש"כ שם .ואף סוכר אמת המים הוי
ביבר קטן.

ומה דאיתא בש"ס דהכנה היא במעשה,
ולא משום שהם מוכנים מחמת עצמם,
היינו בס"ד דהש"ס לחלק בין סוכר אמת
המים לחיה שקננה בפרדס ,אבל לפי
מסקנת הגמ' דאף חיה שקננה בפרדס ה"ז
מוכנה ,היינו ילדיה ,ואע"פ שאין כאן
מעשה הכנה ,כן נמי בסוכר אמת המים,
ואין לחלק בין השווים.
אבל כל המפרשים הלכו בשיטת רש"י אף

לפי מסקנת הסוגיא ,וקשיא להו טובא,
עיין בט"ז סימן תצ"ז ס"ק ז' שתמה ,מאי
שנא מיוני שובך שאין הזימון מועיל
אלא לאותם שצריך ,וסתם זימון אין
מועיל להם .ואילו לענין דגים מהני
זימון בכולם .והביא שכבר עמד בזה
הרש"ל ביש"ש פרק אין צדין סימן י"א,
ועי"ש מש"כ חידוש לדינא ,וכן המג"א
שם סק"ה הביא לדברי הרש"ל ,ויעו"ש
גם במשנה ברורה סקי"ב מש"כ בשם
האחרונים.
ולדברינו בדעת רבינו לק"מ ,דאין כאן
ענין הכנה ,אלא דהם מוכנים
בעצמם .ונראה דכן כוונת המג"א שם
שכתב ,דאפשר דדמי לאווזים ותרנגולים
שאין צריך זימון .ובעל מחצית השקל
נדחק טובא לחלק בין הנושאים יעו"ש.
אבל פשוט נראה דכוונת המג"א דלמסקנת
הסוגיא אין הסכירה בתורת זימון אלא ע"י
הסכירה נעשו כאווזין ותרנגולים וכדומה
שאין צריך זימון .שוב מצאתי בספר ראש
יוסף לבעל הפמ"ג בביצה שם ,יעו"ש
בדבריו ,ונראה שכיון למש"כ ,ויעו"ש גם
בפני יהושע.
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]הלכה ט[ .בית שהוא מלא פירות מוכנין ונפחת נוטל ממקום הפחת ,ע"כ.

עיין במגיד משנה שכתב בשם הרמב"ן
בטעמא דאין הפירות מוקצים ,כיון
שאין המניעה בגוף הפירות .ועיין בט"ז
סימן תקי"ח ס"ק ז' שהוכיח מדברי רבינו
אלה לדין פירות הבאים מחוץ לתחום
דלית בהו מוקצה ,דהתם נמי אין המניעה
בגוף הפירות .אמנם כבר כתבנו לעיל
בהלכה ב' דשיטת רבינו דיש מוקצה
בפירות הבאים מחוץ לתחום .ולפ"ז צ"ע
שסתר רבינו משנתו .ומצאתי שעמד בזה
בראש יוסף דף ל"א ע"ב ,יעו"ש מש"כ
בזה.
אכן נראה דרבינו מיישב זאת בדקדוק
לשונו ,שהרי במשנה נאמר פירות

סתם ,ורבינו כתב פירות מוכנים .והמשנה
ברורה שם ס"ק מ"ד כתב דרצונו לומר
שאין הפירות עומדות לסחורה או הוכנסו
לאוצר ,יעו"ש.

אבל יל"פ בכוונת רבינו ,וכן מצאתי
במרכבת המשנה ,דבעצם הפירות
מוקצים כיון שבערב יו"ט הם בתוך הבית,
והוי דומיא דחוץ לתחום .אלא דכמו לענין
חוץ לתחום אע"ג דהוי מוקצה ,מכ"מ
מהני הכנה וכמש"כ הרמ"א סס"י תקט"ו
כן נמי לענין בית שנפחת הוי מוקצה ,אלא
דאיירי שהכינם ,וזה שכתב רבינו מוכנים,
ותו ל"ק מידי.

]שם[ .העומד על המוקצה מערב יום טוב בשנה השביעית שכל הפירות הפקר
צריך שירשום ויאמר מכאן ועד כאן אני נוטל ואם לא רשם לא יטול .ע"כ.

עיין מגיד משנה שהביא לשון רש"י על
המשנה דנקט שביעית ,דא"צ לעשר.
תו כתב דלא כתבו רבינו בהלכות שבת,
משום דלדעת רבינו אין מוקצה אלא
ביו"ט ,ויעוין בלח"מ שכתב דאע"ג
דגרוגרות וצימוקין אתיניהו אף במוקצה
דשבת ,מכל מקום רבינו רצה לכלול דין
זה בכל מיני מוקצה.
אמנם עיין בפי' המשנה שם כתב רבינו
דאיירי בגרוגרות וצימוקים .והיינו
דמוקצה דהכא אינו שם איסור מוקצה
אלא שם עצם ,שהוא מקום ששוטחין
הפירות ליבוש ,והוא הרחבה שאחורי

הבתים ,ועיין במשנה ביצה דף ל' עצים
שבמוקצה ומש"כ שם רש"י ורבינו בפי'
המשנה ,וכן בעירובין דף ק"א ע"א
במשנה ,הדלת שבמוקצה וכו' ,ויעו"ש
ברש"י .ויעו"ש בעירובין דף כ"ב ע"א,
דיר וסהר שבמוקצה .וראה בערוך ערך
מוקצה מש"כ בזה ובשם גאון בפירוש
משנתינו ,המוקצה הוא המקום המוכן
להקצות בו פירות כדי ליבשן וכו' ,יעו"ש.
וכן מש"כ רבינו בפרק כ"ו מהלכות שבת
הי"ד ,חוץ מגרוגרות וצימוקים ,ומבואר
מכל הנ"ל דאין המוקצה כאן כולל כל
מילי דמוקצה ,אלא הוא שם העצם ואיירי
רק בגרוגרות וצימוקין.
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והנה רש"י במשנה פי' בטעמא דבעינן
רישום ,כיון דאין ברירה ,צריך
שירשום כדי שיזכור הפירות שהכין ,ועיין
במאירי שכתב דלפ"ז נראה דאם הוא
בטוח בזכירתו ואינו חושש שיחליף ,א"צ
לרשום.
והנה בדעת רבינו לכאורה אי אפשר לפרש
דטעמא משום ברירה ,דהא מוקצה
הוא איסור דרבנן ,ובדרבנן קי"ל דיש
ברירה ,וכבר הק' כן המג"א בסימן תצ"ה
סק"י .ועיין בזה גם בשער המלך פ"ג
מהלכות גירושין .ובספר זרע אברהם
להגר"א לופטביר ז"ל בדיני ברירה כתב,
דמצינו במוקצה שהחמירו בו כעין
דאורייתא ,וע"כ אף לענין ברירה י"ל
דבמוקצה אין ברירה ,יעו"ש.

אמנם נראה דבדעת הרמב"ם בלא"ה אי
אפשר לפרש כן ,שהרי כפל לשונו,
ואם לא רשם לא יטול ,והוסיף על לשון
המשנה ,ונראה רצונו בזה ,דאילו לטעמא
דברירה כתב המאירי דאם בטוח שזוכר
א"צ לרשום ,לזה כתב רבינו דרישום
מעכב בכל גווני .והיינו דהוי מעיקר הדין.
ומה"ט נמי אין לומר בדעת רבינו מש"כ
עוד המג"א לתת טעם לדין זה ,כדאיתא
בגמ' דף י' לענין יונים דילמא מטלטל
מידי דלא חזי ליה ,עי"ש .אבל לפי מה
שנתבאר בדעת רבינו ,הרי אף בזוכר היטב
לא מהני הכנה בלי רישום ,וא"כ אין
לפרש כן בשיטתו.
ובתוס' שם כתבו הטעם משום דאקציה
בידים ,ובהגהות הגר"א כתב דכן
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הוא בירושלמי .אמנם בפי' הגר"א
בירושלמי אינו מפרש כן .ויעוין במפרשי
הירושלמי מה שנדחקו בביאורו .והמג"א
שם כתב די"ל כן אף בדעת רבינו דהוא
מטעם אקציה בידים.

והנה לפ"ז מוכרח מש"כ לעיל דהכא
איירי בגרוגרות וצימוקים ולא
בשאר מוקצה דלית בהו אקציה בידים.
אבל הלח"מ לא כתב כן וכן בשער הציון
שם ס"ק ל"ג כתב דכן נראה מדברי המגיד
משנה ,ויעו"ש עוד בס"ק ל"ז בשם הגר"ז.
ולדעתם איירי רבינו בכל מיני מוקצה.
עוד הביא בביאור הלכה בשם הראשונים
שכתבו בטעמא דבעינן הכא רישום
והסביר שם דבריהם עפי"ד המאירי,
ונתבאר בדברי רבינו דרישום לעיכובא
ולא להיכר .ובע"כ צ"ל כמש"כ המג"א
בשי' רבינו דהיינו מטעם אקצינהו בידים.

אמנם רבינו בפרק כ"ו מהלכות שבת
הלכה י"ד לא כתב בטעם חומרת
מוקצה דגרוגרות וצימוקים מטעם אקציה
בידים ,אלא הטעם הנאמר בירושלמי,
מפני שמסריחות בינתים ואינן ראויות
לאכילה.

ועוד יש להוכיח דאין לומר כן בדעת
רבינו ,עפ"י מה שראיתי בספר
ברכת אברהם להג"ר אברהם אביש ז"ל
בביצה שם שתמה ע"ד התוס' שכתבו
טעמא דאקצינהו בידים ,הא איירי בפירות
שביעית שהם הפקר ,ומה מהני הקצאה
בידים שהיא רק ע"י בעלים ,יעו"ש.
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אלא שלא מובן מה הוקשה לו על התוס',
דאע"ג דאיירי בפירות שביעית
הפטורים מן המעשר ,אבל כבר זכו בהם
בעלים ואח"כ הקצו אותם לגרוגרות
וצימוקים .אבל ע"ד תקום קושיתו שהרי
רבינו כתב להדיא ,שכל הפירות הפקר,
וא"כ איך מהני הקצאה בידים כיון דליכא
בעלים .אלא דבאמת הא גופא צ"ע אמאי
כתב רבינו שהם הפקר ומה בעי בזה.
עכ"פ תו אין לומר בטעם הדין דצריך
רישום משום אקצינהו בידים דבהפקר אין
לומר כן ,והדר צ"ע טעמא מאי.
ונראה דה"ט גופא שכתב רבינו בהלכות
שבת בחומר המוקצה דגרוגרות
וצימוקים ,משום שאינן ראויות לאכילה,
משו"ה צריך רישום ולא סגי בהכנה
גרידא .ומה"ט נמי כתב רבינו דאיירי
בהפקר ,וכבר כתבנו בזה לעיל בהלכה ב',
דכל מוקצה בעי הקצאת בעלים ,ואף
בעכו"ם ליכא מוקצה ,אלא דמילי שהם
מוקצה מחמת עצמן הוי מוקצה אף בשל
עכו"ם או הפקר ,וע"כ כתב רבינו
דהפירות הפקר ,להשמיענו דאע"פ כן יש
עליהם תורת מוקצה כיון שאינן ראויות
לאכילה ,וכל שכן אם הפירות אינן הפקר
דאיכא הקצאת בעלים ואקצינהו בידים,
פשיטא דכן הדין ,ונתבארו דברי רבינו.
אמנם הא דפשיטא לן דבמוקצה דיוני
שובך וכדומה ,שהם מוקצים
מחמת עצמן ולאו מכח הקצאת אדם ,דאין
לחלק בין של ישראל לשל עכו"ם ,ובכה"ג

„ÚÂÓ

¯‰Î

אף בעכו"ם צריך הכנה ,אינו פשוט כל
עיקר.

דהנה בשו"ע סימן תצ"ז סט"ו איתא ,אינו
יהודי שהביא דורון לישראל ביו"ט
בני יונה קטנים משובכות שיש לו בעיר
כיון שא"צ צידה מותרים .ומקור דין זה
בב"י שם בשם שו"ת הרשב"א ,ולמדו
המפרשים דאיירי אף ביונים הצריכים
זימון ,ומכ"מ הכא א"צ הכנה משום דהן
של עכו"ם ,ויעו"ש במשנה ברורה ס"ק
מ"ח ,אבל בלשון הרשב"א בב"י שם לא
הוזכר זאת ,אלא כתב ,דאילו באו מחוץ
לתחום ,אין בהם איסור מוקצה ולא איסור
תחומין ,דעכו"ם א"צ הכן ,יעו"ש .אבל
יונים המוקצים בעצמם ,לא נזכר בדבריו.

ועיין עוד בשו"ע סימן תקי"ז ס"ב ,ישראל
שאמר וכו' ,מותר לאכול מהן ביו"ט,
והוא שלא יהיו מפריחין וכו' .ע"כ.
ובמשנה ברורה שם ס"ק י' ,פי' ,דהיינו
מטעם מוקצה ,ודוקא באין מפריחין,
ואע"ג דצריכין תמיד הכנה ,אבל הכא
בשל עכו"ם א"צ הכן .יעו"ש .אבל לא
נתבאר מה טעם לחלק בין במפריחין
הצריכין צידה ,אסור בשל עכו"ם ,הרי
מכל מקום של עכו"ם א"צ הכן.

ולכאורה היה אפשר לומר ,דבצריכין
צידה ,אין זה איסור מוקצה,
אלא כיון שניצודו ,הרי נעשתה מלאכה
לצורך ישראל ,וכדלהלן הלכה י' .אבל כל
המפרשים כתבו מטעם מוקצה ,וצ"ע מאי
שנא .וראה גם במשנ"ב סימן ש"י ס"ק
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˜¯È‡Â

Ë"ÂÈ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó¯ ÏÚ ˙Â¯Ú‰

י"ב שכתב כן ,וסתם ולא פירש טעמא.
וכתב שם דכן גם במחובר אין הבדל בין
של עכו"ם לישראל .ובשו"ע הגר"ז שם
ס"ג פי' דמחובר הוא מטעם גזירת פירות
הנושרין ,ובצידה ה"ט כיון שאינו בידו,
אף בשל עכו"ם הוי מוקצה .והפמ"ג
בסימן שכ"ה כתב הטעם במחובר ומחוסר
צידה ,דהוי כאקצינהו בידים.

ובאמת עיין בשו"ת שאילת יעבץ ח"מ
סימן מ"א שהקשה על האומרים
שעכו"ם א"צ הכן ,מהא דעכו"ם שהביא
דורון אם יש במינו במחובר וכו' ,ואע"ג
דאיסור אכילה הוא מטעם מלאכה ,אבל
הרי אסור אף בטלטול ,ומוכח דאיכא
מוקצה בשל עכו"ם .ויעו"ש שנדחק לחלק.
אמנם עיין במשנ"ב סי' תקט"ו סק"ו שכתב
עוד טעם לאיסור הטלטול ,יעו"ש.

„ÚÂÓ

והנה הדין המבואר בשו"ע סימן תקי"ז
ס"ב הנ"ל ,מקורו בטור שם בשם
הרא"ש בשו"ת כלל כ"ג ס"ו ,ושם לא
הזכיר הטעם דעכו"ם א"צ הכן ,אלא כתב
דבמפריחין איכא מוקצה ,ובאינן מפריחין
ליכא מוקצה ,והמפרשים הם שהוסיפו
דה"ט משום דעכו"ם א"צ הכן וחילקו
בזה בין צריכין צידה או לאו.
ומצאתי בשו"ת זכרון יהודה להר"י בן
הרא"ש סימן ב' שלא יכול היה
לעמוד על סוף דעת אביו בתשובה זו ,מה
נפ"מ בין צריכין צידה או לאו ,יעו"ש.
ואינו מפרש משום דעכו"ם א"צ הכן,
דא"כ אף בצריכין צידה כן הדין ,וכן אי
אפשר לפרש מטעם מלאכה ,שהרי
הרא"ש נקיט טעמא דמוקצה.
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 לפו"ר כונת רבינו דלפיכך גם יעלה ויבוא.9
 לאיזה צורך, דאם לא כן,נכללים בשל פרקים
 אבל צ"ע דלעולם לא,הזכיר כאן מימרא זו
. וצ"ע,תמצא שלושים יום בין ר"ח לר"ח
. ראה תחילת הלכות שבת פי"ז אות א.10



. ראה ספרי דברים פיסקא קסח.5
. א, ראה שבת פט.6
. להלן אות יב.7

 תפילת יעלה ויבא מבוארת להלן בסדר.8
.תפילת חג הפסח פכ"א אות ו
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תכב ס"ב על הנוסח לגמור או לקרוא ,וכן בטור
וב"י סי' תפח ס"א ,ועי' פרישה שם אות א.
 .13שם ה"ז.
 .14כ"ה בכתבי היד .ובדפוסים 'היה'.
 .15מחזור ויטרי עמ'  ,192-193סידור רש"י
עמ'  ,160והובא בב"י סי' תכב ס"ב .וראה
תשובות רש"י )אלפנביין( סי' נו וסידור ר"ש
מגרמייזא עמ' קצה ,ולכאורה משמע מלשון



תשובת רש"י שם שאע"פ שלא בירך אקב"ו
לקרא את הלל ,מ"מ ברך לפניה ברכת השבח
'מלך מהולל' וכו' ,עי"ש.
 .16שבת יא ,ב מדפי הרי"ף .וראה רבינו
פרחיה שם כד ,ב ,שיש ללמוד משיטות
הגאונים שמברכים על הלל בציבור בר"ח,
דש"מ שמברכים על המנהגות ,ומייתי דכיו"ב
חזינן בתעניות דהציבור קובעים ברכה בפ"ע
בתוך שמונה עשרה ,וה"ה הכא ברכה על הלל
בציבור ,ועי"ש עוד בשם רב נטרונאי ,וכ"ה גם
בהלכות רי"צ גיאת ח"ב עמ' ה ,שהיחיד שבירך
על ההלל ,אע"פ שפטור היה ובטעות בירך ,אם
אינו קורא את ההלל הרי בירך ברכה לבטלה,
ומשמע שע"י שקורא את ההלל אין כאן מוציא
שם שמים לבטלה ,וצ"ת הגדר בזה.
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‡‡˜„ Â‰ÊÁ Ï··Ï ÚÏ˜È‡ ·¯„ ,‚ÂÏÈ„· ÔÈ¯Â˜Â ÔÈÎ¯·Ó ¯Â·Èˆ Ï·‡ ,ÂÈÏÚ Í¯·Ó ÂÈ
˜‡¯¯Ó‡ È‚ÂÏ„ È‚Ï„Ó ‡˜„ ‡ÊÁ„ ÔÂÈÎ ,Â‰È˜ÂÒÙ‡Ï ¯·Ò ,˘„ÂÁ ˘‡¯· ÏÏ‰ Â
˘ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ÏÈÁ˙È ‡Ï „ÈÁÈ (· ,ÁÎ ˙ÈÚ˙) ‡‡˙ ,Ì‰È„È· Ì‰È˙Â·‡ ‚‰Ó ‰ÈÓ ÚÓ
‚.Ô‡Î „Ú .‰Î¯· ‡Ï· ‰ÈÏ È¯˜ ˘„ÂÁ ˘‡¯· ÏÏ‰ È¯˜ÓÏ „ÈÁÈ ÈÚ· È‡ ÍÎÏÈ‰ ,¯ÓÂ
Â·˙Î ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï ˙ÂÈ‡¯ ‡È·‰Â .ÂÈÏÚ Í¯·Ó „ÈÁÈ ÂÏÈÙ‡˘ ·˙Î 17 Ì˙ ÂÈ·¯Â
.19 ˘"‡¯‰ ÌÈÎÒ‰ ‰ÊÏÂ .18 ˙ÂÙÒÂ˙‰
]ÔÈ‚Ï„ÓÂ ,ÌÈÓ ÂÈÚÓÏ ˘ÈÓÏÁ „Ú ÏÏ‰‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ,20 ÔÈ‚Ï„Ó „ˆÈÎÂ [‰
·È˘‡ ‰Ó ¯ÓÂ‡Â ,'‰ ÚÓ˘È ÈÎ È˙·‰‡ ÔÈ‚Ï„ÓÂ ,Í¯·È Â¯ÎÊ '‰ ¯ÓÂ‡Â ,ÂÏ ‡Ï
.ÏÏ‰‰ ÛÂÒ „Ú '‰Ï
]ÔÈ· ,21 ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÈ„Î ˜ÂÒÙÏ È‡˘¯ ÏÏ‰‰ ˙‡ Ô‰· ÔÈ¯ÓÂ‚˘ ÌÈÓÈ [Â
ÈÙÓ Ï‡Â˘ ˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡·Â ,Ì„‡ ÏÎÏ ÌÂÏ˘ ·È˘ÓÂ „Â·Î‰ ÈÙÓ Ï‡Â˘ ÌÈ˜¯Ù‰
ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ,ÏÏ‰‰ ˙‡ Ì‰· ÔÈ¯ÓÂ‚ ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈÂ .„Â·Î‰ ÈÙÓ ·È˘ÓÂ ‰‡¯È‰
ÔÈ‡ „ÈÁÈ‰˘ ÔÂÈÎ ¯Ó‡˙ Ì‡Â .ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ· ÔÈ„Î ,˜ÒÂÙ ˜¯Ù‰
¯ÙÒ· ‡¯Â˜˘ Ì„‡Î ÈÂ‰Ï ,Â· ÍÈÈ˘ ˜ÒÙ‰ ‰Ó ,ÔÈ¯ÓÂ‚ ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈ· ÂÈÏÚ Í¯·Ó
˙.22 ÔÈÎ¯·Ó˘ ¯Â·Èˆ· Â· ‡¯Â˜˘ Ì„‡Ï Â· ‡ÎÈÈ˘ ‰˜ÒÙ‰„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .ÌÈÏ


 .17ספר הישר לר"ת )שלזינגר( סיי תקלז.
וראה המנהיג עמ' רנה-רסא.

 .18ראה תוס' סוכה מד ,ב ד"ה כאן; ברכות
יד ,א ד"ה ימים; תענית כח ,ב ד"ה אמר; ערכין
י ,א ד"ה ימים .וע"ע תשובות רב נטרונאי גאון
)ברודי( או"ח סי' קיט עמ'  .237וראה מש"כ
בס"ד באוצר מפרשי התלמוד סוכה שם
באריכות] .עי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי' א
שהעלה חידוש בפשט התוספתא מנחות פ"ו
שאין להפסיק בין שחרית להלל ,עי"ש ,וראה
חסדי דוד בתוספתא שם מש"כ בכונת
התוספתא ,ואכ"מ[.
 .19ברכות פ"ב סי' ה .וראה תורת רפאל ח"ב
סי' סה.



 .20ראה רמב"ם פ"ג מהל' חנוכה ה"ח,
ועי"ש שהוסיף שזה הוא המנהג הפשוט ,ויש
מדלגין דילוג אחר .וראה טור סי' תכב ס"ב.
וראה רש"י תענית כז ,ב ד"ה דמדלגי ,מחזור
ויטרי עמ'  ,196סדר רב עמרם עמ' פז ,סידור
רס"ג עמ' קנג-קנד ,רי"צ גיאת ח"ב עמ' ג ,ספר
השולחן עמ' שה-שו.

 .21ראה ברכות יד ,א.

 .22עיין במגיד משנה פ"ג מהל' חנוכה ה"ט
שכתב שמדברי הרמב"ם שם נראה שהוא פוסק
לכל דבר ,ואינו כדין ק"ש שאינו מפסיק אלא
לדברים ידועים ,וכן בדין שהרי אין ברכה
מתוקנת לאחריו ותלויה היא במנהג .ברם מסיק
שם בשם רוב המפרשים שבימים שאין היחיד

¯·„Â„ ÂÈ

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò

‡·Ì‰¯„Â

¯‚Ï

]‡Ï ,ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È ˙‡ˆ· ,'‰ È„·Ú ÂÏÏ‰ ‰ÈÂÏÏ‰ ,23 ÌÈ˜¯Ù‰ Ô‰ ÂÏ‡Â [Ê
,24 ·˙Î Ï"Ê ÈÁÓ˜ „Â„ '¯ ÌÎÁ‰Â .¯ˆÓ‰ ÔÓ ,ÌÈÂ‚ ÏÎ '‰ ˙‡ ÂÏÏ‰ ,È˙·‰‡ ,ÂÏ
·ÂË ÈÎ '‰Ï Â„Â‰Ó ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ ‡Ï‡ ,¯ÂÓÊÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÂÈ‡ ¯ˆÓ‰ ÔÓ
˘.¯ˆÓ‰ ÔÓ Ì„Â˜ ‡Â‰
]ÂÏ·˜ ÍÎ˘ ,‡ ‰ÁÈÏˆ‰ „Ú Í„Â‡Ó ÏÙÂÎÂ ,25 ˙‡È‚ Ô· ˜ÁˆÈ '¯ ·¯‰ ·˙Î [Á
'¯Â ,‡ ‰ÁÈÏˆ‰ „Ú ‡Ï‡ ÏÙÂÎ ‰È‰ ‡Ï È·¯˘ ,‰˘ÚÓ È˘‡Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁÓ
‡‡ÓÈÈ˜Â ,27 ˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ‡·‰ ÍÂ¯·Ó 26 ˙ÏÈÙÎ È·¯ ÏÚ ÛÈÒÂÓ ‡Ë¯Ù Ô· ¯ÊÚÏ


גומר את ההלל ,הרי הוא באמצע הפרק בהן
כבין פרק לפרק בימים שהיחיד גומר ,עי"ש.
וראה בב"י סי' תכב ס"ד בשם ה"ר יונה ברכות
ז ,ב ד"ה אמר רבא ,והרא"ש שם פ"ב סי' ה.
והנה שיטת רבינו שבקריאת הלל בדילוג כשאין
מברכין אין כל איסור הפסק ,ולכן ה"ז מפסיק
אפי' בחנם ,וראה אליה רבה שם ס"ק טז
שהביא דבריו ,ובביאור הלכה שם ד"ה אבל,
הוכיח מפסקי השו"ע שם שחולק על רבינו,
וטעמו לחלק בין קריאת הלל לאמירת תהילים,
היינו משום פרסומי ניסא וחשיבא יותר,
כדמוכח בסוגיא דברכות שם .ולכאורה סברא זו
שייכת בקריאת הלל בחוה"מ פסח ,אבל בהלל
של ר"ח לא שייכא סברא זו ,אבל בביאור הלכה
הוכיח כן לענין הלל של ר"ח ,וצ"ע .וראה
מאירי ברכות יד ,א שכתב 'וא"ת הואיל ואין
כאן ברכה ,האיך לא יפסיק אף לכל דבר ,מ"מ
הואיל ובכונת שבח והודאה הוא אומרו ,אין
ראוי להפסיק שלא לצורך' .ושי' הרמב"ם שגם
בהלל בדילוג בחוה"מ פסח אין מברכים ,עי'
הל' ברכות פי"א הט"ז ,אבל שי' הרמב"ן
)הובאה בר"ן שבת יא ,ב מדפי הרי"ף ,ומגיד
משנה הל' חנוכה שם( שמברכים ,וראה גם



מאירי ברכות שם .וע"ע שו"ת משכנות יעקב
או"ח סי' קסד ,שפת אמת תענית כח ,ב ,שו"ת
ערוגת הבושם או"ח סי' כב.
 .23ראה תוס' סוכה לח ,ב ד"ה מכאן ,וכן
תוס' שם נד ,א ד"ה שיר .וע"ע סידור רס"ג עמ'
קנג ובהערות שם ,רד"ק השלם על תהילים קטו,
א ,ופי' פתח הדביר על העיטור הלכות הלל אות
יח.
 .24ראה רד"ק שם קיח ,א שהמזמור פותח
בהודו ומסיים בהודו ,עי"ש .וע"ע אליה רבה
סי' רפח סק"א ,וראה מסכת סופרים פ"כ ה"ט.
 .25הלכות הרי"צ גיאת הל' הלל ח"ב עמ' ג,
והובאו דבריו בספר העיטור הל' הלל דף צד,
א ,ריטב"א סוכה לט ,א ,ובהמנהיג עמ' רנד,
ועי"ש בהערות המהדיר.

 .26כ"ה בדפוס ליסבון .בכתב יד הספריה
הבריטית הנוסח 'מוסיף על כפילת מברוך הבא'
וכו' ,ובכת"י גסטר הנוסח 'מוסיף על כפילת
ברוך הבא' וכו' .וראה בראשונים סוכה שם
שנוסחתם 'מוסיף על כפילת רבי'.

 .27ראה סוכה שם.

¯„Ï

¯·„Â„ ÂÈ

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò

‡·Ì‰¯„Â

'¯Î Â„Â‰ „Ú Í„Â‡Ó ÏÂÙÎÏ ‚‰Ó‰ Ë˘Ù ¯·ÎÂ .28 Ô‡Î „Ú .ÂÈ¯È·ÁÓ '¯Î ‰ÎÏ‰ ÔÏ
‡.29 ‡Ë¯Ù Ô· ¯ÊÚÏ
‰ÈÈÚ ¯ˆÓ‰ ÔÓ ˙˘¯Ù ˙ÏÈÁ˙˘ ÈÙÓ ,ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ÏÂÙÎÏ Â˜˙˘ ÌÚË‰Â
ÌÈ¯ÓÂ‚ Â‡ ÍÎÈÙÏÂ ,ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ „‚Î ,È˙ÈÚ ÈÎ Í„Â‡ „Ú ÌÈÏÂÙÎ
‡˙È·Ó ÌÎÂÎ¯· ‡Â‰ ÏÂÙÎ ‡·‰ ÍÂ¯· ˜ÂÒÙÂ .30 ‰˘¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ‰ÏÈÙÎ· ‰˙Â
ÏÂÙÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÂ ,ÍÓÓÂ¯‡ È‰Ï‡ ‡Â‰ ÏÂÙÎ Í„Â‡Â ‰˙‡ ÈÏ‡ ˜ÂÒÙ ÔÎÂ ,'‰
˘‡Â‰˘ ÂÏ ¯‡ÈÂ '‰ Ï‡ ˜ÂÒÙ ÌÈÏÙÂÎ ÔÈ‡ ,ÌÈÏÂÙÎ Ì‰˘ ÈÙÓ ÌÈ˜ÂÒÙ È
·‡„Â„Â È˘È ÌÂ¯Ó‡˘ ÈÙÓ ,ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ˙ÏÈÙÎÏ ¯Á‡ ÌÚË 32 ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .31 ÚˆÓ
Ï‡ÂÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ,33 (‡ ,ËÈ˜ ÌÈÁÒÙ) ÌÈÁÒÙ È·¯Ú ˜¯Ù· ÔÈÒ¯‚„Î ,Ï‡ÂÓ˘Â ÂÈÁ‡Â
·¯ ÈÎ Í„Â‡ ,35 ‰ËÓÏÂ Í„Â‡Ó ÔÓÈÒ 34 Í"„˘Î ˘"È„‡ ˘"‡È„ ,Ô˙ÂÈ '¯ ¯Ó‡ ÈÓÁ


 .28ויעו"ש בריטב"א שפירוש זה אינו מתאים
עם נוסחת הגמ' שלפנינו ,וראה גם בשו"ת
הריב"ש סי' קלג .ויעו"ש עוד בריב"ש שמפקפק
אם שייך הכא הכלל שהלכה כרבי מחביריו,
הואיל ואינה הלכה אלא מנהג ,ויעו"ש עוד סי'
עב; עד .וראה גם חסדי דוד על תוספתא פסחים
פ"י ה"ה .ועי' במאירי סוכה שם מש"כ עוד
בפי' פלוגתא דרבי ור"א בן פרטא.
 .29ראה טור סי' תכב ס"ג.
 .30ז"ל הריטב"א סוכה שם' ,ויש אומרים
מפני שכל המזמור הוא עשוי בכפל ,סבוני גם
סבבוני סבוני כדבורים ,ימין ה' רוממה ,וכן
כולו עד אודך ,כנגד ימות המשיח ותחית
המתים ,נוהגין לכפול הכל' ,וזה לא כמש"כ
רבינו שזה כנגד העולם הזה וימות המשיח.
 .31ראה רש"י סוכה שם ד"ה כופל ,וכפות
תמרים שם מש"כ בכונת הרשב"ם פסחים קיט,
ב ד"ה כופל.
 .32כ"ה בריטב"א סוכה שם .וראה גם רשב"ם



פסחים שם ד"ה מאודך ,ראב"ן סוכה דף קפ ,ב
מדפי הספר במהדורת אבן שלמה ,ראבי"ה סי'
תרפח ,מרדכי סוכה רמז תשנה ,המנהיג הל'
הלל סי' כט עמ' רנג ,חידושי ריבב"ן על סוכה
שם בגנזי ראשונים שם.
 .33וראה שם ברש"י ורשב"ם ,ורבינו פי' על
פיהם בתוספת נופך.
 .34בדפוסים איתא בשד"ך ,לפנינו תוקן ע"פ
הגמ' וכתבי היד ]וכ"ה בסדר הדברים' ,כולם,
שמואל ,דוד ,כולם'[.
 .35לפנינו 'דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך
סימן' ,וראה בספר מנחם משיב נפש שם פי'
הדברים ,וראה דק"ס שם ובהערה שם ציין
לנוסחת רבינו .וראה עוד בספר למנצח לדוד
לר"ד פרדו פסחים שם .וראה תוס' סוכה לח ,ב
ד"ה הוא אומר )השני( .וע"ע בספר המכתם
ומאירי שם ,פירוש התפילות והברכות ח"ב עמ'
קלד .וראה מאורות סוכה שם ,וכן בפירוש
רבינו מנוח פי"ג מהל' תפילה ה"ד ,ומבואר שם

‰Ï¯

Ì‰¯„Â·‡

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò

„Â„ ÂÈ·¯

‰ÚÂ¯Â ÂÈÁ‡·˘ ¯ÈÚˆ ‰È‰˘ ,„Â„ ÏÚ È˘È ¯Ó‡ ÌÈÂ·‰ ÂÒ‡Ó Ô·‡ .„Â„ ¯Ó‡ È˙ÈÚ
ÌÈ·‰ ÌÈÂ·‰ ,ÍÏÓ ‡Â‰ ‰È‰È˘ Ì·Ï· ‰ÏÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈÈÚ· ·˘Á ‰È‰ ‡ÏÂ Ô‡ˆ·
¯Ó‡ '‰ ‰˘Ú ÌÂÈ‰ ‰Ê .ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï ‡Â‰˘ ,ÂÈÁ‡ Â¯Ó‡ ˙‡Ê ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó .·È˙Î
Ì‰È·ÈÂ‡ „ÈÓ ‰"·˜‰ ÌÚÈ˘ÂÈ˘ ÁÂÓ˘ÏÂ ÏÈ‚Ï ÌÙÂÒ˘ Ì‰Ï ‡·˙Ó ‰È‰˘ ,Ï‡ÂÓ˘
‰È‰˘ ,„Â„ ¯Ó‡ ‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡‡ .ÂÈÁ‡ Â¯Ó‡ ‡ ‰ÚÈ˘Â‰ '‰ ‡‡ .Â„È ÏÚ
„Â„ ‡·˘Î È˘È ¯Ó‡ '‰ Ì˘· ‡·‰ ÍÂ¯· .Â˙ÂÎÏÓ· Ì‚ ÁÈÏˆÈ˘ ÏÏÙ˙ÓÂ ÁÈÏˆÓ
¯‡ÈÂ '‰ Ï‡ .Á·Ê‰ Ï‡ Ì˙Â‡ ‡¯˜˘Î Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ '‰ ˙È·Ó ÌÎÂÎ¯· .Ô‡ˆ‰ ÔÓ
ÌÈÓÏ˘ Á·Ê ÔÈ·È¯˜Ó ÂÈ‰È˘ Ì‰Ï ¯Ó‡˘ ,Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‚Á Â¯Ò‡ .ÌÏÂÎ Â¯Ó‡ ÂÏ
.36 ÌÏÂÎ Â¯Ó‡ '‰Ï Â„Â‰ .„Â„ ¯Ó‡ Í„Â‡Â ‰˙‡ ÈÏ‡ .Á·ÊÓ‰ ÏÚ ˜Â¯ÊÏÂ ÁÂÓ˘Ï
‰˘¯Ù· Ì‰Ó ˜ÂÒÙ ÏÎ ÔÈ·˘ÂÁ Â‡˘ ˙Â‡¯‰Ï Ì˙Â‡ ÔÈÏÙÂÎ Â‡ Ì„Â·Î ÈÙÓÂ
ÌÈ˘Ï ‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡‡ ‡ ‰ÚÈ˘Â‰ '‰ ‡‡ ÔÈ˜ÒÂÙ Â‡ ÍÎÏÂ ,‰ÓˆÚ ÈÙ·
.„Á‡ ˜ÂÒÙ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ,Ì˙Â‡ ÔÈÏÙÂÎÂ
È‡Ó ÏÂ„‚‰ ÏÏ‰ ‡ÎÈ‡„ ¯Á‡ÓÂ ,(‡ ,ÁÈ˜ Ì˘) ÌÈÁÒÙ È·¯Ú ˜¯Ù· ÔÈÒ¯‚Â [Ë]
˙‡ÈˆÈ ,ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ Â· ˘È˘ ÈÙÓ 37 ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ,‡ÏÈÏ‰ È‡‰ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÓÚË
˙‡ÈˆÈ .38 ˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘Â ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙Â ‰¯Â˙ Ô˙ÓÂ ÛÂÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜Â ÌÈ¯ˆÓ
ÌÈ¯‰‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ,ÒÈÂ ‰‡¯ ÌÈ‰ ÛÂÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ,ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È ˙‡ˆ· ÌÈ¯ˆÓ
˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘Â ,ÌÈÈÁ‰ ˙Âˆ¯‡· '‰ ÈÙÏ ÍÏ‰˙‡ ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÁ˙ ,ÌÈÏ‡Î Â„˜¯
'‰ ÂÏ ‡Ï ‡ÈÈÁ '¯ ‡È˙ 39 ÔÈ¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡Â .˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘ ‰Ê ÂÏ ‡Ï '‰ ÂÏ ‡Ï
.‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙ÓÁÏÓ ÂÊ ÂÏ ‡Ï
˘"Ú ÍÈ˘ÚÓ ÏÎ ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÍÂÏÏ‰È ,40 ÂÊ ‰Î¯· ÔÈÎ¯·Ó ÏÏ‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡ÏÂ [È]


 וראה דק"ס שם.' לפנינו 'וחבלו של משיח.38
 ושכ"ה בכת"י ב,בהערה שהביא נוסחת רבינו
.שבגמ' שם
' לפנינו בגמ' שם 'וא"ר יוחנן לא לנו ה.39
 איכא דאמרי אמר,לא לנו זו שעבוד מלכויות
רבי יוחנן לא לנו ה' לא לנו זו מלחמת גוג
. והביא דברי רבינו, וראה דק"ס שם.'ומגוג
 וראה אוצר. א, קיח-  ב, ראה פסחים קיז.40



 ובין,חילוק נוסף בין פסוקי תורה דקפדינן
 וראה. עי"ש,פסוקי נביאים וכתובים דלא קפדינן
 וראה חיי אדם.מג"א סי' תכב סק"ח בשם כל בו
 ועמק ברכה )ר"א,כלל ה ס"ב ונשמת אדם שם
.פומורנצ'יק( דיני קריאת התורה סי' ו
.' 'אלהי ארוממך אמרו כולן, לפנינו.36
 אבל כ"ה,' לפנינו ליתא 'אמר ר' יוחנן.37
 וציין שם לדברי, ראה דק"ס שם,בכי"מ שם
.רבינו

Ì‰¯„Â·‡

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò

„Â„ ÂÈ·¯

ÂÏ¯

ÏÈÁ˙‰˘ ‰ÓÂ .Â„ÂÈ ÍÎ ¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ÍÈ˘ÚÓ ÏÎ '‰ ÍÂ„ÂÈ (È ,‰Ó˜ ÌÈÏÈ‰˙)
‡È‰˘ ÈÙÓ 42 ÍÂ¯·· ˙Á˙ÂÙ ‰È‡ ÂÊ ‰Î¯·Â .ÏÏ‰‰ ¯Ó‚˘ Ì˘ ÏÚ ,41 ÍÂÏÏ‰È
˙Á˙ÂÙ ‰È‡˘ 43 ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .˜ÒÙ‰ ÈÂ‰ ‡Ï ÏÏ‰Â ,ÏÏ‰‰ ÈÙÏ˘ ‰Î¯·Ï ‰ÎÂÓÒ
ÌÈ„ÂÓ (· ,Ë ˙ÂÎ¯·) 'È¯Ó‡„ ÌÈÓ˘‚‰ ˙Î¯·Î ‰‡„Â‰ ˙Î¯· ‡È‰˘ ÈÙÓ ÍÂ¯··
ÌÈÏÈ‰˙) ˘"Ú ÍÈ„ÈÒÁÂ .ÍÂ¯·· ˙Á˙ÂÙ ‰È‡Â ,'Â‚Â ‰ÙÈË ‰ÙÈË ÏÎ ÏÚ ÍÏ ÂÁ‡
.ÂÂˆ¯ È˘ÂÚ ÂÈ˙¯˘Ó (‡Î ,‚˜ Ì˘) ˘"Ú ÍÂˆ¯ È˘ÂÚ ÌÈ˜È„ˆÂ .‰ÎÂÎ¯·È ÍÈ„ÈÒÁÂ (Ì˘
.Í„Â·Î Ì˘ ÂÎ¯·ÈÂ (‰ ,Ë ‰ÈÓÁ) ˘"Ú ÂÎ¯·ÈÂ Â„ÂÈ ‰¯· Ï‡¯˘È ˙È· ÍÓÚ ÌÏÂÎ
¯ÎÊ (Ê ,‰Ó˜ ÌÈÏÈ‰˙) ˘"Ú Í˙ÂÎÏÓ ¯ÎÊÏ .44 ‰ÏÚÓÏ ÌÂ¯ÎÊ ¯·Î Â¯‡ÙÈÂ ÂÁ·˘ÈÂ
ÍÓ˘ÏÂ ˙Â„Â‰Ï ·ÂË ÍÏ ÈÎ .Â¯Ó‡È Í˙ÂÎÏÓ „Â·Î (‡È Ì˘) ˘"ÚÂ ,ÂÚÈ·È Í·ÂË ·¯
ÌÈÚ ¯Ó‡Â ,ÔÂÈÏÚ ÍÓ˘Ï ¯ÓÊÏÂ '‰Ï ˙Â„Â‰Ï ·ÂË (· ,·ˆ Ì˘) ˘"Ú ¯ÓÊÏ ÌÈÚ
È"‡· Ï‡ ‰˙‡ ÌÏÂÚ „Ú ÌÏÂÚÓÂ .ÌÈÚ ÈÎ ÂÓ˘Ï Â¯ÓÊ (‚ ,‰Ï˜ Ì˘) ˘"Ú ¯ÓÊÏ
¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ¯ÓÂ‡ ÍÎ ¯Á‡Â .45 ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Â¯ÎÊ ¯·Î ˙ÂÁ·˘Â˙· ÏÏÂ‰Ó ÍÏÓ
.Ï·˜˙˙ ˘È„˜
¯ÙÒ ‡ÈˆÂÓÂ .ÌÏÂÚ‰ ÏÚ Ì‡˘Â ÌÚ¯Â „Ú ˙Ú„Ï ˙È‡¯‰ ‰˙‡ ¯ÓÂ‡Â [‡È]
˙‡È¯˜·Â .(ÂË-‡ ,ÁÎ ¯·„Ó·) ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÔÈÚ· ÒÁÙ ˙˘¯Ù· ‰Ú·¯‡ Â· ÔÈ¯Â˜Â ‰¯Â˙
¯·„ÈÂ Ì‰˘ ÌÈ˜ÂÒÙ ‰˘Ï˘ ‡¯Â˜ Ô‰Î ,˘Â¯ÈÙ ,‚ÏÂ„ ¯Ó‡„ 46 ·¯Î ‡˙ÎÏ‰ ‰˘¯Ù‰
˙‡ ,ÂÈ¯Á‡Ï ‚ÏÂ„˘ ,47 ‚ÏÂ„ ˘Â¯ÈÙ ‰ÊÂ ,˙¯Ó‡Â ‡¯Â˜Â ¯ÊÂÁ ÈÂÏÂ ,Ì‰Ï ˙¯Ó‡Â Âˆ
,ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â „Ú „ÈÓ˙ ˙ÏÂÚ ‡¯Â˜ Ï‡¯˘ÈÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯È˘ÚÂ ,„Á‡ ˘·Î‰
48 ¯ÓÂ‡Â ,‡ÏÈÚÏ „Ú ˘È„˜ ¯ÓÂ‡Â .ÔÈÚ‰ ÛÂÒ „Ú ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â ‡¯Â˜ ÈÚÈ·¯Â
˘„ÂÁ ˘‡¯˘ ÈÙÏ ,‰¯ˆ ÌÂÈ· '‰ ÍÚÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â ,‰˘Â„˜ ¯„ÒÂ ÔÂÈˆÏ ‡·Â È¯˘‡


 וראה. ב, ריטב"א מגילה כא,לריטב"א שם
.118 רבינו לעיל פ"ה אות טז ושם הערה

. פ"ח סי' י.44

.28  ועי"ש הערה, ראה שם אות ב.45
 א, מגילה כב.46

. ראה טור סי' תכג ס"ב.47

 סידור,פט- ראה סדר רב עמרם עמ' פח.48



 בירור נוסחאות ברכה908-909 'התפילות עמ
.זו
' ראה בפירוש סידור התפילה לרוקח עמ.41
.תרכה
 ראה בתוס' רבינו יהודה מסירליאון ברכות.42
. ויעו"ש בהגהת המהדיר, א,מו
 וע"ע. ב ד"ה כל, ראה תוס' פסחים קד.43
 חי' הרא"ה בפקודת,תוס' הר"י מסירליאון שם
 שיטה לר"א אשבילי המיוחסת,הלויים שם
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˘È„˜ ¯ÓÂ‡Â ,ÂÓÂ˜ÓÏ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓÂ .49 ‰ÏÚÓÏ Â˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ ·ÂË ÌÂÈÏ ˘˜Â‰
.‡ÏÈÚÏ „Ú
]¯ÓÂ‡ ÍÎ ¯Á‡Â ,˙ÂÂ˘‡¯ ˘Ï˘ ¯ÓÂ‡ .ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ [·È
¯‡˘È˘„ÁÏ ÌÎÏ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯ (· ,·È ˙ÂÓ˘) ˘"Ú 50 ˙˙ ÍÓÚÏ ÌÈ˘„Á È
˘„˜Ó ˙‡ÓÂË ÏÚ ¯ÙÎÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ¯ÈÚ˘˘ Ì˙Â„ÏÂ˙ ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ÔÓÊ .51 ‰˘‰
Ô˙ Â˙Â‡Â (ÊÈ ,È ‡¯˜ÈÂ) Â· ¯Ó‡Â ,(‡ ,Ë) ˙ÂÚÂ·˘„ ‡Ó˜ ‡˜¯Ù· ‡˙È‡„Î ,ÂÈ˘„˜Â


ר"ש ב"ר נתן עפ"י הגאונים עמ' לז ,סידור
רס"ג עמ' קכט ,סדר התפילה להרמב"ם.
 .49בתחילת סדר תפילות השבת פי"ז אות א.
 .50ראה בספר התדיר לאחד מרבותינו
הקדמונים רבינו משה ב"ר יקותיאל מן
האדומים )מהדורת רמ"י בלוי ,ניו יורק תשנ"ב
עמ' רד( שכתב וז"ל' ,ומנהג הנשים שלא
לעשות מלאכה בראש חודש כדאמר במסכת
סופרים על שלא פרקו נזמיהן על העגל .ומצינו
בליקוטים ישנים כי תפילת מוסף של ראש
חודש ,רחל אמנו תקנה ,כשצפתה ברוח הקודש
שעתידות הנשים שלא להכשל בעגל ,כי
כשאמר אהרן לעם פרקו נזמי הזהב אשר באזני
נשיכם ,הנשים לא הסכימו ולא פרקו ,שאמר
הכתוב ויתפרקו העם את נזמי הזהב אשר
באזניהם ,באזניהם ולא באזני נשיהם .ובזכות
ובשכר זה זכו הנשים למצוה זו .וראיה לדבר
שרחל תקנה ,שרמזה שמה בשלוש תיבות
ראשונה ר'אשי ח'דשים ל'עמך ,בראשי תיבות
רחל' .וראה בשו"ת זכרון יהודה לר"י בן
הרא"ש )מהדורת מכון ירושלים( עמ' קפד-קפו
אריכות עצומה בנושא זה של ר"ח יו"ט של
הנשים ,עיש"ה .וראה קובץ 'ירושתנו' ב
תשס"ח עמ' סד-סו מילקוט פרפראות וטעמי



מנהגים .וראה ראבי"ה ר"ה סי' תקל .ועי' ר"ה
כג ,א ורש"י ותוס' שם.
וכבר העיר המהדיר בספר התדיר שם כי מה
שכתב בשם מסכת סופרים ,הוא בפרקי דרבי
אליעזר פמ"ה ,ומובא בשבלי הלקט סי' קסט,
וראה טור וב"י או"ח סי' תיז ,והביאו גם רבינו
להלן אות יד .ודברי ספר התדיר הובאו במדבר
קדמות להחיד"א מערכת הרי"ש אות ה ,וכן
בברכ"י או"ח סי' תכג ס"ב .וראה גם בפרי עץ
חיים שער ראש חודש חנוכה ופורים פ"ג.
ואולי יש להוסיף ,כי אכן רחל גנבה את
התרפים מלבן אביה ,ופירש"י בפרשת ויצא לא,
יט 'להרחיקו מע"ז' ,וראה רמב"ן שם שלדעתו
אין התרפים ע"ז ממש ,וראה גם רבינו בחיי
שם ,ותוספות השלם עה"ת שם .וראה משך
חכמה שם פסוק לב דבפשוטו "לא יחיה"
שאמר יעקב אבינו ע"ה ,הוא משום שב"נ נהרג
על הגזל ,ולפו"ר אם בכה"ג אקרי גזל אע"פ
שהכונה להרחקה מע"ז ,א"כ גם אברהם אבינו
ע"ה ששבר פסילי אביו כדאיתא במדרש ,הרי
הזיק והוי גזילה ,ואיך הותר לו ,וצ"ע .וגם על
העגל ראה ברמב"ן שמות לב ,א ,וכן רבינו
בחיי שם ,אם היה ע"ז ממש או לאו .וראה
אפיקי יהודה לר"י עדיל דרוש שלושים ושש
באריכות .ויש אפוא שייכות לרחל אמנו ע"ה
שהרחיקה ע"ז או רק כעין ע"ז ,עם הרחקת

¯ÁÏ
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¯‡˘Â ÌÈ˘„Á‰ ÏÚ 53 ÌÈÓÈ‰ È¯·„· ·Â˙Î˘ ˘"ÚÂ .52 ‰„Ú‰ ÔÂÚ ˙‡ ˙‡˘Ï ÌÎÏ
˜¯·‰ˆ¯Â („ ,‡ Ì˘) ˘"Ú ÔÂˆ¯ ÈÁ·Ê ÍÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙ÂÈ‰· .Ï‡¯˘È ÏÚ ¯ÙÎÏ ˙Â
54 ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ .˙‡ËÁÏ „Á‡ ÌÈÊÚ ¯ÈÚ˘Â (ÂË ,ÁÎ ¯·„Ó·) ˘"Ú ˙‡ËÁ È¯ÈÚ˘ .ÂÏ
ÈÓÈ ˙Â„ÏÂ˙ ÏÚ ¯ÙÎÏ ‰‡· ‰˙È‰ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÏÂÚ ÈÎ ,Ì˙Â„ÏÂ˙ ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ÔÓÊ
¯¯Âˆ‰ Ú¯‰ ¯ˆÈ ÂÈÈ‰„ ,‡Â˘ „ÈÓ Ì˘Ù ˙ÚÂ˘˙ ÔÎ ¯Á‡ ¯ÓÂ‡˘ ‰ÊÂ ,55 ˘„ÂÁ‰
¯ÓÂ‡˘ Â‰ÊÂ .Ì˘‰ ÈÙÏ ¯ÎÊ‰ÏÂ ÂÓÓ Ïˆ‰Ï È„Î Â¯ÎÊÏ ÍÈ¯ˆ˘ ,·¯Â‡‰Â ‡Â˘‰Â
È˘‡¯·Â ÌÎÈ„ÚÂÓ·Â ÌÎ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ·Â (È ,È Ì˘) ·Â˙Î˘ ˘"Ú ‰È‰È ÌÏÂÎÏ ÔÂ¯ÎÊ


הנשים ממעשה העגל .ואולי יש להוסיף עוד,
דיעוין תוס' השלם עה"ת ס"פ ויצא דמה
שאמרה רחל "כי דרך נשים לי" ,היינו כמבואר
בגמ' שע"ז מטמא כנדה ,ראה שבת פב ,א.
וכ"כ המשך חכמה שם פסוק לז בשם השל"ה,
עי"ש ,וזהו אפוא הענין מה שניתן ר"ח לנשים,
שהוא ענין התחדשות הלבנה ,וכן הוא באשה.
וראה אור זרוע ח"ב סי' תנד ,הובא בדרכי משה
או"ח סי' תיז ,וראה גם אליה רבה שם אות א,
ונמצא אפוא הכל ענין אחד .וראה מורה נבוכים
פרק מו שביאר ענין חטאת ר"ח שהיא להרחקת
ע"ז ,עי"ש ,וזה מבואר כאמור.
 .51וכ"ה בפירוש התפילות והברכות ח"א
עמ' קלט .ובפירוש סידור התפילה לרוקח עמ'
תרכט כתב 'ראשי חדשים לעמך נתת ,שכתבת
אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קודש,
אשר תקראו אתם על פי העבור'.
 .52וראה בפירוש התפילות והברכות שם.
 .53בדהי"ב כט ,כד נאמר "וישחטום הכהנים
ויחטאו את דמם המזבחה לכפר על כל
ישראל" ,ובנחמיה י ,לד נאמר "ללחם המערכת
ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות
החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על



ישראל" .וכלשון רבינו כ"ה בפירוש התפילות
והברכות שם .וראה שם עמ' קלח מש"כ על
המקרא הזה.
 .54כן פירש בספר הכוזרי מאמר שלישי אות
ה וז"ל' ,ושוב מתעתד החסיד לקראת הרפואה
החדשית בראש חודש שהוא זמן כפרה לכל
תולדותם ,כלומר לתולדות החדשים ,והתולדות
הללו הן מאורעות הימים ,כמו שנאמר כי לא
תדע מה ילד יום' .וראה באורחות חיים הל'
ר"ח אות ב שהביא דברי רבי יהודה הלוי הללו
בשם בעל המלמד ,וכ"ה בכל בו סי' מג ,וראה
הערה הבאה .וראה בעלי התוספות על התורה
ופענח רזא פרשת פנחס פירוש אחר בתפילה זו.
וע"ע בית דוד או"ח סי' תקכו ,ספר תקון דרך
החיים לר"ע אלטשולר סי' כד אות ג.
 .55כ"ה במלמד התלמידים בדרשה לפרשת
נצבים דף קעט ,א וז"ל' ,כן צותה על ראשי
חדשים שיש בהם קצת זכרון בקרבן ובתפילה
שהם זמן כפרה לכל תולדות החדשים הבאות
בגלל היצר שהוא האויב ,והוא שתקנו בתפילת
ר"ח זכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם מיד
שונא ,והוא כנגד מה שבא בכתוב ונזכרתם לפני
ה' אלוקיכם ונושעתם מאויביכם' ,וראה אורחות
חיים שם.
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„ÈÓ Ì˘Ù ˙ÚÂ˘˙ .56 ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÙÏ ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÎÏ ÂÈ‰Â (Ì˘) ·È˙ÎÂ ,'Â‚Â ÌÎÈ˘„Á
˘ÔÂÈˆ· ˘„Á Á·ÊÓ .ÌÎÈ·ÈÂ‡Ó Ì˙Ú˘ÂÂ (Ë Ì˘) ÔÈÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·Â˙Î˘ ˘"Ú ‡Â
˙˘‡¯ ˙ÏÂÚÂ .'Â‚Â Â˙Â˘Ú‰ ÌÂÈ· Á·ÊÓ‰ ˙Â˜ÂÁ ‰Ï‡ (ÁÈ ,‚Ó) Ï‡˜ÊÁÈ· ¯Ó‡˘ ÔÈÎ
‡ÏÂ .ÌÈÓ˙ ¯˜· Ô· ¯Ù ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ·Â (Â ,ÂÓ) Ï‡˜ÊÁÈ· ¯Ó‡˘ ÂÈÏÚ ‰ÏÚ ˘„ÂÁ
‡È˘‰ ÏÚÂ (ÊÈ ,‰Ó Ì˘) ÔÈÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·Â˙Î ÂÈˆÓ Í‡ ,‰ÏÂÚ ‰È‰È˘ Ì˘ Â‡ˆÓ
.Â‰Â˘¯ÈÙ ÔÂˆ¯· ‰˘Ú ÌÈÊÚ 58 ¯ÈÚ˘Â .57 ÌÈ˘„Á·Â ÌÈ‚Á· ‰ÁÓ‰Â ‰ÏÂÚ‰ ‰È‰È


 .56וראה בשו"ת מגן שאול )לרבי חנניה
שאול( סי' כה ,מה שפירש כונת רבינו שהביא
אלו המקראות.
 .57ראה בפירוש התפילות והברכות ח"א עמ'
קל שכתב ככל דברי רבינו .ודבריהם צ"ע רב,
שהרי מפורש בתורה במדבר כח ,יא "ובראשי
חדשיכם תקריבו עולה לה' פרים בני בקר
שנים" וגו' ,הרי להדיא שמקריבים עולה בר"ח,
ותו ,גם הפסוק ביחזקאל שהביאו הר"י ב"ר יקר
ורבינו "וביום החודש פר בן בקר" וגו' ,הוא
עולה ,וכמפורש במנחות מה ,א ,והובא
בפירש"י ורד"ק יחזקאל שם ,ולא מובן אפוא
מאי קשיא להו ,ומה הוצרכו להביא המקרא
"ועל הנשיא יהיה העולות וגו' ובחדשים" ,והרי
כאמור הכל מפורש במקראות הללו ,וצ"ע
טובא .וראה יחזקאל מה ,יח ,ומנחות שם
'וחטאת את המקדש' וכו' ,עיי"ש .ועי"ש עוד
בגמ' 'זכור אותו האיש לטוב' וכו' .וראה זהר
הרקיע לרשב"ץ אות נ .שוב מצאתי בשו"ת מגן
שאול שם שעמד על דברי רבינו ,וכתב דמוכח
מדבריו ,דשניא מוסף של העתיד לבא שיהיה
פר בן בקר תמים לעולה ,ולא שבעה כבשים
עולות ,ובזה פירש שם הנוסח 'ועולת ר"ח' וכו',
ולא 'ועולות ר"ח' וכו' ,יעוי"ש כל דבריו ,אך
כאמור פשט הסוגיא במנחות הנ"ל אינו כן.



וצ"ע .וראה שלמי חגיגה הלכות ר"ח סי' ד אות
ד שהביא דברי המגן שאול .וראה הערות
הרש"א ורטהיימר ז"ל במהדורת אבודרהם
ירושלים תשי"ט .וראה דרשות המגיד מוילנא
תאומי צביה חלק ממעוני אריות פ"ט בשם בעל
ושב הכהן ,וראה בספרו של בעל ושב הכהן
דעת קדושים דף ד ,א .וביוצרות לפרשת
החודש בסילוק נאמר 'ואז יצוה חדוש עבודת
חודש מה להעלות בראש כל חודש' ,ולפו"ר
אינו מובן ,הרי הכל מפורש בתורה ,ברם
להאמור יל"פ שאכן לעתיד לבוא יהיה שינוי
בקרבן ר"ח .וע"ע חשק שלמה ר"ה ח ,ב ,וכן
בשו"ת בנין שלמה סי' א בשם אחיו בעל
ראשית בכורים ,ומאמרו של הגרי"פ פרלא
בקובץ 'נועם' חלק טו .ובהמשך היוצרות שם
נאמר 'דת חדשה' וכו' ,ונתקשו בזה ,ראה סידור
עבודת ישראל ,ולהאמור הנידון הוא על קרבן
ר"ח בלבד ,וכש"נ .וראה בני יששכר מאמרים
לר"ח ג ,ז .וראה המנהיג דיני הלל ור"ח עמ'
רסג-רסד ,ומש"כ באוצר ר"ח ברלין נשמת חיים
או"ח סי' ק-קא.
ואגב ,לפנינו בויקרא רבה יג ,ג איתא 'א"ר
אבין בר כהנא אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי
תצא ,חידוש תורה מאתי תצא' ,ואין פסוק כזה,
ועי"ש בחי' רד"ל אות ה שצ"ל 'אמר הקב"ה
תורה מאתי תצא' ,ור"ל חדוש הוראת שעה,
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„¯Ó‡˘ Ì‰Ï ‡È·˙ ÌÏÂÚ ˙·‰‡ .59 Í¯ÈÚ· ÚÓ˘ Á·ÊÓ ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Í„·Ú „Â
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והוא פסוק בישעיה נא ,ד ,ואכן בויקרא רבה
מכת"י )מהדורת מרגליות( עמ' רעח איתא לנכון
כהגהת רד"ל ,ואין כלל גירסא כמו שהיא
לפנינו ,וגם הובא שם מכת"י אחד מהקדמונים
רבינו מאיר ב"ר שמעון והוא כנראה הרב
המעילי והוא בעל ס' המאורות ,והוא חיבר ספר
מלחמת מצוה ויכוח עם הנוצרים )נדפס ע"י
רמ"י בלוי נ"י תשל"ד( ,שהכונה היא לאחר
תחיית המתים ,שכבר נעשו חפשים מהמצוות.
ועי"ש במד"ר בפי' ידי משה .וראה ילקוט
שמעוני פ' שמיני רמז תקלה ,וישעיהו רמז
תכט .וראה שו"ת חתם סופר יו"ד סי' י אריכות
בביאור המדרש הזה .ומהר"ש יפה בספר יפה
תואר על המד"ר שם גם הגיה כנ"ל ,ויש לו שם
אריכות עצומה כנגד מי שיצא ללמוד מזה
המדרש על שינוי מצוות התורה לעתיד לבוא,
עי"ש .ומה שאומרים 'מזבח חדש' ,יל"פ הכונה
שלא יבנוהו מאבני המזבח שנהרס ,ויש בזה
נפ"מ ,דאם בונים הנהרסות א"צ חנוכת המזבח
מחדש ,ורק אם בונים מאבנים חדשות לגמרי
צריך חנוכת המזבח ,כמבואר במפרשים ,ויש
לזה אסמכתא בסוטה מג ,א לענין חזרה מעורכי
מלחמה ,והרי לעתיד לבוא תהיה חנוכת
המזבח ,כמבואר ברמב"ן בהשגותיו על
הרמב"ם בספר המצוות שורש השלישי ,ובסוף
פ' נשא ,שזוהי מצוה לדורות.
 .58ראה בסידור רס"ג עמ' קכט וסדר רב
עמרם עמ' פט שינויי נוסחאות אי גרסינן 'שעיר'
או 'שעירי' ,וראה אוצר התפילות בשם שלמי



חגיגה שהגירסא הנכונה היא 'שעיר' ,שהרי
הקריבו רק שעיר אחד לחטאת .והרמב"ם בסדר
התפילה יש לו נוסח אחר ,וראה גם בסידור
ר"ש ב"ר נתן עמ' לז .וראה סידור המיוחס
לראב"ן 'גנוזות' ג עמ' קי .וראה גם בשו"ת מגן
שאול סי' כה מה שכתב בזה .וראה אורים
גדולים בדרוש לפ' צו ,ושו"ת חקרי לב או"ח
סי' עב .וראה שו"ת בנין שלמה סי' כא אריכות
על תפילת מוסף ר"ח ,וכן משנת יעב"ץ או"ח
מועדים סי' ד.
 .59ז"ל פירוש התפילות והברכות ח"א עמ'
קל' ,כבר פירשנו במקום אחר כי לא נזכר
ביחזקאל רמז ,אבל סמך המתפלל על האגדה
דאמר בערכין כנור של ימות המשיח של שמונה
נימין' .ובפירוש סידור התפילה לרוקח עמ'
תרכט כתב' ,ושירי דוד עבדך המזמורים נשמע
בעירך ירושלים ,האמורים לפני מזבחך בשעת
ניסוך היין' .וראה אור שמח פ"ג מהל' כלי
המקדש ה"ב שפי' 'הנשמעים בעירך ,זה בכלי
שיר ,האמורים לפני מזבחך ,זה בפה על הדוכן'.
וע"ע בספר מלחמת מצוה להרשב"ש )נדפס
באוצר ויכוחים לאיזנשטיין עמ' (141-142
בד"ה ומה שאמרו בפרק ואלו טרפות חולין ס,
ב 'הביאו כפרה עלי' וכו' .וראה פי' האגדות
להרשב"א חולין שם )מהדורת מה"ק( עמ'
קכט-קלא ,וראה מורה נבוכים ח"ג פמ"ו .וראה
בכורות יז ,א 'מודה ר"מ בשעיר ר"ח וכו' ,מ"ט
אמר קרא אחד המיוחד ובא מששת ימי
בראשית' וכו' .ויעוי"ש ברש"י ותוס' .וראה
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Ï‡ ÌÈ˙Â‡È·‰Â (Ê ,Â ‰ÈÚ˘È) ˘"Ú ‡È·˙ ¯Ó‡Â .ÍÈ˙·‰‡ ÌÏÂÚ ˙·‰‡Â (· ,‡Ï ‰ÈÓ¯È)
˙È¯· Ì‰Ï È˙¯ÎÊÂ (‰Ó ,ÂÎ ‡¯˜ÈÂ) ˘"Ú ¯ÂÎÊ˙ ÌÈ·Ï ˙Â·‡ ˙È¯·Â .È˘„˜ ¯‰
·Ï ·È˘‰Â („Î ,‚ ÈÎ‡ÏÓ) ¯Ó‡˘ „È˙Ú‰ ÊÂÓ¯Ï ÌÈ·Â ˙Â·‡ ÔÂ˘Ï ¯Ó‡Â .ÌÈÂ˘‡¯
ÂÏÚ˙˘ ÂÈ˙Â·‡ È˜ÂÏ‡Â ÂÈ˜ÂÏ‡ '‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È .60 'Â‚Â ÌÈ· ÏÚ ˙Â·‡
.61 ˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙· ÏÎ‰ Â˘¯ÈÙ ,'ÂÎÂ Âˆ¯‡Ï
˘„Á ¯Ó‡Â .‰ÏÈÏÁ ¯ÊÂÁ‰ 62 ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ˘„Á ÂÈ˙Â·‡ È‰Ï‡Â ÂÈ‰Ï‡
.·ÂË· ‰È‰ ‰·ÂË ÌÂÈ· („È ,Ê ˙Ï‰˜) ˘"Ú ‰·ÂËÏ .Ì„˜Î ÂÈÓÈ ˘„Á (‡Î ,‰ ‰ÎÈ‡) ˘"Ú
.˘È˘‡ ˘Â˘ (È ,‡Ò ‰ÈÚ˘È) ˘"Ú ÔÂ˘˘Ï .ÍÎ¯·È ÔÚÓÏ (ËÎ ,„È ÌÈ¯·„) ˘"Ú ‰Î¯·ÏÂ
È˘ÙÏ ¯ÂÓ‡ (‚ ,‰Ï ÌÈÏÈ‰˙) ˘"Ú ‰ÚÂ˘ÈÏ .ÍÈ‚Á· ˙ÁÓ˘Â („È ,ÊË ÌÈ¯·„) ˘"Ú ‰ÁÓ˘ÏÂ
ÌÁ ÈÎ (‚È ,ËÓ Ì˘) ·È˙ÎÂ ,ÔÂÈˆ '‰ ÌÁ ÈÎ (‚ ,‡ ‰ÈÚ˘È) ˘"Ú ‰ÓÁÏÂ .È‡ Í˙ÚÂ˘È
ÌÈÚ·¯‡Â (‡Î ,Ë ‰ÈÓÁ) ˘"Ú ‰ÏÎÏÎÏÂ .63 ‡Â‰ ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï ‰Ò¯ÙÏ .ÂÓÚ ˙‡ '‰
˘"Ú ÔÂÚ ˙ÁÈÏÒÏÂ .64 ‡Â‰ ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï ‡ËÁ ˙ÏÈÁÓÏ .¯·„Ó· Ì˙ÏÎÏÎ ‰˘
.Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ¯ÙÎÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ¯ÈÚ˘˘ ÈÙÏ ,ÈÎÈÂÚ ÏÎÏ ÁÏÂÒ‰ (‚ ,‚˜ ÌÈÏÈ‰˙)
È‰ÈÂ (‚ ,„ ˙È˘‡¯·) ˘"Ú ı˜Â .¯·„ ÛÂÒ (‚È ,·È ˙Ï‰˜) ˘"Ú ÛÂÒ ˘„ÂÁ‰ ˘‡¯ È‰ÈÂ
¯Ó‡ ı˜Â ÛÂÒ ¯Ó‡˘ ˘"ÚÂ .ÈÏ ˙·Á¯‰ ¯ˆ· (· ,„ ÌÈÏÈ‰˙) ˘"Ú ÂÈ˙Â¯ˆ ÏÎÏ .ı˜Ó
˘‡¯Â .‰ÏÈÁ˙· ¯˘‡Î (‡Î ,‡Ó ˙È˘‡¯·) ˘"Ú ‰ÏÈÁ˙ .ÌÎÙ‰ ‡Â‰˘ ˘‡¯Â ‰ÏÈÁ˙
È˘Ù ‰„ÙÈ (ÊË ,ËÓ Ì˘) ˘"Ú Â˘Ù ÔÂÈ„ÙÏ .˙Ó‡ ÍÈ¯·„ ˘‡¯ (Ò˜ ,ËÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙) ˘"Ú
‰Ê Â˘Ù ÔÂÈ„ÙÂ ÂÈ˙Â¯ˆ ¯Ó‡Â .È˘Ù ÌÂÏ˘· ‰„Ù (ËÈ ,‰ Ì˘) ˘"ÚÂ ,ÏÂ‡˘ „ÈÓ
Ï‡¯˘È ÍÓÚ· ÈÎ .ÂÈ˙Â¯ˆ ÏÎÓ Ï‡¯˘È ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰„Ù (·Î ,‰Î Ì˘) ˘"Ú ‰Ê Ïˆ‡
‡¯˜‰ ·˜ÚÈ ˙ÂÓ„ Ú·˜˘ „ÂÚÂ ,ÌÎ· ¯Á·ÈÂ (Ê ,Ê ÌÈ¯·„) ˘"Ú ˙¯Á· ˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎÓ


 ועיין גם בפירוש סידור התפילה,197 'ויטרי עמ
 וסידור ר"ש ב"ר נתן עפ"י,לרוקח עמ' תרל
.הגאונים עמ' לח



 וע"ע.פירוש התפילות והברכות שם עמ' קלח
.גנזי חיים )הוטנר( או"ח סי' תכג ס"ג

. א, ראה גיטין נא.63

' וראה פירוש התפילות והברכות ח"א עמ.60
.קלט

 וראה פירוש התפילות. א, ראה יומא פו.64
והברכות שם מה שכתב עוד בזה בביאור
.המקראות

 ראה בפירוש התפילות והברכות שם שיש.62
 וכ"ה במחזור,'נוסחא 'את ראש החודש הזה

. לעיל מוסף של שבת פי"ז אות סז.61
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˘‡,67 ‰·ÏÏ ÔÈÂÓ Ï‡¯˘È˘ ˙Ú·˜ Ì‰Ï .66 ¯ÒÁÏÂ ‡ÏÓÏ ÌÏÂ·‚ ˙‡ ÔÈ¯·ÂÚ ÌÈ
.ÌÈ˘„Á ¯·ÚÏÂ ÌÈ˘ ÚÂ·˜Ï 68 ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï ‡Â‰Â
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ÏÂ„‚Ï ‰ÂÓ ÏÂ„‚‰ ‡Â‰ ı¯‡ Í¯„ 70 ÈÓ‡ '¯· ÈÒÂÈ '¯ Ì˘· ÈÂÏ '¯ .ÂÏ ÔÈÂÓ Â˘Ú Ú¯Ê


 .65וכ"כ בפירוש התפילות והברכות שם,
וראה עוד שם עמ' צז שכתב 'אבל ישראל מונין
ללבנה שדמות יעקב חקוקה בה ,ואע"פ שלא
מצאנו באגדה ששמו וצורתו חקוק בלבנה ,מ"מ
כך י"ל שהלבנה נקראת מאור הקטן ,ועל שמה
אמר הכתוב )עמוס ז ,ה( "מי יקום יעקב כי קטן
הוא" ,ואמר בהיכלות חיה יש' וכו' ,ויעו"ש עוד
אריכות בזה .וראה בספר ארבעה קנינים לה"ר
יהודה קנפנטון תלמיד הריטב"א עמ' קיג .וראה
עוד לרבינו להלן בברכות הראיה על ברוך
יוצרך ,סידור ר"ש מגרמייזא עמ' קצו .וראה
טור סוף סי' תכו וב"ח שם ,וכן ב"ח סי' רפא
סק"ד .וע"ע כף החיים סי' תכו אות לו ציונים
נוספים ,ומקורו בתיקוני זוהר תיקון יח ,דיעקב
דיוקניה חקוקה בסיהרא ,עי"ש .וע"ע תשב"ץ
קטן סי' פז ,כל בו סי' מג ,ופסקי ריקנטי מכת"י
בספר הזכרון 'אשד הנחלים' עמ' כה .וראה
קובץ משואות )מחקרים בקבלה( עמ' .145-146
 .66וכ"ה בפירוש התפילות והברכות שם ]ויש
שם ט"ס[.
 .67וכ"ה בפירוש התפילות והברכות שם
וז"ל' ,ע"ש שישראל מונין ללבנה נותן להם
ממשלת הלבנה המושלת ביום ובלילה ,ע"ש
שישראל זוכין להעוה"ז ולעוה"ב ,ואומות
העולם לעולם לחמה שאינה מושלת אלא ביום,
כלומר ,אינה נראית כלל בלילה ,כמו שהלבנה
נראית ביום כמה פעמים אפילו עד רביע היום



או יותר ,לפי שאומות העולם אינם זוכים כלל
לעוה"ב ,כן הוא בבראשית רבה' וכו' .ועי"ש
עוד.
 .68ראה מגילה יב ,ב; חגיגה יא ,א; סנהדרין
קי ,א.

 .69ראה שמות רבה פרשה טו סי' כג 'החודש
הזה לכם ,הדא הוא דכתיב )משלי ה ,ז( יהיו לך
לבדך ואין לזרים אתך' .וע"ע תורה שלמה
שמות יב ,ב אות לט בשם התנחומא ,ומש"כ
בהערות שם.

 .70ראה בראשית רבה פרשה ו סי' ה
)מהדורת אלבק( עמ'  ,42-43ולפנינו הנוסח שם
כך' ,ר' לוי בשם ר' יוסי ב"ר אלעאי ,דרך ארץ
הוא שיהא הגדול מונה לגדול והקטן מונה
לקטן ,עשו מונה לחמה שהיא גדולה ויעקב
ללבנה שהיא קטנה ,אמר רב נחמן והוא סימן
טב ,עשו מונה לחמה שהיא גדולה ,ומה החמה
הזו שולטת ביום ואינה שולטת בלילה ,כך עשו
יש לו בעולם הזה ואין לו לעולם הבא ,יעקב
מונה ללבנה שהיא קטנה ,ומה הלבנה הזו
שולטת בלילה וביום כך יעקב יש לו בעוה"ז
ולעוה"ב ,ר' נחמן אמר כל זמן שאורו של גדול
קיים אין אורו של קטן מתפרסם ,שקע אורו של
גדול מתפרסם אורו של קטן ,כך כל זמן שאורו
של עשו קיים אין אורו של יעקב מתפרסם,
שקע
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Â· Â˘Ú ˙‡ ‡¯˜ÈÂ (‡ ,ÊÎ ˙È˘‡¯·) ¯Ó‡˘ ÏÂ„‚ ‡Â‰˘ Â˘Ú ,ÔË˜Ï ‰ÂÓ ÔË˜‰Â
·˜ÚÈ ,ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó‰ ˙‡ (ÊË ,‡ Ì˘) ¯Ó‡˘ ,‰ÓÁ‰ ‡Â‰˘ ÏÂ„‚Ï ‰ÂÓ ,ÏÂ„‚‰
˘‡È‰˘ ‰·ÏÏ ‰ÂÓ ,‡Â‰ ÔË˜ ÈÎ ·˜ÚÈ ÌÂ˜È ÈÓ (· ,Ê ÒÂÓÚ) ¯Ó‡˘ ÔË˜ ‡Â‰
˜‰Ó ,‡Â‰ ·ÂË ÔÓÈÒ ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ .ÔÂË˜‰ ¯Â‡Ó‰ ˙‡Â (Ì˘ ˙È˘‡¯·) ¯Ó‡˘ ,‰Ë
ÌÏÂÚÏ ËÈÏ˘ ÂÈ‡Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ËÈÏ˘ Â˘Ú ÍÎ ,‰ÏÈÏ· ‡ÏÂ ÌÂÈ· ËÈÏ˘ ÏÂ„‚‰
.‡·‰ ÌÏÂÚ·Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ËÈÏ˘ ·˜ÚÈ ÍÎ ,‰ÏÈÏ·Â ÌÂÈ· ËÈÏ˘ ÔË˜‰ ‰ÓÂ ,‡·‰
¯·‡ ‡Â¯Â‡ Ú˜˘ ,ÌÒ¯ÂÙÓ ÔË˜ Ï˘ Â¯Â‡ ÔÈ‡ ˜È‰·Ó ÏÂ„‚ Ï˘ Â¯Â‡˘ ÔÓÊ ÏÎ ¯Ó
˘ı¯‡ ‰ÒÎÈ Í˘ÂÁ‰ ‰‰ ÈÎ (· ,Ò ‰ÈÚ˘È) ¯Ó‡˘ ,ÔË˜ Ï˘ Â¯Â‡ ˜È‰·Ó ÏÂ„‚ Ï
˜È‰·Ó Â˘Ú Ï˘ Â¯Â‡˘ ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰‡¯È ÍÈÏÚ Â„Â·ÎÂ '‰ Á¯ÊÈ ÍÈÏÚÂ ÌÈÓÂ‡Ï ÏÙ¯ÚÂ
·Ï˘ Â¯Â‡ ÌÒ¯Ù˙ ,Â˘Ú Ï˘ Â¯Â‡ Ú˜˘ ,ÌÒ¯ÂÙÓ ·˜ÚÈ Ï˘ Â¯Â‡ ÔÈ‡ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ
Ï‡¯˘È ˘„˜Ó '‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· Ì˙ÂÁÂ .Í¯Â‡ ‡· ÈÎ È¯Â‡ ÈÓÂ˜ (‡ Ì˘) ¯Ó‡˘ ,·˜ÚÈ
.˙ÂÂ¯Á‡ ˘Ï˘ ¯ÓÂ‡Â .ÌÈ˘„Á È˘‡¯Â
]ÂÏÂÁ· ÔÎÂ .Í˘È„˜ ‡Ï‡ ¯˙Î ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡Â .‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ¯ÊÂÁÂ [‚È
˘È„Î ÌÚË‰Â .„·Ï· ·ÂË ÌÂÈÂ ˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ· ‡Ï‡ ¯˙Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ .„ÚÂÓ Ï
.71 „ÚÂÓ Ï˘ ÂÏÂÁÂ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ˙Â˙·˘Ï ‰¯È˙È ‰ÏÚÓÂ ¯˙Î ˙Â˘ÚÏ


אורו של עשו מתפרסם אורו של יעקב .הדא
הוא דכתיב קומי אורי' וגו' .וראה בהערות שם.
וראה בספר חידוש הלבנה לבעל התוס' יו"ט
עמ'  26מה שהביא בזה מספר העקידה.
 .71בשו"ע סי' תכג ס"ג כתב 'ואומר כתר'
וכו' ,ובמג"א שם סק"ד 'היינו לפי מנהג
הספרדים ,ובאשכנז אומרים נקדש כמו ביוצר',
וראה באר הגולה שם אות ה שמקור פסק
השו"ע הוא בשבלי הלקט סי' מה .ועיין ב"י שם
שהביא דברי השבלי הלקט .והנה שם לא הוזכר
נוסח כתר או נקדישך ,אלא שאין מזכירין את
שמע רק בקדושת שבת ויו"ט במוספין ולא
בר"ח וחוה"מ ,וראה בב"י שם שהביא גם
תשובת רב נטרונאי שבטור סי' רפא ,וראה



תשובת רב נטרונאי גאון )ברודי( סי' לג,
ומקורות רבים שציין המהדיר שם ,וז"ל
התשובה' ,כך מנהג של שתי ישיבות ,לומר
בקדושה כתר ואז בקול רעש גדול וכו' ,ובמוסף
של שבת ושל יו"ט ושל יוה"כ ובנעילה אנו
אומרים פעמים וכו' ,אבל בר"ח וחוש"מ אין
אנו אומרים' וכו' .ולכאורה יש ללמוד מתשובה
זו שקדושת כתר אומרים ,ורק פעמים וכו',
שהיא הזכרת ק"ש אין אומרים ,ברם במקור
התשובה בסדר רב עמרם עמ' לד מבואר שבכל
קדושות גם של כל ימי החול אומרים כתר,
וא"כ אין ללמוד מהתם למנהג שלנו שאומרים
כתר רק במוספין ,שכן י"ל גם במוספי ר"ח
וחוה"מ ,וכמו שבאמת מפורש בדברי רבינו,
שאין אומרים כתר בר"ח וחוה"מ ,ורבינו הרי
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ÈÙÓ ,'‰ ˙‡ È˘Ù ÈÎ¯· („˜ ÌÈÏÈ‰˙) ¯ÓÂ‡Â .72 Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ¯ÓÂ‡ ÍÎ ¯Á‡Â
˘.‡·¯ ‡ÓÏ˘ ‡‰È ˘È„˜ ¯ÓÂ‡Â .73 ˙È˘‡¯· ˙¯ÈˆÈÂ ÌÈ„ÚÂÓÏ Á¯È ‰˘Ú Â· ·Â˙Î
‰ÏÚÈ ‰„Â·Ú· ÔÈÙÈÒÂÓÂ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘Î ÔÈÏÏÙ˙Ó ‰ÁÓÏ .ÌÂÏ˘Ï Ì‰È˙·Ï ÔÈ¯ËÙÂ
.Ì‰ÈÙ ÏÚ ÔÈÏÙÂ ÔÈ‡Â ‡·ÈÂ
].74 ‰Î‡ÏÓ ˙ÈÈ˘Ú· ¯ÂÒ‡ ÂÈ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ,(· ,È) ÔÈÎ¯Ú· ÔÈ‡ 'Ù· ÔÈ¯Ó‡ [„È
ÌÂ˜Ó ˜¯Ù· ÈÓÏ˘Â¯È· ‡˙È‡ ÈÎ‰Â .Â· ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ˙Â‚‰Â ÌÈ˘‰Â
˘,‡‚‰Ó ,‡Á¯È ˘È¯· ‡˙„È·Ú „·ÚÓÏ ‡Ï„ È‚È‰„ ÌÈ˘ ,75 (‡"‰ ‰"Ù ÌÈÁÒÙ) Â‚‰
¯Ó‡˘ ,ÌÈ‡È·· Â˙Â‡ Â‡ˆÓ ‚‰Ó‰ ‰Ê˘ ,ÔÎ ‚‰˙‰Ï Ô‰Ï ˘ÈÂ ‡Â‰ ‚‰Ó ¯ÓÂÏÎ
)˘"‡ ÚÓ˘Ó˘ ,‡ÏÂÁ„ ‡ÓÂÈ· 76 Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙Â ,‰˘ÚÓ‰ ÌÂÈ· Ì˘ ˙¯˙Ò ¯˘‡ (ËÈ ,Î
˘,ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘ ÂÓÎ ÍÎ ÏÎ ‰˘ÚÓ‰ ÌÂÈ ‰È‰ ‡Ï Â· ÌÈ„ÓÂÚ ÂÈ‰˘ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÌÂÈ
˘¯Ó‡ÈÂ ,(‰Ó ˜¯Ù) ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ È˜¯Ù· ÔÈ¯Ó‡Â .77 ‰˘ÚÓ Â· ˙Â˘ÂÚ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ˘‰
‡ÏÂ ÌÈ˘‰ ÂÚÓ˘Â ,(· ,·Ï ˙ÂÓ˘) ÌÎÈ˘ ÈÊ‡· ¯˘‡ ·‰Ê‰ ÈÓÊ Â˜¯Ù Ô¯‰‡ Ì‰Ï
¯ˆ‰ÎÒÓÂ ÏÒÙ ˙Â˘ÚÏ ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ ‰Ó Ì‰Ï Â¯Ó‡ ‡Ï‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ÈÓÊ Ô˙ÈÏ Â
˘‡‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ,‡·‰ ÌÏÂÚ·Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ô¯Î˘ Ô‰Ï ‰"·˜‰ Ô˙Â ,ÏÈˆ‰Ï ÁÎ Â· ÔÈ


כותב מנהג ספרדים .וצ"ע .ובסדר תפילה של
הרמב"ם מבואר שבכל התפילות בחול שבת
ויו"ט הקדושה היא באותו הנוסח ,עי"ש ,ואין
'כתר' בנוסח שלו.
 .72טור סי' תכג ס"ג; סי' קלג ס"א .וראה
לרבינו לעיל פ"ח אות יא.
 .73ראה סוכה נד ,ב דאיכא שיר של ר"ח,
אבל לא נתפרש איזה הוא ,ובטור סי' תכג
בסופו כתב שמנהג ספרד לומר ברכי נפשי.
וראה שו"ת רמ"ע מפאנו סי' כה עפ"י מדרש
הנעלם ,שו"ת חקרי לב או"ח ח"א סי' לב,
ושו"ת ראשית בכורים להר"ב כהן מוילנא
)מהדורת ירושלים תשכ"ט( עמ' כג; מד; עו;
צד-צו .וראה דברי אהרן להרב מטעפליק סי' י
אות ה.



 .74וראה טור סי' תיז ס"א וב"י שם מהגמ'
חגיגה יח ,א.
 .75וכ"ה בירושלמי תענית פ"א ה"ו ,והרי"ף
הביאו בפסחים יז ,א מדפי הרי"ף .וראה גם
ברא"ש מו"ק פ"א סי' א ,וטור שם .וראה
מקורות נוספים בהלכות הרי"ף פסח ראשון
)היימן( עמ' .346
 .76ראה למהר"צ חיות בספר אמרי בינה סי'
ד.
 .77וכ"כ רש"י מגילה כב ,ב ד"ה ראשי .וראה
תוס' ראש השנה כג ,א ד"ה משום ,רוקח סי'
רכח ,המנהיג עמ' רסד-רסה והערות שם ,אור
זרוע ח"ב סי' תנד ,ושבלי הלקט סי' קסט .וראה
ספר המנהגות עמ' .170
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¯‰Ó

˘˘„Á˙‰Ï ˙Â„È˙Ú Ô‰˘ ‡·‰ ÌÏÂÚ·Â ,ÌÈ˘‡‰Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ˘„Á È˘‡¯ ˙Â¯Ó˘Ó Ô‰
˘¯„Ó·Â .ÌÈ˘„Á È˘‡¯· ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ÌÈ˘Ï ÍÓÒ Ô‡ÎÓ .78 ÌÈ˘„Á È˘‡¯Î
‡ÌÈ˘‡‰ Â‡·ÈÂ (·Î ,‰Ï Ì˘) ¯Ó‡˘ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙·„Ï ÌÈ˘‰ ÂÊ¯„Ê˘ Ì˘ ÏÚ 79 ¯ÓÂ
Ô¯Î˘ Ì‰Ï Ô˙ ,Ï‚ÚÏ Ô‰ÈÓÊ ‡È·‰Ï Âˆ¯ ‡ÏÂ ,ÔÒÈ· „Á‡· Ì˜Â‰Â ,ÌÈ˘‰ ÏÚ
˘80 Ï"Ê ˘"‡¯‰ Ô· ‰„Â‰È '¯ ·¯‰ Ì˘· ·Â˙Î È˙‡ˆÓÂ .ÌÈ˘„Á È˘‡¯ ˙Â¯Ó˘Ó Ô‰
Â· ·Â˙Î˘ ,Ì‰¯·‡ „‚Î ÁÒÙ ,˙Â·‡‰ „‚Î Â˜˙ ÌÈ„ÚÂÓ‰˘ ÈÙÏ ,¯·„Ï ÌÚË
)·¯‡˘Ô˙Ó ˙ÚÈ˜˙˘ ,˜ÁˆÈ „‚Î ˙ÂÚÂ·˘ .81 ‰È‰ ÁÒÙ·Â ,˙Â‚ÂÚ È˘ÚÂ È˘ÂÏ (Â ,ÁÈ ˙È
˙(ÊÈ ,‚Ï Ì˘) Â· ¯Ó‡˘ ,·˜ÚÈ „‚Î ˙ÂÎÂÒ .82 ˜ÁˆÈ Ï˘ ÂÏÈ‡Ó ¯ÙÂ˘· ‰˙È‰ ‰¯Â
,84 ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‡¯˜ Ì‰ Ì‚˘ ‰˘‰ È˘„Á È˘‡¯ ¯˘Ú ÌÈ˘Â .83 ˙ÂÎÂÒ ‰˘Ú Â‰˜ÓÏÂ
‡Ï˘ ¯ÎÊ ÌÈ˘Ï ÌÂÁÈ‰Â Ì‰Ó ÂÏËÈ Ï‚Ú· Â‡ËÁ˘ÎÂ ,ÌÈË·˘ ¯˘Ú ÌÈ˘ „‚Î
.85 ‡ËÁ Â˙Â‡· ÂÈ‰


 .78ראה בפי' הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר
שם בהגהות אות ב .וראה אור זרוע שם והובא
בדרכי משה סי' תיז אות א ,ועי' פרישה שם
אות א.

 .79לא נמצא במדרשים לפנינו ,אבל כן הביא
המנהיג עמ' רסה בשם ועוד מצאתי ,ובאורחות
חיים דין קריאת הלל בשם הגדה ,וראה גם תוס'
השלם על התורה שמות לה ,כב .וראה תורה
שלמה שמות לב ,ב אות יט .וע"ע תוס' שבת
כד ,א ד"ה או דלמא ,וכן ראה בספר תרועת
מלך על ר"ה סי' נט.

 .80כ"ה בטור סי' תיז ,וראה ב"י וב"ח שם.
וכ"ה במנורת המאור )אלנקוה( ח"ב דף כב ,א.

 .81פסיקתא רבתי פרק ו ,וראה גם בראשית
רבה פרשה מח סי' ו ,וראה במהדורת אלבק
עמ'  490והערות שם .וראה תורה שלמה
בראשית יח ,ו אות צא .וראה בתוספות השלם
על התורה שם שערב פסח היה ולכן א"א
באכילת פת לא חמץ ולא מצה ,אלא עוגות



דהיינו מצה עשירה ,עי"ש .וראה בקרואי מועד
עניני פסח מאמרי על "מצה עשירה בפסח וערב
פסח".
 .82כ"כ רש"י שמות יט ,יג ,ומקורו בפרקי
דרבי אליעזר פרק לא ,וראה רמב"ן שמות שם,
ובפי' רד"ל על פרקי דר"א שם אות ע .וע"ע
מה שציין תורה שלמה שמות שם אות רלה.
 .83וראה בפי' רבינו שמואל בן חפני על
התורה שם שלמד מהך קרא דין סוכת גנב"ך,
סוכה ח ,ב ,ועי"ש גם בספר רביד הזהב על
התורה ,וכן תוס' השלם שם אות א.
 .84שבועות י ,א 'איברא ר"ח נמי איקרי
מועד' וכו' ,וכן איתא פסחים עז ,א ותענית כט,
א .וע"ע טור סי' תיט ,ומג"א סי' תקעב סק"ד.
 .85ראה ספר המנהגות לה"ר אשר מלוניל
עמ'  .170-171וע"ע מקורות רבים בענין זה
בספר ליקוטי סופר מצות קידוש החודש ענין
ראש חודש.
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]ÔÈ¯Â˜Â ˙ÂÎ¯·‰ ÔÈ¯„ÒÓÂ ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙·˘· ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÁ Ì‡Â [ÂË
.86 '‰ ˙‡ È˘Ù ÈÎ¯· ÔÂÈÏÚ ¯˙Ò· ·˘ÂÈ ¯Á‡ ÔÈÙÈÒÂÓÂ .˙·˘· ÂÓÎ ˙Â¯ÈÓÊ‰
ÔÈ‡Â ,87 ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ ‰„Â·Ú· ÔÈÙÈÒÂÓÂ .˙Â˙·˘‰ ¯‡˘Î ¯ˆÂÈ ˙ÏÈÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ
‰ÏÚÈÂ ,˙·˘‰ ÔÈÚ ‰ÏÈÙ˙· ¯ÈÎÊ‰ ¯·Î˘ ÈÙÏ ,‰Ê‰ ÁÂÓ‰ ÌÂÈ ˙‡ Â· ¯ÈÎÊ‰Ï
˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ „ÚÂÓ Ï˘ ÂÏÂÁ· ÔÎÂ .„·Ï· ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÈÙÓ ‡Ï‡ ‡· ÂÈ‡ ‡·ÈÂ
·˘·˙¯Ó‡˘ „Á‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ Ì˙ ÂÈ·¯ ÚÓ˘˘ ÈÙÏÂ .ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .
·ı¯‡‰ ÌÚ ÁÂÓ ,¯Ó‡ ,˘„ÂÁ ˘‡¯· ‰Ê‰ ÁÂÓ‰ ÌÂÈ ˙‡ ‰„Â·Ú Ï˘ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ
,89 ÔÈÙÒÂÓ· ‰ÎÂÁ Ï˘ ¯ÈÎÊÓ ‰ÎÂÁ· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ ˘„ÂÁ ˘‡¯ Â‰ÈÓÂ .88 ‰È‰
˘.˙ÂÏÈÙ˙ Ú·¯‡· ·ÈÈÁ˙˘ ‡Â‰ ÌÂÈ„ ,Á"¯ ÈÙÓ ‡Ï‡ ‡· ÂÈ‡ ÛÒÂÓ‰
ÁÈÏ˘ ‡ÈˆÂÓÂ .90 ÏÏ‰‰ ˙‡ ‡¯˜Ï ÂÈÙÏ ÔÈÎ¯·ÓÂ ,‚ÂÏ„· ÏÏ‰‰ ˙‡ ÔÈ¯Â˜Â
ˆ¯ÈËÙÓ ‡¯Â˜ È˘·Â ,ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ‰Ú·˘ „Á‡· ÔÈ¯Â˜Â ,91 ˙Â¯Â˙ È¯ÙÒ È˘ ¯Â·È


 .86לע"ע לא מצאתי מנהג זה במקום אחר.
וגם צריך לבאר מדוע רק בשבת מוסיפין מזמור
לר"ח ברכי נפשי בתוך פסוקי דזמרה ,ואילו
בחול אומרים מזמור זה אחרי התפילה ,וראה
להלן הלכות חנוכה פי"ט אות יח ושם הערה
 ,152וצ"ע.
 .87טור סי' תכה ס"א.
 .88ראה אור זרוע ח"ב סי' תנח ,שבלי הלקט
סי' קעח ,מרדכי שבת רמז רפא ,ושו"ת מהרי"ל
סי' ג ,ויעו"ש בראשונים שאכן כך השיב ר"ת,
וראה הגהת המהדיר בשו"ת מהרי"ל שם ,אבל
לשון זה שהזכיר רבינו בשמו לא נמצא שם.
וע"ע המנהיג עמ' קלד וציוני המהדיר שם ,וכן
עמ' רסז ,סדר רב עמרם עמ' פט .וע"ע תשובות
הגאונים )הורוביץ( ח"ב סי' פז ,ובמהדורת
עמנואל סי' קעג ,והערת המהדיר שם .וראה
טור או"ח סי' תפז ס"א וסידור ר"ש סופר ח"ג
עמ'  .520וסידור עבודת ישראל עמ' .347-348



 .89שבת כד ,א ,טור סי' תרפב ס"ב .וצ"ע
אמאי הזכיר רבינו רק ר"ח ,והרי בגמ' שם איתא
מוספין סתם ,וזה כולל שבת ור"ח ,וכמו
שפירש"י שם ד"ה של חנוכה ,וכמבואר
בפוסקים.
 .90ראה טור ושו"ע סי' תכב ס"ב שנחלקו
הקדמונים אם מברכים על קריאת ההלל בר"ח,
ולפי פסק השו"ע אין מברכים אלא בציבור,
ורבינו סתם כאן דמברכין ,וראה לעיל אות ד
שהביא רבינו את החולקים בברכת ההלל.

 .91טור סי' תכה ס"א .ומקור הלכה זו בגמ'
מגילה כט ,ב ,וראה כסף משנה פי"ג מהל'
תפילה ה"ד ,והרמב"ם שם כתב 'ואם חל ר"ח
להיות בשבת מוציאין שני ספרים ,בשחרית
באחד קורין בו סדר אותה שבת ובשני קורא בו
המשלים ובראשי חדשיכם והמפטיר קורא ענין
ר"ח' ,ועי"ש בכס"מ שהקשה מהא דבקרבנות
המועדים לא כ"כ הרמב"ם ,דבספר השני קורא
רק המפטיר ולא המשלים ,ועי"ש מש"כ בזה.
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·˘˙˘¯Ù ‡¯Â˜Â ,˙·˘‰ ÌÂÈ·Â ˙˘¯ÙÓ ÏÈÁ˙ÓÂ ,(ÂË-‡ ,ÁÎ ¯·„Ó·) ˘„ÂÁ ˘‡¯ Ï
ÛÒÂÓ· ‡¯˜È˘ ÈÂ‡¯ ˘„ÂÁ ˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂÓ· ‡¯Â˜˘ ÔÂÈÎ˘ ÈÙÓ ,ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â
˘ÛÂÒ „Ú È‡ÒÎ ÌÈÓ˘‰ (ÂÒ) ‰ÈÚ˘È· ¯ÈËÙÓÂ .92 ¯ÙÒ ÏÎ ÏÚ ˘È„˜ ¯ÓÂ‡Â .˙·˘ Ï
,Î '‡) Ï‡ÂÓ˘· ÂÈÙÏ˘ ˙·˘· ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙·˘· „Á‡· ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÁ˘ÎÂ .¯ÙÒ‰
ÌÈ¯ÙÒ‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓÂ .93 ÌÏÂÚ „Ú ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â „Ú ˘„ÂÁ ¯ÁÓ Ô˙Â‰È ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ (·Ó-ÁÈ
.‡ÏÈÚÏ „Ú ˘È„˜ ¯ÓÂ‡Â ÔÓÂ˜ÓÏ
ÍÓÏÂÚ ˙¯ˆÈ ‰˙‡ ¯ÓÂ‡Â ,˙ÂÂ˘‡¯ ˘Ï˘ ¯ÓÂ‡ .ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ


וראה גם בפי' רבינו מנוח שם ובהערת המהדיר
שם )הוצאת מה"ק( שהביא נוסחת הרמב"ם
מכת"י תימן .וראה תוס' מגילה כג ,א ד"ה כיון,
שכתבו ,שרבינו אליהו ורבינו משולם הנהיגו
שאפילו כשמוציאין ב' ס"ת ,שקורא המפטיר
מה שקרא האחרון ,הואיל ואין מפטיר עולה
למנין שבעה ,ולא כפי שנהג רש"י .ובספר
הישר חלק שו"ת סי' מח אות ה ,וכ"ה בשו"ת
מהר"ם מרוטנבורג )ד"פ( סי' קי ,השיג עליהם,
יעו"ש כל דבריהם .ובפשוטו הרי איכא חילוק
בין ר"ח ומועדים ,דקריאת קרבנות ר"ח היא
מדינא דגמ' ,אבל קריאת קרבנות המועדים אינה
מדינא דגמ' ,וכן מבואר בשבלי הלקט סי' עט
בשם רבינו ישעיה בספר הלקט ,והוא ספר
המכריע סי' לא ,ובמהדורת פי' זר זהב הוא
בחלק או"ח סי' ח ,וראה גם בשבלי הלקט סי'
קעט .ולפי"ז נמצא שגם בשבת ר"ח וחנוכה,
צריך לקרוא כל הקריאות הללו בז' קרואים ,וגם
ד' פרשיות כן ,וכן מפורש בספר המכריע שם,
ואפשר דאכן ס"ל להרמב"ם כן בכל אלו שהן
חובה מדינא דגמ' .אבל בסידור רס"ג עמ' שסט
מפורש שבשבת ר"ח קורין ז' קרואים בפרשת
השבוע ולמפטיר בשל ר"ח .וראה אוצה"ג
מגילה חלק התשובות סי' רב; רה .וראה בה"ג
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)הילדסהיימר( ח"א עמ'  473והערה  18שם.
וראה שו"ת ציץ אליעזר ח"ז סי' א .וראה
בתפילת ר"ה פכ"ה הערה  150מש"כ בזה.
ובעיקר מש"כ רבינו שקורין גם קרבנות שבת,
כאמור הרמב"ם לא הזכיר קריאה זו ,ובאורחות
חיים הלכות קריאת ספר תורה סי' יא הביא ב'
המנהגים ,עי"ש .ובסידור רס"ג שם כתב שקורין
גם של שבת ,עי"ש .וע"ע אוצה"ג מגילה סי'
קצד ,סדר רב עמרם עמ' פט ,שו"ת ר' יהושע
הנגיד )רצהבי( סי' יא.
 .92ראה ב"י סי' רפב ס"ד שהביא שיטות
הראשונים בהלכה זו ,וראה שבלי הלקט סי'
עט] .ואגב ,ראה סידור רס"ג עמ' שסז שבברכת
ההפטרה בשבת ר"ח מזכירין של ר"ח ,עי"ש[.
 .93טור סי' תכה ס"ב ,מהגמ' מגילה לא ,א.

 .94ראה סדר רב עמרם עמ'  ,3סידור רס"ג
עמ' קל ,סדר התפילה להרמב"ם ,סידור ר"ש
ב"ר נתן עפ"י הגאונים עמ' לח] .וראה תוס'
ברכות כא ,ב ד"ה עד ,לענין י"ח ברכות במוסף
ר"ח וחוה"מ ,וראה גם בתוס' ר"י מסירליאון
שם ובהערות שם ,וכן בתוס' הרא"ש שם כא,
א בשם הראב"ד .וראה תוספתא כפשוטה
ברכות עמ' .[38-40

Ì‰¯„Â·‡

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò

„Â„ ÂÈ·¯

ÁÓ¯

,Â¯ˆÈ ÂÈ„È ˙˘·ÈÂ (‰ ,‰ˆ ÌÈÏÈ‰˙) ·È˙ÎÂ ,95 Í˘ÂÁ ‡¯Â·Â ¯Â‡ ¯ˆÂÈ (Ê ,‰Ó ‰ÈÚ˘È) ˘"Ú
ÂÈÏÚÙÓ Ì„˜ (·Î ,Á ÈÏ˘Ó) ˘"Ú Ì„˜Ó .96 Ì˙¯ˆÈ ‰˙‡ Û¯ÂÁÂ ıÈ˜ (ÊÈ ,„Ú Ì˘) ˘"ÚÂ
,· ˙È˘‡¯·) ˘"Ú ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· Í˙Î‡ÏÓ ˙ÈÏÎ .97 ı¯‡ ÈÓ„˜Ó (‚Î Ì˘) ˘"ÚÂ ,Ê‡Ó
ÏÎÓ ÂÈ‰Ï‡ '‰ Â· ˙¯Á· .'Â‚Â ‰˘Ú ¯˘‡ Â˙Î‡ÏÓ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ (·
,'ÂÎÂ ˙ÂÂ˘Ï‰ ÏÎÓ Â˙ÓÓÂ¯Â Â· ˙Èˆ¯Â .ÌÎ· ¯Á·ÈÂ (Ê ,Ê ÌÈ¯·„) ˘"Ú ˙ÂÓÂ‡‰
ÈÎ (Á Ì˘) ˘"Ú ‰·‰‡· ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÂÏ Ô˙˙Â .98 ‰Ê ÏÎ ˘¯Ù‡ Â˙¯Á· ‰˙‡·
˙‡ ÌÎÏ Ô˙ '‰ ÈÎ Â‡¯ (ËÎ ,ÊË ˙ÂÓ˘) ¯Ó‡˘ ‰ÁÂÓÏ ˙Â˙·˘ .ÌÎ˙‡ '‰ ˙·‰‡Ó
Â˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ ‰¯ÙÎÏ ÌÈ˘„Á È˘‡¯Â .ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· ÁÈÂ (‡È ,Î Ì˘) ·È˙ÎÂ ,˙·˘‰
˘"Ú Â¯ÈÚ ‰·¯Á ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏ Â‡ËÁ˘ ÈÙÏÂ .99 Ì˙Â„ÏÂ˙ ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ÔÓÊ·
.Ï‡¯˘ÈÓ „Â·Î ‰Ï‚ (‡Î ,„ ‡"˘) ˘"Ú ÂÈ¯˜È ‰Ï‚Â .‰·¯Á ÂÈ‰È ÌÎÈ¯ÚÂ (‚Ï ,ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)
˙È·Ó „Â·Î ÏËÂÂ .ÌÎÈ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â (‡Ï ,ÂÎ ‡¯˜ÈÂ) ˘"Ú ÂÈ˘„˜Ó ÌÓ˘Â
ÔÈÏÂÎÈ Â‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÈÁ‰ ı¯‡ ˙‡¯˜ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÈÎ 100 ‰ÏÚÓÏ Â¯Ó‡ ¯·Î ÂÈÈÁ
ÂÏÚ˙˘ ÂÈ˙Â·‡ È‰Ï‡Â ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È ,'ÂÎÂ Ô·¯˜ ÍÈÙÏ ·È¯˜‰Ï
Ì‰˘ ¯Â·Ú· ÈÙÒÂÓ ˙‡ ¯ÓÂ‡Â .101 ˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ· Â˘¯ÈÙ ÏÎ‰ ,'ÂÎÂ Âˆ¯‡Ï
Ô·¯˜·Â ˙·˘ ÛÒÂÓ Ô·¯˜ ‰Ê 102 ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .˘„ÂÁ ˘‡¯ ÛÒÂÓÂ ˙·˘ ÛÒÂÓ ,ÌÈ˘
.‡Â‰ ˙ÙÒÂ˙ ÈÎ 103 Â¯ÓÂ‡Ï ÔÂÎ ÔÈ‡Â ,¯Ó‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÛÒÂÓ
È˘‡¯ È˜ÁÂ „Ú ,'ÂÎÂ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ˘„Á ÂÈ˙Â·‡ È‰Ï‡Â ÂÈ‰Ï‡ ¯ÓÂ‡Â
,'ÂÎ ÂÈ˙ÁÂÓ· ‡ ‰ˆ¯ ¯ÓÂ‡Â ,'ÂÎÂ Í˙ÂÎÏÓ· ÂÁÓ˘È ¯ÓÂ‡Â ,˙Ú·˜ Ì‰Ï ÌÈ˘„Á
¯ÓÂ‡Â .ÌÈ˘„Á È˘‡¯Â Ï‡¯˘ÈÂ ˙·˘‰ ˘„˜Ó È"‡· Ì˙ÂÁÂ .104 ‰ÏÚÓÏ Â˘¯ÈÙ ÏÎ‰Â


. מוסף של שבת פי"ז אות סב.100

. וראה הערות שם, שם אות סז.101

 וכן בסידור ר"ש, כ"ה בסידור רס"ג שם.102
.ב"ר נתן עפ"י הגאונים שם
 שבלי הלקט, ראה בהפרדס לרש"י סי' ד.103
' וראה אוצר התפילות עמ. תניא סי' לד,סי' קפ
.שסט בעיון תפילה
 וראה. בסדר תפילת ליל שבת פי"ז אות ז.104
 ובערוך השולחן,בסדר התפילה של הרמב"ם



 וכ"ה בפירוש התפילות והברכות ח"א.95
.עמ' קלז
, וכ"ה בפירוש התפילות והברכות שם.96
 טז "ימים יוצרו ולא,והוסיף שם מתהילים קלט
 וכתב שם עוד 'רמז כאן שאין."אחד בהם
.' ולכך כתוב עולמך מקדם' וכו,העולם קדמון
. וכ"ה בפירוש התפילות והברכות שם.97
. להלן בתפילת חג הפסח פכ"א אות ה.98
 ובפירוש התפילות והברכות. לעיל אות יב.99
. עי"ש,שם פי' בענין אחר
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˘‰ÁÓÏ .Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ¯ÓÂ‡Â .‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ¯ÊÂÁÂ .˙ÂÂ¯Á‡ ˘Ï
.Í˙˜„ˆ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â .‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ ‰„Â·Ú· ¯ÓÂ‡Â ˙Â˙·˘‰ ¯‡˘Î ÔÈÏÏÙ˙Ó
.105 ‰ÏÚÓÏ Â‰Â˘¯ÈÙ ÌÚË‰Â



סי' תכה ס"ב] .וחכמי זמנינו שו"ט בנוסח
אשכנז שאין אומר בשבת ר"ח 'קדשנו' וכו',
ראה קובץ 'בית אהרן וישראל' שנה ח גליון מג
מאמרו של ר"י סץ ,וכן גם בסידור ר"ש סופר



בנספח למילואים סי' יא ,וגם במאמרו של ר"ד
יצחקי בקובץ 'מבקשי תורה' שבט תשנ"ה,
ועוד[.
 .105במנחה של שבת פי"ז אות פ.

¯

¯·„Â„ ÂÈ

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ

‡·Ì‰¯„Â

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ
]‡[ È„È ÏÚ ‡Ï‡ ˙·˘Ï Ë"ÈÓ Ï˘·ÏÂ ˙ÂÙ‡Ï ¯ÂÒ‡ ,˘"Ú· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ 1 Ë"È
‰ÊÈ‡Ó ˙ÈÊÎ ÏËÂÂ ,Ë"È ·¯Ú ‡Â‰˘ ˙·˘· '‰ ÌÂÈÓ ÌÈ„˜È˘ ÍÈ¯ˆ 2 ÍÎÏ‰ ,·Â¯ÈÚ
˙·˘ÏÈÏ·Â ,˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ‰˘ÚÈ˘ „Ú Â˙Â‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Â˙Â‡ ÚÈˆÈÂ ,‰È‰È˘ ÏÈ
˘·˙ ‡.‰ˆ¯È Ì‡ ÂÏÎÂ
]·[ ¯ÓÂ‡Â .ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚÂ ˙Â‡Â·Ó ÈÙÂ˙˘Â ˙Â¯ˆÁ È·Â¯ÈÚ· ÂÓÎ Â· ÈÂÎÊ‰Â
¯ÓÂ‡Â ,·Â¯ÈÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Í¯·ÓÂ ,ÂÊ ‡˙‡Ó È· ÏÎÏ ‡·Â¯ÈÚ È‡‰· ‰ÎÊ Â¯È·ÁÏ
·‡·Ë ‡ÓÂÈÓ ‡‚¯˘ È˜ÂÏ„‡ÏÂ ÈÂÓË‡ÏÂ ÈÏÂ˘·ÏÂ ‡ÙÈÓÏ ÔÏ È¯˙˘ÈÏ ·Â¯ÈÚ È‡‰
ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ,·Â¯ÈÚ ‰ÎÈ¯ˆ ¯‰ ˙˜Ï„‰ 3 Û‡˘ .ÂÊ ‡˙Ó È· ÏÎÏÂ ÔÏ ‡˙·˘Ï


 .1ראה הסוגיא פסחים מו ,ב ,ובפירש"י ,ומה
שהשיגו הרמב"ן במלחמות שם ,וראה אור
חדש שם מח ,א ,וכן הגהת מלא הרועים שם
מו ,ב ,ובפשוטו נראה דאכן תרי ענינים איכא,
דין סמוכות זל"ז שהן קדושה אחת ,ואילו
בפירש"י הכוונה היא דיש היתר לבשל ביו"ט
לצורך שבת ,וראה ברמב"ם פ"א מהל' שביתת
יו"ט ה"א ,ומ"מ ולח"מ שם משו"ת רלב"ח סי'
נג] .וראה משנ"ת בס"ד בפקודי העדה פי"ט
מהל' סנהדרין ה"ד ,ונדפס ב'בית אהרן וישראל'
גליון קסז ,וראה בברייתא די"ג מידות בתחילת
התו"כ ,ובפי' הקדמונים שם על הילפותא
מפסח לשאר המועדים[ .ולמדנו מדבריהם
שצורך אוכל נפש אינו בכלל מלאכת עבודה.
וראה שיטמ"ק כתובות ז ,א ,ס' החינוך מצוה
רחצ ,רמב"ן ויקרא כג ,ז ,ס' מלאכת יו"ט סי'
טו ,אמרי בינה או"ח דיני יו"ט סי' א ,וראה
ברמב"ם שם ה"ט ,ויש לכוון דברי הרמב"ם
והרמב"ן לכוונה אחת .והעיקר דהכנת צרכי
שבת לא מיקרי מלאכת עבודה ,ויש לפרש כן
בדברי התוס' פסחים מז ,א ד"ה ואי אמרת,



וראה בפי' ר"ח שם מו ,ב ,ועי"ש בהוצאה
חדשה ובהערת המהדיר שם .ועי' שו"ת תורת
רפאל ח"ב סי' פט ,שו"ת התעוררות התשובה
ח"ב סי' קנח .ועיקר הענין העולה מהגמ' הנ"ל
דיש ב' שיטות אמאי צרכי שבת נעשים ביו"ט,
או משום שכך הוא עיקר הדין ,או משום הואיל
ואי מקלעי אורחים ,וראה בב"י או"ח סי' תקכז
ומג"א שם שנחלקו איך שיטת הרמב"ם ,וראה
אחרונים שם .ובמקו"א עוד הארכתי בזה בס"ד.
אלא שלפו"ר מדין 'הואיל' הוא רק לפוטרו
ממלקות ,אבל לא לעשות מלאכה לכתחילה,
יעוי"ש כל הסוגיא בפסחים ,וראה מאירי שם,
וכן ביצה כא ,א מש"כ בזה .וכן ראה באו"ז
ח"א בתשובה סי' תשנד אות י ,ותוס' ביצה ב,
ב ד"ה והיה.
 .2ראה ביצה טו ,ב ,וראה ברמב"ם פ"ו מהל'
יו"ט ה"א-ג ,ובטור ושו"ע או"ח סי' תקכז.
 .3ראה תוס' ביצה כב ,א שהוכיחו מהגמ' שם
שצריך עירוב תבשילין גם להדלקת הנר .וראה
ט"ז או"ח סי' תקכז ס"ק יא ,וע"ע תוס' שם כג,
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È˙··Â ˙ÂÈÒÎ È˙·· ˙Â¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó È¯‰Â 4 ˙"‡Â .˙·˘Ï Ë"ÈÓ ˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÒ‡ 'È‰
.Ô˜ÈÏ„‰Ï ¯˙ÂÓ ÂÈ‰Ï‡ ˙È· „Â·Î Ì‰· ˘È˘ ÔÂÈÎ Ï"ÈÂ .·Â¯ÈÚ ‡Ï· ˙Â˘¯„Ó
]‚[ ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ¯ÓÂÏÎ ,‰Î‰ ÈÂ‰„ Â¯È·ÁÏ Ë"ÈÓ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¯ÒÂ‡˘ ÈÓ 5 ˘È
Â·˙ÎÂ .Â¯È·ÁÏ ÔÈÎÓ Ë"È ÔÈ‡„ (· ,·) ‰ˆÈ·„ ˜"Ù· Ï"˜Â ,‰ÏÈÏ ÂÈ‡ ÔÈÈ„ÚÂ
‡Â‰Â ‰ÏÈÏ ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ‰ÎÈ˘ÁÏ ÍÂÓÒ„ ÌÂ˘Ó ,¯È˙‰Ï Â‚‰˘ 6 ˙ÂÙÒÂ˙‰
ˆ¯.ÂÏ ¯È‡‰Ï ÂÓˆÚ· ÌÂÈ Â˙Â‡Ï ¯‰ ÍÈ
]„[ ˙Ù ,ÏÈ˘·˙ ÂÓÚ ‰È‰È Î"‡ ‡Ï‡ ˙Ù· Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ·Â¯ÈÚ‰ ‰ÊÂ




א שהביאו מהירושלמי ביצה פ"ה ה"ב על נר
של אבטלה ,וראה תורה שלמה פ' בא יב ,טו
אות שמה ,שהביא הירושלמי ומש"כ שם
בהערות ,וכן שם אות שדמ ,ממכילתא דרשב"י,
ועי"ש במילואים סי' כט ,והובאו שם שיטות
הראשונים והפוסקים .והרי"ף והרמב"ם לא
הזכירו אדלוקי שרגא ,וראה ב"יסי' תקכז ,וראה
קונטרס מהאדר"ת על ענין זה שנדפס ע"י
'חברת אהבת שלום' בשם 'נר של אבטלה'.
ובפשוטו לשיטה זו שנר של אבטלה מותר
ביו"ט ,א"צ בהיתר עירובי תבשילין להדלקת
הנר .וע"ע תורה שלמה פ' ויקהל לה ,ג אות לא.
אלא שבירושלמי שם מסיק דמ"מ אינו היתר
למעשה .וע"ע שו"ת כתב סופר או"ח סי' סה.

לחבירו' וכו' ,וראה בה"ג )מק"נ תשל"ב( עמ'
' ,373ת"ר אין אופין מיו"ט לחול וכו' ,וכשם
שאין אופין ומבשלין מיו"ט לחול כך אין אופין
ומבשלין מיו"ט לחבירו' וכו ,עי"ש כל הענין.
ולעיל שם' ,והיה ביום השישי והכינו ,חול מכין
לשבת וחול מכין ליו"ט ואין יו"ט מכין ליו"ט'
וכו' ,ע"כ .וכן לעיל שם איתא' ,ואסור לאפות
מיו"ט לחבירו וכו' ,מ"ט משום דספיקא נינהו
וכו' ,ואישתכח דקא אפי מיו"ט לחול' ,ע"כ.
]ושמא י"ל דאע"פ שיו"ט שני מהתורה חול,
מ"מ כיון דמדרבנן נוהגים בו יו"ט ,א"כ תו לא
איקרי מלאכת עבודה ,מפני שבמציאות האפיה
והבישול הם לצורך יו"ט ,וי"ל בזה דרבנן אהני
לדאורייתא ,ויש כיו"ב בכמה מקומות ,וראה
חמדת ישראל בקונטרס תורה אור ,ושמא יש
להשוות הענין שלנו עם המבואר שם ,ולפיכך
אמרינן דאין יו"ט מכין ליו"ט ,והאחרונים דנו
גם על הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט אחרון ,ראה
שער הציון סי' תקג סק"ד ,עמק ברכה
)פומורנצ'יק( דיני יו"ט סי' ח ,וראה בפי' ר"ח
פסחים שם ,תורת רפאל הנ"ל ,חלקת יואב קמא
או"ח סי' כג.

 .5ראה ביצה יז ,א 'ת"ר אין אופין מיו"ט

 .6ביצה כב ,א ד"ה אין.

 .4ראה רא"ש ביצה פ"ג סי' כב ,טור וב"י סי'
תקיד ס"ה ,ב"ח שם בשם רבינו ירוחם ,שו"ע
שם ס"ה ,מג"א שם ס"ק יג ,פמ"ג שם בא"א,
ומה שהאריך בביאור הלכה ,והביא מתשובת
הרשב"א ומדברי ר' ישעיה שבשבלי הלקט ,עי'
עליו .וע"ע שו"ת כת"ס הנ"ל .והאחרונים שם
הביאו מהילפותא 'לכם ולא לגבוה' ,ועי"ש
מש"כ.

¯·

¯·„Â„ ÂÈ

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ

‡·Ì‰¯„Â

‰È¯Ë‡ È·¯Ú· ÔÈ‡¯˜‰ ˜ˆ·‰ ÈËÂÁÂ ˙ÂÙÈ¯Â .7 ÂÈÏÚ Ï˘·Ï ÏÈ˘·˙Â ÂÈÏÚ ˙ÂÙ‡Ï
‡ÁÈ‰ ‡Ï˘ ÈÓ ÏÎ ¯Ó‡ÈÂ ˙ÒÎ‰ ˙È·· ÚÈ„Â‰Ï 9 ÍÈ¯ˆÂ .8 Ì‰· ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ
.ÈÏ˘ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ
]ÌÂÈÓ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ‰˘ÂÚ ,˘"ÚÂ '‰· ˙ÂÈ‰Ï ÂÏÁ˘ 10 ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ È˘ [‰
„' ˘È‡˙· ,Ë"È Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ÂÁÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÁÈ‰ ‡ÏÂ ÁÎ˘ Ì‡Â .Ë"È ·¯Ú ‡Â‰
˘È‡ ¯ÁÓÏ ÈÎ ·Â¯ÈÚ ÍÈ¯ˆ ÈÈ‡ ÏÂÁ ¯ÁÓÏÂ ˘„Â˜ ÌÂÈ‰ Ì‡ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ¯Ó‡È
ÔÏ È¯˙˘ÈÏ ‡·Â¯ÈÚ È‡‰· ,˘„Â˜ ¯ÁÓÏÂ ÏÂÁ ÌÂÈ‰ Ì‡Â ,˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ï ÏÂÎÈ
Ì‡Â ,ÏÂÓ˙‡Ó ·¯ÈÚ ,‡Â‰ ˘„Â˜ Ì‡˘ ,ÌÂÏÎ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ¯ÁÓÏÂ ,'ÂÎÂ ‡ÙÈÓÏ
ÏÚ ÁÈ‰Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ '·· ‡˜Â„Â .·Â¯ÈÚ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,‡Â‰ ÏÂÁ
˙‡ÌÂÈÎÂ ‡È‰ ˙Á‡ ‰˘Â„˜„ ÌÂ˘Ó ,‡Ï ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ '·· Ï·‡ ,È
‡¯.˙·˘ ·¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Ë"È ÔÎÂ .‡Â‰ ÍÂ
]È·Â¯ÈÚ ‡ÏÂ ˙Â‡Â·Ó ÈÙÂ˙˘ ‡ÏÂ ˙Â¯ˆÁ È·Â¯ÈÚ ‡Ï Ë"È· 11 ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ [Â
˙Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ È˘ ÂÏÁ Ì‡Â .Ë"ÈÚ ‡Â‰˘ '‰ ÌÂÈ· ‡Â‰ ·¯ÚÓ ‡Ï‡ ,ÔÈÓÂÁ
‚È·Â¯ÈÚÂ ˙Â‡Â·Ó ÈÙÂ˙˘Â ˙Â¯ˆÁ È·Â¯ÈÚ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÓ ·¯ÚÓ ,˘"ÚÂ '‰· ˙ÂÈÏ
˙¯Ó‡È˘ È‡˙· ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚÂ ˙Â¯ˆÁ È·Â¯ÈÚ ·¯ÚÓ ,·¯ÈÚ ‡ÏÂ ÁÎ˘ Ì‡Â .ÔÈÓÂÁ
·ÔÈ‡ ˘„Â˜ ÌÂÈ‰ Ì‡Â 'ÂÎÂ ÔÏ È¯˙˘Ï ‡·Â¯ÈÚ È‡‰· ÏÂÁ ÌÂÈ‰ Ì‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ


 .7ראה טור סי' תקכז ,ב"י שם ,שו"ע שם
ס"ד ,משנ"ב שם בשם הפוסקים.
 .8ראה ביצה טז ,א 'אין מערבין בדייסא',
ובשו"ע סי' תקכז ס"ז ,ושם במג"א סק"ב.
וטעם הדבר לפי שאינו בא ללפת הפת ,ואף מי
שמלפת בו הפת בטלה דעתו ,וכמש"כ המג"א
שם ,וראה בדבריו מה שהביא מרש"י.
 .9ביצה טז ,א 'מכריז רבי יעקב בר אידי ,מי
שלא הניח ערובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי'.
וראה ברא"ש שם פ"ב סי' ו ובשו"ע סי' תקכז
ס"ז.



 .10ביצה יז ,א .וראה רמב"ם פ"ו מהל' יו"ט
הי"א .ולפו"ר צ"ע אמאי צריך לעשות תנאי,
והרי הוא ממילא כך ,שאם הוא יו"ט ביום
חמישי ,הרי א"צ עירוב ,ואם הוא חול ,יש כאן
עירוב ,וכל זה הוא ממילא וא"צ למיעבד תנאי.
וראה מהרש"ל בחכמת שלמה שם ,ומצאתי
בצל"ח שם מש"כ ,וע"ע בחי' חת"ס שם ,וכן
שו"ת האלף לך שלמה או"ח סי' שמה .וע"ע
רש"ש ביצה שם.
 .11ראה ביצה טז ,ב  -יז ,א ,ורמב"ם פ"ח
מהל' עירובין הי"ד-טו.

¯·„Â„ ÂÈ

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ

‡·Ì‰¯„Â

¯‚

·„·¯ÏÂÁ ÌÂÈ‰ Ì‡Â ÏÂÓ˙‡Ó Â·¯Ú ¯·Î ˘„Â˜ ÌÂÈ‰ Ì‡ ¯Ó‡È ¯ÁÓÏÂ ,ÌÂÏÎ È
·.'ÂÎÂ È¯˙˘ÈÏ ‡·Â¯ÈÚ È‡‰
]ÔÈ˘ÂÚ ˙ÂÈÏ‚ È·Â ‰ÈÈ‡¯‰ Ù"Ú ÔÈ˘„˜Ó „"·˘ ÔÓÊ· Ó"‰„ 12 Ì"·Ó¯‰ ·˙Î [Ê
˘Â· Â˘„˜˘ ÌÂÈ‰ ÔÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÈÙÏ ,˜ÙÒ‰ ÔÓ ˜Ï˙Ò‰Ï È„Î ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ È
·‡¯ÂÈÏÚ ÔÈ˘„˜ÓÂ ÔÂ·˘Á‰ ÏÚ ÔÈÎÓÂÒ Ï‡¯˘È ı¯‡ È·˘ ÌÂÈ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯˘È ı
‰ˆÈ·) Ì˘Ó ÂÁÏ˘„ÎÂ ,‚‰Ó ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ˜ÙÒ‰ ÔÓ ˜Ï˙Ò‰Ï È˘ Ë"È ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â
„ÍÎÏ‰ ,‡Á¯È„ ‡Ú·È˜· È‡È˜·„ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÌÎ„È· ÌÎÈ˙Â·‡ ‚‰Ó· Â¯‰Ê‰ (· ,
ÏÂÁ Â‡Ï È˘ ÌÂÈ„ ,ÏÂÁ ¯ÁÓÏÂ ˘„Â˜ ÌÂÈ‰ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏÂ ,‡Â‰ Ô·¯„ È˘ ÌÂÈ
ÈÙÂ˙˘ ‡ÏÂ ˙Â¯ˆÁ È·Â¯ÈÚ ‡Ï ‰Ê‰ ÔÓÊ· ‰˙ÓÂ Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡ 13 ÍÎÈÙÏÂ ,È¯˜ÈÓ
.·ÂË ÌÂÈ ·¯ÚÓ ‡Ï‡ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ‡ÏÂ ˙Â‡Â·Ó
Í¯ÂˆÏ '‰ ÌÂÈ· ËÂÁ˘Ï ÔÂÎ ÔÈ‡ '„ ÌÂÈÓ ·¯ÈÚ˘ Ù"Ú‡˘ ,14 ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â·˙ÎÂ
˘·˙ÌÈ‡È˜·Â ÂÏ ÏÂÁ È‡„Â ‡Â‰˘ '‰ ÌÂÈ· ‰ËÁ˘È ‡Ï‡ ,È‡„Â ÂÏ ‡Â‰„ ,
·˜.‡Á¯È„ ‡Ú·È



 .12הל' יו"ט פ"ו הי"ד.
 .13רמב"ם שם הט"ו ,ועי"ש בהשגות
הראב"ד שחולק על הרמב"ם ,ועי"ש במ"מ,
וטור סי' תקכח וב"י שם מדברי הראשונים,
וע"ע חי' הגר"ח הלוי שם .וראה במשנ"ב סי'
תקכז ס"ק עד ,לדעת הפוסקים שעושים על
תנאי וכנ"ל ,דנחלקו הפוסקים אם מברך על
העירוב ,עי"ש במג"א בשם שלטי הגבורים,



ואכן בפשוטו איך אפשר לברך כאשר אין זה
אלא ספק עשיית מצוה] .ובמקו"א נתבאר איך
ברכו על המצוות ביו"ט ראשון דאינו אלא ספק
בזמן שקידשו ע"פ הראיה ,ולהרמב"ם אין
לברך על ספק מצוה ,ואכ"מ[.
 .14כ"ה בטור סי' תקכז סי"ג בשם העיטור
והרא"ש ,וראה ב"י שם ,וכן פסק בשו"ע שם
סי"ג ,ועי"ש במשנ"ב ס"ק מא.

