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הונצחו ע"י בנם ידידנו היקר

עוז קזבני

הי"ו

יהי רצון שיזכה לכל מילי דמיטב ,וישפיע
עליו השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים חן
וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הוא
ומשפחתו וכל אשר לו ,והכל מתוך בריאות
איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב
סלה.

הסכמת הגאון הגדול הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב חיים רבי

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב דוד יוסף

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב שמואל אליעזר שטרן

שליט"א

ב"ה ,כ"ז כסליו תשע"ט

חזיתי בקדש את יקרת פעלו של מע"כ האברך הנעלה ,גריס באורייתא
תדירא ,הרה"ג ר' אמיר ולר שליט"א ,רב ומו"צ בעיר רחובות ,אשר
שיכל את ידיו בתבונה יתירה לערוך חקרי הלכות ובירורי ענינים שונים
ותשובות בארבעת חלקי השו"ע ,בספרו הבהיר שו"ת "ירוץ דברו",
שנקבצו בו מערכות נכבדות של בירורים רחבים ועמוקים שבהם נחית
הרב המחבר שליט"א לעומקה של הלכה ,כיד ה' הטובה עליו.
ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפת נפשו
הטהורה.

הסכמת הגאון הגדול הרב ברוך שרגא

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב משה מרדכי קארפ

שליט"א

כסליו תשע"ט

הן ראיתי את הספר שו"ת "ירוץ דברו" להרב הגאון ר' אמיר
ולר שליט"א ,איתן מושבו בק"ק רחובות ת"ו .אשר זכה
לברר בו נושאים רבים בהלכה בכל ד' חלקי שו"ע ,ומברר
ההלכה מהסוגיא והראשונים עד גדולי הפוסקים שמפיהם
אנו חיים ,ומוסיף מדיליה כיד ה' הטובה עליו ,וזכה לברר
ולחדש הרבה חידושים לדינא .ובודאי ראוי הספר לעלות על
שלחן מלכים ,מאן מלכי רבנן ,ויאותו רבים לאורו.
והנני לברך להרהמ"ח שליט"א שימשיך לזכות את הרבים
בעוד חלקים נפלאים של שו"ת בכל חלקי השו"ע ,ולהגדיל
תורה ולהאדירה מתוך נחת והרחבה.

הסכמת הגאון הגדול הרב גדעון בן משה

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב זלמן נחמיה גולדברג

זצוק"ל

הנני בזה לדבר בשבחו של תלמיד חכם מופלג בתורה,
הרי הוא אברך הרב אמיר ולר שליט"א ,וכעת הראני
חיבור חדש בשם "ירוץ דברו" ,וכבר שבחוהו חכמים.
כולו תשובות להלכה בכל חלקי השו"ע ,ובודאי נחוץ
להדפיסו ולהפיצו ברבים לתועלת כלל ישראל.
ובאתי בזה על החתום זלמן נחמיה גולדברג.

הסכמת הגאון הגדול רב העיר אשדוד הרב חיים שמעון פינטו

*הסכמה זו ניתנה על ספר אמרתו ארץ

שליט"א

הסכמת הגאון הגדול הרב שמחה הכהן קוק

שליט"א

*הסכמה זו ניתנה על ספר אמרתו ארץ
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חלק אורח חיים
סימן א

כשחולץ נעליו לדבר מצוה ,איזו נעל יש לחלוץ תחילה?  . . . . . . . . . . . . .א

סימן ב

מה עדיף ,תפילה ביחיד עם תפילין או תפלה בציבור ללא תפילין?  . . . . .ה

סימן ג

אודות מה שכתב מרן בש"ע )סי' נא ס"ז( שצריך לכוין בפסוק "פותח את ידך",
ואם לא כיון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת .עכ"ל .מדוע אין חשש בזה
שיאמרו שיש שתי רשויות ח"ו?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב

סימן ד

כמה פרטי דינים בענין אמירת שלום לחבירו קודם התפלה )הולך סובב על
סימן פט סעיף ב'( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז

סימן ה

כמה פרטי דינים בענין איסור עשיית צרכיו קודם התפלה )הולך סובב על סימן
פט סעיף ג( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כד

סימן ו

האם מותר להתפלל מול חלון זכוכית שבבואתו משתקפת שם?  . . . . . . .לז

סימן ז

בענין מנהג יוצאי צפון אפריקה )מרוקו( לנשק איש את חבירו או קרובו בבית
הכנסת כאשר יורד מן התיבה לאחר שעלה לתורה .האם יש לבטל מנהג זה או
לא?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מה

סימן ח

מי שסיים תפלתו ופסע ג' פסיעות לאחוריו ,האם חייב לעמוד על עומדו
במקום שכלו פסיעותיו ,או שמא יכול לשבת עד שיתחיל השליח ציבור את
תפילת החזרה?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נג

סימן ט

עוד בענין הנ"ל ,משא ומתן בד' שו"ת אלישיב הכהן . . . . . . . . . . . . . . .סב

סימן י

האם צריך להסיר הטבעת לנטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה?  . . . . .סו

סימן יא

בדין הרהור בברכת המזון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עג

סימן יב

בדין עמידה בברכת הגומל ,והאם היוצא ידי חובה מחבירו מדין שומע כעונה,
צריך גם כן לעמוד?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פג
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סימן יג

האם יש לברך שהחיינו על משקפיים חדשים?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צה

סימן יד

אם רבינו האר"י ז"ל הזהיר שלא ללמוד מקרא בלילה ,מדוע תיקן לקרוא כ"ו
פסוקים מהפרשה בליל ששי ,והאם מותר לקרוא תהלים בלילה?  . . . . .קא

סימן טו

כמה חקירות בענין שינה בבית יחידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קו

סימן טז

כאשר בני הבית מעטים ואינם צריכים כל כך פת עד שיהיה בעיסה שיעור
הפרשת חלה ,האם עדיף לאפות הרבה בערב שבת אחד כשיעור חלה ותפריש
חלה בברכה ,ותקפיא החלות הנותרות לשבת הבאה ,או עדיף לאפות בכל ערב
שבת פחות משיעור חלה והחלות תהיינה טריות יותר?  . . . . . . . . . . . .קכה

סימן יז

עוד בענין הנ"ל ,בדין הפרשת חלה כאשר רוצה לאפות חלק מהעיסה היום,
ולהקפיא את שאר העיסה ולאפותה לשבת הבאה . . . . . . . . . . . . . . . . .קלא

סימן יח

בענין נטילת הצפרנים ,האם צריך להקפיד שלא ליטול צפרניו כסדרן ,ובירור
דעת רבינו האריז"ל בזה ,ומה הדין בזה בצפרני רגליו?  . . . . . . . . . . . .קלז

סימן יט

משא ומתן בדברי רבינו האריז"ל שיש לעשות שלחן השבת כדוגמת השלחן
שהיה בבית המקדש ,ולכאורה קשה מהא דקי"ל בשלחן ערוך )יו"ד סי' קמא
ס"ח( שאסור לעשות שלחן כתבנית השלחן של בית המקדש ,ואם כן על מה
סמכו גאוני עולם לעשות כן?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמב

סימן כ

האם מותר לשחק ב"סבתא סורגת" בשבת?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמח

סימן כא

האם השיעורים הם לפי נפח או משקל? ובירור דעת הבן איש חי ,כף החיים,
ומרן הגר"ע יוסף זיע"א בזה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קנג

סימן כב

עוד בענין הנ"ל ,דברי מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף
שליט"א ,ומשא ומתן בדברי קדשו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעג

סימן כג

האם יש לומר תחנון בערב פסח שני )י"ג באייר(?  . . . . . . . . . . . . . . . . .קצ

סימן כד

בענין וידוי בין התקיעות ,האם הוי הפסק או לא?  . . . . . . . . . . . . . . . .קצה

סימן כה

בענין אמירת מזמור "יושב בסתר עליון" לאחר הדלקת נרות חנוכה ,האם יש
לאומרו פעם אחת או שיש לאומרו שבע פעמים?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .רכז

סימן כו

מה קודם ,משלוח מנות או מתנות לאביונים?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלב
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חלק יורה דעה
סימן כז

כמה פרטי דינים לגבי בשר שנתבשל ונסתפקו בו האם נמלח קודם לכן או לא.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלה

סימן כח

חתיכת בשר שנתבשלה בלא מליחה ,שפסק מרן בשלחן ערוך )סי' סט סעיף
יא( שצריך ששים כנגדה ,האם החתיכה עצמה מצטרפת לששים כדי לבטל
האיסור?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמה

סימן כט

אם נתנו בשר שלא נמלח במים רותחים ,ואין ששים בתבשיל כנגד אותו בשר
שלא נמלח ,האם אפשר לסמוך על חליטה ולהתיר התבשיל והבשר או לא?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנא

סימן ל

ביאורים בדין חתיכת נבלה שיש בה עצמות ובשר ,שנפלה לתוך קדירת היתר,
דקי"ל שעצמות האיסור מצטרפין להיתר כדי לבטל האיסור ,וכן בדין מח
שבעצמות ,ובדין גוף הקדירה עצמה) .הולך סובב על סימן צט בשלחן ערוך
יורה דעה( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רסג

סימן לא

כלי חדש שלא הוטבל שנתערב עם שאר כלים שהוטבלו כדת ,האם הוא בטל
ברוב או שמא חשיב דבר שיש לו מתירין שאפילו באלף אינו בטל ,ויש
להטביל את כל הכלים שבתערובת ,והאם יש חילוק בזה בין כלי מתכת לכלי
זכוכית?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעא

סימן לב

קופסא של גלידה חלבית שלאחר הוצאת הגלידה ניקו אותה יפה יפה ,האם
מותר להניח בה תבשיל בשרי ולחממו במיקרוגל?  . . . . . . . . . . . . . . . .רעז

סימן לג

בדין ספק ספיקא היכא דאינו שקול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפא

סימן לד

כיצד יכוין כוונת הצדקה בזמן המגפה רח"ל?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שא

סימן לה

מה שיעור הקמח החייב בהפרשת חלה?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שג

חלק אבן העזר
סימן לו

האם מותר להתייחד איש ואשה במקלט או במקום מוגן אחר בשעת אזעקה?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שט
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אם חתן פתח את הדלת בחדר יחוד אחרי שעברו רק דקה אחת או שתים ,האם
צריך שוב לחכות מהתחלה שבע דקות ממתי שסוגר שוב את הדלת ,כמו שנהוג
לחכות?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכא

חלק חושן משפט
סימן לח

כמה חקרי הלכות בדין שאמרו רבותינו ז"ל )קידושין מ (:שהאוכל בשוק פסול
לעדות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכה

מכתבי תורה
סימן ט"ל

מכתב לספר "פסקי בושם" ,פסקים והנהגות מהגאון הגדול רבי מאיר
בראנדסדארפער זצ"ל בעל ה"קנה בושם" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנא

סימן מ

מכתב לספר "גם אני אודך" תשובות מהגאון רבי אדיר הכהן שליט"א. . . . .
שסא

סימן מא

מכתב לשו"ת אבני דרך חלק ט"ו להגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א. . . . . .
שסג

סימן מב

מכתב לספר "גם אני אודך" תשובות מהגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון
שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסז

סימן מג

מכתב לספרים "בית מתתיהו" להגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א . . .שעא

סימן מד

מכתב לספר "גם אני אודך" )חלקים יז-יח( תשובות הגאון רבי משה חליוה
שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעד

סימן מה

מכתב לספרים "אהל יעקב" להגאון רבי אהרן יעקב סקוצילס שליט"א. . . .
שעח

סימן מו

מכתב לקובץ "באר התורה" )פרשת חיי שרה( להגאון רבי יוסף אביטבול
שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפה

סימן מז

מכתב לספר "פסקי הוראה" להגאון רבי אהרן יעקב סקוצילס שליט"א. . . .
שפז

הערות והוספות לשו"ת ירוץ דברו ח"א מגדולי התלמידי חכמים שליט"א

ירוץ דברו +
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חלק אורח חיים
סימן א

כשחולץ נעליו לדבר מצוה ,איזו נעל יש לחלוץ תחילה?  . . . . . . . .א

דברי מרן הש"ע ◆ חידושו של מהרא"י קוק ◆ סברת הפוסקים שלעולם יש לחלוץ
שמאל תחילה ◆ חליצה לצורך החלפה לנעלי שבת ◆ בן החולץ מנעלי אביו ◆ מסקנא
דדינא.

סימן ב

מה עדיף ,תפילה ביחיד עם תפילין או תפלה בציבור ללא תפילין? . .

ה
תפילין הן צורך התפלה ◆ סברת המג"א שתפלה עם תפילין דוחה תפלה בציבור ◆
קושיא על המג"א ◆ יישוב ד' המג"א ◆ מו"מ בהמשך ד' המג"א ◆ אחרונים שהסכימו
לד' המג"א ◆ בדעת הפר"ח והרב המג"ן ◆ הכרעת מרן הגרע"י זצ"ל ◆ תפלה בנץ
בציבור ללא תפילין ◆ אם יכול להשיג תפילין דר"ת ◆ מסקנא דדינא.

סימן ג

אודות מה שכתב מרן בש"ע )סי' נא ס"ז( שצריך לכוין בפסוק "פותח

את ידך" ,ואם לא כיון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת .עכ"ל .מדוע אין חשש בזה
שיאמרו שיש שתי רשויות ח"ו?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
מקור הדין ודברי הראשונים ◆ מי שלא כיון בפסוק "שמע" כיצד יקראהו שוב ◆ האם
יש חילוק בין ציבור ליחיד ◆ ד' האחרונים שכ' שישהה מעט קודם שיחזור ◆ ד' מרן
הרי"ח טוב זיע"א ומו"מ בדבריו ◆ סיכום הדברים ◆ דעת מרן הש"ע ◆ מסקנא
דדינא ◆ מדוע לא חוששים לזה בפסוק "פותח את ידך".

סימן ד

כמה פרטי דינים בענין אמירת שלום לחבירו קודם התפלה )הולך סובב

על סימן פט סעיף ב'( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
מקור הדין וד' הראשונים ◆ מאימתי חל איסור אמירת שלום ◆ משכים לפתח חבירו ◆
הולך לראות איזה עסק וסר לבית חבירו ◆ פגש את חבירו בדרך ◆ לכרוע לכבוד
חבירו ◆ אמירת שלום לאביו או לרבו ◆ לברך את חבירו קודם התפילה ◆ לשלוח
מתנה לחבירו קודם התפלה ◆ להשכים לפתחו של אדם אלים.
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כמה פרטי דינים בענין איסור עשיית צרכיו קודם התפלה )הולך סובב על

סימן פט סעיף ג( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כד
ד' מרן הש"ע והרמ"א ◆ מקור הדין ◆ אם אמר מקצת ברכות קודם לכן ◆ עשיית
מלאכה קודם עלות השחר ◆ לקנות צרכי שבת קודם התפלה ◆ קניית אוכל לילדים
עבור התלמוד תורה ◆ סידור המטה קודם התפלה ◆ הכנסת כביסה למכונה ,הוצאת
שקית אשפה קודם התפלה ◆ לשים גניזה בתוך מתקן הגניזה קודם התפלה ◆ קריאת
עיתון )כשר( קודם התפלה ◆ התעמלות או פעילות גופנית קודם התפלה ◆ כתיבת
סת"ם קודם התפלה.

סימן ו

האם מותר להתפלל מול חלון זכוכית שבבואתו משתקפת שם?  . . . .לז

מקור הדין ◆ האחרונים שהביאו ד' הרדב"ז להלכה ◆ תמיהת מהרש"ם על הרדב"ז ◆
האם ד' הרדב"ז אמורים אף כנגד חלון או זכוכית או לוח "שויתי" או שיש מבריק ◆
ד' הפוסקים הסוברים לחלק בזה ◆ ד' הפוסקים המחמירים בזה ◆ האם הנ"ד תלוי
בדין הגמ' בחולין שאסור לשחוט לתוך כלי עם מים ◆ יש לחלק בין הנדונים ◆ האם
האיסור להתפלל מול מראה הוא דוקא בתוך ד' אמות ◆ האם יש חילוק בין תפלה
ביחיד לתפלה בציבור ◆ יש לצרף בנ"ד שיש מעלה להתפלל במקום שבו לומדים ◆
מסקנא דדינא.

סימן ז

בענין מנהג יוצאי צפון אפריקה )מרוקו( לנשק איש את חבירו או קרובו

בבית הכנסת כאשר יורד מן התיבה לאחר שעלה לתורה .האם יש לבטל מנהג זה או
לא?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מה
האם יש לבטל מנהג זה ע"פ ד' הרמ"א ◆ ד' הסוברים שיש לקיים המנהג ואין
לבטלו ◆ סימוכין לד' המקילין בזה ,ושיש חילוק בין גדולים לקטנים ◆ ד' הסוברים שיש
לבטל המנהג ◆ השגת הרב עטרת שלמה על ד' העמק יהושע ◆ הנלע"ד בזה ◆ נשיקת ידי
האב או הרב ◆ ותצא דינ'א.

סימן ח

מי שסיים תפלתו ופסע ג' פסיעות לאחוריו ,האם חייב לעמוד על עומדו

במקום שכלו פסיעותיו ,או שמא יכול לשבת עד שיתחיל השליח ציבור את תפילת
החזרה?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נג
מקור הדין ◆ דעת הסוברים שיש לעמוד דוקא במקום שכלו פסיעותיו ◆ ראשונים
שדבריהם מתפרשין לתרי אנפין ◆ ד' הגאונים המתירים לחזור למקומו לאחר אמירת
"עושה שלום" ◆ ד' מרן בב"י ובש"ע ◆ ד' האחרונים בדעת מרן ,וד' הרד"ך ◆ תמיהת
ה"תורת חיים" על המקילים לשבת ◆ נראה שהאחרונים לא ראו ד' הרד"ך במקורם ◆
אף שא"צ לכוון רגליו ,מ"מ צריך לעמוד ◆ דעת הגר"ח פלאג'י והבא"ח זיע"א ◆
במקום חולשה או חולי יש להקל לשבת ◆ מסקנא דדינא.
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סימן ט

עוד בענין הנ"ל ,משא ומתן בד' שו"ת אלישיב הכהן . . . . . . . . . .סב

סימן י

האם צריך להסיר הטבעת לנטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה?  . . .סו

הסרת הטבעת בנט"י לאכילת פת ◆ מקור הדין וד' הראשונים בנט"י לדבר שטיבולו
במשקה ◆ הראשונים הסוברים דבזה"ז אין חייב בנטילה זו ◆ דעת מרן הש"ע
והאחרונים ◆ הסרת הטבעת לנט"י לדבר שטיבולו במשקה ◆ צד להקל בזה אף למי
שמקפיד על נטילה זו ◆ מסקנא דדינא.

סימן יא

בדין הרהור בברכת המזון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עג

מחלוקת הראשונים האם הרהור כדיבור דמי ◆ דעת מרן הש"ע ◆ הערה על ג"ע
מהר"ח בן עטר זיע"א ◆ דין הרהור בקריאת שמע ◆ הרהור בבהמ"ז מחמת אונס ◆
הרהור בברכות דרבנן ◆ קושיא על עצם הדין שצריך לחזור ולברך בהמ"ז מספק ◆
ב' תירוצים לקושיא הנ"ל ,ונפק"מ ביניהם ◆ דברי מרן הראש"ל שליט"א ומו"מ
בדבריו ◆ הנלע"ד בנ"ד ◆ מסקנא דדינא.

סימן יב

בדין עמידה בברכת הגומל ,והאם היוצא ידי חובה מחבירו מדין שומע

כעונה צריך גם כן לעמוד?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פג
מקור דין עמידה בברכת הגומל מד' הרמב"ם ◆ סברת הב"ח ◆ סברת הא"ר ◆ קושיא
על ד' הא"ר ◆ סברת הרב נהר שלום ◆ סברת החת"ס ומ"מ בדבריו ◆ פשט המנהג
לברך בעמידה ◆ בדיעבד אם בירך בישיבה יצא י"ח ◆ האם השומע ברכת הגומל
מחבירו ומתכוין לצאת צריך ג"כ לעמוד ◆ מחלוקת החזו"א והבית הלוי בגדר שומע
כעונה ◆ לכאו' יש לתלות הנ"ד במ"ח החזו"א והרב מבריסק ◆ י"ל דאף החזו"א
מודה שהכהן צריך לעלות לדוכן לישא כפיו ◆ דעת הגרח"פ שיינברג זצ"ל ,וחילוק
בין נשיאת כפים לקידוש ◆ ד' הראש"ל נר"ו בילקו"י ◆ ראייה ליסוד הנ"ל ממנהג
חכמי איטליה ◆ ראייה מד' רב שרירא ורב האי גאון בהל' תפלה ◆ קושיא מד' רב
האי גאון לגבי ספיה"ע ◆ יישוב ד' רב האי גאון ז"ל ◆ מח' הפוסקים האם שומע
צריך לכרוע הכריעות שבתפלה ◆ יישוב ד' רב האי גאון ע"פ הסברא הנ"ל ◆ אפשר
דדוקא במקום טירחא דציבורא הקילו לשומעים לשבת ◆ הכרעת הפוסקים שיש
לעמוד כשיוצא י"ח התפלה ◆ הערת האחרונים דלכאו' יש סתירה בד' המשנ"ב ◆
הנלע"ד ביישוב ד' המשנ"ב ◆ הכרעת הפוסקים בנ"ד ◆ מסקנא דדינא.

סימן יג

האם יש לברך שהחיינו על משקפיים חדשים?  . . . . . . . . . . . . . . .צה

ברכת שהחיינו על כלים חדשים ◆ האם משקפיים דינם ככלי או כמלבוש ◆ האם שייך
לברך שהחיינו על דבר שנעשה לרפואה ◆ ד' הרב אבני ישפה ומו"מ בדבריו ◆ דעת
פוסקי זמנינו בנ"ד ◆ מסקנא דדינא.
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סימן יד

 +ירוץ דברו

אם רבינו האר"י ז"ל הזהיר שלא ללמוד מקרא בלילה ,מדוע תיקן לקרוא

כ"ו פסוקים מהפרשה בליל ששי ,והאם מותר לקרוא תהלים בלילה?  . . . . . .קא
מקור הדין ◆ ד' האריז"ל והחילוק בין ליל ששי לשאר הלילות ◆ ד' מרן החיד"א
זצ"ל ◆ קריאת תהלים בלילה ◆ אופן קריאת כ"ו פסוקים בליל ששי ◆ זמן קריאת כ"ו
פסוקים ◆ מי שנאנס ולא קרא כ"ו פסוקים בלילה.

סימן טו

כמה חקירות בענין שינה בבית יחידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קו

מקור הדין ◆ הרמב"ם והטוש"ע השמיטו דין זה ◆ גדולי האחרונים הביאו להלכה
דין זה ◆ כמה חקירות יש לחקור בהאי דינא ◆ האם "יחידי" נאמר על האדם או על
הבית ◆ לישן יחידי בחדר כשיש עוד אנשים בבית ◆ לישן יחידי בבית הנמצא בבנין
עם עוד דיירים ◆ האם האיסור הוא רק בלילה או גם ביום ◆ שינה בבית יחידי כשיש
שם נר דולק ◆ לישן יחידי בבית לאור נרות חנוכה ◆ להדליק נר ביו"ט שיוכל לישן
בביתו יחידי ◆ לישן יחידי בבית שיש בו מזוזה ◆ לישן יחידי בסוכה ◆ שינה בבית
יחידי בשבת קודש ◆ שינה בבית יחידי בליל פסח ◆ האם דין זה שייך גם באשה.

סימן טז

כאשר בני הבית מעטים ואינם צריכים כל כך פת עד שיהיה בעיסה

שיעור הפרשת חלה ,האם עדיף שתאפה הרבה בערב שבת אחד כשיעור חלה
ותפריש חלה בברכה ,ותקפיא החלות הנותרות לשבת הבאה ,או עדיף שתאפה בכל
ערב שבת פחות משיעור חלה?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכה
מקור המנהג לאפות לכבוד שבת ◆ טעם המנהג ◆ קניית חלות במאפיה לכבוד שבת ◆
האם נ"ד תלוי במחלוקת הנ"ל ◆ דברי הפוסקים בנ"ד ◆ הנלע"ד בזה ◆ מסקנא דדינא.

סימן יז

עוד בענין הנ"ל ,בדין הפרשת חלה כאשר רוצה לאפות חלק מהעיסה

היום ,ולהקפיא את שאר העיסה ולאפותה לשבת הבאה . . . . . . . . . . . . . . . . .קלא
מקור הדין בעיסה העשויה לחלק ◆ לכאו' קשה על המנהג להפריש חלה אף
כשעושה ככרות קטנות ◆ תירוץ מהר"י קורקוס והש"ך והגר"א ◆ תירוץ הרב דברי
חמודות ◆ אחרונים שחששו לשיטת הד"ח הנ"ל ◆ דחיית התפל"מ והצל"ח לחידושו
של הד"ח הנ"ל ◆ נראה שיש להפריש חלה בברכה בנ"ד ◆ בנ"ד יש ס"ס והמחלוקת
היא במצוה ◆ ד' עוד אחרונים הסוברים שיש להפריש חלה בברכה בנ"ד ◆ הנלע"ד
בזה ◆ מסקנא דדינא.

סימן יח

בענין נטילת הצפרנים ,האם צריך להקפיד שלא ליטול צפרניו כסדרן,

ובירור דעת רבינו האריז"ל בזה ,ומה הדין בזה בצפרני רגליו?  . . . . . . . . . .קלז
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מקור הדין ליטול צפרניו שלא כסדר ◆ דברי הפוסקים החלוקים בזה ◆ התו"ש
והפמ"ג כתבו איפכא בדעת האריז"ל ◆ בירור דעת רבינו האריז"ל ◆ אין לומר שרק
רבינו האר"י לא הקפיד בזה ואילו שאר העולם צריכים להקפיד בזה ◆ יישוב הסתירה
בד' רבינו האר"י ,שיש חילוק בין ערב שבת לימות החול ◆ דעת גדולי האחרונים
שבכל אופן נהגו להקל בזה ◆ האם צריך להקפיד בזה גם בצפרני הרגלים ◆ מסקנא
דדינא.

סימן יט

משא ומתן בדברי רבינו האריז"ל שיש לעשות שלחן השבת כדוגמת

השלחן שהיה בבית המקדש ,ולכאורה קשה מהא דקי"ל בשלחן ערוך )יו"ד סי' קמא
ס"ח( שאסור לעשות שלחן כתבנית השלחן של בית המקדש ,ואם כן על מה סמכו
גאוני עולם לעשות כן?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמב
מקור הדין וד' רבינו האריז"ל בשעה"כ ◆ ד' הפע"ח ושאר מקובלים ◆ קושיא מהגמ'
והש"ע שהרי אסור לעשות שלחן כתבנית השלחן שבמקדש ◆ האם יש לסמוך על
עדות החברים בפע"ח ◆ יישוב של הגרח"פ זצ"ל ומו"מ בדבריו ◆ יישוב מרן מלכא
זיע"א ביבי"א ◆ מסקנא דדינא.

סימן כ

האם מותר לשחק ב"סבתא סורגת" בשבת?  . . . . . . . . . . . . . . . . .קמח

איסור עשיית צורות מיוחדות במפיות נייר וכדומה ◆ האם יש לאסור בנ"ד ע"פ ד'
המקור חיים ◆ סברא לחלק בין ב' הנדונים במקור חיים ◆ האם יש לחוש מצד קשירת
קשר או התרת קשר ◆ אין חשש מצד קושר או מתיר בנ"ד ◆ מסקנא דדינא.

סימן כא

האם השיעורים הם לפי נפח או משקל? ובירור דעת הבן איש חי ,כף

החיים ,ומרן הגר"ע יוסף זיע"א בזה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קנג
מקורות מחז"ל שהשיעורים הם בנפח ולא במשקל ◆ ד' הראשונים בזה ◆ דעת מרן
הש"ע והרמ"א ◆ דעת רבותינו האחרונים ◆ מדוע נתנו הפוסקים השיעורים במשקל ◆
הפוסקים נתנו שיעורים במשקל רק לאחר שבדקו ומדדו הנפח ◆ ד' הגאון פתח
הדביר ביסוד הנ"ל ◆ המשקל אינו משקף את כל סוגי המאכלים ◆ כל שיש שינוי בין
המשקל לנפח ,הנפח הוא העיקר ◆ נתינת השיעור במשקל הוא רק בפיקוח חכמים
בכל דור ודור ◆ עוד מרבותינו הפוסקים שכתבו לשער בנפח ולא במשקל ◆ בזמנינו
ישנם מאכלים שבהם המשקל לא משקף את הנפח ◆ שלשת עמודי ההוראה ◆ בירור
דעת מרן הבא"ח זיע"א ◆ בירור דעת הגאון כף החיים זצ"ל ◆ בירור דעת מרן
הראש"ל הגרע"י זצ"ל ◆ דעת פוסקי דורינו שליט"א ◆ מסקנא דדינא.

סימן כב

עוד בענין הנ"ל ,דברי מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף

שליט"א ,ומשא ומתן בדברי קדשו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעג
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האם יש לומר תחנון בערב פסח שני )י"ג באייר(?  . . . . . . . . . . .קצ

מנהגינו שלא לומר תחנון בי"ד באייר ◆ המנהג שלא לומר תחנון גם במנחה
שלפניו ◆ ד' הגר"ד יוסף שליט"א בהלכה ברורה בדין זה ◆ כמה הערות על דב"ק ◆
ד' הרב ברכת יהודה ושאר מחברי זמנינו בזה ◆ אף הגר"ד יוסף נר"ו חזר בו בהגלות
נגלות דעת האריז"ל ◆ בכל ספק בנפ"א ותחנון הולכים להקל ◆ מסקנא דדינא.

סימן כד

בענין וידוי בין התקיעות ,האם הוי הפסק או לא?  . . . . . . . . . . .קצה

ד' רבינו האריז"ל שיש להתוודות בשעת התקיעות ◆ קושיא על זה מתקנת רבי
אבהו ◆ דעת הרמב"ם שכל התקנה היא מחמת הספק ◆ נראה לכאו' שגם מרן ז"ל
סובר כהרמב"ם ◆ ד' האחרונים הסוברים שאין להתוודות משום חשש הפסק ◆ יישוב
למנהג הוידוי ע"פ ד' רב האי גאון ז"ל ◆ בזוה"ק מבואר שכל הקולות אמת ◆ לכאו'
קשה על המנהג מד' הרמב"ם ומרן ז"ל ,ועוד שיש עצה להרהר תשובה בלבו ◆ דעת
פוסקים רבים שצריך וידוי בשפתיו דוקא ◆ בנ"ד יש פנים לשתי הסברות ◆ יש ענין
להתוודות בפה דוקא ◆ רבותינו יישבו מנהג זה בכמה וכמה אופנים ◆ כיון שהוידוי
הוא צורך השעה חשיב כגביל לתורי ◆ דחייה לטענת גביל לתורי ◆ יישוב מדוע שפיר
חשיב גביל לתורי בנ"ד ◆ יש להתיר לומר הוידוי משום ספק ספיקא ◆ האם זה נחשב
ס"ס משם אחד ◆ מדוע לא נחשב שהספק הראשון מתיר יותר מהשני ◆ החוו"ד סובר
דרק היכא דיש ריעותא לא עבדינן ס"ס משם אחד ◆ לדעת הרמב"ם ועוד שפיר
עבדינן ס"ס משם אחד ◆ דברי הגרי"ש אלישיב זצ"ל ◆ תשובת מרן היבי"א על ד'
הגריש"א ◆ מד' כמה ראשונים מוכח שאחר תקיעה ראשונה שוב לא שייך הפסק ◆
ד' הגאון רבי יוחנן סופר גאב"ד ערלוי זצ"ל ◆ ד' הגאון בעל דבר יהושע וראייתו
מפירוש רש"י ◆ דחייה לראיה מפירוש רש"י ◆ מ"מ לדעת כמה ראשונים הפסק
במעשה חשיב הפסק גמור ◆ משמעות ד' הגרע"י זיע"א ביבי"א כהפוסקים הנ"ל ◆
יישוב הגרב"צ א .שאול זיע"א בשו"ת אול"צ ◆ דחייה ליישובו של האול"צ הנ"ל ◆
יישובו של הגר"מ לוי זצ"ל בשו"ת תפלה למשה ◆ מו"מ בד' הגר"מ לוי הנ"ל ◆ ד'
הגאון הנאמ"ן שליט"א שמרן ז"ל ס"ל כרב האי גאון ◆ אף שאין זה מוכרח ,מ"מ
מידי ספק לא יצאנו ◆ יישוב המנהג ע"פ הכלל שכל שנחלקו הפוסקים הלכה כד'
הזוה"ק ◆ דעת מרן הב"י ז"ל כד' הזוה"ק נגד הפוסקים ◆ ד' פוסקים רבים דס"ל
דהלכה כהזוהר היכא דנחלקו הפוסקים ◆ גם מרן הגרע"י זיע"א סובר ככלל זה ◆
מדוע לא נקט מרן הגרע"י ככלל זה בנ"ד ◆ אין זה מוכרח שד' הזוה"ק קאי על
התלמוד בבלי ,וכמה ראיות לכך ◆ מרן ז"ל לא ראה ד' הזוה"ק בנ"ד ◆ מכל הני טעמי
תריצי יש לקיים המנהג ◆ ותצא דינ'א.

סימן כה

בענין אמירת מזמור "יושב בסתר עליון" לאחר הדלקת נרות חנוכה,

האם יש לאומרו פעם אחת או שיש לאומרו שבע פעמים?  . . . . . . . . . . . . . . .רכז
דברי הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליט"א בספרו חנוכה בציון ◆ משא ומתן
בדבריו ◆ חמש ראיות שיש לאומרו שבע פעמים.

ירוץ דברו +
סימן כו
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מה קודם ,משלוח מנות או מתנות לאביונים?  . . . . . . . . . . . . . .רלב

ד' הסוברים שמשלוח מנות קודם ◆ דברי החולקים ◆ ביאור דעת הפמ"ג ◆ סיוע לד'
היסוד ושורש העבודה והיעב"ץ מד' המג"א ◆ דעת רבינו האריז"ל והמקובלים
בנ"ד ◆ מסקנא דדינא.

חלק יורה דעה
סימן כז

כמה פרטי דינים לגבי בשר שנתבשל ונסתפקו בו האם נמלח קודם לכן

או לא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלה
דברי הט"ז ◆ ד' הש"ך בנקודות הכסף ◆ האחרונים נחלקו בזה מערכה מול מערכה ◆
מענה הפר"ח על קושיות הש"ך ◆ ד' הפלתי ביישוב הט"ז ◆ האם שייך לומר רוב
נגד החזקה בנ"ד ◆ קושיא על הט"ז מדברי המשנה למלך ◆ דברי הט"ז באורח חיים ◆
יש לצרף סברת הראב"ד ודעימיה להקל בנ"ד ◆ עוד יש לצרף סברת הגנת ורדים
דדם ובשר חשיב מין במינו ◆ סברת הישועות יעקב דלא חשיב הכא אתחזק איסורא ◆
מסקנת מרן הגרע"י בנ"ד ◆ מה הדין באשה שאין רגילותה למלוח בשר ◆ נסתפקה
לאחר הבישול אם מלחה שני צדדים או רק צד אחד ◆ ספק אם הבשר נמלח כהוגן
או שהה שיעור מליחה ◆ מסקנא דדינא.

סימן כח

חתיכת בשר שנתבשלה בלא מליחה ,שפסק מרן בשלחן ערוך )סי' סט

סעיף יא( שצריך ששים כנגדה ,האם החתיכה עצמה מצטרפת לששים כדי לבטל
האיסור?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמה
הטעם דאמרינן כחל מן המנין ◆ האם נ"ד תלוי במחלוקת הראשונים הנ"ל ◆ מלשון
הרא"ש והטוש"ע משמע דבנ"ד אין החתיכה מצטרפת ◆ ד' הרמ"א שיש לחלק בין
כחל לחתיכה הבלועה בדם ,ומו"מ בדבריו ◆ ד' הפר"ח דאף בנ"ד החתיכה
מצטרפת ◆ ד' הרב שבת אחים שיש להקל בנ"ד מטעם ס"ס ◆ דעת מרן הגר"ע יוסף
זיע"א ◆ הצעת יישוב בד' מרן הש"ע ,ודחייה לזה ◆ סיוע לד' המקילים לצרף
החתיכה ,ודחייה לזה ◆ יש תקנה בנ"ד להרבות עד שיהיה ששים אף ללא החתיכה ◆
מסקנא דדינא.

סימן כט

אם נתנו בשר שלא נמלח במים רותחים ,ואין ששים בתבשיל כנגד אותו

בשר שלא נמלח ,האם אפשר לסמוך על חליטה ולהתיר התבשיל והבשר או לא?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנא
האם מועילה חליטה בבשר ◆ הוראת הגאון מהר"ש עמאר זלה"ה להתיר בזה ◆ מהו
הטעם העיקרי להיתר הארחות חיים ◆ ד' הגאון היד יהודה לאסור בזה ,ומו"מ
בדבריו ◆ ד' שאר הפוסקים הסוברים לאסור בזה ◆ השגות מרן הגרע"י זיע"א על ד'
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המחמירים ◆ הפוסקים שהסכימו להקל בזה כהוראת מהר"ש עמאר ◆ ד' הגאון
ה"ישמח לבב" להחמיר בזה ◆ ד' הגר"ש אבן דנאן בשו"ת בקש שלמה ,ומו"מ
בדבריו ◆ סיוע לחילוק הנ"ל מד' מרן החיד"א ◆ ד' מרן הגרע"י והגר"ש משאש
זיע"א ,ומו"מ בדבריהם ◆ הפוסקים שנקטו כהוראת מרן החיד"א ◆ הערה בד' מרן
הראש"ל זיע"א ◆ הדין כאשר התכוונו לעשות חליטה ◆ מסקנא דדינא.

סימן ל

ביאורים בדין חתיכת נבלה שיש בה עצמות ובשר ,שנפלה לתוך קדירת

היתר ,דקי"ל שעצמות האיסור מצטרפין להיתר כדי לבטל האיסור ,וכן בדין מח
שבעצמות ,ובדין גוף הקדירה עצמה) .הולך סובב על סימן צט בשלחן ערוך יורה
דעה( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רסג
מקור הדין ◆ שיטות הראשונים בסוגיא ◆ הכרעת מרן הש"ע והרמ"א ודעת
האחרונים ◆ בטעם הדבר שעצמות האיסור מצטרפין להיתר ◆ החילוק בין העצמות
לגוף הקדירה ◆ מוח שבעצמות ,והדין בספק אם היה מוח בעצמות ◆ איסור שנמלח
עם היתר ,האם העצמות מצטרפין להיתר ◆ צירוף עצמות אבר מן החי ◆ אם נתבשלה
חתיכת הנבלה קודם לכן ◆ אם נמלח בשר הנבלה קודם לכן.

סימן לא

כלי חדש שלא הוטבל שנתערב עם שאר כלים שהוטבלו כדת ,האם הוא

בטל ברוב או שמא חשיב דבר שיש לו מתירין שאפילו באלף אינו בטל ,ויש להטביל
את כל הכלים שבתערובת ,והאם יש חילוק בזה בין כלי מתכת לכלי זכוכית? . . .
רעא
דעת הפוסקים המחמירים להצריך טבילה ◆ האם יש להקל בנ"ד ע"פ סברת הצל"ח
בדשיל"מ ◆ האם ד' הצל"ח נסתרים מד' הרשב"א ומרן הש"ע ◆ הערה על הרב פתחי
תשובה ◆ מו"מ בד' מרן מופה"ד הגרע"י זצ"ל ◆ יש להקל היכן שיש טירחה להטביל
את כל הכלים ◆ האם יש לברך על טבילה זו ◆ מסקנא דדינא.

סימן לב

קופסא של גלידה חלבית שלאחר הוצאת הגלידה ניקו אותה יפה יפה,

האם מותר להניח בה תבשיל בשרי ולחממו במיקרוגל?  . . . . . . . . . . . . . . . . .רעז
האם יש דין כבישה בקרח ◆ דברי הפוסקים בנ"ד ◆ בדין כבישה בכלים ◆ מסקנא
דדינא.

סימן לג

בדין ספק ספיקא היכא דאינו שקול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפא

דעת התוספות בכתובות ◆ ביאור ד' התוס' ◆ ד' הפוסקים דס"ל שאין לצרף ספק
שאינו שקול לס"ס ◆ קושיית הפני יהושע ◆ ביאור קושיית הפנ"י ◆ ד' הריב"ש
ביישוב התוס' ◆ קושיא על ד' הריב"ש ◆ יישוב הרב יוסף דעת ◆ דברי הרב סדרי

ירוץ דברו +
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טהרה ◆ הערה בדברי הסד"ט ◆ הבנת החכמת אדם בריב"ש ◆ מד' הפוסקים לא
משמע כהחכ"א ◆ דברי הרב חוות דעת ◆ הערה על ד' החוו"ד ◆ דברי הרב שיטה
מקובצת ◆ ביאור דברי השיטמ"ק ◆ לפי ד' השיטמ"ק מיושבים ד' התוס' ◆ הערה על
ד' השיטמ"ק ◆ ד' התוס' ועוד ראשונים בכתובות בספק מוכת עץ ◆ ד' הרב קול
אליהו שאין להוכיח מסוגיית מוכת עץ לנ"ד ◆ מו"מ בד' הרב קול אליהו ◆ ד' הפלתי
דבנ"ד נחלקו הרמב"ם והראב"ד ◆ קושיא על הנ"ל מד' הכסף משנה ◆ ראיה מד'
הרמב"ם דס"ל דשפיר מצטרף ספק שאינו שקול לס"ס ◆ סתירה לכאורה בדברי
הכס"מ ◆ האם נ"ד תלוי במחלוקת האם ספיקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא או
מדרבנן ◆ דחייה ליסודו של הרב דברי מלכיאל ,ודעת הפוסקים דס"ל דלא בעינן
שיהיו ב' הספיקות שקולים ◆ דעת מרן הש"ע בנ"ד ◆ לפי הבנת הרב אמרי ברוך אין
ראיה ברורה מד' מרן הנ"ל ◆ צירוף ספק שאינו שקול היכא דהספק השני אינו שקול
לצד השני ◆ המורם מן האמור.

סימן לד

כיצד יכוין כוונת הצדקה בזמן המגפה רח"ל?  . . . . . . . . . . . . . . .שא

יש לעשות כעצת מרן הרי"ח הטוב זיע"א בבן איש חי ,כאשר אין גבאי או עני לקחת
את הצדקה.

סימן לה

מה שיעור הקמח החייב בהפרשת חלה?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שג

מקור הדין ,והיאך מחשבים שיעור עשירית האיפה ◆ דברי מרן הש"ע ◆ שיעור החייב
בהפרשת חלה לדעת הגר"ח נאה ◆ דעת הצל"ח והחזו"א שנשתנו השיעורים מזמן
חז"ל ◆ דעת הבן איש חי זצ"ל ◆ תמיהה על ד' הגרי"ח הנ"ל ◆ ד' מרן הגר"ע יוסף
זצ"ל ◆ עדות כף החיים והגרצ"פ פראנק על מנהג ירושלים ◆ עדות עוד פוסקים רבים
על המנהג בירושלים ◆ שיעור הדרהם ע"פ קונט' "רביעית הלוג" ◆ דעת פוסקי זמנינו
בזה ◆ יש לחוש להפריש ללא ברכה משיעור  1.456ק"ג ◆ מסקנא דדינא.

חלק אבן העזר
סימן לו

האם מותר להתייחד איש ואשה במקלט או במקום מוגן אחר בשעת

אזעקה?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שט
האם אביזרייהו דג"ע נדחה מפני פיקו"נ ◆ דעת הסוברים שאביזרייהו דג"ע אינו
נדחה מפני פיקו"נ ◆ דעת הסוברים שפיקו"נ דוחה אביזרייהו דג"ע ◆ בירור דעת מרן
הש"ע ◆ יישוב שיטת הסוברים שפיקו"נ אינו נדחה מפני אביזרייהו דג"ע מהסוגיא
בסנהדרין ◆ סיכום השיטות עד כה ◆ דעת הסוברים שאיסור יחוד נכלל באביזרייהו
דג"ע ◆ דעת הסוברים שאיסור יחוד אינו נכלל באביזרייהו דג"ע ◆ ד' הגאון ציץ
אליעזר ,ומו"מ בדבריו ◆ איסור יחוד נדחה מפני פיקו"נ ◆ יחוד במקלט בשעת
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אזעקה ,ד' הגאון העולת יצחק ◆ הנלע"ד להעיר על דב"ק ◆ אף העולת יצחק לא
העלה בפשיטות להתיר ◆ ותצא דינ'א.

סימן לז

אם חתן פתח את הדלת בחדר יחוד אחרי שעברו רק דקה אחת או שתים,

האם צריך שוב לחכות מהתחלה שבע דקות ממתי שסוגר שוב את הדלת ,כמו שנהוג
לחכות?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכא
מנהג בני ספרד שאין חדר יחוד ◆ מנהג בני אשכנז להתייחד מיד אחר החופה ◆
כאשר התייחדו החתן והכלה רק למשך דקה או שתים ◆ שיעור זמן האסור ביחוד ◆
מסקנא דדינא.

חלק חושן משפט
סימן לח

כמה חקרי הלכות בדין שאמרו רבותינו ז"ל )קידושין מ (:שהאוכל

בשוק פסול לעדות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכה
מקור הדין ◆ בדעת רש"י ז"ל ◆ ג' פירושי התוספות ◆ האם לדעת ר"ת דוקא בקובע
סעודתו נפסל לעדות ◆ בדעת הרמב"ם ז"ל ◆ דברי המאירי ז"ל ◆ סיכום השיטות עד
כה ◆ טעם הפסול משום בזיון ולא משום איסור ◆ בירור דעת מרן הש"ע ז"ל ◆ האם
רק כשאוכל דרך הילוכו נפסל לעדות ◆ אכילת גלידה או ארטיק בשוק ◆ לפצח
גרעינים בשוק ◆ האוכל בעמידה האם נפסל לעדות ◆ האוכל בשוק במקום שאין
מכירים אותו ◆ האוכל בשוק בלילה ◆ האוכלים במסעדות בהם השלחנות ברחוב ◆
לת"ח אין להקל בזה כלל ◆ אכילה בגנים צבוריים )פארקים( ,ובחוף הים ◆ אכילה
מחוץ לבית בימים שקודם חג הפסח ◆ אכילה בבר בחתונות )בופה( ◆ אכילה
באוטובוס ציבורי או במכונית ◆ השותה בשוק ◆ האם האוכל בשוק נפסל לעדות אף
בזמנינו.

מכתבי תורה
סימן ט"ל

מכתב לספר "פסקי בושם" ,פסקים והנהגות מהגאון הגדול רבי מאיר

בראנדסדארפער זצ"ל בעל ה"קנה בושם" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנא
כיבוס קודם תפלת שחרית ◆ שהיית ביצה או שום לילה שלם ע"י תערובת ◆ האם
יש היתר לאיש להתייחד כשאשתו בעיר ◆ ביקור אשה אצל רופא.

סימן מ

מכתב לספר "גם אני אודך" תשובות מהגאון רבי אדיר הכהן שליט"א.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסא
בענין אכילת דגים עם חלב.
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מכתב לשו"ת אבני דרך חלק ט"ו להגאון רבי אלחנן פרינץ

שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסג
האם יש להעיר מי שישן אפרקדן ◆ יחוד במקום שיש מצלמה ◆ הכנת ספר לדפוס
בבין המיצרים ◆ בענין נט"י לדבר שטיבולו במשקה.

סימן מב

מכתב לספר "גם אני אודך" תשובות מהגאון רבי כפיר ברוך מבורך

דדון שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסז
טלית חדשה האם ישתמש בה לשבת או ליום לחול ◆ אודות מה שפסק מרן בש"ע
שמי שלא כיון בפסוק פא"י צריך לחזור לאומרו ,מדוע לא חששו שיאמרו שיש ב'
רשויות ח"ו ◆ תפילה כותיקין או ברכת כהנים ◆ מים אחרונים ע"י מגבונים ◆ חינוך
קטן בקריאת שמו"ת ◆ האם מותר לעשות מנורה של ז' קנים.

סימן מג

מכתב לספרים "בית מתתיהו" להגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א. . .

שעא
אע"פ שיצא מוציא בליל א' דסוכות ◆ זוג העומדים להיפרד האם אסורים ביחוד ◆
יחוד עם אינטרנט ◆ טבילת כלים ללא רשות הבעלים ◆ בענין ס"ס בברכות ◆ לא
הבדיל בתפלה ובירך על מאכל.

סימן מד

מכתב לספר "גם אני אודך" )חלקים יז יח( תשובות הגאון רבי משה

חליוה שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעד
הליכה לקברי צדיקים בחול המועד ◆ הלבשת תכשיטי נשים לתינוק בעת פדיון הבן ◆
בירך בנ"ר במקום מעין שלש ◆ אופן הזכרת שם הרב בתפילה לרפואה שלמה ◆
כיסוי החלות בשבת במפת ניילון שקופה.

סימן מה

מכתב לספרים "אהל יעקב" להגאון רבי אהרן יעקב סקוצילס שליט"א.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעח
אכילת דגים בחלב ◆ בענין איסור מראית עין ◆ נתערב מין בשאינו מינו ונשפך
באיסור דרבנן ◆ האם דין איסורים מבטלים זא"ז שייך לסוברים דאמרינן חנ"ן
בשא"ס ◆ איסור שנמלח עם היתר ,האם העצמות מצטרפין להיתר ◆ בענין ביטול
איסור לכתחלה ,זה שנתבטל עבורו לא ידע מזה ולא ניח"ל ◆ כלי שלא הוטבל
ונתערב בכלים שהוטבלו ◆ מים הנוטפים מהמזגן בשבת ◆ מאכל שנתבשל בשבת
בשוגג אי הוי דשיל"מ ◆ ס"ס היכא דהספיקות אינם שקולים.

סימן מו

מכתב לקובץ "באר התורה" )פרשת חיי שרה( להגאון רבי יוסף

אביטבול שליט"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפה
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חיוב נשים בלחם משנה ◆ האם צריך להסתכל בשתי הידים בברכת מאורי האש.

סימן מז

מכתב לספר "פסקי הוראה" להגאון רבי אהרן יעקב סקוצילס שליט"א.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפז
נטילת ידים סמוך למיטתו כאשר מפריע לשינת חבירו ◆ האם צריכים להקפיד בסדר
גזיזת צפרני הרגליים ◆ שיער תלוש אי הוי חציצה לתפילין ◆ להוציא פלאפון עם
שעון מעורר מהחדר בשבת.

הערות והוספות לשו"ת ירוץ דברו ח"א מגדולי התלמידי
חכמים שליט"א
הגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שצג
בענין חציצה בצמות אצל נשים אתיופיות.

הגאון בעל "ארחותיך למדני" שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שצז
בדין מצות צריכות כוונה.

הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תט
עשרה ראשונים או להיכנס לביהכנ"ס עם טו"ת ◆ אע"פ שיצא מוציא בליל א'
דסוכות ◆ מלאכה בחוה"מ דאורייתא או דרבנן ◆ ברכת משנה הבריות על פיל וקוף.

הגאון רבי משה יוחאי רז שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תיח
האם לשון "חיוב" הוא מין הדין ◆ בענין סתירה בין ס' בן איש חי לס' בן יהוידע ◆
אחיזת הכוס בבהמ"ז ובהבדלה ◆ מלאכה בחוה"מ דאורייתא או דרבנן ◆ יחוד
במונית.

הגאון רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכ
יחוד בחדר שיש בו שני פתחים והעדים עומדים ליד פתח אחד ,האם מהני ◆ שתי
עיירות סמוכות זו לזו )לענין בעלה בעיר(.

הגאון רבי משה חליוה שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכה
עם
גר
יחוד
◆
מופלג
זקן
עם
יחוד
אחותו ◆ רופא נשים שעזב עיסוקו אי מיקרי עסקו עם הנשים ◆ בהא דקרא יהושע למשה
רבינו ע"ה "אבי אבי".

הגאון רבי משה שלמה פנחסי שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תכח
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בענין ברכת הגומל בנסיעה ◆ האם מרן החיד"א היה מבטל דעתו מפני דעת
הרש"ש ◆ בישולי עכו"ם בבית ישראל ע"י משרתת גויה ◆ פקידה ביוצא לדרך.

הגאון רבי יוסף אביטבול שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תלג
בדין רבו מובהק בזמן הזה ◆ הנחת תפילין דר"ת לרווק ◆ תשובת מרן הראשון לציון
הגאון הרב יצחק יוסף בזה.

הגאון רבי אפרים שוקר שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תמג
בדין תוספת אוהל על לבוד ◆ ניפוח בלון בשבת.

הגאון רבי נועם ירמיהו שליט"א  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תמח
בענין אכילת דגים בחלב ◆ האם מותר לבעל להתייחד עם אשתו שאיבדה כתובתה ◆
בענין המושג "גזל שינה".
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הקדמה

הקדמה
במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום ,אשר הגדיל חסדיו עמי עד שמי שמים לרום ,והחייני וקיימני
והגיעני עד הלום ,לראות פרי עמלי בשל ומבושל היום .אברך את ה' אשר יעצני ,וברוב
חסדיו עזרני ,ומכל צרה וצוקה הצילני ,ובידו הגדולה חיזקני ואימצני .ובפרט שזיכני שספרי
הקודמים "אמרתו ארץ" על הלכות יחוד ,ושו"ת ירוץ דברו חלק הראשון ,התקבלו באהבה וברוב
חיבה בקרב הלומדים ,מבעלי בתים אשר עתים לתורה קובעים ועד לחכמי התורה יושבי אוהלים,
אשר הוראות לעם מורים ,והם אלו שעודדו וחזקו ואמצו בדבריהם היקרים ,להמשיך בדרך זו
לזכות את הרבים .על כן אודה את ה' בכל לבב ומשירי אהודנו ,בסוד ישרים ועדה ובתוך רבים
אהללנו ,על כי חסדו ואמיתו גבר עלינו ,וחיים טובים ברכה ושלום השפיענו ,ובכל העתים
והצוקים תמיד סייענו.
ועל שהנחילנו תורתו הקדושה והטהורה ,זכה וברה ,כשמש מאירה במלוא הדרה ,מזהב ומפנינים
יקרה ,שהיא חיינו ואורך ימינו ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ,ולעשות רצון בוראינו ,נזר ועטרה
לראשינו .וברוב רחמיו וחסדיו הרבים ,זיכני לעסוק בתורתינו הקדושה תורת חיים ,המאירה לארץ
ולדרים ,אשר בה נבראו עולמים ,בצירופים נפלאים ,והמה בכתובים ,חתומים גם סתומים .ומה
רבה חמלתו עלי ,שעשה את שאינו זכאי -זכאי ,וזיכני להוציא לאור רעיוני ,כל שהיה לנגד עיני,
תשובות ערוכות לדורשי ,תברך את שמך נשמת כל חי ,ה' מי כמוך תאמרנה כל עצמותי.
ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ,1שאין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ,וקבלה
בידינו שכך היא דרכה ,מסורה מפי גבורה ,זיקוקין דנורא ,כל תורה שאין לה בית אב
אינה תורה ,1יסודותיה נאמנים במשנה ובגמרא ,מחיה מתים כל תנא ואמורא ,ניפו דבריהם בי"ג
נפה וכברה ,הכל בקדושה ובטהרה .ובכל סוגיא אית לן לברורי הסלקא דעתין של המקשן ,1ואי
פתח ב"בשלמא" מהו הדוחק הקטן ,1ומאי אתא לאשמועינן התרצן ,ואי האריך מאי טעמא? הוה
 (1ברכות )ח.(.
 (2ירושלמי )שבת ר"פ ר"א דמילה(.
 (3ע' בקיצור כללי התלמוד )הובא בסוף מס' ברכות דמ"ה ע"א( בשם ספר תחילת חכמה למהר"י חאגיז
)ש"ג פ"ב כלל יז( שדרך ראשי הישיבות לעשות המקשה חכם ,לתת לו סברא נכונה ,אבל להמתרץ
מנהגם לומר כל הדוחה דוחה בקש .ע"ש.
 (4ע' ביד מלאכי )כללי הבי"ת אות קיא( שכתב ,דכל מקום דקאמר תלמודא )א"ה -בשלמא או הניחא(,
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ליה לקצרן ,1ואי איתא ב' תרוצי אמאי בתירוצא קמא לא סגי לן ,מסתמא יש מן הדוחק באותו
ענין ,ונרדה לשורש מחלוקתן ,להבין יסודתן ,ועוד כהנה וכהנה עד שיכלה הזמן .ואחר כל זאת
ניגש לאכול מן ,משלחן מוכן ,של רבינו רש"י קדוש ישראל ורבן ,כל דבריו מוצקים כנחל איתן,
ויש לחקור בכל דיבור ודיבור מה הוקשה לו באותו ענין ,1ונדע שכל מלה בפירושו מאירה כעמוד
האש ועמוד הענן ,בתורתו נעמיק חקר ונתבונן ,ובצלו נחסה ונתלונן.
ומיד בחרדת קודש ניגש לדברי התוספות ,בהם נעיין ונדקדק לא פחות ,אם הקדימו הקדמה
לקושייתם מדוע עשו זאת ,תדע שאילולא הקדמה זו היה מקום לטעות ,1ואם חלקו על
רש"י מה ההכרח לפתוח במלחמות ,ונעמול ונחפש מה יענה רש"י שבמלה קטנה מסיר חבילות
של קושיות ,1ואם הביאו התוס' ב' תירוצים מה בראשון ניתן לדחות ,ומאי נפקא מינא בין
השיטות ,ונלמד דבריהם במתינות להבין הראיות וההוכחות ,1ואם הפנו למקום אחר לא נתעצל
דרך המעיינים לבקש איזה דוחק לאותו אמורא דאתמר עליה הניחא או בשלמא .ע"ש .וכן איתא
בקיצור כללי התלמוד )שם דמ"ו ע"ב( וז"ל :בכל בשלמא יש בו מלחמה ,דאל"כ יאמר מי שאליו
המלחמה ,ומי שאליו השלום יניחהו ויהא שלמא רבא עליו ,אלא נראה שגם מי שאליו השלום יש נגדו
קצת מלחמה או דוחק ,והוי כאילו אמר בשלמא לפלוני אע"פ שיש עליו קצת דוחק נוכל לסבול פירושו,
אלא לפלוני קשה קושיא גמורה .ע"כ .וע"ע למרן החיד"א בס' עין זוכר )מערכת הבי"ת אות ה( מ"ש
בזה .ע"ש.
 (5ראה בהקדמת הספר פאת השלחן להגאון רבי ישראל משקלוב ז"ל )ד"ה ולדוגמא( ,ובהקדמת הס'
נימוקי לוי להרה"ג ר' חגי לוי נר"ו )על ש"ע יורה דעה ח"א( ע"ש.
 (6ע' להגאון הנאמ"ן שליט"א בס' דרכי העיון )מאמר א' כלל ג' בעיון עמ' יז ,ובמאמר ב' אות כא עמ'
נב( ,ובהקדמתו לקונטרס דרכי הלימוד .ותרו"ץ.
 (7ראה דוגמא לכך בהקדמה לס' נימוקי לוי )שם(.
 (8כ"כ המאירי בהקדמתו למסכת אבות )די"ד ע"ב( וז"ל :וראש לכל החיבורים שנתחברו דרך פירוש
הוא פירוש רש"י ז"ל .ואם רבו הלוחמים עליו ,כלי זיינו עליו ותשובתו מתוך דבריו ,כולם נכוחים
למבין .אין מעלתו ניכרת רק ליחידים ,כי במילה אחת יכלול לפעמים תירוצים של חבילי קושיות ,אלא
שלא כיון בהם לענין פסק הלכה כלל .עכ"ל.
 (9ע' להגאון הנאמ"ן נר"ו בס' דרכי העיון )מאמר א' כלל ד' בעיון ,עמ' יח( שכ' וז"ל :בכל מקום שהתוס'
מביאים קושיא או קושיות ומחדשים מתוך כך פירוש בסוגיא או מתרצים ,יש לעמוד אח"כ על כל
הקושיות אחת לאחת ולבדוק היאך מתורצות הקושיות לפי שיטתם .וע"פ רוב יש לברר מה חידשו
בתירוצם ,ומעיקרא מאי סברי ולבסוף מאי סברי )בלשון מו"ר ר' אליהו אלגז זצ"ל :איפה "מרכז התירוץ"
בתוספות( .ע"ש.
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לפתוח ולראות .ולא נפסח על דברי אדונינו מהרש"א בחידושי הלכות ואגדות ,שאחזו מפירושו
כל גדולי הדורות ,1וצווחו על מי שאת דבריו לא שש לראות ,שדבריו הקצרים טומנים בתוכם
אוצרות ,מסלקים כל המוקשים והסברות הזרות ,דבר דבור על אפניו כאבנים ישרות ,ובדרך זו
נזכה מים זכים לדלות.1
ונעבורה בזו הדרך גם בשאר דברי הראשונים שהם לנו לאורה ,קולעים אל השערה ,בעומק
העיון וסברא ישרה ,אין אריכות מיותרת הכל בקצרה ,בשיא הדקדוק אין תיבה יתירה,
בהם נתבונן הדק היטב ולא במהרה ,למען יוחקו הדברים ויהיו לעטרה ,ועל ידי זה הברכה תהא
שורה ,זאת חוקת התורה.
ונבואה בגיל ורעדה בית'ה יוסף ,מי לנו גדול כיוסף הוא מרן הוא המשביר ,בכל הלכה הביא
מקורות למכביר ,והכל בטוב טעם ודעת הסביר ,איזן חקר ותיקן האיר והעיר ,הגדיל
תורה והאדיר ,ובדק הבית שיהיה קיים ושריר ,וגם שלחן ערוך לנו החביר ,הכל ברור ונהיר ,כזוהר
הרקיע מאיר ומזהיר .ורק זאת אבוא להעיר ,שאין לגשת אל השלחן לפני שבבית יוסף את עיניו
האיר ,והרי השלחן נמצא בתוך הבית ולא ברחובה של עיר ,וידוע שעל המצות אין להעביר ,לכן
אין להיות פזיז ומהיר ,שלא יהיה לשונו עט סופר מרי'ר ,כי אין זה עת הקצי'ר.1
ועל שלחנו הטהור חנו המפרשים ,נושאי כליו הנאמנים ,כולם אהובים כולם ברורים ,שהאירו
לארץ ולדרים ,הוסיפו דינים והלכות לאלפים ,וחלקוהו לשרשים ולענפים ,סיקלו המוקשים

 (10שא נא עיניך וראה למרן החיד"א בס' שם הגדולים )מערכת השי"ן אות פא( שכתב ,שמהרש"א היה
רב מופלא ,וחיבר חידושי הלכות על רוב התלמוד ,ולאורו הלכו כל מעייני הגמרא והתוספות.
ושמעתיה לפום רבנן ותלמידהון .ובפרט בגלילות אשכנז והמערב לא זזו מחבבו ,וכל עסקם בו .עכ"ל.
 (11ע' למרן החזון איש זצ"ל )קובץ אגרות ח"א אגרת א'( שכ' וז"ל :לא אמנע להעיר כי בלבי אשר לא
יפה עשו הדור האחרון ,אשר עזבו לימוד ספר המהרש"א ז"ל ,אשר מתנה טובה ניתנה לישראל לזכות
בו הדורות הבאים אחריו ,להרגיל את הלומדים בהתעמלות התורה ,אשר אך העמל הוא העבודה
המעולה וכו' והספר הקדוש הזה הוא מלא התעמלות בדברים מוכרעים ועמוקים ,ומרגיל את האדם בעיון
נכון ועמוק וכו' .ומיום שעזבוהו אבדו ידיעת הפשט כולו ,והתרגלו בקלות העיון ,ובעזיבת הדעת דבר
דבור על אופנו ,ואין מי שיחזיר העטרה ליושנה .עכ"ל .וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ג )חאו"ח סי' א( ע"ש.
 (12ידועים ומפורסמים דברי מהרש"א )סוטה כב (.שכתב בזה"ל :ובדורות הללו אותן שמורין הלכה מתוך
שו"ע והרי הם אינם יודעים טעם הענין של כל דבר אם לא ידקדקו מתחלה בדבר מתוך התלמוד
שהוא שימוש תלמידי חכמים ,וטעות נפל בהוראותם והרי הם בכלל מבלי עולם ויש לגעור בהם .עכ"ל.
וע"ע מ"ש בכיו"ב מהר"ל מפראג בספרו נתיבות עולם )נתיב התורה ס"פ טו( ע"ש.
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וזמרו העריצים ,וישקו מהם לכל העדרים ,מקור מים חיים וטהורים .וכמו כן הוסיפו הליכות מוסר
ומנהגים ,יסודתם בהררי קודש חצובים ,מדברי רבינו האר"י ז"ל ושאר מקובלים ,בספר עץ חיים
ושמונה שערים ,יין הרקח ועסיס רימונים ,את כל ליבות מלהיבים ,נאהבים גם נשגבים ,מלאים
זיו ונגה מפיקים .וטוב עין ישא עיניו אל ההרים ,אל מקום שבעלי תשובה עומדים ,בספרי השו"ת
המפורסמים ,ראשונים גם אחרונים ,תשובות ערוכות ומערכות סדורות לכל דורשים ,חוקרי כל
חדרים ,שפתיים ישק משיב דברים נכוחים.
ואנכי צעיר ונבזה השתדלתי בדרך זו ללכת ,ברוך ה' אשר הנחני בדרך אמת ,וזיכני למלא מים
מן החמת ,מדברי רבותינו ראשונים ואחרונים אשר במלחמתה של תורה לוחמים מלחמת,
לפלפל בדבריהם בסברא מטעמת ,ולחקוק הדברים בעט ברזל ועופרת ,למען יעמדו לדורות
למשמרת .וזאת למודעי שיגעתי וטרחתי לפתוח המקורות בשרשם ,לדון בדבריהם להבין יסודתם,
מאשר חנני ה' מאוצרו מתנת חנם ,כדרך שסללו לנו רבותינו מאז ועד עולם .ועם שחשקתי מאד
דבריהם להעמיד ,ולשימם על צוארי רביד ,ועל ידי צמיד ,כי אין אני להם אלא תלמיד ,עם כל
זאת פעמים שדבריהם נשגבו מבינתי ,אמרתי לא אכבוש נבואתי ,אתנהלה לעט'י ,תזל כד'ל
אמרתי ,כי בטחתי בה' חסדי ומצודתי ,שיצליח דרכי ומסילתי ,ואליו נשאתי תפילתי ,שלא תצא
תקלה תחת ידי ,למען לא אבוש באחריתי.1
ואמנם ידעתי כי אין מקומי בין הגדולים ,במקום שבעלי תשובה החלו עולים ,חוברי חיבורים
מחוכמים ,אשר דבריהם בפז מסולאים .ויראתי פן יאמרו מי שמך לבא לפני אראלים,
אשר בהבל פיהם המה שורפים ,ואיך יצאת ממקומך לחוות דעתך בדברים חמורים ,אשר ברומו
של עולם עומדים ,והנך כצ'עיר המשתלח המדבר'ה ,והרי אין מקומך עם אנשי בשורה ,אשר
מורים לעם הלכה בשפה ברורה ,ומנפים דבריהם בי"ג נפה וכברה ,ולשונם עט סופר מהיר ,ומה
יוסיפו גרגירים בראש אמי'ר ,ואל תשכח שהנך מאזובי הקיר .אלא שמכל מקום שמתי פני אל
דברי שרפים וחשמלים ,שרבות האריכו על כך בספרים ,שאין לאדם לכבוש נבואתו ,ויעשה זאת
על ידי פרי עט'ו ,שיעלה על הכתב לימודו ,1למען ירחשו שפתותיו באחריתו ,שיעסקו אחרים
בשארית פליטתו .1ואדרבה הזהירונו על כך רבות במלין ,דמי שהוא בר הכי ואינו עושה כן עתיד

 (13ראה מה שהאריך בזה מרן מופת הדור הראש"ל הגר"ע יוסף זצוק"ל בפתיחה לשו"ת יביע אומר ח"א
)אות יב והלאה( ודו"ק.
 (14ע' פירוש מהרש"א בח"א )בבא בתרא דף י ע"ב( ,ובספר שבט מוסר )פכ"ב אות טו(.
 (15ע' יבמות )צז ,(.סנהדרין )צ ,(:בכורות )לא ,(:שקלים )פ"ב ה"ה(.
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ליתן את הדין ,1לכן ערכתי מקצת שאלות ותשובות שהעלתי בעניותין ,אולי אועיל לבני גילי באיזו
סוגיא או דין ,בבחינת הלכה כן ואין מורין.
ואת דעתי בזה אבוא לגלות ,שלא באתי הלכה להורות ,שדבר זה מסור לגדולי הדורות ,שהם
לנו לפידים ומאורות ,לבל ניפול ונכשל במהמורות ,ולהם נאה למלל גבורות ,ובפרט שלא
הגעתי למדה זו של הוראה ,ואין זה צריך למכירי אלא לאחרים ,שלא תהא זו הונאה ,והעלתי על
הכתב ממה שידי יד כהה מגעת ,רק כדי להעיר אוזן שומעת ,אולי ימצא אחד מעיר תועלת ותרבה
הדעת ,ויהיה זה שכרי בעמלי ,ישמח לבבי ,בעזר צורי וגואלי.
וקראתי לחיבורי זה בשם "ירוץ דברו" ,לקיים מאמר רבינו אליעזר מגרמיזא ,1שיש למחבר ספר
לרמוז את שמו בשם ספרו ,והנה "שו"ת ירוץ דברו" )עם הכולל( עולה בגימטריא
"אמיר ולר יצ"ו בן אבי איתן יצ"ו" .ועוד שיש בזה ברמ"ז הרומ"ז על האר"ש ,שספר זה
בא אחר ספרי הראשון "אמרתו ארץ" ,כשם ש"ירוץ דברו" הוא המשך הפסוק "השולח אמרתו
ארץ".
היום הזה אודה את ה' אשר זיכני לפני יותר מעשור שנים ,בהיותי בגולה ,בישיבת שובה ישראל
המהוללה ,בנשיאות בנן של קדושים ,גזע אראלים ותרשישים ,מקים עולה של תורה ,בארץ
ובגולה ,כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ,זכיתי להכיר חד מן השרפים ,מן
הרמתיים צופים ,הארי במסתרים ,זך השכל והרעיון ,קדוש מבטן ומהריון ,לו עוז וגבורה
במלחמתה של תורה ,כל מעשיו בתכלית ההסתרה ,הכל לשם שמים לעטר הכלה ,לחבר השכינה
עם בעלה ,כוונת מעשיו לקרב הגאולה ,כיאה וכנאה לחצדי חקלא ,הוא מו"ר עט"ר הגאון הגדול
המקובל רבי שלמה אוריאל פינטו שליט"א ,ענוותן כהלל ,אין גומרים עליו את ההלל ,אוהב
כל אחד מישראל ,אשר משכנו בחבלי עבותות אהבה לעבודת האל .מי יתן וימלא ה' כל משאלות
לבו לטובה ,מתוך נחת ושקט ובריאות איתנה ,הוא וכל משפחתו החשובה ,עד בוא גואל צדק
אלינו במהרה.
וכמו כן מכאן ברכה שלוחה לאיש רם ונעלה ,מיחידי סגולה ,כליל כל מעלה ,מנחנו בדרך
סלולה ,הוא מורינו ורבינו הגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א ,ראש מוסדות עטרת
חכמים ,אשר העמיד תלמידים רבים ,בכל הארץ המה פזורים ,מורי הוראה מובהקים ,מלאים זיו
 (16ראה בספר חסידים )סי' תקל( ,ולמרן החיד"א בס' ברית עולם )על ס' חסידים שם( ,ובפלא יועץ
)ערך כתיבה( .ומ"ש בזה בעניותין בדברי פתיחה לס' אמרתו ארץ )עמ'  33והלאה( ודו"ק.
 (17בהקדמת ספר הרוקח .ע"ש .וכ"כ מרן החיד"א בספרו ברית עולם )על ס' חסידים אות א( .וע"ע
להגר"ח פלאג'י בספרו תוכחת חיים )פר' בהעלותך ד"ה וצא(.
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ונגה מפיקים ,אשר אזנו אלינו תמיד מקשבת ,וזיכנו למלא מים מן החמת ,בדרכו הנפלאה
והמיוחדת .אברכהו ברכת הדיוט ,שיזכה לשנים רבות נעימות וטובות ,ירווה נחת מכל יוצאי
חלציו ,וימלא ה' כל משאלותיו ,יהי שלום בחילו ,שלוה בארמונו ,יחד עם רעייתו וכל ב"ב .אכי"ר.
והנה זה יותר משנה שכל העולם כולו כמרקחה ,מגיפת הקורונה השתוללה ורבים חללים לקחה,
וכולנו היינו בריחוק חברתי ,כל איש אומר אני אשאר בביתי ,ובתי כנסיות ובתי מדרשות
ריקים מתורה ותפלה ,ואנו בוכים כיצד נחבר השכינה עם בעלה ,והיאך נעטר הכלה הכלולה,
ומבידוד לבידוד ,כל איש הפך להיות גלמוד ,ובזמן הקשה הזה הגדיל ה' חסדו עמנו ,וזיכנו להקים
את בית מדרשנו ,בית המדרש "אוצרות חיים" ברחובות עירנו ,ומני אז חזר קול התורה למחוזנו,
וחזרנו ללמוד ולהתפלל עם בני קהילתנו ,וחזרו להתקיים השיעורים תמידין כסדרן ,ומשם קול
התורה נשמע בכל עת ובכל זמן ,ולומדים יחדיו בצוותא הגדול והקטן ,וכל אשר יחפוץ בספר שם
לו מזומן ,והעיקר לעשות נחת רוח ליוצרנו -אל נאמן.

ויעמוד על הברכה ,ידיד נפשי היקר והנעלה ,איש רם מעלה ,לו יאתה תהלה ,ר' יחזקאל
שעיה נר"ו ,אשר דואג לכל צרכי הקהילה ,במסירות נפש אשר אין דומה לה ,והכל
בענווה גדולה .מי יתן וימלא ה' כל משאלותיו ,בטוב ובנעימים כל ימיו ,ורוב נחת מכל יוצאי
חלציו .וכן אברך את אהוב לבי ,ליש ולביא ,ידידי וחביבי ,איש כלבבי ,ר' מאיר לדאני יצ"ו,
בעל מדות יקרות וטובות ,אשר עושה וטורח רבות ,למען הכלל והפרט מרבה לעשות ,והכל בסבר
פנים יפות .אברכהו ברכת הדיוט ,שיזכה לשנים רבות נעימות וטובות ,וירווה נחת דקדושה
מהבנים והבנות .וכן אשא ברכה לכל אנשי קהילתנו הנכבדה ,איש איש לפי כבודו ומעלתו ,יזכו
כולם לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,ברוב נחת ושלוה כל הימים .ובפרט לכל באי
השיעורים הקבועים ,בימי החול בשבתות וימים טובים ,כולם חכמים כולם נבונים ,יפה תורה
שנקנית בדיבוק חברים .אתה ה' תשמרם ,וכצנה רצון תעטרם ,הם ונשיהם וכל אשר להם .וכאן
המקום גם להודות לאכסניה של תורה בעירנו ,המרכז הרוחני "דרכי אמונה" אשר בו שוכן
כולל יום "ברכת יוסף" אשר בו עמלים אברכים תלמידי חכמים מופלגים ,המאירים לארץ
ולדרים ,דוברי צדק ומגידי מישרים ,אשר מזכים את הרבים זקנים ונערים ,ללכת במסילת ישרים.
מי יתן ויזכו עוד תלמידים להרבות ,העוסקים בתורה ימים ולילות ,לפעול עוד גדולות ונצורות.
וגם ברך לקחתי לכל המסייעים לנו בין בגופם ובין בממונם ,אשר בלעדיהם לא היה חיבור זה

יוצא לאור עולם ,ידידי היקרים ,לכל דבר שבקדושה הם ראשונים ,הלא הם :ר' אדם
אברהמי ,ר' מאיר אליהו דויטש ,ר' עמרם בן ישי ,ר' עוזי ויזמן ,ר' אלעד בר-חן,
ר' חנוך מזרחי ,ר' מאיר אנקרי ,ר' שי יעקובי ור' דוד יעקובי ,ימלא ה' כל משאלות
לבם לטובה ,מתוך נחת ובריאות איתנה ,זכות התורה תעמוד להם ,וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.
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ועוד נאה לי לברך את כל המשתתפים בשיעורים בשכונת פסגת זאב בירושלים עיה"ק ,יאריך ה'
ימיהם בטוב ,ושנותיהם בנעימים ,דשנים ורעננים ,יעלו מעלה מעלה במעלות התורה ,וימלא ה'
משלאות לבם לטובה.

וכמו כן אברך את ידידי ועמיתי לתורה ,ידיו רב לו בפלפול וסברא ,כש"ת הרה"ג ר' שי אוחנה
נר"ו .אשר עודדני והמריצני להוציא לאור ספר זה .ימלא ה' משאלותיו ,ויאריך ימיו ושנותיו,
וירווה נחת מכל יוצאי חלציו .ועוד יתברך ידידי וחביבי ,ליש ולביא ,בנן של קדושים ,גזע אראלים

ותרשישים ,מוכתר בנימוסין שבח וקילוסין ,החברותא היקר כש"ת הרה"ג ר' דוד חי מאיר
פינטו שליט"א ,עדיו לגאון ולתפארת בישראל ,אור גולל בישראל להלל .כן ירבה וכן יפרוץ לגדל
פרח ופרי קודש הלולים ,ויהי שמו כשם הגדולים .אכי"ר.
הפעם אודה את ה' ,שזיכני להכיר איש יקר שביקרים ,ידידי וחביבי ,ליש ולביא ,המוציא והמביא,
איש כלבבי ,הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מוציא לאור תעלומה ,ותורתו יוצאת בהינומא,
כש"ת הגאון הגדול רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א ,מחבר הספרים היקרים "גם אני
אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים ועו"ס .אשר מסייע בעדי להפיץ את תורתי ,ולו אתן
את ברכתי ,יהי רצון שימלא השי"ת כל משאלותיו ,בטוב ובנעימים כל ימיו ,ורוב נחת ושמחה
מכל יוצאי חלציו.
ולא אחשוך פי מלהודות ולברך את הורי היקרים ,מר אבי כש"ת ר' איתן גבריאל נר"ו,
המבורך במעלות טובות ,אשר עשה ועושה למעני רבות ונצורות ,בעמל וטורח ימים ולילות,
יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ,ברוב אונים והונים ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא
מעליא ,שמחה והרווחה כל הימים .וכן למרת אמי איריס מב"ת ,אשר לא חשכה ממני מאומה
מיום הוולדי ועד הלום ,במסירות נפש ממש כל יום ויום ,והיא אשר תמיד עוזרת ותומכת ,בדרכה
הברוכה והמיוחדת ,ישלם ה' פעלה מנה אחת אפיים ,תהא משכורתה כפולה מן השמים ,וימלא
כל משאלותיה לטובה ,מתוך שמחה ונחת ובריאות איתנה .ועוד הנני לברך בזה לאיש יקר ונעלה,
בעל נפש יקרה ,כש"ת ר' משה ביאזי הי"ו ,אשר כאב את בן ירצני ,וטובות רבות גמלני ,ובכל
העתים חיזקני ואימצני ,יפתח לו ה' את אוצרו הטוב ,יהא רענן כגן רטוב ,יהי שלום בחילו שלוה

בארמונו ,ומעלה מעלה ירום קרנו .וכן שלמי תודה וברכה לחמי וחמותי היקרים ,כש"ת ר' יצחק
שוקר הי"ו ורעייתו מיכל תחי' ,אשר עליהם יש להרבות בשבחים ,ורבות הם לנו מסייעים ,ימלא
ה' כל משאלות לבם לטובה ,מתוך נחת ושקט והרווחה ,אורך ימים ושנות חיים ,דשנים ורעננים,
שכרם אתם ופעולתם לפניהם ,ויזכו לרוב נחת מכל יוצאי חלציהם.
ואל האשה אמר הרבה ארבה שכרה ,הנה ברך לקחתי לנות ביתי היקרה ,אשת חיל עטרת בעלה,
אשר נושאת בעול הבית וגידול הילדים ,ובמסירות נפש פורקת מעלי עול החשבונות הרבים,
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ובאה תמיד לעזרתי ,לשמור על עתות תורתי ,שמה ימים כלילות ,להסיר מעלי כל הטרדות ,עליה
נאמר "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה" .יהי רצון מלפני מלך מלכי המלכים ,שנזכה
יחדיו לגדל את כל ילדינו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ,לראותם הולכים בדרכי אבות
הקדושים ,יהיו כולם חכמים ונבונים ,ובתורת ה' גיבורים ,והכל מתוך אושר ושמחה ,בריאות
איתנה והרווחה ,וכל טוב סלה .אמן.
והנה ספר זה מוקדש ומוקטר לעילוי נשמת סבתי יקירתי מרת שרה אזולאי עליה השלום,
חן ערכה ,מי ימלל מקצת שבחה ,מסירותה וחריצותה לבני משפחתה ,כל מהותה לתת
ולהעניק ,משובחת כיין עתיק ,דאגה לכל מחסורי מיום הוולדי ,אין שיעור לגודל הטובות והחסדים
שעשתה עמדי .אשר החזירה נשמתה ליוצרה ביום שבת קודש פרשת שמות י"ח בטבת התשע"ד,
אחר שנזדככה ביסורים רבים ,יגמול לה ה' חסדים טובים ,ויפתח לה שערי חן וחסד ורחמים,
תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים ,ותעמוד לגורלה בקץ הימין .ולהבדיל בין החיים לחיים ,מכאן

ברכה שלוחה לאיש יקר שביקרים ,דובר צדק ומגיד מישרים ,מר סבי היקר כש"ת ר' אברהם
אזולאי נר"ו ,אשר גמל וגומל עמי חסדים רבים ,והכל בנועם ובמאור פנים ,כה יתן וכה יוסיף
לו ה' כח ובריאות איתנה ,אורך ימים ושנות חיים ,דשנים ורעננים ,יזכה לשמוח בשמחת נכדיו
וניניו ,וירווה נחת מכל יוצאי חלציו.
ובצאתי מן הכרך ,עיני לשמיא נטלית ,יהי רצון מלפניך ה' או"א שלא יארע דבר תקלה על ידי,
ולא אכשל בדבר הלכה ,וישמחו בי חברי ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם,
)ברכות כח (:ויהי רצון מלפניך ה' או"א שתאיר עיני במאור תורתך ,ותצילני מכל מכשול וטעות
הן בדיני איסור והיתר ,הן בדיני ממונות ,הן בהוראה הן בלימוד .גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,
ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת ,כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה) .טורי זהב או"ח סוף
סי' קי( .ואנא בעי צלותא ,קדם מרנא דבשמיא ,דיתקבל האי ספרא זעירא ,ברעוא בבי מדרשא,
ויהון מתבדרין כל הני שמעתתא ,בין חכימי יתבי בי מדרשא ומתיבתא ,ואזכי כל יומי למהוי יתיב
במתיבתא ,ולמלעי תדיר באורייתא קדישתא ,לכוונא לקושטא דמילתא ,לאסוקי שמעתתא אליבא
דהילכתא ,בבריאות גופא ונהורא מעליא .אכי"ר.
כה דברי הכותב לכבודה של תורה
הצעיר באלפי ישראל

אמיר ולר ס"ט.

חלק

אורח
חיים
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א

 -סימן א

סימן א
בענין חליצת נעליים לדבר מצוה ,כגון כהן החולץ נעליו כדי לישא
כפיו ,וכן החולץ נעליו קודם יום הכפורים ,או מי שחולץ נעליו כדי
לנעול מנעלים אחרים לכבוד שבת ,וכן בן החולץ נעלי אביו ,איזו
נעל יש לחלוץ תחילה?
לכבוד ידיד נפשי היקר והנעלה ,כליל

ויקשור של ימין) .סעיף ה( כשחולץ מנעליו,

כל מעלה ,איש יודע בינה,

חולץ של שמאל תחלה .עכ"ל .ומקורו

מיוחסי כהונה ,ראש וראשון לכל דבר
שבקדושה ,אבן הראשה ,וכל טוב עשה,
איש"י כהן גדול ,כש"ת הגאון הנפלא

טהור מדברי הגמ' בשבת )סא ,(.ועיין בבית
יוסף מה שהרחיב בזה .והטעם לדין זה
כתבו האחרונים שהוא משום חשיבותה של
הימין ,שכן מצינו בתורה שהימין חשוב

רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א.

תמיד לענין בוהן יד ורגל ולכל הדברים

אחדשה"ט .הנני בא במענה לשאלת

שמקדימים

וכמ"ש

מעכ"ת נר"ו בחליצת הנעליים לדבר

המשנ"ב )שם סק"ה( ע"ש .ואילו גבי קשירה

מצוה איזו יקדים תחילה .זה החלי בעזר

מצינו שהתורה נתנה חשיבות אל השמאל

צורי וגואלי.

שקושר עליה תפילין של יד ,ולכן יש
לקשור השמאל תחילה .1

דברי מרן השלחן ערוך

כתב

ומבואר

הימין

להשמאל,

שיש לחלוץ נעל שמאל תחלה

מרן בשלחן ערוך )סי' ב סעיף ד( וז"ל:

משום שגם בזה יש כבוד לימין,

ינעול מנעל ימין תחלה ולא יקשרנו,

ובפשטות נראה דאין בזה חילוק בין אם

ואחר כך ינעול של שמאל ויקשרנו ,ויחזור

חולץ הנעל סתם ,לבין אם חולצה לצורך

 1ופעם אמרנו בס"ד לבאר בזה מאמר רבי חנניה בן עקשיא ,שרצה הקב"ה לזכות את עם ישראל
בתורה ובמצות וכו' .דהנה אף אם לא היה מצוונו השי"ת על נעילת הנעליים וחליצתם בסדר
מסוים ,מכל מקום היינו נועלים נעליים וחולצים אותם ,אלא שרצה הקב"ה לזכותנו שאם נעשה
כסדר המובא בהלכה ,אף על זה נקבל שכר .ועוד שמקיימים בזה "בכל דרכיך דעהו" ,שאף
בלבישת הבגדים ,ובנעילת נעליים ,ובמקלחת וכדומה ,אנו חושבים תמיד על ציווי הבורא יתברך,

ב

 -סימן א

מצוה,

דאם

איתא

חילוק

בזה
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הו"ל

כדי לנעול מנעלים אחרים המיוחדים

להפוסקים להשמיענו כזאת ,ומהא דסתמו

לשבת ,או כדי לנקותן לכבוד שבת ,נראה

ולא חילקו משמע שבכל אופן יש לחלוץ
השמאל תחלה .2

שחולץ ימין תחילה .אמנם לגבי ערב

חידושו של מהרא"י הכהן קוק ז"ל
שלצורך מצוה יש לחלוץ ימין
תחילה

איברא

יוהכ"פ ס"ל דיש לפקפק ע"ז ,דסוף סוף
הרי זה משום עינוי ,ובכגון דא אין אין
מקום לכבד הימין .ע"ש .וכן העלה
הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
בילקוט יוסף )השכמת הבוקר מהדו' תשס"ד עמ'

דחזיתיה להגאון רבי אברהם יצחק

ריז( ע"ש.

הכהן קוק זצ"ל בספרו מצות ראיה
)חאו"ח סי' ב ד"ה סעיף ה( שכתב ,דאולי יש
לומר דהני מילי בחליצה של רשות שהוא
ירידה .אך היכא שעצם החליצה היא מצוה,
וכגון כהן העולה לדוכן ,שצריך לחלוץ

סברת הפוסקים שלעולם יש לחלוץ
השמאל תחילה

אולם

יש מקום להעיר בזה ,דאכן נכון

מנעליו קודם העליה לדוכן ,בכהאי גוונא

הדבר שהכהנים צריכים לחלוץ

יחלוץ של ימין תחילה .ע"כ .והניף ידו

נעליהם קודם שעולים לדוכן ,אמנם אין זה

שנית בשו"ת אורח משפט )חאו"ח סי' כה(

משום שיש "מצוה" בחליצה זו ,אלא משום

שבחליצה שיש בה מצוה כגון לנשיאת

שאסור לו לעלות עם נעליים לדוכן ,ועצם

כפיים או בערב יום הכיפורים ,יש לחלוץ

החליצה היא היכי תימצי שלא לעבור על

ימין תחילה .ע"ש .והובא להלכה בלוח ארץ

איסור זה .וכן ראיתי בשו"ת משנה הלכות

ישראל להגרי"מ טיקוצ'ינסקי זצ"ל ,ובספר

חלק יח )סי' ד( שהביא דברי הגאון רבי

אורח משפט להגאון רבי מנחם נתן אוירבך

אפרים גרינבלאט זצ"ל )בעל שו"ת רבבות

זצ"ל נכדו של האמרי בינה )סי' ב סק"ח(

אפרים( שדחה את דברי מהרא"י קוק הנ"ל,

ע"ש .וכן מטו ביה משמיה דהגרש"ז

ככל אשר כתבנו לעיל ,והגאון המחבר זצ"ל

אוירבך בספר הליכות שלמה )תפלה פ"ב

הסכים עמו לדינא .ואף הוסיף שם ,דאף

סעיף כא( דהחולץ מנעליו בערב שבת קודש

בחליצת מצוה ממש יש לחלוץ שמאל

ומכוונים לעשות רצונו .אשרי העם שככה לו .ומה מאד שמחתי שראיתי בספר ישלח דברו )סי'
ב אות ח( שהביא דבר זה בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל .ע"ש.
 2וביתר שאת יש לומר כן כלפי מרן החפץ חיים זיע"א ,שהיה כהן כידוע ולא הביא בחיבורו
הגדול המשנה ברורה חילוק בין חליצת נעליים לדבר רשות ,לבין חליצת נעליים לדבר מצוה
כגון כהן שעולה לדוכן לישא כפיו וכדומה .וכמו שכתב למעכ"ת הגאון הגדול רבי זבולון
המבורגר זיע"א.
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תחילה ,אלא שיש לחולצה ביד ימין דוקא.

נגד חידושו של הגאון מהרא"י קוק הנ"ל,

ע"ש.

וכתב ,דאפילו כהן שטעה וחלץ ימין

ועוד

יש לומר ,כפי שביארנו לעיל
שמסתימת דברי הפוסקים שלא

חילקו בכגון דא ,משמע דלא שמיע להו
דהיינו לא סבירא להו לחלק בזה ,דכל כהאי
הו"ל לפרושי ולא למיסתם סתומי .ומה
נמרצו מאד דברי הגאון הבית מאיר
בתשובה שהובאה בבינת אדם )שער הקבוע

סי' ז( וז"ל :ודע שכבר כתבתי בספרי כמה
פעמים שיותר נוח לי ללמוד מסתימת דברי
הראשונים מפירושם של אחרונים .עכ"ל.
וכ"כ בספרו בית מאיר )או"ח סי' תמג ד"ה

ואולם( ע"ש .ולפ"ז בנ"ד כיון שהראשונים
והטוש"ע סתמו שיש לחלוץ שמאל תחילה,
ולא כתבו שום חילוק בזה ,מוכח דלא ס"ל
לחלק בזה .וכיו"ב ראיתי בספר ברכת
שמואל זכאי )עמ' רצה( שכתב בשם הגאון
הגדול הרב משה צדקה שליט"א ,וז"ל
הצריך לנדונינו :כלל גדול בידינו ,שכל דבר
שמצוי ואינו רחוק מהמציאות ,ואופן זה
היה שייך גם בזמן הגמרא וקדמונינו
הראשונים והאחרונים ,ועם כל זה לא כתבו
דעתם בזה ,על כרחך דסבירא להו דיש
לנהוג בזה כפי עיקר הדין ,וכמ"ש הבית
יוסף )או"ח ס"ס רצז( בזה"ל :דאם כן לא

תחילה ,יחזור וינעלנו ויחלוץ שמאל תחילה
ואח"כ ימין ,דאין לנו לזוז מדברי הגמ'
והפוסקים .ע"ש .ושו"ר שכן העלה הגאון
רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל בשו"ת אבן
ישראל ח"ט )סי' סג ,עמ' מז( שאף הכהנים
שחולצים מנעליהם כדי לעלות לדוכן
צריכים לחלוץ שמאל תחילה ,דאף שיש
מצוה לברך ברכת כהנים ,מ"מ לא שייך
לחלק ולומר דחליצת מנעלים זו היא מצוה
ולחלוץ את הימין תחילה ,דכיון דהלכה זו
נאמרה משום חשיבות הימין כמ"ש רש"י,
והיינו שלא ילך הימין יחף ,אין סברא
דחליצת המנעל לדוכן שהיא רק הכשר
מצוה שיעשנה בימין ,ויניחנה יחף .ולכן לא
חילקו בגמ' בזה .ומ"ש בלוח א"י )הנ"ל(

אינו מחוור .עכת"ד .וכן פסק גם בשו"ת
שבט הקהתי ח"ו )סי' א( שיש לכהנים
לחלוץ שמאל תחילה ,ושה"ה בחליצת
המנעלים בערב יוהכ"פ .ע"ש .וכן הסיק
בשו"ת קול מנחם אהל ברכה לכ"ק
האדמו"ר מקאליב זצ"ל )ח"א סי' ב( .וכ"כ
בשו"ת מלמדך להועיל ח"א )חאו"ח פ"א סי'

יג( ע"ש .וכן ראיתי שהעלה ידידי הג"ר
פנחס רז שליט"א בספרו פתח שערי שמים
ח"ד )עמ' קעו( ע"ש.

לישמט תנא או אמורא להזכירו בכלל
הדברים וכו' .ע"כ .וכעין זה כתב מרן

חליצה לצורך החלפה לנעלי שבת

החיד"א בברכי יוסף )או"ח סי' רטז ססק"א(

ע"ש .וה"ה לנ"ד .ודו"ק.

ושו"ר

ושא

נא עיניך וראה בספר ישלח דברו )סי'

סברא זו בנ"ד בספר פסקי תשובות

ב אות יא ,עמ' יז( שכתב להעיר על

)סי' ב הערה  (49שהביא דברי שו"ת

סברת הגרשז"א והילקו"י הנ"ל ,שיש

דבר יהושע ח"ג )חיו"ד סי' עה( שיצא חוצץ

לחלוץ ימין תחילה כשרוצה לנעול מנעלים
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אחרים לכבוד שבת ,או כדי לנקותם לכבוד

היכא שיש מצוה בעצם החליצה ,אבל בנ"ד

שבת ,שכן מתבאר ע"פ דברי מהרא"י קוק

אף שמקיים בזה מצות כיבוד אב ואם ,מ"מ

רבים

אין המצוה בגוף החליצה ,אלא רק היכי

מהאחרונים אין לעשות כן כלל ועיקר ,אלא

תימצי לקיים רצון אביו .ולאביו אין שום

אפילו לשיטת הגרא"י הכהן קוק יש לומר

נפק"מ איזה נעל יחלוץ תחילה ,ולכן יש לו

דהני מילי דוקא באופן שיש "מצוה" לחלוץ

לקיים מצות כיבוד אביו כפי הסדר שתיקנו

את הנעליים ,וכגון כהן "שחייב" לחלוץ

חז"ל ונפסק בטוש"ע .וכן ראיתי שהעלה

מנעליו כשרוצה לעלות לדוכן .אך בענין

הגאון רבי יחיא טובול שליט"א בתשובה

הנעליים לכבוד שבת ,אתמהה ,וכי יש

למעכ"ת בספר גם אני אודך )סי' ב( ,ונדפסה

חובה לחלוץ נעליים כדי לנעול מנעלים

גם בשו"ת מראות ישרים ח"ב )סי' ט( ע"ש

אחרים לכבוד שבת ,או כדי לנקותם לכבוד

באריכות .וכן הסיק הגאון רבי אשר חנניה

שבת ,והלא כבר כתב הגרי"ח בשו"ת רב

זצ"ל בשו"ת שערי יושר ח"ג )סי' א אות ד(

פעלים ח"ד )סי' יג( שהסברא מחייבת שאין

במענה למעכ"ת נר"ו .ע"ש.

ז"ל.

דלא

זו

בלבד

שלדעת

הסנדלים והנעליים בכלל הבגדים שחייב
אדם להחליף לכבוד שבת ,דאין המנעלים
בכלל המלבושים .ע"כ .והחרה החזיק

מסקנא דדינא

אחריו מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל

העולה מן האמור ,שמסתימת הגמרא

בספר חזון עובדיה )שבת ח"א עמ' כז והלאה(.

והראשונים והטוש"ע יש בכל

וא"כ גם בזה הדרינן לדברי מרן הש"ע )סי'

אופן לחלוץ נעל שמאל תחילה ,אף שהיא

ב ס"ה( שיש לחלוץ תחילה נעל שמאל.

חליצה לצורך מצוה כגון כהנים שעולים

עכת"ד.

לדוכן לישא כפיים ,וכן חליצת המנעלים
קודם יום הכפורים ,וכן הסכמת רוב

בן החולץ מנעלי אביו

ובנדון

בן החולץ מנעלי אביו ,הנה לשיטת
הרבבות אפרים ,המשנה הלכות

והדבר יהושע ועוד ,ודאי שיש לחלוץ

האחרונים ,דאין "מצוה" בעצם חליצת
הנעליים ,אלא רק היכי תימצי שלא
לעבור על איסור .והוא הדין גם כשחולץ
מנעליו כדי להחליפם בנעליים אחרות

השמאל תחילה ,וכל ההסתפקות היא דוקא

לכבוד שבת קודש ,ובבן שחולץ מנעלי

בשיטת הגרא"י קוק ודעימיה .ונראה לומר

אביו.

דאף לשיטתם יש לחלוץ נעל שמאל תחילה

הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק .אכי"ר.

בנ"ד ,דלסברתם יש לחלוץ ימין תחילה רק

f
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סימן ב
מה עדיף ,תפלה ביחיד עם תפילין או תפלה בצבור ללא תפילין
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

נשאלתי לגבי בחור שנסע לנופש בבין

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,

מהישובים

הזמנים

לאחד

חיבוריו ומעשיו כקטורת סמים ,קנאת

בצפון ,וכשהגיע ליעדו נודע לו ששכח

סופרים מרבים ,כש"ת הגאון הגדול רבי

את התפילין בביתו ,ובאותו יישוב יש

חיים שלום הלוי סגל שליט"א ,מו"צ

רק מנין אחד בבוקר ,ולא היו שם עוד

בבית הוראה דהגרי"מ שטרן שליט"א,

זוג תפילין .ונפשו לשאו'ל הגיעה האם

ור"מ בישיבת כנסת מדרכי-סאדיגורה,

יתפלל בציבור ללא תפילין ,ולאחר

ומחבר הספרים היקרים "בירורי חיים"

התפילה ישאיל תפילין ויאמר עמהם

ח' חלקים ועוד .אחדשה"ט .קבלתי הספר

קריאת שמע ,או שמא ימתין לאחר

הבהיר "גם אני אודך" חלק שלישי

שיסיימו

זמן

מתשובות מע"כ לידיד נפשי וחביבי,

תפילה( ,ואז יתפלל תפילה שלימה עם

ליש ולביא ,איש יודע בינה ,מיוחסי

התפילין ביחידות?

כהונה ,הגאון הנפלא רבי גמליאל הכהן

תפילין הן צורך התפלה

רבינוביץ

שליט"א.

ותיכף

לנטילה

ברכה ,נתמלא הבית אורה ,צולל במים

תשובה:

להתפלל

)ולא

יעבור

בגמרא בברכות )יד :טו (.איתא,
אמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל

אדירים ,ומעלה פנינים יקרים .ולאות

עליו עול מלכות שמים שלימה ,יפנה ויטול

ראיה שעברנו על דבריו המאירים הנה

ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע

לפניך גרגירים זעירים.

ויתפלל ,וזו היא מלכות שמים שלימה .ע"כ.

הנה בספרו )סימן ח( דן לגבי תפילה עם

ומבואר שכדי לקבל על עצמו עול מלכות

תפילין ביחידות ,דעדיפא מתפלה
במנין ללא תפילין ,ואמרתי ארדוף

שמים שלמה חייב להניח תפילין ולקרוא
ק"ש ולהתפלל עמהם .וכ"כ התוס' )שם יד:
ד"ה

מנח(

דעיקר

ק"ש

ותפלה

שייכי

אצ'יג לפני מע"כ מה שכתבנו בזה

בתפילין ,ולכן מותר להניח תפילין בין

בעבר.

גאולה לתפילה כיון שהם צורך התפילה.
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ע"ש .וכ"כ תלמידי רבינו יונה )שם דף ח.

לתפילה עדיף מתפילה עם הציבור ,ותפילין

מדפי הרי"ף( בשם רבני צרפת ,שדייקו כן

עדיף מסמיכת גאולה לתפילה כמו שכתוב

מדברי הגמ' ,שהתפילין צורך תפילה הן.

כאן ,א"כ קל וחומר שתפילין עדיפי מתפלת

ע"ש .וכן מבואר בזוהר הקדוש )פר' תולדות

ציבור .וגם יש להוכיח קצת מדפירש רש"י,

דף קמא ע"א( דמי שאינו מתעטף בציצית

רב נתיירא שיעבור זמן ק"ש ולא פירש שרב

ומניח תפילין בכל יום ,אין השכינה שורה

קרא בלא תפילין כדי להתפלל עם הציבור,

עמו ,והוסרה ממנו יראת קונו" ,ואין תפלתו

אלא ע"כ צ"ל דמוטב להתפלל בתפילין

להגאון

מלהתפלל עם הציבור כנ"ל .עכ"ד .הרי

ממונקאטש בספרו אות חיים )סי' כה סק"ח(

שהמג"א כבר דן בנידונינו ,והסיק דתפילה

צורך

ביחיד עם תפילין עדיפא על תפילה בציבור

תפילה

כראוי".

שהאריך

ע"ש.

להוכיח

וע"ע

שתפילין

הן

התפילה .ע"ש.

וכן

ללא תפילין .והביאו דבריו להלכה פוסקים
רבים )ונביאם להלן בס"ד(.

כתב מרן בש"ע )סי' כה ס"ד( וז"ל :צריך
שיהיו תפילין עליו בשעת קריאת שמע

קושיא על המג"א

ותפילה .ע"כ .וכן הוא להלן )בסי' סו ס"ח(

בזה"ל :צריך לסמוך גאולה לתפילה ,ולא

אולם

האליה רבה )סי' נח סוף סק"ה( כתב

יפסיק לאחר שאמר גאל ישראל ,רק אם

לדחות הקל וחומר הנ"ל ,דיש לומר

אירעו אונס שלא הניח תפילין ונזדמנו לו

דהפסקה להנחת תפילין לא מיקרי הפסק

בין גאולה לתפלה ,מניח אז ולא יברך

כולי האי כיון שהוא צורך תפילה ,דמי קצת

עליהם עד אחר שיתפלל וכו' .עכ"ל.

לגביל לתורי )בגמ' בברכות מ .ונפסק בש"ע סי'

ומבואר דתפילין צורך תפילה הם ,דאל"ה

קסז ס"ו( דלא חשיב הפסק כיון שהוא צורך

אמאי מותר להפסיק בעבורם בין גאולה

האכילה .ע"ש .וכן הקשה על המג"א הנ"ל

לתפילה.

הגאון בעל ההפלאה בחידושיו לברכות )דף

יד ע"ב ,תוד"ה ומנח תפילין( .וכן העיר בזה
סברת המג"א שתפלה עם תפילין
דוחה תפלה בציבור

והנה

המאמר מרדכי )סי' סו סק"ט( ע"ש .וע"ע
בשו"ת מהרש"ם ח"ג )סי' שנט( מ"ש בזה.
ע"ש.

המג"א )סי' סו ס"ק יב( כתב על דברי
הש"ע הנ"ל ,וז"ל :צ"ע מי שאין לו

יישוב דברי המג"א

תפילין ,אם טוב יותר להתפלל עם הציבור
בלא תפילין ,או מוטב שיתעכב אחר תפלת
הציבור להשאיל תפילין מחבירו כדי

ואשר

אני אחזה לי בס"ד ביישוב דברי
המג"א ,דיש לחלק בין הפסק בין

שיקרא ק"ש ויתפלל בתפילין .וקצת משמע

ברכה לאכילה ,לבין ענין של סמיכות

בתוס' דתפלת ציבור עדיף .אך יש להוכיח

גאולה לתפלה .והיינו שענין סמיכות גאולה

מדאמרינן )סוף סי' קיא( דסמיכת גאולה

לתפלה הוא לא רק שלא יפסיק בדיבור,
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אלא אף בשתיקה גרידא אין לו להפסיק,

בלשון חז"ל שאמרו בפ"ק דברכות )ד ,:ט(:

דיש לסמוך תיכף ומיד לגאולה תפלה ,ולכן

כיון דאמר מר בתחלה הוא אומר ה' שפתי

אם מפסיק ביניהם לצורך הנחת תפילין כבר

תפתח כתפלה אריכתא דמיא ,ולמה לו

לא מיקרי סמיכות גאולה לתפלה .אבל

לומר כתפלה אריכתא דמיא ,הול"ל דהוי

לענין גביל לתורי בין הברכה לאכילה ,אין

צורך תפלה ולא הוי הפסק שהרי זה ודאי

הדיבור נחשב הפסק כיון שהוא צורך

צורך תפלה שיהיה לשונו מכוון לתפלה,

האכילה ,ואף שלכתחלה אין לשהות כלל

ובע"כ דצורך תפלה לא מהני להיות נקרא

בין ברכה לאכילה כמבואר בש"ע )סי' רו

סמוך גאולה לתפלה ,לכן בעינן לומר דזה

ס"ג( ,מכל מקום כל שהדיבור או המעשה

כתפלה אריכתא ממש וחד תפלה היא .ועוד

הוא לצורך האכילה לא חשיב הפסק ,ואין

ראיה יותר מהא דאיתא בתוס' )סוטה לט .ד"ה

בזה קפידא של שהות בין הברכה לאכילה.

כל( שהוכיחו מהגמ' בזבחים )לג (.דכל

אף

הסמיכות שהיו בעזרה היו תיכף לסמיכה

שההפסק הוא לצורך התפלה ,אז י"ל

שחיטה ,חוץ מזו שהיתה בשער ניקנור

דהפסק אין כאן ,אבל כמו כן גם "סמיכות"

שאין מצורע יכול להיכנס שם וכו' .ע"ש.

אין כאן.

וקשה הרי אדרבא כיון דלא היה אפשר

משא"כ

ומצאתי

בסמיכות

גאולה

לתפלה

און לי בחילוק הנ"ל ,מדברי
הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל

בשו"ת קנאת סופרים )סי' נב דף יח סע"ב(

שנשאל בזה ,והשיב ,דע"כ לא אמרינן
דבדבר דהוי צורך הענין אינו הפסק ,רק
בדבר דלא בעינן סמיכות ותיכף ממש ,רק

במצורע זולת זה ,א"כ הוי הולכה זו נמי
לצורך השחיטה וא"כ לא הוי הפסק כלל,
והוי נמי סמוך לסמיכה שחיטה ,אלא בע"כ
מוכח מזה דבדבר שהזכירו חז"ל לשון
תיכף וסמוך לא מהני אף במה דהוי צורך
המעשה וכו' .עכת"ד .וזה כדברינו לעיל
בס"ד.

דעיקר הקפידא הוי שלא יהיה הפסק בזה,
כל דהוי צורך הענין לא נחשב הפסק כגון

מו"מ בהמשך דברי המג"א

בכל הברכות שהם קודמין לעשייתן ,דבזה
עיקר הקפידא שלא יהיה הפסק בין הברכה

ומ"ש

המג"א להביא עוד ראיה שתפילין

אל המעשה ,בזה כל דהוי צורך המעשה

עדיף ,ממעשה דרב בברכות )יד(:

אינו נחשב הפסק .אבל בגאולה לתפלה

שקרא ק"ש בלא תפילין ,ופירש"י ,שנתיירא

דבעינן סמיכות ממש ,וכמ"ש חז"ל )ברכות

שמא יעבור זמן ק"ש ,ולא פירש שקרא

מב (.דשלש תכיפות הן ,וביניהן תיכף

ק"ש בלא תפילין כדי להתפלל עם הציבור,

לגאולה תפלה ,בזה בעינן שיהיה סמוך

ומשמע דתפלה עם תפילין עדיפא מתפלה

ותיכף ממש ,וכל דמפסיק ביני וביני אפילו

בציבור בלא תפילין .הנה עיין להגאון

מה שהוא צורך תפלה ,כיון דלא הוי תפלה

המאמר מרדכי )שם סק"ט( שכתב לדחות,

ממש לא נחשב תיכף וסמוך .וכן מדויק

דרש"י חד מתרתי נקט ,ועוד דכפי הנראה
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רב לא היה שם עם הציבור ,ועוד דאם

כשהלכתי למצרים ודעתי לחזור לארץ

בשביל תפלה בציבור פשיטא דמכיון דרב

ישראל ,השכמתי ביו"ט שני של גלויות

היה רבן של כל בני הגולה שהוי ממתינים

בבוקר והנחתי תפילין בצינעא ,וקראתי בהן

עליו עד שיהיו לו תפילין ,והיו כמה בני

ק"ש משום מאמר חז"ל )ברכות יד ,(:כל

אדם הולכים בשליחותו וכו' .ע"ש .וע"ע

הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות

בספר נהר שלום )שם סק"ג( שכתב לדחות ד'

שקר בעצמו ,ואח"כ הלכתי לבית הכנסת

המג"א באופן אחר .ע"ש .אמנם לפע"ד אף

והתפללתי תפלת שמונה עשרה של חול,

המג"א לא סמך על ראיה זו לגמרי והרגיש

שכיון שהתפלה בלחש הרי זה כמו בצינעא

דאפשר לדחותה ,וכמדוקדק מלשונו שכתב

ושפיר דמי וכו' .ע"כ .ולכאורה מוכח דס"ל

"וגם יש להוכיח קצת מדפירש רש"י וכו'".

דתפלה בציבור ללא תפילין עדיפא מתפלה

אלא עיקר סמיכתו על הראיה הקודמת מדין

ביחיד עם תפילין ,דאל"ה הו"ל להתפלל

ק"ו מסמיכות גאולה לתפלה.

בביתו ביחידות עם תפילין ולאחר מכן יבוא

האחרונים שהסכימו לדברי המג"א

לביהכנ"ס ויראה עצמו כאילו שהוא מתפלל

ואכן

רבים מהאחרונים הביאו דברי המג"א
הנ"ל להלכה ,ומהם :הרב יד אהרן

)סי' סו הגב"י( ,והגר"ז בש"ע )שם סעיף יא(,
והחיי אדם )כלל כ סי' ח( ,והגאון מליסא בס'
דרך החיים )דיני תפלה בצבור אות ז( ,והשלמי
ציבור )דף לו ע"ב( ,והחסד לאלפים )סי' כה

אות טו( ,והסולת בלולה )סי' סו סק"ו( ,והבאר
היטב )שם ס"ק יד( ,והקיצור ש"ע )סי' י אות
כב( ,והמשנ"ב )סי' סו סק"מ( ,וכף החיים )סי'

כה אות כח( ,וקצות השלחן )ח"א סי' ח אות ג(.
וכן העלה בשו"ת תשובות והנהגות ח"א
)סי' שיז( ,וכ"ה בשו"ת ישיב יצחק ח"א )סי'

ד( ע"ש .ואף האליה רבה שכתב להעיר על

עם הציבור ויענה עמהם קדיש וקדושה .וכן
הבין מדברי הפר"ח מרן רבינו הגדול
הגר"ע

יוסף

זצ"ל

בתשובה

שהובאה

בילקוט יוסף ח"א )עמ' קמד( .ושוב הביא
להוכיח כן גם ממ"ש בשו"ת הלכות קטנות
ח"ב )סי' קלט( בשם הרב המג"ן ,שהיה נוהג
להניח תפילין בתשעה באב בשחרית ,וקורא
עמהם

ק"ש,

ואח"כ

הולך

לביהכנ"ס

להתפלל בציבור ,מפני שהציבור לא היו
נוהגים להניח תפילין בתשעה באב שחרית.
ומשמע דתפלה בציבור ללא תפילין עדיפא
מתפלה ביחיד עם תפילין .ע"ש.

אולם

עדיין יש מקום לדחות הראיות הנ"ל,

למעשה

דהנה מה שנהג הפר"ח להניח

כהמג"א שעדיף להתפלל ביחיד עם תפילין.

תפילין בביתו ולקרוא ק"ש ואז בא להתפלל

ע"ש.

עם הציבור ללא תפילין ,אפשר דנהג כן

ראיית המג"א,

בסו"ד

העלה

בדעת הפר"ח והרב המג"ן

אמנם

משום שהיה גדול ומפורסם בציבור ,ואם
היו הציבור רואים שאינו בא להתפלל עם

נראה שאין כן דעת הרב פרי חדש

הציבור ,לא היו כולם יודעים הטעם

)סי' תצו ס"ק כה( שכתב וז"ל :ואני

והסיבה ,והיו באים לידי זלזול בתפלה
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בציבור .וכן ראיתי שכתב בשו"ת הרי

חיים )סי' תקנה( ,ובמועד לכל חי )סי' י אות ס(

יהודה ח"א )חאו"ח סי' ד אות ט( והביא

שיתפלל בביתו ביחידות עם התפילין .וכ"כ

סימוכין לזה מתשובת הרא"ש )כלל ד סי' יא(

הגאון בעל ברכות המים )סי' תקנז( ,ושכן

גבי תלמיד חכם השוקד על תלמודו ,אף

נהג בעצמו .וכ"כ בסידור בית עובד ,ושכן

שיש לומר שפטור מלבוא להתפלל עם

מנהג ארץ ישראל .ע"ש .וכתב בספר ברית

הציבור ,לא יעשה כן כיון שילמדו אחרים

כהונה )מערכת תשעה באב אות יב( שכן נהגו

קל וחומר ממנו ולא יחושו על התפלה כלל,

רבים ושלמים בג'רבא .ע"ש.

ונמצא בתי כנסיות בטלות ,כי הם לא
ידינוהו לכף זכות לומר שהוא עוסק
בלימודו .ע"ש .ברם נראה שמרן זיע"א
הרגיש בזה ,ולכן כתב שיכול לבוא

הכרעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

ולענין

הלכה הכריע מרן הגרע"י זצ"ל

לביהכנ"ס ולהראות עצמו כאילו מתפלל

בתשובה שהובאה בילקוט יוסף

עם הציבור ,ואז ליכא להאי חששא הנ"ל,

הנ"ל ,דמכיון שלא יצא הדבר מידי

וממילא איכא שפיר ראיה שדעתו להעדיף
תפלה בציבור .מיהו עדיין יש לומר דהוי
טירחא גדולה לעשות כן ,וגם הפר"ח חס
על זמנו ,או שלא היה מסוגל בנפשו לעשות
עצמו כאילו מתפלל .ואכתי צ"ע.

ולגבי

הראיה מהרב המג"ן שנהג להניח
תפילין בביתו בתשעה באב בצינעא

מחלוקת ,אם הוא מכוין כראוי בתפלתו,
עדיף שיתפלל ביחיד עם התפילין כדעת
המג"א ורוב הפוסקים ,ועיקר סברתו משום
שתפלה בציבור מעלתה גדולה מחמת
שאפילו

אינם

מכוונים

כ"כ

תפלתם

מתקבלת )עיין תענית ח ,(.ולכן אם בלאו הכי
הוא מכוין כראוי בתפלתו ,עדיף שיתפלל
עם התפילין אפילו ביחיד .אמנם אם יודע

ולומר ק"ש ואח"כ לבוא להתפלל עם

בנפשו שאינו מכוין יפה בתפלתו עדיף

הציבור בלי תפילין .כבר כתב להעיר בזה

שיתפלל עם הציבור .ע"ש .ודפח"ח .וכן

הגר"ד יוסף נר"ו בהלכה ברורה ח"ב )עמ'

העלה הגר"ב חותה שליט"א בשו"ת אליבא

כד( דשאני תשעה באב שיש אומרים שהוא

דהלכתא ח"ג )סי' ז( ע"ש .וע"ע מ"ש בזה

פטור לגמרי ממצות תפילין ,ויש מקומות

ידידי הגר"א פרינץ שליט"א בשו"ת אבני

שנהגו להניח תפילין במנחה ,וכן דעת מרן

דרך חי"ג )סי' ז( ודו"ק.

הש"ע ,ומשום הכי אף אם מקפיד להניח
תפילין בבוקר ,אין קפידא כ"כ שיהיו עליו
התפילין בשעת התפלה ,משא"כ בשאר
ימות השנה ,שיש לומר שאף הפוסקים

תפלה בנץ בציבור ללא תפילין

ושו"ר

שכן העלה בשו"ת הרי יהודה ח"א

הנ"ל יודו שתפלה עם התפילין עדיפא

)חאו"ח סי' ד( ,אלא שהוסיף )שם

מתפלה בציבור .ודו"ק .ואף לענין תשעה

באות יב( שאם הוא נמצא בלא תפילין

באב ,דעת הגאון רבי חיים פלאג'י ברוח

בציבור שמתפללים בהנץ החמה ,אף
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שתפלה עם תפילין עדיפא היכא שיכול

עם תפילין עדיף מאשר תפלה בנץ בציבור

לכוין כראוי ,מ"מ מעלת תפלה בציבור

ללא תפילין ,וכסתימת כל האחרונים הנ"ל.

ומעלת הנה"ח עדיפא טפי ,וטובים השנים

וודאי שכל זה דוקא במי שיכול לכוין

מן האחד .דהא תפלה בהנץ החמה היא זמן

בתפלתו כראוי וכמשנ"ת.

התפלה לכתחלה ומצוה היא ,דאמרינן בגמ'
ברכות )ט (:ותיקין היו גומרים אותה עם
הנץ החמה וכו' ,ומעלה זו של זמן הנץ היא
מעלה בגוף התפלה ,שהוא הזמן הראוי

אם יכול להשיג תפילין דר"ת

וטרם

אכלה לדבר ,יש להוסיף ולומר שאם

לתפלה לכתחלה ,ולכן נראה שמעלה זו

בידו להשיג תפילין דר"ת )ויניחם ללא

ומעלת הציבור באין כאחד ,ודוחין הם את

ברכה( ולהתפלל עם הציבור ,ולאחר מכן

מעלת התפלה עם התפילין .ונ"ל שאף אם

ישאיל ממישהו תפילין דרש"י ויניחם

ימצא אח"כ מנין לאחר הנץ תוך זמן תפלה,

בברכה ויאמר עמהם ק"ש ,ודאי שיש לו

אפ"ה תפלה בנץ עדיף וכו' ,ועכ"פ פשוט

לנהוג כן ,וכמ"ש מרן החיד"א במחזיק

מיהא חדא שאם אין מנין אח"כ ,עדיף

ברכה )סי' לד סק"ו( בשם הגאון רבי דוד

שיתפלל בנץ בלא תפילין מאשר אח"כ

פארדו בשו"ת מכתם לדוד )חאו"ח סי' ד(

ביחיד עם תפילין .עכת"ד.

ע"ש .ואף מי שאינו נוהג להניח תפילין

ואי

אתיהיב רשותא לכמוני לדבר ,אנא
אמינא דלפע"ד אחר המחילה הרבה,

אין הדברים מוכרחים .וחילי מסתימת
הפוסקים דלא חילקו בזה כלל וכלל,
ומסתמא המג"א וכל הני רבוותא דעימיה
דנקטו דמעלת תפלה עם התפילין עדיפא
מתפלה בציבור ללא תפילין ,מיירי אף

דר"ת כגון בחור וכדומה יש לו לנהוג כן
בכה"ג ,כמובא בספר הלכה ברורה ח"ב
)עמ' כה ,שעה"צ אות סט( בעובדא דידיה שכן
הורו לו למעשה אביו מרן רבינו הגדול
זיע"א ,והגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל .ואף
בבחור רווק שאינו מניח תפילין דר"ת הורה
לעשות כן .ע"ש.

היכא דהציבור מתפללין כותיקין .ובפרט
שרוב הציבור בזמן הפוסקים הנ"ל היו

מסקנא דדינא

מתפללין כותיקין ,ובכל זאת סתמו וכתבו

א .מי שאין לו תפילין ,ואם ימתין עד

שתפלה עם תפילין עדיפא ,ע"כ שדבריהם
אמורים אף בתפלה בנץ .ואם איתא חילוק
בזה ,כל כהאי הו"ל לפרושי ולא למיסתם

שישיג תפילין יפסיד על ידי זה תפלה
בציבור ,אם יודע בנפשו שיכול לכוין

סתומי .לכן נלע"ד דלא מיבעיא דאם יש לו

בתפלה כראוי ,ימתין ויתפלל ביחידות

מנין לאחר הנץ עם תפילין שיש לו להעדיף

עם תפילין .ואם יודע בעצמו שאינו יכול

להתפלל שם ,אלא אף ביחידות לאחר הנץ

לכוין כראוי ,יתפלל כעת עם הציבור,
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ולאחר מכן יניח תפילין ויאמר עמהם

הפוסקים.

קריאת שמע.

ג .אם יכול להשאיל ממישהו תפילין

ב .אם התפלה בציבור היא בשעת הנץ

דרבינו תם ולהתפלל עם הציבור,

החמה ואין לו תפילין ,יש אומרים

עדיף מאשר להמתין לתפילין דרש"י

דבכהאי גוונא נראה שעדיף להתפלל עם

ולהתפלל ביחידות .ויעשה כן אף מי

הציבור בנץ אף ללא תפילין ,שמרוויח

שהוא בחור שאינו נוהג להניח בדרך

בזה שתי מעלות ,תפלה בציבור ותפלה

כלל תפילין דר"ת .ויניחם ללא ברכה,

עם הנץ החמה .ולאחר מכן יניח תפילין

ולאחר התפלה ישאיל תפילין דרש"י

ויקרא עמהם ק"ש .אמנם לפע"ד אף

ויניחם בברכה ויאמר עמהם ק"ש.

בכה"ג יש להעדיף תפלה עם תפילין

הנלע"ד כתבתי והשי"ת יאיר עינינו

ביחיד,

וכן

משמע

מסתימת

כל

f

בתוה"ק .אכי"ר.
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אודות מה שכתב מרן בש"ע )סי' נא ס"ז( שצריך לכוין בפסוק
"פותח את ידך" ,ואם לא כיון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת.
מדוע אין חשש בזה שיאמרו שיש שתי רשויות ח"ו?
בדבר שאלת ידידי וחביבי ,ליש ולביא,

אולם

התוס' )לד .ד"ה אמר פסוקא( הביאו
בשם בה"ג ורבינו חננאל שפירשו

רב פעלים לתורה ולתעודה ,אודם
ופטדה ,איש"י כהן גדול ,הרה"ג רבי
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א ,אודות
מ"ש מרן בש"ע )סי' נא ס"ז( שצריך

איפכא ,דפסוקא פסוקא הוי מגונה ,ותיבה
תיבה משתקין אותו ,וכתבו התוס' שלשון
הגמ' לא משמע כפירושם .ע"ש .והרי"ף
)ברכות דף כג ע"ב מדפי הספר( כתב כד' בה"ג.

לכוין בפסוק פותח את ידך ,ואם לא כיון

וכ"כ הרמב"ם )פ"ב מהל' ק"ש הי"א( ע"ש.

צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת .עכ"ל.

וכ"ה בסמ"ג )עשין יח ד"ק ע"א( ,וברוקח )סי'

מדוע אין חשש בזה שיאמרו שיש שתי

שכ( ,וברבינו יהונתן מלוניל )ברכות לג .(:וכן

רשויות ח"ו?

הביאו הרשב"א )ברכות שם( והארחות חיים
)הל' ק"ש סי' כא( בשם רב האי גאון .ע"ש.

מקור הדין וד' הראשונים

תשובה:

בגמרא בברכות )לג (:אמר רבי
זירא ,כל האומר שמע שמע

מי שלא כיון בפסוק "שמע" כיצד
יקראהו שוב?

והנה

מרן בשלחנו הטהור )סי' סא ס"ט( פסק

)שמשתקין אותו(,

וז"ל :אסור לומר שמע שני פעמים,

מיתיבי ,הקורא את שמע וכופלה הרי זה

בין שכופל התיבה שאומר שמע שמע ,בין

מגונה ,מגונה הוא דהוי ,שתוקי לא

שכופל הפסוק הראשון .עכ"ל .ומבואר

משתקינן ליה ,לא קשיא הא דאמר מילתא

שהחמיר כשני הפירושים ,וכמו שביאר

מילתא ותני לה והא דאמר פסוקא פסוקא

בבית יוסף )שם(.

כאומר

מודים

מודים

ותני לה .ופירש רש"י ,שכשאומר תיבה

ולהלן

)בסי' סג ס"ד( כתב מרן ז"ל :עיקר

תיבה ושונה הוי מגונה ,וכשאומר כל

הכוונה הוא פסוק ראשון ,הילכך

הפסוק וחוזר משתקין אותו .וכ"כ בפסקי

אם קרא ולא כיוון לבו בפסוק ראשון לא

הרי"ד ובפסקי הריא"ז )ברכות שם( ,והסמ"ק

יצא ידי חובתו ,וחוזר וקורא ,ואפילו מאן

)מצוה קד( ,והמאירי )שם ובמגילה כה (:ועוד.

דאמר מצות אינן צריכות כוונה מודה בזה.

ע"ש.

עכ"ל .ואית לן לברורי היאך ינהג זה שלא
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כיוון שצריך לחזור ולקרוא שוב פסוק

)סי' סג סק"ו( ,והט"ז )שם סק"ג( ,והא"ר )ס"ק

ראשון ,מבלי שיעבור על איסור אמירת

ו( ,והבאר היטב )סק"ט( ,ומרן החיד"א

שמע שמע שתי פעמים.

בקשר גודל )סי' יא אות ו( ,והחיי אדם )כלל

כא אות יט( ,והמשנ"ב )ס"ק כב( ועוד .ע"ש.
האם יש חילוק בין ציבור ליחיד

ועיין

לרבינו בעל הטורים )סי' סא( שהביא
בשם הירושלמי )פ"ה דברכות ה"ג(

שכל החשש באומר שמע שמע זה דוקא
בציבור אבל ביחיד שרי .אלא שהטור
בעצמו כתב להעיר דבגמרא דידן אין חילוק
בזה .וכ"כ בספר הבתים )הל' ק"ש שער רביעי

סי' ז( ,ובספר האגור )סי' קי( ע"ש.

ברם

ד' האחרונים שישהה מעט קודם
שיחזור

וזקוף

שהוסיף וכתב ,שאם ממתין ביניהם
איזה זמן ואחר כך חוזר לית לן בה .וכיו"ב
בזה כתב המג"א )סק"ז( בשם השל"ה .וכ"ה
בא"ר )ס"ק יז( ושכ"כ הנחלת צבי .ע"ש.
וכ"כ הפמ"ג )אש"א סק"ז( ,והגר"ז )סעיף ח(,

מאידך גיסא ,דברי הירושלמי הובאו
להלכה בסמ"ג )עשין יח דף ק ע"א(,

ובתוס' )ברכות לד .ד"ה אמר מודים( ,ובחידושי
הרא"ה ,והנימוקי יוסף ,והרשב"ץ )ברכות
לג ,(:ובחידושי הריטב"א והמאירי )מגילה

כען עיניך וחזה לרבינו הט"ז )שם(

והמשנ"ב )ס"ק כב( ע"ש.
ד' מרן הרי"ח הטוב זיע"א ,ומו"מ
בדבריו

והנה

עין רואה למרן הרי"ח הטוב זיע"א

כה ,(:ובארחות חיים )הל' ק"ש סי' כא( ע"ש.

בספרו בן איש חי )פר' וארא אות ו(

וכן האריך להוכיח הב"ח )סי' סא אות ז(

שכתב וז"ל :ואם לא כיוון לבו בפסוק

דהלכה כהירושלמי שמחלק בין יחיד

"שמע ישראל" בפשטן של דברים לא יצא

לציבור ,ודחה דברי הטור שכתב דמהגמ'

ידי חובתו וצריך לחזור ,ואם הרגיש בעצמו

דידן משמע שאין חילוק ,אלא גם מהגמ'

תכף אחר שאמר פסוק "שמע" ,לא יחזור

דידן משמע שכל החשש הוא דוקא בציבור,

לומר פסוק "שמע" פעם שנית ,דהאומר

ודוקא כשאומר בקול רם .אבל אם הוא

שמע שמע משתקין אותו ,שלא יהיה נראה

אומר בלחש בציבור ,או בקול רם כשהוא

כמודה לשתי רשויות חס ושלום ,אלא

יחיד ,לית לן בה ,ושכ"כ בספר חסידים )סי'

ישתוק שיעור אמירת פרשה ראשונה,

יח( ע"ש .וכן הסכימו העולת תמיד )סק"ח(,

ואח"כ יחזור לומר פסוק "שמע" ,ויקרא

והפר"ח )אות ט( .וכן כתבו הפמ"ג )מש"ז

משם ואילך על הסדר .ואם ירצה שלא

סק"ג( ,והגר"ז )סעיף ח ,ובסי' סג סעיף ה( בדעת

ישתוק ,אלא גומר כל הפרשה הראשונה

מרן הש"ע .וכן נקטו להלכה אחרונים

וחוזר וקורא שנית מן פסוק "שמע" אין הכי

רבים ,דכל שחוזר בלחש כשהוא בציבור,

נמי יעשה כך ,וזה עדיף משתיקה .עכ"ל.

או בקול כשהוא יחיד ,מותר .וכמ"ש

ומבואר דלא ס"ל לחלק בין יחיד לרבים או

בשיירי כנה"ג )סי' סא הגב"י סק"ד( ,והמג"א

בין לחש לקול רם כדעת שאר האחרונים
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הנ"ל ,אלא ס"ל לשהות בין האמירה

ח"ג )סי' לא( דנראה דבכופל דמיחזי כב'

הראשונה לחזרה שהות כשיעור אמירת

רשויות ימתין כדי הילוך ד' אמות .ע"ש.

פרשה ראשונה ,ויותר טוב שיאמר בפיו כל

ה"נ הכא ל"ש .עכת"ד .וכן העירו על

הפרשה הראשונה ,ושוב יחזור ויאמר

הבא"ח בהגהות איש מצליח הנדפ' בסוף

מפסוק "שמע" כסדר.

המשנה ברורה )עמ' פט( ע"ש .וע"ע בשו"ת

איברא

באר יצחק )אמסלם סי' יח(.

דבקדש חזיתיה למרן רבינו הגר"ע
יוסף זצ"ל בס' הליכות עולם ח"א

העולה מן האמור עד כה

)עמ' קח( שכתב להעיר ע"ד הבא"ח הנ"ל,
דמדוע עדיף לקרוא פרשה ראשונה ואז

נמצינו

למדים שלדעת רבים מרבותינו

לחזור מאשר לשהות מבלי דיבור ,אדרבה

האחרונים ,אם לא כיוון בפסוק

נראה דהוי כעין הפסק ,שהרי הוא צריך

הראשון של ק"ש ,אזי אם הוא בציבור

לחזור לקרות כדי לצאת י"ח ,וזו כהפסקה

יאמרנו שוב בלחש ,ואם הוא ביחיד יכול

בעלמא ואפי' א"נ דלא הוי הפסק דמעניינא

לחזור ולאמרו אף בקול רם .וחלקם כתבו

הוא ,מ"מ הרי דעת הר' מנוח שהובא בכסף

דישהה קודם שיחזור ויקרא פסוק ראשון.

משנה )פ"ב מהל' ק"ש הי"א( דה"ה לקורא

ולענין שיעור השהות ,לדעת הבן איש חי

פרשה אחת וחוזר וקורא דהוי מגונה.

יש להמתין כדי שיעור פרשה ראשונה,

וההגהות נסתפקו .ע"ש .והובאה דעה זו

ואילו לדעת מרן הגרע"י די בשיעור ד'

בש"ע )סי' סא ס"י( שכתב ,שכשקורא ק"ש

אמות ,וכן משמע מד' אחרונים רבים

על המטה מותר לקרוא פרשה ראשונה

שכתבו "ממתין איזה זמן" או "ישהה מעט"

וחוזר וכופלה .ויש מי שאומר שגם בזה

וכדו' .דלא בעינן כולי האי.

יזהר מלומר פסוק ראשון ב' פעמים .ע"כ.

דעת מרן השלחן ערוך

והנה נראה דעת מרן שיש לחוש לדעה זו,
לד' הבא"ח גופיה ,דבכה"ג חושש לזה,

כל

קבל דנא ,לפע"ד נראה דמוכח מסתימת

אבל גם לדעת רוב האחרונים שתמיד הלכה

דברי מרן ז"ל שאינו סובר לחלק בין

כסתם מרן אף לכתחלה ,מ"מ ממ"ש ק"ש

לחש לקול רם ,וכן מעיקר הדין יכול לחזור

על המטה משמע שדוקא בזה שאינו יוצא

מיד לקרוא ק"ש פעם נוספת מבלי לשהות

י"ח ,הא ק"ש כדין אסור לכפול גם הפרשה,

מעט ,וכדעת הטור שכתב לדחות ד'

כמ"ש בכ"מ בשם ההגהות דשמא דוקא על

הירושלמי .דאי הוה ס"ל לחלק בזה בין קול

מטתו שרי .ע"ש .וכ"כ האחרונים .ושו"ר

רם ללחש ,או שצריך לשהות בין הקריאה

ג"כ בספר עוד יוסף חי )פר' וארא אות ט(

הראשונה לשניה ,כל כהאי הו"ל לפרושי

דנחית להכי .ע"ש .ומ"מ אני אומר דנכון

ולא למיסתם סתומי .וכן משמע מהב"י.

יותר לשהות זמן מה ,וא"צ ג"כ שהות כדי

וכ"כ הב"ח אליבא דמרן ז"ל מהא דלא כתב

פרשה אחת .ומצאתי כתוב בספר מהרש"ך

לחלק בזה דס"ל כדעת הטור .ע"ש .וכ"ה

ירוץ דברו +
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בכף החיים )סי' סא אות לד( לדעת מרן .ע"ש.

מדוע לא חוששים לזה בפסוק
"פותח את ידך"

וצ"ל דס"ל דכל שהכוונה היא לעיכובא
וצריך

לחזור

שוב

על

הפסוק

הראשון כדי לצאת ידי חובה ,לא חיישינן
להא דהאומר "שמע שמע" משתקין אותו,
דשאני היכא דלא אפשר .ודו"ק .ושו"ר שכן
כתב הגאון רבי יוסף משאש בשו"ת מים
חיים ח"א )סי' כט( דאחר שהביא ד' המג"א
והט"ז שכתבו לחלק בין קול רם ללחש,
כתב ע"ז :לדעתי המעט אחר הסליחה רבה
מקדושת עצמותם ,דבריהם ז"ל דחוקים
הרבה ,דאיך תיבת "בלחש" שהיא עיקר
הדין ינכה אותה מרן ז"ל מן הספר? לכן אני
אומר דמ"ש מרן חוזר וקורא היינו אפילו
בקול רם ,ולא אמרו משתקין אותו אלא
ברגיל לעשות כן וכו' .ע"ש .וכן כתב מרן
מלכא זצ"ל בהליכו"ע )שם( וז"ל :ופשט
מרן מוכח דאפילו מיד מותר לחזור ולקרוא,
ואפילו בקול רם חוזר לצורך כוונה אם לא
כיוון .ע"כ.
מסקנא דדינא

ברם

ואחר

הודיענו אלקים את כל זאת ,הבוא
נבוא לדון במ"ש מרן )סי' נא ס"ז(

דמי שלא כיוון בפסוק "פותח את ידך"
צריך לחזור ולאמרו שוב .ושאלת מעכ"ת
אמאי לא חיישינן אף בזה דמחזי כב'
רשויות .ובבואי אל העי'ן ראיתי בספר "גם
אני אודך" תשובות הגרכב"מ דדון שליט"א
למעכ"ת נר"ו )סי' לג( שדן בזה וזת"ד :רבינו
יוסף חיים זצ"ל בספרו עוד יוסף חי )פר'

ויגש אות ח( חשש בזה וכתב שאם לא כיוון
בפסוק "פותח את ידך" ,צריך לחזור
לאמרו ,ומשום דלא לתחזי כמודה לשתי
רשויות ח"ו אם יאמר הפסוק הזה בזה אחר
זה ,ישהה מעט כנגד אמירת הפסוק הזה
כפליים ,ויחזור לאמרו כדי לכוין בו .ע"כ.
וכבר כתב להעיר על דבריו הגר"מ מאזוז
שליט"א

ראש

ישיבת

כסא

רחמים,

בהערותיו על ספר עוד יוסף חי וז"ל :לא
ידעתי מקום לחשש זה ,דמה יש אם יאמר
אלף פעמים פותח את ידך ,והרי לא נזכר

לענין הלכה ולמעשה כיון שאפשר

שם ה' בכתוב שנחוש לשתי רשויות .ודוד

בנקל לחוש בזה לדעת האחרונים

אמר כ"ו פעמים כי לעולם חסדו .ולא מצינו

שכתבו שיש לחזור על הפסוק בלחש

חשש זה אלא גבי שמע ישראל שאומר

)וישמיע לאזנו כמובן( אם הוא נמצא בציבור,

פעמיים ה' אלוקינו ה' אחד ,או גבי מודים

וכן יש לשהות מעט לפני שחוזר וקורא ,יש

שאומר פעמיים שאתה הוא ה' אלוקינו .וגם

לנהוג כך לכתחלה .ואם הוא ביחיד יחזור

למור"ם )סי' סא סעיף יב( שפסק שלא לענות

אף בקול רם .אמנם אם ע"י שיחזור הפסוק

אמן אמן על שום ברכה .ע"ש ,היינו לפי

בלחש תתבטל שוב כוונתו כראוי ,אז יכול

שנשמע שעונה על הברכה בא"י מגן

אף לכתחלה לחזור בקול רם כדעת מרן,

אברהם אמן אמן ,כאילו ב' רשויות יש שכל

ומכל מקום ישהה מעט ,היינו כשיעור

אחד מהם הוא מגן אברהם ,וכאילו אמר

הילוך ד' אמות קודם שיחזור שנית.

בא"י בא"י מגן אברהם .אבל כאן מדגיש
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יורשה לי הקטן להעיר ,דלאור האמור

לכל חי .וכ"ש דמעיקרא לא כיוון דעתיה

לעיל מוכח דאף בפסוק שמע ישראל

והשתא כיוון דעתיה .ומרן בב"י )סי' סא(

מרן ז"ל סובר דלא חיישינן לנראה כב'

מתיר לענות אמן אמן .ע"ש .ועיין לכה"ח

רשויות ח"ו אם חוזר לקרוא מחמת חוסר

שם )אות מג( .ובנ"ד נראה דלכ"ע שרי .עכ"ל

כוונה .ורק אליבא דהאחרונים הנ"ל קמה

)הנאמ"ן נר"ו( .ונלע"ד דמה שמרן הש"ע לא

הקושיא וגם ניצבה ,אמאי לא חשו לזה גם

חשש בזה כלל לשתי רשויות ח"ו ,הואיל

בפותח את ידך .ודו"ק .ומ"מ חילוקו של

וק"ש יש בה קבלת עול מלכות שמים,

הגר"מ מאזוז שליט"א ברור ושריר וקיים.

ומודים יש בה הודאה להשי"ת שהוא ה'

וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חלק יב )סי' ח(,

אלוקינו ,אולם פותח את ידך הוא שבח

ובס' פתח שערי שמים לידידי הגאון רבי

הכנת מזון לכל חי ,וכבר מצאנו פעמים

פנחס רז שליט"א )ח"ב עמ' קמו והלאה(

ע"ש .1

רבות בתנ"ך כפילות בדברי שבח להשי"ת
באותו פסוק ופסוק אחר פסוק .עוד זה

הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.

רשויות ח"ו כלל ועיקר .עכ"ד הגרכב"מ

בברכת התורה

דדון נר"ו.

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

מדבר וזה בא ,ולא חוששים בזה לשתי

f

 1וכתב לי בזה מו"ר הגר"ח רבי שליט"א וז"ל :בדין לומר פעמיים את הפסוק פא"י ,כידוע
מהזוה"ק דאשרי השני אחרי הוידוי חשוב יותר ,ואני נוהג לומר שם את הפסוק "פותח את
ידך" חמש או שש פעמים ,ואין בעיה כי זה לא דומה לפסוקי דזמרה .ומכוון גם על דביקות בה'
וגם בריאות וגם יראת שמים וגם פרנסה טובה .ומדויק בפסוק "ומשביע לכל חי רצון" ,כפי רצונו
וכו' .עיין כתובות )סז (:ופירוש רש"י שם .עכ"ד.
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כמה פרטי דינים בענין אמירת שלום לחבירו קודם התפלה )הולך
סובב על סימן פט סעיף ב'(.
כריעה אינה אסורה אלא במשכים לפתחו,

מקור הדין ודברי הראשונים

בגמרא

בברכות )יד (.אמר רב ,כל הנותן
שלום

קודם

לחבירו

שיתפלל

כאילו עשאו במה ,שנאמר "חדלו לכם מן

אבל אם פגע בו בשום מקום או בבית
הכנסת מותר אף לכרוע.

והארחות

חיים )הל' תפלה סי' יד( בשם

האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב

תשובות דקמאי כתב ,דלא

הוא" ,אל תקרי במה )בצירי( אלא במה וכו'.

חשו חכמים אלא בענין כריעה ,אבל בלא

מתיב רב ששת ,בפרקים שואל מפני הכבוד

כריעה לא חשו ,ונותן שלום בכל לשון

ומשיב שלום לכל אדם ,תרגמה רבי אבא

שירצה ,בין בדרך בין בביהכנ"ס ,ואין בכך

במשכים לפתחו וכו' .ע"ש .ונחלקו רבותינו

שלום .והכריעה איסור גמור אפילו אינו

הראשונים בגדר האיסור של אמירת שלום

משכים לפתחו )א"ה -דלא כדעת רבינו ירוחם

קודם התפלה:

הנ"ל (.ואפילו בלא נתינת שלום קודם

תלמידי

רבינו יונה )דף ח ע"א( בשם חכמי
פרובינציא

במשכים

לפתחו

כתבו,
דוקא

שאפילו

כשמזכיר

שיתפלל ,אבל אם התחיל לברך הברכות
כיון שקיבל עליו עול מלכות שמים
בברכות ,אין לחוש כל כך.

שם

"שלום" אסור ,כיון שהוא שמו של הקב"ה.

והרשב"א

אבל מותר לומר לו צפרא דמרי טב ,כיון
שאינו מזכיר לו שלום.

ולדעת

)ברכות יד .ד"ה אמר( כתב על מה
שאמרו בגמ' ,שאסור לעשות

חפציו קודם שיתפלל ,היינו אפילו במוצא

רבינו יונה )שם( ,דאם הוא משכים

חבירו בשוק ,והטעם משום שלא יפנה לבו

לפתחו אסור לומר לו אפילו צפרא

לשום דבר עד שיתפלל .ושוב הביא בשם

דמרי טב ,אלא אם כן הלך לשם כדי לראות

הראב"ד דהיינו שנהגו לומר צפרא דמרי טב

איזה עסק או לשום ענין ,אז מותר לומר לו

כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים

צפרא דמרי טב.

אחרים כלל עד שיתפלל ,ומפני שהוא

ואילו

משנה בלשון יזכור.

דעת רבינו ירוחם )נ"ג ח"ג כד ע"ג(,
שאיסור אמירת שלום היא אינה

אמירה בפה ,אלא שלום כמו כריעה ,ואפילו

והנה

מרן בש"ע )סי' פט ס"ב( פסק וז"ל:
כיון שהגיע זמן תפלה אסור לאדם

יח
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להקדים לפתח חבירו ליתן לו שלום ,משום

החל מעלות השחר .ולשיטתיה קאזיל דס"ל

דשמו של הקב"ה שלום ,אבל מותר לומר

שזמן תפלה בדיעבד מתחיל מעלות השחר.

לו צפרא דמרי טב ,ואפילו זה אינו מותר

והביאוהו להלכה אחרונים רבים ומהם:

אלא כשהוצרך ללכת לראות איזה עסק,

הבאר היטב )סק"ה( ,והמאמר מרדכי )סק"ה(,

אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם

ובש"ע הגר"ז )סעיף ג( ,ובדרך החיים )הל'

תפלה ,אפילו זה הלשון אסור .וכן אסור

דברים האסורים קודם התפלה אות א( ,והמשנה

לכרוע לו כשמשכים לפתחו .ויש אומרים

ברורה )סק"ח( ,וכף החיים )אות יב( ע"ש.

דכריעה אסורה אפילו בלא משכים לפתחו.
ואם התחיל לברך הברכות) ,אחר כך( אין
לחוש כל כך .ואם אינו משכים לפתחו אלא
שפגע בו בדרך מותר ליתן לו שלום .ויש
אומרים שאפילו במוצא חבירו בשוק לא
יאמר לו אלא צפרא דמרי טב ,כדי שיתן לב
שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל

אמנם

תחילת האיסור הוא מהנץ החמה,
דאז הגיע זמן תפלה לכתחלה .וכ"כ בדעתו
הפמ"ג )מש"ז סק"ג( ,והלבושי שרד )סק"ו

וסק"ט( ע"ש.

אמנם

הא

דאם משכים לפתח חבירו אסור אפילו
לומר צפרא דמרי טב ,אלא א"כ הוצרך
ללכת לשם לראות איזה עסק או שום ענין.
ושוב הביא להלכה דברי רבינו ירוחם
שכתב שאסור לכרוע לו כשמשכים לפתחו.
ואחר כך הביא בשם יש אומרים את דברי
הארחות חיים שהכריעה אסורה אפילו
באינו משכים לפתחו .ושוב הביא בשם יש
אומרים את דברי הרשב"א בשם הראב"ד,
שאפילו במוצא חבירו בשוק לא יאמר לו
שלום אלא צפרא דמרי טב ,כדי שיתן לב
לא להתעכב בדברים אחרים עד שיתפלל.

לאחר עמוד השחר ,ולכאורה מזמן זה
ואילך יש לאסור אמירת שלום לדעת
הש"ע .וכן העיר בזה בספר הלכה ברורה
ח"ה )עמ' קפג( ,ואף הוסיף שיש כאן
לכאורה ספק ספיקא להקל מיד אחר עלות
השחר ,דשמא עדיין לא הגיע זמן תפלה
כלל ,ושמא הלכה כהט"ז דבעינן שיהיה זמן
תפלה לכתחלה .אלא שסיים דכיון דמשמע
מהרמב"ם )פ"ו מהל' תפלה ה"ד( שיש לאסור
מעלות השחר כדברי המג"א .וכן נראה גם
ממרן בש"ע להלן )סעיף ה( לענין איסור
אכילה קודם התפלה ,יש להחמיר בזה כבר
מעלות השחר .ע"ש.

משכים לפתח חבירו

מאימתי חל איסור אמירת שלום

והנה

שלום לחבירו קודם התפלה הוא

דזמן

תפלה

בדיעבד

מתחיל מזמן שהאיר פני המזרח ,והוא

וע"ע להלן בסמוך.

המג"א )סק"ו( כתב שאיסור אמירת

המג"א )סק"ג( כתב בדעת מרן
הש"ע,

עד שיתפלל.
קמן דפסק בסתם כדעת רבינו יונה,

מדברי הט"ז )סק"ג( משמע דזמן

והנה

ידוע הכלל דסתם ויש אומרים הלכה
כהסתם ,ולכן איסור זה אינו אלא
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כשמשכים לפתח בית חבירו ,דאז אין לומר

)הל' דברים האסורים קודם התפלה אות א(,

לו שלום ,ואף בוקר טוב או צפרא דמרי טב

דמיירי שהלך לראות איזה עסק ,ואגב

אין לומר בכהאי גוונא ]מרן הש"ע בסתם

אורחא סר לבית חבירו לשאול בשלומו,

וכדעת רבינו יונה[.

ובכה"ג שרי לומר לו צפרא דמרי טב ,אבל

ואם

היו הוא וחבירו בבית הכנסת ,אסור לו

שלום ממש אסור לומר כיון שעכ"פ הוא

ללכת ממקומו למקום חבירו כדי

משכים לפתחו לזה.

לומר לו שלום ,מפני שנחשב כמשכים

אמנם

לדעת הב"ח והגר"א )סק"ח( ,מיירי

לפתח ביתו ]פמ"ג אש"א סק"ז ,דרך החיים

במשכים לבית חבירו לראות איזה

שם ,משנ"ב סק"ט ,כה"ח אות טו[ .וע"ע

עסק )א"ה -ולא שסר לבית חבירו בדרכו לראות

מ"ש הרה"ג ר' יצחק אמסלם בשו"ת באר
יצחק )סי' כ( ע"ש .1

איזה עסק( ,ושואל בשלומו באותה שעה.
ע"ש .וכתב בביאור הלכה )ד"ה ואפילו(

דנפק"מ ביניהם ,דהיכא שהשכים לבית
הולך לראות איזה עסק וסר לבית
חבירו

ומה

חבירו לראות שם איזה עסק ,לדעת המג"א
והפמ"ג מותר לומר אף שלום ממש .ואילו

שכתב מרן הש"ע שאף לומר צפרא

לדעת הב"ח והגר"א אסור אף בכה"ג .ע"ש.

דמרי טב אינו מותר אלא כשהוצרך

ובמשנ"ב )ס"ק יב( העלה כהמג"א והפמ"ג.
כיעו"ש.

ללכת לראות איזה עסק ,אבל אם אינו הולך
אלא להקביל פני חבירו קודם התפלה,

ודע,

דמ"ש מרן "שהוצרך לראות איזה

נחלקו

עסק" וכו' .הכוונה רק לראות ,אבל

האחרונים בביאור הדברים .דעת המג"א

להתעסק ממש אסור כמבואר לקמן )בסעיף

)סק"ז( ,והפמ"ג )אש"א סק"ז( ,ודרך החיים

ג( שאסור להתעסק בעסקיו קודם התפלה

אפילו

זה

הלשון

אסור.

הנה

 1ועיין בשו"ת אבני דרך ח"ח )סי' נז( שדן אודות מה שאמרו חז"ל )ברכות יז (.שמעולם לא
היה אדם אשר הקדים את רבן יוחנן בן זכאי באמירת שלום .ויש לעיין לפי זה ,כיצד היה מברך
רבן יוחנן את האנשים בשלום לפני תפילת שחרית  ,והרי שנינו )ברכות יד ,א( שאסור לומר שלום
קודם שמתפלל .ויש לומר שהאיסור לשאול בשלומו של האדם הוא דווקא כשהולך לפתחו ,אך
אם פוגשו באקראי בדרכו מותר לשאול בשלומו )שולחן-ערוך פט ,ב ע"פ תלמידי רבינו-יונה
בברכות ח ,א בדפי הרי"ף ,וכן משמע מרש"י ,תוספות והרמב"ם( ,לפיכך שאל רבן יוחנן .ואת"ל
דמצינו דאף באופן זה ראוי להחמיר ,יתכן לומר כי סביר להניח שרבן יוחנן אמר בביתו את
ברכות השחר קודם יציאתו לבית הכנסת )שאז ניתן להקל יותר בקלות( .כמו כן ,יתכן דמה
שהקדים רבן יוחנן בשלום ,אין הכוונה לאמירתו בפועל של המילה ,אלא בפניה לאדם ,כגון
דאמר לו "צפרא טבא" .ע"ש.

כ
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]אליה רבה סק"ד ,פמ"ג אש"א סק"ח ,דרך

בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם )ישעיה ג,

החיים שם ,משנ"ב ס"ק יב ,כה"ח אות טז[.

יד( .ופשוט הוא שדברי הגמ' אמורים אפילו
קודם תפלה שכמו שבארנו ,שאין איסור

פגש את חבירו בדרך

ואם

פגש את חבירו בדרך או בבית כנסת
מותר מן הדין להקדים לו שלום ,אלא

שטוב להחמיר אף בזה לומר לו בוקר טוב
או צפרא דמרי טב ]הלכה ברורה אות יא,

לפי

הגמ'

בנפגשים ,ומה גם לפי המנהג האחרון
שמותר לו לומר בוקר טוב כשנפגשים ,ואם
כן לא טוב עושים שלא אומרים ולא עונים,
ואין לנו להחמיר עוד יותר עד כדי כך.
עכ"ד.

עמ' קפ[ .ואם פגש את חבירו בדרכו
והקדים לו חבירו שלום ,מותר להחזיר לו

לכרוע לכבוד חבירו

שלום אף לכתחלה ]דרך החיים שם ,משנ"ב
ס"ק טז ,הלכה ברורה סעיף יא ,עמ' קפ[.

ומן

רק

במשכים

לפתחו

ולא

וכשם

שאסור לומר שלום לחבירו קודם

הראוי לציין כאן דברים היוצאים מן

התפלה ,כך אסור לכרוע לכבודו

הלב שכתב הגאון רבי שמעון ברוך

קודם התפלה אפילו בלא אמירת שלום

אוחיון זצ"ל ,רבה של יפו ת"ו ,בשו"ת

כלל ,ואף בזה אין לאסור מעיקר הדין אלא

הליכות שבא ח"א )סי' א אות ד ,ובא לציו'ן

במשכים לפתחו ]הלכה ברורה אות יז ,עמ'

בספר התפלה והלכותיה סי' ד הערה  8עמ' (41

קפו[ .וטוב להחמיר היכא דאפשר שלא

וז"ל :והואיל ואתא ענין זה לידן נימא ביה

לכרוע לכבודו אף כשאינו משכים לפתחו

מילתא ,במה שראיתי בכמה הזדמנויות דרך

אלא פגשו בדרך או בביהכנ"ס] .והמשנ"ב

הליכתי לביה"כ קודם תפלה ,כשנפגשים

ס"ק יג כתב בשם הב"ח והעולת תמיד שכך

פנים אל פנים ,ישנם כאלה שמראים פנים

יש להורות .וכ"כ בכה"ח אות טו"ב דאין

חמוצות ולא אומרים לא בוקר טוב ולא

להקל במה שנוגע לכבוד המקום ב"ה.

כלום ,ויש שאפילו אומרים בוקר טוב לא

ע"ש[.

עונים להם כלל ,אנשים כאלה בודאי לא
למדו ולא העמיקו בהלכה ,והנם עוברים על
חוק דרך ארץ והנימוס שלא מתייחסים יחס
טוב לחבריהם ,והרי גם עוברים על גזל
נתינת שלום שלא החזיר לחבירו שזה נקרא
גזלן ,כמ"ש בגמ' בברכות )ו (:א"ר חלבו
א"ר הונא ,כל היודע בחבירו שהוא רגיל

אמירת שלום לאביו או לרבו

כתב

הנ"ל בין אמירת שלום לחבירו קודם
התפלה ,לבין אביו או רבו .והביאוהו
להלכה הרב דרך החיים )שם( ,והמשנ"ב
)סק"י( ,וכה"ח )אות יט( ע"ש.

לתת לו שלום יקדים לו שלום ,שנאמר
"בקש שלום ורדפהו" ,ואם נתן לו שלום
ולא החזיר נקרא גזלן ,שנאמר "ואתם

הפמ"ג )אש"א סק"ט( דאין הבדל בכל

אולם

מדברי השבות יעקב ח"ב )סי' כב(,
והצל"ח )ברכות יד (.נראה שסוברים

ירוץ דברו +
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להקל בזה באביו או ברבו .ע"ש .וכן פסק

טוב" וכדומה קודם התפלה ,דאין זה בכלל

בספר עיקרי הד"ט )סי' א אות ז(.

שלום .ע"ש.

אולם

עיין בהלכה ברורה )עמ' קפה( שהביא

אולם

בזוה"ק )פר' בלק דף קצ ע"ב( איתא,

סיוע לדברי הפמ"ג הנ"ל מדברי רב

ובגין כך אסור לברכא לבר נש עד

נטרונאי גאון בשו"ת הגאונים חמדה גנוזה

דלא יצלי בר נש צלותיה וימשיך על רישיה

)סי' יח( ,וסיים שלכן להלכה בודאי שהעיקר
כדברי הפמ"ג ודעימיה להחמיר בזה גם
באביו ורבו .ע"ש.

ודע,

להאי את ,ואי יקדים ויברך לבר נש ,הא
אמשיך לההוא בר נש במה על רישיה באתר
דהאי את .ע"כ .ומבואר שאסור לברך שום
אדם קודם התפלה .והביאו דברי הזוה"ק

שכל זה דוקא היכא שיכול לעשות כן

הנ"ל הגר"ח פלאג'י ברוח חיים )סק"ב(,

אחר התפלה ,אמנם היכא דלא יוכל

ובכף החיים )סי' יא אות טז( ,והיפה ללב

להקביל פניהם או להיפרד מהם אחר

)קונט' יושר לבב סק"ב( ,וכף החיים סופר )אות

התפלה כגון שנוסעים לחו"ל וכדומה ,ואם

יג( ע"ש.

לא יעשה כן יהיה חשוב כזלזול או פגיעה

ובמושכל

עג( שרשאי לעשות כן קודם התפלה ,כי

שכתב בספר פסקי תשובות )סי' פט אות יג(.

הוקש כבודם לכבוד המקום ,והכוונה

אולם שוב מצאתי בהלכה ברורה )שעה"צ

בהקבלת פניהם למען כבוד שמו יתברך

אות כה ,עמ' קפו( שהביא דברי שו"ת הגאונים

וכבוד התורה .והובא להלכה בילקוט יוסף

שערי תשובה )ס"ס רה( בשם רב שר שלום

)שם סעיף כג ,עמ' פז( ע"ש.

גאון שכתב :וצריך אדם לברך לקונו קודם

בהם ,כתב בשו"ת בצל החכמה ח"ה )סי' ע-

ראשון היה נראה דדוקא ע"פ
הזוה"ק יש להחמיר ,וכמו

שיתפלל ,ועל כן אסור לברך לחבירו קודם
לברך את חבירו קודם התפלה

כתב

שיתפלל ,ולקונו צריך לברך קודם תפלה,
ולבני אדם אחר תפלה .ע"כ .וכן מבואר שם

המשנ"ב )ס"ק יא( ומסתברא דאם

עוד )בס"ס שמח( בשם רבינו יעקב .ע"ש.

אומר הרחום ירחמך או החנון יחננך

ולכאורה יש לומר דאילו היו רואים

וכדומה שרי ,דמברכו בשמו של הקב"ה.

האחרונים הנ"ל דברי הגאון ז"ל ,היו

ע"כ .ובשו"ת שבט הלוי ח"י )סי' טו אות א(

חוזרים בהם ואוסרים לברך לחבירו קודם
התפלה .וכן העלה בהלכה ברורה שם .2

כתב ,דהוא הדין שמותר לומר גם "מזל

 2וכתב לי בזה מו"ר הגר"ח רבי שליט"א וז"ל :לברך לפני התפלה ,נראה שכאשר זה מוסיף
יראת שמים וחיזוק אז מותר לעשות כן .ובפרט כשנפגשים בבית הכנסת ואינו הולך לביתו ,או
כשהגיע אדם שעבר קורונה והיה מונשם וכו' .וכן רב שרואה תלמידיו הזקוקים לעידוד חיזוק

כב
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לשלוח מתנה לחבירו קודם התפלה

כתב

הגאון רבי יצחק פלאג'י בספרו יפה
ללב )סק"ד( שמדברי המג"א )סי' תקנד

ס"ק כא( נראה דאסור לשלוח דורון לחבירו
קודם תפלת שחרית ,דזהו בכלל שאילת

ע"ש .וכתב בספר הלכה ברורה )עמ' קפו(

דאף המקילים בזה לענין אבל ,זה אינו
משום דלא חשיב כשאילת שלום ,אלא
משום דס"ל דשאילת שלום כיוצא בזה
שריא בפורים ,ולכן אף הם יודו בנ"ד
לאסור .ע"ש.

שלום .והוכיח כן ממה שכתב הרמ"א )יו"ד

סי' שפה ס"ג( שאסור לשלוח מנות לאבל על
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ושא

נא עיניך וראה בשו"ת בצל החכמה

אביו ואמו כל י"ב חודש ,דאין לך שאילת

ח"ה )סי' עג( שיצא לדון במי שאינו

שלום גדולה מזו ,ואפילו בשבת במקום
שנוהגים שלא לשאול בשלומו בשבת .3

משכים לפתח חבירו כדי ליתן לו מתנה,
אלא באופן שהאורח בא לביתם כדי

וברכה ,בזה מותר לכו"ע משום שזה כמו רפואת הנפש ,ובפרט כאשר מחכים לקבל ברכה וחיזוק,
וזה בבחינת "ואני בצדק אחזה פניך" )תהלים יז( ,ופירש רש"י ,צדקות שבידי בהם אחזה פניך.
ע"ש .ולהלכה נפסק מפסוק זה שיש לתת צדקה קודם התפלה )שלחן ערוך ס"ס צב( .ומסתברא
כשבא עני לבית הכנסת או מצות הכנסת כלה או משפחה במצוקה ,ותורמים להם בעין טובה
ומברכים אותם ,לא שמענו שיש בעיה בזה ,ומכאן שהזקוק לכך הרי זה מותר .וכן בעל המשכים
לביהכ"נ ומברך את אשתו ומחזק את שלום ביתו ,זה בעל טוב ,וזה מצוין ואשריו .עכ"ד.
 3וידידי הגאון המפורסם רבי מתתיהו גבאי שליט"א מחבר הספרים היקרים בית מתתיהו,
ומועדי הגר"ח ועו"ס נכבדים ,כתב לי בזה בזה"ל :הנה בספר דרכי חיים ושלום )אות תתמט(
מובא שבעל המנחת אלעזר זצ"ל היה שולח משלוח מנות לפני התפלה .יעו"ש .ולפי מ"ש הרמ"א
שאסור לשלוח מנות לאבל שהוא בכלל שאילת שלום ,א"כ ה"ה שאין לשלוח מנות לפני תפלת
שחרית בפורים ,שהוא בכלל שאילת שלום כמו נתינת מתנה לפני התפלה ,ואכן בספר מועדי
הגר"ח ח"א )תשו' תשצג( השיב הגר"ח קנייבסקי אם אפשר לשלוח מנות לפני התפלה ,והשיב
ע"ז "אין ראוי" .ע"ש .ואולם בספר דולה ומשקה השיב הגרח"ק ,שבשעת הדחק יש להקל
לשלוח לפני התפלה .ע"ש .וע' בספר ישמח ישראל להגר"י דרדק )פ"כ הערה .(47
ולכאורה י"ל דנדון זה תליא בתרי טעמי דמשלוח מנות ,שלטעם התרומת הדשן )סי' קיא( שיהיה
לו לסעודה ,א"כ ס"ל להמנחת אלעזר דהוי כקיום מצוה לפני התפלה ,ולא הוי בכלל שאילת
שלום ,ומשו"ה שלח משל"מ לפני הסעודה .ואולם לטעמו של הרב מנות הלוי ,שהוא כדי
להרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות ,הוי שפיר בכלל שאילת שלום שאסור לפני התפלה .ואכן
בשו"ת שבט סופר )סי' כח( כתב בדעת הרמ"א שאין לשלוח משלוח מנות לאבל דהוי כשאילת
שלום ,דס"ל דטעם משל"מ זה להרבות אהבה ושלום ורעות .וכ"כ בשו"ת כתב סופר )או"ח סי'
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להתגורר שם ,ורוצה ליתן המתנות דרך אגב

להשכים לפתחו של אדם אלים
ותקיף

לבני הבית ,אי שרי למיעבד הכי או שימתין
אחר התפלה .וצידד להחמיר בזה אלא א"כ
כשתובעים בפה לקבל המתנות ,שאז הוי
כמשיב שלום דשרי להשיבו בכל ענין,
וכמ"ש המשנ"ב )ס"ק טז( ע"ש .וע"פ זה
כתב בילקוט יוסף )עמ' צ( דאם חוזר לביתו
מארץ אחרת ,ובני הבית הקטנים עדיין לא
התפללו שחרית והם מבקשים ומפצירים
לקבל המתנות שהביא עמו מחו"ל ,יש

כתב

הפמ"ג )אש"א סק"ט( דאם צריך
להשכים לפתח אדם אלים ותקיף,

וחושש שירע לו אם לא יקדים לו שלום ,אם
יכול ללחוץ את ידו בלא אמירת שלום,
יעשה כן .והביאו המשנ"ב )סק"י( והוסיף,
שאם פגעו בדרך יש להקל בגברא אלימא
גם באמירת שלום ,דבלאו הכי מדינא מותר.

להקל בזה אף שהוא קודם התפלה .ע"ש.

ע"ש .וכן פסק בכף החיים )אות כ(.

f

קמא( ע"ש .וע' בשו"ת ציץ אליעזר ח"ח )סי' לג( ,ובמ"ש בבית מתתיהו ח"ב )סי' ט אות ז( ע"ש.
עכ"ד.

כד
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סימן ה
כמה פרטי דינים בענין איסור עשיית צרכיו קודם התפלה )הולך
סובב על סימן פט סעיף ג(.
דברי מרן הש"ע והרמ"א

הנה

ז"ל מרן בשלחנו הטהור )סי' פט ס"ג(:

אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך
לדרך עד שיתפלל תפלת שמונה עשרה.
הגה .ויש מקילין לאחר שאמרו מקצת
ברכות קודם שאמרו ברוך שאמר ,וטוב

להחמיר בזה )תרומת הדשן( .ולא לאכול ולא
לשתות .אבל מים מותר לשתות קודם
תפלה בין בחול בין בשבת ויום טוב,
וכן אוכלין ומשקין לרפואה מותר.
עכ"ל.

בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער
כל ימי ,על תפלתי שתהא סמוכה למטתי.
ופירש רש"י ,כל ימי נזהרתי שלא לעשות
מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי
ממטתי עד שאקרא ק"ש ואתפלל .וכן
פירשו התוס' )שם ד"ה אלא( לענין עשיית
מלאכה קודם תפלה .ע"ש .וכן הביא הגר"א
)ס"ק יג( מקור לדין זה מהגמ' הנ"ל .ע"ש.

אם אמר מקצת ברכות קודם לכן

הנה

בשו"ת תרומת הדשן )סי' יח( כתב,
שראה רבים מן המדקדקים שהיו

מקור הדין

בגמרא

נמנעים ללכת לצרכיהם בשחרית עד שהיו
נכנסים תחילה לבית הכנסת ואומרים שירות

בברכות )יד (.אמר רב יצחק בר

ותשבחות

אשיאן אסור לאדם לעשות את

חפציהם .וכתב ע"ז ,שמפשט הגמ' משמע

חפציו קודם שיתפלל .וכן פסק הרמב"ם

דלאו שפיר קא עבדי ,וכל הקפידא היא

)פ"ו מהל' תפלה ה"ד( ,שאסור לעשות מלאכה

קודם תפילת שמונה עשרה שאסור לעשות

קודם שיתפלל שחרית .וכן פסקו הטוש"ע

חפציו .והובאו דבריו ביתה יוסף )סי' פט(

כאן .אמנם מדברי הרי"ף והרא"ש נראה

ע"ש .וכן פסק כאן בשלחן ערוך שאסור

דלא גרסו בגמרא הא דאסור לעשות חפציו.

לעשות חפציו קודם שיתפלל תפילת שמונה

מיהו גם לשיטתם יש לומר שיש ללמוד כן

עשרה ,ומוכח דלא סגי באמירת ברכות

ממה שאמרו בברכות )ה (:תניא ,אבא

בלבד .וכ"פ בערוך השלחן )סעיף כא(.

ואחר

כך

הולכים

לעשות

ירוץ דברו +
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אמנם מלשון הרמ"א שכתב דטוב להחמיר

בזה ,משמע דלא הוי איסורא מדינא .1

 1ואמרתי ארדוף אצ'יג מה שכתב בזה הגאון רבי יעקב סקוצילס שליט"א מחבר הספרים
היקרים "אהל יעקב" לידיד נפשי הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בספר "גם אני
אודך" וז"ל :כתב הגרב"י ואזנר שליט"א )קובץ אור ישראל חלק כ"ח( דיש סומכים על דברי
הרמ"א אלו ,אולם כמה שגו וטעו לסמוך על דברים הללו שאין להם שום פירוש .דהנה כל מעיין
שם ע"כ א"א לומר דמפומי' דהרמ"א יצאו ,דהאיך אפשר שהרמ"א יעתיק קולא בדבר שמקורו
בתרומת הדשן ,והתרומת הדשן בעצמו פתח וסיים בגנות הנוהגים כן ,וכתב דלאו שפיר עבדי,
לעשות דבר הנוגד תלמוד מפורש .וכן נקט הרמ"א בדרכי משה ,א"כ איך כתב הרמ"א כאן להקל,
ומקורו הוא בתרומת הדשן .ובאמת בדרכי משה הביא דמדברי הארחות חיים משמע שאין לחוש
כל כך .מ"מ לא היתה כוונתו להורות בזה שום קולא למעשה ,אלא כמעיר בעלמא .וכן יש
להוכיח כן ,מהא דלא כתב קודם דברים אלו "הגה" כמו שכתב בכל פעם שהביא דברי הרמ"א.
ועוד דהלבוש שהוא תלמידו המובהק מהרמ"א לא די שנמנע מלהעתיק שיטת רבו בזה ,אלא
אדרבה סתם להיפך ,דלא סגי באמירת ברכות .וכן בשו"ע הרב יצא כאן מחוץ לדרכו ,שאף אם
אמנם העתיק מנהג המקילים ,אבל מאחר שמצאם תמוהים ,שיכל את ידיו ,ובמקום "וטוב
להחמיר" סיים להיפך "ואינו נכון" ,עכת"ד .וידידי הגרש"ב לונדינסקי שליט"א העיר על זה
בספרו סוכת חיים הל' תפילה וז"ל :דבר זה לא ניתן להיאמר דאין זה מלשון הרמ"א ,דהרי הערוך
השלחן כתב כן בשם הרמ"א .וכן המשנ"ב לקמן )סי' צ' ס"ק נג( כתב כן בשם הרמ"א .ומש"כ
דלא כתב כאן הג"ה ,אין זה דיוק ,דכמה וכמה פעמים לא כתוב הג"ה ,ובודאי הוי דעת הרמ"א.
ונראה דהרמ"א סמך על הארחות חיים ,דכתב דיש להקל בזה ,ומש"כ המראה מקום לדברי
התרומת הדשן ,זהו מש"כ לבסוף דטוב להחמיר.
ולענין דינא ראה מה שכתב הלבוש )סעיף ג'( וז"ל ,וכן אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך לדרך
עד שיתפלל תפלת שמונה עשרה ,ולא כאלו שמשכימים ואומרים קצת שירות ותשבחות וקודם
שיתפללו הולכים לעשות חפציהם ,דודאי לא שפיר עבדי ,דעיקר מה שהקפידו חז"ל אתפלת
שמונה עשרה הקפידו שלא יעכבו אותה ,עכ"ל .וכן בשו"ע הרב )סעיף ד'( כתב וז"ל ,אסור לאדם
להתעסק בצרכיו קודם תפלת י"ח בשחר כדי שלא יפנה לבו לשום דבר עד שיתפלל ,ויש נוהגין
להקל בזה לאחר שאמרו ברכות השחר קודם ברוך שאמר ,ואינו נכון ,עכ"ל .ובערוך השלחן
)סעיף כ"א( האריך יותר בזה וז"ל ,ובס' תרומת הדשן שאלו ממנו על האנשים שמתפללים עד
ברוך שאמר והולכין לעסקיהם ואח"כ מתפללים אם מותר לעשות כן ,והשיב שאסור דכונת הגמ'
הוא על תפלת שמונה עשרה וכו' ,ועפ"ז כתב רבינו הרמ"א דיש מקילין לאחר שאמרו מקצת
ברכות קודם שאמרו ברוך שאמר וטוב להחמיר בזה עכ"ל ,ואינו מובן מי הם היש מקילין ,ואם

כו
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עשיית מלאכה קודם עלות השחר

כתבו

השל"ה הקדוש )מסכת תמיד נר מצוה
יח( ,והחכמת שלמה )ברכות ה :ד"ה

אלא( שקודם אור הבוקר מותר לעשות
מלאכה .וכתב האליה רבה )סק"ח( שמכל
מקום אין לעשות שום ענין עד שיברך סדר
הברכות .וביאר המשנ"ב )ס"ק יז( שפשוט
שכוונתו היא בחצי שעה הסמוכה לאור
הבוקר .ע"ש.
לקנות צרכי שבת קודם התפלה

 +ירוץ דברו

בשם מדרש תנחומא ,וז"ל :אמר רב חסדא
מנין שכל המוציא יציאה לשבת מצוה
שישכים ויוציא משחרית ,שנאמר" :והיה
ביום הששי" ,ודרשו חכמים אין והיה אלא
מיד ,שנאמר" :והיה כי קם הפלשתי" .ע"כ.

ובספר

סדר היום )סדר הכנת יום הששי( כתב,
שאם רגילים למכור האוכל קודם

זמן התפלה ,ואחר התפלה לא ימצא דבר,
נראה לו שראוי לקנות צרכי שבת קודם
שיתפלל ,שזו מצוה דרבנן וזו מצוה
דאורייתא ,וזו זמנה עובר וזו זמנה אינה
עובר ,ובלבד שיקרא קריאת שמע קודם

בשבת )קיז (:איתא ,אמר רב חסדא

שהגיע זמנה .ע"כ .ומבואר מדבריו דדוקא

לעולם ישכים אדם להוצאת שבת,

באופן שיש לחוש שאחר התפלה לא ימצא

שנאמר" :והיה ביום הששי והכינו את אשר

לקנות צרכי שבת ,יש להקדים קניית צרכי

יביאו" .ופירש רש"י שם ,ישכים אדם בע"ש

שבת לתפלה ,אבל אם אין לחוש שמא לא

לטרוח ולזמן הוצאת שבת .ע"ש .וכ"כ

ימצא צרכי שבת ,תפלת שחרית קודמת

הטוש"ע )סי' רנ ס"א( .והיינו שהקישו את

לקניית צרכי שבת .וכן דייק מדבריו

ההכנה לשבת להבאת המן ,ללמד שמיד עם

המשנ"ב בבאה"ל )סי' רנ ד"ה ישכים( ע"ש.

הבאתו של המן היו מכינים אותו לשבת,

ונראה טעמו משום דהוי תדיר ושאינו תדיר,

והבאת המן היתה בבוקר עד סוף שעה

תדיר קודם.

בגמרא

שלישית ,שנאמר "וילקטו אותו בבקר

אולם

עינא דשפיר חזי להפמ"ג )שם מש"ז

בבקר" ,ודרשו חז"ל )ברכות כז (.שזהו עד

סק"א( שכתב ,דדין זה הוא נפק"מ

סוף שלש שעות ,ומזה נלמד על ההכנה

בין המקורות לדין השכמה להכנת צרכי

שצריכה להיעשות עד סוף שעה שלישית

שבת ,דלטעמא דהש"ס

שהוא משום

של היום .אמנם בשבלי הלקט )סי' נה( הביא

"והכינו את אשר יביאו" אפשר להתחיל

כונתו על איזה אנשים שמקילים בזה א"כ לא הו"ל לומר וטוב להחמיר דמשמע דהוא חומרא
בעלמא ,והרי מעיקר הדין כן הוא כמ"ש התה"ד ,וכך ה"ל לומר ויש מקילין וכו' ואין להקל בזה
וצ"ע ,ובאמת הלבוש כתב כן ע"ש ,וכן עיקר לדינא ,עכ"ל .וראה עוד בשו"ת שבט הלוי )ח"ח
סוף סי' יט( שכתב דהא דכתב הרמ"א דטוב להחמיר ,היינו במקום שאינו צורך ,אבל במקום
צורך אפי' אם אינו צורך גדול כ"כ אפשר לסמוך ע"ז[ .עכת"ד.

ירוץ דברו +
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במלאכת שבת עד ג' שעות מהיום ,והיינו

הקב"ה חפץ בהם ,ואין ערך ליחיד העושה

לאחר קריאת שמע ותפלה .אבל לפי טעמא

מצוה בפני עצמו לכשעושה אותה עם

דמדרש תנחומא )הנ"ל( ,המצוה היא מיד

הציבור .ע"ש .אלא שהקשה ע"ז בס' תורת

בקומו ,ואפילו קודם קריאת שמע ותפלה,

שבת )סי' רנא סק"ז( דממה נפשך ,אם גם

ובלבד שלא יעבור זמן ק"ש ותפלה .ואע"ג

הציבור לא קנו עדיין צרכי שבת ,ואף הם

דאסור לעשות צרכיו קודם התפלה ,מ"מ

לא ימצאו אח"כ מה לקנות ,הרי הם עושים

צרכי שבת מצוה הוה ומותר קודם התפלה.

שלא כהוגן ,ולמה יעשה כמותם ,ואם

ע"ש.

הציבור כבר קנו צרכי שבת או שיש להם מי

אמנם

בביאור הלכה )שם( לאחר שהביא ד'
הפמ"ג הנ"ל ,כתב שהעולם לא

נוהגים כן ,ועוד שהנחת הפמ"ג מהמדרש
הנז' אינה מוכרחת ,ואין ראייה משם
לזמנינו ,שהרי פסוק זה נאמר קודם מתן
תורה כשלא היתה עליהם מצות ק"ש,
משא"כ אחר שנצטוו על שמע ,והיא תדירה
יותר היא קודמת ,וגם תפלה לדעת הרמב"ם

שיקנה עבורם ,למה צריך להתפלל עמהם
כשהוא

מחויב

בדבר

שהציבור

אינם

מחויבים ,ולכן הסיק שיקנה תחלה ואח"כ
יתפלל ,ובלבד שלא יעבור זמן תפלה .וכן
הביאור הלכה )שם( כתב לתמוה על ד' הרב
סדר היום ,והעלה שאם לא ימצא לאחר
התפלה צרכי שבת ,בודאי מוטב שיתפלל
יחידי .ע"ש .וכ"פ בס' הלכה ברורה חי"ג
)עמ' תכד( ע"ש.

היא מן התורה ,וגם אחר ק"ש צריך לסמוך
גאולה לתפלה ,וגם ק"ש נקראת השכמה,
וכדכתיב "ויגש הפלשתי השכם והערב",
ואמרו חז"ל )סוטה מב (:לבטלם מק"ש
שחרית וערבית ,אלמא שכל שלא עברו
שלש שעות חשיב השכמה .עכת"ד .וכ"פ
במשנ"ב )שם סק"א( שהכנה לשבת תהיה
מיד בבוקר לאחר ק"ש ותפלה .וכן הסכמת
האחרונים .ע"ע.

ודע,

קניית והכנת אוכל לילדים עבור
תלמוד תורה

כתבו

הפוסקים שיש להקל לקנות אוכל
לפני

שחרית

לקטנים

היוצאים

ללימודם ,וה"ה להכין הארוחה עבורם,
שהרי ודאי מוטל עליו לעזור לבני ביתו
וגומל עמהם חסד בכך וחשיב כצרכי שמים.

שאם לא ימצא לאחר התפלה צרכי

וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל מובא בספר

שבת ,יקדים לקנות צרכי שבת )אחר

תפלה כהלכתה )פ"ו הערה לט ,עמ' קיג( שהרי

שיקרא ק"ש( ואפי' אם יצטרך מחמת כן

עצם אכילתם לפני התפלה מותרת ,וכן דעת

להתפלל אח"כ ביחידות ,דהנה בס' סדר

הגרשז"א זצ"ל ,ואף מותר לפרוס לחם

היום )שם( כתב בסו"ד שאם הציבור

ולמרוח עליו .ע"ש .ובשו"ת אור לציון ח"ב

מתפללין אין ליחיד להתחסד יותר מהם,

)עמ' רצ( כתב דאף שאין לו לאדם לעסוק

אלא יתפלל עמהם ,ואח"כ יעשה הוא מה

בצרכיו קודם התפלה ,מ"מ מותר לו לטפל

שיעשה הציבור ,כי כל מה שיעשה הציבור

בילדים קודם התפלה .וכן רשאי לקנות

כח
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דברי חלב וכדומה כשזה לצורך הילדים ,או

וכ"כ ידידי הגר"א פרינץ שליט"א בשו"ת

משום כיבוד אב ואם ,אם הוריו בקשו ממנו

אבני דרך חי"ב )סי' יז( ע"ש .ועיין עוד

לערוך קניות ,ומותר לעשות דברים אלו

בשו"ת אבני דרך ח"ז )סי' יב( שכתב ,שהוא

משום חינוך ילדים .והובא כל הנ"ל בספר

הדין שמותר לסדר הספרים בבית המדרש

"גם אני אודך" תשובות מהגר"י סקוצילס

או בבית הכנסת קודם התפלה ,דהוי משום

שליט"א .וכן העלה מרן הראש"ל בספרו
ילקוט יוסף )עמ' קא( ע"ש .2

כבוד המקום ומשום דרך ארץ שיהיה בית
המדרש או ביהכנ"ס מסודר .ע"ש.

סידור המטה קודם התפלה

הנה

הכנסת כביסה למכונה ,והוצאת
שקית האשפה מהבית קודם התפלה

בספר פאר הדור ח"ד )עמ' ריג( מובא
שנשאל בזה מרן החזון איש זצ"ל,

כתב

והשיב שמותר כי זה שייך לעניני דרך ארץ

בספר הליכות שלמה )פ"ב ס"ה ,עמ' י(

דהכנסת

כביסה

המחולקת

כבר

ואינה מלאכה .והובא גם בשו"ת רבבות

לסוגיה לתוך מכונת הכביסה והפעלתה ,וכן

אפרים ח"א )ס"ס סב( ע"ש .וכן דעת הגרש"ז

הוצאת הפסולת לפח האשפה שברחוב

אוירבך זצ"ל בהליכות שלמה )פ"ב הערה ז,

וכדומה ,מותר קודם התפלה .ע"כ .והובא

עמ' י( ע"ש .ובשו"ת אור לציון ח"ב )עמ' רצ(

להלכה בספר התפלה והלכותיה )סי' ד סע'

כתב ,אף שאין לסדר את מטתו קודם

יט( ,ובספר שיח תפילה )עמ' תעט( ועוד

התפלה ,מכל מקום במוסדות חינוך יש

אחרוני זמנינו .ע"ש .והטעם הוא משום

להתיר דבר זה משום חינוך הילדים .ע"כ.

שבדברים

שאינם

אמנם בילקוט יוסף )עמ' קא( כתב שדעת מר

לוקחים זמן רב ,ואינם דורשים עמל או

אביו מרן רבינו הגדול הגרע"י זיע"א ,שיש

טורח ,אין זה נכלל בגדר "התעסקות" קודם

להקל בזה ,דאין זה בכלל עשיית צרכיו

התפלה ,אלא כדבר עראי הנעשה בדרך

אלא מעניני דרך ארץ .ובפרט אם יהיה

אגב ,ולכן אין בזה איסור .וכן כתב בשו"ת

ביטול תורה אם יצטרך לחזור לחדרו ולסדר

אבני דרך ח"ח )סי' נג( .וע"ע בשו"ת אבני

את מטתו לאחר התפלה .ע"ש .וכן העלה

דרך חלק י"ד )סי' יב( מ"ש לגבי מילוי דלק

בספר התפלה והלכותיה ח"א )סי' ד סע' טז(,

קודם התפלה .ע"ש.

קלים

וקטנים

כנ"ל

 2וכן כתב לי בזה מו"ר הגר"ח רבי שליט"א וז"ל :מלאכה קודם התפלה ,לענ"ד כשזה מחזק
את שלום הבית ומוסיף אהבה ואחוה ,אז גם קודם התפלה מותר לעשות כן ולהמנע מלחץ
בבית ,כמו לפנות האשפה ,וכן לעזור בטיפול בכביסה ,וכן צרכי פת שחרית לילדים ההולכים
לת"ת .ע"כ.
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לשים גניזה בתוך מתקן הגניזה
קודם התפלה

ראיתי

כט

לידידי הגאון רבי יעקב אהרן
סקוצילס שליט"א בספר אהל

יעקב )אוצר תשובות ופסקים עמ' קנג( שדן בזה,
וזת"ד :כתב בס' בכרמי יהודה )מהגר"י

בספר ויברך דוד )תפלה סי' סא ,עמ' קמד(

שכתב לפקפק בזה ,דמה עשיית צרכיו יש
בזה ,והלא אינו עושה כלום ,ובפרט
להסוברים דמלאכה קלה מותרת קודם
התפלה .ואפשר דמה שכתב הגרח"ק
שליט"א ,היינו בקורא מעניני עסקי העבודה
או פרנסה .ע"ש.

שפירא זצ"ל ראש כולל חזו"א ,תשובה ר"מ(

וז"ל :שאלתיו האם מותר לשים שקית של

ב.

משום שבשלחן ערוך לקמן )סי' צג ס"ב(

דברי גניזה במקום המיועד לכך קודם

כתב שלא יעמוד להתפלל מתוך כעס

התפלה .ואמרתי דנראה לי דדמי למש"כ

אלא מתוך שמחה .ועוד כתב שם )בסעיף ג'(

המ"ב )ריש סי' רנ( דקניית צרכי שבת קודם

שאין עומדים להתפלל מתוך דין שלא יהא

התפלה שרי אם לא ימצא לקנות לאחר

לבו טרוד .ע"ש .ולפ"ז יש לומר שאין

התפלה ,משום דהוי חפצי שמים .וי"ל דה"נ

לקרוא עיתון קודם התפלה כיון שיש

דהוי דבר מצוה דגונז הדברי תורה ,ובאם

פעמים רבות שמועות רעות כגון תאונות

לא יוכל לשים לאחר התפלה שרי .והגאון

וכדומה רח"ל ,והן מטרידות ומעציבות את

שליט"א הסכים לזה ,עכ"ל .והנה לפי מה

הדעת ,ואינו יכול להתפלל אח"כ כראוי.

שפסק הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לעיל

וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי ח"ג )סי' מ(,

דמותר להוציא אשפה לפח כיון דמלאכות

ובספר התפלה והלכותיה )סי' ד סע' ט( ע"ש.

שעושים מהר מותר לפני התפלה ,ה"ה כאן

ובספר ויברך דוד )שם עמ' קמה( הביא בשם

מותר אפי' בלא אמירת ברכות .עכ"ד.
ונראה להוסיף דקיל טפי מהיתר הגרשז"א
הנ"ל ,דכאן יש בזה גם מצוה .ודו"ק.

ספר רב רבנן )עמ' תקי( שהגר"ש ואזנר זצ"ל
אמר ,שמי שקורא עיתון קודם התפלה אז
התפלה

בעת

בעיתון"
קריאת עיתון )כשר( קודם התפלה

נראה

שאסור לאדם לקרוא עיתון )כשר

כמובן( קודם התפלה מכמה טעמים:

א.

משום שהוא בכלל עשיית צרכיו קודם
התפלה ,וכמ"ש מרן הגר"ח קנייבסקי

שליט"א בספר דעת נוטה )עמ' רמז ,תשובה

כד( ע"ש .וראה עוד בשו"ת שבט הקהתי

עצמה

"ממשיך

לקרוא

)דהיינו שממשיך לחשוב מהוויות

העולם( ע"ש.

ג.

שיש לאדם לעסוק ראשונה בבוקר
בהודאה ושבח להשי"ת ולא בדברים

אחרים ,וקריאת עיתון קודם לכן נחשב
כזלזול בזה .וכמ"ש הגר"נ קרליץ זצ"ל
בספר חוט שני )תפלה עמ' קפב( ע"ש.

אמנם

עיין בספר תפלה כהלכתה )פ"ו הערה

ח"ג )סי' מ( שכתב להסתפק בזה האם נחשב

לו ,עמ' קיג( דמטו ביה משמיה

בכלל עשיית צרכיו ע"ש .אמנם ראיתי

עיון

דהגרש"ז

אוירבך

זצ"ל

שהתיר

ל
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חטוף בעיתון לפני התפלה .ע"ש .ואפשר

אפשר דגם הגרשז"א יודה לאסור .ומ"מ

דכוונתו לקריאת הכותרות בעמוד הראשון

לפי הטעם הנ"ל )אות ב( נלע"ד שיש
להחמיר אף בזה .3

בחטף בלבד ,אבל לעיין בתוך העיתון

 3וראיתי להגר"י טשזנר שליט"א בספרו שיח תפילה )עמ' תעט( שהביא מעשה באברך אחד
שיצא מביתו בבוקר מעוטר בטלית ותפילין כדי ללכת לבית הכנסת להתפלל .וראה עיתון על
הרצפה והרים אותו והציץ בפנים ,והמבט הקטן התארך והתחיל לקרוא ,ומעשה שטן הצליח
והחדשות היו מעניינות וקרא וקרא ושכח שעדיין לא התפלל .ואדם פשוט עבר שם בדרך לתפילת
שחרית שלו וראה אותו קורא ,והרים עיניים על מראה כזה .ויותר מזה כי לאחר כשלש רבעי
שעה האדם ההוא חזר מתפילתו ועדיין האברך קורא בעיתון ,ובא האדם הפשוט לשאול לרב
האם מותר לקרוא עיתון לפני תפילת שחרית ,והאם מותר לקרוא אותו כשהוא לבוש טלית
ותפילין .והנה פשוט ששני דברים אלו אסורים בהחלט ,שהרי גם המתירים להסתכל בעיתון לפני
התפילה התירו רק מבט קצר אבל לא להאריך בזה .ועוד דקריאת עיתון כשעטור בתפילין יש
בזה חשש רציני של היסח הדעת מן התפילין ,ובפרט כשמאריך בקריאה .ומלבד האיסורים הנ"ל,
הרי לעשות כן בחוץ לעיני כל עובר ושב יש בזה חילול השם נורא! ובספר עלינו לשבח להגאון
רבי יצחק זילברשטיין שליט"א )פרשת ואתחנן( הביא מעשה מזעזע בזה כיעו"ש .עכת"ד .וע"ע
בשו"ת אבני דרך ח"ז )סי' קנד( שכתב וז"ל :אגב ,לגבי עיון חטוף בעיתון קודם התפילה ,אף
שהתיר בספר תפילה כהלכתה )ו ,סקל"ו( ,ברצוני להביא לגבי אותם המעיינים בעיתונים )כשרים(
קודם התפילה את דברי הגר"ש פינקוס )פורים ,עמודים קסז-ח( ואלו עיקר דבריו השייכים
לדברינו :נתאר לעצמנו אדם שיזרוק דלי של בוץ על שמלתה של הכלה ,הרי הכלה ודאי תבכה,
ואם נשאל אותה הרי הבוץ לא נכנס לעיניים ,זה לא כואב ,על מה הבכי הזה ,והתשובה תהיה
שפגענו בלב שלה ,נהרסה לה כל החתונה ,הרי שמלת הכלה שלה מלאה בבוץ ,אנחנו יוצאים
מהבית שלנו מקושטים בטלית ותפילין )או שמוחזקים הם בידינו( ,ממש כמו כלה ,יורדים
במדרגות ומוציאים מהתיבה את העיתון ,זה לא ח"ו עיתון שאסור לקרוא ,זה רק חדשות ,עיתון
חרדי ,זה רק בוץ ,בוץ זה דבר נקי ,בוץ עשוי רק מעפר ומים ,אין בו לכלוך ,אבל זה לא מתאים
לשים בוץ על השמלה של הכלה ,כאשר ישקני מנשיקות פיהו ,כאשר אנו הולכים להתייחד עם
בורא עולם ,אנו צריכים להיזהר לא לקלקל את החתונה ,לא ללכלך את שמלת הכלה .עכ"ד.
אמנם מו"ר הגר"ח רבי שליט"א כתב לי בזה :מותר לקרוא עיתון חרדי בבוקר שתי דקות קודם
התפלה ,לדעת המצב הכללי והרוחני ,כדי שידע על מה להתפלל ,כי אחרי התפלה נכנס לביהמ"ד
כל היום כולו ואשריו .וזה גם מסייע לו לדעת גם דברים בהלכה על שעטנז ,ערלה ,על רבנים,
על בעיות בעווה"ר בא"י ,וזה בבחינת דעתו מעורבת עם הבריות )כתובות יז (.עכ"ד.
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התעמלות או פעילות גופנית קודם
התפלה

הנה

לא

יש לדון במי שרוצה להתעמל קודם
התפלה כדי לחזק גופו ובריאותו

להתיר לאחר שיאמר ברכות השחר וקצת
פסוקי דזמרה ,אם יהיה קשה עליו הדבר
מאד אחרי התפלה .ע"ש .וכ"פ בספר
התפלה והלכותיה )סי' ד סע' יא( ע"ש.

לעבודת השי"ת ,האם חשיב בכלל עשיית

האם מותר לסופר לכתוב סת"ם
קודם התפלה

חפציו האסורים קודם התפלה ,או שמא
חשיב צורך מצוה שהתירו קודם התפלה.
והנראה בזה דיש לחלק בין אם עושה כן

הנה

יש לעיין אם כתיבת סת"ם לפרנסתו

לצורך הנאתו בלבד דאז חשיב בכלל צרכיו,

חשיב דבר מצוה או לא .דאי נימא

ואסור קודם התפלה ,לבין אם עושה כן

דהוי דבר מצוה לכאורה מותר לעשות כן

לצורך בריאות וחוזק גופו לעבודתו יתברך,

קודם התפלה ,דחשיב צרכי מצוה ולא

ומתיישבת דעתו בזה קודם התפלה ,דאז

צרכיו) ,ובלבד שלא יעבור זמן תפלה ויברך קודם

בכלל צרכי מצוה חשיב ,ומותר קודם

לכן ברכות התורה (.אמנם אי נימא דלא חשיב

התפלה .ברם אם יש לו זמן להתעמל או

דבר מצוה ,הואיל ועיקר מטרתו היא לשם

לעשות שאר פעילות גופנית לאחר התפלה

פרנסתו ,א"כ חשיב עשיית צרכיו קודם

בודאי שיש לו לנהוג כן ,ולא להקדימה

התפלה דאסור.

לתפלה ,כדי שתהיה תפילתו סמוכה למטתו
כדאיתא בגמ' ברכות )ה (:ע"ש.

וכן

ראיתי בספר תפלה כהלכתה )פ"ו סע' כג,

עמ' קיד( שכתב כן בשם הגרח"פ
שיינברג זצ"ל ,דהמעונין לעסוק בפעילות
גופנית לחילוץ עצמותיו ,כדי לחזק את גופו
לעבודת הבורא ,במדה ואין באפשרותו
לעסוק בכך אלא לפני התפלה ,רשאי.
ובתנאי שלא יעבור משום כך זמן ק"ש או
זמן תפלה ,או תפלה בצבור .ע"כ.

ובשו"ת

הנה

מרן בש"ע )סי' לח ס"ח( פסק וז"ל:
כותבי תפילין ומזוזות ,הם ותגריהם

ותגרי תגריהם וכל העוסקים במלאכת
שמים ,פטורים מהנחת תפילין כל היום,
זולת בשעת קריאת שמע ותפלה .ע"כ.
ומקורו טהור מהגמ' בסוכה )כו (.ע"ש.
והמג"א )שם סק"ח( כתב וז"ל :ותגריהם.
פירש רש"י ,הלוקחים כדי להמציאן למכור
למי שצריך להם .עכ"ל .משמע דאם עושה
כדי להשתכר בו ,לא מקרי עוסק במצוה.
וצ"ע בנדרים )דף לג( משמע דמחזיר אבידה

רבבות אפרים ח"ה )סי' לט( נשאל

הוי עוסק במצוה אע"פ שנוטל עליו שכר.

האם מותר לרוץ לפני התפלה,

וי"ל דהתם אינו נוטל אלא שכר בטלתו .א"נ

והשיב ע"פ מ"ש הגרח"ד הלוי זצ"ל בספר

התם עיקר כוונתו להשיב אבידה אבל הכא

עשה לך רב ח"ד )סי' כו( שאסור לרוץ קודם

עיקר כוונתו להשתכר .עכ"ל .ומבואר

התפלה ,אלא שאם צורך ריצה זו היא

מהמג"א דכל שעיקר כוונתו היא כדי

לבריאות הגוף ,או לצורך רפואי ,אפשר

להשתכר לא חשיב עוסק במצוה שיהא

לב
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פטור מן המצוה .ולכאורה לפ"ז בנ"ד אם

סת"ם וכה"ג ,הפעולה גופא היא בכלל

עיקר כוונתו בכתיבת הסת"ם היא כדי

עוסק במצוה .עכת"ד.

להשתכר ,הוי בגדר צרכיו ולא בגדר צרכי
מצוה.

אמנם

ומבואר

דס"ל להביאור הלכה דכתיבת
סת"ם

הוי

דבר

מצוה

אף

הביאור הלכה שם )ד"ה הם ותגריהם(

כשעושה כן כדי להשתכר ,ולפ"ז בנ"ד

כתב חידוש גדול ,וזת"ד :ודע עוד

שפיר חשיב עוסק בצרכי מצוה קודם

דלענין כתיבת סת"ם גופא ,כמו שמצוי

התפלה ולא בצרכיו ,דשרי .וכן ראיתי בספר

שהכותב כוונתו להשתכר ,מסתפקנא לומר

ויברך דוד ח"א )סי' סו( שדן בזה ,וציין

דאפילו הכי מקרי בכלל עוסק במצוה ,אף

לדברי הביאור הלכה הנ"ל ,והתיר עפ"ז

דלכאורה הוא היינו הך ,דהמג"א שהביא

לסופר סת"ם לכתוב סת"ם קודם התפלה.

מפירוש רש"י נראה לענ"ד לחלק ,אף דע"י

ועוד חידש בזה ,דאף מוהל מותר לו למול

זה תיפול ממילא ג"כ הקושיא של המג"א,

קודם התפלה ,אף אם עיקר כוונתו לבצע

והוא דלענין כתיבה גופא דהיא בודאי עצם

כסף ,דלמעשה בפועל מקיים מצות מילה.

מצוה כדכתיב "וכתבתם" ,ורק דאינה גמר

ואף רופא חולי ישראל מותר לו לרפאות

מצוה קודם הקשירה וכו' ,הוא תמיד בכלל

אנשים קודם התפלה ,אף שעיקר כוונתו

עוסק במצוה ,ואפילו אם אנו יודעים שעיקר
התחלתו לכתוב היתה רק בשביל שכר ולולי
זה לא היה מתחיל ,מכל מקום אמרינן
דהשתא שכותב אין מכוין כלל ,רק שכותב
סתם לשם מצות תפילין כדין .ומה שפירש
רש"י הלוקחין כדי להמציאן וכו' ,הלא רק
על "ותגריהם" פירש ,וכוונתו דהתם הלא
המסחר בעניני תפילין לא נזכר בשום מקום
למצוה .ואפי' אם נאמר דמה שהוא מוכר

בשביל הרווחת ממון ,מ"מ למעשה הוא
עושה מצוה ,דרפואת חולי ישראל מצוה
היא )עיין מג"א סי' שו( עכת"ד .וכן כתב גם
בשו"ת שבט הקהתי ח"א )סי' סט( בנדונינו,
דחשיב דבר מצוה ע"פ דברי הביאור הלכה
הנ"ל .וכן הוא בשו"ת עומק הלכה ח"א )סי'

ה( ע"ש.

אולם

לכאורה יש להעיר קצת בזה ,מהא

לאיזה אדם הצריך תפילין הוא בכלל עוסק

דכתב הביאור הלכה שעל ידי זה

במצוה ,עכ"פ בשעה שהוא קונה התפילין

תיפול קושיית המג"א וכו' ,משמע דהבין

מהסופר כדי לסחור בהם ,אין שם לעת עתה

דהמג"א לא ס"ל כחידושו ,אלא סובר שדין

עצם פעולת המצוה כלל במעשה גופא,

הכותב כדין התגרין דאם עושים כדי

והגמ' פטרתן בכל גווני ,לכן פירש רש"י

להשתכר ,לא חשיבי עוסקים במצוה .וכיון

הלוקחין כדי להמציאן למכור למי שצריך

שהביאור הלכה לא כתב כן בסכינא חריפא,

להם ,ורצונו לומר דאז ע"י מחשבתו שהוא

אלא רק "מסתפקנא לומר" וכו' ,ואילו

לשם מצוה מחשיב פעולתו לעוסק במצוה,

המג"א אוסר בודאי ,א"כ אדרבא מהתם

משא"כ בעיניני מחזיר אבידה וכתיבת

איכא ראי'ה מהימנא להחשיבו כעושה

ירוץ דברו +
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צרכיו ולא צרכי מצוה .ולפ"ז יש לאסור

או לכל הפחות לרמוז על כך ,ומהא דשתיק

לכתוב סת"ם קודם התפלה .וכן אמר לי

מיניה משמע דלא ס"ל הכי .וצ"ע.

גיסי היקר הגאון רבי אפרים שוקר נר"ו,

ולפע"ד,

אף דמשמע מהביאור הלכה

משמיה דהגאון המופלא רבי עמרם פריד

דהמג"א לא ס"ל כחידושו,

שליט"א .וכן נראה דעת הגאון רבי אפרים

מ"מ אין זה מוכרח בדעת המג"א ,וי"ל דאף

גרינבלט זצ"ל בשו"ת רבבות אפרים ח"ו

איהו מודה דכותב סת"ם חשיב עוסק

)סי' ב( ע"ש] .ומ"ש להעיר ע"ז בקונט'

במצוה אף כשעושה כן להשתכר ,ולא דמי

"יעיר קנו" הנדפס בשו"ת רבבות אפרים

לשומר אבידה ,דהתם בשומר אבידה אין

ח"ח )סי' תלו אות ב( מדברי האור לציון )ח"ב

צריך לכוין בכל רגע לשם מצוה ,דסגי

פמ"ד סי' נ( אינו מוכרח כלל .ואכמ"ל[.

בפעם אחת לכוין לשם השבת אבידה ותו

ברם

חזי הוית להג"ר יהונתן בנימין ווייס
שליט"א בקובץ "הבאר" )גליון כה עמ'

צ( שכתב ,שנראה שבסברא שהוסיף הביאור
הלכה דהסופר שכבר כותב עיקר כוונתו
לקיום המצוה וכו' ,זה מיושב גם לדעת
המג"א דלא ס"ל חילוקו זה ,דהרי בתירוץ

לא .אמנם בכתיבת סת"ם צריך לכוין
לקדושת סת"ם ולקדש השמות הקדושים,
ובכה"ג י"ל דאף המג"א מודה דחשיב
מצוה .ולכן גם המג"א שם ציונו על התיבה
"ותגריהם"

ולא

על

"כותבי

תפילין

ומזוזות" .ודו"ק .וכן הבין בפשטות הנצי"ב
במרומי שדה )סוכה כו (.דהמג"א קאי רק על

השני כ"כ המג"א להסביר החילוק בין

התגרין ולא על כותבי התפילין והמזוזות.

השבת אבידה לתגרין בכה"ג .ע"כ .פירוש,

ע"ש .וכן ראיתי בקובץ בית ועד לחכמים

לחלק

)ח"א עמ' ק( שכתב בדעת המג"א .ועוד הביא

דבהשבת אבידה עיקר כוונתו להשיב

סברת הכתב סופר בתשובה )סי' קיט( דאף

אבידה )אע"פ שנוטל שכר על זה( ,אבל במוכר

שאין על העוסקים בה דין עוסקים במצוה

תפילין עיקר כוונתו להשתכר )אפילו בעת

שיהיו פטורים ממצוה אחרת ,מכל מקום

המכירה למי שצריך להם( ע"ש .והנה בכותב

עדיין עוסקים במצוה מקרי ,ואף דמשמע

סת"ם אע"פ שנוטל שכר על זה ,ומתחילה

מלשונו דהמג"א לא ס"ל הכי ,עכ"פ יש

התחיל לכתוב על דעת להשתכר ,מכל מקום

לצרפו למ"ש לעיל מהביאור הלכה .ע"ש.

כעת בעת הכתיבה עיקר כוונתו לשם מצוה

וכיו"ב

דהמג"א

בתירוצו

השני

כתב

כתב בקובץ הבאר )שם( ,דבנדון

)שהרי צריך לכתוב לשם קדושת תפילין או מזוזה,

שאלתנו בדבר כתיבת סת"ם לפני

וצריך לקדש כל שמות הקודש( ושפיר חשיב

התפלה ,נראה דבזה לכו"ע אף אם נהנה

עוסק במצוה .אלא שעדיין יש להעיר ע"ז,

הוא ע"י מתן שכר ,מ"מ כיון שהפעולה היא

דאם דברי המג"א בתירוצו השני יכונו לפי

עצם קיום המצוה הרי היא בגדר חפצי

סברא זו ,היה לו להביאור הלכה לציין כן

שמים דלא נאסרו ,אף אם יש לו הנאה

לד
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צדדית ומתן שכר ע"י פעולה זו .דכל מה

בסעודת יום טוב .וכמו שפרש"י שם .הרי

שדנו הפוסקים אי העושה מצוה בשכר

דמותר צרכי סעודת מצוה לפני תפילת

נחשב כעוסק במצוה ,היינו דוקא לענין דין

שחרית .וכן מוכח ממ"ש בגמרא )ברכות יד(.

עוסק במצוה פטור מן המצוה ע"פ הסברא

דאסור לעשות "חפציו" ,דמשמע דוקא

שכתב הכתב סופר )סי' קיט( ע"ש .והוסיף

חפציו אבל חפצי שמים מותר .ע"ש .הא

ששמע מבנו הר"ר נפתלי צבי שליט"א,

קמן דלא חילק בין אם אפשר לו לקנות

ששאל בזה את דעת סבותיו הגדולים

צרכי שבת אחר התפלה או לא ,ומשמע

הגר"ש ואזנר )שליט"א( והגרמ"ח שמרלר

דבכל אופן מותר לקנותם קודם התפלה,

שליט"א ,ושניהם הסכימו להתיר לסופר

כיון דצרכי מצוה הם ולא בכלל צרכיו.

סת"ם לכתוב לפני התפלה .ע"ש.

ע"ש.

אמנם

עדיין יש לדון בזה ,דאף דקי"ל

נמצא

דצרכי מצוה מותרים קודם התפלה,

איפוא ,דאף אי נימא דכתיבת סת"ם
חשיבא דבר מצוה ,מ"מ אם יש

מ"מ אם אפשר לעסוק בצרכי המצוה לאחר

לסופר

התפלה ,אז אין היתר לעשותם קודם

התפלה ,תלי בפלוגתת המג"א והפר"ח

התפלה ,שהרי המג"א )סי' רנא סק"ו( כתב

הנ"ל .וניחזי אנן בהאי פלוגתא ,הנה בכנסת

בשם הרב סדר היום ,דאם לא ימצא אחר

הגדולה )סי' רנ הגה"ט( ,ובהגהות מהר"א

התפלה לקנות צרכי שבת ,יקנה תחלה

אזולאי )סי' רמב סק"ג( ,ובספר תוספת שבת

ואח"כ יתפלל .משמע דאם יכול לקנות

)סי' רנא סק"ח( ,ובשלחן ערוך הגר"ז )סי' רנ

אח"כ ,אע"ג דהוי צרכי מצוה אסור לקנות

ס"ג( ,ובחיי אדם )כלל א אות ב( ,ובקיצור

קודם התפלה .וע"כ נראה בשאלתינו לגבי

ש"ע )סי' עב אות ד( ,ובכף החיים )סי' פט אות

כתיבת סת"ם כדי להרויח ,אם יכול

כה( ,ועוד אחרונים ,שהביאו להלכה דברי

להתפלל קודם שיכתוב ,בודאי יתפלל

הרב סדר היום שהובאו במג"א הנ"ל ,דרק

קודם ,דכיון דיכול לעשות המצוה אח"כ.

היכא שא"א לו לקנות צרכי שבת לאחר

וכן ראיתי שכתב בשו"ת שבט הקהתי ח"א

התפלה ,יש להקל לקנותם קודם התפלה.

)סי' סט( ,דאף שמותר לעסוק בצרכי מצוה
קודם התפלה ,מ"מ היתר זה הוא דוקא
כשאי אפשר לעשות כן אחר התפלה ,וציין
לדברי המג"א הנ"ל.

אלא

סת"ם

אפשרות

לכתוב

לאחר

ומאידך גיסא ,הפמ"ג )סי' פט אש"א ס"ק טו(,
ומרן החיד"א בברכי יוסף )סי' רנ סק"א(
הביאו דברי הפר"ח .ע"ש .והמשנ"ב )סי' פט

ס"ק לו( סתם כדברי הפר"ח להקל בזה בכל

ששוב הביא דברי הפרי חדש )סי' פט

אופן ,ואילו להלן )בסי' רנ סק"א( העתיק

סוף סק"ו( שכתב סמך לנוהגים לקנות

להלכה דברי המג"א ,דרק היכא שלא ימצא

צרכי שבת קודם התפלה ,ממ"ש בגמרא

צרכי שבת אחר התפלה יש להקל .ע"ש.

)מגילה כג (.דביום טוב מאחרין לבוא לבית

ויותר נראה דמשנה אחרונה עיקר ,ובפרט

הכנסת בשחרית משום שצריך לטרוח

שהיא סוגיא בדוכתיה .ודו"ק] .וע"ע מ"ש
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בזה לעיל בענין קניית צרכי שבת קודם

ההוראה שליט"א ,והשיבו הגר"א נבנצל

התפלה .ודו"ק[ .ואכן קי"ל לענין קניית

שליט"א שמותר לו לכתוב קודם התפלה.

צרכי שבת ,דאין להקל בזה קודם התפלה

והגאון רבי עזריאל אוירבך שליט"א פסק

אלא רק היכא דיש חשש שלא ימצא לאחר

דאם יש לו זמן קבוע לתפלה ,מותר לו

מכן .וא"כ העיקר בזה כדעת המג"א

לכתוב לפני זה .והגאון רבי שריה דבליצקי

וסיעתו .ולפ"ז ה"ה נמי בנ"ד ,דאין להקל

)שליט"א( פסק דיאמר ברכות השחר מקודם.

לכתוב סת"ם קודם התפלה ,אלא רק באופן

ע"ש.

שאין לו אפשרות לכתוב לאחר מכן.

ובשו"ת

ומכל

מקום בכדי שלא ימשך אחר כתיבתו,

שבט הקהתי )שם( הוסיף ,דאף אם

בעינן שיתפלל במנין קבוע ,דהוי

צריך לצורך פרנסתו לכתוב כך

כעין שמירה כמבואר בפוסקים )עיין מה

וכך שעות ביום ,ואם לא יכתוב ג"כ קודם

שהאריך בזה הגרח"ש סגל שליט"א בבירורי חיים

התפלה יפסיד מזמן הכתיבה ,הוי כאילו

ח"ב סי' יב( ואכמ"ל.

א"א לו לעשות המצוה לאחר התפלה ,ואז

העולה

מן האמור ,דסופר סת"ם שיכול

גם להמג"א מותר לו לכתוב קודם התפלה,

לכתוב לאחר תפלת שחרית ,אין

ויהדר לומר קודם מקצת ברכות ,וכן צריך

לו להתחיל לכתוב סת"ם קודם התפלה

לברך ברכה"ת קודם כתיבת סת"ם ,ואז

משהגיע עלות השחר .אמנם סופר שאין לו

מצטרף עוד סניף להיתר דיש מקילין אחר

זמן לכתוב אחר תפילתו ,כגון שיש לו סדרי

ברכות להתעסק בצרכיו .ואם התחיל בהיתר

לימוד בכולל ,ואחר כך יש לו הפרעות

קודם זמן התפלה ,בכל אופן מותר לו

מהילדים וכיו"ב ,והזמן היחיד שיש לו

להמשיך אח"כ ובלבד שלא יעבור זמן

לכתוב הוא בשעות הבוקר המוקדמות קודם

התפלה .עכת"ד .וע"ע מ"ש בזה בשו"ת חיי

התפלה ,אם יתאפשר לו להתחיל קודם

הלוי ח"ב )סי' א( ,ובשו"ת דברי אור ח"ב

עלות השחר עדיף טפי )ע' שו"ת שבט הקהתי

)סי' ה( ,ובשו"ת מעין אומר ח"א )סי' קסג(

סי' סט אות א( ,ואם קשה עליו הדבר ,מותר

ע"ש.

להתחיל אף אחר עלות השחר ,ובלבד שיש

ושו"ר

בספר אהל יעקב )תשובות ופסקים עמ'

קנא( שבירר נדון זה אצל גדולי

לו תפלה קבועה ,ויברך קודם לכן ברכות
השחר וברכות התורה .ומה' ישא ברכה .4

f

 4והוסיף לי בזה ידידי הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א )מחה"ס היקרים בית מתתיהו ומועדי
הגר"ח ועו"ס( וז"ל :יש לדון אם שרי להטביל כלים לפני התפילה ,דבגמ' ברכות י"ד דאסור
לעשות חפציו קודם שהתפלל ,וכ"פ השו"ע או"ח ס' פ"ט ס"ג עי"ש ,ואמנם י"ל לפמש"כ
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המשנ"ב ס' פ"ט ס"ק ל"ו דחפצי שמים שרי לפני התפילה ,וא"כ י"ל דטבילת כלים הוי מ"ע,
הוי כחפצי שמים דשרי לפני התפילה וככל עשיית מצוה דשרי לפני התפילה .אכן י"ל דהרמב"ם
השמיט במנין המצוות מ"ע דטבילת כלים ,וכתב בשו"ת מנחת אשר ח"ג ס' נ"ה ,דס"ל להרמב"ם
שטבילת כלים לא הוי כלל בגדר מ"ע אלא בגדר הכשר ומתיר גריידא ע"ש .ועפ"ז י"ל דאין
להטביל כלים לפני התפילה אם נימא שאי"ז בגדר מצוה ,אלא י"ל להסוברים שטבילת כלים הוי
מצוה ממש יהא שרי מדין חפצי שמים .ואמנם המשנ"ב ס' ר"נ סק"א כתב דהא דשרי לקנות
צרכי שבת לפני התפילה זהו רק אם לא ימצא מקום אחר התפלה ,ונראה דגם חפצי שמים דשרי
לפני התפלה זהו כשאין יכול אחר התפילה ,ואם כן אם יכול להטביל הכלים אחר התפילה אין
לו להטביל קודם התפלה .ואולם המשנ"ב בס' פ"ט שם לא הזכיר דחפצי שמים שרי לפני
התפילה .זהו דוקא כשאין יכול אחר התפילה .ושאלתי למרן הגר"ח קנייבסקי אם מותר לאפות
מצות לפני התפילה ,וכתב לי אם יש צורך .ועפ"ז י"ל ה"ה אם יש צורך להטביל כלים לפני
התפילה יהא שרי .ובמועדי הגר"ח ח"א תשו' רנ"ו שאלתי להגרח"ק אם שרי להטביל כלים
בחוה"מ ,והשיב דהוי צורך המועד עי"ש .הרי דאם מטביל כלים שאין צורך המועד אלא לאחר
המועד יהא אסור .אף שטבילת כלים מ"ע .ובקונ' אוהל יעקב שבע ברכות עמ' קכ"א דן לענין
טבילת כלים ע"י חתן וכלה באמצע השבע ברכות לכלים שישתמשו בהם אחר השבע ברכות,
והשיב ע"ז הגר"א נבנצאל ,זריזין מקדימין למצוות עי"ש .ועפ"ז י"ל דרשאי להטביל כלים לפני
התפילה וצ"ע .ושו"מ בס' גם אני אודך תשו' הגר"מ חליוה ח"ו ס' ל"ג ,דכתב בפשיטות דאין
להטביל כלים לפני התפילה משום איסור עשיית צרכיו לפני התפילה עי"ש .עכ"ד.
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סימן ו
תפלה מול חלון זכוכית שבבואתו משתקפת שם
נשאלתי לגבי תפלה בעזרת נשים אשר

)סי' צ סעיף כד( פסק וז"ל :לא יתפלל בצד

בכותל המזרח ישנם חלונות

רבו ולא אחורי רבו ולא לפניו .ואם הרחיק
ממנו ארבע אמות מותר .עכ"ל.

לכל רוחב העזרה ,ובעזרה זו לומדים
אברכי כולל באופן קבוע ,האם רשאים

והנה

קעח( כתב וז"ל :עוד יש ראיה ממה

להתפלל שם מול החלונות אשר בבואתם
משתקפת שם .וזה החלי בעזר צורי
וגואלי.
מקור הדין

בגמרא

בברכות )כז (:איתא ,אל יתפלל
אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו.

ונחלקו הראשונים בטעם הדבר .לדעת
רש"י אין להתפלל אצל רבו משום שמראה
כאילו הם שוים ,ואף אחורי רבו אסור
משום יוהרא .ע"ש .אמנם התוספות )שם ד"ה

ולא( כתבו ,דיש מפרשים דטעמא דאחורי
רבו אסור משום דנראה כמשתחוה לרבו.
ואילו לדעת רבינו יונה )יח :ד"ה אל( הטעם

שאמרו ז"ל אסור לאדם שיתפלל אחורי
רבו ,ושמעתי בטעמו של דבר שלא יאמרו
משתחוה הוא לרבו .וכמדומה לי שהוא מן
הירושלמי אלא שלא נפנתי לבקש .ומזה
הטעם בעצמו אנו אוסרים להתפלל כנגד
המראה שלא יאמרו משתחוה הוא לבבואה
שלי .עכ"ל .הרי שלמד מן האיסור להתפלל
אחורי רבו שאסור להתפלל גם נגד מראה.
והוא ע"פ הטעם המובא בתוס' הנ"ל] .ועיין
בשו"ת עולת יצחק ח"ב )סי' מא אות ג(

שכתב דלא מצינו טעם זה בירושלמי כפי
שנדמה להרדב"ז ,ואדרבא הגר"א כתב
דלהירושלמי הטעם כרבינו יונה וכו' .ע"ש[.

שאסור להתפלל אחורי רבו הוא משום

האחרונים שהביאו ד' הרדב"ז
להלכה

דשמא יצטרך רבו לפסוע ג' פסיעות
לאחוריו בעוד שהוא מתפלל ,ולא יוכל
להפסיק .ועוד כתב דאם הרחיק ממנו ארבע
אמות מותר .ע"ש .וכן כתבו הרא"ש )סי' ה(

הרדב"ז בתשובה ח"ד )סוף סי' אלף

ומרן

החבי"ב בשיירי כנסת הגדולה )סי' צ
הגב"י

סק"י(

הביא

להלכה

דברי

והטור )סי' צ( שכל שהרחיק ארבע אמות

הרדב"ז הנ"ל ,וכתב ע"ז ,שהוצרך לתת

מותר .ועיין בבית יוסף )שם( שכתב מהיכן

טעם זה כדי לאסור אפילו כשעוצם עיניו,

למדו זה .ע"ש .ומרן ז"ל בשלחנו הטהור

אבל כשאינו עוצם עיניו בלאו הכי אסור

לח
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מפני שמבטל הכוונה ,וכמו שכתב המרדכי

תמיהת המהרש"ם על ד' הרדב"ז
הנ"ל

)ע"ז פ"ג סי' תתמ( לענין ציורים בספרים
שמתפללים בהם .ע"ש .ויש לציין שגם
בש"ע )סי' צ סעיף כג( פסק שאין להתפלל
כנגד דברים המסיחים את הדעת ,וז"ל שם:
הבגדים המצויירים אע"פ שאינם בולטות

 +ירוץ דברו

איברא

דחזיתיה להגאון מהרש"ם בדעת
תורה )סי' צ סע' כג( שהעיר על

טעמו של הרדב"ז ,שהרי גם הבבואה שלו
נכפפת כשהוא כופף את עצמו ,ומשום

]א"ה :נדצ"ל בולטים[ אין נכון להתפלל

ביטול הכוונה מועיל בזה עצימת עינים

כנגדם ,ואם יקרה לו להתפלל כנגד בגד או

כמ"ש בשלחן ערוך .ולכן יש להקל בזה

כותל מצוייר יעלים עיניו .ע"כ .ומקורו

בשעת הדחק .וסיים :וכמה פעמים מזדמן

מדברי הרמב"ם בתשובה )הוצאת מקיצי

כשמתפלל בלילה נראה צל האדם בכותל

נרדמים מהדורת פריימן סי' כ ומהדורת בלאו סי'

נגד המתפלל ואיכא נמי חשש הנ"ל ,ואולי

רטו( שהובאה ביתה יוסף )שם( .ודברי

בכה"ג גם הרדב"ז מודה כיון שאינו בבואה

הרדב"ז הנ"ל הובאו להלכה באחרונים

ממש רק צל בעלמא .עכ"ד .הא קמן דאע"ג

רבים ,ומהם :באליה רבה )ס"ק כח( ,ובבאר

דשדי ביה נרגא בהאי טעמא דהרדב"ז ,מ"מ

היטב )סק"ל( ,ובמחצית השקל )ס"ק לז(,

לא אבה להקל בזה אלא בשעת הדחק.

ובפמ"ג )מש"ז סק"ו( ,ובשלמי ציבור )דף קט

ומ"מ כבר הבאנו שרוב רבותינו האחרונים

ע"ד( ,ומרן החיד"א בקשר גודל )סי' יב אות

הביאו דברי הרדב"ז הנ"ל להלכה ,וא"כ

כב( ,ובחסד לאלפים )ס"ק יח( ,ובכף החיים

ודאי שיש להחמיר כוותייהו.

פלאג'י )סי' טו אות ט( ,ובמשנ"ב )ס"ק עא(,
ובבן איש חי )פר' יתרו אות יד( ,ובכף החיים

האם ד' הרדב"ז אמורים אף כנגד
חלון זכוכית או לוח "שויתי" או
שיש מבריק וכדומה

סופר )אות קלח( ,ובקצות השלחן ח"א )סי' כ

ס"ה( ועוד .ע"ש .וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי
ח"ח )חיו"ד ס"ס יט( ,ובשו"ת שערי צדק

אלא

שיש לדון האם חומרת הרדב"ז היא

חירארי )סי' כז( ,ובשו"ת ויצבור יוסף בר

דוקא נגד מראה שאז הבבואה

)שלום ח"ב סי' יח( ע"ש .ויש אומרים דמהאי

משתקפת שם היטב ,וזה ייעודה שהאדם

טעמא יש לכסות את המראות הנמצאות

יראה בה את עצמו ,אבל כנגד חלון זכוכית

בבית האבל ל"ע ,כיון שמתפללים שם כל

או שיש מבריק וכדומה ,אע"פ שהבבואה

ימי השבעה ,שלא יכשלו הרבים ,וכמ"ש

משתקפת שם ,מ"מ אין היא ברורה כל כך,

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בספר חזון עובדיה

ועוד ,כיון שאין ייעודם לכך כלל ,לא נראה

אבלות ח"ג )עמ' נב( ע"ש .וכיוצא בזה כתב

בזה כמשתחוה לבבואה שלו .או שמא כיון

בשו"ת אבני דרך ח"ז )סי' יג( שאין להתפלל

שסוף סוף בבואתו משתקפת שם ,יש

באולם חתונות כשיש מראה על הקירות

להחמיר ולאסור להתפלל כנגד זה ,ואין

מסביב .ע"ש.

חילוק בינם לבין מראה.
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דברי הפוסקים דס"ל לחלק בזה

והנה

לט

נשאל בכיוצא בזה בשו"ת שבט הלוי
ח"ט )סי' כא( אודות עמוד של שליח

בשעת הדחק .ע"ש .והבו דלא להוסיף עלה
נגד זכוכית של חלון ,או לוח "שויתי"
המוסגר בזכוכית ,שאין הבבואה ניכרת לעין
כל כך .ולכן אין להוריד הזכוכית מלוח

ציבור שחקוקים עליו באותיות בולטות

"שויתי" הנ"ל .והנח להם לישראל אם אינם

פסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד" ,והאותיות הן

נביאים בני נביאים הם .עכ"ל .וכן כתב מר

בצבע זהב כעין מראה ,והש"צ העומד שם

בריה דרבינא הראש"ל הגאון רבי יצחק

רואה את צורת פניו באותיות .והשיב ,שיש

יוסף שליט"א בילקוט יוסף )מהדו' תשס"ד סי'

להקל בזה מב' טעמים :א .ע"פ דברי

צ סעיפים מא -מב ,עמ' ריא והלאה( ע"ש.

מהרש"ם הנ"ל .ב .אין ראיה להחמיר בזה,
דהרדב"ז והפוסקים דברו במראה ממש
שנעשתה כדי לראות את הצורה בתוכה,
וכל הסתכלות על המראה במחשבה זאת.
משא"כ נדון זה שהאותיות נעשו לשם

וכן

נשאל בנ"ד בשו"ת אור לציון ח"ב )פ"ז

סי"א ,עמ' סד( והשיב ,שכנגד מראה
שצורתו נראית בה אסור להתפלל ,ואפילו
אם עוצם עיניו ,אבל כנגד זכוכית רגילה
אפילו שצורתו נראית בה ,מותר להתפלל

קדושת "שויתי" וזה כל מטרתם ,לא זוהר

אם עוצם את עיניו במשך התפלה ,או

וליטוש המראה ,א"כ לא יבוא לידי חשד

שמטה את עצמו מעט מכנגד הזכוכית.

שמשתחוה לבבואה שלו ,כי הכל יודעים

עכ"ל .וכן נקטו בספר התפלה והלכותיה

שמשתחוה לעומת שם הוי"ה ברוך הוא.

ח"א )עמ'  ,(85ובספר ויעתר יצחק ח"ב )עמ'

עכת"ד .ומבואר דס"ל כהצד הראשון הנ"ל,

סז( ,ובשו"ת באר יצחק )אמסלם סי' לא(,

דדוקא במראה החמירו הפוסקים ולא בכל

ובשו"ת אליבא דהלכתא להג"ר בנימין

דבר שמשתקפת הבבואה שלו.

חותה שליט"א ח"א )סי' מא( ,ובספר בניית

וכן

ראיתי שהעלה מרן רבינו הגדול הגר"ע
יוסף זיע"א בתשובה שנדפסה בקובץ

אור תורה )טבת תשמ"ו סי' לב( לגבי תפלה
כנגד חלון זכוכית או לוח "שויתי" שמוסגר
בזכוכית ,וז"ל שם :הנה עיקר דברי הרדב"ז

בית כנסת כהלכה )עמ' תמב( ועוד .ע"ש .וכן
ראיתי שהעלה בשו"ת ויזבח אלקנה ח"א
)סי' ג( ושכן הסכים עמו מו"ר הגר"ח רבי
שליט"א .ע"ש .וכן הסיק ידידי הג"ר פנחס
רז נר"ו בספרו "פתח שערי שמים" ח"ג )עמ'

פז -פח( ע"ש.

לאסור להתפלל נגד מראה מפני שנראה
כמשתחוה לבבואה שלו ,אינם מוסכמים ,כי

דברי הפוסקים המחמירים בזה

הגאון מהרש"ם בדעת תורה )או"ח סי' צ סע'

כג( כתב לפקפק ע"ז שהרי גם הבבואה

ברם

מאידך גיסא ,חזינן בספר ארחות

נראית כמשתחוה .ובכהאי גוונא אין לחוש

רבינו )ח"א עמ' נז אות קפה( שמרן

שמשתחוה לבבואה שלו ,ולכן התיר בזה

לקהל

הסטייפלר

זיע"א

אמר

להעיר

מ
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שלא

אם יש בכלי מים וכו' ,אם הם צלולים לא

יתפללו כנגד העמודים שבצדי ארון הקודש

ישחוט בו שלא יאמרו לצורה הנראית במים

שהיו מצופים בפורמייקה והיו מבריקים,

שוחט .ואם הם עכורים מותר .עכ"ל.

המתפללים

בביהכנ"ס

"לדרמן"

והמסתכל בהם רואה את הבבואה שלו,
שדינם כמו המתפלל כנגד המראה שאסור.
ע"ש .ומבואר דס"ל שכל שמשתקפת
בבואתו שם אע"ג דלא מיירי במראה ממש,
אסור להתפלל כנגדה .ונשאל בזה מרן
הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספר נקיות
וכבוד בתפלה )עמ' קצט( והשיב" ,אסור בכל
מקום שנראה הפנים" .ע"כ .אמנם בספר
דעת נוטה ח"א )תשובה צח ,עמ' רעח( השיב

ויש

לנו לברר מה גדר "עכורים" שאמרה
הגמרא שמותר לשחוט לתוכם ,האם

הם עכורים כל כך עד שלא ניכרת בהם
צורה כלל .ולפ"ז אף בנדון המתפלל כנגד
חלון זכוכית או שיש מבריק וכדומה ,אף
שבבואתו אינה ניכרת כ"כ ,מ"מ כיון שסוף
סוף יש בבואה אסור .או שמא "עכורים"
היינו שניכרת בהם צורה אלא שאינה ברורה

הגרח"ק שליט"א בזה"ל" :המנהג להקל

כל כך ולכן לית לן בה .ולפ"ז ה"ה בחלון

וטוב להסב פניו" .ע"ש .וצ"ע .שו"ר בספר

זכוכית ושיש מבריק שאין הבבואה ניכרת

וישמע משה ח"א )עמ' מא( ששאל בזה את

כ"כ ,שאין לאסור .וכבר דנו בזה האחרונים,

ריש"א דגלותא זצ"ל ,והשיב בזה"ל" :אם

עיין בפרי חדש )שם סק"ה( שכתב" :ואם הם

אפשר לראות את עצמו דרך הזכוכית הרי

עכורים או צבועים דלא מתחזי בהו צורה

זה כמראה ואסור להתפלל כנגדה .ע"כ.

וכיוצא" .ע"כ .ומשמע דבעינן שלא תהיה

וכיוצא בזה העלה בשו"ת אבני דרך חלק

צורה כלל .וכן מבואר יותר בשמלה חדשה

י"ז )סי' יט( להחמיר להתפלל מול רכב

)שם( שהביא ד' הפר"ח וכתב :ואם הם

בחניה )בגלל החלונות( בזמן הקורונה .ע"ש.

עכורים או צבועים "עד" שאין בבואה
נראית בו וכו' .ע"כ .הא קמן דבעינן דלא

האם נ"ד תלוי בדין הגמ' בחולין
שאסור לשחוט לתוך כלי עם מים

ולכאורה

נראה דיש לתלות הנדון דידן
דאין הבבואה ניכרת כל כך כמו

במראה ,בדברי הגמ' בחולין )מא (:דאמרו
שם ,שאסור לשחוט לתוך עוגה של מים,
שלא יאמרו ששוחט לבבואה ,אלא אם כן
המים עכורים .ופירש רש"י שם ,לבבואה-

תיראה כלל .והובא בכף החיים )אות כג( .וכן
כתב בדרכי תשובה )שם ס"ק לה( בשם
הגר"ש קלוגר בשנות חיים )סק"ז( דלא נקרא
מים עכורים רק כשלא נראה בו שום צורה
כלל ,אבל כל שנראה בו צורה אע"פ שאינו
מכיר הפרצוף של הצורה לא נקראים
עכורים לענין זה .ע"ש.

ועתה

ראיתי להגרש"ד מונק זצ"ל בשו"ת

פרצוף שלו הנראה במים .וכן ביארו רבינו

פאת שדך ח"ב )סי' ל( שכתב לדייק

גרשום והמאירי )שם( ע"ש .ועיין למרן ז"ל

איפכא מפירוש רש"י )שם( שכתב" :עכורין-

בשלחן ערוך יו"ד )סי' יא ס"ג( שפסק וז"ל:

לא מינכר בהו בבואה" .דמשמע דיש עכ"פ
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צורה אך היא אינה ניכרת .ושוב הביא לשון

שוחט לתוך כלי של מים ,ואין הכל יודעים

הרמב"ם )פ"ב מהל' שחיטה ה"ד( שכתב:

אם משתקפת הבבואה שלו בבירור כמו

"שוחטין לכלי מים עכורים שאין הצורה

במים צלולים או שמשתקפת פחות בבירור

נראית בהם" .וכתב ע"ז ,שיש לדון בלשון

מפני עכירות המים ,ולכן בעינן עכורים

הרמב"ם אם מראה קלוש שאינו ניכר

לגמרי עד שלא תהיה ניכרת שום צורה,

להדיא נקרא ג"כ צורה נראית .אבל בלשון

ומשום הרחק מן הכיעור והדומה לו.

רש"י שדקדק וכתב "לא מינכר" נלע"ד

משא"כ בנ"ד ,כאשר בא לביהכנ"ס כדי

דהדעת נוטה יותר דלא אסרו חז"ל אלא

להתפלל ,והוא עומד מול חלון זכוכית או

בניכר להדיא .והדבר ידוע דאפושי פלוגתא

לוח "שויתי" שמוסגר בזכוכית ,או כנגד

לא מפשינן ,וכיון דאף לשון הרמב"ם יתכן

שיש מבריק וכיו"ב ,שהם חלק מריהוט

לפרשו באופן שאינו חולק על פירש"י עדיף

ביהכנ"ס ,ורחוק הדבר לומר שיחשדוהו

טפי לפרשו כן ,ועכ"פ לא שבקינן מילתא
דפשיטא לן טפי אליבא דרש"י מקמי
מילתא

דמספקא

לן

בדברי

הרמב"ם.

עכת"ד .ברם אחר המחילה ממעכ"ת זיע"א,
לפע"ד אין הכרח כ"כ מפירוש רש"י הנ"ל
דס"ל דאף שיש צורה אך אינה ניכרת שפיר
מיקרי "עכורים" .דאפשר שכוונתו דלא
מינכר בהו בבואה כלל .ואדרבא נראה יותר
מלשון הרמב"ם הנ"ל ,דבעינן שלא תיראה
צורה במים כלל .וכן נראה לי לדייק מדברי
רבינו גרשום )שם( שכתב" :בעכורים שנו,
כלומר שאינו רואה שם שום דמות" .ע"כ.
ומשמע דלא רואה דמות כלל אף שאינה
ניכרת .וי"ל .ומה גם שלא זכר ש'ר דברי
האחרונים הנ"ל שכתבו להדיא דבעינן שלא
תיראה שום צורה כלל .וע"ע מה שכתב בזה
בשו"ת שבט הקהתי ח"ה )סי' לב(.

שמשתחוה לבבואה שלו ,ומה גם שאין
הדבר מוזכר כלל בחז"ל ,אלא יסודו מדברי
הרדב"ז שלמד כן מדין איסור להתפלל
אחורי רבו שנראה כמשתחוה לו ,ולא
החמיר אלא במראה ממש .לפ"ז כאשר לא
ניכר הדבר שיש שם בבואה ,ואין הריהוט
הנ"ל נעשה לשם ראיית עצמו כמו מראה
שזה כל ייעודה ,ואדרבא עושים הריהוט
הנ"ל לנאות ולכבד את בית ה' משום "זה
אלי ואנוהו") .ואף בחלונות עושים כן לצורך בית
הכנסת שיכנס אויר טוב ,או לשם צניעות בעזרת

נשים( .נראה שאין לחוש כל כך.

האם האיסור להתפלל מול מראה
הוא דוקא בתוך ד' אמות

ולכאורה

יש להוסיף בזה טעם נוסף
להיתרא ,דהנה כמו שנתבאר

לעיל ,הרדב"ז למד דין זה מדין איסור
שיש לחלק בין הנדונים

להתפלל אחורי רבו .ומרן בש"ע )סי' צ סעיף

כד( כתב בדין איסור להתפלל אחורי רבו,

אלא

שעדיין יש מקום בראש לחלק בין

שאם הרחיק מרבו ארבע אמות ,מותר.

הנדונים ,דהתם סוף כל סוף הוא

ומקורו טהור מדברי רבינו יונה והרא"ש
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והטור כמבואר בבית יוסף .וא"כ יש לומר

אבל בנ"ד דהטעם הוא משום שנראה

בנדונינו שכל האיסור להתפלל מול מראה

משתחוה לבבואה שלו ,אפשר שיש לאסור

זה דוקא בתוך ארבע אמות ,אבל אם הוא

אף ברחוק יותר מד' אמות ,שכל שעדיין

רחוק יותר חשיב רשות אחרת ותו ליכא

ניכרת בבואתו לפניו שייך חשש זה .ודו"ק.

חשדא דמשתחוה לבבואה שלו .ודיו לבוא

ושו"ר להרה"ג רבי אשר חנניה זצ"ל

מן הדין להיות כנדון .אלא שיש מקום

בשו"ת שערי יושר ח"ד )סי' כט אות ז(

לדחות ,דבנ"ד יש להחמיר אף יותר מד'

שנשאל בזה ע"י ידי"ן הנ"ל ,והשיב בזה"ל:

אמות עד שיהיה ניכר לפי הענין שאינו

נלע"ד שאם הבבואה שלו נראית במראה,

משתחוה לבבואתו ,או שאין הבבואה

אין להתפלל נגדה אפי' שעומד רחוק ,אבל

נראית בה יותר .וכן ראיתי שהסתפק בזה

אם היא לא נראית או שנראית מטושטשת

בשו"ת עולת יצחק ח"ב )סי' מא אות א( ע"ש.

הרבה ,מותר .עכ"ד .ואכתי צ"ע.

והלום

ראיתי לידי"ן הגאון הצדיק רבי
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

האם האיסור להתפלל מול מראה
הוא דוקא ביחיד ולא בציבור

בספר גם אני אודך )סי' כח( ששאל בזה את
הגאון בעל אבני ישפה זצ"ל ,והשיב הגאון
הנ"ל ,שכל האיסור להתפלל כנגד המראה
הוא רק תוך ד' אמות למראה ,וכן משמע
מדברי הש"ע )סי' קב ס"ד( שכתב וז"ל :אסור
לעבור כנגד המתפללים בתוך ד' אמות.

ושא

נא עיניך וראה להגר"י רצאבי
שליט"א בשו"ת עולת יצחק ח"ב

)סי' מא אות ב( שכתב בזה דבר חדש ,שאין
האיסור להתפלל נגד מראה אלא ביחיד ולא

עכ"ל .והרי דנקט לשון "כנגד" וביאורו

בציבור שמקומותיהם קבועים .שהרי שורש

בתוך ד' אמות .ועוד שהוא קל וחומר ,שהרי

דין זה הוציא הרדב"ז מדין המתפלל אחורי

האיסור לעבור לפני המתפלל הוא דבר

רבו ,וכבר הביא מרן הבית יוסף דבציבור

שמפורש בגמ' ובכל אופן האיסור הוא רק

יכול להתפלל אחורי רבו ,דמאחר שכך הוא

תוך ד' אמות ,א"כ ק"ו כנגד המראה שלא

סדר ישיבתם אין כאן חשש שמקבל אותו

מבואר כלל בחז"ל ,שאין להחמיר אם הוא

כאלוה .ולהסוברים שהטעם מפני שמצערו

רחוק יותר מד' אמות .עכת"ד .ברם אחר

שלא יוכל לפסוע כשיסיים תפלתו ,אין

המחילה אם יורשה לי הקטן להעיר ,דאין

הפרש בין יחיד לבין ציבור .וסיים הב"י

להביא ראיה מדין איסור לעבור כנגד

דלענין הלכה יש לחוש לזה אפי' בציבור.

המתפלל לנ"ד ,דהתם מצינו ב' טעמים

ע"ש .ומשמע דלאו למימרא דאפי' בציבור

לאסור ,מפני שמבטל כוונת המתפלל ע"י

חיישינן שמקבלו לאלוה ,רק שמרן הב"י

זה ,או משום שמפסיק בין המתפלל לבין

חושש לדינא לפירוש רבינו יונה דטעמא

השכינה )עיין משנ"ב שם ס"ק טו( .וא"כ זה

משום שלא יוכל הרב לפסוע .אבל אה"נ

שייך דוקא בתוך ד' אמות של המתפלל.

לטעם התוס' שנראה כמשתחוה לרבו היה
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צריך להיות מותר .וכן נראה מד' הגר"א

משנ"ב )שם ס"ק נה( ודו"ק .וע"ע מ"ש בזה

בביאורו ,ומביאו ג"כ המשנ"ב )ס"ק עח( על

בשו"ת שמש ומגן ח"ב )חאו"ח סי' א(,

דברי הרמ"א שפסק שאע"פ שטוב להחמיר,

ובשו"ת הרי יהודה ח"א )חאו"ח סי' יא( ,ובס'

המנהג להקל )דלא כהב"י( ,שהטעם שטוב

שלחן ערוך המוסר ח"ב )סי' צ ,עמ' עדר

להחמיר הוא מפני שיטת רבינו יונה .ע"ש.

והלאה( ואכמ"ל .ומכל מקום אין להסתכל

נמצא שבנ"ד שאין איסור במראה אלא מצד

על בבואתו משום היסח הדעת ,לכן יש

שנראה כמשתחוה לבבואה שלו ,לכו"ע

להתפלל בעצימת עינים או שיתנו עיניהם

שרי בביהכנ"ס שיש מקומות קבועים

בתוך הסידור.

לישיבתם .עכת"ד .ודפח"ח.

מסקנא דדינא

יש לצרף בנ"ד שיש מעלה גדולה
להתפלל במקום שבו לומדים

א .אסור להתפלל כנגד מראה משום
שנראה כמשתחוה לבבואה שלו,

לדינא שיש להקל בנ"ד להתפלל

והאיסור קיים אף כשעוצם עיניו או

כנגד החלונות שבעזרה מכל הני

שנותן עיניו בסידור )הרדב"ז ושאר

טעמי תריצי הנ"ל .ומה גם שבנ"ד יש מעלה

אחרונים( .ויש מי שאומר שאין לחוש

גדולה להתפלל באותה עזרה שבה לומדים

לזה בשעת הדחק כיון שכאשר הוא

אברכי הכולל ,כדאיתא בברכות )ח (.אמר

משתחוה

והנלע"ד

אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתא ,ומצלינא
בבי כנישתא ,כיון דשמענא להא דאמר ר'
חייא בר אמי משמיה דעולא ,מיום שחרב
בית המקדש אין להקב"ה בעולמו אלא ד'

משתחוה

גם

בבואתו

)מהרש"ם בדעת תורה( .ולמעשה יש
לאסור בזה כהסכמת רוב האחרונים.
ב .יש אומרים שכל האיסור הוא דוקא

אמות של הלכה בלבד ,לא הוי מצלינא אלא

להתפלל מול מראה ממש ,אבל כנגד

היכא דגריסנא .רבי אמי ורבי אסי אע"ג

חלון זכוכית או לוח "שויתי" המוסגר

דהוו להו תליסר בי כנישתא ,לא הוה מצלו

בזכוכית או כנגד שיש מבריק וכדומה,

אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי .ומבואר

מותר ,דלא ניכר הדבר שמשתחוה כנגד

דמעלת בית המדרש עדיפא על בית הכנסת.

בבואתו ,ובלבד שיעצמו עיניהם או

וכן פסק מרן ז"ל בשה"ט )סי' צ סעיף יח(

וז"ל :בית במדרש קדוש יותר מבית הכנסת,
ומצוה להתפלל בו יותר מבית הכנסת ,והוא
שיתפלל

בעשרה.

ע"כ.

וכן

הסכמת

האחרונים שם .ע"ע .ובפרט שזהו בית

שיתנו עיניהם בסידור )שו"ת שבט הלוי,
מרן הגר"ע יוסף ,שו"ת אור לציון ,ילקוט
יוסף ועוד( .ויש שהחמירו אף בזה
)ארחות רבינו בשם הסטייפלר ,הגרי"ש

המדרש הקבוע ללומדי הכולל ,שיש בו

אלישיב(.

מעלה טפי מבית המדרש ליחיד ,ראה

ג .יש להסתפק האם יש איסור להתפלל
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כנגד מראה כשהוא רחוק יותר מד'

)שו"ת עולת יצחק(.

אמות ,ונראה לצדד שכל שבבואתו

ה .למעשה מכל הני טעמי תריצי יש

נראית וניכר שהוא עומד מולה ,יש

להקל בנדונינו אף לכתחלה לאברכי

לאסור .וצ"ע.

הכולל להתפלל בעזרת הנשים ששם

ד .יש אומרים שכל האיסור להתפלל

נערכים סדרי הכולל ,ויש שם חלונות

כנגד המראה הוא דוקא ביחיד ,אבל

בצד המזרח .ובלבד שיעצמו עיניהם או

בבית הכנסת שיש שם מקומות קבועים,

שיתפללו מתוך הסידור.

אין לאסור .כיון שכולם יודעים שמתפלל

הנלע"ד כתבתי,

שם כיון שזהו מקומו ולא יבואו לחשדו

והשי"ת יאיר עינינו בתוה"ק.
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בענין מנהג יוצאי צפון אפריקה ועוד ,לנשק איש את חבירו או את
קרובו בבית הכנסת כאשר יורד מן התיבה לאחר שעלה לספר
תורה .האם יש לבטל מנהג זה או לא?
האם יש לבטל מנהג זה ע"פ ד'
הרמ"א

הנה

כתב הרמ"א בהגה )סי' צח ס"א( וז"ל:
ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית

הכנסת ,כדי לקבוע בלבו שאין אהבה

פסק הגאון רבי יוסף חיים מבבל בספר בן
איש חי )פר' ויקרא אות יא( שאסור לנשק ידי
קרוביו בבית הכנסת ,וכן פועל שעובד
כשכיר אצל הבעל בית ,שעלה לספר תורה,
כשחוזר למקומו לא ינשק ידי בעל הבית

כאהבת המקום ברוך הוא .ע"כ .ומקורו

שלו שנמצא אז בבית הכנסת ,שאין ראוי

טהור בשו"ת בנימין זאב )סי' קסג( בשם ספר

להראות כבוד לבשר ודם במקום המקודש

האגודה .וכן כתב בספר חסידים )סי' רנה(

הזה ,זולת כבוד המקום ב"ה .ע"ש .עכת"ד.

ע"ש .ולכאורה לפי זה נראה שהוא הדין
שאין לאדם לנשק את קרובו או חבירו בבית
הכנסת ,מן הטעם האמור .וכן כתב מרן
מופת הדור הגר"ע יוסף זיע"א בשו"ת יחוה
דעת ח"ד )סי' יב( ,שאין מקום לחלק בזה בין
לנשק בניו הקטנים ,או לנשק קרוב או ידיד

ד' הסוברים שיש לקיים המנהג ואין
לבטלו

איברא

דחזיתיה למאור השמ"ש זצ"ל
בשו"ת שמש ומגן ח"א )חאו"ח סי'

שהוא גדול בשנים ,שעל כל פנים משום

לט( שכתב בענין מה שנהגו בערי המערב

אהבת המקום ומורא שכינה שבמקדש מעט

שהיורד מעליית ס"ת הוא עושה לחיצת יד

צריך להימנע מזה לגמרי .ולכן המנהג

עם האנשים היושבים בבית הכנסת מן

שנהגו קצת אנשים להתנשק עם העולה

התיבה עד מקומו שיושב בו ויש מהם

לספר תורה בסיום קריאתו ,אינו נכון ע"פ

קרובים או ידידים שמתנשקים עמו ויש

ההלכה ,וראוי לבטלו .וכן העלה הגאון רבי

מערערים על זה ממ"ש מור"ם בהגה )סי' צח

אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בשו"ת אורח

ס"א( אסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית

משפט )חאו"ח סי' כב( ,שאין חילוק בזה בין

הכנסת וכו' ,והקשה על דברי הראי"ה קוק

גדול לקטן ,שהכל בכלל האיסור .ודבריו

זצ"ל בשו"ת אורח משפט הנ"ל ועל מרן

נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת .וכיו"ב

מלכא זיע"א ביחו"ד הנ"ל ,שכתבו דאין

מו
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מזו ראיתי להגרב"צ אבא שאול

לכתוב קטנים משום שיש לאדם אהבה רבה

זצ"ל בשו"ת אור לציון ח"ב

עליהם כמ"ש "הבן יקיר לי אפרים אם ילד

)פמ"ה סע' נה ,עמ' רצז( שכתב ,אלו הנוהגים

שעשועים" וכו' .אבל כאשר גדלו ונעשו

לנשק זה את זה בבית הכנסת א"צ למחות

לאנשים לא נשאר אהבה גדולה עד כדי

בידם ,שיש להם על מה לסמוך .ובהערה

לנשקם ורק בדרך חיבה וכבוד בעלמא.

שם אחר שהביא דברי הרמ"א הנ"ל ,כתב

ובפרט כשעושים זה רק ליורדים מעליית

ע"ז ,ומכל מקום נראה שמנשקים בביהכ"נ

התורה דרך העברה למקומם דזהו כבוד

דרך כבוד אחר עליה לתורה או באמירת

לתורה ממש ולא כבוד לבני אדם דאל"כ

שבת שלום וכדומה ולא כמנשק בניו מתוך

למה עושין זה רק למי שעלה לס"ת ולא

אהבה יש להם על מה לסמוך ,כיון שאין זה

לאחרים ,הא ודאי דע"י עלייתו לתורה

אלא דרך כבוד בעלמא .והוא הדין לבן

קולט מקדושת התורה ולכן מדי עוברו

שמנשק אביו ושאר קרובים שחייב בכבודם

האנשים הפוגעים בו מכבדים אותו ומנשקין

שמנשק מפני הכבוד וכעין מש"כ בבא"ח

אותו על עלייתו לתורה ואומרים לו חזק

בפרשת ויקרא אות י"א .ע"ש .ואז גם הגון

ואמץ חזק וברוך שזכית לכך .או נימא

שהם מחזירים ומנשקים למי שנושק להם.

דמצינו במתן תורה והגבלת את ההר וכו'

עכ"ל.

השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו וא"כ
לפי"ז יברחו מלעלות לתורה ,ולכן אותם
שעלו ויצאו בשלום מנשקים אותם ואומרים
להם חזק וברוך וא"כ אין זה ענין לביהכנ"ס
שלא ינשקו זה את זה ,דאה"נ בלי עליית
ס"ת ודאי דאסור .ונראה דגם הרב קוק
זלה"ה לא אמר דהוא הדין גדול רק שלא
בזמן עליית ס"ת כמו בההיא דלא ינשק בניו
הקטנים דלא איירי בעלו לס"ת ,ובזה י"ל
דמרן נקט מלתא דשכיחא קטנים וה"ה
גדולים ,אבל בעליית ס"ת זהו כבוד לתורה
וכמ"ש בש"ס הני בבלאי טפשאי דקיימי

ומבואר

שהאור לציון הוסיף היתר על
התירו של הרב שמש ומגן הנ"ל,

דהנה הרב שמש ומגן לא התיר אלא כאשר
הוא יורד מעליה לס"ת ,ויסוד היתרו הוא
משום שעושים כן לכבוד התורה ולא לכבוד
האדם .ואילו האור לציון כתב שאף
באמירת שבת שלום וכיו"ב יש להקל,
והיינו משום שיסוד היתרו הוא משום שלא
עושים כן מתוך אהבה )כמו שמנשק את בניו

הקטנים( אלא דרך כבוד בעלמא .ודו"ק.

ואתה

תחזה להגאון האדיר רבי יוסף

לס"ת ולא קיימי מקמי ת"ח מפניה עומדים

משאש זיע"א רבה הראשי של

מפני לומדיה לכ"ש ,וגם אלו שירדו מס"ת

חיפה באוצר המכתבים )סי' אלף תשפז(,

נקראים בכלל לומדיה שהרי למדו בה

ונדפס מחדש בשו"ת מים חיים )חאו"ח ח"ב

וקלטו קדושה ממנה .כן נ"ל להליץ בעד

סי' שלז( שנשאל אודות המנהג אצל עולי

המנהג .עכת"ד.

צפון

אפריקה,

שהעולה

לס"ת,

בניו

ירוץ דברו +
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וקרוביו מתנשקים עמו ,ונראה שזה סותר

לאדם לנשק בניו" סתם ,ומדוע נקט "בניו

להלכה שכתב הרמ"א וכו' .והשיב ע"ז,

הקטנים"? ע"ש.

דאין הנדון דומה כלל ,דקטנים קתני,
שהנשיקה

רבה,

שליט"א בשו"ת דברות אליהו ח"ו )סי'

ונמשכת ,שעל כל הגה וצפצוף היוצא

טז( שהעלה במסקנתו ,דהנוהגים לנשק

מפיהם ועל כל חיקוי שמחקים המתפללים

העולה לספר תורה בירידתו מן הקריאה,

בתנועותיהם ,הוא מעתיר להם חבוקין

הואיל ועושים כן משום כבוד וחיזוק

ונשוקין ,בזה יש איסור במקום השראת

העולה לתורה ולכבוד התורה שרי ,ומנהגם

שכינה ,נוסף על הפרעה בתפלה .אמנם

יסודתו בהררי קודש ויש להם על מה

נשיקה של גדולים ,אינה אלא נשיקה של

שיסמוכו .ע"ש .וכן הוא בשו"ת חמדת יוסף

כבוד ,ואינה אלא עראי ,ואינה אלא לשם

פלבני ח"ד )סי' ע( ע"ש .וע"ע בספר "גם אני

מצוה של עליה לס"ת שזכה לה העולה והוי

אודך" תשובות מבעל שו"ת אבני ישפה

כמנשק חפץ של מצוה ,וכן עושים לכל רב

זצ"ל )סי' מד ענף ט( ,ובשו"ת משנת יוסף

העולה לס"ת ,והכל לכבוד התורה ,ועליהם

ח"ו )סי' לא( ,ובשו"ת באר יצחק )סי' לג(

תבוא ברכת טוב .עכ"ל.

ע"ש.

וכן

אותם

היא

מאהבה

גם

אשו"ר להגאון רבי אליהו אברז'ל

בקדש חזיתיה להגאון רבי משה מלכה
זצ"ל הרב הראשי והראב"ד של פתח

תקוה בשו"ת מקוה המים ח"ה )עמ' לט(

שכתב להליץ בעד מנהג יוצאי מרוקו,
דמלשון הרמ"א הנ"ל מוכח שלא אסר אלא
בבניו הקטנים שהוא נושק אותם מרוב
אהבה וחיבה ובזה ממעט באהבת השם,

ושבתי

וראיתי לידי"ן הגאון הנפלא רבי
מתתיהו גבאי שליט"א בספר "גם

אני אודך" )מתשובותיו למע"כ ידי"ן הגה"צ רבי

גמליאל רבינוביץ שליט"א ,ח"א סי' א( שדן בזה,
והביא משם שו"ת אשר חנן ח"ט )סי' ה( ,וס'
עטרת אבות מנהגי מרוקו )ח"א פ"ט ס"ו(,
ומשו"ת ארחותיך למדני ח"ב )סי' י( שג"כ
כתבו להקל בזה .וע"ש מה שהאריך בזה

אבל לא אסר בבניו הגדולים כשהם עולים

כיד ה' הטובה עליו.

ומנשק אותם על כך ,שאז אותה הנשיקה

סימוכין לד' המקילים בזה ,ושיש
חילוק בין גדולים לקטנים

למשל לס"ת ,או שאומרים דרשה בבהכ"נ
היא באה להעריך אותם ולחזק ידיהם
להמשיך בלמוד התורה ואין לך כבוד שמים
גדול מזה ,ואמת היא שאם מנשק אותם

ולפע"ד

יש

להביא

המקילין,

סימוכין
ותחילה

לדברי
אמרתי

ככה סתם ללא שום סיבה ,זה אסור ,אבל

ארדוף אצ'יג מה שכתב בשו"ת בנימין זאב

אם הוא מנשק אותם על מה שלמדו או

)סי' קסג( שהוא מקור דברי הרמ"א ,וז"ל:

קראו בס"ת אין בזה שום איסור ,דאי לא

מצאתי בספר האגודה בברכות פרק כיצד

תימא הכי ,היה לו להרמ"א לכתוב "אסור

מברכין משם ספר כלבו וכו' ולא ינשק אדם

מח
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בניו בבית הכנסת להודיע שאין אהבה

שיקבע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום

כאהבת הקב"ה .עכ"ל .הרי שלא כתב בניו

ב"ה.

"הקטנים" אלא בניו בסתמא .והנה הרמ"א

וכיוצא

בזה תמצא למרן ז"ל בשלחנו

ז"ל צדיק עת'ק דברי הרב בנימין זאב

הטהור )יו"ד סי' שצא ס"א( שכתב:

בשינוי קצת ,שבמקום לכתוב "בניו" סתם,

אבל אסור בשמחה ,לפיכך לא יקח תינוק

כתב בניו "הקטנים" .ולענ"ד דקדק בדוקא

בחיקו כל שבעה שמא יבא לידי שחוק.

לכתוב "קטנים" ,דאי נימא דאין חילוק כלל

ע"כ .והוא כאמור היות כשהבן קטן שמים

בין גדולים לקטנים ,וכמ"ש הראי"ה קוק

לב אליו יותר מן הצריך והוא תופס מקום

זצ"ל בשו"ת אורח משפט הנ"ל ,א"כ מדוע

יותר גדול בלב ובשבילו מניחים אהבת

הוסיף הרמ"א פרט זה? אדרבה הו"ל

המקום או שוכחים מן האבלות לכן אסרו

להעתיק דברי הרב בנימין זאב כמות שהם,

לנשק אותו בבית הכנסת שלא ישכח שהוא

והיינו מבינים דאין חילוק כלל בין בניו

בהיכל המלך .עכת"ד .ודפח"ח .וע"ע בספר

הגדולים לבניו הקטנים .ואין לומר דהרמ"א

ואין למו מכשול ח"א )עמ' קמה( שהביא

תנא ופליג ,אלא על כרחך שהרמ"א הבין

סימוכין להקל מדברי הרי"ח הטוב זיע"א

בדעת האגודה והבנימין זאב ז"ל דמיירי

בבן יהוידע )ע"ז דף יז ע"א( ע"ש.

בבניו הקטנים דוקא ,ובא לפרש דבריהם.

ושוב

ד' הסוברים שיש לבטל המנהג

ראיתי שכן הבין בדעת הרמ"א
הרה"ג ר' אברהם מימון בשו"ת לב

כל

קבל דנא ,חזינן להגאון הגדול סבא

חנון ח"א )סי' יב( ,והוסיף מטעמ'ת לחלק

דמשפטים רבי יהושע מאמאן זצ"ל

בין בניו הקטנים לבניו הגדולים ,והוא

בשו"ת עמק יהושע ח"ג )חאו"ח סי' יח( שדן

משום דכך מנהג בני אדם שמנשקים את

בזה ,ואחר שהביא דברי מרן ג"ע בשו"ת

בניהם הקטנים דרך געגועים ,וכדאמרו

יחו"ד הנ"ל ,כתב ע"ז ,ועל שאלתך איך היה

חז"ל במדרש תנחומא )פר' פקודי אות ג(:

המנהג אצלינו במרוקו ,אני אומר לע"ד

עולם ראשון דומה למלך שהכל שואלין

נראה פשוט שגם אצלינו כך היה בדורות

בשלומו ומתאוין הכל לראותו ומחבקין

הראשונים כמלאכים שמנשק רק ידי הרב או

ומנשקין אותו מפני שהוא בן שנה וכו',

האבא או הקרובים שחייב בכבודם מן הדין,

עולם שלישי דומה לגדי וכו' כך התינוק

וכמו שהיה נהוג בבגדאד וכמ"ש רבינו הבן

מתענג לפני אביו ואמו ומרקד לכאן ולכאן

איש חי ע"ה )פרשת ויקרא אות יא( .אלא

ומשחק והכל שמחים בו .ע"כ .ומהיות שכך

שלדאבוננו הרב במשך הזמן אחסור דרי

הקטנים

כידוע בכמה דברים ,ובזה אשתרבובי

ולהשתעשע עמם ,שוכח שהוא נמצא

אשתרבוב ונחיתו עד שהגיעו למצב כזה

בהיכל המלך ובמקום מקדש מעט .וגם

ללחוץ ידי כל הקהל או מתנשק עם איזה

המניעה מלנשק את בניו הקטנים גורמת לו

ופשוט

דרך

האבות

לנשק

הבנים

יחידים

עדי

הגיעו

למקומו,
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שמיחו בהם אז בהתחלת הדבר הזה ולא

ומזה כמה זמן ביטלתי את זה בביהכ"נ

קבלו מהם ,או שמא ידעו שאינם מקבלים

שלנו ב"ה ואמרתי שלא לעשות רק הושטת

מהם ומפני כך לא עמדו כל כך על זה ,או

יד לבד ,מלבד לת"ח או למי שחייב

שמא לא איסתייעא מילתא להוציא ההלכה

בכבודם שמותר לנשק ממש את הידים לבד.

לפועל כידוע) ,וכמ"ש בשו"ת עין משפט חאו"ח

עכת"ד.

סימן א בענין המנהג שנהגו בזמנו לשורר קריאת

שמע וכו' ראה שם( ,כי ב"ה מדינת מארוקו
היתה מדינת חכמים וסופרים נגידים וגדולי
תורה ויראה טהורה וכל עניני הלכה היו
מאוששים על אדני פז ומלבד זה הרבנים
הגדולים שהיו בכל דור ודור עמדו ותקנו
כמה וכמה תקנות ברוח מבינתם בכל
השטחים כידוע לכל באי שער ספרי רבותינו
ואבותינו ע"ה לכן הדבר ברור כשמש
כמ"ש הגאון המפורסם יחוה דעת הנ"ל
בלשונו הטהור ,שהמנהג הזה מצוה לבטלו

ושא

נא עיניך וראה למרן מופת הדור
הגרע"י זיע"א בשו"ת יביע אומר

ח"ט )חאו"ח סי' קה אות ד( שכתב להשיג על
דברי הגר"ש משאש הנ"ל ,שעשה סניגורין
למנהגם בדברים שאינם מחוורים כאילו כל
מנהגי מרוקו ירדו מן השמים ושראוי לבטל
המנהג .וחזר על דבריו גם בחזון עובדיה
שבת ח"ב )עמ' רצט-ש( ע"ש .וכ"פ בשו"ת
מבית ישראל ח"א )סי' מט( ,ובשו"ת ויצבור
יוסף בר )בר שלום ח"א סי' כב( ע"ש.

ולימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלו מניה,
כי עמי הארץ קשה להם לחזור בקלות ממה
שנהגו כבר .עכ"ד .והניף ידו שנית בשו"ת
עמק יהושע ח"ו )חאו"ח סי' כא( שיש לבטל
המנהג הלזה .ע"ש.

גם

השגת הרב עטרת שלמה על ד'
העמק יהושע

אמנם

בצפייתי צפיתי להרה"ג ר' שלמה
דיין שליט"א בשו"ת עטרת שלמה

הלום ראיתי להגאון רבי יצחק חזן זצ"ל

)סי' ט( שאחר שהביא דברי הרב עמק יהושע

בשו"ת יחוה דעת ח"ג )סי' ה( שכתב,

הנ"ל ,כתב ע"ז ,ועתה יאמר לי אור עינן,

שעיקר המנהג היה לנשק ידי מי שהוא חייב

בוצינא דנהורא ,אם כדבריו הנאמרים באמת

בכבודו ,כגון אביו או רבו ,וכמ"ש הרב

וצדק שכל עניני ההלכה במארוקו היו

בא"ח שידי קרובים שאינו חייב בכבודם,

מאוששים על אדני פז ,והרבנים הגדולים

לא ינשק .ודוקא לנשק להם את הידים אבל

שהיו בכל דור ודור עמדו ותקנו כו"כ

לא את הפנים כמו שפשט מנהג רע כזה

תקנות וכו' כפי שבאמת הוא ,אנו שזכינו

בכמה מקומות ,וכן זכורני בכפרים במרוקו

לבא בשער ספריהם ,למה ומדוע לא מצינו

שמעולם לא נשקו על הפנים אפילו מחוץ

שום תקנה למנהג הזה .ואם בתקנות

לביהכ"נ ,ורק בערים גדולות כגון קזבלנקה

הגדולות היו נשמעים ,למה בתקנה קטנה

ועוד פשט מנהג זה לנשק על הפנים גם

ופשוטה לא ישמעו .ועוד ,שאיני מבין איך

בירידה ועליה לתורה וגם ביציאה מביהכ"נ,

יכשר ויקשור הילולי ארץ מארוקו בחכמתם

נ
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ובינתם בכל השטחים במאי דסיים" ,לכן

אנשי ביהכנ"ס ומנשקם ,והם אומרים לו

הדבר ברור כשמש וכו" .אלא ודאי שמנהג

חזק וברוך והוא משיב להם ברוך תהיה.

מארוקו עתה הוא כמנהג הראשונים מקדם

ע"ש .עכת"ד העט"ש.

ומאז ,ולא מיחו החכמים בזה משום שבעיני
הנלע"ד בזה

חכמתם ובינתם ראו טוב טעם ודעת למנהג
הנז' ,ומהרי"ו משאש זצ"ל דכל רז לא אניס
ליה ,חיזק המנהג במילתא בטעמא ,וחיפש
בעיני רוחו ע"מ אדני המנהג הוטבעו ,ומצא
להם כפי מדתו ואין למו מכשול ,וזהו
חובתנו ונעשנה לחפש ולעשות כל טצדקי
על מנת למצוא יסוד למנהגי אבותינו ע"ה
עפ"י התורה והמצוה ,וחבל שהגר"י מאמאן
)נר"ו( בעמק יהושע נטה דרכו ממנהג
רבותינו ורבותיו ,אבותינו ואבותיו ע"ה,
בלא ראיה ובלא טעם מספיק וד"ב.

שוב

ולענ"ד

לענין הלכה ,כיון שנחלקו רבותינו
הקדושים שמפיהם אנו חיים ,האם

נכונה וראויה הנהגה זו להתנשק בבית
הכנסת כשיורד מהתיבה לאחר שעלה
לס"ת ,אין לנהוג כן לכתחלה ,כדי שלא
להיכנס בידים לסלע המחלוקת ,ושב ואל
תעשה עדיף .אמנם מי שנהגו כן אבותיו
ואבות אבותיו ,ואם כשירדו מס"ת לא
ינשקם ,או לחילופין כאשר הוא יורד
מהס"ת ,לא יבוא לנשקם ,אזי יפגעו ממנו,

ראיתי לתת טעם למנהגינו עפ"י מ"ש

ויגרם ריחוק ופירוד לבבות ,רשאי להמשיך

הרב שם טוב גאגין ז"ל בס' כתר שם

במנהג זה ,שיש לו על מה שיסמוך ,והאמת
והשלום אהבו.

טוב )דף רמו ס"ק רפב( טעם הנשיקה כשעולה
האב לס"ת ,משום שהאב בחזרתו מקריאת

גם

אשו"ר בספר מורא מקדש אריג פז

הס"ת הוא מלא וגדוש בקדושת התורה,

)בענין נישוק הבנים בביהכנ"ס( ששאל

ומתוך נשיקה זאת האב משפיע שפע ברכה

למרן רה"י הגר"מ מאזוז שליט"א בדין זה,

וקדושה על ראש יוצאי חלציו והיא שעת

לברר מהו המנהג ליוצאי תונס לוב

רצון שתחול ברכת האב על בנו או תלמידו.

וגלילותיה ,דהרי עינינו רואות שאכן אין

יעו"ש .ואפ"ל דזו ההשפעה שמשפיע

קפידא בעדה זו ,ומנשקים זא"ז לאחר עליה

העולה לתורה על יוצאי חלציו לאו דוקא,

לתורה או בסיום התפלה בד"כ בשבת קודש

אלא גם על כל המתנשקים או לוחצים ידים

וכו' ,והשיב לו הגר"מ בהאי לישנא :אפשר

עמו ,דמאחר שהוא מלא וגדוש באותה

לסמוך על המקילים ,ברם דא עקא שמרוב

קדושה ,והיא שעת רצון ,יש בכוחו להתפיח

הנישוקים והחיבוקים וחזק וברוך אינם

על האחרים באותה השעה ,וע"כ לוחצים

שומעים הברכות לקריאת התורה לעולה

ידים זל"ז או ינשק מנשיקות פיהו .ועיין

הבא אחריו ,כמה שיהיה בשקט ופחות רעש

עוד בכתר שם טוב הנז' במנהגי עלית

עדיף .עכ"ל מרן רה"י שליט"א .ע"ש .וכן

התורה )ח"א אות כח עמוד עט"ר( שהביא מנהג

מטו ביה משמיה דהראש"ל הגר"מ אליהו

אלג'יר דכשיורד העולה מן התיבה ,חוזר על

זצ"ל )הובאו דבריו בקול צופיך עמ' (336
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דבמקומות שנוהגים לחבק ולנשק את

לתלמידו ,מותר גם לאחרים לחלוק כבוד

העולה לתורה ,מותר לעשות כן בבית

לתלמיד בפני הרב ,ואין זה כפגיעה בכבוד

הכנסת ,אבל במקום שלא נהגו כן כמו בבית

הרב שעושים כן בפניו .וכן פסק מרן בש"ע

כנסת שלנו אסור .ע"כ .ותעלוזנה כליותי.

)יו"ד סי' רמב סכ"א( .ואף כאן שהקב"ה ציוונו

ולענין

לנשק ילדים קטנים בעזרת נשים,
ראה מה שהאריך בזה מפי ספרים

ומפי סופרים בשו"ת אבני דרך ח"ז )סי' טו(

ע"ש.

לכבדם ולקום מפניהם ולנשק ידם אף
בביהכנ"ס,

שזהו

כבודו

של

הקב"ה.

עכת"ד .וע"ע בשו"ת שפתי עני ח"א )סי'

כג( ,ובשו"ת שערי יושר ח"ג )סי' לז(,
ובשו"ת באר שרים ח"ב )סי' יז( ,ובספר

נשיקת ידי האב או הרב

ומכל

על כבודם ומוראם של האב והרב ,מצוה

תפלה כהלכותיה ח"ה )סי' י הלכה יא( ,ובספר
מקום אף הפוסקים הסוברים שיש

בית הכנסת כהלכה )שמואלי פי"ח ס"ג ,עמ'

להחמיר ולבטל המנהג הנ"ל ,כתבו

קצ( ואכמ"ל.

שהמנהג פשוט אצלינו ,שהבנים מנשקים
ידי

אביהם,

והתלמידים

מנשקים

ידי

רבותיהם ,לאחר שסיימו לקרות בתורה,

ותצא דינ'א

ומנהג זה יסודתו בהררי קודש ,וכמ"ש מרן

א .אין לאדם לנשק את בניו הקטנים

מלכא זיע"א בשו"ת יחוה דעת הנ"ל ,שכיון

בבית הכנסת ולהראות להם חיבה,

וכבודם,

כי עליו לקבוע בלבו שאין אהבה

שהקב"ה

ציוונו

על

מוראם

שבאביו נאמר ,איש אביו ואמו תיראו,
והקיש הכתוב כבודו לכבוד המקום )בבא
מציעא לב ,(.וכן לגבי רבו ,אמרו חז"ל )אבות

פ"ד מי"ב( מורא רבך כמורא שמים .ודרשו

כאהבת המקום ברוך הוא.
ב .נחלקו רבותינו הפוסקים האם איסור
זה שייך גם כאשר מנשקים קרובים

כן מהפסוק את ה' אלוהיך תירא ,לרבות

או ידידים בירידתם מהתיבה לאחר

תלמידי חכמים) .ע' תוס' ב"ק מא :ד"ה לרבות(.

שעלו לספר תורה ,יש שכתבו לבטל

ונשיקת היד היא דרך כבוד לאדם גדול

מנהג זה כיון שסוף סוף אסור להראות

ומכובד ,כמו שפירש רש"י במסכת עבודה

אהבה או חיבה במקום מקדש מעט ,זולת

זרה )יז ,(.ולכן גם בבית הכנסת מצוה לנשק
ידיהם ,שהרי זה דומה למה שאמרו במסכת
בבא בתרא )קיט ,(:הלכתא חולקים כבוד
לתלמיד בפני הרב ,היכא דפליג ליה רביה
יקרא ,והלכתא אין חולקים כבוד לתלמיד

אהבת הקב"ה .ויש שכתבו ליישב מנהג
זה ,שהרמ"א דיבר דוקא בבניו הקטנים,
שדרך העולם להראות להם אהבה וחיבה
ביותר ,משא"כ בגדולים ,שהנשיקה

בפני הרב ,איכא דלא פליג ליה רביה יקרא.

נעשית רק כדרך כבוד בעלמא ולא

כלומר שאם הרב עצמו חולק כבוד

מאהבה וחיבה .ומה גם שעושים כן

נב
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לכבוד התורה ולא לכבודו של האדם,
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קדושים

שהבנים

מנשקים ידי אביהם ,והתלמידים

ולמעשה כיון שנחלקו בזה הפוסקים

מנשקים ידי רבותיהם ,לאחר שסיימו

לכתחלה אין לנהוג כן ,אמנם

לקרות בתורה ,יסודתו בהררי קודש,

מי שנהגו בזה אבותיו ואבות אבותיו,

שהקב"ה ציוונו על מוראם וכבודם,

ואם הוא לא יבוא לנשקם לאחר שירדו

ומצוה לכבדם ולקום מפניהם ולנשק את

מעליה לס"ת ,וכן כאשר הוא יורד

ידם אף בבית הכנסת ,שזהו כבודו של

מהס"ת ,יפגעו ממנו ,ויגרם פירוד

הקדוש ברוך הוא.

וריחוק לבבות ,רשאי להמשיך במנהגו

הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו

ויש לו על מה שיסמוך.

בתוה"ק .אכי"ר .1

f

 1וכתב לי מו"ר הגר"ח רבי שליט"א על תשובה זו בזה"ל :בדין נשיקות בביהכ"נ ,כתבת יפה
מאד ,שפתים ישק .ובאמת נראה שנשיקות של אהבה זל"ז אסור בביהכ"נ ,אבל נשיקה של
יראה וכבוד ביד לאביו או לרבו זה מצוין .וכדאי להוסיף שזה לא כבוד לנשק את אביו ורבו
בפנים ,צריך יראת כבוד ,רק ביד .אבל רבו שרוצה לנשקו בפנים כדי לחזק תלמיד שיתמיד
בתפלה ושיעורי תורה זה מצוין .ופעם בעיה"ק חולון עשיתי כך בליל שב"ק לבחור מסוים ,וזה
גרם לו להתחזק ולהתקדם ,כמו משה שנשק לחותנו "וישתחו וישק לו" .ובתרגום יונתן בן עוזיאל
משמע שמשה רבינו נישקו כדי לחזקו .אבל חמיו או אביו בביהכ"נ מנשק את ידו ולא בפנים.
)ועיין בהליכות עולם ח"ח דף קסד( עכ"ד.
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מי שסיים תפלתו ופסע ג' פסיעות לאחוריו ,האם חייב לעמוד על
עומדו במקום שכלו פסיעותיו ,או שמא יכול לשבת עד שיתחיל
השליח ציבור את תפלת החזרה.
נשאלתי אודות מניין שרגילים להאריך

התם איבעי ליה למיקם ,משל לתלמיד

בו בתפלת הלחש ,מחמת

הנפטר מרבו ,אם חוזר לאלתר דומה לכלב
ששב על קיאו .ע"כ.

שחלק מן הציבור ובראשם רב בית
הכנסת שליט"א מתפללים ע"פ כוונות
הרש"ש זיע"א .האם מותר למי שסיים
התפלה לשבת במקום בו כלו שלש
פסיעותיו ,כיון שצריכים להמתין זמן

ויש

לחקור בזה ,האם מה שאמר רב מרדכי
"התם איבעי ליה למיקם" ,האם הוא

בדוקא ,דהיינו שצריך לעמוד במקום שכלו
פסיעותיו ואסור לו לשבת ,או שמא לאו
דוקא הוא ,אלא בא לשלול חזרתו לאותו

רב עד החזרה ,או שמא חייב לחכות

מקום שהתפלל ,וכדקאמר בסמוך "אם חוזר

ציבור

לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו".

לקדושה ,או לכל הפחות עד שיתחיל

ותחילה אציגה נא לפניך דברי הראשונים

תפילת החזרה .והנני להשיב תשובה

בסוגיא.

בעמידה

עד

שיגיע

השליח

מאהבה.
מקור הדין

הנה

מקור דין זה במסכת יומא )נג ,(:אמר

דעת הסוברים שיש לעמוד דוקא
במקום שכלו פסיעותיו

ומראש

צורים אראנו דברי הרי"ף )ברכות

רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן

דף כד ע"ב מדפי הרי"ף( שכתב וז"ל:

לוי ,המתפלל צריך שיפסע שלש פסיעות
לאחוריו ואח"כ יתן שלום  .1אמר ליה רב

ומשמיה דרב מרדכי אמרו ,כיון שפסע
שלש פסיעות לאחריו התם איבעיא ליה

מרדכי ,כיון שפסע שלש פסיעות לאחוריו,

למיקם ,משל לתלמיד הנפטר מרבו ,אם

 1ובטעמם של אלו הפסיעות ,עיין מה שהאריך בזה בטוטו"ד ידידי הגר"א פרינץ שליט"א
בשו"ת אבני דרך ח"א )סי' יג( ע"ש ותרו"ץ.

נד
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חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו,

ללכת למקום אחר ולא לשבת ,אלא לעמוד

אלא מיבעיא ליה למיקם התם עד דפתח

על עומדו .ודו"ק.

שליח ציבור ,וכדפתח שליח ציבור הדר
לדוכתיה ,ואיכא מאן דאמר עד דמטי שליח

ונראה

וכן

מבואר מדברי הכל בו )סי' יא( שכתב:
אחר שגומר תפלתו פוסע לאחוריו

ציבור לקדושה .עכ"ל.

שלש פסיעות ,ואם היה בצבור "עומד

דהרי"ף אתא לאשמועינן מאי

במקום שפסע" עד שיגיע שליח צבור

"לאלתר" דקאמר דאסור ,והביא

רם

בזה שתי דעות ,חד אמר עד דפתח ש"צ,
וחד אמר עד דמטי ש"צ לקדושה .אמנם
צריך ביאור מדוע חזר הרי"ף וכתב" :אלא

לקדושה,

להוציא מי שלא התפלל ,ואחר כך חוזר
למקומו שעמד בו בתפלה .עכ"ל .ופשט
לשונו מורה ,שהמתפלל בציבור צריך
לעמוד במקום שפסע דוקא.

מיבעיא ליה למיקם התם" ,דהיה לו לכתוב
בדרך קצרה "וכדפתח שליח ציבור הדר

כשחוזר

ומתפלל

בקול

שו"ר

שגם המאירי )ברכות לד ע"ב ,ד"ה

לדוכתיה" ,ויודעים היינו דכל שלא פתח

במסכת( סובר כן ,וז"ל שם :ובדברי

הש"צ אין לחזור למקומו הראשון .אלא יש

הגאונים מצינו שצריך לו "לעמוד במקום

לומר שבא להשמיענו דבר נוסף ,והוא שיש

שכלו פסיעותיו" עד שיפתח שליח ציבור

לו לעמוד דוקא במקום שכלו פסיעותיו,

וכו' .עכ"ל .ומבואר כאמור .וכן משמע

ולא לשבת או ללכת למקום אחר.

בספר המנהיג )דף יט ע"א( שכתב" :ובמקום

גם

הרא"ש )פ"ה דברכות סי' כג( צדיק עת'ק
לשון

הרי"ף

הנ"ל.

כיעו"ש.

ומה

שפרשנו בדעת הרי"ף ,יש לפרש ג"כ
בדעתו .וכן יש לפרש גם בדעת האבודרהם
)עמ' קד( ,והטור )סי' קכג( ,שהעתיקו לשון
הרי"ף .כיעו"ש.

גם

שכלו שלש פסיעותיו צריך לעמוד ואם חזר
למקומו מיד דומה לכלב שב על קיאו".
ע"ש.

והרמב"ם

)פ"ט מהל' תפלה ה"ב( כתב וז"ל:
וכל מי שיגמור תפלתו עם

הציבור יפסיע שלש פסיעות לאחוריו
ויעמוד במקום שהגיע אליו בעת שיפסיע.

הלום ראיתי לתלמיד הרשב"א בספר

ע"כ .ומדלא כתב שאין לו רשות לחזור

צרור החיים )דרך ראשון סי' יג( שכתב

למקומו הראשון ,להורות נתן שצריך דוקא

וז"ל :וכתב הרי"ף ז"ל בס"פ אין עומדין,

שיעמוד במקום שכלו פסיעותיו .אמנם

דאחר שפסע ג' פסיעות יש לו לעמוד שם

לכאורה יש לדחות ,דהנה להלן בסמוך )שם

עד שיפתח שליח ציבור התפלה .ע"כ.

ה"ד( כתב :וכיון שהגיע שליח ציבור

ומהא דכתב שיש לו "לעמוד שם" ,ולא

לקדושה ,יש רשות לכל אחד ואחד לחזור

כתב "ואין לו לחזור למקומו עד שיפתח"

במקום שעמד בו בתפלה .ע"כ .ולפ"ז יש

וכו' ,משמע דס"ל אליבא דהרי"ף דיש

לומר ,דמה שכתב בתחילה "ויעמוד במקום

לעמוד דוקא במקום שכלו הפסיעות ,לא

שהגיע שאליו בעת שיפסיע" ,היינו לאפוקי
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שלא יחזור למקומו הראשון עד שיגיע

אלא מיבעי ליה למיקם התם ,כלומר שאין

שליח צבור לקדושה .וכן נראה שהבין

לו לחזור מיד למקום שהתפלל אלא

המעשה רקח )שם ה"ג( מדברי הרמב"ם.

"ימתין" עד קדושה ,ואח"כ רצה חוזר רצה

ע"ש.

עומד במקומו .עכ"ל .ומדקאמרי "אלא

נלע"ד יותר לומר בדעת הרמב"ם ז"ל

ימתין" וכו' ,משמע ד"למיקם" דקאמר רב

שגם הוא סובר דצריך לעמוד דוקא

מרדכי ,לאו דוקא הוא ,אלא היינו לשהות

במקום שכלו פסיעותיו .וחילי מהא דחילק

שם .וכיון שכל הטעם הוא שלא לחזור,

בין שני הדינים ,דבהלכה ב' כתב "שיעמוד

ממילא שפיר דמי אף לילך למקום אחר

במקום שהגיע אליו" .ורק להלן בהלכה ד'

ובלבד שלא יחזור למקום שבו התפלל .וכן

כתב "שכיון שהגיע ש"צ לקדושה יש רשות

משמע קצת ממה שלא הדגישו שימתין

לכל אחד ואחד לחזור במקום שעמד בו

במקום שכלו פסיעותיו ,ונראה שלזה

בתפלה" .ואם אכן כל הקפידא היא רק לא

נתכוונו במה שכתבו "כלומר שאין לו

לחזור למקומו הראשון ,ואין צורך לעמוד

לחזור מיד למקום שהתפלל" ,דר"ל לא

דוקא במקומו ,היה לו לכתוב כן מיד

תימא דוקא למיקם התם ,אלא העיקר שלא

בסמוך בחדא מחתא ,ומדחילק ביניהם

יחזור למקום שהתפלל בו .אולם מהסיפא

משמע דתרי דינים נפרדים הם .ומה גם

דכתבו "רצה חוזר רצה עומד במקומו",

שצריך ראיה מפורשת להוציא את מילת

משמע

שכלו

"יעמוד" מפשוטה ,ומדוע לדחוק שאין

פסיעותיו ,דאל"ה מאי "במקומו" דקאמרו.

משמעותה כפשוטה.

וצ"ע .ושו"ר בספר היראה לרבינו יונה

ברם

שעומד

במקומו

היכן

דמשמע יותר כהצד הראשון ,וז"ל שם :ואל
ראשונים שדבריהם מתפרשים לתרי
אנפין

אמנם

יחזור מיד למקומו ,פן יחשב ככלב השב על
קיאו .עכ"ל .ומדלא כתב שום מילה על ענין

זו לשון רש"י במסכת יומא )נג:(:

עמידה או שהייה ,שמע מינה דכל הקפידא

התם איבעי ליה למיקם ,במקום

היא דוקא שלא ישוב למקומו הראשון.

שהפסיעות כלות ולא לחזור לאלתר .ע"כ.

וכמו

כן ניתן לדייק מדברי הרי"ד בפסקיו

ודבריו מתפרשים לשני פנים ,דבתחילה

)ברכות לד ע"ב ,ד"ה אמר( שכתב וז"ל:

כתב "במקום שהפסיעות כלות" ,ומשמע

משמיה דרב מרדכי אמרו ,כיון שפסע ג'

דדוקא שם יש לו לעמוד ,אלא ששוברו

פסיעות לאחוריו התם איבעי ליה למיקם.

בצדו במ"ש "ולא לחזור לאלתר" ,ומשמע

פירוש ,ולא יחזור למקומו מיד .משל

דכל הקפידא היא דוקא לא לחזור ,אבל

לתלמיד הנפטר מרבו אם חוזר מיד דומה

רשאי לשבת או ללכת לאחוריו.

לכלב שב על קיאו אלא מיבעי למיקם התם

גם

דברי תלמידי רבנו יונה בברכות )על

עד דפתח שליח ציבור וכד פתח שליח

הרי"ף שם( מתפרשים לתרי אנפין ,וז"ל:

ציבור הדר לדוכתיה )ואיכא דאמר( עד

נו
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הראני ידידי הרב שי שוברט נר"ו

דכתב על התיבות "איבעי ליה למיקם"

שכן כתב בסידור רב עמרם גאון )דף

פירוש "ולא יחזור למקומו מיד" .משמע

י ע"א( וז"ל :ואמרינן משמיה דרב מרדכי,

שסובר שכל הקפידא היא לא לחזור

מקום שכלו שלש פסיעות ,שם צריך לעמוד

למקומו הראשון ולא לעמוד דוקא במקום

וליתן שלום ,ואינו צריך לחזור למקום

שכלו פסיעותיו ,ואף שחזר בסוף והעתיק

שהתפלל וליתן שלום ,ואם חזר למקומו

לשון הרי"ף ,מכל מקום דבריו ברישא יעידו

הראשון ונתן שלום ,למה הוא דומה

על כוונתו בסיפא .ודו"ק .אמנם עדיין יש

לתלמיד הנפטר מרבו וכו' .ע"כ .וזה כדברי

מקום לדחוק שאין כוונתו כן ,ומה שבארנו

רב שרירא גאון הנ"ל ,שכל הקפידא היא

בדברי הרי"ף ,יש לבאר גם בדבריו .וצ"ע.

שלא יחזור ליתן שלום במקום הראשון
שהתפלל.

דברי הגאונים המתירים לחזור
למקומו לאחר אמירת "עושה שלום"

כל

וכן

מצאתי לחד מן קמאי ,מר ניהו רבינו
אליקים ז"ל בפירושו למס' יומא )נג(:

שכתב וז"ל :התם איבעי ליה למיקם ,אין
קבל דנא ,חזיתיה בתשובות גאוני מזרח

צריך לעמוד במקומו לאחר תפילתו אלא

ומערב )סימן קכא( וז"ל :והכי אמר רב

כשיעור שיתן שלום לשמאלו ולימינו .ע"כ.

וחזר

ומבואר דס"ל כרב שרירא ורב עמרם גאון

לאחוריו שלש פסיעות ונתן שלום ,כל מה

הנ"ל ,שכל הקפידא לעמוד במקומו זה עד

שירצה יעשה ואין בכך כלום .ואם עומד

שיתן שלום ,דהיינו שיאמר "עושה שלום",

במקומו או שחוזר לאלתר ,או שממתין עד

ולאחר מכן יכול לעשות כרצונו .וכן משמע

שיאמר קדוש או לפניו או לאחריו שפיר

גם במחזור ויטרי )סי' כח( ע"ש.

שרירא

גאון,

ישראל

שהתפלל

דמי .ע"כ .הא קמן להדיא ,דס"ל לרב

וכיוצא

בזה כתב גם בספר אהל מועד )שער

שרירא גאון ז"ל ,דאחר שעשה שלש

התפלה ,דרך ראשון נתיב ט'( וז"ל:

פסיעות ,ועדיין לא נתן שלום )כלומר ,לא אמר

וכיון שפסע ג' פסיעות לאחריו וכו' מתעכב

"עושה שלום במרומיו"( ,אזי אסור לו לחזור

עד שפותח שליח ציבור ,ואם אינו בציבור

למקום תפילתו ,דהוי ככלב השב על קיאו.
אבל לאחר שאמר "עושה שלום" לית לן

מתעכב כדי הילוך ד"א" ,ובשם ר' מרדכי
גאון  2אמרו מקום שכלו פסיעות ,שם צריך

בה ,ויכול הוא ללכת לכל כיוון שירצה או

ליתן שלום במקום שהתפלל ,ואם חזר

לשבת במקומו.

למקומו הראשון ונתן שם שלום ,דומה

 2והנה מה שכתב בשם ר' מרדכי גאון ,כוונתו לרב מרדכי הנזכר בגמ' ביומא ,וכמ"ש הרשב"א
בתשובה ח"א )סי' תלו( דמאמר זה של רב מרדכי אינו מנוסח הגמרא ,אלא שהרי"ף כתבו
בפרק אין עומדין שאמרו כן משמיה דרב מרדכי ,ורב מרדכי היה גאון )לא תנא ולא אמורא(.
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לתלמיד הנפטר מרבו" וכו' .ע"כ .ומבואר

רבינו ירוחם )נ"ג ח"ג כה (:כתב ,נראה כי

בשם ר' מרדכי גאון )עיין מ"ש בהערה(

ביחיד אינו חוזר מיד אלא ישהה מעט וכו'.

שנתינת השלום צריכה להיעשות במקום

עכת"ד .ובשלחנו הטהור )שם ס"ב( פסק

שכלו פסיעותיו ,ולא במקום תפילתו

בזה"ל :במקום שכלו שלש פסיעות יעמוד,

הראשון ,ומשמע שכל הקפידא היא רק

ולא יחזור למקומו עד שיגיע שליח ציבור

בנתינת השלום ,ואחר שנתן שלום לית לן

לקדושה ,ולפחות עד שיתחיל שליח ציבור

בה ,ויכול ללכת לכל מקום שירצה ,ואף

להתפלל בקול רם .ע"כ.

לחזור למקומו הראשון.
דברי האחרונים בדעת מרן ,ודברי
הרד"ך
דברי מרן בבית יוסף ובש"ע

ואחר

ולכאורה

יש לדייק מהא דכתב "יעמוד",

הודיענו אלקים את כל זאת ,הבוא

דצריך לעמוד על עומדו במקום

נבוא בית'ה יוסף )סי' קכג( לשבור

שכלו פסיעותיו ,ואין לשבת או לילך למקום

מעט אוכל ,והנה על דברי רבינו הטור

אחר .ואכן ראיתי להכנה"ג )בהגהות הטור

שצדיק עת'ק לשון הרי"ף ,כתב מרן ז"ל

שם( שכתב וז"ל :ובמקום שכלו ג' )כצ"ל(

שכ"כ גם הרא"ש ,ושהרמב"ם כתב כמ"ד

פסיעות יעמוד וכו' .נ"ב ,וחייב הוא לכוין

עד דמטי ש"צ לקדושה .ושוב הביא דברי

רגליו כמו בתפילה .הרד"ך בית כ"ז .ועיין

ה"ר דוד אבודרהם בשם הראב"ד ,שכשהוא

עוד שם ובספר בנימין זאב )סימן קסה(

מתפלל יחיד ממתין כדי שיעור זה .אבל

)סק"ה(,

)כצ"ל(.

עכ"ל.

וכ"כ

המג"א

ע"ש .ובהגהות הב"ח )על הרי"ף שם( תמה ע"ד הרשב"א ,שהרי תלמוד ערוך הוא ביומא .אבל
בדקדוקי סופרים )יומא שם( כתב דבכתבי יד של הש"ס ליתא למימרא זו .ונראה שמטעם זה לא
ציין הב"י לגמ' דיומא רק לדברי הרי"ף והרא"ש ,ועכ"פ דבריו הוכנסו בטעות לתוך מקצת
העתקי הגמרא .גם רבנו אברהם מן ההר מציין שמאמר רב מרדכי חסר מגירסת הגמרא שהיתה
לפניו .עיין בשבולי הלקט סימן כה .ע"ש .גם בספר הבתים )שערי תפלה שער ח אות יח( כתב
שדין זה כתב הרי"ף בשם רב מרדכי גאון .ע"ש .וזה דלא כמ"ש היעב"ץ במור וקציעה )סי' קכג(
שדבר זה נתעלם מהרשב"א ונצטער ע"ז בתשובותיו.ע"ש .ולפי האמור לק"מ דבנוסחאות תליא
מילתא .וע' להגר"ד ברדא נר"ו בשו"ת רביד הזהב ח"ב )סי' יג( שכתב ,שברשב"א ובשלטי
הגיבורים מבואר דגרסו בדברי הרי"ף שרב מרדכי היה גאון .אולם בגמרא לא גרסו .אלא
דלכאורה נראה דהוו תרי רב מרדכי ,כיון דאשכחן בתלמוד בדוכתי טובא רב מרדכי אמר לרב
אשי ,והא ודאי דהיה אמורא ,ולפי הרשב"א ושלטי הגבורים איכא נמי רב מרדכי גאון .וי"ל.
ע"ש .וע"ע מ"ש בזה בספר אמרי אופיר )סי' קכג עמ'  (238ואכמ"ל.
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והעולת תמיד )סק"א( ,והאליה רבה )סק"ד(,

סגורות ישרות כמו בתפלת שמונה עשרה.

והשלמי צבור )דף קלו ע"א( ,והשלחן מלכים

עכ"ד.

)סק"ב( ,והמגן גבורים )סק"ד( ,והחסד
לאלפים )אות כד( ,ובסידור בית עובד )דף צ

ע"א( ,ובדרך החיים )אות ב( ,ובקיצור שלחן
ערוך )סי' יח אות יג( ,ובשתילי זתים )סק"ג(,

נראה שהאחרונים לא ראו ד' הרד"ך
במקורם

והנה

מה שהביאו כל הני רבוותא הנ"ל

ובספר שיח יצחק להג"ר אליהו מני )דף קלד

בשם הרד"ך ,שיש לעמוד במקום

ע"א( ,ובכף החיים סופר )אות יא( ועוד .ע"ש.

שכלו פסיעותיו וחייב הוא לכוין רגליו כמו
בתפלה .הנה המעיין בדברי הרד"ך )בבית כז(

תמיהת ה"תורת חיים" על המקילים
לשבת

וכבר

ישר יחזו פנימו דלא דיבר מזה כלל וכלל,
אלא כתב כן לענין אמירת הקדושה .וכיון
שאין שו"ת הרד"ך מצוי אצל כל אחד

עורר בזה הגאון תורת חיים סופר

ואחד ,אמרתי להעתיק לשונו ,וכך כתב:

)סק"ב( על המקילים בדבר ,וז"ל:

ואם כן זכינו לדין לדעת הרב ,שאין לו

מהתימה שהמון העם מקילים בזה ויושבין

רשות לחזור למקום אשר עומד בו בתפילה

מיד כשגומרים תפילתם ,וכשמגיע הש"צ

עד שיגיע ש"צ לקדושה ,שאז כל יחיד

לקדושה עומדים ,והוא כנגד הדין המפורש

ויחיד חוזר לעבודת בוראו שחייב הוא

כאן .ולכל הפחות צריכים לעמוד על

לענות קדושה ,ודרך אגב אומר שחייב הוא

מקומם עד שיתחיל הש"צ התפילה ,ומן

לכוין את רגליו כמו בתפילה ,שהרי אנו

הראוי לעורר העם על דבר זה .עכ"ל.

אומרים נקדש וכו' כשם שמקדישים אותו

והביאוהו להלכה בכף החיים )אות טו"ב(,

וכו' וכתוב ורגליהם רגל ישרה וכו' .עכ"ל.

ובשו"ת יחוה דעת ח"ה )סי' יא בהערה(,

ודעת שפתיו ברור מללו שרק בקדושה

ובשו"ת אז נדברו ח"ב )סי' עט סוף אות א(,

עצמה צריך לכוין את הרגלים ותו לא מידי.

ובספר לקט הקמח החדש )סי' קכג ס"ב אות

וכבר העיר בזה איש"י כהן גדול בביאור

א( ,ובשו"ת רבבות אפרים ח"ה )סי' תקפה(

הלכה )סי' קכג ד"ה יעמוד( וז"ל :הנה עיקר

ע"ש .וכמו כן ראיתי בספר דרך ישרה )עמ'

דין דעמידה זו כתב המג"א בשם הרד"ך

רא( בשם הגר"ש דבליצקי זצ"ל בשו"ת

ובנימין זאב .ולא נמצא בבנימין זאב,

שומע ומוסיף )בכת"י( שכתב וז"ל :יש

וכמ"ש באליה רבה .וגם ברד"ך לא מצאתי,

כאלה שבגמרם את התפלה ,אחרי שפוסעים

דהוא מיירי שם רק מקדושה ,מכל מקום

הולכים ממקומם ומתיישבים וכדומה ,והלא

נראה לי דיש להורות כן על כל פנים בעושה

דין ערוך הוא בשלחן ערוך שצריך לעמוד

שלום .עכ"ל .גם בערוך השלחן )שם סעיף ג(

על מקומו שם עד שיגיע ש"צ לקדושה,

כתב :ויש מי שכתב דבעמדו שם חייב לכוין

ולפחות עד שיתחיל חזרת הש"צ ,ולדעת

רגליו כמו בתפלה )מג"א בשם הרד"ך(,

הקיצור ש"ע צריך לעמוד שם ברגליים

ודברים תמוהים הם ,מה שייך שם כיון
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רגליו .ועיינתי ברד"ך ואקדושה קאי .ע"ש.

אף שא"צ לכוון רגליו ,מ"מ צריך
לעמוד

וא"צ זה כלל ואין נוהגין כן כי אין שום
טעם בזה] .גם מה שהביא המג"א מבנימין
זאב ליתא שם כלל כמ"ש הא"ר[  .3עכ"ד.

על

כמו בתפלה ,מ"מ מדברי הרי"ף

גם בשו"ת עמודי אש )סי' ג אות ה( העיר בזה

והרא"ש והטוש"ע ושאר ראשונים שציינו

על המג"א ושאר פוסקים ,דליתא להא

לעיל ,משמע שלכל הפחות יש לעמוד

בשו"ת הרד"ך ובבנימין זאב .ע"ש .ומן

במקום שכלו פסיעותיו עד שיגיע שליח

האמור יש להעיר על מה שפסק בילקוט

ציבור לקדושה ,או לכל הפחות עד שיתחיל

יוסף )סי' קכג סעיף ה ,עמ' קמב( שכשעומד

תפילת החזרה ,ואין ללכת למקום אחר או

במקום שכלו הפסיעות יעמוד בכיוון רגליו

לשבת אפילו במקומו.

זה אצל זה כמו בתפלה .ובהערה שם ציין

וכן

כל פנים ,אף דלא בעינן לכוין רגליו

מוכח מדברי הלבוש )סי' קכג ס"ב(

לרד"ך שהובא בכנה"ג ובמג"א .ע"ש.

שכתב וז"ל :ובמקום שכלו השלש

ובמחכ"ת לא זכר ש'ר לרגע קט מדברי

פסיעות "יעמוד" ולא יחזור למקומו עד

הביאור הלכה וערוך השלחן ושאר פוסקים

שיגיע ש"צ לקדושה וכו' .ע"כ .ודוחק לומר

שהעירו בזה ,דליתא ברד"ך כלל .וצ"ע.

דמה שכתב "יעמוד" הוא לאו דוקא ,אלא

ושו"ר לרב אחא'י גאון בספרו הלכה ברורה

ע"כ דהבין שצריך לעמוד דוקא במקום

ח"ו )עמ' רלד( שפסק" ,שאחר שסיים אמירת

שכלו הפסיעות .וכמו כן תמצא בחיי אדם

"עושה שלום" ,אינו חייב לכוון רגליו זו

)כלל כד אות ל( וז"ל :במקום שכלו הפסיעות

אצל זו" .ובהערה שם ציין לפוסקים הנ"ל

יעמוד .ולא יחזיר פניו לצבור עד שיסיים

שהעירו על המג"א וסיעתו .ע"ש .ודו"ק.

הש"ץ

תפלתו

שלא

יחשדוהו

שדילג

 3ונראה שהמג"א נמשך בזה אחרי הכנה"ג מבלי לראות דברי הרד"ך בפנים ,וזאת אע"פ שלא
הזכירו ,וכבר העיר בזה בשו"ת עמודי אש )סי' ג אות ה( ע"ש .ועיין להגאון הגדול רבי מאיר
מאזוז שליט"א במילואים לשו"ת איש מצליח ח"א )כרך א' דף נח ע"א( שכתב וזת"ד :כתב הרב
יד אהרן )או"ח סי' לב ,ד"ט ע"ג( וז"ל :והאמת כן הוא ,שהמג"א ז"ל לא היה רואה דברי
הפוסקים במקומן כי אם בכנה"ג ,וכבר מצאתי בכ"מ על איזה פוסק שמביא דבריו בכנה"ג ומק'
עליו .ולראות )צ"ל ולרואה( הדברים בשרשם יראה דלק"מ .ולפעמים מקשה קו' הפוסק עצמו
וכו' .ע"כ .והביאו בקצרה החיד"א במחב"ר )או"ח סי' מו סק"ה בד"ה אמנם( ,והי"מ בכללי
המחברים )אות מב( ,והשד"ח בכללי הפוסקים )סי' טו אות כ( ,וכ"כ הבאה"ט )או"ח סי' קכח
ס"ק סז( ,ולזה כיון גם הגר"א )באו"ח סי' תר"ן ס"ק לח( ע"ש .וע' בס' מבחר כתבים להר"מ
שטראשון ז"ל הנדפס מחדש )עמוד קע בהערה( ע"ש.
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לפע"ד אחר המחילה אין זה מוכרח

הש"ץ לקדושה או לפחות כשיתחיל הש"ץ

כלל ,דמ"ש "ישהה שם" אפשר

התפלה .ע"כ .ומוכח מדבריו שסובר שיש

שהכוונה לשהות שם בעמידה ,ואין לדייק

לעמוד דוקא במקום שכלו פסיעותיו ,ואין

מהא דשינו מלשון הש"ע ,דנהי אם היו

הטעם רק משום שלא יחזור למקומו

מעתיקים לשונו מילה במילה ומחליפים

הראשון ,דהא עשה הפסק בין שני הדינים

תיבת "ויעמוד" בתיבת "ישהה" אה"נ דיש

בדבר אחר ,שלא יחזיר פניו לציבור וכו'.

לדקדק כן ,אך עתה דנקטו לשון אחרת

ודו"ק .וע"ע בשו"ת מעשה נסים ח"ג )סי'

לגמרי ,אין לפרש בכוונתם שיחלקו על

רטו אות יז( ,ובשו"ת ויצבור יוסף )בר שלום,

דברי כל הפוסקים וממשמעות דברי מרן

ח"ג ריש סי' יח( ,ובספר "פתח שערי שמים"

ז"ל מבלי לפרש דבריהם הדק היטב .וזה
ברור.

ח"ג )עמ' תקצח והלאה( ע"ש.

ומצאתי

במקום

דעת הגר"ח פלאג'י והבן איש חי
זיע"א

וראיתי

און לי בדברי מרן הבן איש חי
אחר,

דהנה

בפרשת

תרומה )אות י( כתב וז"ל :אם גמר אדם
תפילתו קודם שסיים השליח ציבור ,לא

לכמה מהאחרונים שרצו לדייק

ישיח ולא ילמד אפילו בדברי תורה בין

זצ"ל

ושותק

מדברי

הגר"ח

פלאג'י

לחש

לחזרה,

אלא

"עומד"

בספרו כף החיים )סימן טו אות מה( ,ומדברי

"וממתין" עד שיתחיל הש"צ החזרה .עכ"ל.

מרן הרי"ח הטוב זיע"א בבן איש חי )ש"א

הא קמן להדיא דס"ל דבעינן שיעמוד

פר' בשלח אות כד( ,דסבירא להו דלא חייב

בדוקא במקום שכלו פסיעותיו ,ואין כוונתו

לעמוד דוקא במקום שכלו פסיעותיו ,אלא

במה שכתב "עומד" ל"שוהה" ,שהרי מיד

כל הקפידא היא שלא יחזור למקומו

בסמוך כתב "וממתין" ,ואם "עומד" הכוונה

הראשון ,וחילם מהא דכתב הגרח"פ )שם(:

ל"שוהה",

וכתב

ובמקום שכלו פסיעותיו "ישהה שם" ,וטוב

"וממתין"?! אלא ע"כ שסובר שצריך

להקפיד שלא ילך אדם לפניו וכו' .ע"ש.

לעמוד שם .ודו"ק.

אמאי

כפל

הדברים

וכיו"ב הבינו מלשון הגרי"ח שכתב )שם(:
במקום חולשה או חולי יש להקל
לשבת

ובמקום שכלו פסיעותיו "ישהה שם" עד
שיגיע ש"צ לקדושה וכו' .ע"ש .ומדכתבו
"ישהה שם" ולא "יעמוד שם" ,משמע שאין

ברם,

כבר כתב מרן הראש"ל נר"ו בילקוט

קפידא לעמוד דוקא) .עיין ירחון אור תורה טבת

יוסף )תפלה ח"ב ,סי' קכג עמ' קמ( דמי

התשנ"ב ס"ס מח ,ובשו"ת אלישיב הכהן ח"א סי'

שיש לו חולשה ,או זקן וחולה ,וקשה לו

ב אות ב ,ובספר אמרי אופיר עמ'  ,241ובקובץ ויען

להמתין לחזרה כשהוא עומד ,יכול לשבת

שמואל חלק י"ד סי' לז אות ד(.

במקום שכלו ג' הפסיעות .ע"ש .וכן

ירוץ דברו +
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העלה רב אחא'י גאון יצ"ו בספרו הלכה

לאחר תפילת הלחש ,ולא יחזור מיד

ברורה ח"ו )עמ' רלז( ע"ש .ונלע"ד דאם

למקומו הראשון דהוי ככלב השב על

מאריכים מאד בתפלת הלחש )כגון במנין בו

קיאו .אלא ימתין שם עד שיגיע שליח

השואל נר"ו מתפלל( וצריך להמתין זמן רב עד
חזרת הש"צ ,וקשה עליו הדבר ,גם אז יש
להקל לשבת במקומו עד שיתחיל הש"צ
תפלת החזרה .דבכה"ג יש לסמוך ע"ד
הגאונים הנ"ל ושאר פוסקים שהקילו בזה.
]ועיין עוד להלן בסימן הבא מ"ש בזה[.

הציבור לקדושה ואז יחזור למקומו
הראשון .ובמקום צורך כגון שהוא חלש,
או זקן וחולה ,או שמאריכים מאד
בתפלת הלחש והוא צריך לחכות זמן רב
וקשה עליו הדבר ,יכול להקל ולשבת
במקומו עד שיפתח הש"צ בתפלת
החזרה ,ואז יעמוד שוב וכשיגיע הש"צ

מסקנא דדינא

העולה מן האמור ,שיש לעמוד על
עומדו במקום שכלו פסיעותיו

לקדושה ,יחזור למקומו הראשון.
בברכת התורה
הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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סימן ט
עוד בענין הנ"ל.
עיין

שהעלנו

הרי"ף( שכתבו" :אלא מיבעי ליה למיקם

בתשובה

בעניותין ,שיש לעמוד על עומדו

התם ,כלומר שאין לו לחזור מיד למקום

במקום שכלו פסיעותיו עד שיגיע שליח

שהתפלל ,אלא ימתין עד קדושה ואח"כ

למקומו

רצה חוזר רצה עומד במקומו .ע"כ.

הראשון .ורק במקום חולשה או זקן וחולה

ומדקאמרי "אלא ימתין" וכו' ,משמע

וכיו"ב ,יש להקל לשבת במקומו.

דלמיקם דקאמר רב מרדכי ,לאו דוקא הוא,

הציבור

והנה

לעיל

לקדושה,

ואז

בסמוך

יחזור

בהיותי בזה ראיתי להרה"ג ר' דקל
הכהן שליט"א בשו"ת אלישיב הכהן

ח"א )סי' ב( דס"ל כל בתר איפכא ,והעלה
דיש להקל לשבת או ללכת ממקומו בסוף
התפלה אף לכתחלה .וכבר עמד על דבריו
הרה"ג ר' ארז זבולון נר"ו בירחון אור תורה
)חשון התש"פ סי' יב( ודחה ראיותיו .וכיון
שגם לי הקטן היו כמה הרהורי דברים בזה,
אמרתי ארדוף אצ'יג דבריהם עם מעט
הוספות.

הנה

אלא היינו לשהות שם .וכיון שכל הטעם
הוא שלא לחזור ,ממילא שפיר דמי אף
לילך למקום אחר או לשבת ובלבד שלא
יחזור למקום שבו התפלל .עכת"ד .אמנם
כבר כתבנו לעיל ,דמסוף דבריהם משמע
איפכא ,שהרי כתבו "רצה חוזר רצה עומד
במקומו" ,ומבואר להדיא שעומד עדיין
במקומו היכן שכלו פסיעותיו .וכן העיר
באור תורה )שם( והוסיף ,דיש לפרש
"ימתין" עומד במקומו עד קדושה ,ואיך
שמעינן מינה דשפיר דמי לילך למקום אחר.

בשו"ת אלישיב הכהן )שם אות ב( כתב

וכן יש לפרש דברי שאר הראשונים שהביא

לדייק מדברי כמה ראשונים שכל

שם שכתבו שצריך "לשהות" "ולהמתין"

הקפידא היא דוקא שלא לחזור למקומו

וכיו"ב ,שצריך לשהות ולהמתין עומד

הראשון ,אבל א"צ לעמוד במקומו .ותחילה

במקומו.

דייק כן מלשון רש"י )ביומא נג (:כיעו"ש.
וכבר כתבנו לעיל שדברי רש"י יכולים
להתפרש לתרי אנפין ,ואין זה מוכרח דס"ל
דאין צריך לעמוד.

ושוב

ומה

שכתב להוכיח מלשון הרי"ד בפסקיו
לברכות )סוף פרק אין עומדין( ע"ש.

כתב על זה באור תורה הנ"ל וז"ל :הנה לא
סיימו קמיה דמר סוף לשונו של הרי"ד שם,

הביא שמבואר כן מדברי תלמידי

והיא כלשון הרי"ף והרא"ש ,ואדרבה מוכח

רבינו יונה )בברכות דף כד ע"ב מדפי

דס"ל דיש לו לעמוד שם ולא לזוז ממקומו.

ירוץ דברו +
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מה שכתב להוכיח מלשון רבנו ירוחם

שם מיהא בעי ,ולשבת או ללכת משם

)נתיב ג' ח"ד דף כ"ה ע"ב סוף ח"ג( שכתב

בודאי שאינו רשאי .ופשוט.

שהמתפלל ביחיד ישהה מעט ,הנה מלבד
מה שכתבתי לעיל בסמוך לדחות ,יש לומר

ומה

מדברי הרב דברי חמודות ,הנה אף

עוד דהתם מיירי ביחיד המתפלל לבדו,

שאין קשר בין שלש הפסיעות שפסע בסיום

וביחיד המתפלל לבדו אין צורך לעמוד

תפילתו לפסיעות שפוסע לפניו קודם

במקומו ,וכמו שמדוקדק בלשון הרמב"ם

הקדושה ,ומותר לעבור לפניהם ,מ"מ מוכח

שם ,וכן נראה מדברי הרי"ף והרא"ש וכל

בהדיא שמנהג העולם שלאחר שמסיימים

הראשונים שכתבו שיעמוד שם עד שיתחיל

תפילתם ופוסעים שלש פסיעות שם על

הש"צ החזרה או עד הקדושה .ומוכח

עמדם יעמודו.

שכשמתפלל

יחידי

אין

צריך

לעמוד

במקומו ,דאטו עד מתי יעמוד שם .ותו לית
ליה רק איסורא שלא יחזור מיד למקומו
דלא ליהוי ככלב השב על קיאו ,ולכן סגי

ומה

שכתב שם )אות ד( לדחות ההוכחה

שתמה עוד שם )אות ה( על מרן
הראש"ל זצ"ל שבתוך התשובה

ביחוה דעת ח"ה )סי' יא( הביא דברי כמה
אחרונים שכתבו דמ"ש הרמב"ם

)פ"ט

בכך שישהה מעט ולא יחזור למקומו מיד.

מהלכות תפילה ה"ג( "והכל עומדים ושומעים

אבל במתפלל בצבור מודה רבנו ירוחם

ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה" ,דעמידה

שצריך לעמוד במקום שסיים פסיעותיו ,וכן

היינו שתיקה ,ולעולם אין צריך לעמוד

נראה באמת ממה שכתב שם וז"ל :ויש

בחזרת הש"צ .ע"ש .ואמאי הכא שכתב מרן

אומרים שיעמוד שם במקום שפסע שלש

השו"ע "יעמוד" והוא לשון הרמב"ם )שם

פסיעות עד שיתחיל הש"צ לחזור בקול רם

הלכה ב( פשיטא ליה דדוקא עמידה .ואדרבה

התפילה ואז חוזר למקומו .ע"כ .ודוחק

איפכא מסתברא וכו' ,ושוב הראוני למו"ח

לומר דלאו דוקא הוא .והרהמ"ח נר"ו

שליט"א בירחון אור תורה )טבת תשנ"ב סוף

השמיט לשון זה.

סי' מח( שתמה כן על מרן הראש"ל

גם

מה שכתב להוכיח מלשון הב"ח אינו
מוכרח ,דהב"ח ביחיד מיירי וכנ"ל,

שאין צריך לעמוד במקומו רק שלא יחזור
למקומו מיד.

גם

דלמטוניה מדוע לא נפרש וכו' .עכ"ל.
תמיהתם במחכ"ת תמוהה ,שאף שבשני
המקומות היא לשון הרמב"ם ,מה בכך,
שהרי בהלכה ג' אפשר לפרשו ענין שתיקה,
דהוי כאילו כתב והכל שותקים ושומעים

מה שהאריך שם )אות ג( להוכיח דלא

וכו' ,משא"כ בהלכה ב' שכתב יפסיע שלש

כמ"ש האחרונים בשם הרד"ך ,ושאף

פסיעות לאחוריו ויעמוד במקום שהגיע

הרד"ך לא נתכוון אלא בשעת הקדושה.

אליו וכו' ,ע"כ דלא שייך לפרשו לשון

ע"ש .הנה אין זה ענין לנדון דידן ,שאף אם

שתיקה ,דהוי כאילו כתב יפסיע שלש

נאמר שאין צריך לכוין רגליו ,מ"מ לעמוד

פסיעות לאחוריו "וישתוק" במקום שהגיע

סד
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אליו וכו' .ועל כרחך לפרשו לשון עמידה

בזה ,אך מ"מ מצינו לגדולי ישראל אחרים

ממש .וזה פשוט כביעתא בכותחא.

שהיו מחמירים בזה ואפילו בעת זקנתם כפי

ומה

שכתב שם שכן נהגו רבנן קשישאי

שהביא בספר פאר הדור על מרן החזון איש

וביניהם הגאון הקדוש בעל איש

זצ"ל.

מצליח זצוק"ל והמקובל האלקי ר' מרדכי
שרעבי זצוק"ל ,הנה שמא מחמת זקנה או
חולשה עשו כן ,ואין להוכיח מזה דשפיר
דמי לעשות כן אף לכתחלה .ודייקא נמי
שלא כתב שהיו הולכים למקום אחר אלא
רק יושבים במקומם .צא ולמד ממ"ש בספר
פאר הדור ח"ג )עמ' כו( שהביא עדות
שהגאון החזון איש זצ"ל היה עומד במקום
שכלו פסיעותיו אף בשנותיו האחרונות על
אף חולשתו הרבה ואע"פ שבחזרת הש"צ
נהג לשבת .וע"ש .ומכלל דברינו תשובה
מוצאת לעוד כמה דברים שכתב הר"ב
אלישיב הכהן נר"ו שם במחכ"ת כאשר
יחזה המעיין .באופן שהעיקר להלכה
ולמעשה שצריך לעמוד במקומו ואין לו
לשבת שם או ללכת משם עד שיגיע ש"צ

גם

מ"ש על הגה"ק המקובל האלקי רבינו
מרדכי שרעבי זצ"ל ,הנה ספר דרך

צדיקים הנזכר שם ,אינו מצוי אצלי .אבל
ראיתי

בספר

"רבינו

מרדכי

שרעבי"

בהוצאת ישיבת "נהר שלום" )בעמ' (144

שכתבו וז"ל :רבינו היה בקי באופן מיוחד
בסדר הכוונות ,ותפילתו לא ארכה יותר
משבע עד עשר דקות ,כאשר עדיין טרם
סיימו החזן ושאר המקובלים את תפילתם
אשר ארכה כחצי שעה .באותו זמן שבין
לחש לחזרה ,היה רבינו מהרהר בדברי
תורה ,בדר"כ מספר שו"ע על הסדר .הנהגה
יוצאת דופן היתה לו שבזמן הזה היה מכניס
את ידו לתוך פיו בין השיניים ,שלא יחשבו
ח"ו שמוציא את המילים מפיו ,וללמד

לקדושה והמקילים בזה אין להם על מה

שאסור לדבר בין לחש לחזרה אפילו לצורך

שיסמוכו וכמו שהעיר מרן הראש"ל עטרת

לימוד ,אלא בהרהור בלבד בלא להוציא

תפארת ישראל זצ"ל בשו"ת יחוה דעת שם.

בשפתיים .עכ"ל .הרי שתפלת החזרה ארכה

עכת"ד.

זמן רב מהרגיל ,ובודאי שטירחה גדולה

והנה

הרב העורך )שם( כתב להעיר ,שעל
מרן האיש מצליח זצוק"ל אי אפשר

מאד לעמוד כעשרים דקות ויותר ,ובכה"ג
כבר כתבנו לעיל שיש להקל בזה ,ואין
ללמוד מינה לשאר מקומות.

לומר שמחמת זקנה או חולשה נהג כן,
כידוע שלא הגיע בחייו בעוה"ר לשנות

גם

אשו"ר להגאון רבי דוד יוסף שליט"א

הזקנה .ה' יקום דמו .וגם ידוע שהיה רבינו

בספרו ארחות מרן ח"א )עמ' שכא(

זצ"ל עד יומו האחרון גבר בגוברין .ובודאי

שכתב על רבי אבה'ו מרן מופת הדור

לאו מחמת חולשה היה נוהג כן .עכ"ד.

זיע"א ,ש"אחר שפסע שלש פסיעות ואמר

ואנא

דאמרי דאכן יתכן שהגה"ק רבינו

עושה שלום ,היה נשאר כשרגליו צמודות זו

האיש מצליח זיע"א סבר להקל

לזו בשוה כמו בתפלה ,וכשהגיע הש"צ

ירוץ דברו +
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סמוך לקדושה חזר למקום שבו עמד

וכן

נהג החסיד המקובל הגר"ש דבליצקי

להתפלל כדי לומר קדושה) .מלבד בשנותיו

זצ"ל ,כמובא בספר דרך ישרה )עמ' רא(

האחרונות שמחמת חולשתו היה יושב מיד אחר

שבסיום הפסיעות דקדק להשוות רגליו עד

שסיים אמירת עושה שלום עד סמוך לקדושה(".

כדברי

עכ"ל.

אחר

חזרת

f

הפסיעות

שלפניו,

המג"א .ע"ש.

סו
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סימן י
הסרת הטבעת בנט"י לאכילת פת
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה
הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,
חיבוריו ומעשיו כקטורת סמים ,מוציא
לאור תעלומה ,ותורתו יוצאת בהינומא,

הטבעות

אם

הם

מהודקים,

וכדתניא

בתוספתא דמקואות )פ"ו ה"ד( השירים
והנזמים והטבעות ,רפין אינם חוצצין,
אוצין פירוש מהודקין חוצצין .וכתבה
הרא"ש בפרק תינוקת )הל' מקואות ריש סי'

כש"ת הגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א,

כו( .ואם תאמר טבעת מהודקת אמאי

מחה"ס שו"ת אבני דרך ט"ז כרכים,

חייצא ,הרי מיעוטו שאינו מקפיד עליו הוא,

ועוד ידו נטויה להגדיל תורה ולהאדירה.

כבר תירץ שם הרא"ש בשם הראב"ד )בעלי

אחדשה"ט ,בהא דארי נעשה שוא'ל

הנפש שער הטבילה( דמקפדת היא להסירה

לדבר

בשעת לישה ,וכיון שהיא מקפדת בשום

אודות

אשה

הנוטלת

ידיה

שטיבולו במשקה ,האם צריכה להסיר
טבעותיה לנטילה זו .הנה אף שיודע אני

פעם ,אע"פ שאינה מקפדת בשעת טבילה,
חייצא .עכ"ל .ונראה דאפילו טבעת רפויה
צריך להסיר בשעת נטילה ,אי משום דלא

דמע"כ אינו צריך לדידי ולדכוותי ,מכל

בקיאים בשיעור רפיון זה ואי משום דלא

מקום מה אעשה ,וכבוד התורה הוא

ליתו להתיר אף במהודקת .עכת"ד.

בעשה ,והנני לכתוב לכת"ר דעתי העניה
בזה.

מרן

וכן

פסק בש"ע )שם ס"ג( וז"ל :צריך להסיר
הטבעות מעל ידו בשעת נטילת ידים.

הבית יוסף )סי' קסא( כתב בשם הגהות

והוסיף הרמ"א :ואפילו הוא רפוי ואפילו

אשירי )פ"ב דברכות סי' יא( דצריך

אינו מקפיד עליו בשעת נטילה ,הואיל

להסיר הטבעת מעל ידו בשעת נטילת ידים.

ומקפיד עליו בשעה שעושה מלאכה שלא

ואע"פ שהרוקח )סי' שכח( כתב שאינו צריך,

יטנפו ,ונהגו קצת להקל אם הוא רפוי ,אבל

נראה דהיינו מפני שהוא סובר ששיעור נט"י

יש להחמיר כי אין אנו בקיאים איזה מקרי

לחולין עד פרק אמצעי של אצבעות,

רפוי .ע"כ.

והטבעות הן מונחות באצבע למטה מאותו

ונמצינו

למדים דאשה שדרכה להסיר

פרק ,אבל לדברי הפוסקים שסוברים שצריך

הטבעת בשעה שלשה בצק או

ליטול למעלה מאותו פרק צריך להסיר

עושה שאר מלאכות בידיה ,הטבעת מהוה

ירוץ דברו +
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חציצה לענין נט"י ,וצריכה להסירה קודם

עושה שאר מלאכות ,האם חייבת להסיר את

לכן ,ואפילו היא רפויה .אמנם אשה שאין

טבעתה קודם נט"י לדבר שטיבולו במשקה.

דרכה להסיר הטבעת כלל ,אף בשעה

אך טרם כל שי'ח יהיה בארץ יש לציין מקור

שלשה או עושה שאר מלאכות ,רשאית

הדין לנטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה

ליטול ידיה כשהטבעת על אצבעה ,דהוי

שהוא בגמרא בפסחים )קטו ,(.דאמר רבי

מיעוט שאינו מקפיד דלא הוי חציצה.

אלעזר אמר רב אושעיא ,כל שטיבולו

כדמוכח מדברי מהרש"ל ביש"ש )חולין פ"ח

במשקה צריך נטילת ידים .ע"ש .ורבים

סי' כא( ,והגנת ורדים בקונטרס גן המלך )סי'

מהראשונים כתבו שנט"י לטיבולו במשקה

גדולי

דינה כנט"י לאוכל פת ,והיינו שיש לברך

קכג(.

והביאו

דבריהם

להלכה

האחרונים )עיין בט"ז סי' קסא סק"ד ,ובמג"א

על נט"י זו ,ולנהוג בה כל הדינים האמורים

ס"ק יא ,ובא"ר סק"י ,ובמקור חיים סק"ג ,ובמשנ"ב

גבי נט"י לאכילת פת .וכן משמע מפירוש

ס"ק יט ,ובבן איש חי פר' אחרי אות כו ,ועוד.

רש"י )פסחים שם ד"ה צריך( ,וכן מתבאר

ע"ש(.

וכן

מתשובות רש"י )סי' לט( ,וכ"ה בספר האורה

פסק בשו"ת אור לציון ח"ב )פי"א סי' י,

ח"א )עמ' קב( .וכן כתב הטור )סי' תעג( בשם

עמ' צג( שבימינו אין הנשים צריכות

הגאונים וה"ר שמעיה בשם רש"י .ע"ש.

להסיר את הטבעת מן היד בשעת נט"י ,ואף

וכ"כ בתניא רבתי )הל' פסח סי' מז( בשם

שהיא מהודקת באצבע ,כיון שאינן רגילות

רבינו ישעיה .וכ"ה במחזור ויטרי )עמ'

להקפיד ולהוציא את הטבעת בשעת לישה.

רפג-רפד( ,וברמב"ם )פ"ו מהל' ברכות ה"א(,

ואין חילוק בין טבעת שיש בה אבן לטבעת

וכן משמע מהרא"ש )פ"ח דחולין סי' י(,

שאין בה אבן .ומכל מקום אשה המקפידה
להוציא את הטבעת בשעת לישה ,צריכה
להסיר את הטבעת מידה בשעת נט"י .ע"כ.
ובהערה שם הוסיף ,שבכל אופן יש לאשה
הנוטלת את ידה עם טבעת להקפיד לשפוך

ומתלמידי רבינו יונה )ברכות מא .ד"ה כל( וכן
כתב משמו בשו"ת הרשב"א ח"א )סי'

תשנד( .וכ"פ הרוקח )סי' רפג( ,והאהל מועד
ח"ב )ד"ה נ"ח ,דף קה( ,והמנהיג )הל' פסח סי'

ס( ,והכל בו )סי' נ( ע"ש.

רביעית בבת אחת על כל יד .ע"ש .וע"ע
בספר הלכה ברורה ח"ח )עמ' רמא והלאה(,
ובפסקי תשובות ח"ב )סי' קסא אות י ,עמ'

שפט( ואכמ"ל.
מקור הדין ודברי הראשונים בנט"י
לדבר שטיבולו במשקה

ומעתה

ראשונים הסוברים דבזה"ז אין חיוב
בנטילה זו

אמנם

מאידך התוספות )פסחים קטו .ד"ה כל(

כתבו שאין לברך על נטילה זו ,וכל
שכן אנן שאין אנו נזהרין מלטמאות עצמנו

יש לדון בזה באשה שרגילה

ומלאכול אוכלין טמאין ,ואין אנו צריכין

להסיר טבעתה כאשר לשה או

לאותה נטילה והמברך הרי זה מברך

סח
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ברכה לבטלה ,ובכל סדרים כתיב שצריך על

חולקים בדבר יש לחוש מלברך ,ונכון שלא

הנטילה לברך ואין נראה כדפרישית .ע"כ.

לברך .וכן העלה בשה"ט )שם ס"ד( וז"ל :אם

וע' בספר לקט יושר ח"א )עמ'  (88שכתב,

אוכל דבר שטיבולו באחד משבעה משקין

שלדעת התוס' צריך נטילה אלא שאין לברך

שסימנם י"ד שח"ט ד"ם ]דהיינו יין ,דבש

על הנטילה .וכ"כ הדרישה )סק"א( ,ומהר"י

דבורים ,שמן זית ,חלב ,טל ,דם ,מים[ ולא

עייאש בס' מטה יהודה )סק"ד( ע"ש .אולם

נתנגב ,ואפילו אין ידו נוגע במקום המשקה

הגאון היד אהרן )בהגהות הבית יוסף( כתב

צריך נטילה בלא ברכה .עכ"ל] .וכן פסק

בדעת התוס' ,דהאידנא א"צ נטילה כלל,

עוד בסימן תעג ס"ו[ .ומבואר מדבריו שיש

ורק על הצד היותר טוב יטול ולא יברך.

חיוב מן הדין ליטול ידיו לטיבולו במשקה,

זצוק"ל

אלא שלענין הברכה חשש לדעת התוס'

וכ"כ

מרן

הראש"ל

הגרע"י

בהליכות עולם ח"א )עמ' שלא( ,שהרי התוס'
כתבו להדיא "דאין אנו צריכין לאותה
נטילה" ,ופשט דבריהם דמדינא בזה"ז שרי.
ע"ש .וכמו כן נחלקו בדעת מהר"ם
מרוטנבורג ,שהטור )סי' תעג( כתב משמו,
דהאידנא א"צ

נטילה לדבר שטיבולו

במשקה ,ועל כן לא היה מברך על נטילה
לטיבול ראשון .וכן הביא מהרש"ל ביש"ש
)פ"ח דחולין סי' יח( בשם מהר"ם ,דבזה"ז
א"צ נטילה כלל .אמנם בספר תשב"ץ
לתלמיד מהר"ם )סי' צט ,ובדפו"ח סי' תצב(
ובהגהות מיימוניות )פ"ח מהל' חמץ ומצה אות
א( ובארחות חיים )הל' סדר ליל פסח סי' יג(

כתבו בשמו שהיה נוטל ידיו לטיבול ראשון
בפסח בלי ברכה .ע"ש .וע' מ"ש בזה
בדרישה )סק"א( ,ובמלבושי יו"ט )סי' תעג

סק"ג( ,ובהליכות עולם ח"א )עמ' של(,
ובהלכה ברורה ח"ח )עמ' ל-לא( ואכמ"ל.

ודעימיה ,דקי"ל ספק ברכות להקל.

אמנם

הדברי חמודות )פ"ח דחולין סי' מא(

כתב ,דרובא דעלמא אינם זהירים
בנטילה זו ,וכדעת התוס' ,ובכל כי הא יש
לסמוך אמנהגא ,ומ"מ המחמיר בזה אינו מן
המתמיהין ,רק שלא יברך על נטילה זו.
והובאו דבריו במג"א )סק"ח( ע"ש .וכ"כ
החיי אדם )כלל לו אות ד( שמנהג העולם
להקל בזה ,ומ"מ ירא שמים יזהר בזה,
ומכח ספק לא יברך .וכן בקיצור ש"ע )סי' מ

אות יז( כתב שהרבה מקילין בזה ,אבל כל
יר"ש יש לו להחמיר על עצמו .ע"ש.
ומשמע דס"ל דאין חיוב מן הדין בנטילה זו
האידנא .וע"ע מ"ש בזה הגר"ש משאש
זיע"א בשו"ת שמש ומגן ח"ב )סי' מה( ע"ש.

מיהו

מתשובת הרדב"ז ח"ד )סי' עח(

מתבאר שיש חיוב מן הדין ליטול
ידיו לטיבולו במשקה .וע' בכנה"ג )הגב"י

דעת מרן הש"ע והאחרונים

והנה

אות ג( דאחר שהביא דברי הלחם חמודות
הנ"ל ,כתב ע"ז ,ובמקומות הללו כולהו

מרן הבית יוסף )סי' קנח( הביא

זהירי ליטול ידיהן ,אבל אין מברכין כפסק

המחלוקת בזה ,וסיים שכיון שיש

רבינו המחבר .וכ"כ מהרש"ל ביש"ש )פ"ח

ירוץ דברו +
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דחולין סי' יח( דמאחר שבגמ' אמרו להדיא

העלו מהר"ם פאפירש באור צדיקים )סי' כג

כל שטיבולו במשקה צריך נט"י ,א"כ בודאי

אות יד( ,והשל"ה בשער האותיות )דף פא ע"ב

דין נט"י יש לו לכל מילי ,והוא מתקנות

בהגה( .וע"ע שם מ"ש בשם האר"י ז"ל

חכמים ,כמו שתיקנו נטילה לחולין משום

בשער הגלגולים )הקדמה כ"ב( .וכן העלה

סרך תרומה ,ה"ה לטיבולו במשקה .ע"ש.

מרן הראש"ל הגר"ע יוסף בהליכות עולם
ח"א )עמ' שלא( ע"ש .1

וכ"נ מדברי מהר"י חאגיז ז"ל בשו"ת
הלכות קטנות ח"ב )סי' קכט( ,וכ"כ בספר
שלחן מלכים להג"ר יצחק בואינו ז"ל )סי'

קנח סק"ו( ,והמטה יהודה עייאש )סק"ד(,
ומרן החיד"א בברכ"י )סק"ה( ,ובשו"ת מטה

הסרת הטבעת לנט"י לדבר שטיבולו
במשקה

ומעתה

יש לומר ,דלהסוברים דיש חיוב

יוסף ח"ב )חאו"ח סי' יח אות יט( ,ובמשנ"ב

גמור ליטול ידים לדבר שטיבולו

)סק"כ( ,ובכף החיים )אות כה( הביא שכן

במשקה כדין נטילת ידים לסעודה ,ה"נ יש

 1והנה כבר הארכתי בשו"ת ירוץ דברו ח"א )סי' ז( דגם מי שטובל ביסקויט או עוגה בקפה
או בתה צריך מן הדין ליטול ידיו ,ודלא כמי שרצו להקל בזה מטעם שהמשקה מבושל ,שהרי
כל הסברא להקל במשקה מבושל מקורה טהור בשו"ת מהרי"ט ח"א )סי' עו( ,והמעיין ישר יחזו
פנימו דכל ההיתר הוא דוקא היכא שהמשקה נתבשל עם האוכל ונעשה טפל לאוכל ,ובטל ממנו
שם משקה ,משא"כ בנ"ד שהתה או הקפה חשיבי משקה לכו"ע ,ומה שנתבשל לא מעלה ולא
מוריד כלל .וכן מצאתי שכתב להדיא הגאון מאמר מרדכי )סק"ז( וז"ל :שוב באו לידי שו"ת
מהרימ"ט רבו של הרב כנה"ג ומצאתי שמבואר מדבריו ז"ל דאף להפוטרים היינו דוקא במיני
מרקחת וכיוצא שאין על הדבר תורת משקה כיון שלענין ברכה אוכל חשבינן ליה .אבל בקאוו"י
וכיוצא שהוא משקה גמור אע"פ שנתבשל תורת משקה עליו לכו"ע .עכ"ל .והניף ידו שנית לקמן
)סק"י( אחר שהביא דברי הכנה"ג הנ"ל דתרי חומרי לא עבדינן ,וכתב ע"ז בזה"ל :ולפע"ד דהיינו
דוקא במיני מרקחת וכיוצא דיש אומרים דלא חשיב משקה ,ואין זה ענין לקאוו"י וט"ה וכיוצא
דמשקה גמור הוא .ואע"פ שהוא מבושל צריך נטילה מדינא כל שטובל אוכל לתוכו ,וכמדומה
לי שראיתי נוהגים להקל מכח דברי הרב שכנה"ג אף בטיבול הקאוו"י ,ואינו נראה לי .עכ"ד.
ושו"ר בשו"ת יביע אומר ח"ט )חאו"ח סי' קח אות פג( שכתב ,שגם הגאון החסיד רבי אליהו
מני בשו"ת מעשה אליהו )סי' קפד( הסכים לדברי המאמ"ר הנ"ל ,וכתב שאפי' אם אוכל ע"י כף
אין להקל .ועוד הוסיף ,שאע"פ שהרב נוה שלום כתב להתיר ,מ"מ פשיטא לי שאילו היה רואה
דברי מהרימ"ט )סי' עו( לא היה מתיר .ע"ש .וכן כתב מרן החיד"א בספרו שמחת הרגל )דף יא
ע"ב פיסקת "ורחץ"( וז"ל :הנוהגים ליטול בליל פסח ובכל השנה אוכלים טיבולו במשקה בלי

ע
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חיוב להסיר הטבעת קודם הנטילה )באופן

ומינה
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ילפינן דהנוהג ליטול ידיו תמיד

שמסירה אותה בשעת לישה וכנ"ל( .ואילו

לדבר שטיבולו במשקה ,ממילא

להסוברים שאין חיוב בזמן הזה ליטול ידים

קיבל על עצמו נטילה זו כחובה גמורה,

לדבר שטיבולו במשקה ,ורק מצד חומרא

ולכן יש לנהוג בה ככל הדינים הנוהגים

הרוצה ליטול ידיו תבוא עליו ברכה ,אזי יש

בנט"י לסעודה ,וצריך להסיר הטבעת.

מקום להקל בזה שלא להסיר הטבעת קודם

ואילו מי שלא נוהג ליטול ידיו תמיד

לכן ,ובפרט אם היא רפויה )דיש הסוברים

לטיבולו במשקה ורק לפעמים מחמיר על

דבכה"ג אף לסעודה אין חיוב להסירה(.

עצמו ,כגון בליל פסח וכדומה ,אפשר

חזי הוית בספר הליכות שלמה )פסח,

שיכול להקל שלא להסיר הטבעת וכדברי

עמ' רנג( דמטו ביה משמיה דהגרש"ז

הגרשז"א הנ"ל )אף שיש מקום לומר שאם כבר

אוירבך זצ"ל ,דהואיל ויש הסוברים שבזמן

קיבל על עצמו ליטול ידיו ,מן הראוי כבר שיעשה

הזה אין חיוב כלל ליטול ידים לדבר

זאת כדת וכדין כנטילה גמורה(.

ואכן

שטיבולו במשקה ,אין הנשים צריכות
להסיר הטבעות לפני נטילה זו .ע"ש.
ובהערות שם הובא שברשימותיו בכת"י
לחג הפסח ביאר בזה"ל :קדש "ו"רחץ ,עם

צד להקל בזה בשעת הדחק אף למי
שמקפיד על נטילה זו

מיהו

בשעת הדחק כגון שלא נמצאים

וי"ו ,ולא רחצה ]כדנקט בנטילה שניה[ ,כי

בבית ,ואין מקום ראוי לשמור את

רחיצה זו הוי ג"כ בגדר של קדש ]ולכן היא

הטבעות ,או שיש סיבה מוצדקת אחרת

בוי"ו החיבור[ ,דהיינו קדש עצמך במותר

שלא להסיר הטבעת ,יש מקום להקל בזה

לך ורחץ גם לטיבולו במשקה ,מה שאין

אף למי שמקפיד תמיד ליטול ידיו לדבר

נוהגין בכל השנה .ע"כ .ומבואר דס"ל דאין

שטיבולו במשקה .וחילי מדברי הרוקח )סי'

זה חיוב מן הדין ליטול ידיו לטיבולו

שכח( שכתב ,דבנטילת ידים לסעודה בעינן

במשקה ,ולכן סבר להקל שלא להסיר

שיטול רק עד סוף פרק שני של האצבעות,

הטבעת לנטילה זו.

והטבעות הן מונחות באצבע למטה מאותו

רחיצה ,כגון פת הבאה בכיסנין לתוך הקאפ"י וכיוצא ,עוברים על הדין ,שכך הוקבעה הלכה
בש"ע והיא סברת רוב הפוסקים ולא חיישינן למיעוטא וכו' .עכ"ל .ומבואר דס"ל דבעינן בנ"ד
נט"י מן הדין .וכ"פ הגר"מ לוי זצ"ל בספרו ברכת ה' ח"ג )עמ' רעג והלאה( ע"ש .וראה עוד
להרה"ג רבי משה פרזיס נר"ו בספרו וינטלם וינשאם )פ"י הערה  (61שהביא דברי מו"ר הגר"ח
רבי שליט"א שהעלה למעשה כדברי הגר"מ לוי הנ"ל ,וכתב שדברי המקילים בזה לכאו' תמוהים.
ע"ש .וע"ע אריכות בזה בשו"ת ירוץ דברו )שם( ואכמ"ל.

ירוץ דברו +
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פרק .והביאו מרן בית'ה יוסף )סי' קסא(

שהביא בשם הראב"ד דס"ל כהרוקח .אמנם

כיעו"ש .ובתחילה חשבתי שאין לצרף

הראב"ד בשו"ת תמים דעים )סי' סו( כתב

שיטה זו אפילו לסניף ,דאף שהרוקח אזיל

שצריך שיטול עד סוף האצבעות .ע"ש.

בביאור הסוגיא בחולין )קו (:כשיטת רש"י
ועוד ראשונים ,שמקום הנטילה הוא עד
הפרק השני .אכן רוב ככל הראשונים אף אם
סוברים כן בביאור הסוגיא ,לעיקר הדין לא
הקילו לענין חציצה אחר שנקבע הדין בגמ'
להחמיר ככל הדעות ,ודברי הרוקח למעשה
דעת יחידאה הם ,כמ"ש בערוך השולחן )סי'
קס"א ס"ז( ,ובמקור חיים להחות יאיר )סי'

קס"א סק"ד( ,ובס' עצי אלמוגים )שם( ע"ש.

אמנם

שוב בינותי שאין הדבר כן ,ודעת
הרוקח אינה דעת יחידאה ,שכמותו

כתב בספר המנהיג )ריש הל' סעודה ,בנד"מ עמ'

רד( שצריך ליטול עד הפרק האמצעי
לאצבעות) .ולהלן עמ' רו כתב שנוטל עד קשר

אצבעותיו .ויש לפרש דהיינו עד הקשר האמצעי(.
וכן כתב בספר תניא רבתי )סי' כב( וז"ל:
וצריך אדם ליטול ידיו עד הפרק שבאמצע

ואם

כן בשעת הצורך יש לצרף שיטת
הרוקח ודעימיה בנ"ד ,ולהקל ליטול

ידים ללא הסרת הטבעת ,דהוי כעין ספק
ספיקא ,שמא הלכה כהרוקח ודעימיה
שחיוב הנטילה הוא עד הפרק השני של
האצבעות ,והוא מעל מקום הטבעת ,ואת"ל
שאין הלכה כמותם ,שמא הלכה כהתוס'
ומהר"ם מרוטנבורג שאין חיוב ליטול ידים
לדבר שטיבולו במשקה בזמן הזה.

ואף

ששני הספיקות הנ"ל הם נגד פסקי
מרן בש"ע ,שבסי' קנח ס"ד העלה

שצריך ליטול ידים לדבר שטיבולו במשקה.
ולהלן בסי' קסא ס"ד פסק ששיעור נט"י
הוא בכל היד עד הקנה של הזרוע ,וי"א עד
מקום חיבור האצבעות לכף היד .וראוי
לנהוג כדעת הראשון) .ולא הביא כלל שיטת

האצבעות לכל הפחות .ויש שמחמירין

הרוקח ,דס"ל דהוא שיטה יחידאה .ודו"ק( .וכבר

ואומרין שצריך אדם ליטול ידיו עד הפרק

כתב מרן הרי"ח הטוב זיע"א בשו"ת רב

השלישי ,דהיינו סוף חיבור האצבעות .ע"כ.

פעלים ח"ג )חיו"ד סי' ט( שאין לסמוך על

וניתן לפרש כן גם בדברי הצידה לדרך

ספק ספיקא כששני הספיקות נגד מרן.

)מאמר ראשון כלל ג' פכ"ה( שכתב :עד היכן

וכיו"ב כתב הגאון מהר"א מני בספר

נטילת ידים ,עד הפרק האמצעי שהם

זכרונות אליהו )יו"ד מערכת ב אות כז( ע"ש.

האצבעות .ונוהגין כל היד עד חבורה

מ"מ רבים וגם טובים ס"ל דעבדינן ס"ס אף

לזרוע .ע"כ] .אלא שלשונו דחוק קצת

כשב' הספיקות נגד מרן ]היכא דלא פסק

"שהם"

להדיא להחמיר אף בהצטרפות הספיקות[,

האצבעות ,ואפשר לפרש דהיינו עד סוף

דס"ל בהצטרף שני הספיקות יחדיו ,יש

קשרי האצבעות ,אמנם עדיין צריך ביאור

לומר דאף מרן ז"ל יודה להקל ,וכמ"ש

מה כוונתו באומרו "הפרק האמצעי"[ .שוב

כיו"ב מרן הגרע"י זצוק"ל בשו"ת יחוה

ראיתי לרבינו מנוח )פ"ו מהל' ברכות ה"ד(

דעת ח"ה )סי' נד( ,ושא נא עיניך וראה

שכתב

עד

הפרק

האמצעי
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שם שהביא להקת פוסקים שכתבו דשפיר

מסקנא דדינא

עבדינן ס"ס אף כששני הספיקות הן נגד
מרן ,ומהם :הגאון רבי אליעזר די טולידו
בשו"ת משנת רבי אליעזר ח"ב )חיו"ד סי' א(,

א .לדעת רבים מהפוסקים ובראשם מרן
הש"ע ,מן הדין יש ליטול ידים לדבר

ושכן מתבאר מד' הגאון חקרי לב )ח"א

שטיבולו במשקה .ועל כן אשה המקפידה

מיו"ד סי' קפח ,וח"ג מאו"ח סי' א( ,וכ"כ הגאון

להסיר את טבעותיה בשעת לישה או

רבי יצחק אבולעפיא בשו"ת פני יצחק )ח"א

כשעושה שאר מלאכות ,צריכה להסיר

חיו"ד סי' ט(,

וכ"ה

בשו"ת

מהרש"א

טבעותיה לפני נטילה זו כדת וכדין.

אלפנדארי )חיו"ד סי' א( ,וכ"כ הגאון רבי

ב .אמנם יש שלא נוהגים ליטול ידיהם

אברהם הכהן מסאלוניקי בס' טהרת המים

בקביעות לדבר שטיבולו במשקה,

בשיורי טהרה )מע' ס אות ז( ועוד .ואף
הגרי"ח ז"ל בעצמו בספר רב ברכות )מע' ס

דקכ"ב ע"ב( אחר שחשב לחלק בדין ס"ס בין
כשספק אחד בלבד נגד מרן ,ובין כששני
הספיקות נגד מרן ,סיים ,ומיהו לדעת מרן

הואיל וסומכים על הפוסקים שכתבו
שלא נהגו במקומותם ליטול ידיהם לדבר
במשקה.

שטיבולו

וחידש

הגרש"ז

אוירבך זצ"ל ,דבשעה שהם מחמירים

החיד"א א"א לחלק בזה ,כי מצאנו אליו

ליטול ידיהם לטיבולו במשקה ,אינם

במחזיק ברכה )סי' נב סק"ה( שעשה ס"ס אף

צריכים להסיר הטבעות קודם לכן ,הואיל

ששני הספקות נגד מרן .ע"ש] .ובדעת מרן

ויש ראשונים הסוברים שאין חיוב

הרי"ח הטוב זיע"א בהאי כללא אי עבדינן

בנטילה זו בזמן הזה .ומ"מ נלע"ד שאם

ס"ס היכא דב' הספיקות נגד מרן ,עיין מה

בנקל יכולים להסיר טבעותיהם אף

שהאריך בזה הגאון רבי אליהו בחבוט נר"ו

בכה"ג ,יעשו כן ותבוא עליהם ברכה.

בספרו ללקוט שושנים ח"ה )עמ' שמב והלאה(

ותרו"ץ[ .והניף ידו שנית בספרו הליכות
עולם ח"ז )עמ' צט( והביא שם עוד כמה
וכמה פוסקים דס"ל הכי .כיעו"ש.

על

כן בשעת צורך או שעת הדחק וכדומה,
יש לסמוך על זה וליטול ידיו לדבר

שטיבולו במשקה מבלי להסיר הטבעת.
אמנם לכתחלה היכא דאין צורך בדבר ,ודאי

ג .בשעת הדחק כגון שאינה נמצאת
בביתה ,ואין לה מקום משתמר לשים
טבעותיה ,וכל כיוצא בזה ,אפשר להקל
בזה אף למי שמקפיד תמיד ליטול ידיו
לדבר שטיבולו במשקה.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.

שיש להסיר הטבעת קודם לכן וליטול ידים

בברכת התורה

כדת וכדין.

הצב"י אמיר ולר יצ"ו

f
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הרהור בברכת המזון
מעשה בראובן ושמעון שאכלו יחדיו

הרא"ש )ברכות כ ,(:וכ"ה בחי' הרא"ה

סעודת פת במקום עבודתם,

)ברכות טו ,(.ובחי' הרמב"ן )קידושין נ ,(.וכ"כ

ובגמר סעודתם כאשר בירכו ברכת
המזון ,ראובן שם לב ששמעון אינו
מוציא בשפתיו את הברכה אלא מהרהר
בלבו ,ונפשו לשאו'ל הגיעה האם צריך

הריטב"א והר"ן )קידושין שם( .וכ"כ בתוס'
ר"י החסיד )ברכות כ ,(:ובמאירי )ברכות כא.(.
וכ"פ רבינו ירוחם )סוף נתיב טז( ,ועוד
ראשונים רבים ,אספם איש טהור בשו"ת
יביע אומר ח"ד )חאו"ח סי' ג אות יד( ע"ש.

שמעון לחזור ולברך שוב בהמ"ז כיון
דהרהור לאו כדיבור דמי ,או שמא שב

אמנם

כל הברכות כולן צריך שישמיע

ואל תעשה עדיף ,כיון דקי"ל ספק ברכות

לאזנו מה שהוא אומר ,ואם לא השמיע

להקל .וזה החלי בעזר צורי וגואלי.

לאזנו יצא ,בין שהוציא בשפתיו ובין

מחלוקת הראשונים האם הרהור
כדיבור דמי

תשובה:

הרמב"ם )פ"א מהל' ברכות ה"ז( כתב,

שבירך בלבו .ע"כ .הרי דס"ל דהרהור
כדיבור דמי עכ"פ לענין דיעבד .וכ"כ
הסמ"ג )עשין כז( .והקשו רבותינו האחרונים

בגמרא בברכות )כ (:נחלקו בדין

מד' הרמב"ם )פ"ב מהל' ק"ש ה"ח( שכתב,

הרהור ,רבינא אמר שהרהור

צריך להשמיע לאזנו כשהוא קורא ,ואם לא

כדיבור דמי ,ואילו רב חסדא אמר הרהור

השמיע לאזנו יצא .וכ"כ הסמ"ג )עשין יח(.

לאו כדיבור דמי .ע"ש .וכמו כן נחלקו בזה

דמשמע מדבריהם דבעינן עכ"פ להוציא

רבותינו הראשונים ,רבינו חננאל פסק כרב

בשפתיו ,אבל בהרהור גרידא לא יצא י"ח,

חסדא שהרהור לאו כדיבור דמי ,והובא

דאל"כ הו"ל לפרושי דאף בהרהור יצא

בתוס' ובמרדכי שם .וכ"ה באור זרוע )סי'

וכמו שכתבו גבי ברכת המזון .וע' מ"ש בזה

קיז( ,ובראבי"ה )ברכות סי' סד( ,ובפסקי

מרן הכסף משנה )הל' ק"ש שם( בשם רבינו

הרי"ד שם .וכן דעת רש"י )ברכות טו .ד"ה

מנוח .ומה שכתבו ע"ז בשו"ת שאגת אריה

בלבו( ,וכן פסק רבינו יונה )ברכות דף טו :ודף

)סי' ו וסי' כד( ,והפרי חדש בס' מים חיים

כ (:והביא שכ"פ הגאונים .והביאו ראייה

)ברכות טו ,(.ובישועות יעקב )סי' סב סק"א(,

לדבריהם מהגמ' בשבת )קנ (.ע"ש .וכ"כ

וביד אהרן )סי' סב( ,ובס' לחם יהודה עייאש

עד
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)פ"ב מהל' ק"ש( ,ובשו"ת פרח שושן )כלל א

מחייבינן ליה לחזור ולברך ,או דילמא

סי' יד( ,ובמלא הרועים )מע' הרהור כדבור דמי

אמרינן ספק ברכות להקל .ומכרעא לי

אות ה( ,ובשו"ת יבי"א )שם( ואכמ"ל.

מילתא דבברכת המזון שאם אנו מקילים
נמצא שהוא מבטל מצות עשה דאורייתא
צריך לחזור ולברך ,ובשאר ברכות שהם

דעת מרן הש"ע

והנה

מדרבנן ,אם בירך בלבו אע"פ שלא הוציא
מרן הבית יוסף )סי' קפה( הביא
מחלוקת הפוסקים בזה ,דלהרמב"ם

והסמ"ג בדיעבד יצא י"ח בבהמ"ז בהרהור.
ולעומתם דעת הרא"ש והטור דלא יצא
אא"כ הוציא בשפתיו .ושכן דעת רש"י ור'
יונה .ע"ש .ובשלחנו הטהור )שם ס"ב( פסק
וז"ל :צריך להשמיע )בהמ"ז( לאזניו מה
שמוציא בשפתיו ,ואם לא השמיע לאזניו
יצא ,ובלבד שיוציא בשפתיו .ע"כ .וארשת
שפתיו ברור מללו דהרהור לאו כדיבור דמי,
ולא יצא בזה י"ח אף בדיעבד ,וכדעת רוב
הפוסקים.

ככל

ודע

דלא

רק

במידי

דאורייתא ס"ל למרן דהרהור לאו כדיבור
דמי ,אלא אף במידי דרבנן ס"ל הכי,

בשפתיו אין לו לחזור ולברך ,דחיישינן
לדברי הרמב"ם והסמ"ג .ועיקר .ומרן פסק
בבהמ"ז שצריך לחזור ולברך ,ואין ללמוד
מזה לשאר ברכות שהם מדרבנן .עכ"ל.
והביא דבריו בס' זכור לאברהם )מע' ברכות

דט"ז ע"ב( ע"ש .והנה אע"פ שהדין דין אמת
)כפי שיתבאר לקמן( ,מ"מ מה שכ' ללמוד כן
בדעת מרן ז"ל ,יש להעיר שמד' מרן הנ"ל
)בסימן רו ס"ג( מוכח להדיא דאף בברכות
דרבנן לא יצא י"ח אף בדיעבד ,וצריך
לחזור ולברך .וכן העירו על ד' הראש"ל
הנ"ל בס' בני ציון ליכטמן )סי' רו סק"ה(,
ובשו"ת יבי"א )שם אות יז( ע"ש.

כדמוכח ממה שפסק בהל' ברכת הפירות
)סי' רו ס"ג( וז"ל :כל אלו הברכות צריך שלא
יפסיק בין ברכה לאכילה ,וצריך להשמיע
לאזניו ,ואם לא השמיע לאזניו יצא" ,ובלבד
שיוציא בשפתיו" .עכ"ל .הא קמן להדיא
דאף במידי דרבנן אמרינן דהרהור לאו
כדיבור דמי.

הערה על ג"ע מהר"ח בן עטר זיע"א

ולפי

האמור יש להעיר לכאו' על גאון

דין הרהור בקריאת שמע

ולכאורה

יש להקשות ממה שפסק מרן
בהל' קריאת שמע )סי' סב ס"ד(

וז"ל :אם מחמת חולי או אונס אחר קרא
קריאת שמע בלבו ,יצא .עכ"ל .ומקורו
טהור מד' הארחות חיים בשם הירושלמי
)פ"א דברכות ה"א( שהביא ביתה יוסף )שם(,
שאם מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש
בלבו יצא ,שנאמר "אמרו בלבבכם" וכו'.

עוזינו מהר"ח בן עטר זיע"א בספרו

)תהלים ד ,ה( .ע"ש .והרמ"א בהג"ה הביא

ראשון לציון )ברכות טו (.שכתב ,דהיכא

להלכה ד' הבית יוסף )בסי' פה( בשם תלמידי

דבירך בלבו ולא הוציא בשפתיו ,צ"ע אי

רבינו יונה )ברכות טו (:שאף לכתחלה יקרא
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בלבו אם הוא נמצא במקום שאינו נקי

והמגן גבורים )סי' סב( ועוד אחרונים .ע"ש.

לגמרי .ורבינו יונה שם כתב ,שאע"פ שאינו

]ויש לציין שכ"כ גם בש"ע הגר"ז )סי' קפה

יוצא י"ח אלא באמירה ,יש לו להרהר בלבו

ס"ג( ,והרב בגדי ישע )סי' סב( ,והרב מחצית

וה' יראה ללבב ויתן לו שכר המחשבה,

השקל )סי' קפה סק"א( ועוד[.

דאמרינן הכי במדרש )שוחר טוב מזמור ה'(

אמרי האזינה ה' ,אמר דוד :רבונו של עולם
בשעה שאני יכול לדבר אמרי האזינה,
ובשעה שאיני יכול לדבר בינה הגיגי ,והגיגי
ר"ל המחשבה וכו' .ע"ש.

ונראה

אמנם

מאידך גיסא ,הרב יד אהרן )הגב"י סי'

סב( חלק על הפר"ח ,וכ' שאפי' אם
לא עבר זמן ק"ש ועבר האונס אינו חוזר
וקורא כיון שכבר יצא י"ח בהרהור כשהיה
אנוס .ע"ש .וכן דעת הפמ"ג )סי' סב מש"ז

דיש חילוק בין סברת תלמידי רבינו

סק"א( והוסיף שכן משמע מלשון מרן

יונה לבין סברת הארחות חיים

שכתב "יצא" .וכן כתב מרן החיד"א בברכי

הנ"ל ,דלתלמידי רבינו יונה אינו יוצא ידי

יוסף )סי' סב סק"א( בדעת מרן ז"ל ,וכתב

חובת המצוה ,ואם עבר האונס חייב לחזור

דאנן בתר מרן וסיעתו גרירנא .והניף ידו

ולקרוא ולברך .ואילו להארחות חיים

שנית )שם בסי' פ סק"ב( ואחר שהביא

משמע שבמקום אונס או חולי וכדומה ,יצא

המחלוקת בין הפר"ח ליד אהרן ,סיים:

י"ח ואינו צריך לחזור ולקרוא אף כאשר

ודעתי הקצרה נוטה לד' היד אהרן .ע"ש.

עבר האונס .ואם אכן כנים דברינו ,יש מקום

וכ"כ בספר פרי האדמה ח"א )דט"ו ע"א(,

להעיר על הרמ"א בהגה דהשווה סברת

ובס' נהר שלום )סי' קפה( ,ובס' פתח הדביר

האו"ח לסברת תר"י .וע"ע להלן.

)סי' סב סק"א( ,ובשו"ת משה האיש )חאו"ח

ואתה

סי' ד דף ה ע"ב( ועוד .ע"ש.

תחזה לאיש"י כהן גדול במשנה
ברורה )סי' סב סק"ז( שכתב על דברי

ולעניין

הלכה במי שהרהר ק"ש כשהיה

מרן ז"ל ,דמ"ש שבמקום חולי או אונס אחר

חולה או אנוס ,האם צריך לחזור

קרא ק"ש בלבו יצא ,דהאי "יצא" לא לגמרי

ולקרוא כשיעבור האונס ,ראה לגאון עוזנו

קאמר ,דהא קי"ל דהרהור לאו כדיבור דמי,

זצוק"ל בשו"ת יביע אומר ח"ד )שם אות יט(

אלא רצונו לומר דעכ"פ בשעה שאינו יכול

שהכריע כד' הפר"ח וסיעתו ,שיש לו לחזור

לדבר ,יהרהר ק"ש בלבו ,והקב"ה יקבע לו

ולקרוא כשיסתלק האונס .וכן מוכח מלשון

שכר עבור זה ,אבל בעצם אינו יוצא בזה,

תלמידי רבינו יונה הנ"ל ,ושכן משמע

על כן כשיסתלק האונס ,אם עדיין לא עבר

מהרמ"א בהגה שגם מרן הש"ע מודה

זמן ק"ש מחויב לחזור ולקרותה .ע"כ.

להתר"י שאינו יוצא י"ח בזה ,ולשון "יצא"

ובביאור הלכה שם )ד"ה יצא( כתב שכן דעת

שכתב בש"ע לאו דוקא הוא .ושכן דעת

הא"ר )סק"ב( ,והפר"ח )שם( ,והמטה יהודה

הראב"ד בהשגותיו על בעל המאור )דף יב

)סי' מז סק"ג( ,ושו"ת בנין עולם )חאו"ח סי' ו(,

ע"א מדפי הרי"ף( ,ודלא כמ"ש בערך השלחן
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)סי' סב סק"ב( לסייע מד' הראב"ד לסברת

אחרונה ,דלגבי ברכה אחרונה כיון דקי"ל

היד אהרן ודעימיה .והניף ידו שנית בחזו"ע

בעלמא ספק ברכות להקל אף נגד מרן

אבלות ח"א )עמ' עב( ע"ש.

הש"ע ,כמ"ש מרן החיד"א בשו"ת חיים

הרהור בבהמ"ז מחמת אונס

שאל ח"ב )סי' טו( ,ה"נ כיון שהרהר בלבו

וניהדר

אנפין לנ"ד גבי מי שהרהר בהמ"ז
בלבו,

שנראה

להלכה

שצריך

לחזור ולברך ,כיון שלדעת רוב הראשונים
ועל צבאם מרן הש"ע הרהור לאו כדיבור
דמי ,ולא יצא בזה י"ח .והואיל ובהמ"ז היא
מדאורייתא כשאכל כדי שביעה ,קי"ל
ספיקא דאורייתא לחומרא .וכן דעת רוב
האחרונים ,וכמ"ש הגר"ח ן' עטר זיע"א
בראשון לציון )הנ"ל( ,וכ"כ בפשיטות
המשנ"ב בביאור הלכה )סי' סב ד"ה יצא(,
ובשו"ת יבי"א )שם אות יז( ועוד .ע"ש.

ברם

לענין אדם שהרהר בהמ"ז בלבו
מחמת שהיה אנוס או חולה ולא יכל

להוציא הברכה מפיו ,וכשעבר האונס קודם
שהתעכל המזון במעיו ,העלה מרן זצ"ל
ביבי"א )שם אות כ( שאין לו לחזור ולברך,
כיון דאיכא כעין ספק ספיקא ,שמא הלכה
כהרמב"ם
בהרהור,

והסמ"ג
ואת"ל

דיצא
דהלכה

י"ח
כדעת

וכבר יצא י"ח לדעת הרמב"ם והסמ"ג ,אין
לו לחזור ולברך .אבל בברכה ראשונה על
דבר שנהנה ממנו ,כגון בפה"ע ובפה"א
ושנ"ב ,אם בירך בהרהור ,חוזר ומברך
ברכת הנהנין ואוכל ,שהרי אפילו אם נמלך
ולא אכל לא הוי כמוציא שם שמים לבטלה,
לפי מה דקי"ל דאיסור לא תשא אינו אלא
במוציא בשפתיו )וכמ"ש ובל אשא את שמותם

על שפתי( .ומכיון שיכול להימלך ולא
לאכול ,ראוי לו לעשות כן לתהות על
הראשונות ,ולחזור ולברך בביטוי שפתים
ולאכול .ולא לסמוך על מה שבירך בהרהור
ולאכול ,מכיון שעי"ז נכנס בספק איסור
שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,לדעת
רוב הפוסקים ומרן שקבלנו הוראותיו.
ולרווחא דמילתא כדי להוכיח ביטול
ההרהור יאמר בשכמל"ו ,ואז יחזור לברך
בשפתיו .עש"ב.

אפילו
רוב

הראשונים שחולקים עליהם בזה ,שמא

קושיא על עצם הדין שצריך לחזור
ולברך בהמ"ז מספק

במקום חולי או אונס אודויי מודו דיצא
י"ח ,וכמ"ש הארחות חיים ע"פ הירושלמי,
וכדעת האחרונים הנ"ל שכתבו שאפי' אם
עבר האונס ולא עבר זמן ק"ש ,אינו צריך
לחזור ולקרוא ,והוא הדין לבהמ"ז .ע"ש.
הרהור בברכות דרבנן

ולענין

ואי

אתיהיב רשותא לכמוני לדבר אנא
אמינא דלכאורה יש להעיר בזה ,אך

טרם אבוא העיר'ה נקדים ונציין לדברי
הרמב"ם )פ"ב מהל' ברכות הי"ד( שכתב
וז"ל :אם נעלם ממנו ולא ידע אם בירך

ברכות מדרבנן ,כתב ביבי"א שם

בהמ"ז או לא בירך ,חוזר ומברך אם לא

לחלק בין ברכה ראשונה לברכה

נתעכל המזון שבמעיו .ע"כ .ומקורו טהור

ירוץ דברו +
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מד' הירושלמי )ריש ברכות( .וכתב מרן הכסף

תירץ ,דהטעם שצריך לחזור ולברך משום

משנה )שם( דהאי טעמא דחוזר לברך הוא

דגברא ודאי בר חיובא דאורייתא הוא לאחר

משום שבהמ"ז דאורייתא .וכן פסק מרן ז"ל

שאכל ושבע ,אלא דמספקא ליה אם כבר

בש"ע )סי' קפד ס"ד( בזה"ל :אכל ואינו יודע

בירך ויצא ידי חובה ,בכה"ג הוא דאמרינן

אם בירך בהמ"ז אם לאו ,צריך לברך מספק,

כיון דהוי ספיקא דאורייתא חייב לחזור

מפני שבהמ"ז מן התורה .עכ"ל.

ולברך ,אבל היכא דאיכא ספיקא דאורייתא

יש להקשות שהרי להרמב"ם

אם נתחייב בברכה זו אם לאו ,בהא אמרינן

)סי' קה(

בודאי דבחד ספיקא לא שרינן ליה לברוכי.

ברכה שא"צ הוא מן התורה ,וכ"כ המג"א

ע"ש .והיינו כיון דיש לו חזקת חיוב,

)סי' רטו סק"ו( בדעת הרמב"ם .וכ"כ מרן

אמרינן אוקמיה על חזקתיה ,ולא חיישינן

החיד"א בברכי יוסף )סי' מו סק"ו( גם בדעת

לברכה לבטלה במקום חזקה .וכן תירץ

מרן הש"ע ,והגאון מלובלין בשו"ת תורת

בשו"ת זכרון יוסף שטיינהרט )חידושים

חסד )ריש סי' ז( ,ומרן הרי"ח הטוב בספרו

ודרשות דף צט ע"ב ,ובנד"מ דף שנד( בתירוצו

רבים

השני .וכ"כ בספר נחל איתן )פ"ב מהל'

מהאחרונים בדעת הרמב"ם .קבצם כעמיר

ברכות( ע"ש .וכתב מרן הגרע"י זצ"ל

גורנה בשו"ת יבי"א ח"א )חאו"ח סי' טל אות

בחזו"ע

סיוע

ז( ע"ש .וא"כ היאך פסקו הרמב"ם ומרן

לדבריהם ממ"ש הריטב"א בחידושיו לשבת

שאם הוא מסופק אם בירך בהמ"ז או לא,

)סט ,(.דהא דקי"ל ספק אם בירך בהמ"ז

שחוזר לברך מספק? הרי יש כאן מצות

חוזר ומברך ,היינו משום שהוא ודאי חייב

עשה אחת של "ואכלת ושבעת וברכת",

בברכה וספק אם בירך ,משא"כ בספק חייב

מול שלשה לאוין של "לא תשא" לשיטתם

או לא שאינו חוזר ומברך .ע"ש.

ולכאורה

בשו"ת פאר הדור

רב

ברכות

)דקט"ו ע"ב(,

ועוד

)על הצד שחוזר לברך רק שלש ברכות שהם

דאורייתא( .ועוד ,שאם נצריכו לחזור ולברך
הוי ב"קום ועשה" ,ואם לא נצריכו לחזור
ולברך הוי "שב ואל תעשה" ,וקי"ל שב ואל
תעשה עדיף.

ב' תירוצים לקושיא הנ"ל ,והנפק"מ
ביניהם

ונאמרו

ועוד

ברכות

)עמ'

ריח(

שיש

אמרו לתרץ באופן אחר ,והוא ע"פ
דברי הגאון מליסא בחוות דעת )יו"ד

סי' קי( דהא דס"ל לרמב"ם )סוף פ"ט מהל'

טומאת מת( דספיקא דאורייתא לחומרא
אינו אלא מדרבנן ,הני מילי באיסורי לא
תעשה ,אבל במצות עשה סד"א לחומרא
מה"ת .וקילסו בשו"ת אבני נזר )חיו"ד סי'

שלד אות יט( שהוא דבר נחמד .וכ"כ העונג

בזה כמה תירוצים ומהם ב'

יום טוב )ס"ס עא( ,והמשמרות כהונה

עיקריים :הגאון רבי דוד פארדו

בחידושיו לעבודה זרה )כד .(.וכ"כ בשו"ת

בשו"ת מכתם לדוד )חאו"ח סי' ג דף ז ע"ג(

בית אפרים )חאה"ע סי' ב דף ו ע"א( ע"ש.
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ולפ"ז י"ל שמצות עשה של בהמ"ז ,ספיקא

דדינא לא מוקמינן אחזקה .וכדמשמע

לחומרא מן התורה ,שכל זמן שלא קיים

בתוס' )ב"ב לב (:אליבא דרשב"ם .וכ"כ

קאי.

המשנה למלך )פ"ז מהל' שכירות ה"ב ,ובפ"ב

משא"כ איסור לא תשא את שם ה' אלוקיך

מהל' טומאת צרעת ה"א( ,והכנה"ג )יו"ד סי' יח

לשוא ,דילפינן מיניה איסור ברכה שא"צ,

הגה"ט סק"ג ,וסי' כח הגה"ט סק"ג( .וכ"כ

מן התורה ספקו לקולא ,כמו בשאר מצות

בשו"ת משאת בנימין )סי' נ( ,ובפמ"ג )יו"ד

לא תעשה דסד"א לחומרא אינו אלא

שפ"ד ר"ס יח( .ובספר שב שמעתתא )שמעתא

מדרבנן .ולכן בספק בירך בהמ"ז ,שספקו

א פרק כב( ,ובשו"ת רעק"א )סי' לז( ועוד.

לחומרא מה"ת ,דחי ספק איסור לא תשא

וראה עוד בשו"ת יבי"א ח"ג )חיו"ד סי' יב

דהוי מדרבנן .וכתב מרן מלכא זיע"א

אות ח( ובח"ח )חאה"ע סי' ג אות טז( ע"ש.

בחזו"ע )שם עמ' ריט( שמצא תירוץ זה גם

ולפ"ז כיון שדין הרהור כדיבור דמי או לא

בשו"ת כתב סופר )חאו"ח סי' ל( ,ובס' ברכת

הוא ספק בדין ולא במציאות ,ולא אמרינן

אהרן )פ"ג דברכות ס"ס קעד דף פ סע"ב(,

ביה אוקמיה אחזקתיה ,י"ל שאינו חוזר

ושכ"כ הגאון מטפליק בס' דברי אהרן )סי'

לברך בהמ"ז ,דשב ואל תעשה עדיף.

בודאי

"וברכת",

בעמוד

והחזר

י אות א( ע"ש.

והנה

נפק"מ בין התירוצים הנ"ל הוא
בנ"ד,

דלפי

התירוץ

האחרון

דספיקא דאורייתא לחומרא מן התורה
במצות עשה ,גם בנ"ד שהרהר בהמ"ז ,י"ל
שיחזור ויברך הואיל ולדעת רוב הראשונים
ועל צבאם מרן הש"ע הרהור לאו כדיבור
דמי ,ולשיטתם לא יצא י"ח כלל ,ואף
שלדעת הרמב"ם והסמ"ג יצא י"ח בדיעבד,
מ"מ כל זמן שלא יצא י"ח בודאי ,בעמוד
והחזר קאי ,דיבוא החיוב מן התורה )ספק

דמצות עשה של "וברכת"( ,וידחה הספק
מדרבנן )ספק במצות לא תעשה ד"לא תשא"(.

אמנם

דברי מרן הראש"ל שליט"א ,ומו"מ
בדבריו

ואכן

ראיתי למרן הראש"ל הגר"י יוסף
שליט"א בספרו שלחן המערכת ח"ב

)מערכת ה' ערך הרהור ,עמ' תשלא( שדן בזה,
וציין למה שפסק בילקוט יוסף הל' בהמ"ז
)עמ' שי( דמי שהרהר בהמ"ז בלבו אחר
ששבע ,שצריך לחזור ולברך .ושוב הקשה
כאמור דלפי תירוץ המכתם לדוד והזכרון
יוסף צ"ל דשב ואל תעשה עדיף ,הואיל ולא
אמרינן אוקמיה אחזקתיה בספיקא דדינא
וכו' .ותירץ ,דהעיקר כתירוץ החוו"ד הנ"ל,

לפי התירוץ הראשון דכיון שיש לו

דספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן זה

חזקת חיוב ,אמרינן אוקמיה על

דוקא במצות לא תעשה ,אבל במצות עשה

חזקתיה ,ולא אמרינן סב"ל נגד חזקה .הנה

ספיקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא .ומה

לדעת פוסקים רבים אמרינן אוקמה אחזקה

שרבים מהאחרונים חלקו עליו ,הוא מפני

קמייתא רק בספק במציאות ,אבל בספיקא

שלא היה לפניהם תשובת הרמב"ם ,כי
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בהוצאת מקיצי נרדמים )שנת תשכא סי' שיח(

להקל ,ואע"ג דספיקא דאורייתא לחומרא,

מבואר להדיא ד"כל הספיקות באיסורי

מ"מ כיון שמעיקר הדין מסתפקינן אם

לאוין אינם אלא מדבריהם" ,אלמא שהוא

צריכות לברך ,ולא שייך להעמידן בחזקת

דוקא באיסורי לאוין ,אבל במצות עשה

חיוב ,דהו"ל ספיקא דדינא .וכ"כ בילקוט

מודי הרמב"ם דספק דאורייתא לחומרא

יוסף )ברכות עמ' תרעד( באופן שלא פתח

הוא מהתורה .ולפ"ז שפיר מ"ש בילקו"י

אדעתא דבהמ"ז ,דא"צ לחזור ולברך מטעם

הנ"ל שאם הרהר בהמ"ז בלבו חוזר לברך.

סב"ל ,ולא שייך להעמידו בחזקת חיוב כיון

עכת"ד.

דהוי ספיקא דדינא .וכן לענין הרהר בהמ"ז

דאכתי לא איפרק מחולשא ,דאנכי

בלבו ,דאפילו שביביע אומר ח"ד )סי' ג אות

הרואה למרן מלכא זיע"א בספרו

יז( פסק שצריך לחזור ולברך כיון דהוי

חזו"ע ברכות )עמ' ריט( שהביא בתחלה

ספיקא דאורייתא אם הרהור כדיבור דמי.

תירוצו של מהר"ד פארדו בשו"ת מכתם

וכ"כ בילקוט יוסף )עמ' שט( .מכל מקום לפי

לדוד ,ושוב לאחר מכן הביא תירוצו של

המבואר ביביע אומר ח"ח שהכל תלוי

הגאון מליסא בחוו"ד ,וציין שם לאחרונים

בחזקת חיוב ,א"כ הכי נמי יש לפסוק שלא

רבים שחלקו עליו ,וסיים :ולפ"ז הדרא

צריך לחזור ולברך .עכת"ד.

איברא

קושיא

לדוכתה,

ומחוורתא

כדשנינן

מעיקרא )היינו כתירוץ המכתם לדוד( .ע"ש.
אלמא דלא תפס לעיקר תירוץ החוו"ד.
ושו"ר דברי הגאון רבי עובדיה יוסף נר"ו
בנו של הראש"ל הגרי"צ יוסף שליט"א
שנדפסו בספר עין יצחק ח"ב )כללי ספק

ברכות עמ' תקמא( שכתב ,שבשו"ת יביע
אומר ח"ח )סי' כא אות ח( הביא משו"ת
מכתם לדוד )הנ"ל( וסייעו מד' הריטב"א
)שבת סט (.שחוזר ומברך מטעם שיש לו
חזקת חיוב .ושכן נראה מד' הברכי יוסף )סי'
קפו סק"ג( וכו' .ולפ"ז כתב ביבי"א )שם(

דנפק"מ לדינא באופן שאכל ושבע ממעשה

ושוב

שליט"א בשיעורו השבועי )עלון בית

מרן מס'  ,212פר' במדבר תשע"ט( דן בזה,
והביא מכל האמור לעיל ,וסיים בזה"ל:
שורה תחתונה ,אם הרהר בהמ"ז יש ספק
אם יצא או שצריך לחזור ולברך ,וספק
ברכות להקל גם בבהמ"ז ,כי אין כאן חזקת
חיוב .ביביע אומר ח"ד )חאו"ח סי' ג אות יז(

כתב כדברי האור החיים הקדוש ,שאם
הרהר בהמ"ז יחזור לברך בפיו ,אבל לפני
כשלושים שנה דברתי על כך עם מרן זצ"ל,
והרב הסכים איתנו שלא יחזור ,וספק
ברכות להקל .עכ"ל.

קדירה ,שא"צ לברך בהמ"ז ,כיון דהוי
ספיקא דדינא ,ול"ש לומר על זה דנעמידו

הראוני שמרן הראש"ל הגר"י יוסף

ובתר

דסגידנא קמיה וקמי דיקר אורייתיה,

בחזקת חיוב .ומטעם זה כתב בשו"ת יחוה

אם קבלה היא נקבל ,אבל לכאו'

דעת ח"ו )סי' י עמ' נז( בנשים המסופקות אם

קשים הדברים להולמם ,דאם כבר לפני

בירכו ,שלא יחזרו לברך ,דספק ברכות

שלשים שנה חזר בו מרן זיע"א ממ"ש

פ
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ביבי"א ח"ד הנ"ל ,מדוע בספרו חזו"ע

שהיה כמה שנים מאוכלי שלחנו של אדוני

ברכות שיצא בשנת תשס"ז שדן בדיני

אבי הגאון ז"ל ,שהוא חוזר בו מהוראתו,

בהמ"ז לא כתב במפורש שחזר בו ,וכן בכל

ולא היה סומך על מר להיות שלוחו להודיע

ספריו הרבים שכתב לאחר מכן .וחילי

הדבר אל הרב ההוא ,ובודאי שאילו חזר בו

מדברי מרן הגרע"י עצמו בספרו הליכות

לא היה נח ושקט מלשלוח אגרות ע"י גמלא

עולם ח"ד )עמ' רמא-רמב( שאחר שהביא

פרחא ,ולפרסם האיסור שלא יכשלו באיסור

דברי הגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל

דג טמא ,ועוד שאיך לא חש למחוק תשובה

בשו"ת ישכיל עבדי ח"ג )סי' יב אות ד( שכתב

זו שהשאיר אחריו ברכה לכתוב בצדה

לאסור רכיבה על אופניים בשבת ,ותמה על

שהוא חוזר בו וכו' .וע"ע שם )חיו"ד סי' ל(

הגרי"ח זיע"א בשו"ת רב פעלים שהתיר,

שאפילו תלמיד חכם לא נאמן בזה .וכ"כ

וחזר וכתב ששמע ממגידי אמת מחכמי בבל

עוד החזון איש )מועד סי' לט אות טו( ע"ש.

רבתי שאמרו שאחר שהכיר הרב )הגרי"ח(

בטיב תהלוכי האופניים חזר בו ואסר .ע"כ.
וכתב ע"ז מרן הגרע"י בזה"ל :ומה שכתב
הרב ישכיל עבדי ששמע שהגרי"ח חזר בו
ואסר" ,אני לא מאמין לדברים אלו .שאילו
היה אמת בדברים אלו ,הגאון שהיה מהיר
בכתיבת חידושיו ,היה כותב כן באיזה ספר
מחיבוריו ,שהוא חוזר בו מההיתר שכתב",

וע"ע בשו"ת שמחת כהן ח"ז )סי' מב עמ' קח

והלאה( .עכת"ד .ותסתער התמיהה יותר
ממ"ש מרן הראש"ל נר"ו בעצמו בספרו
שלחן המערכת הנ"ל שיצא לאור בשנת
תש"ע ,ושם כתב ליישב דבריו כמו שכתב
בילקו"י שיש לחזור ולברך בהמ"ז ,ואם
אכן היתה חזרה בזה כבר מלפני שלשים
שנה ,מדוע לא ציין זאת שם .צע"ג.

פוק חזי כיו"ב מ"ש הגאון מהר"ש בשו"ת
הנלע"ד בנ"ד

נודע ביהודה מה"ת )חיו"ד סי' כט( ,אני שולח
לכבודו העתק תשובת אדוני אבי הגאון

איך

שלא יהיה לפע"ד נראה שיש מקום

)מחבר הנודע ביהודה( להגאון מטווריג ,שכל

לקיים את פסק מרן זיע"א ביביע

דג שקשקשיו נקלפים מן העור ע"י שריה

אומר ח"ד הנ"ל ,שיש לחזור ולברך בהמ"ז

במי אפר או ע"י פעולה אחרת ,דג טהור

ולא יצא י"ח אם הרהר בלבו .חדא ,משום

הוא ,ומותר באכילה .ותמיהני על כבודו

שלדעת רוב מנין ורוב בנין מרבותינו

שכתב שאדוני אבי חזר בו מהוראתו ואסר,

הראשונים פסקו דהרהור לאו כדיבור דמי.

ושכן ציוה למר לשלוח את אגרת ההדרנא

ועל צבאם מרן הש"ע שקבלנו הוראותיו.

להרב מטווריג ,ואני אומר דבר זה שקר

וידוע שלדעת כמה מן הפוסקים כל שרוב

מוחלט ,כי ידוע לכל גודל צדקת אאמו"ר

הראשונים עומדים בדעה אחת ומרן הש"ע

הגאון ז"ל ,ואשר היה מהיר וזריז במלאכת

פסק כדעתם ,לא אמרינן סב"ל בכה"ג,

הכתיבה ובהלכה ,ואם איתא לדברי מר,

וכמ"ש בס' ברכת ה' ח"א )פ"ב סע' ו הערה

מדוע לא כתב בעצמו להגאון מטווריג

 ,(16דהואיל ולדעת כמה פוסקים הולכים
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אחר רוב הפוסקים גם בענין ברכה ,דס"ל

למהרי"ט בתשובה )חאה"ע סי' יח( דמהניא

דרוב הפוסקים נחשב רוב גמור מן התורה.

חזקה אף בספיקא דדינא .וכן סוברים עוד

ובצירוף דעת הסוברים שקבלנו הוראות

אחרונים רבים ,הביאם בשו"ת יביע אומר

מרן גם בענין ברכות ,לפיכך יש להורות

ח"ח )חאה"ע סי' ג אות טז( .וצירף סברתם

לברך כדעת רוב הפוסקים ומרן ,דתרי

לסניף להיתר בנידונו שם .כיעו"ש .ואם כן

חומרי לא עבדינן .ועוד שהרי גם הפוסקים

בנ"ד יש כמה וכמה ספיקות וספקי ספיקות

שסוברים שאומרים סב"ל נגד מרן מודים

לחזור ולברך .ואף דלא עבדינן ס"ס

שהעושה כמרן ומברך אין מוחין בידו,

בברכות כמבואר בשו"ת יחוה דעת ח"ה )סי'

כמבואר בדברי מרן החיד"א בשו"ת חיים

כא בהערה( בשם אחרונים רבים .מכל מקום

שאל ח"ב )סי' טו( .לפיכך כשיש עוד צירוף

כאן שבהמ"ז היא מדאורייתא שפיר עבדינן

לברך יש להורות גם לכתחלה לברך כדעת

ס"ס ,כמבואר בשו"ת תרומת הדשן )סי' לז(,

מרן .וכ"כ הגאון רבי יוסף ידיד הלוי בספרו

ובש"ע )סי' תפט ס"ח( ועוד .ובעיקר בנ"ד

ברכת יוסף ח"ב )סי' א( עכת"ד .ואע"פ שאין

שלדעת רוב ככל הראשונים ועל צבאם מרן

כלל זה מוסכם ,וכן מ"ש בברכ"ה שם שכן

הש"ע ,הרהור לאו כדיבור דמי .וכן הסכמת

דעת מרן הגרע"י זצ"ל ,נראה שיש להעיר

האחרונים .לכן לעד"ן דשפיר יש לו לחזור

בזה מכמה וכמה מקומות בספרי מרן

לברך בהמ"ז .ועכ"פ אם יש לו אפשרות

הגרע"י דלא ס"ל הכי .ואכמ"ל .מ"מ חזי

לצאת י"ח ע"י מישהו אחר מדין שומע

לאצטרופי בנ"ד.

כעונה ,עדיף טפי.

ועוד,

דלפי תירוץ החוו"ד בדעת הרמב"ם,
שפיר

יש

לחזור

ולברך

בנ"ד

כמשנ"ת לעיל .ומה שכתבנו שלפי תירוץ
המכתם לדוד אין לחזור ולברך בנ"ד ,כיון
דלא אמרינן אוקמיה אחזקתיה בספיקא
דדינא ,הנה אף בזה איכא עקולי ופשורי,

]שוב

אחר מופלג יצא לאור שו"ת תפארת
ישראל להרה"ג ר' ישראל ביתן

שליט"א ,ושם )בסימן ט( ג"כ האריך הרחיב
בנ"ד ,ונגע בכמה מן הדברים האמורים
לעיל ,וסוף דבר העלה שיש לחזור ולברך
בהמ"ז .ע"ש[.

שהרי לדעת הר"ן )פ"ק דקידושין דף ה(:

מבואר שגם בספיקא דדינא שפיר מוקמינן

מסקנא דדינא

לה אחזקה קמייתא ,וכמ"ש הפר"ח )סי' קי

א .מי שטעה והרהר ברכת המזון בלבו,

כללי ס"ס סק"א( .וכן במשנה למלך )פ"ו מהל'
עדות ה"ז( ,ובשו"ת חקרי לב )ח"א מיו"ד סי'
קיא( ע"ש .ובשו"ת עונג יום טוב )סי' קמב(

אם יכול לצאת ידי חובה מחבירו
מדין שומע כעונה ,יעשה כן .ואם אין

כתב ,שהרמב"ם סובר דמהני חזקה קמייתא

באפשרותו לצאת ידי חובה ממישהו

אף בספיקא דדינא .וכ"כ בשו"ת תורת חסד

אחר ,יחזור ויברך ברכת המזון על ידי

מלובלין )חאו"ח סי' טו אות ד( ע"ש .וכן ס"ל

שיוציא המילים בשפתיו כדין.
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רבות )חוץ מברכת המזון( ,אינו חוזר
לברך שוב ,שספק ברכות להקל.

לדבר וכיוצא בזה ,יצא ידי חובה ואינו

ה .מי שהרהר ברכה ראשונה בלבו ,כגון

צריך לחזור לברך שוב כאשר יסתלק

בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה

האונס.

או שהכל נהיה בדברו ,לא יטעם כלום,

ג .מי שהרהר קריאת שמע מחמת שהיה

אלא יאמר ברוך שם כבוד מלכותו

אנוס או חולה ,צריך לחזור ולקוראה

לעולם ועד ,וחזור ויברך שוב על ידי

שוב כאשר יסתלק האונס.

שיוציא המילים בשפתיו כדין.

ד .מי שהרהר בלבו ברכה אחרונה כגון

הנלע"ד כתבתי והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.

ברכת מעין שלש או בורא נפשות

f
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בדין עמידה בברכת הגומל ,והאם היוצא ידי חובה מחבירו מדין
שומע כעונה צריך גם כן לעמוד?
לכבוד ידי"ן היקר והנעלה ,כליל כל

והמברך עומד ,לפי שאמר הכתוב "ובמושב

מעלה ,ראש וראשון לכל דבר

זקנים יהללוהו" והלכה למעשה נושיב

שבקדושה ,אבן הראשה ,וכל טוב עשה,
עמוד החסד בעירנו ,ידידנו ואהובנו,
כש"ת רבי יחזקאל שעיה נר"ו ,אודות

התלמידים כשנברך זאת הברכה כמו שהיה
הוא ז"ל סובר ועושה .ע"כ .ועיין עוד בספר
המספיק לעובדי ה' )עמוד רנד(.

שאלתו האם היוצא ידי חובה מחבירו
בברכת הגומל מדין שומע כעונה ,צריך
ג"כ לעמוד ,או שמא סגי בעמידת

סברת הב"ח זצ"ל

והב"ח

)סימן ריט( כתב ,שמנהג כל ישראל
לברך מעומד ואין לשנות ,ושכן

המברך עצמו .הנני להשיבו תשובה

משמע מלשון הפסוק "וירוממוהו בקהל עם

מאהבה.

ובמושב זקנים יהללוהו" ,ומשמע דדוקא

מקור דין עמידה בברכת הגומל
מדברי הרמב"ם

הנה

הזקנים בישיבה אבל המהללים בעמידה.
וזה כדברי רבינו אברהם בן הרמב"ם הנ"ל.
וכן כתב העולת תמיד )שם סק"ג( שהמנהג

הרמב"ם )פ"י מהלכות ברכות ה"ח( כתב

לברך מעומד .ומדברי רבינו אברהם בן

לגבי ברכת הגומל" ,שעומד ביניהן

הרמב"ם והב"ח מתבאר דמלבד דבעינן

ומברך" .וכן כתבו הסמ"ג )עשין כז( ,וספר

שיהיה המברך בעמידה ,בעינן גם שיהיו

הבתים )הל' ברכות שער שנים עשר סימן י( ע"ש.

השומעים יושבים .וכן כתבו מרן החיד"א

וכתב על זה הכסף משנה )שם( ,וצ"ע מנא

בספרו לדוד אמת )סי' כג אות ב( ,והחסד

ליה .ובשלחן ערוך )סימן ריט( קרא שמיט'ה

לאלפים )סי' ריט ס"ק יג( ,ובספר בתי כנסיות

לדברי הרמב"ם שעומד .ורבינו אברהם בן

)שם ס"ג( ,ומהר"ח פלאג'י בספר חיים )סי' כו

הרמב"ם בתשובה שהובאה בראש ספר

אות יב( ,והבן איש חי )פר' עקב אות ג( ע"ש.

מעשה רוקח כתב ,ואומר משם אבא מארי

אמנם עיין מה שכתב להעיר בזה בשו"ת

ז"ל,

שראוי

שיהיו

השומעים

יושבים

אבני נזר )חאו"ח סי לט אות ג( ע"ש.

פד
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שכתב לבאר טעמו של הרמב"ם ,משום

סברת האליה רבה זצ"ל

והאליה

רבה )סי' ריט סק"ב( כתב שטעמו
של הב"ח הוא דוחק ,ולכן כתב

לבאר

ש"יהללוהו"

הוי

דומיא

 +ירוץ דברו

דהלל

בעמידה דכתיב "הללו עבדי ה' העומדים
בבית ה'" .ע"ש .וכ"כ מדנפשיה בשו"ת
רבבות ויובלות ח"ד )סי' שעג( ע"ש .ומרן
החיד"א בברכי יוסף )בשיו"ב שם סק"ג( כתב,
שטעמו של האליה רבה יותר דחוק מטעמו
של הב"ח ,ושהעיקר כטעמו של הב"ח
שהוא כטעמו של רבינו אברהם בן הרמב"ם

שברכת הגומל היא במקום קרבן תודה,
וכמו שעומדים בשעת הקרבת הקרבן כך יש
לעמוד בשעת הברכה ,ודומיא דתפלה דבעי
עמידה משום שהיא במקום קרבן .ע"ש .וכן
סובר הגאון רבי יצחק גויטע בספרו שדה
יצחק )ברכות נד (:ע"ש .אמנם החתם סופר
בתשובה )סי' נא( כתב לדחות טעם זה ,וכתב
שאין זה דומה לקרבן תודה ממש .כיעו"ש.
וע' מ"ש בזה בשו"ת שבט הלוי חי"א )סי'
נז( ,ומה שהעיר בזה בספר דברי שבח )עמ'

לט( ע"ש.

הנ"ל .ועיין בתורת חיים סופר )שם סק"ה(

שהאריך ליישב דברי האליה רבה .ע"ש.
סברת החת"ס זצ"ל ,ומו"מ בדבריו
קושיא על דברי הא"ר

אלא

והחתם

סופר הסיק שם ,דבעינן עמידה

שדברי האליה רבה צריכים ביאור,

משום כבוד הציבור ,ותמה על כל

שהרי מקור הדין שקריאת הלל

האחרונים שנעלם מהם דברי הרמב"ם )פ"ב

מעומד לא נזכר ברמב"ם כלל .ומרן הבית

מהל' מגילה ה"ז( שכתב ,לא יקרא יושב

יוסף )סי' תכב( הביא מקור הדבר משבולי

בצבור לכתחלה מפני כבוד הציבור .וה"ה

הלקט )סי' קעג( בשם מורו הר"ר מאיר.

בברכת הגומל .ע"ש .אולם לכאורה יש

וטעם הדבר כתב השבולי הלקט )בשם אחיו

להעיר בזה ,דהתם טעמא משום שמוציא

ה"ר בנימין( דכתיב הללו עבדי ה' שעומדים

את הציבור ידי חובה ,לכן צריך לעמוד

בבית ה' ,לפי שההלל עדות שבחו של מקום

משום כבודם .משא"כ הכא שאינו בא אלא

ומצות עדות בעמידה ,וכך היו קורין אותו

לפטור עצמו ,לא שייך בזה עמידה משום

בעזרה על שחיטת הפסחים בעמידה .ע"כ.

כבוד הציבור .ושו"ר בתורת חיים סופר )סי'

וכאן לא שייך הטעם של שחיטת פסחים.

ריט סק"ה( שהעיר כן על החת"ס .וכן העיר

וע"ע מה שהאריך בזה ידידי הגאון רבי

על טעמו של החת"ס מרן הגרע"י זיע"א

מתתיהו גבאי נר"ו בספרו בית מתתיהו ח"ג

בחזון עובדיה )ברכות עמ' שמ( ע"ש .ועוד

)סי' מו( ודו"ק.

העיר בזה בספר דברי שבח )עמ' מ( ,דהנה
במגילה )כג (.אמרו שאשה לא תקרא בתורה

סברת הרב נהר שלום זצ"ל

ואתה

מפני כבוד ציבור ,ואטו נימא דלא תברך

תחזה להגאון רבי שבתאי וינטורה

ברכת הגומל מהאי טעמא ,והרי לרוב

)סק"א(

הפוסקים אשה חייבת בברכת הגומל .ע"ש.

זצ"ל בספרו נהר שלום

ירוץ דברו +
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פשט המנהג לברך בעמידה

ודע,

פה

דאף על גב דמרן ז"ל קרא שמיט'ה
למ"ש הרמב"ם שיש לברך מעומד,

ונראה דאזיל לטעמיה בכסף משנה )שם(,
שהצריך עיון מנא ליה להרמב"ם דבר זה.
ע"ש .מכל מקום כבר פשט המנהג לברך
ברכת הגומל מעומד ,וכמ"ש הב"ח והעו"ת
ועוד .וכ"כ הרב בירך את אברהם )דף פח

ע"א( שמנהג כל ישראל לברך הגומל
מעומד .ע"ש .ופוק חזי מאי עמא דבר .1

בספר משרת משה )דף מו ע"ד( שאף
הרמב"ם לא כתב כן אלא למצוה מן
המובחר ,ובודאי שאם בירך מיושב יצא.
והובא להלכה בחזו"ע )שם בסוף ההערה(
ע"ש .ברם עיין במחצית השקל )על המג"א

שם( שביאר בדעת הרמב"ם דמדינא בעינן
עמידה,

והמג"א

שכתב

"טוב"

לברך

מעומד ,הוא משום שהשלחן ערוך השמיט
דין זה ,ולכן הכריע המג"א דטוב לעמוד
לכתחלה .ע"ש .וע"ע מ"ש בזה הגר"א דיין
נר"ו בשו"ת חמדת אברהם ח"ג )סי' טז(.

בדיעבד אם בירך בישיבה יצא י"ח

מיהו

בדיעבד אם בירך מיושב יצא,

האם השומע ברכת הגומל מחבירו
ומתכוין לצאת ,צריך ג"כ לעמוד

כמדויק מלשון המג"א )סי' ריט

סק"ב( שכתב" ,וטוב" לברך מעומד .וכ"כ
הפמ"ג )אש"א שם סק"ב( והובא להלכה
בכה"ח )שם אות טו( ע"ש .וכ"כ הגר"י עטייה

אחר

הדברים האלה ,הבוא נבוא לדון במי

שיוצא ידי חובה בברכת הגומל מדין
שומע כעונה  ,2האם צריך לעמוד או לא.

 1והוסיף לי בזה מו"ר הגר"ח רבי שליט"א בזה"ל :ונראה לי לחזק את דעת הרמב"ם לברך
הגומל בעמידה ,כי גם אם נאמר על ברכת שופר שמותר לציבור לשבת )חזו"ע ימים נוראים
דף רכג( ,וכן בברכות המגילה הציבור יכולים לשבת )חזו"ע פורים דף סט( ,עם כל זה ברכת
הגומל שעיקר המצוה זה הברכה ,הרי זה חמור יותר וחשוב יותר ,וצריך לעמוד .ובפרט שזה
חובה בעשרה וכידוע שלא עונים אמן דברכות בברכות ק"ש אלא רק קדיש קדושה וברכו ,אבל
אמן דברכת כהנים יש לענות כדין דברים שבקדושה כי זה בעשרה )עיין הליכות עולם ח"א דף
רי( ,ויתכן לפ"ז שגם על ברכת הגומל מותר לענות ,ויתכן שזה גם המקור של הרמב"ם שצריך
לעמוד בברכת הגומל כי זה דברים שבקדושה ,ובמושב זקנים יהללוהו .עכ"ל.
 2ולענין האם שייך דין שומע כעונה בברכת הגומל ,הנה ידועים דברי המאירי בברכות )נד(:
שאחר שהביא דין ברכת הגומל על נס שנעשה לחבירו ,כתב וז"ל :ואם הוא מברך בשביל
עצמו ועונה זה אחריו אמן לכוונת עצמו נראה לי שאינו נפטר בכך ,ויש שפוטרים אף בזו ,ואין

פו
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מח' החזו"א והרב בית הלוי בגדרי
שומע כעונה

לכאורה

יש לתלות דין זה בגדרי דין
שומע כעונה ,דידוע ומפורסם

לחנוכה ,עמ' פז( לא שייך דין שומע כעונה
בנשיאת כפים ,דאף דהוי כעונה ,מ"מ הוי
כענייה בלחש ,ובנשיאת כפים בעינן אמירה
בקול רם ,כדילפינן בסוטה )לח (.מקרא
ד"אמור להם" .ע"ש.

בשערים המצוינים בהלכה המחלוקת בין
מרן החזון איש לבין גאב"ד בריסק הרב

 +ירוץ דברו

אמנם

החזון איש )או"ח סי' כט( כתב,

בית הלוי לענין שומע כעונה בברכת כהנים,

דענין שומע כעונה הוא התאחדות

דלדעת הרב בית הלוי )על התורה ,בסוף הקונט'

השומע והמשמיע זה בדיבור וזה בשמיעה,

נראה לי .עכ"ל .ובפשטות משמע מלשונו דלא שייך דין שומע כעונה בברכת הגומל ,דהא כתב
"המברך בשביל עצמו" ,והיינו שאותו המברך חייב בעצמו בברכת הגומל ,ומברך כדי להוציא
ידי חובה את חבירו ,ואע"פ כן לא מהני .ונראה דטעמו משום שברכת הגומל היא הודאה להשי"ת
על נס שנעשה לאדם בגופו ,ובעינן שהאדם בעצמו יודה להשי"ת בפני עשרה ,ולא סגי בהודאת
חבירו ואף אם מכוין להוציאו והלה ענה אמן .ועיין מה שהאריך בספר הלכה ברורה חי"א )עמ'
קצה והלאה( בביאור דברי המאירי .ודו"ק .והלום ראיתי בספר הליכות ברכות )עמ' תכז( שכתב
לבאר דברי המאירי באופן אחר ,דאף איהו מודה שיש דין שומע כעונה בברכת הגומל .ע"ש.
ואין דבריו מוכרחים לפע"ד .אמנם כיון דבלא"ה קי"ל כשאר פוסקים הסוברים שיש דין שומע
כעונה בברכת הגומל ,וכ"פ הטוש"ע )סי' ריט ס"ה( ,וכן הכרעת האחרונים ,כמ"ש בכף החיים
)שם אות לה( ,ובחזו"ע )עמ' שנב( ע"ש .אין להאריך בזה כעת .רק זאת אציין שבספר הלכה
ברורה )שם( כתב ,דאף שיוצאים ידי חובה בברכת הגומל מדין שומע כעונה ,מכל מקום כיון
שיש אומרים שצריך שכל אחד יברך בעצמו ברכת הגומל ,ואינו יוצא י"ח בברכת חבירו ,טוב
יותר שיברך כל אחד בעצמו ,ורק כשיש לאדם ספק אם נתחייב בברכת הגומל ,או שאינו יודע
לברך בעצמו ,יצא י"ח בשמיעת ברכת חבירו .ע"ש .מ"מ בספר הליכות שלמה )פרק כג הערה
 (26מטו משמיה דהגרש"ז אוירבך זצ"ל שהורה בישיבת קול תורה ,שבתחילת הזמן יברך אחד
הבחורים שבאו מחו"ל ברכת הגומל ,ויוציא את כולם ידי חובה ,משום דברוב עם הדרת מלך.
ע"ש .ולכאורה ס"ל דמוטב שאחד יברך ויוציא את כולם מדין ברוב עם הדרת מלך .אלא שיש
מקום לומר שהנהיג כן הגרש"ז משום טורח צבור ,שהרבה בחורים היו צריכים לברך ,ובזה עדיף
שאחד יוציא את כולם משום טורח צבור .ושו"ר בספר יקרא דצבורא )עמ' קסא( שכתב ,שבקובץ
קול התורה )קובץ נו עמ' מב( נשאל הגאון רבי בצלאל ראקאוו זצ"ל במה שנוהגין העם בברכת
הגומל שאחד מוציא את הרבים ,כגון בישיבות בתחילת הזמן כשיש הרבה בחורים שצריכים
לברך ,אם לכתחילה ראוי לברך בעצמו ,דהא תכלית הברכה היא לפרסם הנס ואין הנס מתפרסם

ירוץ דברו +
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וכל מה שמתייחס למשמיע מתייחס גם

דלדעת הרב בית הלוי שדין שומע כעונה

לשומע ,והיינו שהדיבור חל גם על השומע,

הוא רק לגבי הדיבור ,אבל שאר התנאים לא

וכמו כן השומע קריאת המגילה ,הוי כמו

חלים על השומע ,א"כ צריך השומע ג"כ

שקראה מתוך מגילה כשרה ,וכל התנאים

לעמוד ,ולא סגי בעמידתו של המשמיע.

שצריך במצות מסוימות חלים גם על

אמנם לפי החזון איש שכל מה שמתייחס

השומע .ולפ"ז כתב שגם בברכת כהנים

למשמיע מתייחס גם לשומע כולל כל

שייך דין שומע כעונה ,והדיבור של חבירו

התנאים הנלוים לדיבור ,א"כ י"ל שעמידתו

בקול רם מתייחס גם אליו והוי כאילו דיבר
בקול רם .ע"ש .3

של המשמיע מתייחסת גם לשומע ואיהו
אינו צריך לעמוד.

לכאו' יש לתלות הנ"ד במח' החזו"א
והרב מבריסק

י"ל דאף החזו"א מודה שהכהן צריך
לעלות לדוכן לישא כפיו

ולאור

האמור לכאורה דין עמידה של
השומע ג"כ תלוי במחלוקת הנ"ל,

אמנם

אחר ההתבוננות אין זה מוכרח כלל,
אלא י"ל שגם החזו"א מודה שהכהן

כשאחר מוציא שנים או שלשה ,ואה"נ קיים חיוב הברכה אבל אולי לכתחילה יש להקפיד לברך
בעצמו .והשיב" :אם זה גורם טירחא דצבורא להמתין על עשרים בחורים שכל אחד מברך אין
זה חשבון ,אולם בשנים וכדומה ודאי נכון שבעצמו יברך" .ע"כ .וזה כמ"ש בס"ד.
 3ועיין בספר עמק ברכה )פומרנצ'יק עמ' יז( שכתב ליישב דברי הרב בית הלוי ,דהא דבעינן
בברכת כהנים קול רם ,לאו דהוא תנאי בהדיבור שיהא בקו"ר ,אלא עיקר הדין דבעינן שיהא
כל הקהל שומעים את דיבורו ,וזהו דדרשינן בסוטה )לח (.אמור להם ,כאדם שאומר לחבירו.
ובספרי מפורש כן להדיא ,אמור להם שיהיו כולם שומעים .ובטור )סי' קכח( משמע דדרשת
הספרי עם דרשת הגמרא הוי הכל דבר אחד .יעו"ש .וכן הוא במרדכי )פ"ג דמגילה סי' תתטז(.
וא"כ נהי דמתייחס הדיבור אל השומע והוי כמדבר בקו"ר ,מ"מ הרי אינם שומעים את דיבורו
של השומע ,ולזה לא מהני כאן שומע כעונה .וזהו כונת הבית הלוי ,והוא דבר ברור .ע"כ .וכיו"ב
הביאו בשם הגרי"ז מבריסק בהגדה של פסח "מבית לוי" )עמ' פו( ,וכ"כ הגרצ"פ פראנק בשו"ת
הר צבי ח"א )חאו"ח סי' נז( ,והגר"ש דבליצקי בספר זה השלחן ח"ב )סי' קכד ,עמ' יז( ע"ש.
אמנם כבר העיר בזה במאור ישראל )מגילה כד ע"א ,עמ' רפב( דאכתי לא איפרק מחולשא ,דהא
בפסחים )קטז (:מאן אמר הגדה בי רב יוסף ,מאן אמר אגדא בי רב ששת ,רב ששת ,ופירש
רשב"ם שהיו מוציאים את אחרים י"ח ,וכ"כ התוס' )מגילה יט ,(:והרמב"ן והריטב"א )קידושין
לא ,(.והמאירי )פסחים קטז ,(:והראבי"ה )מגילה סי' תקצד( ,והאור זרוע ח"ב )סי' רסו( ,ור'

פח
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צריך לעלות לדוכן ולישא כפיו ,ואינו יכול
לצאת ידי חובה מכהן חבירו בנשיאת כפים,
ואיהו יושב במקומו .והאי טעמא משום

 +ירוץ דברו

דעת הגרח"פ שיינברג זצ"ל ,וחילוק
בין נשיאת כפיים לבין קידוש

ושו"ר

שכן מטו ביה משמיה דהגאון

שבחלק מהמצוה שצריך לעשות מעשה

הגדול רבי חיים פנחס שיינברג

בגופו ולא בדיבור ,לא מהני דין שומע

זצ"ל בספר משמרת חיים )ח"א ענייני שבת

כעונה ,כי צריך שיעשה המעשה בעצמו,

אות יב( דאפילו לחזו"א בודאי צריך כל אחד

דהיינו היכן שצריך עמידה יש לו לעמוד,

לישא כפיו .ושוב הקשה מאי שנא מקידוש

וכן כהן היוצא י"ח מחבירו צריך לעשות

שאחד מוציא את הרבים י"ח ,ורק הוא

מעשה הנשיאת כפים בעצמו.

מחזיק כוס הקידוש והשאר יוצאים ידי

אליהו מלונדריש בפסקיו לפסחים )עמ' קנב( ע"ש .הא קמן שאע"פ שכתוב "והגדת לבנך" ,וכאן
השומע אין דברים נשמעים לבנו מ"מ חשיב כעונה גם לענין מצוה זו ,ויוצא ידי חובת סיפור
יציאת מצרים .וכ"כ מהר"י נג'אר בספר מועדי ה' )דמ"א ע"א( בשם הארחות חיים והכל בו
והאגור בשם בעל העיטור ,שיוצאים י"ח סיפור יצי"מ מדין שומע כעונה ,ודלא כהרב שבח פסח
שנסתפק בזה .וע"ע בשו"ת חזו"ע ח"ב )עמ' קמט( ע"ש .עכת"ד .ועתה ראיתי להגאון רבי ישראל
מאיר יונה נר"ו בקובץ בית הלל )גליון ח עמוד עד( שעמד בזה ,וכתב שאכן הקושיא מדין סיפור
יצי"מ היא עצומה ,אלא שלפע"ד הקצרה היה נראה ליישב ,דשאני מצות והגדת לבנך שכל
תכליתה ומטרתה היא שיבין הילד גודל הנסים שעשה ה' איתנו ולא רק שמיעת סיפור הדברים
גרידא ,וברור הדבר שאם שני אנשים כאחד מדברים ומסבירים איזה ענין ,זהו רק מפריע לריכוז
השומע ,ואינו יכול להבין הדברים כראוי ,ולכן דין מיוחד הוא במצות והגדת לבנך ,שכל ששומע
האב מפי המספר את סיפור יצי"מ ,והרי השומע הוא כעונה ,ודי בכך ,ואין גריעותא במה שלא
שומע הבן את דבריו ממש .משא"כ בברכת כהנים שאדרבה משתבחת הברכה אם נאמרת ע"י
רבים .עכת"ד .ושוב אחר זמן מצאתי גם בשו"ת שמע שלמה ח"ג )חאו"ח סי' יג אות ב(
להראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א שכתב לחלק כיו"ב בדין שומע כעונה בין ברכת כהנים
לסיפור יציאת מצרים .ע"ש .וע"ע מה שהאריכו בזה הגר"ב ז'ולטי בשו"ת משנת יעב"ץ )חאו"ח
סי' כו אות ד( ,והגר"א ולדינברג בשו"ת ציץ אליעזר חט"ו )סי' כא( ,ובשו"ת שרגא המאיר ח"ג
)סי' מז( ,ובשו"ת בצל החכמה ח"ו )סי' סז( ,ובשו"ת מגדנות אליהו ח"א )ס"ס לז( ,ובספר דברי
חפץ רוזנטל )סי' כב( ,ובספר כפי חיים רפפורט )סי' ד( ,ובספר ברית הלוי גראייבסקי )הנד"מ
במילואים עמ' קט( ,ובשו"ת בנין אב ח"ה )סי' יג( ,ובספר מנחת אשר וייס )עה"ת במדבר סי'
יג ,עמ' עו( ,ובשו"ת תשובות והנהגות ח"ו )סי' מב( ,ובשו"ת הרי יהודה ח"ב )חאו"ח סי' כ ענף
ג( ,ובשו"ת רביד הזהב )ברדא ח"א סי' יב( ,ובשו"ת ויזרע יצחק )פינחס ח"א סי' יב( ,ובספר
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חובתם ללא כוס .ותירץ ,דגבי קידוש אין

ראייה ליסוד הנ"ל ממנהג חכמי
איטליה

חיוב על הגברא שיהא כוס בידו בעת
הקידוש ,אלא החיוב הוא על הברכה של
הקידוש שתהא נאמרת על הכוס ,אבל לא
על האדם ,וכיון שהמברך אוחז הכוס בידו,
מהני שפיר גם לשומעים .אבל גבי נשיאת
כפים הרי הוא חיוב על הגברא הכהן לישא
כפיו בעת ברכת כהנים ,ולכן אף שיוצאים
ידי חובת הברכה ,מכל מקום לכל אחד יש
חיוב לישא כפיו ,ופשיטא דאינם יוצאים
במה שהמברך נושא כפיו .עכת"ד.

ישראל )מגילה כד (.שהביא דברי
הגאון ר' בצלאל הכהן בשו"ת ראשית
בכורים )ס"ס ד ,עמ' כד( שכתב ,כשהייתי
בבהכ"נ ספרדים בטריעסט כבדוני להיות
הכהן המברך ברכת כהנים לבדי בקול רם,
וכל יתר הכהנים שעלו עמי לדוכן שתקו
ושמעו ממני בלבד ,שכך מנהגם שם שכהן
אחד מברך את העם בקול ושאר הכהנים
שעולים עמו לדוכן יוצאים בזה מדין שומע

דברי הראש"ל נר"ו בילקוט יוסף

וככל

וסייעתא

גדולה לזה מצאתי בספר מאור

החזון הנ"ל ראיתי גם למרן הראש"ל
נר"ו בילקוט יוסף שבת )כרך א -חלק

שלישי ,סי' רעא ,עמ' קפג( שאחר שהביא
מחלוקת החזו"א והרב מבריסק הנ"ל ,כתב,
דכולי עלמא מודו שלכל הפחות צריך
שהכהן ישא כפיו בפועל ,דהנשיאת כפים
של הכהן זהו חלק במצוה שצריך לעשותה
בגופו ממש ,ואינו קשור כלל לדין שומע
כעונה שמתייחס רק לדינים השייכים
לאמירה ולדיבור עצמם .כמו קריאה מתוך
קלף ,או אמירה בקול רם שבברכת כהנים,

כעונה לבד .והיינו מ"ש במשנה במגילה
)כד (.המפטיר בנביא הוא נושא את כפיו.
וכן פשט הכתוב וישא אהרן את ידיו אל
העם ויברכם וכו' ,שי"ל שבניו שמעו ממנו
ויצאו מדין שומע כעונה .ע"ש .ועיין
להגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל בספרו
מנחה חריבה )עמ"ס סוטה דף קנד ע"ד( שהעיד
ששמע מפי הגאון ר' זלמן סנדר כהנא
שפירא ,שהגאון הבית הלוי אמר ,שאילו
ידע מה שהעיד הגאון ר' בצלאל הכהן שכן
מנהג חכמי איטליה ,היה מבטל דעתו לזה.
ע"ש.

או קריאה בנשימה אחת בעשרת בני המן,
ולא לדינים האחרים שאינם תלויים בדיבור

ועל

כל פנים למדנו שגם להסוברים דשפיר

אלא במעשה בגופו .עכת"ד .וכ"כ הגאון

שייך דין שומע כעונה בברכת כהנים,

רבי שריה דבליצקי זצ"ל בספר זה השלחן

לכל הפחות יש לכהנים היוצאים ידי חובה

ח"ב )סי' קכד עמ' יז והלאה( ע"ש.

לעלות לדוכן ולישא כפיהם ,דבמעשה

שומע ומשמיע )שילוני סי' כב( ,ולידידי הגר"מ גבאי נר"ו בספר בית מתתיהו ח"א )סי' ח אות
יא( ואכמ"ל.
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שבגופו חייב לעשות בעצמו ,ולא שייך

רב שרירא ורב האי גאון .ע"ש .וכ"פ הפרי

לצאת ידי חובה בנקודה זו מדין שומע

חדש )סק"א( ושאר אחרונים.

כעונה .ולפ"ז הוא הדין לענין ברכת הגומל
קושיא מדברי רב האי גאון לגבי
ספיה"ע

שגם היוצא ידי חובה מחבירו צריך לעמוד,
ולא סגי במה שחבירו מברך בעמידה.

ועיניך
ראייה מדברי רב שרירא ורב האי
גאון בהל' תפלה

ובהיותי

בזה אמרתי להביא ראיה לזה
מדברי רב שרירא ורב האי גאון

שהובאו בית'ה יוסף )ריש סי' קכד( שמי
שאינו מתפלל בעצמו אלא יוצא י"ח

תחזינה לאיש"י כהן גדול בביאור
הלכה לענין ספירת העומר )ריש סי'

תפט ,ד"ה ומצוה( שהביא בשם הרי"ץ גיאת,
וז"ל :ואנו כך קבלנו מרבותינו אסמכתא
לספירת העומר בעמידה ,מדכתיב מהחל
חרמש בקמה ,שאין תלמוד לומר בקמה,
ללמדך שבקומה ובעמידה .ובמוצאי שבת
שאומרים לאחר לאחר תפלת ערבית ויהי

מהשליח צבור ,צריך שלא להפסיק ולא

נועם וקדושה דסדרא כשהן יושבין ,נהגו

לשוח כשם שאינו מפסיק ואינו שח

ראשונים לברך שליח צבור מעומד ,וכל

כשמתפלל הוא בעצמו ,וכן צריך לפסוע

הקהל עונין אמן בכוונה שלא להטריח

שלש פסיעות בסוף שמיעה זו כיון שעולה

הצבור לחזור ולעמוד .עכ"ל .והרי"ץ גיאת

לו במקום תפילה .ע"ש .ומבואר דאינו יוצא

לשיטתיה קאזיל ,שהעמידה של המשמיע

י"ח העמידה והפסיעות שבסוף התפלה

מהניא אף לשומע.

מדין שומע כעונה ,אלא עושה זאת בעצמו.
ויש לפרש בדעתם דכיון שאין העמידה או
הפסיעות שייכות לדין הדיבור ,אלא הם

אלא

שמיד בסמוך הביא הביאור הלכה
דברי הארחות חיים )הל' ספירת העומר

אות ד( בשם רב האי גאון ,שגם הוא כתב

חלק מהמצוה שצריך לעשותם בגופו ,לא

שהקהל יוצאים י"ח ספיה"ע מהשליח צבור

מהני לצאת בזה מדין שומע כעונה .ואף

כשהם יושבים ,וכדברי הרי"ץ גיאת הנ"ל.

שבסמוך שם הביא מרן הבית יוסף דברי

]והארחות חיים שם סיים ,מיהו בכל

הארחות חיים )תפלה סי' פז( שכתב בשם

הארצות האלה נהגו לעמוד כל הקהל

הרי"ץ גיאת שחולק בזה ,ואומר שכשם

ומברכים מעומד .ע"ש[ .וא"כ נמצא דרבינו

ששליח צבור פוטרו מהתפילה ,כך פוטרו

האי גאון ז"ל סתר משנתו בזה ,שבהל'

משלש פסיעות .ע"ש .מ"מ מרן בשלחן

תפלה סבר שהיוצא י"ח בתפלה מהש"צ

ערוך )שם ס"א( פסק כד' רב שרירא ורב האי

צריך לפסוע ג' פסיעות ,ולא מהני פסיעותיו

גאון .וכן הרמ"א בדרכי משה )סק"ב( כתב

של הש"צ ,ואילו בספיה"ע מועילה עמידתו

דמשמע בארחות חיים )שם( דנקטינן כדברי

של הש"צ גם לקהל היוצאים י"ח בישיבה.
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אולם

יישוב ד' רב האי גאון ז"ל

וראיתי

בשו"ת הרי יהודה ח"ב )סי' כ אות

יט( שכתב לתרץ ,דיש לחלק בין
ספיה"ע

לג'

פסיעות

שבתפלה,

דגבי

ספיה"ע סברי הנך רבנן קמאי דעמידה של
המשמיע מועילה אף לשומע ,דדין עמידה
במצות העומר אינו אלא תנאי במצוה שהיא
תעשה בעמידה ,ולכך סגי בעמידת האומרה
ממש ,והשומע שיוצא יד"ח מדין שומע
כעונה הרי שמע ממי שאמרה מעומד .אבל
ג' פסיעות סבר רב האי דהוא דין בשומע
דדין הוא במתפלל עצמו שיפסע בשביל
כבוד השכינה ,וזה צריך שיעשה כל מי
שעמדה שכינה כנגדו ,והשומע כעונה שגם
הוא חשוב כמתפלל הרי ששכינה עמדה
כנגדו ולכך צריך שיפסע הוא ,תדע דודאי
אין לישב בד"א שלו ולא לעבור לפניו כדין
שאין עוברים לפני המתפלל ,וכ"כ הפמ"ג
)סימן קכד מש"ז סק"ב( כלומר ששכינה כנגדו.
עכת"ד .וע"ע מה שהאריך בזה בספר שומע

הגאון רבי אברהם שטרן הי"ד
בספרו שלחן אש )ריש סי' קכד(

כתב ,דאם איתא לדברי כה"ח לא היה
המחבר שותק ,ולכן י"ל שדוקא על פסיעות
לאחוריו קאמר הש"ע שיפסע ,משום שאין
פסיעות אלו מקושרים להברכה ,אבל
הכריעות והזקיפות בברכה תליא מילתא,
וכיון שהוא אינו אומר הברכה בעצמו ,א"כ
סגי במה שכורע וזוקף הש"ץ ,ובזה הוא
מוציאו ,ואינו ראוי לחלק דבר ,דבאמירה
יוציאו ובכריעה וזקיפה דהיינו פרטי דיני
האמירה לא יוציאו .ע"ש .וכ"כ בספר שיח
יצחק עמ"ס חגיגה )קונט' תפלת כל פה ,סי' קכג
סק"ה( ,ובספר אפיקי מגינים )סי' קכד סק"ב(

ע"ש .וכיו"ב כתב הגר"ש דבליצקי בספרו
זה השלחן ח"ב )סי' קכד( להעיר ע"ד כה"ח,
דאם אכן צריך לכרוע בכריעות אמאי שתקו
מיניה הפוסקים .וביאר שם שדין כריעות
הנעשות באמירת התיבות ,אפשר לומר
דנתקנו מגדר דין להתפלל בתחנונים,

ומשמיע )שילוני סי' יט( ע"ש.

ומועיל

מחלוקת הפוסקים האם השומע צריך
לכרוע הכריעות שבתפלה

אמנם

תפלת

התחנונים

של

הש"ץ

וכריעותיו גם לשומע .ע"ש.

ונלע"ד

מד' הרמב"ם בתשובה )מהדורת

פריימן ס"ס לו( משמע דס"ל כדברי

שניתן ליישב גם באופן אחר קצת,

החות יאיר וכף החיים וסיעתם ,שכתב

ובהקדם נביא דברי החות יאיר

וז"ל :ואם האנשים לא יתפללו לחש כלל

במקור חיים )סי' קכד ס"א( שכתב ,שלפי דעת

אלא יתפללו הכל אחר שליח הציבור תפלה

רב שרירא ורב האי גאון ,הוא הדין שצריך

אחת בקדושה ,כל בקי יתפלל עמו בלחש,

השומע ג"כ לכרוע בכריעות שבתפלה.

וכל שאינו בקי ישמע "ויכרעו הכל עמו"

ע"ש .וכ"פ בכף החיים )שם אות ז( ,ובספר

כשפני העם אל ההיכל בכוונה ,הרי בזה

אורח נאמן )סי' קכד סק"ג( ,ובספר לקט קמח

כבר יצאו כולם ידי חובתן .עכ"ל .והובאה

החדש )סי' קכד אות לז( ,ובשו"ת אז נדברו

תשובה זו בשו"ת הרדב"ז ח"ד )סי' אלף

ח"ב )סי' ס אות ו( ע"ש.

קס"ה( ע"ש .הא קמן שהשומעים שאינם

צב
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בקיאים כורעים עם הש"ץ .ועיין למרן

 +ירוץ דברו

יישוב דברי רב האי גאון ע"פ
הסברות הנ"ל

הראש"ל הגרע"י זצ"ל בספר ילקוט יוסף
)ח"א עמ' רסא( שאחר שהביא תשו' הרמב"ם

ומעתה

בשו"ת פאת שדך ח"ב )ס"ס ס( למד מד'

והיינו שיש לחלק בין עמידה בספירת

הרמב"ם שאי אפשר לצאת י"ח הכריעה

העומר דס"ל לרב האי גאון דמהני עמידת

מהש"ץ ,ויש לשומע לכרוע בעצמו .ע"ש.

הש"ץ אף להשומעים ,כיון שהוא דין בעצם

ושו"ר בספר כרע רבץ )עמ' תסב( שכתב

האמירה ,וחשיב דספרו השומעים בעמידה.

שהגר"ש דבליצקי זצ"ל חזר בו מדבריו

משא"כ גבי פסיעות בסוף התפלה ,ס"ל לרב

הנ"ל ,מחמת דברי הרמב"ם בתשובה,

האי גאון דזה לא מהני ,כי הוא דין נפרד

והמקור חיים .ע"ש .גם הלום ראיתי

מעצם האמירה ,וממילא יש להשומע

בהערות "מראה אש" על ספר שלחן אש

לפסוע

בהערות

)ר"ס קכד הערה קלו( שמצא בספר מסוא משה

"מראה אש" שעל ספר שלחן אש )שם(,

)בעמוד קכ( להג"ר משה סוויד זצ"ל מחכמי

והביא בשם כמה אחרונים שג"כ חילקו כן.

ארם צובא לפני כמאתים שנה ,שכתב

ע"ש.

הנ"ל ,כתב שכן ראוי לעשות .ע"ש .גם

שפשוט שצריך לכרוע ,דמדנקט הרי"ץ

יש ליישב דברי רב האי גאון הנ"ל,
ע"פ סברת השלחן אש ודעימיה,

אמנם

גיאת שש"צ פוטרו מהפסיעות ומהכריעות,

בעצמו.

ודו"ק.

וכ"כ

לדעת החות יאיר וכף החיים
וסיעתם,

י"ל

דסבירא

להו

נראה דהחולקים עליו ס"ל דחייב לכרוע,

דהכריעות אינם דין בעצם האמירה ,אלא

דאל"כ למה ליה להריצ"ג לתפוס דין

הם קיום דין נפרד שצריך לכרוע ,ולכן צריך

הכריעות ,הו"ל לחלוק עליו בדין הפסיעות

שהשומע יכרע בעצמו ,ולא שייך בזה דין

ולומר שאינו חייב בהם ,אלא ודאי מוכרח

שומע כעונה.

הדבר דמאן דס"ל דחייב בפסיעות ,ה"ה נמי
דחייב בכריעות .ע"ש .גם מה שטענו
הגאונים הרב שלחן אש והרב זה השלחן,
דאם איתא שחייב לכרוע לא היה למרן

אפשר דדוקא במקום טירחא
דצבורא הקילו לשומעים לשבת

ואפשר

לומר לשיטתם ,שלעולם אף

הש"ע ולפוסקים לשתוק מזה וכו' .י"ל

במצות ספירת העומר ס"ל לרב

דהנה מרן ז"ל כתב :ופוסע ג' פסיעות

האי גאון שצריכים השומעים לעמוד ,ודוקא

לאחוריו "כאדם שמתפלל בעצמו" .ע"כ.

במוצ"ש כיון שאחר תפלת העמידה הוצרכו

ומדכתב "כאדם המתפלל בעצמו" י"ל

לשבת באמירת ויהי נועם ויושב בסתר

דאתא לאשמועינן שיש לו גם לעמוד

עליון ,שוב אינם צריכים לעמוד לצאת י"ח

ולכרוע ולזקוף כאדם המתפלל בעצמו ,ולא

ספירת העומר מחמת טורח צבור ,ורשאים

רק כלפי הפסיעות כתב כן .ודו"ק .ושו"ר

לצאת אף בישיבה ,כיון שדין עמידה

שכן כתב בספר אורח נאמן )שם(.

בספירת העומר הוא רק לכתחלה ולא

ירוץ דברו +
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לעיכובא ,והיכא דאיכא טירחא דצבורא

צריכים לעמוד .ע"ש .וכן מבואר במשנ"ב

הקילו על השומעים שיצאו בישיבה .אבל

)סי' קכד סק"כ( כנז' לעיל .וא"כ לכאו' הכהן

לולא טורח זה ,אה"נ היו צריכים לעמוד

הגדול זיע"א מזכי שטרא לבי תרי .וע'

ולצאת ידי חובה ,וכמ"ש הארחות חיים

בספר דעת נוטה ח"ב )עמ' ט( ,ובספר דברי

שכן נוהגים במקומם .ואכתי צ"ע.

שבח )עמ' מב( מה שתירצו בזה.

הכרעת הפוסקים שיש לעמוד
כשיוצא י"ח התפלה

הנלע"ד ביישוב ד' המשנ"ב

ולענין

אמנם

נלע"ד לתרץ ,דלעולם המשנ"ב

עמידה של השומע ,מבואר בערך

סובר דגם השומע המכוין לצאת

)ריש סי' קכד(

י"ח צריך לעמוד במקום שהצריכו עמידה.

שחייב לעמוד מתחילה ועד סוף .וכן מוכח

ומה שהביא דברי הרי"ץ גיאת בהל'

מדברי הגר"ז בש"ע )שם סעיף ז( ,והגר"א

ספיה"ע ,הנה עיקר הדיון בביאור הלכה

)שם סעיף ד( ,והמשנה ברורה )שם סק"כ(

הנז' הוא האם שייך בכלל דין שומע כעונה

ועוד .ע"ש .ובספר אורח נאמן )סי' קכד סק"ג(

בספירת העומר ,דלמ"ד דילפינן מקרא

כתב ,דאף הרי"ץ גיאת מודה שחייב לעמוד

ד"וספרתם לכם" ,שהמצוה היא על כל יחיד

בתפלתו ,דאל"כ הול"ל רבותא שא"צ

ויחיד ,משמע דלא שייך במצוה זו דין

לעמוד ,וממילא ידעינן שאינו צריך לפסוע.

שומע כעונה ,וכמו שהאריך בזה המשנ"ב

ע"ש.

)שם סק"ה( .ובביאור הלכה הביא ראי'ה

לחם למהריק"ש

מהימנא מהרי"ץ גיאת שהוא קדמון ,דיש
הערת האחרונים דלכאו' יש סתירה
בד' המשנ"ב

ועוד

דין שומע כעונה בספיה"ע .אמנם לא
התייחס לפרט זה שגם העמידה של הש"ץ
מועילה אף להשומעים .משא"כ בסימן

רגע אדבר אודות מה שהקשו בכמה

קכ"ד ובסימן תר"ץ ,דהתם ההתייחסות היא

ספרים ,דיש לכאורה סתירה בדברי

דוקא לענין העמידה ,והוי בגדר סוגיא

המשנה ברורה ,דבהל' ספיה"ע )סי' תפט,

בדוכתיה .ודו"ק .ושו"ר שתירץ כן הגאון

בבאה"ל ד"ה ומצוה( הביא בשתיקה דברי

רבי איתמר גרבוז שליט"א )מראשי ישיבת

הרי"ץ גיאת הנז' ,דמהני עמידת הש"צ

ארחות תורה( בקובץ בנתיבות ההלכה )כרך

בספירת העומר להוציא י"ח את הקהל אף

לט ,עמ'  (78ע"ש.

כשהם יושבים .ואילו להלן בהל' מקרא
מגילה )סימן תר"ץ בשער הציון אות א( כתב

הכרעת הפוסקים בנ"ד

בשם הרב מחצית השקל ,דהואיל והמברך
על קריאת המגילה צריך לעמוד ,אף
היוצאים י"ח בברכתו מדין שומע כעונה

ובמשי'ם

חפש'י מצאתי לכמה ספרים
שדנו בנדונינו ,והעלו שצריך

צד

 -סימן יב

השומע ברכת הגומל מחבירו ומכוין לצאת
י"ח ,שצריך גם כן לעמוד ,כמ"ש בשו"ת
רבבות אפרים ח"ז )סי' עז( ,וכן מטו ביה
משמיה דהגאון החסיד רבי מנצור בן

 +ירוץ דברו

מסקנא דדינא

זאת העולה מן המדב'ר ,המברך ברכת
הגומל

צריך

לברך

בעמידה,

שמעון זצ"ל בספר נתיבי הלכה )מלכא עמ'

והמכוין לשמוע ממנו הברכה ולצאת

צז( ,וכן דעת מרן הגר"ח קנייבסקי בספר

ידי חובה מדין שומע כעונה ,צריך גם כן

דעת נוטה ח"ב )עמ' ט( ,ובספר דרך שיחה
ח"ב )עמ' רנב( ע"ש .וכן העלה בשו"ת הרי
יהודה ח"ב )חאו"ח סי' כ אות יט( .וכ"כ בספר
דברי שבח )עמ' מ והלאה( ,ובספר ואין למו

לעמוד ,דכל מעשה שצריך לעשות בגופו
ואינו קשור לעצם הדיבור ,חייב לעשותו
בעצמו ,ולא שייך בזה לצאת י"ח מדין

מכשול )שמירת הדיבור ח"ב עמ' שטז( ,ובספר

שומע כעונה.

הליכות ברכות להגר"א מלכא נר"ו )סי' ריט,

הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו

עמ' תיט( ע"ש .וכן עיקר.

בתוה"ק.

f
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בדין ברכת שהחיינו על משקפיים חדשים
לכבוד ידי"ן היקר והנעלה ,המפורסם

שרירא גאון דאין מברכין כיון שאינו ענין

לשם ולתהלה ,כליל כל מעלה,

שבא מזמן לזמן .וסיים המג"א דמכל מקום

מעשיו לשם שמים לעטר הכלה ,לחבר
השכינה עם בעלה ,כש"ת הרה"ג רבי
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א ,מחבר

אין להקל שלא לברך .ע"ש .אמנם בבית
יוסף הביא דברי תרומת הדשן )סי' לו(

שכתב דאנן לא סבירא לן כרב שרירא גאון,
דהא כל המחברים הביאו דין זה להלכה

הספרים "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף

שהקונה כלים חדשים יברך שהחיינו ,וכתב

ועוד

ספרים

ע"ז מרן הב"י דדברים נכונים הם שלא

חשובים .אחדשה"ט באהבה

וברוב

לחוש לדברי רב שרירא גאון במקום

חיבה! אודות שאלתו הנפלאה האם יש

שהרי"ף והרמב"ם והרא"ש ושאר פוסקים

לברך ברכת שהחיינו על משקפיים

סתמו דבריהם שצריך לברך שהחיינו על

החדש"

על

המועדים

חדשים ,הנני להשיבו בזה תשובה
מאהבה ,מאשר השיגה ידי יד כהה מפי
ספרים וסופרים ,וזה החלי בעזר צורי
וגואלי.

על מה סמכו רוב העולם שנוהגים שלא
לברך שהחיינו על כלים חדשים.

וראיתי

להפמ"ג )שם מש"ז סק"ד( שכתב,
שאין נוהגים לברך שהחיינו לא

על מלבושים חדשים ולא על כלים חדשים,

ברכת שהחיינו על כלים חדשים

במשנה

כלים חדשים .ע"כ .וא"כ עדיין צריך עיון

וסומכים עמ"ש הרמ"א )סי' רכג ס"א( שנהגו

בברכות )נד (.תנן ,בנה בית חדש

להקל בברכת שהחיינו שאינה חובה אלא

מברך

רשות .ע"ש .איברא דאכתי לא איפרק

שהחיינו .וכ"פ הרמב"ם )פ"י מהל' ברכות

מחולשא ,דהרי חזינן דנהגו עלמא לברך

ה"א( ,והטוש"ע )סי' רכג ס"ג( ע"ש .הרי

שהחיינו על בגדים חדשים ,ואף האידנא

מבואר שיש לברך על כלים חדשים שהוא

המנהג כן .ועוד ,שגם על פירות חדשים

שמח בהם ברכת שהחיינו .אלא שכבר כתב

נוהגים לברך שהחיינו ,ואי איתא דהאי

המג"א )שם סק"ה( שלא ראה שנזהרים

טעמא דלא נהגו לברך שהחיינו על כלים

לברך ,ואפשר שסומכים על מה שכתבו

חדשים הוא ע"פ ד' הרמ"א הנ"ל ,דברכת

התוס' )סוכה מו .ד"ה העושה בתרא( בשם רב

שהחיינו רשות ,אמאי נזהרים לברך על

וקנה

כלים

חדשים

צו

 -סימן יג

 +ירוץ דברו

בגדים ופירות חדשים .וכאשר דמיתי כן

כלי תשמישי הבית .ע"ש .וכ"ה בספר קצות

ראיתי להגאון רבי יוסף ידיד זצ"ל בספרו

השלחן )סי' סד ס"ג( ,ובחזון עובדיה ברכות

ברכת יוסף ח"ב )דף קכ ע"א( שכתב להעיר

)עמ' תב( ועוד פוסקים .כיעו"ש.

ע"ד הפמ"ג ,שאין זה טעם וסמך נכון
לסמוך ע"ז ,דאכתי אמאי דוקא סמכו בזה
בקנין כלים חדשים לבד שלא לברך
שהחיינו ועל בגדים ומלבושים כן מברכין?
]וכן כתב לעיל מיניה )בדף קיט ע"א( להעיר
על טעמו של המג"א ,שסמכו על ד' התוס'
בשם רב שרירא גאון הנ"ל ,דאמאי תפסו
כדברין רק גבי כלים חדשים ולא גבי בגדים
ומלבושים[ .וכן כתב כיו"ב להעיר ע"ד
הפמ"ג בספר ברכת ה' ח"ד )עמ' קעט הערה

 (254כיעו"ש.

ושא

נא עיניך וראה למרן הרי"ח הטוב
זיע"א בספרו בן איש חי )ש"ר פר' ראה

אות ה( שכתב ,קנה כלים חדשים ששמח
בהם ,מברך בשעה שמשתמש בהם ,אך לא
נהגו העולם בזה ,ועיין משבצות זהב )הפמ"ג

הנ"ל( הטעם .והואיל ונהגו אע"פ שהטעם
קלוש לא יברך ,כי ברכת שהחיינו תלויה
במנהג .ועם כל זאת ירא שמים ישתמש
בהם תחלה בליל יו"ט ,ויביאם לפניו בעת
שאומר "שהחיינו" בקידוש ויכוון לפוטרם,

ברם

כבר העיר על מנהג זה הגר"י ידיד
זצ"ל בברכת יוסף )שם( ,שאין זה

נקרא "מנהג" ,ומה שנהגו המון העם שלא
לברך על כלים חדשים הוא מחמת חוסר
ידיעה ,ומאן לימא לן שהיודעים ומדקדקים
אינם מברכים ,דאין אדם יודע מה נעשה
בבית חבירו .ואפי' אם נאמר דזה נחשב
מנהג ,ודאי שהמברך לא הפסיד וליכא בזה
שום חשש וספק ברכה לבטלה .ואדרבה יש
לו שכר על זה שמברך ומודה להשי"ת
שהשפיע עליו מטובו לקנות כלים חדשים
יקרים ,ובודאי בכה"ג המברך תבוא עליו
ברכת טוב ,והמדקדק במעשיו ראוי לו
לברך על קנין כלים חדשים .עכת"ד .וכן
כתב כיו"ב הגר"מ לוי זצ"ל בספרו ברכת ה'
ח"ד )עמ' קפ הערה  (256שרשאי לברך על
כלים חדשים בשם ומלכות לכתחלה ,אחר
שכן מפורש במשנה ובגמ' ובכל הפוסקים,
וכן פסק מרן בב"י ובש"ע ,וכ"כ כל
האחרונים ,ואין להתחשב בזה במנהג

או ישתמש בהם בעת שיש לו פרי חדש

העולם .עכת"ד .וע"ע מ"ש בזה הגר"י

לברך "שהחיינו" ויכוון גם עליהם .ואם לא

ברכה נר"ו בשו"ת ברכת יהודה ח"א )חאו"ח

אפשר לו בהכי ,שרוצה להשתמש בהם

סי' ט( ,והגר"א דורי נר"ו בשו"ת אדרת

תיכף ,אז יברך בלי שם ומלכות ,ויהרהר שם

תפארת ח"ה )סי' כ וסי' כא( ,וידידי הג"ר

ומלכות בלבו .עכ"ל .הרי דס"ל דטעמו של

משה יוחאי רז שליט"א בשו"ת ימין משה

הפמ"ג "קלוש" ,אמנם למעשה הכריע שאין

ח"א )סי' כא( ע"ש .אמנם לפי האמור דעת

לברך על כלים חדשים מחמת המנהג .וכ"כ

רבים מהאחרונים דשפיר חיישינן למנהג

גם בכף החיים )סי' רכג אות כ( שנוהגים שלא

שנהגו לא לברך שהחיינו על כלים חדשים,

לברך שהחיינו על תכשיטי כסף וזהב או

דבר

ונתנו

כמה

עצות

לפוטרם

ע"י

ירוץ דברו +
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אחר ,או לברך בלא שם ומלכות .ומוכח

סביב לאזנים אע"פ שאינם קשורים יש

מהני פוסקים דאכתי איכא למיחש לברכה

להתיר לצאת בהם וכו' .ע"ש .וכן הסכים

לבטלה היכא דעבדינן נגד המנהג.

בשו"ת לבושי מרדכי )מהדורא בתרא סי' רסח(,
וכ"ה בשו"ת ומצור דבש )סי' ה( ,ובשו"ת

האם משקפיים דינם ככלי או
כמלבוש

אלא

מהרש"א אלפנדארי )סי' ט( ע"ש .וכן
הסכמת רוב האחרונים ,אספם איש טהור,

שעדיין יש לדון בנ"ד ,האם משקפיים

מר ניהו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו לוית

דינם ככלי ,שנהגו שלא לברך עליו

חן )סי' כט( ע"ש .וכן המנהג פשוט להתיר.

שהחיינו בקונה חדש .או שמא דינם

ובהשקפה

כמלבוש ,שהמנהג בו לברך שהחיינו בקונה

ראשונה היה נראה לפ"ז,
דשפיר יש לברך שהחיינו על

חדש והוא שמח בו .ולכאורה היה נראה

משקפיים

לתלות דין זה במחלוקת הפוסקים האם

מלבוש ,שהמנהג פשוט שמברכים עליו

מותר לצאת בשבת בבתי עינים )משקפיים(,
דהנה ידועים ומפורסמים דברי הרמ"א
בהגה )סי' שא סי"א( שכתב לאסור איסר בזה,
ומוכח מיניה דאין למשקפיים דין מלבוש
אלא כלי ,דאל"ה היה מותר לצאת עמהם
בשבת כדין מלבוש .וכן העלה בערוך
השלחן )שם סע' סא( ,וכתב דאף במסגרת של
כסף יש לאסור ,משום דאינם בכלל בגד.
ע"ש .ובשו"ת אבני צדק )סי' כט( ,ובחיי
אדם )כלל נו אות ג( העלו לאסור מטעם אחר,

שהחיינו אם הוא חשוב והוא שמח בו .ואכן
ראיתי בס' גם אני אודך בתשובות הגרכב"מ
דדון שליט"א )סי' קמ( שהעלה ע"פ טעם זה,
שאם הוא שמח מאוד בקניית המשקפיים
יוכל לברך שהחיינו .ואף אי נימא שיש
למשקפיים

וע"ע בכה"ח )שם אות סה(.

דין

כלי,

יוכל

לברך

על

משקפיים חדשים אם הוא שמח בקנייתם,
וכדעת הרב ברכת ה' )הנ"ל( ,שכתב שיש
לברך שהחיינו גם בזמנינו על כלים חדשים
ששמח בקנייתם .עכת"ד.

והיינו שמא יפלו ויבוא לטלטלם ד"א
ברה"ר .וכ"פ המשנ"ב )שם ס"ק מד( ע"ש.

חדשים

הואיל

ודינם

כדין

אולם

אחר העיון נלע"ד דאין הנדון דידן
תלי בהאי פלוגתא דרבוותא ,דאף

בספר מאורי אור )חלק בן נון דף קנה

המתירים לצאת בשבת עם משקפיים

ע"א( כתב שיש להקל במשקפיים

לרה"ר ,אין טעמם משום שיש להם דין

שמסגרתם עשויה מכסף וגם שיהיו קשורים

"לבוש" ממש ,אלא טעם ההיתר משום

מאחוריהם ,שהם "דרך מלבוש" ותכשיט

דהוי "דרך לבוש" ,כמו שכתבו רוב ככל

לכל אדם .ע"ש .ובשו"ת ישועות מלכו

הפוסקים המתירים ,והיינו שאינם מלבוש

)בליקוטים סי' ה( ,ובשו"ת מנחת אלעזר ח"ג

ממש אלא שיש "דרך ללובשם" .ודו"ק.

)סי' ד( כ' ,דבתי עינים על החוטם שהוא

ושו"ר להרה"ג ר' מאיר סבג שליט"א

"דרך מלבוש" ותכשיט ,כל שהם מהודקים

בשו"ת מעלפת ספירים ח"א )חאו"ח סי' טו

אמנם

צח
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אות ב( שחילק כאמור ,והביא שכן כתבו

בזה"ל :במשקפי ראיה או משקפי קריאה

לחלק גם בשו"ת קרבן אליצור )סתהון סי' א(,

מעולם לא ראינו לאדם בריא שילבש

ובשו"ת באר שרים ח"ג )ס"ס קב( ,ובשו"ת

משקפיים כאלה להתנאות בהם לעיני

מנחת שלמה ח"ב )סי' לה אות כא( ועוד.

הבריות ,רק כיון שהוצרך אדם למשקפיים

וע"פ זה העלה שם שאין צריך לייחד

מחפש את היפים ביותר ,וגם במקל-הליכה

משקפיים לשבת משום שאין להם דין

מחפשים מקל מוכסף וכדומה ,ובודאי אין

מלבוש .עש"ב .ולפ"ז לכו"ע משקפיים

מברכים על מקל מוכסף שהחיינו .עכ"ל.

דינם ככלי שהמנהג לא לברך עליהם

וכן ראיתי בספר גם אני אודך תשובות

שהחיינו ,כמשנ"ת.

הגאון רבי יוסף ליברמן )סי' טו ,עמ' רמד(

שכתב ,הגם שע"פ הש"ע )סי' רכג( מברכים
האם שייך לברך שהחיינו על דבר
שנעשה לרפואה

ואי

על בגד חדש או כלים חדשים ,אבל
משקפיים מידי דפורענות הוא שראייתו
לקויה ,דבלא"ה לא היה לובש משקפיים,

אתיהיב רשותא לכמוני לדבר אנא

וישנם המורידים המשקפיים ושמים עדשות

אמינא דאף להפוסקים הסוברים שיש

מגע .לכן נראה פשוט שלא לברך על

לברך על כלים חדשים שהחיינו ,כדברי רוב

משקפיים שהחיינו .ע"ש.

הראשונים ועל צבאם מרן הש"ע ,מכל
מקום בנ"ד שהמשקפיים עבידי לרפואה,

ד' הרב אבני ישפה ,ומו"מ בדבריו

וכל אדם היה מעדיף שלא להזדקק להם,
אין בהם שמחה כל כך להצריך ברכת

ולא

אכחד שראיתי בשו"ת אבני ישפה

שהחיינו .ובמש'ים חפש'י מצאתי שכן דעת

ח"ה )סי' מא ענף ח'( שכתב ,שאם הוא

הגרשז"א והגרח"פ שיינברג זצ"ל )הובאו

שמח בכל אלו הכלים שבאים לרפואה ,אף

בס' וזאת הברכה עמ'  ,(167שהורו שלא לברך

שהיה רוצה להיות בריא ולא יצטרך לכלים

שהחיינו על משקפיים משום שזה בא

אלו ,מ"מ כעת שהוא חולה יש לו בהם

לרפואה .ע"ש .וכן הורה הגר"מ מאזוז

שמחה .וכן מצאנו לענין מי שמת אביו

שליט"א בס' מקור נאמן ח"א )סי' שכה ,עמ'

שמברך על הירושה שהחיינו או הטוב

עו( שאין מברכים על דבר שנעשה לעזרה

והמטיב ,אע"פ שבודאי היה מעדיף שאביו

רפואית ,דאדרבא טוב לו אם לא היה צריך

לא ימות כלל ,אבל אחר שמת שמח הוא

למשקפיים כלל .ע"כ .ובסוף הספר הנ"ל

שזכה לקבל ירושה .וכ"כ המשנ"ב )סי' רכג

)בעמ' רנד( ישנם הערות מהפייטן ר' משה

סק"ט( בשם הרשב"א בתשו' ,שאין ברכה זו

חבושה הי"ו ,שכתב ע"ז ,שהמשקפיים

תלויה בשמחה אלא בדבר שמגיע לו תועלת

מאוד יקרים ,יש מזהב ויש יותר יקרים,

ממנו ,ואע"פ שמתערב עמה עתה צער

מחפשים מסגרת הכי יפה ,א"כ למה לא

ואנחה .ולכן יש לברך על כלים אלה כשהם

יברכו שהחיינו? והשיב לו הגאון הנאמ"ן

חדשים שהחיינו .עכת"ד.

ירוץ דברו +
אמנם

צט

 -סימן יג

אחר המחילה מכת"ר ,אם יורשה לי

שתמה ע"ד הרשב"א ,דאם הכל תלוי בדבר

הקטן להעיר על דברי קדשו כדרכה

שמגיע לו תועלת ממנו ,א"כ רואה פרי חדש

של תורה ,לפע"ד אין הנדון דומה לראיה.

מה תועלת יש לו ,וא"ת שבאמת ס"ל

דהנה בנדון דמת אביו אין הברכה על מיתת

להרשב"א שאין מברכין על ראיית פרי חדש

האב אלא על הירושה ,ושני דברים נפרדים

אלא על אכילתו ,הרואה חבירו אחר

הם ,דודאי שמצטער הוא על מיתת אביו,

שלושים מה תועלת יש בו חוץ משמחה,

אך על הירושה ודאי שאין לו צער ,ואחר

וכן בבשורה טובה שאין אחר עמו מברך

שנשכחת המיתה מן הלב אין כבר צער

שהחיינו אף שאין בזה שום תועלת? וכן

מעורב בכסף ,ולכן תיקנו לברך עליה.

בספר מלכי בקודש )הל' פסח סי' תעג ס"א(

משא"כ בנ"ד שהברכה היא על המשקפיים

כתב ע"ד הרשב"א ,דלעולם ברכת שהחיינו

שבאות לצורך הרפואה ,וכל זמן שהם עליו

בתועלת לא שייך אלא על שמחת הלב,

זה מחמת צורך חוליו ,וודאי אם היה בריא

וכמ"ש הרשב"א עצמו )ברכות נט (:דבשעת

היה מסלקם ,לכן לא שייך לברך על זה.

קניה מברך שהחיינו מפני שאין הברכה

ושו"ר שכבר קדמוני בזה להעיר על ד' הרב

אלא על שמחת הלב שהוא שמח בקניינם,

אבני ישפה הנ"ל בשו"ת מעלפת ספירים

וההיא דמת אביו שמברך שהחיינו לא דמי

ח"א )חאו"ח סי' טז אות ג( ,ובשו"ת שיבת
ציון בוגנים )סי' ד( ]אלא שכתב לקיים
הראיה מד' הרשב"א .כיעו"ש[ ,ובשו"ת יד
בתשובה ח"א )סי' יב( ועוד .ע"ש .ובר מן
דין העירני ידיד נפשי הרה"ח ר' שי אוחנה
נר"ו שאף על ירושה לא נהגו בזמנינו לברך
שהחיינו,

וכמ"ש

הגאון

ממונקאטש

בנימוקי או"ח )סי' רכג( ,וכ"כ הגרש"ז
אוירבך זצ"ל בתשובה שהובאה בהליכות
שלמה )פרק כג אות לג( ,וכ"כ בשו"ת שבט
הקהתי ח"א )סי' קב( ,ובס' הלכה ברורה
חי"א )עמ' רנח( ע"ש .וע' בחזו"ע ברכות
)עמ' תכד( ודו"ק.

ומה

להכא ,דהתם שאני דברכת שהחיינו לא קאי
אמיתת אביו אלא על הירושה ,וכיון
שמחמת הירושה שמח הרבה להכי שייך
לברך שהחיינו וכו' .עכת"ד .וכן בס' שם
טוב גאגין )טעמי המנהגים עמ' תקסד( אחר
שהביא תשו' הרשב"א ,הקשה דהרשב"א
סותר עצמו ,שבשאלה קכ"ו היה בנותן טעם
מפני מה אין מברכין שהחיינו בספירת
העומר ,משום שהברכה לא נתקנה אלא על
דבר שיש בו שמחה והנאה כלולב ,ותקיעת
השופר ,ומקרא מגילה ,ופדיון הבן ,אבל
ספיה"ע שאין בה שום הנאה אלא עגמת
נפש לבית אלקינו שיבנה .ע"כ .ונראה וניכר
מדבריו שברכת שהחיינו אינה תלויה

שכתב עוד להביא ראיה מד' הרשב"א

בתועלת אלא בשמחה ,ועוד דלפי מ"ש

בתשובה הנ"ל ,הנה טוב עין יראה

בסי' רמ"ה היינו צריכים לברך גם בספיה"ע

בשו"ת מעלפת ספירים )שם( שהביא בשם

כגון מי שמת אביו) ,והניח בצ"ע( ע"ש .ומכל

שו"ת חמדת צבי ח"א )סי' טז אות י והלאה(

הלין הסיק התם בדעת הרשב"א דלא סגי

ק
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בהיכא דאיכא תועלת גרידא לברך שהחיינו,

הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א בשו"ת

דגם שמחה והנאה בד בבד בעינן .ע"ש.

הראשון לציון ח"ב )עמ' קו( ,וכן העלה

ואכמ"ל.

בשו"ת אבני דרך ח"ח )סי' קפא( ,והניף ידו
שנית בחלק ט"ו )סי' מג( ע"ש .ואכתי כלל'א
דסב"ל קאי אאיסדן ,וכמדומה שכן המנהג

דעת פוסקי זמנינו בנ"ד

ואף

שאין

מברכין

שהחיינו

משקפיים

על

שבמש'ים חפש'י מצאתי לכמה

חדשים .וע"ע מה שכתב בזה בטוטו"ד

מאחרוני זמנינו שהכריעו דשפיר יש

בשו"ת מעלפת ספירים ח"א )חאו"ח סי' טז(

לברך שהחיינו על משקפיים חדשים,

ובח"ב )חאו"ח סי' ג( ודו"ק.

וכמ"ש בס' גם אני אודך תשובות הגר"מ
חליוה נר"ו )סי' ט ,עמ' יד( בשם הגרי"ש
אלישיב זצ"ל ,וכ"ד הגר"נ קרליץ שליט"א
בס' חוט שני )ברכת הודאה עמ' קפ אות ו( ,וכן

מסקנא דדינא

המורם מכל האמור ,שהואיל ונחלקו
הפוסקים

הסיק בשו"ת ברכת יהודה ח"ג )חאו"ח סי' ז(,

האם

יש

לברך

ובשו"ת שפתי דעת ח"ג )חאו"ח סי' כו( ,וכן

שהחיינו על כלים חדשים ,וכן נחלקו אם

מטו ביה משמיה דהגרח"ק שליט"א בשו"ת

יש לברך שהחיינו על דברים הבאים

יד בתשובה ח"א )סי' יב( .וכן דעת הרב אבני

לצורך רפואה ,כלל גדול בידינו שספק

ישפה זצ"ל )הנ"ל( ,ועוד .כיעו"ש.

ברכות להקל ואין לברך שהחיינו על

מכל

מקום מאידך רבים הם הסוברים דאין

משקפיים חדשים .ומכל מקום טוב

לברך על משקפיים שהחיינו ,וכמו

לפוטרן בברכת שהחיינו כאשר מברך

אוירבך,

על בגד חדש או על פרי חדש ,כעצת

והגרח"פ שיינברג ,והגר"מ מאזוז ,והגר"י

התשובה.

שציינו

לעיל

בשם

הגרש"ז

שהבאנו

הפוסקים

ליברמן .ויש לציין שכן גם דעת הגאון רבי
נסים מגוץ הכהן בשו"ת מעשה נסים ח"א
)סי' קיט( ,וכ"כ בשו"ת באר שרים )חאו"ח סי'

קב( ,ובשו"ת ודרשת וחקרת ח"ה )סי' כה(,
וכן העלה הגר"מ גרוס שליט"א בקונט' אור
לארבעה עשר )עמ' סג( ,וכן דעת הגאון

בגוף

ותע"ב.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.
ידידו עוז דוש"ת באה"ר,
הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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בענין מקרא בלילה
נשאלתי ע"י ידידי היקר והנעלה ,אוצר

שצריך האדם להתעסק בתורה שבכתב

כלי חמדה ,רב פעלים לתורה

ביום ,ובתורה שבעל פה בלילה ,דבר כפי

ולתעודה ,כש"ת ר' אדם אברהמי נר"ו,

עניינו .וכן אמרו רבותינו בפרקי דרבי
אליעזר )פרק מו( וכו' .עכ"ל.

האם מותר לקרוא תהלים בלילה ,ומדוע
תיקן רבינו האר"י ז"ל לקרוא כ"ו פסוקים

דברי האר"י ז"ל ,והחילוק בין ליל
ששי לשאר הלילות

מהפרשה בליל ששי ,וכיצד יש לקרוא
פסוקים אלה ,עם או ללא התרגום ,פעם
אחת או פעמיים ,וכן האם יש לקוראם

ומקור

המצות )פר' ואתחנן דל"ה ע"ב( וז"ל:

דוקא אחר חצות או אפשר גם קודם לכן?

ובליל ששי תקרא כ"ו פסוקים מן הפרשה

דברי רבינו האר"י ז"ל הוא בשער

עצמה ,אותם שאחרי כ"ו פסוקים ראשונים.
מקור הדין

הנה

ידוע משמיה דרבינו האר"י החי זיע"א
שאין לקרוא מקרא בלילה ,ודין זה

נרמז בכמה מדרשי חז"ל ,כמו שתמצא
בפרקי דרבי אליעזר )פרק מו( כל אותן
ארבעים יום שעמד משה בהר היה קורא
מקרא ביום ,ושונה בלילה .וכן בתנא דבי
אליהו )פרשה ב( איתא" ,יום ליום יביע
אומר" -זה תורה נביאים וכתובים" .ולילה
ללילה יחוה דעת" -אלו המשניות .ע"כ.

אבל בשאר לילי השבוע אין ראוי לקרוא
מקרא ,לפי שהמקרא הוא בעשיה ,והלילה
עצמה הוא בחינת עשיה ,והכל הוא דינין,
ואין ראוי לעורר הדינין .אבל בליל ששי,
יען כי יום הששי מכין לשבת והרחמים
מתעוררים בו ,לכן יכול לקרוא מקרא אף
בלילה .עכ"ל .ומבואר החילוק בין הלימוד
בליל ששי לבין שאר לילות החול ,שבליל
ששי כבר מתעוררים הרחמים של שב"ק,
ולכן אין התעוררות הדינים כמו בשאר
הלילות.

ובמדרש תנחומא )פר' כי תשא סי' לו( איתא,
ומנין היה יודע משה אימתי יום ואימתי

דברי מרן החיד"א זצ"ל

לילה ,אלא כשהקב"ה היה מלמדו תורה
שבכתב היה יודע שהוא יום ,וכשהיה

ועיין

למרן החיד"א בברכי יוסף )סי' א ס"ק

מלמדו על פה משנה ותלמוד היה יודע

יג( שכתב ,שעל דרך האמת אין

שהוא לילה וכו' .ע"ש .וע"פ זה כתב

לקרוא מקרא בלילה קודם אור היום זולת

הריקאנטי )פר' יתרו דמ"ה סע"א( וז"ל :ודע

ליל ו' ,כמ"ש גורי האר"י ז"ל .ע"כ .והניף
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ידו שנית בברכ"י )סי' רלח סק"ב( שכתבו גורי

המופלא חסידא קדישא כמהר"ר שלום

האר"י שלא ילמד מקרא בלילה ,ושכן מוכח

שרעבי זלה"ה ,שהיה מפקפק על מנהג א"י

בילקוט )ס"פ כי תשא( ,ומנין היה יודע משה

שלומדים

בחבורות

אימתי יום וכו' ,אלא בשעה שהקב"ה

קדושות סמוך לאור היום ,והיה אומר

מלמדו מקרא היה יודע שהוא יום וכו'.

שאולי אין התהלים בכלל אזהרת הרב ,ואין

איברא שלא למדנו מכאן אלא שמקרא הוא

ולאו ורפיא בידיה ,והמקובלים נמנעים

מדת יום ,ועדיין י"ל דכי היכי דקרינן משנה

מלקרות תהלים בלילות החול כל שלא

ותלמוד גם ביום ,ה"נ שפיר דמי לקרוא

האיר היום .עכת"ד .ובספרו יוסף אומץ )סי'

מקרא בלילה ,ואין מופת חותך .והמתרגם

נד( כתב בשם הרש"ש ,שאין לימוד התהלים

בפ' קומי רוני בלילה תרגם עסוקי משנה

בכלל אזהרת האר"י שלא לקרות מקרא

בליליא .עכת"ד .ובספר משרת משה עטייה

בלילה ,וסמך לזה מבראשית רבה )פר' סח,

)ספ"ג מהל' תלמוד תורה( כתב על דברי
הברכ"י הנ"ל ,ולפע"ד אפשר שכוונת חז"ל
בילקוט שבשעה שמלמדו מקרא ,פי' מלבד
המשנה והתלמוד ,היה יודע שהוא יום,
ובשעה שמלמדו משנה ולא מקרא היה יודע
שהוא לילה ,וא"כ שפיר הוי אות חותך
לסייע לד' האר"י ז"ל .ע"כ .והנה גם מרן
החיד"א בעצמו בשו"ת יוסף אומץ )סי' נד(

חזר לחזק ראייתו הנ"ל ,וכתב ,ועתה אני
אומר שיש הוכחה מזה שלא לקרוא מקרא
בלילה ,ושאני משנה ותלמוד שאנו קוראים
אותם אפילו בלילה שהוא מדת דין ,וכ"ש
שנוכל ללמוד בהם ביום שהוא מדת
רחמים ,משא"כ מקרא בלילה שאין לעורר
מדת הדין .ע"כ.
קריאת תהלים בלילה

ולענין

תהלים

בביהכ"נ

יא( שיעקב אבינו היה קורא תהלים בלילה,
ומעיקרא דוד רוב תפלותיו יסדן ואמרן
לראש אשמורות הגם שיש לחלק .ועתה
אמת אגיד כי לקורא תהלים באשמורת
ושואלני אני אומר שיש לו סמך ,אמנם
בעצמי ירא אנכי לקרות כי אם בליל שבת
קודש ,כי האר"י ז"ל סתם וכתב שאין
לקרוא מקרא בלילה ,ותהלים בכלל מקרא,
וכל כי הא הו"ל לפרושי ולאודועי .עכת"ד.
וכן כתב הגאון רבינו יוסף חיים זצ"ל
בשו"ת רב פעלים ח"ב )חאו"ח סי' ב(

שהואיל והרש"ש עצמו אין ולאו ורפיא
בידיה ,ולא פסיקא ליה מילתא אם תהלים
בכלל אזהרת האר"י ז"ל ,לכן אנו נזהרים
שלא לקרות תהלים קודם עלות השחר,
מיהו אם אנו רואים אנשים שקוראים תהלים
באשמורת אין אנו מוחים בידם ,ורק הבא

קריאת תהלים בלילה ,הנה מרן

לשאול אנו אומרים לו שלא יקרא תהלים

החיד"א בשו"ת חיים שאל ח"ב

אלא תורה שבע"פ ,דשב ואל תעשה עדיף.

)סי' כה( כתב ,ההולכים אחר ההדרים

ע"כ .ומבואר שהחמיר יותר ממרן החיד"א,

כמנהגי האר"י ז"ל ,אין קורין אפי' אחר

כי החיד"א היה משיב לשואלו דבר שיש לו

חצות מקרא ,וזה פשוט .ושמעתי מהמקובל

סמך לקרוא תהלים בלילה ,ואילו הגרי"ח
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היה משיב שלא יקרא תהלים אלא יעסוק

ח"ד )בקונט' אחרון סי' ב( שהאריך בזה,

בתורה שבע"פ.

והעלה במסקנתו שיש להקל בזה אחר

אולם

הגאון המקובל רבי יעקב שאלתיאל
ניניו זצ"ל בספרו אמת ליעקב )קונ'

שפת אמת סי' מג דק"ז רע"ג( כתב ,שאף
שהחיד"א בתשו' יוסף אומץ כ' שהוא ירא
לקרוא תהלים מפני שהאר"י פסיק ותני
שלא יקרא מקרא בלילה ,ותהלים בכלל
מקרא ,מ"מ כבר נתפשט המנהג בכל
המקומות לקרות תהלים אחר חצות לילה,
ואפי' בקהילתינו ק"ק חסידים שאנו נוהגים
בכל מילי דמר רבינו האר"י ז"ל ,אנו
קוראים תהלים בכל הלילות לרפואת
חולים ,ולמנוחת נפטרים ,ובפרט בשבוע
ששי של העומר שאנו עושים תיקון כרת כל
השבוע ,ובחצי הלילה אנו קוראים התהלים
בכנופיא .עכ"ל .והגר"ח פלאג'י זיע"א
)בהקדמתו לס' הכתוב לחיים על תהלים בד"ה

ונפשי יסובב( הביא ד' האמת ליעקב הנ"ל,
וסיים :והמובן מזה שבכל הלילות צריך
להמתין לקרות תהלים אחר חצות לילה,
אכן בליל ששי ובליל שבת אין קפידא אפי'
קודם חצות .ומה שתקנו ללמוד תהלים
סביב הנפטר משעת מיתה עד שעת קבורה
ואפי' בלילה קודם חצות ,מפני שהשעה
צריכה לכך להגן עליו מהחיצונים וכו'.
עכת"ד .וע"ע להגרי"ח סופר בספרו כף
החיים )סי' רלז אות ט( כתב ,שהמנהג לומר

חצות ,ונסתייע מדברי החיד"א בספרו
"יוסף בסדר" )סי'ב וסי' ה( שתיקן לשעת צרה
ל"ע ,סדר קריאה בחצות לילה צ"א פעמים
"ויהי נועם" ואחריו לומר ספר תהלים כולו
בנחת מילה במילה .וסיים הישכיל עבדי :אי
לאו דמסתפינא אמינא ,כי הגאון חיד"א ז"ל
הדר הוא לכל חסידיו ,ומאי דהוה מספקא
ליה בספריו חיים שאל ויוסף אומץ ,סוף
דבר איפשיטא ליה להיתר .עכ"ל .ואכן
בספר תולדות החיד"א )ירושלים תשי"ט עמ'

תקמז( העתיק מכתי"ק של מרן החיד"א
וז"ל :תקס"ג בס"ד טבת אור ליום ג' הייתי
חולה ולא ישנתי בלילה וקראתי כל
התהלים והלכתי לתפלה בס"ד .ע"כ .ומכאן
סיוע גדול למ"ש הישכיל עבדי הנ"ל שמרן
החיד"א חזר בו ותפס להקל בזה לגמרי,
דאף שכתב בספרו יוסף אומץ הנ"ל ,שהוא
עצמו נמנע מלקרוא תהלים אף אחר חצות,
מ"מ לאחר שחזר בו והעלה להתיר )שהרי
ספר יוסף אומץ נדפס בשנת תקנ"ח ,והעדות הנ"ל

משנת תקס"ג( ,אף הוא בעצמו נהג לקרוא
תהלים בלילה אחר חצות] .ועיין בשו"ת
יצחק ירנן ברדא ח"א )סי' כו אות ג( שהאריך
הרחיב בזה בדעת מרן החיד"א בכל ספריו,
ולבסוף הביא העדות הנ"ל מכתי"ק של
החיד"א ,והוכיח שבסופו של דבר העלה
להקל בזה .ע"ש[.

תהלים אחר חצות אפי' בלילות החול,
ונראה הטעם משום שהוא שירות והודאות,

וטוב

עין יראה למרן הראש"ל הגר"ע יוסף

וכתיב "חצות לילה אקום להודות לך".

זצוק"ל בשו"ת יביע אומר ח"ו

ע"ש .וכן ראיתי להגאון המקובל רבי

)חאו"ח סי' ל( שעמד וימודד אר'ש בדין זה,

עובדיה הדאיה זצ"ל בשו"ת ישכיל עבדי

וסוף דבר הכל נשמע שהעלה להתיר לקרוא
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תהלים אחר חצות לילה בכל לילות החול,

הבין מד' מהרח"ו הנ"ל .וכ"כ במנהגי בית

וכ"ש לצורך חולה ומקשה לילד ,ובליל

אל שבספר דברי שלום )אות רסג( בשם

שבת ויו"ט יש להתיר לקרוא תהלים כל

הרש"ש זצ"ל .וכן העלה מרן הרי"ח הטוב

הלילה .ושכן העלה להקל בזה בשו"ת ציץ

זיע"א בספרו בן איש חי )ש"ש פר' לך לך אות

אליעזר ח"ח )סי' ב( ע"ש .וע"ע מ"ש בזה

י( וז"ל :בכלל ההכנה של הדיבור הנזכר

בשו"ת יין הטוב )סי' נד( ,ובשו"ת ים הגדול

הוא

חצות

)סי' ח( ,ובשו"ת יש מאין ח"א )חאו"ח סי' א(,

באשמורת כ"ו פסוקים הנדפסים בס' "חק

ובשו"ת מבשרת ציון ח"ב )סי' נג( .וכן ראה

לישראל" ,ולא יקרא התרגום אלא מקרא

מ"ש בזה ידידי הגר"נ ירמיהו שליט"א

בלבד ,ויקראם פעם אחת ולא יכפול .עכ"ל.

בשו"ת מערכי השלחן ח"א )סי' ח( ואכמ"ל.

וכ"מ בכה"ח סופר )סי' קלב אות ו( ע"ש.

אופן קריאת כ"ו פסוקים בליל ששי

זמן קריאת כ"ו פסוקים

והנה

לעיל הבאנו מ"ש מהרח"ו ז"ל בשער
המצות )פר' ואתחנן דל"ד ע"ב( שבליל

ששי יש לקרוא כ"ו פסוקים מן הפרשה
עצמה ,אותם שאחרי כ"ו פסוקים ראשונים.
ע"ש .וכתב מרן החיד"א במחזיק ברכה
)קונט' אחרון סי' קנו ס"ד( שיקראם שנים מקרא
בלא תרגום ,ולאפוקי ממי שכתב שיקראם
פעם אחת מקרא לבד .ע"כ .וכן הוא בספרו
צפורן שמיר )סי' ד אות נו( .והביא דבריו
להלכה הגר"ח פלאג'י זיע"א בכף החיים
)סי' כז אות א( ע"ש.

אמנם

הנה

לקרות

בליל

ששי

אחר

מהרח"ו ז"ל בשער המצות הנ"ל לא
חילק בין קודם חצות לאחר חצות

לגבי קריאת הכ"ו פסוקים בליל ששי .אמנם
הגאון רבי יעקב רקח זצ"ל בספרו שערי
תפלה )דל"ט ע"ב( כתב שאם יכול לקרותם
אחר חצות לילה בקומו הנה מה טוב ,ואם
לאו יקרא אותם בתחלת הלילה קודם שישן.
ע"ש .וכן משמע מהגר"ח פלאג'י זיע"א
בכף החיים )סי' כז אות א( שכתב "באשמורת
יום הששי" ילמד עשרים וששה פסוקים
וכו' .ע"כ .וכן הוא להדיא בבן איש חי )ש"ש

נראה לכאו' מפשט דברי מהרח"ו

פר' לך לך אות י( וז"ל :בכלל ההכנה של

הנ"ל שכתב "תקרא כ"ו פסוקים מן

הדיבור הנזכר הוא לקרות בליל ששי אחר

הפרשה עצמה" וכו' ,דכוונתו למקרא פעם

חצות באשמורת כ"ו פסוקים הנדפסים בס'

אחת ,דאי הוה ס"ל לקוראם פעמיים היה לו

"חק לישראל" ,ולא יקרא התרגום אלא

להשמיענו כזאת .ואכן הגאון המקובל ר'

מקרא בלבד ,ויקראם פעם אחת ולא יכפול.

יצחק חזקיה שרעבי זצוק"ל בנו של מרן

ואם יודע בעצמו בבירור שאחר שיישן לא

הרש"ש זיע"א וראש מקובלי בית אל ,העד

יהיה ניעור קודם עלות השחר כדי לקרות

העיד בנו )בסידור הרש"ש ח"א( שמנהגו של

כ"ו פסוקים הנז' ,אז יקרא אותם קודם

אביו הרש"ש לקרוא הכ"ו פסוקים פעם

שיישן בתחלת הלילה ,ואם נאנס ולא למד

אחת מקרא בלבד .כיעו"ש .ונראה שכן

כ"ו פסוקים הנז' בלילה וכבר האיר היום,
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עם כל זאת ילמד אותם בבוקר ,ואע"פ

לקרוא מקרא בלילה כלל ,חוץ מלילי

שהאיר היום ילמדם מקרא בלבד בלא

שבת וימים טובים .ובליל ששי יש

תרגום .עכ"ל .ועיין בספר שיבת ציון ח"א
)עמ' ד( שכתב ,שראה את מר אביו הגאון
המקובל הרב סלמן מוצפי זצ"ל שכשהיה
בשאר ימות השנה ,היה קוראם אחר חצות
בלימודו הקבוע עם הציבור כמדי ליל ששי,

לקרוא כ"ו פסוקים מקרא מפרשת
השבוע )כמובא בחוק לישראל( ,כיון
שיום הששי מכין לשבת והרחמים
מתעוררים בו ,לכן יכול לקרוא מקרא אף

חוץ מימים שבערבי חגים וכיו"ב שלא היו

בלילה.

יושבים חברים ללמוד עמו ,שהיה קוראם

ב .מותר לקרוא תהלים בלילות החול

בתחילת הלילה קודם השינה ,ואינו חושש

אחר חצות ,ובפרט כאשר קורא

הואיל ונפיק מפומיה דמהרח"ו ,ולא חילק

לצורך רפואת חולה או מקשה ללדת

בין קודם חצות לאחריה .עכת"ד.
מי שנאנס ולא קרא כ"ו הפסוקים
בלילה

וכתב

הגרי"ח זצ"ל בבן איש חי )ש"ש פר'

וכיוצא בזה .ובלילות שבת וימים טובים
אפשר לקרוא תהלים כל הלילה.
ג .כאמור לעיל המנהג לקרוא בליל ששי
כ"ו פסוקים מהפרשה ,לדעת הרש"ש

לך לך אות י( וז"ל :אם נאנס ולא למד

ז"ל יש לקוראם פעם אחת מקרא בלבד,

עשרים וששה פסוקים הנזכרים בלילה וכבר

ואילו לדעת החיד"א ז"ל יש לקוראם

האיר היום ,עם כל זה ילמד אותם בבוקר,

פעמיים מקרא ,ולכל הדעות אין לקרוא

ואף על פי שהאיר היום ,ילמדם מקרא

תרגום כלל בליל ששי.

בלבד בלא תרגום .וכתב לי הרב הגדול

ד .מצוה מן המובחר לקרוא בליל ששי

מורינו הרב רבי אליהו מני נר"ו ,דנתפשט
המנהג בעיר הקודש ת"ו במהרה בימינו
אמן ,דאם לא למד עשרים וששה פסוקים
בלילה ,שאומר אותם פעם אחת מקרא

את הכ"ו פסוקים הנ"ל לאחר חצות
לילה ,אמנם מי שאינו בטוח שיהיה ער
אחר חצות יכול לכתחלה לקוראם

קודם קריאת שנים מקרא ואחד תרגום.

בתחילת הלילה ,ואין בזה שום חשש.

עכ"ל .וע"ע מ"ש בזה ידידי הג"ר פנחס רז

ה .אם נאנס ולא קרא את הפסוקים הנ"ל

שליט"א בספרו "לעשות את השבת" )הכנה

בלילה כלל ,וכבר האיר היום ,מכל

לשב"ק עמ' קג והלאה( ותרו"ץ.

מקום יקרא אותם בבוקר יום הששי,
מקרא לבד בלא תרגום.

מסקנא דדינא

א .על פי דברי רבינו האר"י ז"ל אין

הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק .אכי"ר.
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סימן טו
בענין שינה בבית יחידי
לכבוד ידי"ן היקר והנעלה ,אוצר כלי
חמדה,

רב

פעלים

לתורה

ולתעודה ,אודם ופטדה ,כש"ת הגה"צ

הרמב"ם והטוש"ע השמיטו דין זה

אמנם

הרמב"ם והטוש"ע קראו שמיט'ה
להאי דינא .וכבר תמה ע"ז הגר"י

רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א,

פיק בספרו אומר השכחה )שבת שם ד"ה

מחבר הספרים היקרים "גם אני אודך"

אסור( ,וכתב שמצוה ליתן טעם מדוע לא

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים ועו"ס

הביאוהו .ע"ש .ועיין בנמוקי הגרי"ב על

נכבדים .להלן למעלה מעשר חקירות

הרמב"ם )פי"ב מהל' רוצח ה"ד( שהביא

בדין שינה בבית יחידי ,חלקם מאשר

תמיהה זו גם בשם המשנה למלך .וכתב

חקר מע"כ נר"ו ,ועוד חקירות שהובאו

ליישב שם ,שדרכו של הרמב"ם להביא רק

בפוסקים .וזה החלי בעזר צורי וגואלי.

דברים שאמרו בגמ' שאסור לעשותם ויש
בהם סכנה ע"פ דרכי הטבע ,אבל לא הביא

מקור הדין

בגמרא

את הדברים שאסור לעשותם משום רוח

בשבת )קנא (:איתא ,אמר רבי

רעה או מזיקין שאין בהם סכנה ע"פ דרכי

חנינא אסור לישן בבית יחידי,

הטבע .ועוד האריך לבאר שם מדוע מרן
הש"ע השמיט דין זה .ע"ש.

וכל הישן בבית יחידי אחזתו לילית .ע"כ.
וכן איתא בצוואת רבי אליעזר הגדול )סעיף

ס'( וז"ל :בני אל תהי ישן יחידי בלילה
בשום בית ,כי בדברים אלו לילית מזומנת
להזיק ,וכיון שאוחזת לאדם או לתינוק ,היא
מוציאתו מן העולם .ע"כ .וכן מצינו

גדולי האחרונים הביאו להלכה דין
זה

ברם

אשכחן לגדולי האחרונים שהעתיקו

לראשונים רבים שהביאו להלכה דברי הגמ'

בחיבוריהם איסור זה להלכה ,ומהם:

בשבת הנ"ל ,כמ"ש הרי"ף )שם( ,והרא"ש

הכנה"ג )יו"ד סי' קטז הגב"י ס"ק לט( ,והמג"א

)פכ"ג דשבת סי' יג( ע"ש .וכ"כ הראבי"ה

)סי' רלט סק"ז( ,והפר"ח )יו"ד סי' קטז סק"ט(,

)שבת סי' שסו( ,ורבינו ירוחם )תו"א נתיב טו דף

והמחצית השקל )סי' רלט על המג"א שם(,

קמא ע"א( ,והסמ"ג )עשין עט( ,והסמ"ק )מצוה

והבאר היטב )שם סק"ו( ,והאשל אברהם

קעא( ע"ש.

מבוטשאטש )סי' רלט( ,והחכמת אדם )כלל
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סח אות ד( ,ובש"ע הגר"ז )הל' שמירת הגוף

יב .האם דין זה שייך גם באשה .ונבארם

והנפש ,קו"א סק"ב( ,ומרן החיד"א בצפורן

אחד לאחד בס"ד.

שמיר )פ"ו אות קז( ,והחסד לאלפים )סי' רלט

אות יא( ,והמשנ"ב )שם סק"ט( ,וערוך השלחן
)יו"ד סי' קטז סע' יח( ,והגר"ח פלאג'י ברוח
חיים )סי' רלט סק"ב( ,והזבחי צדק )יו"ד סי'

קטז אות לה( ,והג"ר ששון שנדוך בספר

האם "יחידי" נאמר על האדם או על
הבית

הנה

אסור לישן בבית יחידי ,וכל הישן

מזמור לאסף )עמ' רצד( ,וכף החיים )סי' רלט

אות טו"ב( ועוד פוסקים רבים .ע"ש.

בגמ' שלפנינו גרסינן ,אמר רבי חנינא

בבית יחידי אחזתו לילית .ע"כ .ויש לעיין
האם האיסור הוא לישון יחידי בבית ,או

כמה חקירות יש לחקור בהאי דינא

והנה

יש כמה וכמה חקירות בדין זה ,ואית
בהו נפק"מ טובא להלכה ולמעשה.

א .האם "יחידי" נאמר על האדם או על

שמא כוונת הגמ' לאסור לישון בבית יחידי,
היינו שהבית מרוחק ומבודד משאר בתים,
כגון בשדה וכיו"ב.

ואכן

חזינן שנחלקו בזה הפוסקים ,כי הנה

הבית .ב .האם מותר לישן יחידי בחדר

מרן החיד"א בספרו צפורן שמיר )פ"ו

כאשר ישנם עוד אנשים בבית .ג .האם מותר

אות קז( כתב וז"ל :ישן יחידי בלילה בביתא

לישון יחידי בבית הנמצא בבנין עם עוד

דמייחדא משאר בתי ,הוא באחריות לבוא

דיירים .ד .האם האיסור הוא רק בלילה או

לידי מכשול .עכ"ל .ומבואר מדברי קדשו

גם ביום .ה .האם מותר לישן יחידי עם נר

שכל האיסור של שינה בבית יחידי קאי על

דולק בבית .ו .האם מותר לישן בבית יחידי

הבית ,באופן שהבית מרוחק משאר בתים,

לאור נרות חנוכה .ז .האם מותר להדליק נר

משא"כ אם בתים אחרים סובבים לו ,דלית

ביום טוב כדי שיוכל לישן יחידי .ח .האם

לן בה .וכן ראיתי בספר יפה ללב )ח"א סי'

מותר לישן יחידי בבית שיש בו מזוזה .ט.

רלט סק"ה( שהביא בשם ספר האותיות 1

האם מותר לישן יחידי בסוכה .י .האם מותר

להרב מהר"ר משה אשכנזי )דף ריט( שכתב

לישן יחידי בשבת קודש .יא .האם מותר

וז"ל :מלשון הגמרא משמע דוקא אם הבית

לישן יחידי בליל פסח שהוא ליל שימורים.

הוא יחידי ואין בו דיורין ,אבל אם דרים

 1והגאון השדי חמד )בדברי חכמים סי' פה( הביא מ"ש היפה ללב בשם ספר האותיות ,וכתב
ע"ז בסוגריים" :ולא ידעתי איזה ספר הוא" .ובאמת שספר זה הוא ספרו של הג"ר משה ב"ר
נחום קאצנלנבוגן הנקרא ספר אלפא ביתא ,הנדפס בוארשא תרכ"ו] .וחלקו הראשון הוא מפתח
לאגדות התלמוד נדפס בפרנקפורט שנת תרס"ו[ .והביאו היפה ללב בכמה דוכתין] .הערת הגהות
חוקר לב על היפה ללב הוצאת מכון הכתר[.
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אנשים בבית ,מותר לישן בחדר יחידי .ע"כ.

יחידי בלילה בביתא דלא מיחדא נגד

ומבואר שג"כ הבין שהקפידא מצאה מקום

המפורש בזוהר לאיסור .עכ"ל הגאון רד"ל

לנוח רק היכא שהבית הוא יחידי.

הנ"ל .עכ"ד.

ושא

נא עיניך וראה בהגהת מראה יהושע

וזה

לשון הזוהר הקדוש )תזריע דמ"ה ע"א(:

על ספר מעשה רב )אות רכא( שכתב

"ויותר יעקב לבדו" ,מכאן אוליפנא

וז"ל :מה שנודע ומפורסם בשם הגאון

מאן דאשתכח בלחודוי בביתא בליליא ,או

)הגר"א( נ"ע שהתיר לישן יחידי בבית,

ביממא בביתא מיחדא ,כל שכן בליליא,

שפירש מה שאמרו במס' שבת )דף קנא(:

מאי מיחדא ,מיחדא משאר ביתין ,או מאן

הישן בבית יחידי ,היינו שהבית הוא יחידי

דאזיל בלחודוי בליליא ,יכיל לאתזקא.

בשדה ,מדלא קאמר הישן יחידי בבית .הנה

עכ"ל .ומוכח שבלילה אסור לישן יחידי

אנכי ראיתי מפורש בזוה"ק )תזריע דמ"ה ע"א(

בכל בית שיהיה ,ואילו ביום אסור רק בבית

שמפורש כן שיחידי קאי על הבית .ע"ש.

שהוא מרוחק משאר בתים .ואכן צדקו דברי

ועל זה העירני ידידי הגאון ר' דוד לוריא

הרד"ל בהערתו הנ"ל .וכן הסכים לזה

וז"ל אלי :ראשונה אומר שאני שמעתי זה

הגאון הזבחי צדק )יו"ד סי' קטז אות לה( ע"ש.

בשם ש"ב חו"ז הגאון מוהר"ח ז"ל
מוואלאזין  2ולא בשם הגר"א וכו' ,ואני

וכ"כ הגאון מבוטשאטש באשל אברהם )סי'

רלט ד"ה בספר הק'( ,וע"ע מה שהאריך בזה

אומר ששמע השומע וטעה בשמועתו בזה,

בשדי חמד )כללים מערכת ש' כלל צד -צה,

כי הנה בזוהר שציין ידידי מבואר דיחידי

ובקונט' דברי חכמים סי' פה( וגם הוא למד

בלילה אסור באיזה בית שיהיה וכו' .מבואר

מהזוהר הנ"ל כאמור ,שבלילה יש לאסור

דביתא מיחדא היינו דוקא לאסור אף ביום,

בכל בית ,ואילו בבית יחידי אף ביום יש

אבל בלילה אסור בכל הבתים ,והשומע

לאסור .ע"ש .וכן הבין מדברי הזוהר מרן

אפשר ששמע ]בשם הגר"א או הגר"ח ז"ל[

הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו

שמפני שלא נתפרש בגמ' "בלילה" ,לכן

מאור ישראל )שבת שם( .וע"ע למר בריה

רצו לרמוז החומרא של הזוהר לאסור אף

הראש"ל הגרי"צ יוסף נר"ו בספר שארית

ביום בביתא דמיחדא ,ויחידי אבית קאי,

יוסף )הנדפס בסוה"ס ילקוט יוסף על ברכות ,עמ'

אבל מ"מ לא עלה על דעתם ז"ל להתיר

תשסז( ודו"ק.

 2וכן ראיתי בספר מאיר עוז )ערבה חלק י"א עמ'  (229שציין לספר "במחיצת רבינו" )פרק
ענינים שונים בתחילתו( דמטו משמיה דהגאון ר' יעקב קמינצקי זצ"ל וז"ל :רבינו אמר שמה
שאמרו חז"ל שאסור לישן בבית יחידי וכו' ,כוונתם בבית יחידי שאין סביבותיו בתים אחרים ,כי
אי אפשר לומר שכוונתם קאי גם על בית בתוך העיר ,כי אם כן לא שבקת חיי לכל בריה ,וגם
אין זה דרכי נועם .ואמר שכמדומה לו שכן נמסר בשם רבי חיים מוואלאזין זצ"ל .ע"כ.

ירוץ דברו +
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בערוך השלחן )יו"ד סי' קטז סע' יח(

שאינו מרוחק משאר בתים .וכן ראיתי

שכתב ,שאין לפרש שיחידי עולה על

שכתבו לדייק כן מלשונו נושאי כליו

הבית ולא על הישן ,שא"כ היה צריך לומר
בית יחידית ולא יחידי  .3ע"ש .וכן הוא

החונים סביבו ,הלא המה הדמשק אליעזר,
והארחות חיים )להאדמו"ר מראדזין זיע"א(,

בדינים והנהגות מהחזו"א )פ"ט ס"י( דהשיב

והשירי מצוה .וסייעוהו מדברי הזוהר הנ"ל.

לאחד דבית יחידי אין הפירוש שהבית הוא

ע"ש.

יחידי ,ודלא כמו דמטו בשם הגר"א .עכ"ל.

ונראה

ועינא

דשפיר חזי להגאון ר' אברהם שטרן

שיש לדקדק כן מלשון צוואת רבי

זצ"ל הי"ד )אביהם של הגאונים רבי

אליעזר הגדול )סעיף ס'( שכתב

משה שטרן בעל שו"ת באר משה ,ורבי בצלאל

בזה"ל :בני אל תהי ישן יחידי ב"שום בית",

שטרן בעל שו"ת בצל החכמה( בספרו שלחן אש

כי בדברים אלו מזומנת להזיק וכו' .ע"כ.

)סי' רלט ס"א( שהביא ד' המג"א )שם( שהישן

ונראה לומר דמה שכתב "בשום בית",

בבית יחידי אחזתו לילי' ,ובית היינו חדר

להורות נתן שאין להקל בזה אף בבית

]מהרי"ל[ .ושהרב מחצית השקל כתב ע"ז,

 3אולם לפע"ד אי משום הא לא איריא ,דרוב פעמים מצינו שקוראים לבית בלשון זכר ולא
נקבה ,וכן מוכח מסתימת האחרונים כאן ,שלא עלה בדעת מאן דהו לדחות ראיית הסוברים
דיחידי קאי אבית מהא דבית הוא לשון נקבה כדברי ערוה"ש .ודו"ק .ועוד לפי מ"ש האחרונים
משמיה דמהרי"ל שבית היינו חדר ,פשיטא דהוי לשון זכר .ולא ידענא מאי הכרח לומר על בית
"יחידית" ולא "יחידי" .וצ"ע .ושוב אחר זמן ראיתי בשו"ת מטה משה )חאו"ח סי' יב( שג"כ
הקשה על הגאון ערוך השלחן כאמור ,והביא ראיה מהתורה "כי תבנה בית חדש" ,הרי להדיא
שהוא לשון זכר .אמנם הגאון רבי ברוך עפשטיין מפינסק בעל התורה תמימה ,בנו של הגאון
בעל ערוה"ש ,כתב להשיבו דאע"ג שמצינו בקרא בית לשון זכר ,מ"מ בלשון חכמים היא לשון
נקבה ,כדאיתא בסוף ב"מ "בית ועליה על גבה" וכו' .ע"ש .והוסיף דאכן בנוגע לגמ' בשבת
הנ"ל ,נראה ראיה שיחידי מוסב על בית מהגמ' בפסחים )קיא (:הישן בצל דקל יחידי .ופירש
רש"י ז"ל שהדקל יחידי .ע"ש .ולפלא שלא העירו מזה כל אלו שחקרו בפירוש הגמ' בשבת הנ"ל.
עכת"ד .ועיין שם מה שהשיבו הגהמ"ח .איברא דחזיתיה להגאון רבי יעקב עדס שליט"א בספרו
דברי יעקב על הש"ס )פסחים קיא (.שכתב שאין ללמוד מהגמ' בפסחים לענין הגמ' בשבת ,דדקל
יחידי שכיח ובית יחידי לא כל כך שכיח ,ואם היתה כוונת הגמ' בשבת שהבית יחידי ,אפשר
דהיה צריך לפרש זה טפי ,שלא יבואו לטעות .ועוד ,דסתם הישן תחת הדקל הוא ישן שם יחידי,
וא"כ כשהוצרכו לומר בסוגיא שם "יחידי" אפשר דמתפרש טפי דהכוונה שהדקל יחידי .ודו"ק.
ע"ש.
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שבגמרא בשבת הגירסא כבמג"א ,אבל

דלאו מר בר רב אשי חתים עליה ,ושבזוהר

ברי"ף )שם דף סה ע"ב מדפי הרי"ף( ,וברא"ש

הקדוש מבואר איפכא .ועוד מה שכתב

)שם סי' יג( הגירסא הישן בבית יחידי

לתלות הדבר בחילופי הגירסאות ,גם בזה

"בלילה" ,משום דביום לית לן בה .ואפשר

יש להעיר ,דאמנם הרא"ש גריס "הישן

גם לגירסתינו בגמ' לא נתכוין אלא רק

יחידי בלילה" ,אבל הרי"ף גרס "אסור

לאסור בלילה ,ונקט סתם הישן כי סתם

לאדם לישן בבית בלילה יחידי" .ומהא

שינה בלילה .ע"כ )דברי מחה"ש( .ושוב הביא

דהפסיק בין התיבות "בית" ו"יחידי"

דברי הזוהר הנ"ל שרק בביתא מיחדא

בתיבת "בלילה" ,מוכח ד"יחידי" לא קאי

משאר בתים יש חשש ביום ,ובלילה יש

על הבית אלא על האדם .ודו"ק .וא"כ

חשש גם בבית שאינו מיוחד בפני עצמו.

אדרבא מהרי"ף יש לדקדק דהאיסור בלילה

והוסיף שמובא בשם הגר"א שדייק מדלא

הוא בכל בית ולא רק בבית יחידי ומובדל

אמרו הישן יחידי בבית ,אלא הישן בבית

משאר בתים .וכן ראיתי שכתב לדקדק

יחידי ,משמע דלישן בבית אינו אסור ,רק

בלשון הרי"ף בשדי חמד )דברי חכמים סי' פה,

בבית יחידי שאינו מסובב מבתים אחרים

מערכת ש' כלל צה ד"ה שינה( ,ושמוכרח

הוא דאסור ,ושאר אחרונים חולקים דאף

מדבריו שיחידי עולה על האדם הישן.

בבית המסובב בבתים אסור לישן יחידי.

וכתב

ע"ז הגהמ"ח וז"ל :ונלע"ד דב'
גירסאות

פליגו

בזה,

והוסיף לומר שאילו הגאון רבי משה
אשכנזי בעל ספר האותיות שהובא ביפה
ללב היה רואה דברי הרי"ף הנ"ל ,לא היה

דגירסא

כותב שיחידי קאי על הבית .ע"ש .ואחר

שלפנינו דהשמיט תיבת "בלילה" ,ס"ל

העיון שוב בינותי דאף מהרא"ש יש להוכיח

דאה"נ בלילה אסור אפילו יחידי בבית

איפכא ,דז"ל הרא"ש שם :אמר ר' חנין,

אע"פ דלא הוי בית יחידי ,ולכן נקט סתם

אסור לו לאדם לישן בבית יחידי בלילה

הישן בבית יחידי ,דמילתא דפסיקא נקט,

דא"ר כל הישן יחידי בלילה אוחזתו לילית.

ואפילו ביום דבבית יחידי אסור אף ביום,

עכ"ל .הרי דר' חנין מסתייע ממימריה דרב,

דאילו בלילה אסור אפילו יחידי בבית ולא

ורב הרי אינו מזכיר במימריה "בית" כלל,

רק בבית יחידי .אבל גירסת הרי"ף והרא"ש

ועל כרחך דיחידי על האדם הישן קאי ולא

ס"ל לגמרי כהגר"א ,דאפילו בלילה אינו

על הבית .וכן הבין מדברי הרא"ש בשו"ת

אסור רק בבית יחידי ,אבל יחידי בבית

בצל החכמה ח"ד )סי' עו אות א( ע"ש.

שאינו יחידי מותר ,וביום אפילו בבית יחידי
נמי מותר .ע"כ.

ואחר

והעולה

מן האמור ,דיש להחמיר שלא
לישן יחידי בלילה בכל בית ,אף

בקשת המחילה אם יורשה לי הקטן

בבית הנמצא בעיר בין שאר בתים ,ואילו

להעיר ,הנה מ"ש אליבא דהגר"א,

ביום יש להחמיר דוקא בבית מרוחק שאינו

כבר נתבאר לעיל דשדו ביה נרגא ואמרו

מסובב בבתים אחרים.
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לישן יחידי בחדר כשיש עוד אנשים
בבית

ר"ל חדר .עכ"ל .והביאו דבריו להלכה
הכנה"ג ,והמג"א ,והמשנ"ב ועוד אחרונים.

מהרי"ל )מנהגים ליקוטים אות נח( כתב

ע"ש .ואכן בספר ארחות רבינו ח"א )עמ'

בענין זה בזה"ל :אמר )מהרי"ל( ,דכל

קפח( כתב ,שמרן החזון איש החמיר על

אדם יזהר בעצמו שלא ילין יחידי בחדר,

עצמו שלא לישן לבד בחדר ,אף כשהיו עמו

וכן הוא היה רגיל ללין נער אחד בחדר

עוד אנשים בבית .וכן הוא בספר דינים

משכבו .וכן לא ילכו בלילה דרך חצר הבית

והנהגות ממרן החזון איש )פ"ט ס"י( ע"ש.

בלתי אור הנר משום ח"ו יפיחו בו רוחות

וכן העלה בשו"ת אור לציון ח"ב )עמ' שיא

רעות .ולא שייך בזה שום זריזות לסמוך

סעיף ס"ז( ע"פ דברי מהרי"ל .ע"ש.

הנה

עליו .ובכלל זה שלא ילך בשדה יחידי

ואתה

תחזה לכהן הגדול מאחיו במשנ"ב

בלילה .שוב כשעסקנו לפניו במס' שבת פ'

)שער הציון שם אות יז( שביאר ,שלפי

השואל ,דאיתמר אל יישן אדם יחידי בבית

דברי מהרי"ל ,הישן יחידי בחדרו אף

מפני סכנת לילית שמצוי שם ,אמר לנו כל

שבבית יש אנשים ,צריך להזהר שלא יהיה

דבר הבנוי מד' מחיצות קרוי בית ,ואפילו

נעול ,רק פתוח לבית ,וסיים שהעולם
נוהגים להקל בזה  .4ע"ש .ומשמע מדבריו

חדר יחידי ,ובכל מקום שנאמר בית סתם

4

ואגב דאתא לידן דברי שער הציון הנ"ל ,דכתב בסופו חידוש בהלכות יחוד ,נימא ביה
מילתא .וזה לשונו שם :ונראה לי אף להמחמירין ,אם בבית יש שם אשה לבד ,ועל ידי זה

שיהיה פתוח יהיה איסור יחוד ,לא יפתחנו ולא יגיע לו שום ריעותא ,כי שומר מצוה לא ידע דבר
רע .עכ"ל .ולכאורה משמע שסובר דכל שנועל את הדלת ,אע"פ שבידו לפתוח שוב ,אין בזה
איסור .ועיין בשו"ת שלמת חיים )חאו"ח סי' קנא( שנשאל מה כוונת המשנ"ב הנ"ל ,והשיב
בזה"ל :נעילה ודאי מהני ,כנראה דע"ז לא גזרו וכן מוכח ממעשה דרב עמרם שם בקידושין,
דהרי אפשר ליקח סולם לעלות .ועל כרחך כל דהיכא דעביד דבר היכר והוא בחדר מיוחד שוב
לא שייך יחוד .עכ"ל .ומבואר להדיא דס"ל שכל זמן שהדלת נעולה אין בזה חשש יחוד ואפי'
אם המפתח ביד האיש.
איברא דחזי הוית בספר עקידת יצחק )עמ' נד( שכתב שדן בזה לפני החזו"א בכמה סברות להתיר
בנעילת הדלת ע"י איש ,וסתר החזו"א את כל סברותיו ,ושוב דן עמו בדברי הגרי"ח זוננפלד
הנ"ל שהביא ראיה ממעשה דרב עמרם להתיר ,והשיב החזו"א שאדרבה משם ראיה ,שהרי היה
זה סולם כל כך כבד שצריך היה עשרה בנ"א להעמידו ,ונמצא שדוקא בסולם כזה התיר רב עמרם
חסידא ולא בסולם רגיל .ע"ש .אולם בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו )סי' מ פ"ח אות ה( כתב להגיה
בדברי הגרי"ח זוננפלד הנ"ל במקום "וכן מוכח ממעשה דרב עמרם" שצ"ל "וכן מוכח ממעשה
דרב ביבי" .ע"ש .אלא שכבר ידי הרב גן נעול )פ"ו הערה  (37נטפו מור דאין ראיה ממעשה דרב
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ביבי ,שהרי הגרי"ח נשאל בנדון שהמפתח ביד האיש ,ואין להביא ראיה ממעשה דר"ב ששם
ביד האשה היה להעמיד הסולם ,ויש חילוק בין אם האפשרות להתייחד היא ביד האשה לבין אם
האפשרות היא מצד האיש וכמו שיתבאר לקמן בס"ד] .א"ה -מ"מ על הצי"א גופיה אין תמיה,
שהרי הוא סובר שאין הבדל בזה בין איש לאשה ,ושכן סובר הגרי"ח זוננפלד ,ולכן הגיה בדבריו
שם .ורק לשיטת החזו"א ודעימיה דס"ל שיש חילוק בזה בין האיש לאשה י"ל דאין ראיה ממעשה
דרב ביבי .ודו"ק[.
אולם זאת תדע ,שאין הבנת הגרי"ח זוננפלד בדעת המשנ"ב מוסכמת כלל .דהנה הגר"י ווייס
בשו"ת מנחת יצחק )ליקוטי תשובות סי' קמח( כתב ,דהיותר נראה בכוונת המשנ"ב ,שבאופן
דכל חדר יש לו פתח לרה"ר ,ורק יש פתח ביניהם ,אשר בכה"ג כתב החזו"א דאין בנו כח לאסור.
בזה כתב המשנ"ב ,דעכ"פ צריך הפתח להיות נעול .ע"כ .וכן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נשאל בזה
בקובץ תשובות ח"א )סי' פב( וכתב :ואנא לא ידענא אטו המשנ"ב קעסיק בסוגיא דיחוד ,שעליו
לברר כאן פרטי הדברים וכו' ,אלא ודאי דמיירי באופן המותר ,או שלכל חדר יש יציאה נפרדת
וכו' ,וגם נ"ל דמש"כ "לא יפתחנו" הכוונה שהאשה תנעל את החדר ,ואת"ל שגם עליה קיים
החשש שהיא תכנס אצלו וכו' ,י"ל דמיירי שימסור המפתח לאיניש אחרינא .עכת"ד .הרי
שהמנחת יצחק והגריש"א זצ"ל העמידו אוקימתא במשנ"ב דמיירי באופן שלכל חדר יש יציאה
נפרדת ,וא"כ אין להוכיח מדבריו שמועילה נעילת הדלת ע"י האיש המתייחד ,ודלא כהבנת
הגרי"ח זוננפלד הנ"ל במשנ"ב.
אלא שבריש ספר שער היחוד הביא שם הערת הגרמ"ש קליין שליט"א שכתב על האוקימתות
הנ"ל שהן חידוש גדול ,ובפרט שאינו מוזכר בפוסקים רק בחזו"א ההיתר שלכל חדר יש יציאה
נפרדת ,ואי נימא דכמה חדרים בבית אחד הוי יחוד ,הול"ל ודוקא שיש דלת יציאה לכל אחד,
ואיך סתם המשנ"ב חידוש כזה שאינו מוזכר בפוסקים .ע"ש .וכן תמה על כך בספר פתח הבית
)פ"ד ס"ח יסודות הבית אות ג( ,דע"פ האוקימתות הנ"ל העיקר חסר מן הספר ,ועל מה סמך
המשנ"ב שכתב לשון מטעה וכו' .ע"ש .ועיין בשער היחוד הנ"ל שהשיב המחבר ע"ד הגרמ"ש
קליין וכתב :ולענ"ד אע"פ שאכן זהו דוחק גדול להעמיד באוקימתא דברים שנאמרו בסתם ,מ"מ
גם לאידך גיסא ,לומר שרבינו המשנ"ב נתכוין להבליע כבדרך אגב חידוש לדינא שלא הוזכר
בפוסקים ,בלא לציין כלל שהוא חידוש ושזוהי סברת עצמו ,גם זה הוא דוחק עצום וכו' .ע"ש.
והנה הגאון החזו"א )סי' לד אות ב( כתב וז"ל :ויש לעיין באיש אחד בחוץ והיא בפנים אי מהני
נעילת דלת מבפנים דנראה דלעולם חיישינן שהוא שוכר אותה כדאמר בעלמא משוק של זונות
אתה למד ,ונראה כן מעובדא דרב ביבי דאמר שקולו דרגא מתותי ביבי ,ואכתי ליחוש שהיא
תעלה אליו שתעמיד הדרגא ע"י עצמה או ע"י אחרים .וצ"ע .עכ"ד .ואע"פ שהשאיר הדבר בצ"ע,
מ"מ בדבר הלכה )סי' יא הערה ו( הביא מתשובה כת"י שהחזו"א כתב להתיר בזה .ע"ש .גם

ירוץ דברו +

קיג

 -סימן טו

שהיה נכון להחמיר שלא לישון יחידי בחדר

אפשר דדוקא כשאין בכל הבית מי שישן

נעול אף כשיש עוד אנשים בבית ,אלא

שם ,אבל יש בבית עוד אדם ,אף שישן

שכבר נהגו להקל בזה ,וגם הוא מסכים

בחדר לבדו לית לן בה ,וכן המנהג פשוט.

למנהג זה .וכן העיד על מנהג זה בספר

עכ"ל .והעתיקו להלכה הגאון ממונקאטש

ערוך השלחן )יו"ד סי' קטז סע' יח( וז"ל:

בדרכי תשובה )יו"ד שם ס"ק סו( ע"ש.

הגר"ח גריינימן בחדושים ובאורים )סי' טז בסיכום דינים אות יד( העלה שאם הדלת נעולה
במפתח והמפתח ביד האשה שפיר דמי ,ואם המפתח ביד האיש צ"ע .ע"ש .ותנא דמסייע להן
בסברא זו הוא רבינו הרשב"א בתשובה ח"א )סי' תקפז( שכתב וז"ל :ולקל וחומר יש תשובה,
דיצרו של איש גדול משל אשה ,ואיש דרכו לחזר ואין דרכה של אשה לחזר וכו' .ע"ש .וכ"כ גם
בשו"ת שבט הלוי ח"ה )סי' רב אות ב( דאנו רגילים להורות שהאשה תסגור עצמה ,ולא האיש
דדרכו להסית אותה כמבואר בש"ס וכו' .ע"ש.
ותבט עיני בשורי להגר"מ פיינשטיין בשו"ת אג"מ )ח"ד מאה"ע סי' סה אות יט( שהעלה שנעילת
הדלת לא מועילה כלום ,ואף אם המפתח אצל האשה עדיין אסורים להתייחד כך ,דמאחר שיכול
לבועלה כשגם היא תרצה לזנות דאיסור יחוד אינו על ביאה באונס אלא על ביאה ברצון וכו',
ולרצון אין הנעילה כלום .ע"ש .וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל וכמ"ש בשמו בספר תורת היחוד
)פ"ט סוף הערה ג( ,דבכל אופן כשהם דרים יחד בבית אחד הרי זה יחוד ממש ונחשבים כל
החדרים כחדר אחד ואיכא ביה משום יחוד ,ואף כשהיא נועלת מ"מ לא יצאה האשה מכלל דירה
המשותפת ואיכא בזה משום יחוד .ע"ש .וסיוע לדבריהם מצאתי בשו"ת אמרי כהן )סי' כו( שכתב
שלדעת רש"י ודעימיה דחיישינן שמא יפרוש ,אסור אפי' כשנעלו ,ואילו לדעת הרמב"ם ודעימיה
אפי' כשלא נעלו מועיל כ"ז שלא פירשו וכו' .ע"ש .הרי דס"ל שהנעילה אינה כלום] .ואע"פ
שבמסקנתו העלה להקל אליבא דהרמב"ם אפי' לא נעול וכו' ,מ"מ מלימודו מוכח דהנעילה לא
מעלה ולא מורידה.[.
ולענין הלכה יש להקל היכא שהאשה נועלת את הדלת והמפתח בידה מטעם דאיכא ספק ספיקא,
שמא הלכה כהסוברים בדעת הרמב"ם וסיעתו שכל זמן שלא פירשו אין איסור כלל ואפי' אם
הדלת לא נעולה ,ואת"ל כהאוסרים ,שמא הלכה כהחזו"א ודעימיה שכל שהדלת נעולה והמפתח
ביד האשה ,לא חוששין ליחוד .והן אמת שגם שבאופן שהמפתח אצל האיש איכא ס"ס ,דשמא
הלכה כהגרי"ח זוננפלד ודעימיה שמועיל בכה"ג ,אולם כיון שרבו החולקים ע"ז ואפשר בנקל
להחמיר שהמפתח יהיה אצל האשה קשה להקל בזה אלא בשעת דחק גדול .ועיין להגר"י ברכה
שליט"א בספרו ברכת יצחק )דיני יחוד פרק ה אות סה ,עמ' רנב( ודו"ק .וכן ראה מ"ש בעניותין
בארוכה בספרי הק' אמרתו ארץ )יחוד ,פרק ח ,עמ' רה והלאה( ותרו"ץ.
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בקדש חזיתיה לג"ע מהר"ח פלאג'י

חמץ ,וקאי על המשנה הקודמת כל מקום

בספרו רוח חיים )סי' רלט סק"ב( שאחר

שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה.

שהביא ד' המג"א בשם מהרי"ל הנ"ל ,כתב

והרב מגיד משנה קילסו לפירוש זה .ע"ש.

ע"ז ,שאם ישן לבד בחדר ויש בפרוזדור בני

וע"ע בשו"ת הרשב"א )סימן צו( והובא בכף

אדם ,ובפרט אם יש חלון אפילו שהוא

החיים )סימן נה אות ע( דבית היינו דירה

סתום ,אין קפידא ,כיון דשכיחי בנ"א סמוך

כדאיתא בירושלמי .ע"ש .וכן נ"ל במה

לו ,ואין צריך שיראה את אותם בנ"א .ע"ש.

שאמרו בשבת )דף קנא ע"ב( שאסור לישן

וכן כתב מר בריה דרבינא הגאון ר' יצחק

בבית יחידי בלילה ,דהיינו בדירה יחידי,

פלאג'י בספרו יפה ללב ח"א )סי' רלט סק"ה(

אבל בחדר שרי ומעשים בכל יום שהבן ישן

בשם ספר האותיות להרב מהר"ר משה

בחדר בפני עצמו ,וכן אורח .ועיין בעירובין

אשכנזי )בדף ריט( ע"ש] .ועוד יש לצרף בזה

)דף סג ע"ב( .ובלא"ה הרמב"ם והטוש"ע לא

דעת הסוברים דכל האיסור הוא דוקא בבית

הביאו דין זה ,רק הרי"ף והרא"ש בשבת

יחידי ולא יחידי בבית ,דלשיטתם פשיטא

שם .ונ"ל דבזה פליגי נמי שני תירוצי התוס'

שאין חשש לישן בחדר הנמצא בבית עם

בעירובין

שאר אנשים ,דלא חשיב יחידי[ .וע"ע מה

דלתירוצא קמא משמע להו בית היינו חדר,

שכתב בזה בשו"ת בצל החכמה ח"ד )סי'

ולכן הוצרכו לתרץ שהיו שותפים וכו',

עו( ,ובשו"ת תורת יקותיאל )סי' יד( ע"ש.

ולתירוצא בתרא היינו בית שיש בו שני

ואף

שרוב האחרונים הביאו דברי מהרי"ל
הנ"ל כהלכה פסוקה ,מכל מקום אין

הדבר מוסכם לכו"ע ,דהנה הגה"ק רבי
מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד בכללים שבסוף
שו"ת איש מצליח ח"א מיורה דעה )ערך

בית( ,אחר שהביא דברי מהרי"ל שכל מקום
שנאמר בש"ס בית הכוונה לחדר ,כתב
וזת"ד :כל קבל דנא בש"ע )או"ח סימן רעג

סוף ס"א( משמע דבית כולל חדרים רבים.

חדרים .ע"ש ודו"ק .עכת"ד .ומבואר דס"ל
בנ"ד דהכוונה היא לבית ממש ולא לחדר,
וע"פ זה מיושב מנהג העולם להקל בזה.
וכן נקט בפשיטות מרן הראש"ל הגר"ע
יוסף זיע"א בספר חזון עובדיה אבלות )ח"א

עמ' יט( ע"ש .וכן הורה הגרי"ש אלישיב
זצ"ל ,הובא בספר שלהי דקייטא )סי' נג(

דבחור הישן בחדר לבדו אך נמצא בפנימיה
שבחדרים הסמוכים ישנם בחורים ,א"צ
לחוש .ע"ש.

וכן משמע בפסחים )דף ט ע"א( אין חוששין
שמא גיררה חולדה מבית לבית וכו' לפירוש

האם מותר לישון יחידי בבית
הנמצא בבנין עם עוד דיירים

מהרש"א שם והתוס' בע"ב )בד"ה ולא

חיישינן( דהיינו שני בתים נפרדים של שני
בני אדם ,אבל הרמב"ם )בפ"ב מהלכות חמץ

)דף סו ע"א בד"ה מערב וכו'(

וחזי

הוית להג"ר נסים הכהן זצ"ל בשו"ת

ומצה הלכה ז( מפרש מבית לבית היינו מחדר

מעשה נסים ח"ב )סי' שא( שכתב

שמכניסין בו חמץ לחדר שאין מכניסין בו

בפשיטות שמותר לישון יחידי בבית כשיש
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עוד אנשים שדרים באותו בנין  .5ע"ש.

ההיתר לישון יחידי בחדרו כששאר אנשים

וצריך ביאור מאיזה טעם התיר זאת ,אם

נמצאים בבית ,היינו דוקא כשאפשר להכנס

מטעם דס"ל שכל האיסור הוא דוקא בבית

מחדר לחבירו מבלי שיצטרך לצאת מן

יחידי שאין סביבו עוד בתים ,מובן הדבר,

החדר החוצה לרחוב או לחצר ושוב להכנס

שהרי הדר בבנין עם כמה דירות לא חשיב

משם לחדר האחר ,אבל אם כדי להכנס

בית יחידי .אלא שכבר נתבאר לעיל שע"פ

מחדר אחד לחבירו צריך לצאת תחילה

הזוהר הקדוש אין להתיר מהאי טעמא

החוצה ,ומשם להכנס אח"כ לחדר האחר

בלילה ,אלא בלילה יש לאסור בכל בית,

לפי שמבפנים מובדלים החדרים זה מזה

ואילו ביום יש להחמיר דוקא בבית יחידי.

לגמרי ,הו"ל כשני בתים הסמוכים זל"ז

וא"כ העיקר לאסור בזה.

ונבנים ביחד ,דאסור לישן בכל אחד מבתים

או

שמא י"ל שטעמו משום דכל הבנין
חשיב כבית ,ואין זה נחשב כאילו ישן

לבד בביתו ,אלא כישן בחדר שבשאר הבית
ישנם עוד אנשים .ואם אכן נתכוין לזה,

אלו יחידי .דאטו בערים הגדולות שנבנים
שלשים או ארבעים בתים ביחד ברחוב ,יהיו
כולם נחשבים בית אחד לפי שהם מבחוץ
מחוברים זל"ז? אלא ודאי כיון שמבפנים
הם נפרדים ומובדלים זה מזה לגמרי ,כל

לפע"ד אין זה כל כך ברור להתיר ע"פ זה,

אחד ואחד הוי בית דירה לעצמה .עכת"ד.

שי"ל שחדר המדרגות המשותף נחשב

וזה כדברינו בס"ד.

לרשות הרבים לענין זה ,ולא דמי לישן
בחדר שבשאר הבית נמצאים אנשים ,שהכל

האם האיסור הוא רק בלילה או גם
ביום

ברשות אחת .ודו"ק.

וגם

אשו"ר להג"ר בצלאל שטרן בשו"ת
בצל החכמה ח"ד )סי' עז( שכתב ,שכל

הנה

בגירסא שלפנינו בגמ' לא הוזכר
דאיירי דוקא בלילה ,אמנם ברי"ף

 5וכן ראיתי בספר ארחות ציון ח"ג )עמ' לה( להגרב"צ מוצפי שליט"א ,שכתב וז"ל :ושמענו
מאבותינו ומזקנים ,דהאיסור לישן יחידי בבית ,דהיינו בבית שהוא בנין בודד אבל בבתים
משותפים שלנו היום מותר לישן לבדו ואינו נקרא יחידי .וכן שמענו מפי מור אבי ז"ל ומפי רבנו
בן ציון אבא שאול זלה"ה ובפרט כשמשאיר אור דולק בדירה .ע"כ .ולכאורה יש להעיר ע"ז
ממ"ש בשו"ת אור לציון ח"ב )עמ' שיא( שאין לישן בלילה יחידי בחדר סגור ,אף שיש אנשים
בשאר חדרי הבית וכו' .ע"ש .ומבואר דהגרב"צ אבא שאול זצ"ל החמיר ביותר מזה ,דאף בבית
אחד עם שאר אנשים אסור לישן יחידי בחדר סגור ,כש"כ יחידי בבית שיש עוד דיורים בבנין.
וצ"ע .ומה גם שכבר ביארנו למעלה שמהזוהר הקדוש מוכח שבלילה יש לאסור אף בבית שאינו
יחידי ,ושכן נקטו רוב האחרונים .וכן עיקר.
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)דף סה ע"ב מדפי הרי"ף( איתא בזה"ל :אסור

ביום וכו' .ע"ש .ובדרכו זו הלך גם בנו

לישן בבית "בלילה" יחידי .וכן הרא"ש

הגאון ר' אברהם פלאג'י בספרו אברהם

גרס" :לישן יחידי בלילה" .ע"ש .ומשמע

אזכור )מערכת י אות קג( ]אלא שכתב שם

דכל האיסור הוא דוקא בלילה ,אבל ביום

שהאיסור הוא דוקא בבית בודד .ע"ש[.

מותר לישן יחידי בבית .אמנם המג"א )סי'

אלא שהגרח"פ לא השווה מדותיו בזה,

רלט סק"ז( העתיק הגמ' כגירסא שלפנינו,

ובשו"ת חיים ביד )סי' קיב ד"ה ועוד( כתב

ולא הזכיר דאיירי בלילה .אך במחצית

להדיא שאין לשכב יחידי "בלילה" .ע"ש.

השקל )שם( כתב ,דאפשר דגם לגירסתינו

ומוכח דס"ל דדוקא בלילה יש לאסור.

בגמ' דאמרה סתם "הישן בבית יחידי" ,גם

וצ"ע .גם בספר זכירה להגאון ר' זכריה

כן לא נתכוין אלא לאסור בלילה וכו' ,ונקט

סימנר זצ"ל )נדפס בהמבורג בשנת תס"ט,

סתם הישן כי סתם שינת בני אדם הם

ובמהדורה מחודשת עם פירוש "זכירת מנחם" עמ'

בלילה .עכ"ל .ועיין בש"ע הגר"ז )הל' שמירת

תקמג( כתב בזה"ל :סכנה לישן בחדר יחידי

הגוף והנפש סעיף ו( שכתב :אסור לישן בבית

אפילו ביום מפני לילית .ע"כ.

יחידי )בלילה( וכל הישן יחידי )בלילה(

ומדברי

הזוהר הקדוש הנזכרים לעיל,

אחזתו לילית .ע"כ .ומבואר דהאיסור רק

מבואר דיש חילוק בין היום לבין

בלילה .ובקונטרס אחרון )שם( כתב :בלילה,

הלילה ,שבלילה אסור לישן יחידי אף בבית

גירסת הרא"ש וכן משמע בירושלמי )שבת

הנמצא סמוך לעוד בתים ,ואילו ביום

פ"ד ה"ו( שהביא הפר"ח ,דדוקא בבית אפל

האיסור הוא דוקא בבית מבודד משאר

איכא קפידא .ע"ש .וכן כתב מרן החיד"א

בתים .וע"פ זה יש להקל לישן יחידי ביום

בספרו צפורן שמיר )פ"ו אות קז( ע"ש .וכן

עכ"פ בבתים שאינם מבודדים.

נקט המשנ"ב )שם סק"ט( שכתב בזה"ל:
אמרו חז"ל הישן בבית יחידי ,והיינו בלילה,
אוחזתו לילית .עכ"ל .וכן בנמוקי הגרי"ב
על הרמב"ם )פי"ב מהל' רוצח ה"ד( כתב,
דביום אין איסור לכל הדעות .ע"ש.

ותנא

והעיקר

להלכה ולמעשה ,שיש להקל לישן
יחידי ביום בבית הנמצא בקרבת

בתים אחרים ,ואילו בלילה יש להחמיר
שלא לישן יחידי בשום בית ,אף בבית
הנמצא סמוך לעוד בתים .אמנם בבית

דמסייע להו בצוואת רבי אליעזר

שאינו נמצא במקום יישוב וכדומה ,יש

הגדול )סעיף ס'( שכתב :בני אל

להחמיר שלא לישן יחידי אף ביום .ולענין

תהיה ישן יחידי "בלילה" בשום בית וכו'.

אם יש אור או נר בבית ,עיין מיד בסמוך.

ע"ש .ומבואר דהאיסור הוא דוקא בלילה,
אבל ביום לית לן בה.

איברא

שינה בבית יחידי כשיש שם נר
דולק

דחזיתיה לג"ע מהר"ח פלאג'י
בספרו רוח חיים )סימן רלט סק"ב(

שכתב ,שאיסור זה לישן יחידי נוהג אפילו

הנה

מסתימת הגמ' שלפנינו )וכגירסת המג"א

והמשנ"ב ורוב האחרונים( משמע שאין
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חילוק בין אם הבית אפל או מואר ,ובכל

שאפילו אם מדליק אור בחדר הפתוח

אופן אסור לישון יחידי .וכן היה מחמיר

לאותו חדר שישן בו יש להקל .וע"ע

בזה החזו"א כפי שנתבאר לעיל.

בשו"ת בצל החכמה ח"ד )סי' עו אות ג(,

אמנם

הגאון מבוטשאטש באשל אברהם

ובשו"ת דובב מישרים ח"א )סי' עט(,

)שם( כתב כמה פעמים שע"י נר

ובשו"ת אז נדברו ח"ו )סי' נ אות ג( ,ובחזון

דולק ודאי יש להקל ,וחילו מהא דאמרו

עובדיה סוכות )עמ' קצג( ,ובשו"ת אור לציון

חז"ל )ברכות מג (:אבוקה כשנים .ופירש

ח"ב )עמ' שיא( ,ובשו"ת עולת יצחק רצאבי

רש"י ,לענין היוצא יחידי בלילה שאם הולך

ח"ב )סי' קנז( ,ובספר אוצר מחמדים ח"א

באבוקה חשוב כשני אנשים .ע"ש .וכן כתב

)עמ' קיח( ע"ש.

בש"ע הגר"ז )הל' שמירת גוף ונפש ,קו"א סק"ב(

ובספר

ארחות רבינו ח"א )עמ' צח( כתב,

בשם הירושלמי ,ושכן כתב הפר"ח )יו"ד סי'

קטז סק"ט( ע"ש.

וכן

שהגרי"י קנייבסקי היה ישן יחידי
בלילה כשאור דולק בחדר ,ושאף החזו"א

כתב השדי חמד )דברי חכמים סי' פה(

היה מורה כן לאחרים אלא שלעצמו היה

בשם הגאון רבי דוד פארדו בספרו

מחמיר .ע"ש .גם בספר הליכות שלמה

מזמור לדוד )יו"ד סי' רטז על הפר"ח שם( שכל

)תפלה

הביא

דין זה דוקא בישן בחשך ,אבל אם יש נר

שהגרש"ז אוירבך נהג להדליק מנורה קטנה

לית לן בה ,כמבואר בירושלמי )שבת פ"ב

כשהיה עולה על יצועו ועדיין לא היו בני

ה"ו( ,ולא נימא דפליגי אש"ס דילן .ע"ש.

ביתו בבית .ע"ש.

פי"ג

הערה

,63

עמ'

קעא(

וכ"כ בשו"ת אבן שהם )פרלמוטר סי' טו ,ד"ה

ואח"ז( ע"ש.

וז"ל

הירושלמי )שם( :אמר רבי לוי,
בשלשה

מקומות

השטן

מצוי

לקטרג ,המהלך בדרך בעצמו ,והישן בבית

האם מותר לישן יחידי בבית לאור
נרות חנוכה

והנה

ידי"ן הגה"צ המפורסם רבי גמליאל

אפל לעצמו ,והמפרש בים הגדול .ע"כ.

הכהן רבינוביץ שליט"א כתב לחקור,

ומבואר שכל הסכנה היא דוקא בישן בבית

האם מותר יהיה לישן יחידי בבית לאור

אפל ,וא"כ כשיש נר דולק או שאור החשמל

נרות חנוכה ,או דחשיב משתמש לאורו

מאיר ,אין כל חשש .וכן כתב להדיא הגאון

ואסור?

הפני משה )על הירושלמי שם( דאם יש נר ,אין

והגר"ח

קנייבסקי שליט"א בספר גם אני

קטרוג .ע"ש .וכ"כ בכף החיים )סי' רלט אות

אודך )על חנוכה ,עמ' ה( השיב

יז( שכל שיש אור דולק בחדר יש להקל.

לידידי הנ"ל ,דעל פי דין לא מהני נר ,ושכן

וכ"ה בדעת תורה למהרש"ם )שם ס"א( ע"ש.

אמר לו החזון איש .ע"ש .אולם בתר

העלה בשו"ת באר משה ח"ג )סי' מה(

דסגידנא קמיה וקמי דיקר אורייתיה ,כבר

ע"פ דברי הירושלמי הנ"ל ,והוסיף

נתבאר לעיל שדעת רוב מנין ורוב בנין של

וכן

קיח
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)כא :ד"ה ואסור( פירש ,שטעם האיסור

לאור הנר ,ושאף החזו"א הורה להקל בזה

הוא משום שיהיה ניכר שהוא נר של

לאחרים ורק על עצמו החמיר .וא"כ

מצוה ,ואם ישתמש בו לא יהיה ניכר
שנעשה לשם מצוה .6

השאלה עדיין קמה וגם ניצבה

)עכ"פ

להפוסקים המתירים(.

ומראש

אמנם

הרז"ה )ד"ה למאן( ,והרשב"א )ד"ה

צורים אראנו דברי הגמ' בשבת

אמר ,בפירושו הראשון( ,והר"ן )דף ט.

)כא (:דאמר רב אסור להשתמש

מדפי הרי"ף ד"ה הלכות( כתבו ,שעיקר תקנת

לאורה .ולהלן )שם כב (.איתא ,אמר רב

נר חנוכה היא זכר למנורת בית המקדש,

יהודה אמר רב אסי אסור להרצות מעות

שאין משתמשים לאורה כלל ,ולכן אסור

כנגד נר חנוכה ,א"ל שמואל וכי נר חנוכה

להשתמש אף לאור נר חנוכה.

קדושה יש בו ,מתקיף לה רב יוסף ,וכי דם
קדושה יש בו ,דתניא ושפך וכסה ,במה
ששפך יכסה ,שלא יכסנו ברגלו ,כדי שלא
יהיו מצות בזויות עליו ,הכא נמי שלא יהיו

מיהו

הרמב"ן )ד"ה ואמרינן( ,והרשב"א )ד"ה

אמר ,בפירושו השני( כתבו ,דהטעם הוא
משום ביזוי מצוה ,וכדאמרינן בגמ' לקמן
)דף כב.(.

מצות בזויות עליו .ע"ש .ונחלקו רבותינו
הראשונים בהאי טעמא דאסור להשתמש
לאורה.

ובתוס'

הרא"ש )כב .ד"ה אסור( כתב טעם
נוסף ,מפני שהוקצה הנר למצות

 6ולכאורה יש להקשות ,מדוע רש"י לא נקט כטעמא דהגמ' להלן ,דהיינו שלא יהיו מצות
בזויות עליו ,וכתב טעם אחר ,כדי שיהא ניכר שהוא נר מצוה .ועיין בפני יהושע )שבת כא:
ד"ה בפרש"י( שהקשה כן ,ותירץ ,דס"ל לרש"י דאפילו תשמיש של קדושה אסור להשתמש
לאורה ,דאף שאין בזה ביזוי מצוה מ"מ אסור .ע"ש .וכן משמע מדברי הט"ז )סי' תרעג סק"ד(
אליבא דרש"י .ע"ש .ויש ליישב גם באופן אחר ע"פ דברי הרא"ש )שם סי' ו( שכתב וז"ל :אמר
רב יהודה אמר רב אסי אסור להרצות מעות כנגד נר של חנוכה .ואע"ג דאיפסיק לעיל דכל
תשמיש אסור לאורה ,צריכינן לההיא דהרצאת מעות ,דהא דאמרינן לעיל דאסור להשתמש
לאורה ,היינו דוקא תשמיש קבוע ,דהרואה אומר לשם תשמיש זה הדליקה ולא לשם מצוה ,אבל
תשמיש עראי לזה לא הדליקה .ואשמעינן רב אסי דאף תשמיש עראי של גנאי כגון הרצאת מעות
אסור ,לפי שידיו סמוכות לנר לעיין בהן יפה .וכן משמע לישנא דקאמר כנגד נר חנוכה ,ולא
קאמר אסור להרצות מעות לאורה .עכ"ל .ומעתה י"ל דמחמת כן ביאר רש"י דהטעם הוא משום
שיהא ניכר שהוא לשם מצוה ,דבזה דוקא תשמיש קבוע אסור ,ותשמיש עראי מותר ,כיון דלא
יאמר הרואה שבשביל זה הדליק את הנר .משא"כ בתשמיש בזוי ,אף תשמיש עראי אסור שלא
יהיו מצות בזויות עליו .וע' היטב בפמ"ג )סי' תרעג מש"ז סק"ג( ודו"ק.
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נר חנוכה ,וכדקי"ל גבי הדס בסוכות,

מהמציאות שיש אור בביתו כדי שיוכל

שאסור להריח בו כיון שהוקצה למצוותו

לישן יחיד ,ואין זה נקרא תשמיש כלל.

)סוכה לז.(:

ודו"ק.

והשתא

ניחזי אנן ע"פ הטעמים הנ"ל,

עוד

בה ,דלדעת הרי"ף )דף ט .מדפי הרי"ף(,

היאך יכון הדין בנדון דידן .הנה

והרמב"ן )ד"ה ומצאתי( ,והרשב"א )שם,

לפרש"י שהטעם הוא משום שיהיה ניכר

ובתשובה ח"א סי' קע( ,והריטב"א )שבת שם(,

שהוא לשם מצוה ,נראה דמותר לישן יחידי

והתניא רבתי )סי' לה( בשם בעל עשרת

לאור הנרות ,כיון דלא ניכר כלל שמשתמש

הדברות ,כל האיסור ליהנות לאורה הוא

לאורם ,ויש לאסור רק כאשר השימוש

דוקא בחצי שעה הראשונה ,אבל לאחר מכן

לאורם הוא ניכר ,דבזה יאמרו הרואים

אם רצה לכבותה או להשתמש לאורה,

שלצרכו הדליקם.

מותר .ע"ש.

וכן

לפירוש הרמב"ן דהטעם הוא משום

ועוד

ביזוי מצוה ,מותר לישן יחידי לאור
הנרות ,שאין בזה שום ביזוי מצוה.

גם

לפי פירושו של הרא"ש בתוספותיו,
דהנר הוקצה למצוותו ,לית לן בה

בנ"ד ,שהרי אינו עושה שום שימוש ניכר
לאור הנר ,וגם אינו משתמש בעצם הנר,
אלא רק נהנה מהמציאות של האור בביתו
כדי שיוכל לישון יחידי.

אכן

ו( שכל האיסור להשתמש לאורה זה
דוקא כאשר ידיו סמוכות לנר .ומשמע שכל
שיכול

בית המקדש שאסור להשתמש לאורה כלל.
ואילו בנ"ד סוף סוף יש לו הנאה מהנרות
כיון שיכול לישן יחידי באותו הבית,

יוסף )סי' תרעג( ד"ה כתב הרא"ש( בדעתו.
ע"ש .ומעתה בנ"ד אין שימוש כלל סמוך
לנר ,אלא רק נהנה מהמציאות שיש לו נר
בביתו ,שע"י זה יכול לישן יחידי בבית ,ואף
אי נימא דמקרי תשמיש ,מ"מ אין הדבר
נעשה סמוך לנרות ,ולית לן בה.

]והוצרכנו

לכל זה דוקא היכא דאין נר
נוסף )שמש( שמותר ליהנות

לאורו ,דאם נר השמש דולק ,פשיטא דמותר
לישן יחידי לאורו .ואכמ"ל[.

משא"כ אם לא היו אלו הנרות אסור היה לו
לישן שם ,וא"כ חשיב משתמש לאורם.

לעשות

הדבר

מרחוק,

מותר

להשתמש לאור הנרות .וכ"כ מרן הבית

לפי טעמם של הרז"ה והר"ן יש לדון
לאסור ,שהרי דימו נר חנוכה למנורת

עשה לך צ'רף מדברי הרא"ש )פ"ב סי'

ובר

מן דין נראה שיש להתיר בנ"ד ע"פ

אולם אין זה מוכרח כלל ,אלא יש צד לומר,

דברי המהריק"ש בהגהותיו )סי' תרעג(

דאף לדידהו שרי בנ"ד ,כיון שאינו משתמש

שכתב ,שמותר ללכת לאור הנרות כדי שלא

בעצם הנרות ,אלא מהמציאות שהנרות

יכשל ,ואינו מחויב לעצום את עיניו ,דזה

מאירים בביתו .ואין לו מזה הנאה או

לא מקרי תשמיש .ע"כ .וכ"כ בשו"ת פני

תשמיש גשמי ,אלא היא הנאה "רוחנית"

אריה )ס"ס מז( ,והגר"ח פלאג'י במועד לכל

קכ
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חי )סי' כז אות טל( .וכן פסק המשנה ברורה

וסוף דבר הכל נשמע העלה ג"כ להתיר

)סי' תרעג ס"ק יא ,ובשער הציון אות י( בשם

בנ"ד .ע"ש .וכן עיקר.

הפר"ח .וכן העלה מרן מלכא זיע"א בחזון
להדליק נר ביום טוב שיוכל לישן
בביתו יחידי

עובדיה חנוכה )עמ' ק( ע"ש .וכ"כ להתיר
בנ"ד עפ"ד האחרונים הנ"ל ,בשו"ת משנת
יוסף ח"ו )סי' קכז אות ד( ,ובשו"ת דברי

הנה

מרן בש"ע )סי' תקיד ס"ה( פסק וז"ל:

בניהו ח"ח )סי' יג( ,ובספר בירורי חיים ח"ד

נר של בטלה ,דהיינו שאין צריך לו,

)סי' כג אות ה( במענה לידידי הגאון הנ"ל.

אסור להדליקו ,אבל של בית הכנסת לא

ע"ש.

חשיב של בטלה ,ומותר להדליקו אפילו

גם

אשו"ר בס' גם אני אודך מתשובותיו של
הגאון בעל אבני ישפה )סי' קכד ענף א(

שכתב ,שהגדר של איסור להשתמש בנרות
חנוכה ,הוא כאשר הוא קורא לאורן או
אוכל לאורן ,וכן כתב הבאה"ל )סי' רעו סע'

א ,ד"ה אסור( לענין ליהנות מנר שהדליקו
בשביל ישראל ,ואף שכתב שם וז"ל :היינו
לעשות לפני הנר דבר שלא היה יכול
לעשות בלא נר .עכ"ל .ואף כאן אינו יכול
לשהות במקום הזה בלי הנר ,אבל דייק
לכתוב "לעשות דבר" ,והיינו במה שהאדם
עושה בפועל ,אבל לשהות במקום אינו
בגדר של לעשות דבר .ולכן נראה ברור
שמותר לישון בבית יחידי כאשר יש לו נרות
חנוכה דלוקים ואינו נחשב משתמש .עכ"ד.
ותנא דמסייע ליה הוא רבינו המאירי )שבת

כא ד"ה נר חנוכה( שכל שאינו בא להשתמש

ביום טוב שני אחר המנחה וכו' .עכ"ל.
והמאירי )ביצה יב (.הביא דברי הירושלמי
)ביצה פרק משילין ה"ב( שהן מקור דין זה של
נר בטלה ,ופירש ,כלומר נר שמדליקים
אותו שלא לצורך אלא שאינו רוצה לעמוד
בלא נר אף בשעה שהוא ישן .ע"ש] .וסיים
שם המאירי ,שלשיטתנו מותר לכתחלה
שהרי יש כאן צורך קצת .ע"כ[.

ויש

לעיין ע"פ פירוש המאירי בירושלמי,
האם יהיה מותר להדליק נר ביו"ט כדי

שיוכל לישון בבית יחידי או לא .ובבואי אל
העי'ן ראיתי לאיש"י כהן גדול בביאור
הלכה )סי' תקיד ד"ה נר של בטלה( שאחר
שהביא דברי המאירי הנ"ל ,כתב ע"ז ,מיהו
בני אדם שמפחדים לישן אם אין נר דלוק,
מסתברא דמותר ,דהוי בכלל צורך גופו,
וכמו שמותר להחם חמין לרגליו ,וכעין מה
שמצינו בש"ס )ביצה כה (:בילתא אשתו של

לאורה איזה תשמיש ,אין זה אסור אף

רב נחמן ,דשרו לה למיפק באלונקי משום

שנהנה מן האור .ע"ש היטב.

ביעתותא .ע"כ.

והן

כל יקר ראתה עיני מה שהאריך הרחיב

ועיניך

תחזינה למרן מופה"ד רבינו הגר"ע

בזה הגאון רבי משה שמואל דיין

יוסף זיע"א בספרו חזון עובדיה

שליט"א בספר גם אני אודך ח"ג )סי' יד(,

יו"ט )עמ' נז( שציין לדברי הבאה"ל הנ"ל,

ולא השאיר פנה וזוית שלא נשתטח בה,

וסיים ,וכל שכן כשהוא ישן בבית יחידי,
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וחושש למה שאמרו )שבת קנא (:אסור לישן

מדנפשיה ,וז"ל :ובפשיטות נראה לי דבבית

בבית יחידי ,וכל הישן בבית יחידי אוחזתו

שיש בו מזוזה אין לחוש כלל ,דהא המזוזה

לילי' וכו' ,שמותר לו להדליק נר כדי שלא

משמרת כמש"כ רש"י פסחים )ד ,(.דמהאי

יהיה לו חשש איסור בזה .ע"ש.

טעמא היא חובת הדר .ועיין ע"ז )יא,(.

שו"ר

להגר"ב שטרן זצ"ל בספר אהלך
באמיתך )פל"ב ס"ה ,עמ' שכג הערה ו'(

שהעלה כן .והובא להלכה בספר נטעי
גבריאל יו"ט )ח"א פרק כ סעיף יט( ע"ש .ומה
גם שלדעת הרמב"ם )פ"א מהל' יו"ט ה"ד(

מותר להדליק נר של בטלה ביו"ט .וע'
במגיד משנה שם .ודו"ק.

הלכות מזוזה( כתב מרורות על זה ,היינו מי
שהוא מדמה שכל עיקר המצוה רק
לשמירה ,חס וחלילה לומר כן .אבל האמת
היא שהיא משמרת את האדם והבית,
וכמבואר להדיא בע"ז ומנחות שם ,וא"כ
איך נחוש לישון יחידי במקום שיש שמירה
מעולה כזאת ,אך בבית שפטור מן המזוזה
הוא שאמרו שהישן יחידי אוחזתו ,וא"כ

לישן יחידי בבית שיש בו מזוזה

כתב

ומנחות )לג .(:ואף שהרמב"ם ז"ל )סוף

שפיר נהגינן שלא לחוש לזה .עכ"ל.

הגאון מבוטשאטש באשל אברהם

אמנם

הגרי"ח סופר זצ"ל בכף החיים )סי'

)סי' רלט( שאולי במקום שיש שם

רלט ס"ק יז( כתב בפשיטות ,שאפילו

מזוזה לא שייך חשש בזה ,ודברי חז"ל הם

בחדר שיש בו מזוזה או שיש עמו ספרים

בבית נכרי או חדר אחר שאין שם מזוזה.

בבית ,גם כן יש לחוש .ע"כ .וכן מסתבר,

ע"כ .והובא בדרכי תשובה )סי' קטז ס"ק סו(.

דדוחק לומר שמה שאמרו בגמ' שאסור

ובשו"ת חלקת יעקב )חאו"ח סי' נז ,ובדפו"י

לישן בבית יחידי ,היינו בבית שאין בו

ח"ג סי' יז( הביא דברי האש"א הנ"ל ,וכתב

מזוזה .וכן ראיתי בספר טהרת יו"ט )מקואות

לסייעו מדברי הגמ' במנחות )לג (:דאמר רבי

ח"ד עמ' שצח ,תשו' סט( בתשובת הגר"י אדלר

חנינא ,בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת

זצ"ל ,דפשיטא ליה לאסור בזה גם בבית

בשר ודם ,מדת בשר ודם מלך יושב מבפנים

שיש בו מזוזה ,דאם היה מותר לישן יחידי

ועם משמרין אותו מבחוץ .מדת הקב"ה

בבית עם מזוזה ,הו"ל להגמ' לאשמועינן

אינו כן ,עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן

בפירוש ,דאטו בשופטני עסקינן דאין מזוזה

מבחוץ )ע"י המזוזה( ,שנאמר ה' שומרך ה'

בפתחו .וכ"כ בספר בירור הלכה )או"ח סי'

צלך על יד ימינך .ע"ש .וכן נסתייע מהא

רלט( דמשמע מהגמרא דאף בבית שיש בו

דהתיר הגר"א לישן יחידי בסוכה ,ודימה

מזוזה חל האיסור ,דאטו ברשיעי עסקינן.

זאת לבית עם מזוזה .ע"ש.

ע"ש.

ובמש'ים

חפש'י מצאתי למי שגדול ,מר
ניהו

הגאון

האדר"ת

ולענין

מה שנסתייע בשו"ת חלקת יעקב

זצ"ל

הנ"ל ,מדברי הגר"א במעשה רב,

בשו"ת מענה אליהו )סי' יח( שכתב כן

שמותר לישן יחידי בסוכה ,דשומר מצוה

קכב
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לא ידע דבר רע .הנה ראיתי לדברי הגאון

רע .והביא דבריו בביכורי יעקב )סי' תרלט

בעל ארחותיך למדני שנדפסו בשו"ת אבני

ס"ק יח( ע"ש .וכ"כ הגר"ח פלאג'י בספר

דרך לידידי הגר"א פרינץ שליט"א )חי"ב סי'

נפש כל חי )מע' ס אות ד( בשם הגר"א,

קכג הערה  (5שכתב לחלק בין שינה בסוכה

שמותר לישן יחידי בסוכה בלילה דשומר

דחשיב עוסק במצוה ,לבין ישן בחדר עם

מצוה לא ידע דבר רע ,והוסיף רמז לכך ,כי

מזוזה ,שהוא אינו עוסק במצוה ,אלא

סכת גימטריא לילי' ,שמצוה של סוכה

המזוזה רק על פתחו ,ורק בשעה שהוא

דוחה את לילי' .ע"ש.

קובע המזוזה הוא עוסק בה ולא אחרי כן,
ולכן י"ל דמה שאמרו רז"ל שומר מצוה
וכו' ,הוא רק בשעה שהוא ממש עוסק
במצוה .וכן מצינו בפסחים )ח (.שבשעת
בדיקת חמץ יש שמירה ,דהיינו כשהוא
ממש עוסק בבדיקה .וכן מצינו בשו"ע )סי'

תנה ס"א( וכו' .ע"ש.

ולפע"ד

וכ"כ

בשו"ת דובב מישרים ח"א )ס"ס עט(

בשם הגר"א דבסוכה שפיר דמי.
ועוד הוסיף להביא ראיה מהא דפליגו
בש"ס )סוכה ג (.ב"ש וב"ה ,דב"ש ס"ל
דבעינן שיהיה ראשו ורובו ושלחנו בסוכה,
וב"ה ס"ל דסגי בראשו ורובו .ואי נימא
דאסור לישן יחידי בסוכה ,א"כ סוכה

יש להוכיח מכל הפוסקים הנ"ל

שאינה מחזקת רק ראשו ורובו אינו ראוי

שדנו בדברי מהרי"ל ,האם מותר

לישן ,הא לדעת המרדכי המובא בש"ע

לישן יחיד בחדר כאשר ישנם עוד אנשים

)או"ח סי' תרמ( סוכה שאינו ראוי לישן בה,

בבית ,וכן מכל הפוסקים שדנו לגבי שינה

גם מצות אכילה אינו יוצא .אלא על כרחך

בבית שיש בו נר ,שלא הזכירו כלל שבבית

דמותר לישן בסוכה יחידי .ומשו"ה שפיר

עם מזוזה לא שייך איסור זה ,משמע

הוי בכלל ראוי לשינה .וכעין זה היא ראיית

בפשיטות דלא שמיע להו ,דהיינו לא סבירא

התרומת הדשן לענין היכא שצר לו לישן

להו חידוש זה .וא"כ נראה שהעיקר

מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו .ועי'

להחמיר בזה .ושוב מצאתי בס"ד למרן

בט"ז )שם סי' תרמ הנ"ל( ,ובשו"ת חכם צבי

מלכא הגרע"י זיע"א בספרו חזון עובדיה

)סי' צד( ובישועות יעקב )בסימן הנ"ל( עכת"ד.

אבלות )ח"א עמ' יח-יט( שאחר שהביא דברי

ושו"ר

האשל אברהם הנ"ל ,כתב ע"ז :ולא נראה
כן דעת הפוסקים .ע"ש .וכן העלה מר בריה
דרבינא בספר הלכה ברורה חי"ב )עמ' רפג(.
לישן יחידי בסוכה

בספר

למרן הגר"ע יוסף זיע"א בספרו
חזון עובדיה סוכות

)עמ' קצד(

שהביא מכל הנ"ל ,והוסיף וסייעתא גדולה
לדברי הגר"א איתא בפסיקתא דרב כהנא
)פיסקא כט אות כו ,סוף עמ' קפז( :כל מי
שמקיים מצות סוכה ,הקב"ה מסיך עליו מן

מעשה רב )סי' ריד( איתא ,ששאלו

המזיקים שלא יזיקוהו ,שנאמר באברתו יסך

להגר"א אם רשאי לישן יחידי

לך ותחת כנפיו תחסה .ע"כ .וע"ע בספר

בסוכה ,והשיב ,שומר מצוה לא ידע דבר

סוכת ציון )עמ' צט והלאה( ודו"ק.

ירוץ דברו +

 -סימן טו

שינה בבית יחידי בשבת קודש

הנה

קכג

בשו"ת בנין עולם )חיו"ד ס"ס סב( כתב,

לשבת .ודו"ק .עכת"ד .ומבואר דאף בשבת
יש לחוש שלא לישן בבית יחידי ,ושכן
משמע מסתימת הש"ס והפוסקים.

דמה שאמרו אסור לישן בבית יחידי,
לאו דוקא בבית ,כי בשדה יש למזיקים
שליטה יותר מן הבית ,וכמ"ש התוס' )מגילה

ג .ויבמות קכב (.בשם הירושלמי .ולפי מ"ש
בזוהר שבשבת אין שליטה למזיקים ,יוצא
לנו דין חדש ,שבשבת מותר לישן יחידי
בבית .וצ"ע .ע"כ .ודברי הזוהר הם בפרשת
בראשית )דף מח ע"א( כיעו"ש.

אמנם

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו
מאור ישראל )שבת קנא (:הביא

דברי הזוהר בפרשת ויקהל )דף רה ע"א(

וז"ל :אף על גב דבליליא דשבתא נטירין
בני נשא מכל מקטרגין ורוחין בישין
דעלמא ,ולא בעינן לצלאה על נטורא,
דכולהו מתבדרן ולא יכלין לשלטאה וכו',
זימנין דאתחזון לבר נש יחידאי ואיתרע
מזליה ,ובעי בר נש יחידאי לאסתמרא
מנייהו וכו' .ע"כ .ומוכח שאף בשבת

שינה בבית יחידי בליל פסח

הנה

אע"פ שהעיקר להחמיר בדין זה גם
בשבת קודש כמשנ"ת לעיל ,מ"מ

עדיין יש לדון בזה לגבי ליל פסח שהוא ליל
שימורים ,דהיינו ליל המשומר מן המזיקים,
האם יש להקל בשינה בבית יחידי בליל זה.

ובצפייתי

צפיתי להג"ר אברהם מימון
שליט"א בשו"ת לב חנון ח"א

)סי' לה( שאחר שהביא דברי הפוסקים
שהתירו לישן יחידי בסוכה ,כתב וזת"ד:
ולפי דבריהם יש להוסיף דה"ה בליל ראשון
של פסח שמותר לישון יחידי ,מכיון
דאיתמר ביה בפסחים )קט (:מתני' ולא
יפחתו לו מד' כוסות וכו' .גמ' היכי מתקני
רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה ,והתניא לא
יאכל תרי ולא ישתה תרי וכו' ,אמר רב נחמן
אמר קרא ליל שימורים ,ליל המשומר ובא

חיישינן למזיקין .והכי אמרינן בשבת )כד,(:

מן המזיקין .ע"כ .ועי' להרמ"א בש"ע

שתיקנו ברכת מעין שבע משום סכנה.

)או"ח סי' תפא ס"ב( שכתב ,ונוהגים שלא

ומיהו אפשר דהוי בזמן שהניח רבי חנינא

לקרות על מטתו רק פרשת שמע ולא שאר

בן דוסא למזיקין לילי רביעיות ולילי

דברים שקורין בשאר הלילות כדי להגן ,כי

שבתות )כמ"ש בפסחים קיב .(:אבל בזה"ז

ליל שמורים הוא מן המזיקין .עכ"ל .ועי'

לאחר שגזר עליהם אביי ,אין להם רשות

להמנהיג )הלכות פסח סי' נב( ואם חל יו"ט

כלל) .ואע"פ כן תקנת ברכת מעין שבע לא בטלה,

ראשון של פסח בשבת אין אומרים מעין

שכל תקנת חכמים שנתקנה אע"פ שבטלה הסיבה

שבע ,שהרי לא תקנוה אלא מפני שבתי

שתיקנוה ,התקנה לעולם עומדת ,וכמ"ש הרמב"ם

כנסיות שלהם היו בשדות ושכיחי מזיקין

בתשובה )סי' שכג( ,ועוד( .ומכל מקום ראוי

וכו' ,אבל בליל פסח כתיב "ליל שמורים

לחוש למה שסתמו חכמים דבריהם ואמרו

הוא לה'" וגו' הוא הלילה הזה וגו' ,לילה

שלא לישן בבית יחידי ,ולא חילקו בין חול

המשומר ובא מן המזיקין .עכ"ל .וכ"כ

קכד
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העיטור בשם רבינו נסים ,והו"ד להטור )סי'

שמירה בגין המצוה ,והכא החפצא של היום

תפז( .וכן פסק בש"ע )סי' תפז סעיף א( יעו"ש.

הוא שמירה .ודו"ק.

ומכיון שהוא משומר מן המזיקין ,א"כ יהא

ולפע"ד

מותר לישן יחידי דאין שטן ואין פגע רע.
עכת"ד.

ובהשקפה

מ"מ מה שכתב להעיר על תשו'
הגרי"א בשו"ת הלל פוסק ,דאף שינה

ראשונה נראה לומר ,דאין
לדמות דין זה לדין שינה

יחידי בסוכה ,דבשינה בסוכה גופא מקיים
מצוה ,בזה שייך לומר דשומר מצוה לא ידע
דבר רע .משא"כ בשינה בליל פסח ,דאין
מצוה בעצם השינה ,ולא שייך למימר הכי.
אלא שמ"מ לענין דינא אכן נראה שיש
להקל בזה מצד שהוא לילה המשומר מן
המזיקין ,ולית להאי חששא דשינה בבית
יחידי מעיקרא בליל זה.

שו"ר

אף שצדקו דבריו בעיקרא דדינא,

ביו"ט הוי מצוה מצד עונג יו"ט ,נלע"ד
דאין זה מספיק כדי להחשיבה מצוה גמורה
דאפשר לומר בה שומר מצוה לא ידע דבר
רע ,וראי'ה מהימנא מהא דכתבנו לעיל שיש
להחמיר בדין זה אף בשב"ק ,אע"פ ששינה
בשבת חשיבא עונג שבת .ושוב בינותי
דאיהו הסתמך בדבריו על דברי תשו' הבנין
עולם שהיקל בזה אף לענין שבת .אמנם
למעשה לא קי"ל כוותיה .ודו"ק .וע"ע מ"ש
בזה בספר ויהי בנסוע )סופר ,עמ' קנז( ,ובספר
הלכתא מאורייתא ח"ב )סי' לט( ,ובספר

להג"ר יוסף חיים אוהב ציון שליט"א

היחיד והלכותיו )עמ' צז(.

בקונטרס "החודש אשר הישועות בו
האם דין זה שייך גם באשה

מקיפות" )עמ' רטז( שציין בזה לתשובת
הגר"י אוגנשטיין בשו"ת הלל אומר פוסק

הנה

באשל אברהם מבוטשאטש )סי' רלט(

)סי' קמט( שהעיר ג"כ בענין שינה יחידי

כתב ,שדברי חז"ל שלא ישן יחידי

בליל פסח ,והביא דברי הגר"א הנ"ל לענין

בלילה לא שייך גבי נקבה ,כי לא אמרו

שינה יחידי בסוכה דליכא חששא ,וכתב

אודות כוחות החצונים דדוכרא שיהיה מהם

שיש לומר דשאני שינה בסוכה שהיא עצמה

חשש זה .ע"ש .וכ"כ בספר אהלך באמיתך

מצוה ,לא כן שינה בליל פסח מה מצוה יש

)פרק יב סעי' יט( .אמנם בכף החיים )סי' רלט

בזה .ע"כ .וכתב ע"ז הרהמ"ח וז"ל :ומלבד

אות טו"ב( כתב ,דאין חילוק בזה בין איש

שיש להעיר ,דבודאי איכא מצוה מצד עונג

לאשה ,כי גם באשה מתדבקים החיצונים

יו"ט ,אעיקרא יש להעיר מאן יימר דבעינן

כשהיא לבדה ומזיקים אותה .וכ"כ בשו"ת

בשינה מצוה ,הלא מצד היום אנו דנים

דובב מישרים ח"א )סי' עט( להחמיר בזה גם

דהוא יום משומר ,ולא מצד שומר מצוה,

בנשים .ע"ש .וכן העלה בספר הלכה ברורה

דהגדרת ליל שימורים עדיפא טפי מגדר

חי"ב )עמ' רפג( ,ובספר ידי כהן )פכ"ז סעיף א,

שומר מצוה לא ידע דבר רע ,דהתם יש

עמ' רנט( ע"ש.

f
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האם עדיף לאפות כל ערב שבת פחות משיעור חלה ,או לאפות
בערב שבת כשיעור חלה ולהקפיא לשבת הבאה?
כאשר בני הבית מועטים ואינם צריכים

הביא שהוא מתקנת עזרא הסופר שתהא

כל כך פת עד שיהיה בעיסה

אשה משכמת ואופה בערב שבת ,ואע"פ

שיעור הפרשת חלה ,בזמנינו שאפשר
להקפיא החלות במקפיא ,האם מוטב
לאפות הרבה בערב שבת אחד כשיעור

שאין ראיה כ"כ משום דהתם היתה אופה
בלאו הכי ,מ"מ רואים דאית בה משום כבוד
שבת ,הואיל ונקטו ערב שבת ,ולכן אין
לשנות המנהג .ע"ש.

חלה ,ותקפיא החלות הנותרות לשבת

אמנם

פחות מכשיעור חלה ,והחלות תהיינה

שבגמרא שלפנינו )ב"ק פב (.אמרו עשרה

טריות יותר?

תקנות תיקן עזרא ,ואחת מהן שתהא אשה

לכבוד ידי"ן היקר והנעלה ,כליל כל

משכמת ואופה ,ולא הזכירו ערב שבת .וכן

מעלה ,בנן של קדושים ,מעשיו

הרמב"ם )פכ"א מהל' אישות ה"ה( לא הזכיר

וחיבוריו כקטורת סמים ,כש"ת הגאון

דהיינו בערב שבת .ע"ש .ואכן רבים

הבאה ,או עדיף לאפות בכל ערב שבת

רבן גמליאל רבינוביץ שליט"א .מחה"ס
היקרים "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף
החדש" על המועדים ועו"ס .אחדשה"ט.
להלן

תשובה

מאהבה

אודות

מה

סק"ב( העיר על דברי הרמ"א,

מהראשונים סוברים דאין התקנה בע"ש
דוקא ,ואינה משום כבוד השבת ,וכמ"ש
רש"י )ב"ק שם( דהתקנה משום שתהא פת
מצויה לעניים .וכ"כ הרא"ש והנימוקי יוסף
והמאירי )שם( .וכ"כ רבינו ירוחם )נתיב יט

שנדברנו בע"פ בנדון הנ"ל .וזה החלי
בעזר צורי וגואלי.
מקור המנהג לאפות לכבוד שבת

הנה

מרן החיד"א במחזיק ברכה )סי' תרב

ח"א( ועוד .ע"ש.

ברם

בירושלמי )מגילה פ"ד ה"א( איתא
בזה"ל :עזרא התקין שיהו אופין פת

"בערבי שבתות" שתהא פרוסה מצויה

הרמ"א בהגה )סי' רמב ס"א( כתב,

לעני .ע"כ .ומבואר דהתקנה היא בע"ש

שנוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית,

דוקא ,וכדברי הרמ"א בד"מ .וכ"כ האליה

לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת

רבה )סק"י( בשם האגודה )ב"ק סי' קב(

ויום טוב ,והוא מכבוד שבת ויום טוב ואין

שגורס בגמ' "בערב שבת" כדברי הרמ"א.

לשנות .ע"כ .ובדרכי משה )סי' תרג סק"א(

ע"ש .וע"פ הירושלמי הנ"ל כתבו ליישב

קכו
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דברי הרמ"א בספר נפש חיה )סי' רמב(,

טעמו של המג"א ,וסיים :ולכן הנוהגים

ובשו"ת הרב"ז שפראן ח"א )סי' כט( ע"ש.

לאכול פת פלטר של נכרי בחול ,מכל מקום

המג"א )סק"ד( הביא אסמכתא למנהג

יש ליזהר שבשבת יאכל דוקא פת של

זה מהא דאיתא בתענית )כד (.שאשתו

ישראל .ע"כ.

והנה

של רבי חנינא בן דוסא היתה מסיקה את

אמנם

האליה רבה )סק"י( כתב לדחות ד'

התנור בכל ע"ש שיחשבו שהיא אופה פת.

המג"א ,דבשבת אין חיוב לאכול

וכ"כ היעב"ץ במור וקציעה )סי' תרג( ע"ש.

פת ישראל דוקא ,ולא הזהירו בזה אלא

הרי שהמנהג קדום הוא מימי רז"ל ועד עתה

בעשרת ימי תשובה ,ומה שהצריך הרמ"א

לאפות לחם לכבוד שבת.

ללוש בביתו הוא רק משום כבוד שבת .וכן

ובביאור

הלכה )סי' רמב ד"ה והוא( הביא

כתב בספר תוספת שבת )סק"ד( ע"ש .וראה

שיש לזה רמז מהכתוב "והיה

בספר בגדי ישע )סי' רמב סק"ד( שכתב ליישב

ביום הששי והכינו את אשר יביאו את אשר

דברי המג"א ,דאדרבה שבת חמורה מעשרת

תאפו אפו" וגו' .ומשמע דיש לאפות בערב

ימי תשובה ,והמעלה שיש בעשי"ת ישנה

שבת להכין לשבת .וסיים :ובעוונותינו

גם בשבת ,שאפילו עובד עבודה זרה כדור

הרבים היום התחילו איזה נשים להשבית

אנוש מוחלין לו ,וא"כ עדיפא כפרתו ג"כ

המנהג ההוא ולוקחין מן האופה ,ולאו

מיום הכיפורים .ע"ש .ומכל מקום כתב

שפיר עבדי ,דמקטינים בזה כבוד שבת.

המשנ"ב )סק"ו( וז"ל :ופשוט דאם הוא אנוס

ע"ש.

שאין לו על מה לקדש כי אם על פת של
אינם יהודים ,כמו שמצוי לאנשי חיל

טעם המנהג

הנה

העברים ,יכול לקדש עליו .ע"כ.

מדברי הרמ"א שהובאו לעיל מבואר

ועוד

טעם כתב המג"א )סק"ד( כדי לקיים

שהטעם במנהג זה הוא משום כבוד

מצות חלה ,לפי שאיבדה את אדם

השבת .וכ"כ הלבוש )סי' רמב( ,והפמ"ג

הראשון שהיה חלתו של עולם ,כדאיתא

)אש"א סק"ד( .ובספר תוספת שבת )סק"ד(

בירושלמי דשבת .ע"כ .וזה לשון הירושלמי

כתב שהוא הטעם העיקרי .ע"ש.

)פ"ב דשבת ה"ו( :מצות חלה מנין שנצטוותה

ועיין

במג"א )שם סק"ד( שכתב ,דמוכח

האשה עליה? שכשם שהאשה מקשקשת

מדברי הרמ"א בדרכי משה שהטעם

עיסתה במים ואחר כך היא מגבהת חלתה,

הוא כדי לאכול פת כשר ולא פת עכו"ם,

כך עשה הקב"ה לאדם הראשון ,שנאמר

וא"כ צריך לאכול החלות הללו בשבת ולא

"ואד יעלה מן הארץ והשקה" ,ואחר כך

פת אחר .ע"ש .והובא טעם זה גם במטה

"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן

)סק"ג(,

האדמה" ,והיא גרמה לו מיתה ,לפיכך מסרו

ובמחצית השקל )סק"ד( ,ובש"ע הגר"ז )סעיף

מצות חלה לאשה .ע"כ .ודומה לזה תמצא

יג( ועוד .ע"ש .ובחיי אדם )כלל א אות ד( כתב

במדרש רבה )בראשית פרשה יז( :מפני מה

יהודה

)סק"ה(,

ובבאר

היטב
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ניתן לה מצות חלה? ע"י שקלקלה את אדם

הלכה הנ"ל ,כתב ע"ז ,אך נראה דהיינו

הראשון שהיה גמר חלתו של עולם ,לפיכך

דוקא בזמנם ,שהיו לוקחים מן האופה לחם

ניתן לה מצות חלה .ומפני מה ניתן לה

רגיל ,אך בזמנינו שיש חלות מיוחדות

מצות נר שבת? אמר להן ע"י שכבתה

לשבת אף במאפיות ,והן מעולות בטיבן

נשמתו של אדם הראשון לפיכך ניתן לה

ובטעמן ,שפיר יש בזה כבוד שבת ,ואין

מצות נר שבת .ע"כ .וכיוצא בזה איתא

צריך לאפות חלות בבית .ע"כ.

במדרש תנחומא )פר' נח סי' א( ,ובתיקוני
הזוהר )תקונא שיתסר דל"א ע"א( ,ובאבות
דרבי נתן )פרק ט( ע"ש.

טעם

ולכאורה

יש להעיר בזה ,דאף שיש חלות
מיוחדות לשבת במאפיות ,מ"מ

מפסידה בזה מצות הפרשת חלה ,ותיקון

נוסף מצינו בדברי היעב"ץ בסידורו

לזה שאיבדה חלתו של עולם .וכן ראיתי

בית יעקב )מוסך השבת חדר א סעיף ה

בספר ילקוט יוסף )שבת כרך א סי' רמב הערה

אות א( וז"ל :הלחם צריך לאפותו דוקא

ז"ך ,עמ' פג( ,ובספר אדני שלמה ח"א )ס"ס

בערב שבת קודש להיות חם ביום הלקחו,

רמב ,עמ' נב( ,ובספר הלכה ברורה חי"ג )עמ'

דוגמת לחם הפנים שנאפין בערב שבת.

כא( שהעירו כן על האול"צ ,שמ"מ מפסידה

ע"כ.

בזה מצות הפרשת חלה .ע"ש .וע"ע בשו"ת

ובספר

קרבן שבת )פרק ח' דף כח ע"ב( כתב,

שרגא המאיר ח"ח )ס"ס קכט( ,ובשו"ת ברוך

חלה עיקרה בערב שבת כי יום

אומר ח"ב )סי' ה( ,ובשו"ת אבני דרך ח"ו
)סי' לה(.

הששי רומז לאלף הששי שיבוטלו כל
העבודה זרה ,ומצות חלה מורה על ביטול

ושו"ר

בשו"ת משנה הלכות חלק ט"ו )סי'

ע"ז כאמור .ועוד שנצטוית האשה לכפר על

צה( שעמד בזה על דברי האול"צ

חוה שגרמה מיתה לאדם הראשון חלתו של

הנ"ל ,והעיר שאין הטעם של כבוד שבת אם

עולם ,והיה ביום הששי ,ועוד יש טעם על

החלות מעולות בטעמן או פגומות בטעמן,

דרך האמת .ע"כ .והביאו מרן החיד"א

אלא כבוד שבת הוא מה שאופין בבית

בספרו דבש לפי )מערכת ח אות ט( ע"ש.

ומכבדין את השבת ,והוא מגמרא בקידושין
)מב (.אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו

קניית חלות במאפיה לכבוד שבת

וכתב

בביאור הלכה )סי' רמב ד"ה והוא(

שבעוונותינו הרבים היום התחילו
איזה נשים להשבית המנהג ההוא ולוקחין
מן האופה ,ולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה
כבוד שבת .ע"ש .והגאון הרב בן ציון אבא
שאול זצ"ל בשו"ת אור לציון ח"ב )פרק מז

ס"א ,עמ' שיב( אחר שהביא דברי הביאור

וכו' ,ואותן נשים שאינן אופות לכבוד שבת
ואינן מטריחות לכבד השבת ,חסר בזה
כבוד שבת אפילו אם תקנה חלות כצפיחית
בדבש ,כי חסר הלישה והאפיה והוא
העשיה בגופה ,וזה כבוד שבת וזה פשוט
מאד ,וצדקו דברי המשנ"ב .ע"ש.

אלא

שראיתי שהשיב על דבריו בספר
"לעשות את השבת" )פ"ג הערה ז ,עמ'

קכח
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מב( ממה שכתב בספר סדר היום )הנהגת

ואפשר דס"ל לרבינו האור לציון זצ"ל

והכנת יום ששי( על חיוב ההכנה שתהיה ביום

דהטעם העיקרי הוא משום כבוד שבת,

ששי דוקא "והטעם שכל דבר של אוכל

ובזה שמכינים במאפיות חלות מיוחדות

צריך לעשות אותם בשעתה ,משום שתהיה

לשבת ,שפיר מקיים בזה כבוד שבת ,שהרי

מוטעמת לאכול ולא יקוץ בעיני האוכל,

כל דבריו מוסבים על דברי הביאור הלכה,

ומפני זה הטעם עצמו נדחה כבוד יו"ט

ואיהו קרא תגר על מה שממעטים בכבוד

והותר בו אוכל נפש ,כדי שיאכל בשמחה

השבת ,ולא מצד שמפסידים בזה מצות

ובטעם דבר מתוק לחכו ,ובשבת שאי אפשר

הפרשת חלה .ודו"ק.

לעשות כן מפני חומרתו ,לפחות יכינו כל
ענייניו קרוב לו ככל האפשר ,וזהו כבודו
וכו' .עכת"ד .ומבואר שיש כבוד שבת בזה

האם נ"ד תלוי במחלוקת הנ"ל

ולכאורה

נראה

לתלות

הנדון

דידן

שהחלות יהיו מעולות בטיבן ובטעמן ,ולכן

במחלוקת הנ"ל ,שלפי דברי

כתב האול"צ שבזמנינו שיש חלות מיוחדות

האור לציון שעיקר הטעם הוא משום כבוד

בטיבן

שבת ,ולא חש להאי טעמא דהפרשת חלה

ובטעמן שפיר איכא כבוד שבת .ומה

שהוא תיקון חטא אדה"ר ,הוא הדין שיש

שהעיר מהגמ' בקידושין שמצוה בו יותר

להעדיף לאפות בכל ערב שבת פחות

מבשלוחו ,הנה גם כשהולך לקנות חלות

משיעור חלה ,כדי שהחלות יהיו טריות

מקיים בזה את המצוה בגופו ,וכמ"ש

וטעימות ויש בזה יותר כבוד שבת .אולם

בהדיא הרמב"ם )פ"ל מהל' שבת ה"ו( וז"ל:

לפי כל הפוסקים שהעירו ע"ד האול"צ מכך

אע"פ שיהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו

שמפסידה בזה מצות הפרשת חלה ,י"ל

ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק

דעדיף טפי לעשות בשבת אחת שיעור

במלאכות שבבית ,חייב לעשות דברים שהן

הפרשת

החלות

לצורך השבת בגופו שזה הוא כבודו.

הנשארות לשבת הבאה .ובפרט שאין הבדל

חכמים הראשונים מהם מי שהיה מפצל

ניכר כלל בטעמן כאשר מקפיאין אותן

העצים לבשל בהן ,ומהם מי שהיה מבשל

כשהן טריות ,ועל אחת כמה וכמה אם אחר

או מולח וכו' ,ומהם "מי שהיה יוצא וקונה

הפשרן בשבת הבאה ,מחממים אותן שוב

דברים שהן לצורך השבת ממאכל ומשקה"

בתנור סמוך לשבת קודש ,ולא נגרע כבוד

אע"פ שאין דרכו בכך ,וכל המרבה בדבר

השבת.

לשבת

במאפיות,

והן

מעולות

חלה,

ולהקפיא

את

זה הרי זה משובח .עכ"ל .הרי דשפיר מקיים
דברי הפוסקים בנ"ד

המצוה בזה שהולך לקנות כמו בזה שמתקן
המאכלים עצמם .ע"ש.

אלא

וביוצאי

לחופש'י מצאתי להגאון רבי

שמכל מקום עדיין חסר הטעם של

שרגא פייוויש שנבלג זצ"ל

וכמשנ"ת.

בשו"ת שרגא המאיר ח"ח )סי' טז( שנשאל

מצות

הפרשת

חלה,
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בזה ,והשיב בזה"ל :על דבר ששאל בהא

האפיה תקפיא החלות שאינם לצורך היום.

דכתב הרמ"א באו"ח )סי' רמב( נוהגין ללוש

וכן כתב בספר לקראת שבת )פרק ד סעיף ז(

כדי שיעור חלה בבית ,לעשות מהם לחמים

בשם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א,

לבצוע עליהם בשבת ויו"ט ,היות שאין

דשיעור חלה עדיף ,ותאפה פעם אחת כמות

המשפחה גדולה ואי אפשר להם לאכול

גדולה כדי שיעור חלה ,ואחר האפיה

החלות כשיעור חלה ,על כן שאלתו אם

תקפיא החלות שאינם לצורך היום .וכן

יותר טוב לאפות בפחות מכשיעור בכל ערב

שמעתי מהגאון רבי עזריאל אויערבאך

שבת קודש בלא הפרשת חלה ,או כשיעור

שליט"א ,דנשים הנוהגות לאפות חלות לבד

שמפרישין חלה בלא ברכה ,או עדיף טפי

ואינם צריכים לשבת אחת חלות כדי שיעור

לאפות כשיעור חלה ולהפריש חלה בברכה,

חלה ,עדיף שיאפו פעם בכמה שבועות

ולהניח שלימות בפריז"ר )במקפיא( על כמה

חלות כדי שיעור חלה ,מלאפות כל שבוע

שבתות ,ובכל ערב שבת יחזור לאפות קצת

פחות משיעור חלה ,דעיקר הטעם לאפות

עד שיהיה כמו שנאפה ממש עכשיו.

חלות זהו משום הפרשת חלה .וכן שמעתי

לפענ"ד שיאפה בערב שבת קודש חלה

מהגאון רבי אברהם קופשיץ שליט"א,

כשיעור חלה ויפריש חלה בברכה ,ויניחם

דמסתבר דעדיף לאפות פעם בשבועיים

בפריז"ר הנשאר לכמה שבתות .עכ"ל.

כשיעור חלה ,ויהיה לה באותו שבוע מצות

והובאו דבריו להלכה בספר מבואו ועד

חלה ומצות כבוד שבת ,מלאפות כל שבוע

צאתו )עמ' מח( ,ובספר הלכה ברורה חי"ג

פחות משיעור חלה .וכן מטו ביה משמיה

)עמ' כא( ,ובספר נטעי גבריאל )שבת ח"א פ"ו

דהגר"ח קנייבסקי שליט"א בספר וישמע

ס"ט ,עמ' צא( והוסיף שם )בהערה יא( שכן

משה )אוצר פסקים ממרנן גדולי הדור ח"א סי'

כתב לו הגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן

עג( ,והוסיף שכן הסכימו הגאונים רבי משה

זצ"ל ,ושכן ראה אצל גדולים .ע"ש .וכן

שאול קליין ,ורבי יעקב חיים סופר ,ורבי

ראיתי בספר שמחת השבת )הולנדר עמ' יז(

יעקב מאיר שטרן שליט"א .וביאר הגרמ"ש

שהביא שכן השיבו הגאון רבי עזריאל

קליין טעמו ,שאם מקפיאים את החלות מיד

אוירבך שליט"א .ע"ש .וכן העלה בספר

לאחר האפיה נשמרת הטריות שלהן היטב,

הליכות שבת )יזדי עמ' כב הערה לא( ,וכ"כ
בס' במצות שבת )סי' א סע' יד ,עמ' מז( ע"ש.

ואין כאן פגיעה בכבוד שבת .ע"ש.

אמנם

מאידך

גיסא,

בקובץ

אליבא

שו"ר להרה"ג ר' יוסף זונדל שוב שליט"א

דהלכתא )הנ"ל( ,הביא ששמע

בקובץ אליבא דהלכתא )גליון מא עמ' טו(

מהגר"נ קרליץ זצ"ל ,שתאפה כל שבוע

שכתב וזת"ד :וממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

פחות משיעור חלה ,כמה שהיא צריכה

והגאון רבי חיים פינחס שיינברג זצ"ל

לאותו שבת משום כבוד שבת ,ומדי פעם

שמעתי דשיעור חלה עדיף ,ושתאפה פעם

שתאפה כמות גדולה כדי שיעור חלה כדי

אחת כמות גדולה כדי שיעור חלה ,ואחר

מהחלות

להפריש

חלה

ותקפיא

חלק

קל
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לשבתות הבאות .ושכן שמע מהגאון רבי

מדויק לומר שאין בזה כבוד ועונג שבת.

מאיר בראנדסדורפער זצ"ל ,ומהגאון בעל

ודו"ק .ומה גם שרוב ככל הפוסקים

משנה הלכות זצ"ל ,ומהגאון רבי שריה

האחרונים הביאו להלכה דברי הרב שרגא

דבליצקי זצ"ל .ע"ש .וכן העלה בשו"ת

המאיר הנ"ל ,שעדיף לקיים מצות הפרשת

שבט הקהתי ח"ד )סי' פא( ,וכ"ה בשו"ת

חלה בשבת זו ,ולהקפיא החלות הנשארות

אבני ישפה ח"ה )סי' מה( ע"ש .וכן ראיתי

לשבת הבאה ,ולא עלה על לבו של אחד

לידידי הג"ר פנחס רז יצ"ו בספר "לעשות

מהם לומר שאין בזה משום כבוד ועונג

את השבת" )עמ' נ( ,שאחר שהביא דברי

שבת.

שו"ת שרגא המאיר הנ"ל ,כתב ע"ז ,ואנכי
לא כן עמדי ,כי עיקר הענין הוא משום

מסקנא דדינא

כבוד שבת ועונג שבת ,ואין זה כבוד ועונג

מכל הלין נלע"ד ,דכיון שאם תעשה

ליקח לחם שנאפה משבוע שעבר ,וכל שכן
כשעבר יותר מזה .ע"כ .גם אשו"ר להרה"ג
ר' משה ירדני נר"ו בשו"ת ויאמר משה ח"ב
)סי' טז( שהאריך בזה ,והעלה דכיון דקי"ל

בשבת זו שיעור חלה שיש בה
הפרשת

חלה,

ותקפיא

את

החלות

הנשארות לשבת הבאה ,אכתי יש בזה

עונג שבת דאורייתא ,וחדש וטרי עדיף

כבוד ועונג שבת אף לשבת הבאה ,וגם

בהרבה על קפוא ,ויש בזה עונג שבת טפי,

מצות הפרשת חלה ,מוטב שתעשה כן

זה עדיף על הפרשת חלה שאינה אלא מנהג.

מאשר שתאפה בכל ערב שבת שיעור

]ולא הזכירו בדבריהם כל הפוסקים הנ"ל

חלה שאין בו הפרשת חלה ,דאף אי נימא

שהביאו דברי שו"ת שרגא המאיר להלכה[.

שיש בזה יותר כבוד ועונג שבת ,מ"מ

עש"ב.

אין זה ניכר כלל ,ובהבדל מועט כזה אין
לדקדק כ"כ .אבל מצות הפרשת חלה אין

הנלע"ד בזה

ברם

לה כלל .אמנם לאניני טעם יחידים שאכן
לענ"ד יש להעיר ,דמ"ש שלחם
שנאפה בשבוע שעבר אין בזה כבוד

ועונג שבת ,אין זה מוכרח כלל ,דכאשר
מקפיאים החלות בעודן טריות ,ומפשירן

מרגישים "הבדל גדול" בטעם החלות
שנאפו בו ביום לבין אלה שהוקפאו
בשבוע שעבר ,אכן יש להעדיף לאפות

בע"ש מבעוד יום ,כמעט ואין הבדל בינם

בו ביום משום כבוד ועונג שבת שהוא

לבין אלו שנאפו באותו היום ,ואף אם יש

הטעם העיקרי למנהג זה] .ועיין עוד

הבדל מ"מ פורתא הוא .ובפרט אם מחממן

בסימן הבא[.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק .אכי"ר.

בתנור קודם שבת ,או על הפלאטה אפי'
בשבת ,שלא ניכר הבדל כלל .וא"כ אין זה

f

ירוץ דברו +

קלא

 -סימן יז

סימן יז
עוד בענין הנ"ל
בדין הפרשת חלה כאשר רוצה לאפות חלק מהעיסה היום ,ולהקפיא
את שאר העיסה ולאפותה לשבת הבאה.
הנה בלומדי עם חברים מקשיבים את
הסוגיא המובאת בתשובה לעיל,
כמה וכמה שאלו מה הדין כאשר עושים

לכאו' קשה על המנהג להפריש חלה
אף שעושה ככרות קטנות

ולכאורה

צריך ביאור ,דלפי דברי הרמב"ם

עיסה גדולה שיש בה שיעור חיוב חלה,

ומרן הש"ע כל האופה חלות

אך רוצים לאפות חלקה היום )שאין בו

בביתו יהיה פטור מהפרשת חלה ,דאף שיש

שיעור חיוב חלה( ,ולהקפיא את העיסה

בכל העיסה שיעור חיוב חלה ,הלא אח"כ

הנותרת לשבת הבאה ,האם בכהאי

הוא מחלק את העיסה לככרות קטנות שאין

גוונא אפשר להפריש חלה בברכה או

בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה ,ועינינו

לא?
מקור הדין

בירושלמי

רואות שאין המנהג כן ,אלא כל שיש בעיסה
שיעור חיוב חלה ,מפרישים חלה בברכה.
ובפרט שמצינו להתוס' בברכות )לז :ד"ה

מסכת חלה )פ"א ה"ה( איתא,

לחם( שאחר שכתבו שוירמשיי"ש )אטריות(

העושה עיסה על מנת לחלקה

חייבין בחלה כדעת ר"ת כל שתחילתה

בצק ,פטורה מן החלה .וכן פסק הרמב"ם

עיסה היינו בלילה עבה חייבת אע"פ

)פ"ו מהל' ביכורים הי"ט( וז"ל :העושה עיסה

שאח"כ מבשלם ואינו אופם ,כתבו בזה"ל:

לחלקה בצק פטורה .ע"כ .אמנם הראב"ד

ורבינו

אם

בהשגותיו שם חלק על הרמב"ם ,וכתב

וירמשיי"ש חייבין בחלה משום ]דאמרינן[

שחייבת בחלה .ע"ש.

עושה עיסתו בצק כדי לחלקה פטורין מן

ומרן

יחיאל

ז"ל

היה

מסופק

בש"ע )יו"ד סי' שכו ס"ב( פסק

החלה דלית בהו שיעורא ,הכא גבי

כהרמב"ם ,שהעושה עיסה לחלקה

שאין

וירמשיי"ש

נמי

פעמים

מחלקן

בבצק פטורה .ע"כ .והכוונה בזה ,שאף

משימין שיעור חלה בקדרה אחת ,אך היה

העושה עיסה שיש בה שיעור חיוב חלה,

מצריך ליקח חלה בלא ברכה בשביל הספק.

אם דעתו לחלקה בעודה בצק לחלקים,

עכ"ל .וכ"כ בהגהה שבהגהות מימוניות

ובכל חלק וחלק אין שיעור חיוב חלה ,הרי

שבסוף זרעים )אות יד( וז"ל :כתב רבינו

היא פטורה מחלה.

שמחה הא דאמרינן העושה עיסה ע"מ

קלב
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לחלקה בצק פטורה ,לא תימא דוקא לחלקה

סי' ג אות כ( שאחר שהביא דברי התוספות

בין שתי נשים ,אלא אפילו לחלק לעצמו או

בברכות הנ"ל ,שרבינו יחיאל הסתפק אם

אפילו לעשות ממנו בצקות קטנות פטורות

וירמשיי"ש חייבין בחלה משום דאמרינן

אם לא שיצרפם בתנור .עכ"ל .ואם כן יש

עושה עיסתו בצק כדי לחלקה פטורין מן

לתמוה לכאורה על מנהג ישראל קדושים

החלה דלית בהו שיעורא ,הכא גבי

להפריש חלה בברכה על ככרות קטנות

וירמשיי"ש

שאין

שאופין בבתיהם שאין בכל אחת שיעור

משימין שיעור חלה בקדרה אחת ,אך היה

חלה.

מצריך ליקח חלה בלא ברכה בשביל הספק.

תירוץ מהר"י קורקוס והש"ך והגר"א

וכתב וז"ל :ונראה לי שלזה נתכוון ר'

אמנם

כבר עמדו בזה האחרונים ותירצו,
דמה שאמרו עיסה שעשויה לחלק

פטורה,

היינו

דוקא

כשמחלק

העיסה

לאחרים וכל אחד מקבל פחות משיעור
חיוב חלה ,אבל כשמחלק העיסה לעצמו לא
חשיב כעיסה העשויה לחלק וחייבת בחלה.
וכמ"ש מהר"י קורקוס )על הרמב"ם שם(,
ומהריק"ש )סי' שכו ס"ב( ,והלבוש )שם(,
והפרישה )שם אות ג( ,והש"ך )סק"ה(,
והגר"א )סק"ז( ,ומהרי"ט אלגאזי )בביאורו

להל' חלה להרמב"ן אות טז( ,ובשו"ת צמח
צדק מליובאוויטש )חיו"ד סי' רלה אות ג(

ועוד .ע"ש.

ולפי

דבריהם בנ"ד שעושה עיסה בשיעור
החייב בחלה ,ואינה רוצה לחלקה

לאחרים אלא רוצה הכל לעצמה ,רק שאינה
רוצה לאפות הכל בבת אחת אלא להקפיא

נמי

פעמים

מחלקן

מרדכי יפה ז"ל )בסי' שכ"ו ס"ב( דכתב
העושה עיסה ע"מ לחלקה לאחרים בעודה
בצק פטורה ע"כ .וסברא נכונה היא וקרוב
לשמוע שזה היה ספיקו של רבינו יחיאל
ג"כ .ועוד אני אומר דחלקה בצק אפילו
לעצמו היא ,ומיהת דהיינו שיחלקה שלא
לאפות עכשיו הכל אלא ליומא אחרא או
מסעודה לסעודה אחרת כמו משחרית
לערבית ,אבל המחלק העיסה בצק לאפות
מיד הכל אע"פ שאין בכל חלק כשיעור לא
נפטר כלל ,דא"כ דוקא ככרות גדולות
שבכל אחת שיעור חלה הוא דחייב וכו'
אבל כשאופה כשיעור אע"פ שנתחלק
לככרות קטנות לא נפטר כלל ,ובהכי אין
אנו צריכין למה שכתב ר' מרדכי יפה ז"ל
דדוקא לאחרים היא ,דפשטא דמימרא לא
משמע הכי .עכ"ל .ומבואר דס"ל דהא

חלק מהעיסה ולאפותה לאחר זמן ,שפיר

דאמרו שעיסה העשויה לחלק פטורה

חייבת בהפרשת חלה כדת וכדין ובברכה.

מחלה ,היינו אפילו אם מחלקה לעצמו,

תירוץ הדברי חמודות

איברא

אבל אינו אופה הכל עכשיו אלא מחלקה
לשני זמנים כגון מיום אחד לחבירו או

דחזיתיה להתוספות יו"ט בספרו

מסעודה לסעודה ,חשיב עיסה העשויה

דברי חמודות )על הל' חלה להרא"ש

לחלק שפטורה מחלה.
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אחרונים שחששו לשיטת הדברי
חמודות הנ"ל

ולפי

חילוקו ,בנ"ד שרוצה להקפיא חלק
מהעיסה ולאפותה אחר שבוע ,ואין

בכל אחת מן העיסות שיעור חלה ,אינה
צריכה להפריש חלה כלל ,דהוי עיסה
עשויה לחלק .ואכן בספר שמירת שבת
כהלכתה ח"ב )פרק מב הערה מה( כתב בשם
הגרש"ז אוירבך זצ"ל דבכה"ג חייב בחלה
אך יפרישו ללא ברכה .וכ"כ הגרי"י בלויא
זצ"ל בספר לקט העומר )פ"ז סק"י( .וכ"כ
בספר אמרי יעקב שטרן )סי' ב ספ"ט(,
ובשו"ת דברי דוד טהרני ח"ג )חיו"ד סי' מז(
ע"ש .שו"ר בקובץ אליבא דהלכתא )גליון

מא עמ' טז( דמטו ביה משמיה דהגר"נ קרליץ
והגר"ש דבליצקי זצ"ל ,שאין לברך על
הפרשת חלה מעיסה שבדעתו לאפות ממנה
מעט כעת ושאר העיסה שומר לשבתות
הבאות .ע"ש .וכ"כ הגאון רבי עמרם פריד
שליט"א בקובץ "אזמרה לשמך" )גליון ,6

פר' שלח תשע"ח( ,וכן הסיק בספר שערי חיים
)רוטר ח"ג סי' פד( .וגדולה מזאת כתב בספר
באר בשדה )הלכות חלה עמ' רסג( דבכה"ג
פטורה מלהפריש חלה .ע"ש .וע"ע מ"ש
בזה בשו"ת דברי בניהו חלק כ"ו )סי' ע(,
ובספר פסקי תשובות )סי' רמב הערה (97

ע"ש.
דחיית התפל"מ והצל"ח לחידושו של
הד"ח הנ"ל

ברם

קלג

חזינן להגאון בעל תפארת למשה )סי'

שכו( שכתב ,שלא מצינו מקור לחילוק
זה של הדברי חמודות ,והוא נגד פשטות

הפוסקים .והביאו בפתחי תשובה

)שם

סק"ב( .גם הצל"ח )בברכות שם( דן אודות
המנהג בתפוצות ישראל להפריש חלה
בברכה אף על חלות קטנות שאין בכל אחת
כדי שיעור חלה ,ותמה ע"ז מדברי רבינו
יחיאל בתוס' הנ"ל ,ושוב הביא דברי
הלבוש והש"ך דמיירי לחלקם לאחרים,
וכתב שמדברי רבינו יחיאל לא משמע כן,
ולאחר מכן הביא חילוקו של הדברי
חמודות דמיירי שמחלק האפייה לב' זמנים,
וכתב ע"ז ,שדברי רבינו יחיאל אינם סובלים
חילוק זה ,דלפי דברו כך היה לרבינו יחיאל
לומר שוירמשיי"ש פעמים אינם מבשלים
הכל בפעם אחת ,כי לדברי המעדני מלך
העיקר הוא אם נאפים בפעם אחת .אלא
שבסיום דבריו שוב צידד שאף רבינו יחיאל
מודה למ"ש הלבוש והש"ך דלא פטרינן מן
החלה אלא כשהוא לחלק לאחרים ,אבל
לעצמו חייב .משום שראויים להצטרף
אח"כ ע"י סל .משא"כ סופגנים )וירמשיי"ש(

שפטורים מן החלה ,ואין יכולים להצטרף
אח"כ .ע"ש .ועכ"פ מבואר דלא שמיע ליה
דהיינו לא סבירא ליה חילוקו של הדברי
חמודות הנ"ל .וע"ע בשו"ת בית אפרים
)חיו"ד סי' סט( ,ובספר דעת קדושים )גדולי
הקדש סי' שכו סק"ג( ,ובספר חלת לחם )דף
קסז ע"ב( ,ובשו"ת מלמד להועיל )חיו"ד סי'
קא( ,ובשו"ת חסד לאברהם תנינא )חאו"ח סי'

נג( ,ובחזון איש )יו"ד סי' קצח סק"ג( ע"ש.
נראה שיש להפריש חלה בברכה
בנ"ד

ומעתה

נראה לומר ,דאי הוו דברי הרב
מעדני מלך מסתייעים מדברי

קלד
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התוס' ,אה"נ ,היה לנו לחוש לדבריו עכ"פ

הראב"ד הנ"ל ,דאף בעיסה העשויה לחלק

לענין הברכה ,אבל מאחר וגם דברי התוס'

יש להפריש חלה בברכה .ושכן דעת

לא אתו שפיר לדבריו וכמ"ש התפארת

המאירי )פ"ק מ"ה( ,ושכ"נ דעת הרשב"א ז"ל

למשה והצל"ח ועוד ,ואם באנו לחשוש

בפסקי חלה )שער שני( .ועוד דנודעה שיטת

לדברי התוס' היה לנו להצריך שיאפו כל

הרדב"ז ח"א )סי' רכט ועוד( ,דכל שהכרענו

שיעור חלה בפעם אחת בתנור דוקא

לקיים המצוה ,באופן זה יש לברך ע"ז ולא

כדמשמע מדבריהם ,וכן מבואר יותר

אמרינן בכה"ג סב"ל .ע"ש .וכ"ד פוסקים

בהגהה להגה"מ הנ"ל ,דס"ל נמי שכל

רבים .ואף שרבים חולקים ע"ז ,בנ"ד יש

שחילקם לככרות קטנות לא מיחייב בחלה

לצרף דעת הרדב"ז ודעימיה .וסיים ,דכל זה

אא"כ נצטרפו בתנור .ובזה כיון שהמנהג

אני אומר לאפושי בהיתרא ,אבל לענ"ד

פשוט להפריש חלה בברכה אף כשאופה

הדבר ברור דבנ"ד חייבת להפריש חלה

בתנור בזה אחר זה ,ממילא יש לומר

בברכה ,שכ"נ דעת כל הפוסקים כמעט ואין

דאזלינן בתר רוב הפוסקים הנזכרים לעיל

לחוש בזה לסב"ל .עכת"ד.

הסוברים שכל שאינו מחלק לאחרים שפיר
חייב בחלה ,וה"ה כשאופה את העיסה
בזמנים שונים ,כל שעושה לעצמו שפיר
חייב בחלה .ומה גם שיש לצרף גם את דעת
הראב"ד שחלק על הרמב"ם ,וס"ל שאף

בנ"ד יש ס"ס לברך ,והמחלוקת היא
במצוה ולא בברכה

ועיין

היטב למרן מופת הדור זיע"א בשו"ת

עיסה העשויה לחלק חייבת בחלה .ובפרט

יביע אומר ח"י )חאו"ח סי' כ( שכתב,

לפי מ"ש הגר"ש ואזנר זצ"ל בשו"ת שבט

דאף דלא קי"ל כחידושו של הרדב"ז שכל

הלוי ח"ד )סי' קמה( שמנהגינו כדעת הגר"א

שהמחלוקת היא במצוה ולא בברכה,

שפסק שדוקא ע"מ לחלקו לאחרים פטור.

הברכה נגררת אחר המצוה .והוכיח כן

ע"ש .וידוע דבמקום מנהג לא אמרינן סב"ל

מכמה מקומות בשלחן ערוך דלא ס"ל

כדאיתא בשו"ת תרומת הדשן )סי' ל( ועוד.

כהרדב"ז .מ"מ סיים שם בזה"ל :ומיהו

צפיתי לידי"ן הגאון כמוהר"ר

נראה שאם יש ספק ספיקא להכשיר המצוה,

אליהו בנימין מאדאר שליט"א

שפיר סמכינן לצרף סברת הרדב"ז לענין

בקובץ ויען שמואל ח"ז )סי' כב( שהאריך

הברכה .ואף דבעלמא לא מהני ספק ספיקא

הרחיב בזה כיד ה' הטובה עליו ,והביא כמה

בברכות ,כמ"ש הגאון מכתם לדוד )סי' ג(,

וכמה ראיות מדברי חז"ל והראשונים

כאן הברכה נמשכת אחר המצוה ,וברוכי

דבכה"ג חייב להפריש חלה בברכה ,כדברי

נמי מברכינן .וכיוצא בזה כתב בעל שדי

מהר"י קורקוס והש"ך והגר"א וסיעתם,

חמד בשו"ת מכתב לחזקיהו )סי' א דף ח ע"ב(

ואין לחוש לזה לסב"ל מחמת חידושו של

ע"ש .עכ"ד .ולפ"ז בנ"ד שפיר אית לן ס"ס,

הדברי חמודות .וצירף שם את שיטת

שמא הלכה כהראב"ד ודעימיה שאף בעיסה

ובצפייתי
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העשויה לחלק חייב להפריש חלה בברכה,

כשעושה עיסה גדולה ומקפיא חלקה אף

ואת"ל שאין הלכה כמותם ,שמא כדעת

שאין בכל חלק שיעור חלה .ע"ש .וכן

והלבוש

ראיתי שהעלה הג"ר יצחק מאזוז שליט"א

והפרישה והש"ך והגר"א ומהרי"ט אלגאזי

בשו"ת חקרי הלכה ח"א )חאו"ח סי' ו( ע"ש.

מהר"י

קורקוס

ומהריק"ש

והצמח צדק ועוד ,דעיסה העשויה לחלק
היינו דוקא כשמחלקה לכמה אנשים .וכיון

הנלע"ד בזה

שהמחלוקת היא במצוה ולא בברכה ,לא
אמרינן סב"ל בכה"ג .ובפרט לפמש"כ

והנלע"ד

בזה שחייב להפריש חלה באופן
הנ"ל ,והסומך על הפוסקים

בשו"ת שבט הלוי הנ"ל שהמנהג בזה

הנ"ל אף לברך על הפרשה זו ודאי יש לו

להפריש חלה בברכה .ודו"ק.

על מה שיסמוך אף לכתחלה .אך הנכון יותר
דברי עוד אחרונים הסוברים שיש
להפריש חלה בברכה בנ"ד

וגם

שיעשה כפי המבואר בסימן לעיל ,שיאפה
כל החלות בפעם אחת ,ולאחר מכן יקפיאם
בעודן חמות ,ויוציאם שוב בערב שבת

אשו"ר להגאון רבי אדיר הכהן נר"ו

ויפשירם ,ויחממם בתנור סמוך לשבת

בשו"ת ויען הכהן ח"ב )סי' לב( שג"כ

באופן שיהיו חמות וטריות ,ובכך מוציא

האריך בזה והעלה כאמור שיש להפריש

עצמו מן המחלוקת הנ"ל .ושו"ר שכן כתב

בכה"ג חלה בברכה ,ושכן הסיק הג"ר אביה

בספר שערי תורת הבית )סי' י פ"ב סי"א(

שמריה חדוק נר"ו בקונטרס בית רחמים

שעצה יותר טובה לאפות תחילה חלות מכל

ח"א )סי' יד עמ' קנ( ,ועוד הביא שם שגם

הבצק ,ולהקפיא את החלות העודפות

בספר מעין אומר ח"ה )עמ' קטז וקכח( מובא,

לשבתות הבאות ,ובזה לפי רוב השיטות

שנשאל בזה בתורה שבעל פה פעמיים מרן
מלכא הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל,
והשיב להפריש חלה בברכה .ומי כמוהו
מורה .ע"ש .ואכן כן משמעות דברי מרן
מלכא זיע"א בספרו חזון עובדיה שבת ח"א
)עמ' יד והלאה( כיעו"ש .ובקובץ אליבא
דהלכתא )גליון מא עמ' טז( הביאו שכן דעת
הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל בעל המשנה
הלכות ,ושכן הורה מרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל ,דנקטינן כדעת האחרונים דעל מנת
לחלק היינו בדוקא לשני אנשים ,אבל

אפשר

להפריש

חלה

בברכה.

)ובאופן

שמקפיא את הבצק הסיק שם שיפריש ללא ברכה(.

ע"ש.

זאת תורת העול'ה

העולה מן האמור ,נחלקו הפוסקים
באופן שעושה עיסה גדולה
שיש בה שיעור חלה ,ורוצה לאפות
מקצתה )שאין בו שיעור( היום ,ולהקפיא

המחלק לעצמו לא מקרי עושה על מנת

שאר העיסה לשבת הבאה ,דיש אומרים

בברכה

דחשיב עיסה העשויה לחלק שפטורה

לחלק,

וחייב

להפריש

חלה

קלו
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מחלה ,ורבים מהאחרונים חששו לשיטה

בברכה ,וכמה כתבו שהמנהג להפריש

זו עכ"פ לענין ברכה ,ולכן פסקו

חלה בברכה בכהאי גוונא ,המברך יש לו

שיפרישו חלה ללא ברכה .אמנם דעת

על מה שיסמוך אף לכתחלה .אמנם

רוב האחרונים עיסה העשויה לחלק היינו

היותר נכון לענ"ד שיאפה כל החלות

שמחלקה לכמה אנשים ,אבל אם זה

בפעם אחת ויקפיא את החלות בעודן

לעצמו אף שאופה אותה בזמנים שונים,

חמות לשבת הבאה ,כמבואר בסימן

חייבת בחלה ואף יש לברך על הפרשה

הקודם ,ובזה מוציא נפשו מן המחלוקת.

זו .וכיון שיש כמה וכמה צדדים לחייב

הנלע"ד כתבתי והשי"ת יאיר עינינו

בחלה ,והמחלוקת היא במצוה ולא

בתוה"ק.

f
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בענין נטילת הצפרנים ,האם צריך להקפיד שלא ליטול צפרניו
כסדרן ,ובירור דעת רבינו האר"י ז"ל בזה ,ומה הדין בזה בצפרני
רגליו?
שמהר"ם לא היה מקפיד בזה ,ושכן מובא

מקור הדין

כתב

הרמ"א בהגה )סי' רס ס"א( וז"ל:
וכשנוטל צפרניו לא יטול אותן

כסדרן ,ויתחיל בשמאל בקמיצה ובימין
באצבע ,וסימן לזה :דבהג"א בשמאל
ובדאג"ה בימין .עכ"ל .ומקורו טהור בדברי
האבודרהם )סדר נטילת הצפרנים עמ' שסח(,
ובספר המוסר )פ"ד סוד הנטילה עמ' קיח( ע"ש.
ובטעם הדבר הביא שם האבודרהם בשם
חכמי צרפת ופרובינצא ,שאם לא עושה
כסדר הזה הוא קשה לעניות ולשכחה
ולקבורת בנים רח"ל .ובספר המוסר כתב
שם ,שאם נוטל אותם זו אחר זו יהיה שכחן
עד מאד ,ואם יתחיל באמה יקבור את בניו,
ואם יתחיל בזרת יוציאו עליו שם רע
ויתקיים עליו .ע"ש .וכ"פ גם מהריק"ש
בהגהות ערך לחם )שם( ,והלבוש )סעיף א(,
והפרישה )סי רמא סק"ד(.

הט"ז )שם סק"ב( ,והמג"א )שם סק"א(

הביאו בשם התשב"ץ

מלעיג על זה ,ולא היה חושש לזה .וסיים
המג"א שמכל מקום יש להזהר לכתחלה.
ע"ש .והובא להלכה במשנ"ב )סק"ח( ובעוד
אחרונים .ואכן כן כתוב בשער הכוונות
להדיא )דף סב ע"ד( וז"ל :אחר כך היה חותך
וקוצץ צפרניו לכבוד שבת מידיו ומרגליו,
והיה קוצצן כסדרן ,ולא היה חושש ולא
מקפיד אל אותו הסדר הנזכר בספר
אבודרהם בענין קציצת הצפרנים .עכ"ל .וכן
תמצא בספר כוונות הישן )דף יב סוע"א(

שהאר"י ז"ל לא היה רוצה להקפיד בזה
כלל והיה מלעיג על זה .ע"ש.
התו"ש והפמ"ג כתבו איפכא בדעת
האר"י ז"ל

איברא

דחזיתיה להרב תוספת שבת )שם

סק"ד(,

דברי הפוסקים החולקים בזה

אמנם

בספר הכוונות שרבינו האר"י ז"ל היה

)סי' קנד(

והפמ"ג

)מש"ז

סק"ב(

שהביאו בשם הגהות יש נוחלין )פ"ד אות לה(

להיפך ,שהאר"י היה מקפיד בזה ,והוסיף
בתו"ש שם שהם שני עדים המכחישים זה
את זה ,ויש להחמיר .ע"ש.

קלח
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בירור דעת רבינו האר"י ז"ל

ובמש'ים

חפש'י אכן מצאתי לרבינו האר"י
ז"ל בליקוטי הש"ס )בנד"מ הוצאת

ישיבת השלום עמ' שעו( שכתב וז"ל :תחלה
מתחיל מאגודל ימין ,ואח"כ אמה זרת
אצבע קמיצה .ובשמאל מתחיל בקמיצה,
אצבע זרת אמה אגודל .עכ"ל .ועיין שם
טעם הדבר ע"פ הסוד .ונמצא שאכן רבינו
האר"י ז"ל כתב לקצוץ הצפרנים בסדר

 +ירוץ דברו

שנזכר בדברי המג"א ושאר אחרונים שהיה
האר"י ז"ל מלעיג על המצריכים ליטול
כסדר הנ"ל .ע"כ .ואנכי איש צעיר מוסיף
ואומר דלא מסתברא כלל שהאר"י ז"ל לא
היה מקפיד בזה לרוב קדושתו ,דאדרבא
איפכא מסתברא ,דלרוב קדושתו היה צריך
שמירה טפי מכל שאר אדם ,בבחינת כל
הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו )סוכה נב.(.
וצא ולמד מהנהגת רבינו האר"י שכתב

מסוים ,אלא שאינו כהסדר המובא ברמ"א

מהרח"ו בשעה"כ )דף ק ע"א( וז"ל :גם היה

ע"פ האבודרהם ,דסימן לסדר זה הוא

נוהג מורי ז"ל להיות ניעור כל ליל יום

אגהב"ד בימין ,ודבהג"א בשמאל .ואמנם

הכיפורים ועוסק בתורה .ונלע"ד הטעם הוא

באבודרהם גופא איתא בפירוש ראשון סדר

כדי שלא יראה קרי בליל יוה"כ ח"ו .עכ"ל.

אגהב"ד לימין ,וכאשר נמצא בליקוטי

ולכאורה יש להקשות איך שייך טעם זה

הש"ס לרבינו האר"י .וכן הסכימו להלכה

אצל איש האלקים בוצינא קדישא רבינו

הפרישה והב"ח ,וכ"פ הא"ר )שם סק"ז(

האר"י החי? אלא אפשר לומר שלגודל

כיעו"ש.

קדושת היום וקדושת העבודה של הרב ז"ל
היה מתגבר עליו הס"מ ביותר בכל הכח כדי

אין לומר שרק רבינו האר"י לא
הקפיד בזה ואילו שאר העולם
צריכים להקפיד בזה

ומכל

מקום נמצינו למדים דיש סתירה
בדברי רבינו האר"י בין ליקוטי

לבטל עבודתו ,דומיא דכהן גדול ביוה"כ
שאסור היה לו לישון בלילה מטעם זה,
ולכן חשש רבינו ז"ל .ושו"ר שכן ביאר
הגאון המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ
שליט"א בטיב הכוונות )על שעה"כ שם(,

הש"ס לבין שער הכוונות הנ"ל ,וראיתי

וששתי על דבריו .וכאשר דמיתי כן ראיתי

להגאון המקובל רבי יצחק בצרי שליט"א

למרן החיד"א בספרו מראית העין )בליקוטים

בפירוש פרדס יצחק )על ליקוטי הש"ס שם(

סי' יא אות יא( שאחר שהביא שהא"ר והזכור

שעמד בזה ,וכתב ששמע שמיישבים ,דהא

לאברהם כתבו להחמיר בזה ,תמה על

דאיתא בשעה"כ שרבינו האר"י לא הקפיד

דבריהם ,דאם רבינו האר"י ידע שיש חשש

בסדר הנ"ל ,זוהי דוקא הנהגת האר"י ז"ל

סכנה היה מחמיר ,וכבר נודע תוקף קדושתו

לגודל מעלת קדושתו ,אך לשאר אינשי

וחסידותו וידיעתו ,ומאחר דהוא לא היה

נצרכת הנטילה בסדר הנ"ל .אמנם משמעות

חושש מי יחוש יותר ממנו ,דרוח אלהין

הדברים בשעה"כ שכן ההוראה לכל ,ועוד

קדישין ביה .ע"ש .וזה כדברינו בס"ד.
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יישוב הסתירה בדברי רבינו האר"י,
שיש חילוק בין ערב שבת לימות
החול

והנה

קלט

בהמשך דברי הגר"י בצרי שליט"א
בפירוש פרדס יצחק )שם( כתב

הוא אחר חצות לית לן בה .עכ"ל .ואפשר
דאחר חצות כיון שיש כבר הארת שבת,
כבר מאירים מצד הקדושה ,ויש לעיין אם
זה דוקא אחר הטבילה או אפי' קודם לכן.
ועכ"פ מבואר שיש חילוק בין ימות החול
לבין ערב שבת.

ליישב באופן אחר ,דכל מה שלא הקפיד
רבינו האר"י ז"ל בזה ,היינו דוקא בערב

דעת גדולי האחרונים שבכל אופן
נהגו להקל בזה

שבת מאחר שאז הוא זמן ביטולם סמוך
לתוספת קדושת השבת ,משא"כ בשאר ימי
החול ששורים אז הקלי' ,אה"נ דמודה

ברם

כל קבל דנא ,רבותינו הגדולים

שצריך להזהר בסדר הנ"ל ,והיינו כמו

שמפיהם אנו חיים הכריעו שהעיקר

שנתבאר בליקוטי הש"ס .וסמך גדול לזה

בזה כמו שכתוב בשער הכוונות הנ"ל

נמצא בפרי עץ חיים )פ"ג משער השבת( וז"ל

שרבינו האר"י ז"ל לא נזהר בזה כלל ,והמה

השייך לענייננו :בענין קציצת הצפרנים,

לא חילקו בין ע"ש לימי החול ,וכמ"ש מרן

אמר מורי ז"ל ,כי בחול יש להם הארה מצד

החיד"א בברכי יוסף )שם סק"ה( שאין כאן

הקלי' ,אך בערב שבת אחר הטבילה ,הם

ספק כלל ואין טעם ליזהר בזה אף לכתחלה,

מאירים מצד הקדושה ,ונכרין בהם דברים

וכן פשט המנהג בגלילותינו ואין גם אחד

רבים וכו' .ובענין קיצוץ הצפרנים שכתב

נזהר בזה כלל ,ומה שהביאו בשם הגהות

הר"ר אבודרהם הסדר שלהם ,לא היה

יש נוחלין בשם רבינו האר"י ,אינו אמת.

חושש לזה מורי זלה"ה .ע"כ.

ע"כ .וכ"כ בספר יוסף אומץ יוזפא )סי'

ואכן

דבריו נאמנו מאד ,ואפשר שרבינו
האר"י היה מלעיג על הנוהגים כסדר

הנ"ל דוקא בערב שבת ,משום שאז אין

תקעה( ,ושכן נהג בעצמו שלא להקפיד בזה
מאחר שרבינו האר"י לא הקפיד .וכ"כ הרב
יד אהרן )הגהות בית יוסף( להקל בזה .וכן
הוא בכף החיים סופר )שם אות טו"ב( ע"ש.

צורך בדבר .ודו"ק .ומצאתי בס"ד סיוע

ועיין בשו"ת אור לציון ח"ב )עמ' שיב(

גדול לחילוק הנ"ל בדברי הגאון רבי

שכתב ע"פ דברי האר"י ז"ל הנ"ל ,דמנהג

אברהם הכהן מסאלוניקי זצ"ל בספרו

בני ספרד שלא לחוש מליטול את הצפרנים

טהרת המים )מערכת צ' אות כ דף נז ע"א ,ונשלח

ביום חמישי ,וכן לא נהגו לחוש שלא ליטול

מס' הלכה ברורה חלק ט"ו עמ' יז( שכתב וז"ל:

צפרני הידים והרגלים ביום אחד ,וגם לא

ואנא זעירא כמדומה לי שראיתי בס' שפתי

נהגו להקפיד לנוטלן שלא כסידרן .ע"כ.

כהן על התורה שכתב ,דכל הנזקין הנ"ל

ולולי דמסתפינא אנא אמינא דלא שלטו

המתרגשים מהצפרנים זה דוקא למי שקץ

עיני קדשם של הני אריוותא דרבוותא

אותן בחול או בע"ש קודם חצות ,אבל אם

בדברי רבינו האר"י בליקוטי הש"ס הנ"ל,

קמ
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ולכן הקילו בזה בפשיטות ,ואפשר דאי חזו

)סי' קטו אות צא( בשם הגר"ח קנייבסקי

ליה היו מחמירים בזה עכ"פ בימות החול.

שליט"א שהחזון איש לא הקפיד על הסדר

וצ"ע .ואתה תחזה למהר"א פאפו זצ"ל

ברגלים .ע"ש .וראה בספר גם אני אודך

בספרו פלא יועץ )ערך גילוח( שכתב ,שטוב

פסקי הוראה מהגרי"א סקוצילס שליט"א

לחוש שלא לקוצצן כסדרן ,דאף שהאר"י

מחה"ס אהל יעקב ,שהביא בשם הגר"מ

ז"ל היה מלעיג על זה ,מ"מ לא היה אוסר,

שטרנבוך והגר"ע אוירבך שליט"א ,שאין

ומה איכפת לחוש לדעת האבודרהם .ע"ש.

צורך להקפיד בזה בצפרני הרגלים .ע"ש.

ונלע"ד שלבני ספרד מי שיכול עכ"פ להזהר

העולה מן המדבר

בזה בימות החול ,תע"ב .ובני אשכנז בכל
אופן מחמירים בזה כידוע.
האם צריך להקפיד בזה גם בצפרני
הרגלים

א .לדעת הר"ר דוד אבודרהם וספר
המוסר יש להקפיד ליטול הצפרנים
בסדר הזה ,בשמאל דבהג"א ,ובימין

מי שמקפיד בסדר זה ,האם צריך

בדאג"ה.

להקפיד גם בגזיזת צפרני הרגלים.

ובלבוש ,ובהגהות ערך לחם ,ובפרישה.

הנה ראה להרמ"א בדרכי משה )סי' רמא אות

ב .והמג"א הביא שמהר"ם לא הקפיד

א( שהעתיק בשם האבודרהם ,וכשנוטל

בזה ,וכן גם רבינו האר"י ,וסיים

צפרני "ידיו" וכו' .וכן העתיקו הב"ח

שמכל מקום יש לחוש לזה לכתחלה .וכן

ולענין

והפרישה )שם( ע"ש .ומבואר דהקפידא
מצאה מקום לנוח רק בידים .אמנם
באבודרהם

שלפנינו

איתא

וכשנוטל

"צפרניו" .וכן הוא בדרכי משה הארוך שם.

והובאו

להלכה

ברמ"א,

פסקו בשלחן ערוך הגר"ז ,ובמשנה
ברורה.
ג .ובדעת רבינו האר"י מצינו לכאורה

ומכל מקום מצאנו מבואר להדיא בליקוטי

סתירה בזה ,שבשער הכוונות מובא

הש"ס לרבינו האר"י ז"ל )שם עמ' שפ( שאין

שלא היה חושש לזה ,ואף היה מלעיג על

צורך להקפיד בזה בצפרני הרגלים ,שאחר

זה .ואילו בליקוטי הש"ס הביא שיש

שביאר סוד סדר קציצת צפרני ידיו ,כתב

ליטול צפרנים כסדר הזה ,בימין אגהב"ד

בזה"ל :וכל זה יובן רק בצפרני הידים

ובשמאל דבהג"א .ויש שחילקו בזה בין

בלבד .אמנם באצבעות הרגלים אין צריך
לשמור הסדר הזה ,כי לעולם הם מכוסים,
אין להם שם אחיזה כל כך ,ודי בזה .עכ"ל.
וכ"כ בקצות השלחן )סי' עג בדה"ש סק"ז( ,וכן
איתא בספר דינים והנהגות מהחזון איש

כשנוטל בערב שבת לאחר הטבילה ,או
לאחר חצות ,שאז אין להקפיד בסדר
הנ"ל ,לבין שנוטל צפרניו בימי החול
שאז יש להקפיד בזה .ויש לזה סמך גדול

)פ"ט אות ב( שלא היה מקפיד בצפרני

בפרי עץ חיים ,ומדברי השפתי כהן

הרגלים .וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים ח"ב

עה"ת.
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ד .אמנם לדעת מרן החיד"א ,והרב יד

אסר בזה ,אם כן מה בכך אם נחוש

אהרן ,והרב יוסף אומץ יוזפא ,וכף

לדעת האבודרהם.

החיים סופר ,והגרב"צ א .שאול ,שאין

ו .ולמעשה בני אשכנז נוהגים להקפיד

לחוש לזה כלל ,והמנהג פשוט להקל בזה.

בזה בכל אופן ,ואילו מנהג בני ספרד

)ברם נראה שלא היה לנגד עיניהם

להקל בזה ,אמנם המחמיר בזה על כל

ליקוטי הש"ס לרבינו האר"י הנ"ל(.

פנים בימות החול ,תבוא עליו ברכה.

ה .ולדעת הרב פלא יועץ יש להקפיד בזה

הנלע"ד כתבתי והשי"ת יאיר עינינו

לכתחלה ,כיון שרבינו האר"י ז"ל לא

f

בתוה"ק .אכי"ר.
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בענין עשיית שלחן השבת כתבנית השלחן של בית המקדש.
מקור הדין ,וד' רבינו האר"י
בשעה"כ

בס"ד .ט"ל למטמוני"ם תשע"ט.

נשאלתי ע"י ידיד נפשי ,יקירי וחביבי,
ליש

ולביא,

איש

כלבבי,

הנה

מקור הדברים בתיקוני הזוהר )תיקון מז

הרה"ח ר' שי אוחנה נר"ו ,לגבי מה

דפ"ד ע"א( וז"ל :ושבת צריך לתקנא

שכתבו רבותינו קדושי עליון בספרים

ביה פתורא בארבע רגלין כגוונא דפתורא

הקדושים משמיה דהאר"י ז"ל ,שיש

דלעילא דאיתמר ביה זה השלחן אשר לפני

לעשות שלחן השבת כדוגמת השלחן

ה' ,ועלה איתמר תערוך לפני שלחן ,פתורא

שהיה בבית המקדש ,דהיינו שיהיה
שלחן עם ארבע רגלים ,ומדותיו "אמתים
ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו".
וכן נהגו כמה וכמה צדיקים קדושים

דקודשא בריך הוא דא שכינתא ,איהי
מסטרא דצפון דאיהו גבורה ,ובגין דא
תקינו מארי מתניתין שלחן בצפון ונר דליק
לימינא כגוונא דלעילא ,דאיתמר ביה מנורה
בדרום וכו' .ע"כ .וראה בשער הכוונות

וטהורים כמרן אביר יעקב אביחצירא

)דע"ב ע"א( שכתב מהרח"ו :ראיתי למורי

זלה"ה ,ומרן הבבא סאלי זיע"א ועוד.

ז"ל )רבינו האר"י( שהיה חושש ומקפיד מאד

ולכאורה קשה ,דהא קיימא לן )ר"ה כד.

וזהיר לאכול בשלחן של ד' רגלים כדוגמת

וע"ז מג (.שאסור לעשות בית תבנית

שלחן שבבית המקדש .ע"כ .וכ"כ בנגיד

היכל ,אכסדרה תבנית אולם ,חצר

ומצוה )דק"כ ע"א( וז"ל :ראיתי למורי ז"ל

תבנית עזרה ,שלחן תבנית שלחן,

מקפיד מאד לאכול על שלחן של ארבע

מנורה תבנית מנורה וכו' .וכן נפסק
בשלחן ערוך )יו"ד סי' קמא ס"ח( .אם כן
על מה סמכו הני גאוני עולם לעשות כן.

רגלים בשבתות וימים טובים דוגמת שלחן
של בית המקדש .ע"כ .והובא במג"א )ר"ס
רסב( ,ובא"ר )שם סק"א( ,ובתו"ש )סק"א(

ועוד .ע"ש .וכ"כ הרמ"ע מפאנו בספרו כנפי

והנני להשיבו בזה תשובה מאהבה

יונה ח"ד )סוס"י ז( וז"ל :ונכון להקפיד מאד

מאשר השיגה ידי יד כהה,

לאכול בשלחן של ד' רגלים בשבתות וימים

בעזרת צור שוכן מעונה:

טובים דוגמת השלחן הטהור שבמקדש.
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ע"כ .ולכאו' נראה דלית קושיא מעיקרא,

דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל

דהקפידה מצאה מקום לנוח רק שיהיה

בעלייתו בטבלא בכותל ,שבהן מראה את

שלחן עם ארבע רגלים ,ולאו דוקא כמדות

ההדיוטות ואומר להן כזה ראיתם או כזה

השלחן שבמקדש וא"כ אין זה כתבנית

ראיתם .ומקשינן ,ומי שרי? והכתיב לא

השלחן שבמקדש.

תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי
המשמשים לפני ,ומתרצינן ,אמר אביי לא

ד' הפע"ח ושאר מקובלים

אמנם

ראיתי בס' פרי עץ חיים )שער השבת

פרק יז( שכתב :הרב ז"ל היה נזהר
לאכול בשבת על שלחן של ד' רגלים שהוא
דוגמת שלחן בית המקדש .ומשם הרב ז"ל
אמרו ,שצריך שיהיה ארכו י"ב טפחים
ורחבו ו' טפחים ,וגובהו לא פחות מט' ולא
יותר על י' .ע"כ .וכן כתב בס' חמדת ימים
)שבת קדש פ"ד( :מנהג הרב זלה"ה לאכול
בשלחן של ד' רגלים ,דוגמת השלחן אשר
לפני ה' ,ולעשותה אורך י"ב טפחים לא
פחות ולא יותר ,ורוחב ו' טפחים ,וגובה ט'
טפחים ,כמו שכתוב בשלחן של ביהמ"ק
"אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי
קומתו" .ע"כ .וכ"כ מהר"א אזולאי בחסד

אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות
כמותן ,כדתניא לא יעשה אדם בית תבנית
היכל ,אכסדרה תבנית אולם ,חצר תבנית
עזרה ,שלחן תבנית שלחן ,מנורה תבנית
מנורה ,אבל עושה של חמשה )נרות( ושל
ששה ושל שמונה ,ושל שבעה לא יעשה
אפי' של שאר מיני מתכות וכו' .ע"ש .הא
קמן שיש איסור לעשות שלחן כתבנית
השלחן שבביהמ"ק .וכן פסק מרן ז"ל
בשלחנו הטהור )יו"ד סי' קמא ס"ח( וז"ל :לא
יעשה בית תבנית היכל כשיעור גובהו ארכו
ורחבו ,אכסדרא תבנית אולם ,חצר תבנית
עזרה ,שלחן תבנית שלחן ,מנורה תבנית
מנורה ,אבל עושה של ה' קנים או של ו'
קנים או שמונה אבל של שבעה לא יעשה.
עכ"ל.

לאברהם )מעין שני נהר מט( ,והגאון ר'
עמנואל חי ריקי במשנת חסידים )דפ"ט ע"א(

וכבר

הרגיש בזה ג"ע מהר"ח פלאג'י

ע"ש .הרי שלא נסתפקו בשלחן של ד'

זיע"א בספרו רוח חיים )סי' רסב

רגלים אלא אף ציינו במפורט את מדות

סק"א( שאחר שהביא לשון הנגיד ומצוה

השלחן כפי שהיה השלחן בביהמ"ק.

הנ"ל ,עלה ונסתפ'ק וז"ל :והנה לא פורש
באר היטב אם זה השלחן של ד' רגלים היה

קושיא מהגמ' והש"ע ,שהרי אסור
לעשות שלחן כתבנית השלחן
שבמקדש

ולפי

כדמותו כצלמו של בית המקדש דהיינו
אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי
קומתו ,כמבואר בכתבים ,ואי לזאת צריכה

ד' הפוסקים הנ"ל ,יש לחקור כיצד

רבה אם מותר ע"פ הדין לעשות כדבר הזה,

מותר לעשות כן ,והרי אמרו חז"ל

דהרי קי"ל דלא יעשה אדם וכו' .ע"כ .והנה

במס' ראש השנה )כד ,(.ובעבודה זרה )מג(.

ספיקו של הגרח"פ זצ"ל הוא ע"פ לשון
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קדשו של מהר"י צמח בנגיד ומצוה הנ"ל,

הרש"ש זיע"א בנהר שלום )דל"ב ע"א(

דהתם לא מבואר אי בעינן לעשות השלחן

שכתב וז"ל :ועידי בשמים וסהדי במרומים

לפי מדותיו כפי שהיה בבימה"ק .ברם לפי

כי כל הכתוב שם )בהקדמת רחובות הנהר(

דברי הפע"ח והחמ"י והחסל"א הנ"ל ,שכ'

כולם דברי אלקים חיים האמורים מפי

להדיא דבעינן שיהא השלחן ע"פ מדותיו,

האר"י ז"ל למוהרח"ו ז"ל ואין עוד מלבדו,

תסתער הקושיא יותר ויותר ,שהרי קי"ל

ואפי' בדברי שאר תלמידי האר"י זלה"ה לא

שאסור לעשות כתבנית השלחן.

למדתי ואין לי מגע יד בספרי המקובלים לא
ראשונים ולא אחרונים ולא למדתי בהם

האם יש לסמוך על עדות החברים
הנ"ל בפע"ח

ובהשקפה

ראשונה היה נ"ל לומר שאין
לסמוך על עדות החברים בפרי

עץ חיים הנ"ל ,וכמ"ש מהרח"ו בהקדמתו
המפורסמת )הנדפסת כיום בתחלת ספר עץ חיים(

וז"ל :ואשכילך ואורך דרך זו תלך ,דע מן
היום אשר מורי זלה"ה החל לגלות זאת
החכמה לא זזה ידי מתוך ידו אפילו רגע

ואין לי ידיעה מהם כלל ,כי גלוי וידוע לפני
מי שאמר והיה העולם שכן האמת וכו'.
עכד"ק .ולפ"ז לכאו' היה נראה שאין
להשגיח כ"כ בדברי החברים המובאים
בפע"ח ובשאר הספה"ק משמיה דהאר"י
החי ,והעיקר כדברי מהרח"ו בשעה"כ
הנ"ל ,שהעיקר שיהיה שלחן עם ארבע
רגלים.

וחמותי

ראיתי אור בדברי הגאון המקובל

באיזה

רבי ששון פרסייאדו זצ"ל בספרו

קונטרסים על שמו ז"ל ויהיה מנגד זה מה

שמן ששון על שער הכוונות )שם דרוש ענין

שכתבתי בספר הזה ,טעות גמור הוא ,כי לא

השלחן( שכתב וזת"ד :אך היות כמידת

הבינו דבריו ואם יש בהם איזה תוס' שאינו

השלחן הכתוב בתורה אמתים ארכו ואמה

חולק עם ספרינו זה ,אל תשית לבך בקבע

רחבו ואמה וחצי קומתו ,זה לא ידעתי אם

אליו ,כי שום א' מהשומעים את דברי קדשו

יש צורך והיה ]האר"י[ מקפיד .אח"כ

לא ירדו לעומק דבריו וכוונתו ולא הבינום

מצאתי בפע"ח )שבת פי"ז( מהחברים משם

בלי שום ספק ,ואם יעלה בדעתך לחשוב

הרב ז"ל ,דצריך ארכו י"ב טפחים ורחבו ו'

שתוכל לברור הטוב ולהניח הרע ,אל בינתך

וגובהו לא פחות מט' ולא יותר על י' .ע"כ.

אל תשען כי אין הדברים האלו מסורים אל

לא ידעתי אם יש לסמוך על זה של החברים

לב האדם כפי שכל אנושי ,והסברא בהם

להיות במידה זו או דוקא להיות בד' רגלים

סכנה עצומה ,ויחשב בכלל מקצץ בנטיעות

דוקא .וע' בס' הגלגולים )ד"ע סע"א( מ"ש

חס ושלום .לכן הזהרתיך ואל תסתכל בשום

רבינו בענין החברים דאין לסמוך במ"ש.

אחד,

וכל

אשר

תמצא

כתוב

קונטרסים הנכתבים בשם מורי זלה"ה זולתי

יע"ש .עכת"ד .הרי דנסתפק אם יש לסמוך

במה שכתבנו לך בס' הזה ודי לך בהתראה

על עדות החברים הנ"ל .וכן ראיתי לידידי

זאת .עכ"ל .ושא נא עיניך וראה למרן

הג"ר פנחס רז שליט"א בספרו "לעשות את
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השבת" )הכנות לשב"ק עמ' רכז( שהביא בשם

הטהור ,ודי בהערה זו .עכ"ד .ולפ"ז הדרא

ספר פתח עינים )כוונות ערב שב"ק( שהעיר

קושיא לדוכתא ,כיצד נהג כן רבינו האר"י

בזה וז"ל :עיין בתיקונים תיקון מ"ז ,ומשם

ז"ל .ובר מן דין אף אי נימא דלא נפיק

נראה דצריך ד' רגלים דוקא ,ולא כמדת

מפלוגתא בדעת האר"י הקדוש ,מ"מ אית

השלחן שבמקדש .ע"כ .ושוב העיר על זה

לן למשכוני נפשין ליישב שיטה זו אחר

הרהמ"ח מן הטעם הנזכר בשער הכוונות

שראינו שכתבו כן קדושי עליון ,וגם נהגו

דיש לצדד דבעי מדת המקדש דוקא ,ונשאר

כן כמו שנהג בעצמו ג"ע מרן אביר יעקב

בצ"ע .ע"ש.

אביחצירא זצוק"ל ,שהיה לו שלחן לשבת

צפיתי להחסיד המקובל הגר"א

כדוגמת השלחן שבמקדש שנעשה ע"י נגר

עפג'ין שליט"א בספרו דברי

אומן ע"פ כל הכוונות אשר כיוון מרן אביר

שלום ח"ד )סי' רסב עמ' שלג( שצידד לומר

יעקב בעת עשייתו .ושלחן זה עבר מאב

דעדות החברים הנ"ל עדות אמת היא ,וכתב

לבנו ,וגם שימש כשלחן שבת של מרן

ע"ז :ואל יקשה בעיניך שהבאנו מדברי

הבבא סאלי זיע"א ,כמ"ש בספר ישראל

החברים לקבל עדותם וכו' .דיש לחלק בין

סבא קדישא )עמ'  (268ע"ש .וא"כ חלה

דברי החברים שכתבו להסביר דברים

עלינו חובת הביאור.

ובצפייתי

ששמעו מפי רבינו האר"י ז"ל ,שע"ז הזהיר
מהרח"ו זיע"א שלא לקרוא בספריהם כי לא
ידעו ידיעה שורשית בחכמת הקבלה וכל
דבריהם בנויים על כח הסברא ולא ירדו
לאמיתות דברי רבינו האר"י .ובאמת כל זה

יישוב של הגרח"פ זצ"ל ,ומו"מ
בדבריו

וביוצאי

לחפש'י

ראיתי

נשאל

בזה

הוא בכתביהם שכתבו לעצמם ,אך כל מה

הגרח"פ זיע"א בשו"ת לב חיים

שכתבו ודבריהם עברו תחת שבט הביקורת

ח"ג )סי' צד( והביא תחלה את דברי הגמ'

ועינו עין הבדולח של מהרח"ו זיע"א,

בע"ז )מג (.דאקשינן ארבן גמליאל היאך

והחליט בדעתו העליונה להכניס אל תוך

עשה דמות צורות לבנות וכו' ,דהא כתיב

כתביו )בפרי עץ חיים( את דבריהם ,הרי

לא תעשון אתי וכו' ,לא תעשון כדמות

שודאי נסכים לקבלם כי מי יבוא אחר המלך

שמשין המשמשין לפני וכו' .ותירץ אביי,

וכו' .ובפרט מן הפרט שכאן לא כתבו שום

לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר

מהלך בהבנה בדברי רבינו האר"י ז"ל,

לעשות כמותן ,כדתניא לא יעשה אדם בית

ומ"ש כאן היא עדות שהעידו מה ששמעו

תבנית היכל וכו' ,שלחן תבנית שלחן וכו'.

מפי רבינו האר"י ז"ל ,ובודאי שלענין עדות

ושוב הביא פירוש רש"י שם ,וז"ל :שאפשר

נאמנים הם ונאמנים דבריהם אחרי שסוף

לעשות כמותן .ממש ,כגון שמשין של

סוף חכמים צדיקים ונבונים הם ופשוט

מטה ,חצר ואולם והיכל ומנורה ,אבל

הדבר שלא יפריחו דברים בדויים מלבם

שמשין של מעלה )כגון שמש וירח וכוכבים(
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שאי אפשר לעשות כמותן ממש אלא ציור

שלחן של עץ שפיר דמי .וכמ"ש בשו"ת

דוגמתן ,מותר .עכ"ל .וכתב ע"ז הגרח"פ

חכם צבי )סי' ס( ,ובש"ך )יו"ד סי' קמא ס"ק לו(

בזה"ל :ומעתה נכונים בטעמם דברי הקדוש

שכל מה שפסול לעשותו בבית המקדש,

האר"י זיע"א שהביא משמו נגיד ומצוה,

מותר לעשותו בחוץ .ע"ש .ואע"פ ששלחן

לעשות השלחן בשבת כדמות שלחן שהיה

ביהמ"ק היה מעצי שטים ,ציפויו מבטלו

בבית המקדש וכו' .אולי אפשר לומר

אף להקל והוי כשלחן זהב ,וכמ"ש בחגיגה

דכוונתו על מקדש של מעלה ,דלפי דברי

)כו ,(:ועיין שם בתוס' )ד"ה שאני שלחן(

רש"י בש"ס שלפנינו מבואר דשמשין של

ודו"ק .וכן מבואר מד' הרמב"ם הנ"ל,

מעלה דאי אפשר לעשות כמותן ממש אלא

דשלחן המקדש חשיב של מתכת .וא"כ י"ל

ציור דוגמתן ,מותר .ויש סיוע לזה ממה

דשלחן של עץ מותר לעשות אף כמדת

שאמרו בזוה"ק )פר' עקב ברעיא מהימנא דרע"ג

שלחן המקדש .ולפ"ז אתי שפיר ד' האר"י

ע"ב( וז"ל :צריך לארכאה על פתורא דאיהי

ז"ל ,והובא בנגיד ומצוה ,ששלחן של שבת

ד' כלילא מד' דרגין דפתורא וכו' .ע"ש.

יהיה כדמות שלחן שהיה בביהמ"ק .ושוב

מבואר דאפשר לומר דהאי פתורא ממקדש

הביא ד' מהרח"פ בשו"ת לב חיים הנ"ל,

של מעלה קאי כדכתיבנא .עכת"ד .ולפע"ד

וכתב ע"ז "שדבריו רחוקים" .ולפי האמור

אחר בקשת המחילה מעצמותיו הקדושות
ונשיקות עפרות רגליו ,אין בתירוצו שיעור
כדי שביעה ,ויש להקשות על דבריו מכמה
אנפין כפי שעיני המעיין תחזינה מישרים.
ואכמ"ל.

ניחא .וסיים שם ,דאכן היותר נכון לע"ד
שאין כוונת האר"י שיהיה דוגמת שלחן
המקדש בארכו וברחב ,אלא שיהיה של
ארבע רגלים .וכמ"ש בלב חיים בשם
הזוה"ק .וכ"כ בס' הכוונות ,והובא בכף
החיים )ר"ס רסב( ע"ש .עכת"ד .ודפח"ח.

יישוב מרן מלכא זיע"א ביבי"א

ובבואי

אל העי'ן מצאתי את שאהבה נפשי
בדברי מרן מופה"ד הגרע"י זצ"ל

בשו"ת יביע אומר ח"א )חיו"ד סי' יב אות' ה-ו(

שכתב ליישב ד' רבינו האר"י ז"ל ע"פ דברי
הרמב"ם )פ"א מהל' בית הבחירה הי"ח( שכתב
וז"ל :המנורה וכליה והשלחן וכליו ומזבח

]אלא שלא זכר שר התורה זצ"ל לרגע קט
ד' החברים בפרי עץ חיים הנ"ל ,דרבינו
האר"י הקפיד גם על מדות השלחן .ושכ"כ
החמ"י והחסל"א והמשנת חסידים הנ"ל.
ואפשר דס"ל למרן זיע"א דהעיקר כמ"ש
מהרח"ו בשעה"כ ,ולא כמ"ש החברים
בפע"ח ,וכמשנ"ת .וצ"ע[.

הקטורת וכל כלי השרת אין עושין אותן
אלא מן המתכת בלבד ,ואם עשו אותם של

מסקנא דדינא

עכ"ל .ולפ"ז מה שאסרו לעשות שלחן

ומעתה סרה הקושיא מעל דברי רבינו

תבנית שלחן ,היינו דוקא של מתכות ,אבל

צדיקים,

עץ או עצם או אבן או של זכוכית פסולין.

האר"י

ז"ל

ושאר
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ומותר לכתחלה לעשות שלחן שבת

ומזהירה ,לישראל היתה אורה ,חכמה

כדוגמת השלחן שהיה בבית המקדש,

מפוארה ,היא לנו ראש ועטרה ,עד יבוא

ואין בזה שום חשש איסור כלל .האר"י

גואל צדק במהרה.

וחבריו באו בגבורה ,דבריהם סולת נקיה
וטהורה ,מנופים בי"ג נפה וכברה ,מכל

הנלע"ד כתבתי .אוהבו בלב ונפש
אהבת עולם ואהבה רבה.

מוקש וסברא זרה ,תורתם מאירה

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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האם מותר לשחק ב"סבתא סורגת" בשבת
שאלה :בתקופה האחרונה נפוץ משחק

הדבר מתקיים כלל ,וכאשר הילדים עוזבים

הילדים בחוטים שהם אורגים

את החוט לא נשאר בו שום צורה כלל .ועוד

בין אצבעותיהם ויוצרים דוגמאות ,וזה

שאין מטרת המשחק הנזכר בשביל הצורות,

כבר משחק מלפני הרבה שנים ,המכונה
"סבתא סורגת" .ויש לעיין האם מותר
לשחק בזה בשבת .וגם אם אין בזה

אלא מטרתו להעביר החוטים מאחד לשני
בטכניקה מיוחדת ,ואין להם ענין כלל
בצורות שנעשות ביני וביני ,ומה גם שאין
זה בגדר צורות "מיוחדות" או "נאות" ,אלא

איסור ממש ,לפעמים מסתבכים החוטים
ונהיה קשר ועלולים להתירו ,ואולי לכן
יש להימנע ממשחק זה?

תשובה:

לכבוד ידידי וחביבי ,ליש ולביא,
הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים ,חיבוריו
ומעשיו כקטורת סמים ,קנאת סופרים
מרבים ,איש"י כהן גדול הגאון רבי גמליאל
הכהן רבינוביץ שליט"א .מחה"ס "גם אני
אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים
ועו"ס חשובים .אחדשה"ט ,הנני להשיבו
תשובה מאהבה בס"ד.

הנה

יש לדון בזה בשני אופנים :א .האם
יש בזה חשש משום עשיית צורות .ב.

האם שייך לאסור משום שמא ייווצר קשר
בחוטים ואז עלולים להתירו.
אין ללמוד מדין איסור עשיית
צורות מיוחדות במפיות נייר
וכדומה לנ"ד

והנראה

רק כמו צורת "איקס" וכדו'.

ולכן

אין לדמות את זה כלל לדין קיפול
מפיות וניירות באופן שעושה מהן

צורות כגון אוניה או מטוס או ציפור וכדו',
שאסרו

האחרונים

כפי

שמובא

בספר

שמירת שבת כהלכתה )פי"א סעיף מא ,ופט"ז

סעיף כא( בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל .וכ"כ
בספר ארחות שבת ח"א )עמ' רעו( ,ובשו"ת
שבט הלוי ח"ה )סי' לה אות ב( ,ובספר
הליכות שבת בשבת ח"ב )עמ' סז( ,ובשו"ת
אבני דרך ח"ד )סי' ל( ועוד .ואף הם כתבו
להתיר היכא שמקפלן בקיפול פשוט שאין
בו עשיית צורה מיוחדת .כיעו"ש .ודע ,שיש
ג' חילוקים בין נדון קיפול המפיות לבין
נידונינו :א .שם המטרה והתכלית היא לצור
צורה ודמי לבונה ,משא"כ הכא בנ"ד שאין
ענין כלל בצורות אלא בהעברת החוטים
בטכניקה מיוחדת בין אחד לשני .ב .שם
האיסור הוא דוקא בצורות מיוחדות כגון

לפע"ד שלא שייך לאסור בזה

אוניה או מטוס וכיו"ב ,אבל בקיפול שאין

משום עשיית צורות כיון שאין

בו צורה מיוחדת משרא שרי .ובנ"ד אין
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צורות מיוחדות כלל ,אלא רק צורת

וא"כ אין זה שייך כלל לדינא דכתב שאינו

"איקסים" פשוטה שלא מורה על שום דבר.

מתקיים ,ושרי לשחק בזה לכתחלה בשבת.

ג .שם הצורה מתקיימת מעצמה לאחר

ובמשחק המוזכר במקור חיים מטרת

שעשאוה ,משא"כ הכא שהצורות נעשות

הנערים היתה ליצור צורה ולקיימה לזמן

צריך

מועט ,דומיא דעשיית תמונה בחוט על

להשתמש בידיו מיד חוזר החוט לפשוטו.

השלחן שנעשה לקיום לזמן מועט וזו סיבת

ודו"ק .וע"ע להלן.

איסורו .ומשו"ה נקטינהו המקור חיים

ע"י

אצבעות

הילדים,

וכאשר

בחדא מחתא ,דבתרוייהו רוצה בקיום
האם יש לאסור בנ"ד ע"פ ד' המקור
חיים ז"ל

ולכאורה

הצורה לזמן מועט .ומעתה ברור שאין זה
שייך למשחק "סבתא סורגת" שאין מטרה
לקיים לזמן מועט אפילו את הצורה

יש לדון בזה ע"פ מ"ש הגאון

הסופית .עכ"ד .וכן ראיתי שהעלה להקל

בעל החות יאיר בספרו מקור

בזה בשו"ת באר שרים )מהדו"ח ח"ב סי' קפג(,

חיים )סי' שמ ס"ד( על דברי מרן הש"ע )שם(

וחזר שוב לקיים ולהעמיד את דבריו )שם סי'

שפסק וז"ל :יש להזהר שלא לכתוב

קפד( ע"ש.

באצבעו במשקין על השלחן או באפר .ע"כ.
ועל זה כתב המקור חיים וז"ל :אסור

סברא לחלק בין שני הנידונים
במקור חיים הנ"ל

לעשות תמונה בחוט על השלחן או
באצבעות ידיו שעושים הנערים כמה מיני
תמונות מיד ליד .עכ"ל .ויש שרצו ללמוד
מדבריו לנ"ד ,שאסור לשחק בחוטים
ולעשות בהם צורות בשבת ,ואף שאינו
מתקיים מכל מקום אסור מדרבנן.

אמנם

ובר

מן דין ,לולי דברי המקור חיים הנ"ל,
אנא אמינא דיש מקום לחלק בין

העושה תמונה בחוט על השלחן ,לבין
העושה

תמונה

בחוט

באצבעות

ידיו,

דהעושה תמונה בחוט על השלחן יש לה

כבר השיב על זה בשו"ת דובר

קיום מצד עצמה ויכולה להשאר כך זמן

מישרים )סי' כד( וכתב ,שבמשחק

זמנים אם לא יגעו בזה .משא"כ בעושה

זה הכוונה היא לא בעשיית הצורות ,אלא

צורה באצבעות שבידיו ,שאין לה קיום מצד

בהעברת החוטים מזה לזה עד לשלב הסופי

עצמה ,ותוך זמן קצר יעזוב את אותה צורה

של המשחק שתצא צורה שאפשר לעשות

כאשר יצטרך להזיז את ידיו ,לא שייך

בה כעין סריגה .והענין במשחק הוא

לאסור בזה .וכעין דמות ראיה לחילוק זה

הטכניקה של העברת החוטים מאחד לשני

יש להביא מדין עשיית אהל בשבת ,דכתב

באופן שיצא בסוף דבר שאפשר לעשות בו

הגאון בית מאיר )סי' שטו דף יז ע"א( שלא

)ולכן מכונה המשחק "סבתא

אסרו חכמים אהל עראי אלא דומיא דאהל

סורגת"( ואין מטרה בצורות לכל סוגיהם,

קבע שהוא נח על הארץ ,והוא הדין שאסור

מעין סריגה

קנ
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באהל עראי כשהוא נח על גבי כלונסאות

ובשו"ת ברית אברהם דניאל ח"א )סי' יד(,

העומדים על הארץ ,אבל כשהוא על ידי

ובשו"ת דברי בניהו ח"ט )סי' עה( ע"ש.

האדם לא שייך כלל להקרא אהל ,שכל

ולפ"ז ה"ה בנ"ד דכיון שהצורה נעשית

איסורו נובע מצד בנין ולא שייך בנין על ידי

באצבעות הילדים ואינה מתקיימת בעצמה,

גוף אדם .ע"ש .וכ"כ בפשיטות בשו"ת

לא שייך לגזור בזה .אלא שמ"מ אף אי

אבני נזר )סי' רכב אות ד( ע"ש .וכ"כ בספר

נימא כדברי המקור חיים הנ"ל שאין חילוק

תהלה לדוד )סי' שטו סק"ט( דמה שנוהגים

בזה ,הנה כבר נתבאר שאין דברי המקור

בשמחת תורה לפרוס טלית על החתנים,

חיים אמורים כלפי המשחק "סבתא סורגת"

לכאורה אע"פ שאין מתכוונים לאהל ,מ"מ

מהטעם שאין מטרתו בעשיית הצורות

הרי נעשה גג ,ומסביב מחיצות של בני אדם.

אפילו לזמן מועט .ודו"ק.

אלא נראה דמה שאוחזים הטלית בידים לא
מקרי אהל ,אפילו במתכוין לאהל ,וכדמוכח

האם יש לחוש מצד קשירת או
התרת קשר

מדאמרינן בשבת )מג (:מביאים מחצלת
ופורסים עליהם .וכבר כתבנו לעיל )סי' שיא

סק"ז( דמוכח מדברי הפוסקים דבכה"ג אין
בזה שום איסור של עשיית אהל .והיינו
טעמא כאמור .ע"כ .וכ"כ המהרש"ם בדעת
תורה )שם ס"ט( בשם הגאון דעת קדושים.
ע"ש .וכ"כ החזון איש )סי' נב אות ב סק"ז(

שלמתוח בגד לצל ,ולאחוז אותו בידו ,כיון
שאינו מניחו אלא אוחזו בידו ,לא חשיב

פש

גבן לברורי לגבי החשש שמא ייווצר
קשר בחוטים ויבוא להתירו ,הנה

תחלה נקדים ונבאר שבגמ' בשבת )פרק אלו

קשרים( מצינו שלשה סוגי קשרים ,קשר
האסור מדאורייתא ,קשר האסור מדרבנן,
וקשר המותר לכתחלה .ונחלקו רבותינו
הראשונים בביאור החילוקים בין סוגי
הקשרים.

אהל ושרי .ע"ש .וכ"ד הגאון ר' ישראל
יעקב פישר זצ"ל בספר אבן ישראל ח"ט

לדעת

רש"י והרא"ש ועוד ,החילוק בין

)סוף עמוד פב( ,ומרן הגר"ע יוסף זיע"א

סוגי הקשרים הוא שיעור הזמן

בחזון עובדיה ח"ה )עמ' רצז והלאה( ,וכן מטו

שהקשר עתיד להתקיים ,והיינו דקשר

ביה משמיה דהגרש"ז אוירבך זצ"ל בס'

העשוי להתקיים לעולם אסור מדאורייתא,

שמירת שבת כהלכתה )פכ"ד הערה כא( ע"ש.

וקשר העשוי להתקיים זמן בינוני אסור

וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סי' ד ,וחט"ז

מדרבנן ,וקשר העשוי להתקיים זמן קצר
הרי הוא מותר לכתחלה .1

סי' ח( ,ובשו"ת שבט הקהתי ח"ג )סי' קטז(,

 1ונחלקו הפוסקים אליבא דשיטה זו מהו גדר קשר האסור מדרבנן .לדעת מהר"ם מרוטנבורג
)הובא בתשב"ץ סי' נב ,ובארחות חיים הל' שבת סי' קו( כל קשר שאינו עשוי להתירו בו
ביום ,פטור אבל אסור .וכ"כ הראב"ן )סי' שנז( ,וכן פסק בס' אהל מועד )הל' שבת דמ"ד ע"א(.
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לדעת הר"ח והרי"ף והרמב"ם ועוד,

להתקיים .ב .האם הקשר הוא מעשה אומן

החילוק בין אלו הקשרים תלוי בב'

או מעשה הדיוט .ולשיטתם אם הקשר עשוי

דברים :א .שיעור הזמן שהקשר עשוי

להתקיים לעולם )קשר של קיימא( והוא

וכן דעת הראב"ד בהשגות .וכ"ה בספר הפרנס )סי' קעב( ע"ש .אולם מרן הבית יוסף )סי' שיז(
כתב בדעת הטור ,שכל קשר שעשוי להתיר תוך ז' ימים ,מיקרי אינו של קיימא כלל ומותר לקשרו
ולהתירו ,והוי כקשר העשוי להתירו ביומו .ושכ"כ רבינו הגדול מהרי"א ז"ל בדעת הטור ,ושכן
מוכח דעת המרדכי )ס"ס שפו( .ושוב הביא ד' רבינו ירוחם )נתיב יב חי"ד( שכל קשר שעשוי
לעמוד יום או יומים מותר לכתחלה .ע"ש] .וכ"כ בפסקי ריא"ז שבת קיב .[.והראבי"ה )סי' רו,
סוף עמ' רצה( כתב ,אבל לפי שעה "או שלשה וארבעה ימים" לא הוי חיבור לענין שבת .ע"ש.
וראה בספר הרוקח )סי' עה( שכ' הא דתני פטור אבל אסור ,בדרבנן שמניחים הקשר שבוע .ע"כ.
וכ"כ הכל בו )דף כו סוף ע"ד( בשם רבינו פרץ ,שכל קשר ]שאינו[ עומד שמונה ימים בלא
התרתו ,לא נקרא קש"ק .והנה אף שמרן הב"י בסוף כתב שאפשר לדחות הא דמשמע מד' הטור
דכשאינו עשוי לעמוד שבעת ימים מותר .ואפשר דקושטא דמילתא קאמר שאין רגילים להתיר
אותם אלא כשמחליפים דהיינו לשבעה ימים ,אבל אה"נ דאף בבציר מהכי כל שעשוי להתקיים
יותר מיום אחד אסור וכו' .ע"ש .מ"מ כתב ע"ז מרן מלכא זצ"ל בחזו"ע שבת ח"ה )עמ' מח(
דנראה דדיחויא דעלמא קאמר ,ולא הדר ביה ממ"ש מקודם שנראה לו שכל שאינו עומד להתקיים
שבעה ימים מיקרי עשוי להתירו בכל יום .ומשנה לא זזה ממקומה .ע"ש .והנה הרמ"א בהגה
)סי' שיז ס"א( כתב וז"ל :וי"א שכל קשר שאינו עשוי להתיר באותו יום עצמו מיקרי של קיימא.
ויש מקילין לומר דעד שבעה ימים לא מיקרי של קיימא .ע"כ .וע' בשו"ת מהר"ם זיסקינד )סי'
כו( שכתב ,דאף בדברי הרמ"א קיי"ל דיש אומרים ויש אומרים ,הלכה כיש אומרים בתרא .וכ"כ
בספר משכנות הרועים )מע' ח אות ד( ,ובשו"ת ויאמר משה )חיו"ד סי' כה( ,ובשו"ת שואל
ונשאל ח"ד )חחו"מ סי' א אות ב( ועוד .אספם איש טהור בחזו"ע )שם עמ' מט( ע"ש .א"כ ס"ל
להרמ"א בנ"ד דעד שבעה ימים לא מקרי של קיימא ומותר אף לכתחלה .ואף לפי מ"ש הפמ"ג
בהקדמה ליו"ד )כללי או"ה אות ב( דכשכותב הרמ"א י"א וי"א ולא הכריע ,בדרבנן אזלינן לקולא
ובדאורייתא להחמיר .ע"ש .הנה בנ"ד דהוי דרבנן ,דעת הרמ"א להקל עד שבעה ימים .אולם
הא"ר )סק"ב( ,והגר"ז )סעיף א( פסקו דבעינן שיהא הקשר ניתר ביומו .ע"ש .וע' במשנ"ב
בבאה"ל )ס"ד ד"ה שאינם( שהעלה שבמקום הצורך יש להקל שכל שמתירו תוך ז' ימים ,לא
מיקרי קש"ק כלל ,אך לכתחלה יש להחמיר כדעה הראשונה ,דבעינן שיהא ניתר ביומו .ע"ש.
וע"ע בשו"ת תפלה למשה ח"א )ר"ס כט( ,ובחזו"ע )שם עמ' מז והלאה( ,ובשו"ת חמדת אברהם
דיין )ח"א סי' ט( ואכמ"ל.
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מעשה אומן ,הרי זה אסור מדאורייתא ,ואם

ואין זה קשר של קיימא ,ולא עבר איסור

הוא קשר של קיימא ואינו מעשה אומן ,או

כלל לכל השיטות .ולכן אף להתירו יהיה

שהוא מעשה אומן ואינו של קיימא ,הרי זה

מותר .ולפ"ז כש"כ שאין לגזור שלא לשחק

אסור מדרבנן ,ואם הקשר אינו של קיימא

במשחק הנ"ל שמא יבוא לידי קשירה או

ואינו מעשה אומן הרי זה מותר לכתחלה.

התרה .ודו"ק .ועיין עוד מה שהארכנו בכל

בשלחנו הטהור )סי' שיז ס"א( פסק

הנושא של גזירה שמא יקשור ,ובגדר קשר

ומרן

כשיטת הרי"ף והרמב"ם כדרכו

אומן ועוד פרטים בשו"ת ירוץ דברו ח"א
)סי' יח( ותרו"ץ.

בקודש לתפוס דעת ב' עמודי ההוראה.
ואילו הרמ"א בהג"ה שם הביא שיטת רש"י
והרא"ש ,ומשמע מדבריו דלהלכה הוא
חושש לב' השיטות וכמ"ש האחרונים.
ע"ע.

מסקנא דדינא

המורם מן האמור ,שמותר לילדים
לשחק במשחק החוטים הנקרא

אין חשש מצד קושר או מתיר בנ"ד

והנה

"סבתא סורגת" בשבת ,ואין לאסור בזה
לא משום עשיית צורות ולא משום חשש

בנ"ד כל החשש הוא שמא ייווצר
קשר מחמת העברת החוטים מאחד

לשני ,ואין שום רצון וחפץ בקשר ,וא"כ הוי

שמא יבוא לקשור או להתיר קשר.
הנלע"ד כתבתי .אוהבו ומעריכו כל
הימים.

בגדר דבר שאינו מתכוין שמותר .ואף אם
קרה ונוצר קשר ,הרי שאין זה קשר אומן,

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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האם השיעורים הם לפי נפח או משקל
הנה בנדון זה האם משערים לפי נפח או

שתה כיוצא בו חייב ,ואי לאו פטור .ע"כ.

בה

ומבואר שמשערים שיעור כזית במדה

לפי

משקל,

כבר

הלכו

הנמושות ,ונשתברו על זה קולמוסים,
והדיות נשפכו כמים לים מכסים ,מכל
מקום כיון שנשאלתי בזה כמה וכמה

דהיינו בנפח ולא במשקל .והובאה תוספתא
זו בתוספות )סוכה ו .ד"ה גפן( ע"ש .וכ"כ
רש"י בחולין )קח :ד"ה חצי זית( וז"ל :הכי
משערינן יין וחלב וכל משקה לשערו

פעמים ,ובפרט מה היא דעתו של מרן

בכזית ,מביא כוס מלא משקים ,ומביא זית,

מופת הדור הגאון רבינו עובדיה יוסף

ונותן לתוכו הזית והמשקה יוצא לחוץ.

זצוק"ל בזה ,אמרתי אעבור פרשתא דא

וההוא דנפיק הוי כזית וכך היא שנויה

ואתנייה ,דאי אפשר לבית המדרש בלא

בתוספתא בפרק נזיר שאכל .עכ"ל .וכן

חידוש .וזה החלי בעזר צורי וגואלי.

מוכח גם מהא דתנן בכלים )פי"ז מ"ו( כביצה
שאמרו ,לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית.

מקורות מחז"ל שהשיעורים הם
בנפח ולא במשקל

הנה

במשנה בעוקצין )פ"ב מ"ח( תנן ,עלי
בצלים ובני בצלים וכו' ,אם יש בהם

חלל ,ממעך את חללן .פת ספוגית משתערת
כמות שהיא ,אם יש בה חלל ממעך את
חללה וכו' .ע"ש .הרי מבואר שמשערים

רבי יהודה אומר מביא גדולה שבגדולות
וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים ,וחולק
את המים .ופירש הר"ש ,ונותן לתוך המים,
ממלא

שבגדולות וקטנה שבקטנות ,וחולק המים
היוצאים ,וחלק אחד הוא שיעור כביצה.
ע"כ .ומבואר ששיעור כביצה הוא במדת
נפח ולא במשקל.

לפי נפח שאם תאמר במשקל ,מדוע ימעך
את החלל והרי המשקל אינו מבחין בין

דברי הראשונים בזה

מעוך לשאינו מעוך .וכן מבואר בתוספתא
דנזיר )פ"ד ה"א( לענין חיוב נזיר שאכל או

כוס

מים

ונותן

לתוכו

גדולה

וכ"כ

הרמב"ם בפירוש המשניות )עדיות

שתה ממה שאסור לו ,איתא :וכמה שיעורן,

פ"א מ"ב( וז"ל :שיעור החלה נודע

בכזית .וכולן מצטרפין לכזית ,היין והחומץ

במדה לא במשקל ,מחמת שינוי הדברים

כיו"ב .וכיצד יעשה? מביא כוס מלא יין,

הנמדדים בכבדותם וקלותם ,אע"פ שהמדה

ומביא זית אגורי ונותן לתוכו ושופע ,אם

אחת היא וכו' ,כי מדת החלה אם תרצה

קנד
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בקירוב מועט מאד תאמר ,מדה שיש בה

הביצים ,הוא הוא שיעור חלה .ע"כ .וכ"ה

שבע אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע על

בטור )או"ח סי' תנו( .וכ"כ בספר אהל מועד

שבע אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע

)הל' יוה"כ נתיב ד( .וכ"כ רבינו עובדיה

ברום שבע אצבעות פחות שתי תשעיות

מברטנורא בפירוש המשניות )טהרות פ"ג

אצבע .וכבר ביארנו כמה פעמים שהאצבע

מ"ד( דכל השיעורים בתר גודלייהו אזלינן.

שמודדין בה היא הגודל .וכבר עשיתי אני

ע"ש.

מדה בתכלית הדיוק שיכולתי ,ומצאתי
דעת מרן השלחן ערוך והרמ"א

שהרביעית האמורה בכל התורה מחזקת מן
היין קרוב לעשרים וששה דרהם ,ומן המים

וכן

קרוב לעשרים ואחד דרהם ,ומקמח החטים

משיעור חלה ,שהיא ארבעים ושלש ביצים

קרוב לשמונה עשר דרהם .ומצאתי שיעור

וחומש ביצה בינוניות ,והוא עשרון .וכן

חלה באותה המדה חמש מאות ועשרים

ישער אותה ,ימלא כלי מים ויערה המים

דרהם בקירוב מקמח החטים .וכל הדרהמים

ממנו לכלי אחר ,ואחר כך יתן ארבעים

האלו מצריים ,וכן גם כל אלו הדברים

ושלש ביצים ,ויחזיר בו המים שעירה ממנו,

שמדדתי מצריים .ע"כ .וע"ע להלן שנביא

והמים שיוותרו יתנם בכלי אחר ,והכלי

בס"ד שכן כתב הרמב"ם גם בפירושו

המחזיק אותם הוא המדה למלאתו מקמח.

למסכת חלה.

והמדה מחוקה ולא גדושה וכו' .ע"כ .וכ"כ

קרוב לעשרים ושבעה דרהם ,ומן החטים

דעת מרן הש"ע )או"ח סי' תנו ס"א(

שכתב :אין לשין לפסח עיסה גדולה

הוא בהלכות פסח להרא"ש וז"ל:

עוד ביורה דעה )סי' שכד ס"א( ע"ש .וכן

ומודדין את הקמח במדה שהיא

תמצא שכתב בשו"ת אבקת רוכל )סוף סי'

מחזקת מ"ג ביצים וחומש ביצה והוא

ג"ן( וז"ל :אין לנו לסמוך על המשקל

שיעור חלה .ע"כ .וכ"כ הראבי"ה )ח"ב

במקום שיש סותר למדה .כי המדה היא

פסחים סי' תצב( וכיצד משערין אותו ,לוקח

העיקר והיא יתד תקועה .עכ"ל .וכן גם דעת

וכן

כלי גדול כגון יורה וממלאה מים על כל
גדותיה ,ונותן תחתיו כלי גדול לקבל המים
שיצאו ממנה ,ונותן לתוך היורה מ"ג ביצים
ועוד ,והמים היוצאים מהם הם שיעור
העומר וכו' ,וכן מפורש בתוספתא דנזיר.
עכת"ד .וכ"כ המאירי )עירובין פג :(.שיעור

הרמ"א בהגה )ס"ס תפו( שכתב לגבי מרור,
שבירקות צריך למעך חלל האויר שבין
הירק ולשער שיעור הכזית בירקות עצמן
ולא באויר שביניהם .ע"ש .ומוכח דאזלינן
בתר המדה ,דאי אזלינן בתר המשקל ,מאי
נפק"מ אי ממעך חלל האויר או לא.

חלה הוא מ"ג ביצים וחומש ביצה .והענין

דעת רבותינו האחרונים

הוא שימלא כלי אחד מים על כל גדותיו
ויתן בתוכו הביצים זה אחר זה בנחת .והכלי
שהוא מחזיק המים הנשפכים בסיבת

ועיין

עוד למרן מלכא הגר"ע יוסף זיע"א
בשו"ת חזון עובדיה ח"א )כרך ב
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בהערה שבסוף סי' כח ,עמ' תקיח ,ובנד"מ עמ'

)קונטרס בית מלוא סי' קסח( ,ומהר"א חאביליו

רכח( שהביא להקת פוסקים אחרונים דס"ל

זצ"ל בספר המון חוגג בשיעור ד' כוסות )דף

דאזלינן בתר המדה ולא בתר המשקל,

א ע"א( ,והרב בית דוד )סי' פב( ,והרב שלחן

)יו"ד סי' צט סק"ו(

גבוה )סי' תעב ס"ק כג( ,ומרן החיד"א במורה

שהמשערים במשקל טעות הוא בידם .ע"ש.

באצבע )סי' צה( ,והרי"ח הטוב זיע"א בבן

וכ"כ הפרי תואר )שם סוף סק"ד( שכבר העלה

איש חי )שמיני אות א ,חוקת אות יב ,פנחס אות

הלחם חמודות מפי גדולי המורים שאין

יט( ,וכף החיים )סי' קסח אות מה( ועוד רבים

לשער במשקל אלא בכמות ,מביא כוס ונותן

וטובים .כיעו"ש.

וכמ"ש הפרי חדש

זית לתוכו וכו' .ע"ש .וכ"כ המנחת יעקב
)כלל פה ס"ק נח( .גם בשו"ת בית דוד )חיו"ד

ראשית

עתיקים כבר מימי הגאונים כפי

סי' מג( הביא כן בשם השער אפרים )סי' נא(

שעיניך תחזינה מישרים באוצר הגאונים

)סי' ל(

למסכת ביצה )סי' א( ,ובתשובת רב שרירא

שהשיעור לבטל בששים במדידה ולא

גאון )הנד"מ סי' נ( שמובא שם שרב הילאי

במשקל ,וכדמוכח בבית יוסף )סי צח( בשם

גאון ז"ל הורה לשואלים שיעורים במשקל.

המרדכי .ע"ש .וכ"כ בשו"ת מהר"י פראג'י

ע"ש .וכן תמצא בסידור רב סעדיה גאון )דף

)סי' לח( .ומרן החיד"א בשיורי ברכה )סי' צט

קא( שכתב שיעור הקמח להפרשת חלה

סק"ב( הביא עוד שכן פסק מהר"י מולכו

במשקל .והניף ידו שנית שם )בדף קלג(

בתשובה כ"י .וכן בשו"ת הלק"ט )סי' כז(,

כיעו"ש.

וחתנו בשו"ת עבודת הגרשוני

כל זאת למודעי ,כי הדברים

ובשו"ת זרע יעקב )סי' סח( ע"ש.

מדוע נתנו הפוסקים השיעורים
במשקל

הפוסקים נתנו שיעורים במשקל רק
לאחר שבדקו ומדדו הנפח

אולם

ברור שאין כוונתם שיש לתפוס

תתמה על כך שמצינו הרבה מפוסקי

השיעורים במשקל ולא במדה ,אלא

הספרדים

כל הפוסקים הנ"ל נתנו שיעוריהם במשקל

שנתנו שיעורים במשקל ,כגון ז"ך דרהם

אחר שביררו ובחנו השיעורים ע"פ הנפח,

לשיעור רביעית ,וט' דרהם לשיעור כזית

ורק אז מסרו השיעורים במשקל )ע"פ מדת

ועוד כיו"ב .כפי שתמצא בספר חמדת ימים

הנפח( ,וכל זה כדי לקרב הדברים לידיעת

)ח"ב פסח פ"ו אות פד( שנתן שיעורי כזית

המון העם שיותר פשוט להם לשקול

בדרהם .וכן הוא בספר כפתור ופרח )פט"ז

המשקים והמאכלים מאשר למוד אותם

דף צה ע"א( ,וכ"כ מהר"א אזולאי זצ"ל

במדה .ובדרכם הלך גם הרמב"ם כפי

בחסד לאברהם )מעיין ב עין הקורא נהר ח"ן(,

שנתבאר לעיל.

ואל

הזמן

ובפרט

מרבותינו

ובספר נר מצוה ח"ב )סי' טו"ב דף ז"ך ע"ג(,
ובספר בתי כנסיות למהר"ש בן עזרא זצ"ל

וכבר

ידי הרב המגיד ז"ל נטפו מור ביסוד
הנ"ל ,דכתב בהל' עירובין )פ"א

קנו
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הי"ב( וז"ל :דע ששיעורי המשקין והאוכלין

אחר המשקל ,כמ"ש באו"ח )סי' תנו ס"א(,

הנמדדין ,לא נתבאר משקלן בגמרא ,לפי

ובשו"ת אבקת רוכל )ס"ס ג"ן( .וכמו כן ידוע

שאין כל הדברים השוין בכמות )דהיינו

דמבואר בגמרא בפסחים )קט (.ששיעור

במדה( שוין במשקל ,ואע"פ שהן ממין אחד.

רביעית זה אצבעיים אורך על אצבעיים

"אבל הגאונים דקדקו בזה מדעתם ולקחו

רוחב ,ומבואר ברמב"ם בפיהמ"ש )הנ"ל(

הבינוני הנמדד ,ועלה להם משקלו כשיעור

שזה שיעור ז"ך דרהם במים ,וכ"ו דרהם

מה שכתבו" .ורבינו היה מן המדקדקים

ביין .והיינו לאחר שבדק במדה כתב

והזכיר בפירוש המשנה של מנחות שדקדק

השיעור במשקל.

במדת החלה כל יכולתו ,ועלתה לו משקלה
כך וכך מקמח מצרים ,וכמ"ש בפ"ו מהל'
ביכורים .והיתה כוונת הגאונים בזה בהיות
נקלה יותר ידיעת המשקל מידיעת המדות.
וכן מפורש מתשובותיהם שזה לא נתבאר
בגמרא ,אלא שכל אחד מהם שיער לפי
דעתו .ע"כ .הרי שהדברים עתיקים שהיו
חוקרים ומבררים במדה ולאחר מכן היו
בודקים ע"פ המדה את המשקל ומורים לעם
את המשקל כדי להקל עליהם ,דאין כולם
יודעים לשער במדה.

והנה

ושוב

ראיתי לטובינא דחכימי מרן החיד"א
זיע"א בשו"ת חיים שאל ח"א )סי' עד

אות יח( שכתב לתמוה על הרב בית דוד ז"ל
)סי'

קב(

שכתב

לשער

שיעור

מקוה

באוקא"ש .וכתב ע"ז ,ואין לסמוך על זה כי
אין לנו אלא למדוד באצבעות "וכן משמע
מדברי רבינו סעדיה גאון כ"י שהביא מר
זקני

בהגהותיו".

וכ"כ

בפירוש

הרב

המבי"ט ח"א )סי' קמג( וכן עמא דבר .עכ"ל.
והודיענו בזה תרתי ,חדא ,שרבינו סעדיה
גאון ז"ל כתב שיש למוד באצבעות ,דהיינו

הרמב"ם בפירוש המשניות )חלה פ"ב

במדה ולא במשקל .ועל כרחך דמה שכבר

מ"ו( כתב ,שהנותן שיעור חלה

בסידורו שיעור חלה במשקל ,כתב כן לאחר

במשקל הוא טועה ,לפי שאין כובד החטים

שאיזן וחיקר ובירר מדת הנפח )וכמו שעשה

והשעורים שוה ,ולא משקל הקמח בכל

הרמב"ם( .ותו ,למדנו מכאן שדעת מרן

המקומות שוה ,אע"פ שהם מין אחד .ע"ש.

החיד"א שהעיקר היא המדה ולא המשקל,

ובהל' ביכורים )פ"ו הט"ו( כתב ,שמשקל

וכל מה שהורה בספריו הרבים שיעורין

הקמח שחייב בחלה הוא תק"כ דרהם.

במשקל ,היינו כשאין סתירה בין המשקל

וברור שאינו סותר את עצמו מיניה וביה,

את

אלא אחר שבדק וחקר ע"פ המדה ,נתן על

לנפח ,אבל היכא דסותרין
זה העיקר היא המדה  .1וע"ע מה שכתב

פיה את המשקל .וכמשנ"ת.

במחזיק ברכה )סי' תפו סק"ב(.

ואחריו

החזיק כן גם מרן בש"ע )יו"ד סי'

זה

ומעתה

אין קושיא כלל על הני אשלי

שכד ס"א( שכתב שמשיעור תק"כ

רברבי ז"ל הנז' דנקטו בספריהם

דרהם חייב בחלה ,ושפתי מרן ברור מללו

שיעור המשקל ולא המדה ,דכולם כתבו כן

בכמה דוכתי שיש לילך אחר המדה ולא

אחר שבדקו וחקרו השיעורים במדה וכתבו

ירוץ דברו +
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שיעור המשקל המשקף את מדת הנפח ,כדי

שידענו שיעורו אין לשער במשקל משום

להקל על המון העם שלא כולם בקיאים

דעביד דטעי ,אבל אחר שידענו שיעורו

למוד במדה .ודו"ק.

בודאי דהיינו כשיעורא דיהבו ביה רבנן גבי
עירוב ,וידענו כמה עולה במשקל למר

דברי הגאון פתח הדביר ביסוד הנ"ל

כדאית ליה ולמר כדאית ליה רשאין אנו

יודע שכן הוא ,כמו שכתב הגאון רבי

מעתה לשער במשקל דרהם וכו' .וכבר

חיים פונטרימולי זצ"ל בפתח הדביר

לימדנו הרמב"ם ז"ל דכשידקדק המשער

)קונטרס כסא דחיי דף קצה ע"ב( וזת"ד :וכתב

במחוז אחד משקל היין עם המדה ,אין לו

מוה"ר הגדול בספר בתי כנסיות ז"ל )סי' תפו

לימנע מלתת השיעור במשקל מפני השינוי

ס"א( דאע"ג דאין לשער במשקל ,אין

הנופל במחוז ההוא בין יין ליין ,ובלבד

להקשות על ספר חמדת ימים )פ"ו דף כו ע"ב(

שיתן שיעורו בקירוב דהיינו מעט יותר

דשיער כזית מצה במשקל ,דיש לומר

להשלים גם ההפרש שביניהם וכו' .גם אנו

דאסברה ניהלן במשקל .וכמ"ש מרן ז"ל

נאמר כי רבותינו הקדושים ז"ל שקדמונו

)בסי' תנ"ו ס"א( אחר שכתב וכן ישער אותה

בחנו

במדת

ימלא מים וכו' ,כתב ושיעורה מקמח וכו'

אצבעיים על אצבעיים דרב חסדא והמה

תק"ך דרהם .ע"ש .למדנו מזה דכשהמשקל

ראו שגם יינות שלנו הושווה במשקלו ליין

והמדה שוין אם ישער במשקל אין מזניחין

מצרים ,כמו שהעיד על עצמו הרב נר מצוה

אותו ,ואדרבה בכה"ג המשקל משובח כי

ז"ל כי בחן וניסה ומצא משקל הרביעית יין

לא יכזב כמו המשער באומדנא.

כדברי הרמב"ם ז"ל .ומסתמא גם כל

והוי

והיינו

המה

בחכמתם

ושיערו

נמי מה ששיער הרב בית דוד ז"ל

הגדולים ז"ל שדברו בזה ,לא כתבו כן דרך

)או"ח סי' פב( בדין קביעות סעודה

עראי ובלי נסיון חלילה ,דחס להו לעלות

בג' או ד' ביצים ,דתחילה כתב לשער

על ספריהם הלכה קבועה לדורות בדבר

בכמות ולא במשקל ולבסוף הורה לשער

שלא עמדו עליו היטב בבחינה הראויה

במשקל נ"ד דרהם וע"ב דרהם .והוא דקודם

לחקר כבודם וכו' .עכת"ד.

 1ואגב אורחא אבוא העיר'ה ,דגם הרב בית דוד ז"ל אין דעתו לילך אחר המשקל ,וכמ"ש
איהו גופיה באו"ח )סי' פב( ,וביו"ד )סי' מג( ע"ש .וע"ע להלן שכבר כתב הגאון הפתח
הדביר )בקונט' כסא דחיי( דהרב בית דוד נתן שיעור קביעות סעודה במשקל אחר שבדק השיעור
במדה .והוסיף עוד בהשמטות )דף קצה ד"ה והנה( שבספר מים החיים בתשובת מוהרח"א
אלרולייא ז"ל )דף א ע"ד( פירש כן דברי הרב בית דוד ז"ל ,דהרב ז"ל עשה נסיון ובחן ושקל
בפלס אותו כמות ששיער וכו' ולהכי קאמר מילתא פסיקתא שהוא י"ח דרהם הביצה ע"פ הנסיון.
ע"ש.

קנח
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בשו"ת אבקת רוכל )סוף סי' ג"ן( וז"ל :אין

המשקל אינו משקף את כל סוגי
המאכלים

והנה

לנו לסמוך על המשקל במקום שיש סותר

ידוע שרבים מהאחרונים כתבו
ששיעור כזית לברך עליו ברכה

אחרונה הוא תשעה דרהם .וזאת ע"פ מ"ש
הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"א דעדיות מ"ב(

שמדד ובדק ומצא ששיעור רביעית הלוג
יכיל מהמים קרוב למשקל ז"ך דרהם .ע"ש.
וכיון שרביעית היא ביצה ומחצה ,וכזית
הוא כחצי ביצה ,יוצא שמשקל של כזית
מים הוא ט' דרהם .ולכאורה צריך עיון
שסתמו כן על כל סוגי המאכלים ,דהחישוב
הנ"ל יכון רק על המאכלים שמשקלם
הסגולי הוא כשל המים .אבל במאכלים
שמשקלם הסגולי הוא כבד מן המים בעינן
יותר מהשיעור הנ"ל כדי להתחייב בברכה

למדה .כי המדה היא העיקר והיא יתד
תקועה .עכ"ל.

וכ"כ

שאחר שכתב ששיעור קביעות סעודה הוא
מנ"ד עד ע"ב דרהם ,ולכן ירא שמים יאכל
או פחות מנ"ד או יותר על ע"ב ,סיים וז"ל:
והא דמשערינן במשקל ,היינו כשיש משקל
זה בכמות מועט ,אבל אם הוא דבר שנאפה
והוא קל ,כל שיש בו כמות חצי ביצה,
לאחר שממעט האויר שבינתיים ,מברך
אחריו וחשוב כזית .וכן כל שיש כמות ד'
ביצים מברך המוציא וברכת המזון ,עיין
בית דוד )סי' פב( .עכ"ל .והניף ידו שנית
לקמן )סי' רי אות י( ע"ש.

קל מן המים ,אף בפחות מן השיעור הנז'

נתינת השיעור במשקל הוא רק
בפיקוח חכמים בכל דור ודור

מתחייב בברכה אחרונה .ובפרט בזמנינו
שתעשיית המזון ענפה וישנם המון סוגי
מאכלים ,מינים ממינים שונים ומגוונים,
השיעור כדי להתחייב בברכה אחרונה
משתנה ממאכל אחד לחבירו ,וא"כ יש
לילך דוקא אחר הנפח ולא אחר המשקל.

הגאון החסיד מהר"א פאפו זצ"ל
בספרו חסד לאלפים )סי' קסח אות ה(,

אחרונה .וכן במאכלים שמשקלם הסגולי

וכן

הורנו הגאון הפתח הדביר )קונט' כסא
דחיי דף קצז ע"ב ,ובנד"מ סי' קצ עמ' תקפט(

בזה"ל :ומודינא בהא ,כי בכל דור ודור
חייבים כל ראשי הקהל לבדוק ולברר מדת
רביעית בשיעור רב חסדא אצבעיים על
אצבעיים בגודל בינוני שוחק בלי דוחק

כל שיש שינוי בין המשקל לנפח,
יש לילך אחר הנפח

ובכגון
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לראות היעמדו המשקל והמדה בשלום
יחדיו

לז"ך

דרהם,

אם

יתקטנו

עוד

הרמב"ם

הדראמא"ס ומכח זה יהיה סותר אל מדת

מ"ו(

האצבעות הא ודאי יש לתפוס המדה

שהנותן שיעור חלה במשקל הוא טועה ,לפי

דאצבעיים על אצבעיים על הדרך שכתבנו

שאין כובד החטים והשעורים שוה ,ולא

ויוסיפו הדרהם מז"ך ולמעלה עד שישתווה

משקל הקמח בכל המקומות שוה ,אע"פ

אל המדה ,כי המדה היא העיקר וכדכתבו

שהם מין אחד .וכן הודיענו מרן הקדוש ז"ל

כל הפוסקים ז"ל .עכ"ל.

דא

כבר

בפיהמ"ש

הזהירנו
)פ"ב

דחלה

ירוץ דברו +
הרי
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שנתנו לדבריהם גדר וסייג ,דכל

לפי המדה ,ולהעיר את הציבור בזמן

השיעורים במשקל הם דוקא כאשר

שיוכנס שינוי במשקל הקמח לסיבות

המאכלים שוים במשקלם הסגולי למים,

המשנות ,ואם מצאנו ממנהג בישראל

אבל אם המאכל קל יותר מן המים ,או כבד

במשקל ,סתמא הוא ע"פ פיקוח חכמים,

יותר מן המים ,שוב אין המשקל משקף את

אבל אם יודע לך שינוים בקמח ,כגון שבאו

הנפח ,ובזה אין לשער במשקל כי אם בנפח.

מארץ אחרת או שבא בקמח תערובות או

ויותר מזה כתב בפתה"ד ,שבכל דור ודור

שנשתנה מסלת לקמח מסובן ולא שינו

חייבים ראשי הקהל לבדוק ולברר מדת

משקלן ,אין למנהג זה ממש .עכת"ד.

רביעית בנפח ,לראות אם יעמדו המשקל
והמדה בשלום יחדיו וכו' .וה"ה שיש
לבדוק מדת כזית וכביצה בנפח ולראות
האם יעמדו בשלום עם המשקל.

וידועים
)או"ח

סי'

ודבריו

האחרונים שכתב שאפשר למסור
משקל להמון העם ע"פ פיקוח

חכמי הדור ,הם הם דברי הגאון הפתח
הדביר הנ"ל ,שכתב שבכל דור ודור חייבים

ומפורסמים בשערים המצוינים

ראשי הקהל לבדוק ולברר מדת רביעית

בהלכה דברי מרן החזון איש

בנפח ,לראות היעמדו המשקל והנפח

ט"ל

סק"ד(

שכתב:

ואמנם

השיעורים שנאמרו במדה לא נתנו לחכמים
לקבוע מדתן אלא במדה ולא ניתן ליחיד
לשער אלא במדה וכו' ,אבל אם ישקלו
חכמים מדת הקמח של שיעור חלה או
ישקלו רביעית יין לנזיר ,וימסרו משקלן
לדורות ,לא יהיה זה בכלל השיעור של
תורה ,ששינוי שנעשה בין דורות הראשונים
לאחרונים במשקל הקמח מצד שינוי הקמח,
או מצד האגוז או השעורה שנקבעו
למשקולת ,הוא עיוות באמיתת השיעור
ואין זכות הטבע שבשינוי מזכה את השיעור
להיות שיעור אמת ,כיון שהשיעור לא נאמר

בשלום יחדיו וכו' .ע"ש.

ודברי

קדשם של הני תקיפי ארעא ז"ל,
יסודתם

בהררי

קודש

מדברי

הרמב"ם ז"ל )פ"ו מהל' ביכורים הט"ו( גבי
שיעור חלה ,בתר דמייתי לה כפי חשבון
האצבעות ,הוסיף וכתב שהם משקל תק"כ
זוזים "מזוזי מצרים" "בזמן הזה" .ע"ש.
ולהורות נתן ששיעור האצבעות הוא בכל
זמן ובכל עת ,אמנם בשיעור המשקל הדגיש
ונקט דמיירי ב"זוזי מצרים" ו"בזמן הזה",
דהיינו שחשבון זה הוא נתון להשתנות,
ולאו הלכתא היא לשעה ולדורות .ודו"ק.

על המשקל אלא על המדה .וכבר רמז על
זה הרמב"ם בפירוש המשנה )חלה פ"ב מ"ו(

וכו' .ע"כ.

ועוד

כתב שם להלן )בסק"ח( בזה"ל :ואמנם
אפשר למסור משקל להמון עם על פי

פיקוח חכמי הדור בכל שעה שיהיה מכוון

עוד מרבותינו הפוסקים שכתבו
לשער בנפח ולא במשקל

ואציגה

נא לפניך קורא יקר ,עוד מרבותינו
הקדושים

דנקטו

שיש

לשער

במדה ולא במשקל ,עיין להגאון רבי ידידיה
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מונסונייגו זצ"ל בספרו קופת הרוכלים )ערך

מתשובת הגאון סבא דמשפטים רבי יהושע

שיעורין דרבנן אות ב( שכתב ,שיעור ששים

מאמאן זצ"ל בשו"ת עמק יהושע ח"ג

הוא בכמות ולא במשקל .ע"ש .ועיין עוד

)חאו"ח סי' כא( שהשיעורים הם במדה ולא

מה שהאריך בכל נושא השיעורים בספרו

במשקל,

להוכיח

דבר אמת )סי' א( ע"ש .ושא נא עיניך וראה

שהעיקר במדות השיעורים כהרמב"ם ומרן

למאור השמ"ש זצ"ל בספרו מזרח שמ"ש

ז"ל ולא כהצל"ח .ע"ש .ועיין להגאון רבי

)סי' צח דף ס ע"ב ,ד"ה ומזה( שאחר שכתב

בצלאל שטרן זצ"ל בשו"ת בצל החכמה

שיש לשער בכמות ולא במשקל ושכ"כ

ח"ג )סי' סט( שהאריך בזה כיד ה' הטובה

ראבי"ה

עליו ,והעלה במסקנתו :כל שיעורי תורה

והרשב"ש ועוד ,סיים וז"ל :ומזה אני תמה

ודרבנן משערינן לפי מדה ולא לפי משקל.

תמיהה רבתי על מה שנתפשט המנהג לשער

ואחר ששיערו איזה שיעור לפי המדה

תמיד ע"י משקל ואין משגיחין בכמות כלל,

ושקלו אותה הכמות ,שוב יש לסמוך על

והוא היפך הסברא הגדולה ,וכל הפוסקים

המשקל באותו המין .ע"כ .וכ"ה בספר

דקי"ל

בירור הלכה )או"ח ח"ג עמ' רנד( ע"ש .וע"ע

רש"י

ותוס'

ראשונים

ומרדכי

ואחרונים

בשם

והרב

ב"י

כוותיה ,שכולם סוברים לשער רק בכמות.

וראה

שם

שהאריך

להלן.

ונראה שעיקר הטעות נמשך ממה שהיו
משערין במשקל במינים שוים לגמרי ,כגון
מים במים או חלב )בצירי( בשומן ,דבזה
בודאי אין שום הפרש בין אם ישער בכמות
או במשקל ,והכל הולך אל מקום אחד ,ושני

בזמנינו ישנם מאכלים רבים שבהם
המשקל לא משקף את הנפח

והנה

לפי האמור ,שבזמנינו ישנם הרבה

השיעורין שוין בין בכמות בין במשקל,

מאכלים כגון לחם קל ,עוגת טורט,

ובזה ודאי דהמשער במשקל הוא משובח

וופלה ,פרכיות אורז ,פופקורן ,במבה,

וכו' ,ומזה נמשך הטעות לשער במשקל גם

קורנפלקס וכו' ,שהם קלים בהרבה מן

בשאינו מינו ,ובאמת ראוי לכל מורי הוראה

המים ,ובמשקל מועט כבר יש בהם כזית

שיזהרו הרבה בזה להחזיר הדבר לעיקר

בנפח ומתחייבים בברכה אחרונה .ולכן אין

הדין הגמור .ע"כ .והניף ידו שנית בשו"ת

להורות שרק אם אכל מהם  30גרם יש

שמש ומגן ח"ב )חאו"ח סי' עג אות א( .וחוט

לברך ברכה אחרונה .ומאידך גיסא ,יש

המשול'ש לא במהרה ינתק בשו"ת שמש

להיזהר שלא להורות לחולה ביום הכיפורים

ומגן ח"ד )חאו"ח סי' סא( ע"ש .ועיין עוד מה

לאכול מהם כ 30-גרם כל עשר דקות )כפי

שהאריך בזה הגאון רבי יצחק חזן זצ"ל

ששמעתי באזני שחכ"א נר"ו הורה ברדיו לחולה

בהגדה של פסח "כה לחי" )סעיף יז אות ז(

ביוה"כ לאכול  30גרם פרכיות כל עשר דקות(.

ע"ש .וכן דעת הסטייפלר זצ"ל בספר

ואף שהשיעור להתחייב כרת ביוה"כ הוא

שיעורין של תורה .כיעו"ש .וכן מתבאר

בככותבת הגסה ,מ"מ בחלק מהאוכלים
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הנ"ל בשיעור  30גרם יש שיעור ככותבת

בהל' עירוב אות א( לגבי עירוב תבשילין ,שיש

הגסה ויותר .ודו"ק .ועיין עוד להלן מה

לערב בפת ותבשיל ,ושיעור הפת "שמונה

שאכתוב בזה בס"ד.

עשר דרהם" ,ושיעור התבשיל "תשעה
דרהם" .ואת רב'ע )פר' שמיני אות א( לגבי
נטילת ידים לסעודה ,שאין לברך על נטילת

שלשת עמודי ההוראה

ובהיות

ידים אלא א"כ הוא אוכל כביצה ,שהוא
שג' עמודי ההוראה בדורות

"שמונה עשר דרהם" .וחמישית'ו יוסף עליו

ספרד

)פר' חוקת אות יב( ששיעור כזית שלם הוא

נשענים עליהם )מלבד מרן הש"ע כמובן שקבלנו

"תשעה דרהם" .ואת הש'ש )פר' פנחס אות

הוראותיו( ,הלא המה מרן הרי"ח הטוב

יט( לגבי שיעור קביעות סעודה ,שהאוכל

זיע"א בעל הבן איש חי ,והגרי"ח סופר

פת כסנין עד "חמשים וארבע דרהם" שהוא

זצ"ל בעל כף החיים ,ומרן הראש"ל הגרע"י

שיעור ג' ביצים ,מברך מעין שלש ,ועל

זצ"ל בעל היביע אומר ,כתבו בספריהם

"שבעים ושנים דרהם" מברך ברכת המזון

האחרונים

שכל

בני

השיעורים במשקל ולא בנפח ,ולכן פשטה
ההוראה להורות תמיד במשקל ,ויש שכתבו
בדעתם שאכן יש לתפוס תמיד את המשקל
עיקר ולא את הנפח ,והיינו בין לחומרא ובין
לקולא .נתתי בדעתי לברר בס"ד מקחם של
צדיקים ,ולהוכיח דאף הם סברו שהנפח
הוא עיקר ולא המשקל ,וכל הוראותם
במשקל הוא דוקא היכא שהמשקל אינו
סותר את מדת הנפח ,או שהורו לילך אחר
המשקל דוקא לחומרא ולא לקולא.

לכו"ע .אחת ושש אחת ושב'ע )פר' מסעי אות

ב( לגבי שיעור לברכה אחרונה ,באכילה
הוא שיעור כזית שהוא "תשעה דרהם".
אבל בשתיה ,בין ביין במים אין מברכין
ברכה אחרונה עד שישתה רביעית שהוא
"עשרים ושבע דרהם" .ע"ש.

הא

קמן דנתן דברי'ו לשיעורי'ן במשקל
ולא במדה ,וסתם כן בכמה וכמה

נושאים ,ולא חילק בין המאכלים השונים,
וצ"ע מאי קסבר .וכבר מצינו לכמה מן

בירור דעת מרן הבן איש חי זיע"א

הנה

האחרונים דהמה ראו גם תמהו על סתימת
דברי מרן הרי"ח הטוב בנ"ד ,וכמ"ש

מראש צורים אראנו כמה מקומות

הגר"מ לוי זצ"ל בספרו ברכת ה' ח"ב )פ"א

שכתב רבינו הגרי"ח זצ"ל בספרו בן

הערה  ,23עמ' כז( שצ"ע על מה שמשמע

איש חי השיעורים במשקל ,זה יצא ראשונה

מסתימת לשון הבא"ח שכל אוכל שהוא

)פר' צו אות כט( לגבי שיעור רביעית,

משערים אותו במשקל ט' דרהם לענין

"ומשקל הרביעית הוא עשרים ושבע

ברכה אחרונה .וכן נוהגים רוב העולם

דרהם" .והניף ידו שנית )שם אות לד( לגבי

בזמנינו שמתרגמים שיעור כזית ל 30-גרם,

אכילת מצה בליל פסח ,שכל כזית הוא

וכשאוכלים אוכל במשקל  30גרם מברכים

"תשעה דרהם" .ואל השלישי ל'ו בא )שם

ברכה אחרונה ,ואין נותנים על דעתם לחלק

קסב
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בין אוכל לאוכל ,והוא מנהג טעות ,שאם

בטבען ומשערים במשקל .אבל אם נפל כף

האוכל כבד מן המים צריך לאכול יותר

מתכת של חלב בן יומו לתוך תבשיל של

מ 30-גרם כדי לברך ברכה אחרונה .ע"ש.

בשר או להיפך ,אין לשער במשקל כי

גם בשו"ת אור לציון ח"ג )במבוא ענף ב' אות

המתכת כבד בטבעו כמה וכמה על בשר

ג( כתב לתמוה על סתימת ד' הבא"ח וכה"ח

ומים ,אלא משערים באומד ובכמות .עכ"ל.

זצ"ל ,שנתנו שיעוריהם במשקל ולא חילקו

עין

בין אוכל לאוכל .ע"ש.

ברם

רואה ואזן שומעת שיצא לחלק בין
תערובות ששוים בטבען ,שאז יש

נלע"ד ליישב בס"ד ,דאף מרן הבא"ח

לשער לפי המשקל ,לבין תערובות שאינן

ז"ל מיירי רק באוכלים שמשקלם

שוים בטבען דהיינו שהאחד כבד יותר

ונפחם שווה ,או שהוא עכ"פ בקירוב ,כגון

מחבירו ,שאז יש לשער במדה )בנפח(.

פת שהיתה בזמנם )או לאחר מעיכה ודחיסה(

ומוכח דס"ל דמעיקרא אזלינן בתר המדה

שמשקלה הסגולי קרוב למשקל המים ,וכן

ולא בתר המשקל .ולפ"ז ה"ה גם לענין

בירקות ופירות רבים שמשקלם ונפחם זהה

השיעורים באכילה ושתייה לגבי ברכה

או שקרובים זה לזה) .וצריך לזכור שבזמנם לא

אחרונה

שנתן

היתה תעשיית מזון כמו בזמנינו ,שייצרו כל מיני

השיעורים במשקל היינו דוקא בדברים

חטיפים ודגני בוקר וכו' וכו' שההבדל בין משקלם

שמשקלם ונפחם שווה ,כגון פת או מצה

לנפחם הוא גדול מאד (.אבל גם הוא יודה שאם

בזמנם )כמ"ש הרב פתח הדביר בקונט' כסא דחיי

יש במאכלים מסוימים מרחק רב בין

הנ"ל ,שבדקו ומצאו שכזית מצה הוא ט' דרהם

המשקל לנפח ,הנפח הוא העיקר וכמ"ש
חז"ל ורבותינו הראשונים ללא חולק.

וסעיד

וקביעות

דמה

סעודה,

שמשקלה שווה למשקל המים .ע"ש ,(.או פירות
וירקות

שמשקלם

שווה

לנפחם.

אבל

וסמיך הוי לן ממה שכתב איהו

במאכלים שמשקלם אינו קרוב לנפחם ,כגון

גופיה בבן איש חי )ש"ש פר' קורח

שהם קלים בהרבה ממשקל המים ,אזי יש

אות ב( וז"ל :אם האיסור וההיתר שוים

לשער לפי הנפח ולא לפי המשקל .ומה

במשקל ,דהיינו שהם ממין אחד שאין

שסתם לשער במשקל ללא חילוק ,אפשר

האחד כבד בטבעו יותר מחבירו ,וגם אין בו

שהוא משום שלא היו מצויים הרבה

נפח או חלל יותר מחבירו ,נוכל לשער

מאכלים בזמנו ובמקומו שמשקלם רחוק

בשניהם במדידה או במשקל ,אבל אם יש

מנפחם ,וכמשנ"ת.

באחד נפוח וחלל יותר מחבירו ,אין לשער
במדידה אלא במשקל אם שוים בטבען
שאין אחד מהם כבד בטבעו יותר מחבירו,
אבל אם האחד כבד בטבעו יותר מחבירו,
צריך לשער באומד ומדידה .ולכן אם נפל
חלב לתוך בשר או להיפך ,הרי אלו שוים

בירור דעת הגאון כף החיים זצ"ל

והנה

גם הגרי"ח סופר זצ"ל בכף החיים
בכמה

דוכתי

כתב

השיעורים

במשקל ,כמו שתמצא )בסי' קסח אות מו(
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וז"ל :ומה שכתב הבית דוד דמשערינן

דלדעת הרמב"ם וכמה פוסקים דשיעור

שיעור ביצה במשקל כל ביצה י"ח דרהם

הביצה הוא י"ח דרהם מצריות ,ובמידי

הוא ממ"ש הרמב"ם במסכת עדיות והבאנו

דאכילה כגון כזית מצה בליל פסח או כזית

דבריו לעיל )סי' פא אות ג( ע"ש .וכ"כ הרב

מרור או כזית לשיעור ברכה אחרונה וכו',

מטה יהודה )סי' א( דשיעור כזית לברכה

כולם משערינן במשקל לחשבון הביצה י"ח

אחרונה הוא במשקל ולא בכמות יעוש"ב.

דרהם ,וכזית חצי ביצה תשעה דרהם.

וכ"ה דעת החיד"א שמשערין במשקל

יעו"ש שכתבנו זה בשם כמה פוסקים ,וכ"ה

כמ"ש באות הקודם .וכ"כ הפתה"ד )סי' קצ(

המנהג כדי לצאת י"ח המצוה לכו"ע וגם

בשם כמה פוסקים דסברי לשער במשקל

משום ספק ברכות .עכ"ל.

וכן הסכים לדינא יעוש"ב .וכן המנהג
עכשיו פשוט אצל בעלי הוראה לשער כל
השיעורים דהיינו כזית מצה בפסח וכזית
מרור וכזית לשיעור ברכה אחרונה ואתרוג
כביצה וששה ביצים של עירובי חצירות
כולם במשקל לפי חשבון ביצה י"ח דרהם
וכזית חצי ביצה תשעה דרהם ואין לשנות.
ועיין עוד לקמן )סי' קצ אות טז( עכ"ל.

ולהלן

ולהלן

)שם אות ג( על דברי הרמ"א שכתב
לשער את הירקות ע"י מיעוך

האויר ,הביא דברי המג"א )סק"א( שכתב
שה"ה אם יש חלל במצה אינו מצטרף.
ושכן כתבו החק יוסף )אות ג( והגר"ז )אות

ב( .וסיים ע"ז הכף החיים :משמע דאין
משערים כזית במשקל אלא במדה ,אמנם
כבר כתבנו לעיל דעכשיו המנהג לשער

בהל' פסח )סי' תנו אות י( על דברי

במשקל במידי דאכילה כדי לצאת אליבא

מרן הש"ע שכתב לשער שיעור

דכ"ע וגם משום ספק ברכות ,ובודאי שאין

חלה ארבעים ושלש ביצים )ע"י נפח( ,כתב

צריך לשקול רק שיאכל הרבה בעניין שודאי

הכף החיים וז"ל :ולא במשקל והנותן

יש בו שיעור הנזכר ,אכן מי שאינו חפץ

שיעור חלה בשיעור המשקלים טועה.

לאכול כ"א כשיעור מחמת איזה סיבה יש

הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת חלה

לשקול מערב יו"ט כזית מצה או מרור

)פ"ב מ"ו( וכו' .וכן הוא הסכמת האחרונים

ויאכל כמדתו בלילה .ולענין שאר איסורים

כפסק הרמב"ם והש"ע .וכן השיעור לבטל

אם משערים במדה או במשקל עיין לעיל

בששים הוא באומד ובמדידה ולא במשקל

)סי' תנו אות יו"ד( עכ"ל .ועיין לו עוד מ"ש

ורק אם שניהם שוים במשקל האיסור

לענין עירוב )בסי' שסח אות כ( ,ולענין אכילת

וההיתר אז יש לשער במשקל כמ"ש בספר

חולה ביוה"כ )סי' תריח אות לז( ודו"ק.

זבחי צדק על יו"ד )סי' צח אות ד וסי' צט אות

יא( בשם כמה אחרונים .עכ"ל.

ועיין

והנה

המתבונן היטב יראה שיש להקשות
כמה וכמה קושיות על דברי קדשו.

לו עוד )בסימן תפו סוף אות א( שכתב:

א .מדוע חילק בין שיעורי אכילה שיש

כבר כתבנו לעיל )סי' קסח אות מו(

לשערם במשקל ,לבין דיני איסור והיתר
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שיש לשערם בנפח .ב .מדוע לענין שיעור

תריח הערה  (33ע"ש .וע"ע בספר וזאת

הפרשת חלה שזה בגדר שיעורי אכילה נקט

הברכה )מהדו' תשע"ז עמ'  (222מ"ש בזה.

שיש לשער במדה וכתב שמי שהולך בזה

ע"ש.

אחר המשקל אינו אלא טועה .ג .כל
הפוסקים שציין להם שיש לשער במשקל
ולא במדה )כמו שכתב בסי' תפו אות ג( ,כבר
הבאנו דבריהם לעיל ,דכולהו ס"ל דהעיקר
הוא המדה ולא המשקל ,אלא שנתנו
השיעורים במשקל לאחר שביררו מדת
הנפח כדי להקל על המון העם ,אבל מעולם
לא עלתה על דעתם שהעיקר הוא המשקל,
וכמו שמשמע מדברי כה"ח.

וקודם

ואשר

אני אחזה לי בס"ד ביישוב דבריו,
דלעולם אף איהו ס"ל דהעיקר הוא

הנפח ,וכל השיעורים שנתנו במשקל זה רק
אחרי שבדקו ומדדו השיעורים בנפח ,ואז
תרגמו את זה למשקל .ועל כרחנו לומר כן,
שהרי הפוסקים שציין להם שהם כתבו
לשער במשקל ,הלא הם הרב בית דוד ומרן
החיד"א והרב פתח הדביר ועוד ,כולהו ס"ל
שהעיקר הוא המדה ורק לאחר הבדיקה

שנבוא אל היישוב ,אמרתי ארדוף

והבירור יש לתת השיעורים במשקל ,ואין

אצ'יג דברי הפוסקים דהמה ראו גם

לחשוד ח"ו בגאון עוזינו בעל כה"ח זיע"א

תמהו על דברי כף החיים הנ"ל ,הנה הגר"ח

שלא ראה הדברים בשרשם ובמקורם,

נאה זצ"ל בספרו שיעורי תורה )סי' א ס"א

ובודאי שלא בא לחלוק עליהם .ומה שיצא

בהערה( כתב וז"ל :ידוע ומפורסם בספרי

לחלק בין שיעורי אכילה לבין שיעורי

הפוסקים ראשונים ואחרונים שכל שיעורי

איסור והיתר ,נלע"ד בס"ד דהוא משום

התורה כגון שיעור חלה ,רביעית ,כביצה,

שבדיני איסור והיתר הדבר מסור לחכמים

כזית וכו' אינם נחשבים במשקל ,רק ע"פ

שהם יודעים לשער בנפח ,ולא יבואו

מדת הגודל בכמות כמפורש ברמב"ם וכו',

לטעות ,ולכן כתב דיש לשער דוקא בנפח

וראיות ברורות לזה ואין להאריך בדבר

שהוא העיקר .אבל בשיעורי אכילה שזה

פשוט כזה וכו' .וכתבתי לאפוקי ממ"ש בס'

דבר המסור לכל אחד ואחד ,ולא כולם

כף החיים )סי' קסח אות מו( דהשיעורים הם

יודעים לשער ולאמוד במדה ,נתן השיעורים

במשקל ולא בכמות .ומה שכתבו הפוסקים

במשקל ,ולא חש שיבואו לידי טעות כיון

האחרונים שהביא שם לשער במשקל ,היינו

שע"פ רוב בזמנו ובמקומו המאכלים היו

בדברים שכבר עמדו על הכמות ואח"כ

שווים פחות או יותר במשקלם ובנפחם,

שיערו משקלו ,כגון מים ויין ופת וכו' ,אבל

ואף אם היה הפרש מסוים ,אם היו הולכים

אין זה כלל על הדברים שלא נתבאר שיעור

בתר המשקל זה היה רק לחומרא ולא

משקלם בפוסקים .עכת"ד .וכן העירו על

לקולא ,שע"י השיעור במשקל ודאי יש

כה"ח בספר ברכת ה' ח"ב )פ"א הערה  ,23עמ'

שיעור כזית או כביצה ,ולא יבואו לידי

כח( ,ובשו"ת אור לציון ח"ג )במבוא ענף ב'

חשש ברכה לבטלה וכיו"ב .וכן מדויק

אות ג -ה( ,ובספר פסקי תשובות ח"ו )סי'

מדבריו שכתב )בסימן תפו סוף אות א(:
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"משערינן במשקל לחשבון הביצה י"ח

שאין נפחו ומשקלו שוה ,אין לסמוך על

דרהם ,וכזית חצי ביצה תשעה דרהם וכו'.

המשקל אלא על המדה .ואין שיעור הכזית

וכ"ה המנהג כדי לצאת י"ח המצוה לכו"ע

משקל עשרים ותשעה גרם ,אלא נפח

וגם משום ספק ברכות" .עכ"ל .ומבואר

עשרים ותשעה סמ"ק ,שהוא משקל עשרים

שהמנהג לשער במשקל הוא כדי "לצאת

ותשעה גרם מים .עכת"ד.

י"ח לכו"ע וגם משום ספק ברכות" ,דהיינו
רק לחומרא אבל לא לקולא .ומה שכתב
ששיעור חלה הוא דוקא בנפח ולא במדה,
היינו משום שידוע שהקמח קל מן המים
בשליש ,כמבואר מדברי הרמב"ם בפיהמ"ש
)עדיות פ"א מ"ב( וכבר תרגמו את שיעור
הנפח למשקל תק"כ דרהם ,ולכן בזה
שמשקל הסגולי של הקמח רחוק ממשקל
המים ,כתב שבזה המשער במשקל ולא
במדה טועה הוא .ודו"ק.

וגם

וכן

כתבו לבאר בדעת הכה"ח זצ"ל ,הגר"י
רצאבי שליט"א בשו"ת עולת יצחק

ח"א )סי' מד שאלה ג( ,והגר"ז כהן נר"ו
בקונטרס "כזית בזמננו" )סי' א( ,ושוב נדפס
בשו"ת נזר כהן ח"ב )סי' יג( ע"ש .וכן
האריך לבאר דעת כה"ח בקונטרס "ואת
הנחלים ארנון" )עמ'  17והלאה( ,ובשו"ת קול
אליהו ח"א )סי' ל( ע"ש .שו"ר להגאון
הגדול מוהר"ם מאזוז שליט"א בספרו ה'
נסי ח"ב )חלק השו"ת סי' מה( שכתב ,דעל

הלום ראיתי אחרי רואי להגרב"צ אבא

כרחנו לומר שהכה"ח הנ"ל לחומרא קאמר,

שאול זצ"ל בשו"ת אור לציון ח"ג

דכיון שקשה לשער בנפח ולמעך החלל

)במבוא ענף ב' אות' ג-ה( שכתב לבאר כן

וכו' ,תפסו במשקל לחומרא .ע"כ .ותאזרני

בדעת הבן איש חי ובדעת כף החיים.

שמחה .וע"ע מ"ש בזה בשו"ת ברית

והוכיח כן מהא דס"ל להרב בית דוד ולמרן

אברהם דניאל ח"ד )סי' דאות א( ,ובשו"ת

החיד"א והרב פתח הדביר שעליהם סמכו

ברכת יאיר )הנדפס בסוה"ס ברכה נאמנה סי' יט(,

)הבא"ח וכה"ח ז"ל( להורות השיעור במשקל,

ובשו"ת ברית הלוי ח"ב )סי' ה( ,ובספר באר

שעיקר שיעור כזית וכביצה ודומיהם הוא

חיים עדס )במילואים לסי' יא( ,ובספר סימן

בנפח ,ורק אם שיערו החכמים את הנפח של

ברכה )סי' יב( ע"ש.

אותו מאכל ולאחר מכן שקלו אותו ,אפשר
וטוב לשער תמיד במשקל ,שבו לא תיפול

בירור דעת מרן הראש"ל רבינו
הגר"ע יוסף זצ"ל

טעות ,מאשר לשער באומדנא את הנפח לפי
מראה עיניים .וא"כ חזינן דכל מה שנהגו
לשער במשקל הוא משום ששיעורים אלו

ואחר

הודיענו אלקים את כל זאת ,הבוא

מסורים לכל ,וחששו שאם ישערו באומד

נבוא לבאר דעת עליון הוא מרן

יבואו לטעות ,ולא שיערו במשקל אלא

רבינו הגדול הגר"ע יוסף זצ"ל ,הנה מדבריו

לחומרא .אבל הבקי במדידת הנפח מודד

בשו"ת חזון עובדיה ח"א )כרך ב בהערה

לפי נפח הדבר ,וכשרואים בדבר מסוים

שבסוף סי' כח ,עמ' תקיח ,ובנד"מ עמ' רכח(
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משמע דס"ל דאזלינן בתר הנפח ולא בתר

עשר גרם ולא יברך ,או יאכל כשלשים גרם

המשקל ,וכמ"ש מר בריה דרבינא בספר

ויברך .ומיד בסמוך כתב ,שהרביעית היא

הלכה ברורה ח"י )עמ' תצח( ,ובשו"ת

ז"ך דרהם שהם שמונים ואחד גרם .ע"ש.

אוצרות יוסף )הנדפס בסוה"ס הלכה ברורה ח"ח

סי' ט( ע"ש .אולם בשאר ספריו המאירים
נקט מרן זיע"א השיעורים במשקל ולא
בנפח כידוע וכמפורסם לכל באי שער עירו.
ומרגלא בפומייהו דרבים שלדעת מרן

וזקוף

כען עיניך וחזה בחזון עובדיה ימים
נוראים )עמ' רצז( שכתב לגבי חולה

שמותר לו לאכול ביוה"כ ,שאוכל פחות
פחות מכשיעור ,ששיעור האוכלים לחיוב
כרת הוא ככותבת הגסה ,שהשיעור הוא

הגרע"י יש לשער רק במשקל ,בין לחומרא

כשני שלישי ביצה בינונית ,שהוא שיעור

ובין לקולא .וניתי ספר וניחזי.

שמונה עשר דרהם .ולמעשה נוהגים לתת

הנה

בחזון עובדיה פסח )הל' סדר ליל הפסח,

לחולה או ליולדת לאכול כשיעור שלשים

עמ' טז( כתב לגבי כוס הקידוש,

גרם לחמניה עם לפתן .והשתיה צריך לשער

ששיעור הכוס רביעית הלוג שהוא ז"ך

שיעור מלא לוגמיו וכו' ,ובאדם בינוני

דרהם ,שמנים ואחד גרם לאחר מזיגה.

השיעור הוא כארבעים גרם .ויפסיק בין

ולהלן )שם עמ' מב( לגבי הכרפס ,כתב שנכון

אכילה לאכילה כשיעור כדי אכילת פרס,

שיאכל פחות מששה דרהם ,שהם שמונה

לבל יצטרפו יחדיו וכו' .ע"ש.

עשר גרם .עו"כ שם )עמ' עג( לגבי אכילת

והנה

בחזון עובדיה סוכות )עמ' קיג( כתב

המצה ,ששיעור כזית לדעת מרן הש"ע הוא

וז"ל :מש"כ שהכזית הוא משקל

כשיעור של חצי ביצה ,דהיינו תשעה דרהם,

שלשים גרם ,לאו דוקא ,שהוא עשרים

שהם עשרים ושבעה גרם ,ולדעת הרי"ף

ושבעה גרם בדיוק ,ואף שהשיעור הוא

והרמב"ם והרא"ש הכזית הוא כשליש

בנפח ולא במשקל ,מ"מ אחר שהפוסקים

ביצה ,דהיינו ששה דרהם ,שהם שמונה

מדדו הכל ,המשקל הוא בקירוב מאד

עשרה גרם .ע"ש.

להמדה בנפח .וכ"כ הפתח הדביר )סי' קצ(

גם

בחזון עובדיה ברכות )עמ' רנט( כתב,

בשם כמה אחרונים לשער במשקל ,וכן

מיהו יותר נכון להזהיר שהאוכל

הסכים לדינא .עכ"ל .הא קמן דאף מרן

"כזית" יאכל לא פחות מכשיעור עשרים
ושבע גרם ,כדי לצאת י"ח מרן הש"ע )סי'

מלכא זצ"ל כתב דהעיקר הוא הנפח,
והשיעורים במשקל הוא לאחר שמדדו
הפוסקים וכו' .וכמשנ"ת לעיל.

תפו( שהכזית הוא חצי ביצה ,ואז יברך עליו
ברכה אחרונה .ולא יאכל משיעור שמונה

ועוד

ראי'ה מהימנ'א דס"ל למרן הגרע"י

עשר גרם עד עשרים ושבע )ולא עד בכלל(

דאזלינן בתר הנפח ,הוא ממ"ש

שבכל זה לדעת הרי"ף והרמב"ם צריך

בשו"ת יחוה דעת ח"ד )סי' נה( לתמוה על

לברך וכו' ,אלא יאכל או פחות משמונה

הגרי"ח בבן איש חי )ש"א פר' צו אות יט ,וש"ב
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פר' שמיני אות א( שהעלה ששיעור עיסה

ושבעה גרם ,או רביעית שהיא שמונים

החייבת בחלה הוא שבע מאות ושבעים

ואחד גרם וכו' .היינו דוקא בסוגי אוכלים

ושבעה דרהם קמח ,כי כן עולה חשבון מ"ג

ומשקים שמשקלם הסגולי שוה למשקל

ביצים וחומש ביצה ,לפי משקל הביצה

המים ,ואז המשקל משקף את מדת הנפח.

שהוא י"ח דרהם כמו שכתבו הפוסקים.

אמנם באוכלים שמשקלם קל מן המים,

ומבואר דמרן הגרי"ח זצ"ל לא שמיע ליה,

השיעור שצריך לברך עליו ברכה אחרונה

דהיינו לא סבירא ליה לחלק בין מדת המים

הוא פחות מעשרים ושבעה גרם .ולאידך

למדת הקמח .אמנם לפי מ"ש הרמב"ם

גיסא ,באוכלים שמשקלם כבד מן המים,

שהרביעית

צריך לאכול יותר מעשרים ושבעה גרם כדי

האמורה בכל התורה מחזקת מן היין קרוב

להתחייב ברכה אחרונה .וכבר הבאנו לעיל

לעשרים וששה דרהם ,ומן המים קרוב

דברי הרב פתח הדביר בעצמו ,שכתב

לעשרים ושבעה דרהם ,ומן החיטים קרוב

"שבכל דור ודור חייבים כל ראשי הקהל

לעשרים ואחד דרהם ,ומקמח החיטים קרוב

לבדוק ולברר מדת רביעית בשיעור רב

לשמונה עשר דרהם .ומצאתי שיעור חלה

חסדא אצבעיים על אצבעיים בגודל בינוני

באותה המדה חמש מאות ועשרים דרהם

שוחק בלי דוחק לראות היעמדו המשקל

בקירוב מקמח החיטים .ע"ש .מבואר

והמדה בשלום יחדיו לז"ך דרהם ,אם

שהקמח קל ממשקל המים בשליש ,ולכן

יתקטנו עוד הדראמא"ס ומכח זה יהיה

מכוון יפה שיעור חלה לתק"כ דרהם ,ודלא

סותר אל מדת האצבעות הא ודאי יש לתפוס

כהגרי"ח זצ"ל .ע"ש .הרי שפסקו של מרן

המדה דאצבעיים על אצבעיים על הדרך

ביחו"ד הנ"ל ,ששיעור הקמח שטעון

שכתבנו ויוסיפו הדרהם מז"ך ולמעלה עד

הפרשת חלה בברכה הוא תק"כ דרהם,

שישתווה אל המדה ,כי המדה היא העיקר

שהוא  1520גרם קמח ,כמ"ש בכמה דוכתי

וכדכתבו כל הפוסקים ז"ל" .עכ"ל.

בפיה"מ

)עדיות פ"א מ"ב(,

בספריו ,כל יסודו הוא משום דאזלינן בתר
הנפח ולא בתר המשקל .ודו"ק.

ומעתה

ולפי

זה בכל האוכלים שהזכרנו לעיל ,כגון
עוגת טורט ,וופלה ,פרכיות אורז,

ירא איש נבון וחכם ,דאף מרן

פופקורן ,במבה ,קורנפלקס וכו' ,שהמשקל

הגרע"י זיע"א ס"ל שהשיעור הוא

והמדה אינם עומדים בשלום יחדיו ,אלא

בנפח ולא במשקל ,וכל מה שכתב בספריו

רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב ,יש

הבהירים השיעורים במשקל ,הוא ע"פ

לשער בנפח או לתרגמם למשקל אחר

יסודם של האחרונים שהובאו בפתח הדביר

המשקף את מדת נפחם ולפרסמו לציבור

שאחר שבדקו ומדדו השיעור במדת הנפח,

הרחב .וכבר עשו כן בכמה וכמה ספרים,

שוב תרגמו השיעור למשקל כדי להקל על

כגון בספר "כזית השלם" ,ובקונטרס "ואת

העם ,אבל לעולם הנפח הוא העיקר .וא"כ

הנחלים ארנון" ,ובס' הליכות ברכות ,ועוד.

כל שיעור כזית שכתבו שהוא עשרים

ע"ע.

קסח
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דמרן מלכא זיע"א לא חשש כל כך

שבמאכלים מסוימים בזמנינו אם אוכל

באוכלים

שיעור  30גרם יש בזה שיעור ככותבת

השונים והמגוונים ,ונקט שיעור  27גרם כדי

הגסה ויותר ,כגון פרכיות אורז ,עוגת טורט,

לצאת מידי ספק ברכה לבטלה אליבא

קרקרים מסוימים וכדו' ,ולפ"ז יש לחוש

דכו"ע ,וכמ"ש לעיל בדעת כה"ח .ולכן נקט

שלא לכתוב השיעור הנ"ל .הנה נלע"ד

גם שיעור זה לגבי אכילת מצה בליל פסח,

דבכוונה דקדק מרן זיע"א לכתוב כ 30-גרם

אע"פ שבמצות קשות עבודת יד ,שיעור

"לחמניה עם לפתן" ,ובשו"ת יחוה דעת

בחצי

ח"ו )סי' לט( כתב "פרוסות לחם עם לפתן"

מהשיעור הנ"ל ,אלא כיון שזו מצוה

שתהיה כל פרוסה עם הליפתן שבה בערך

דאורייתא ,כתב כן לצאת אליבא דכו"ע.

 30גרם .ע"ש .ומה שכתב "לחמניה" או

לשינוי

כזית

וכי

בנפח

הוא

השיעורים

פחות

כמעט

יפלא ממך הדבר מדוע כתב לגבי

"פרוסות לחם" הוא בדוקא ,שבזה אף אם

שיעור חולה ביוה"כ ,לאכול  30גרם

יש הפרש בין המשקל לנפח ,הוא הפרש

ולהמתין וכו' ,הרי שלכאורה תפס השיעור

מועט ולא יגיע בזה לשיעור של ככותבת

במשקל אף לקולא .הנלע"ד בזה שלא חשש

הגסה .משא"כ בפרכיות או קרקרים או

כ"כ לזה כיון שהשיעור להתחייב עליו כרת

במבה וכיו"ב ,שבזה אין להורות לאכול

הוא בככותבת הגסה ,ואף אם יש הפרש
מועט בין המשקל לנפח ,עדיין לא יגיע בזה

כשיעור הנז' .ודו"ק .ושוב מצאתי בשו"ת
ברכת יהודה ח"ה )סי' מא בהערה(  2שכתב

לשיעור של ככותבת .ומה שכתבנו לעיל

לבאר כן את דעת מרן זצ"ל .והנאני.

 2והוסיף לבאר שם ,דנראה דמו"ר הגרע"י זצ"ל אזיל בשיטת הרב פתח הדביר ועוד פוסקים
הסוברים שפרוסת לחם שעורו  9דרהם ,הובאו בספר כה"ח )סי' קסח ס"ק מו( )סביבות 30
גרם( .ושעור זה לא יכון כי אם ע"י דחיסת הלחם ,גם הגר"ח נאה זצ"ל בספר שיעורי תורה )סי'
ג הלכה ח( כתב וז"ל :ואם הלחם הוא ספוגי כמו פת שלנו יש לחשוב הביצה שמונה עשרה
דרהם בקירוב שהם  57.6גרם בכיוון .ע"ש .והוא ע"פ מ"ש שם בסי' ב )הלכה יב אות ט( וז"ל:
לחם רך ,הכנסתיו בדוחק עצום לתוך כלי והיה משקלו כמשקל המים של אותה הכלי .ע"כ .וכ"ד
האור לציון ח"ג )במבוא ענף ב אות יג( ע"ש .ולפ"ז יוצא שפרוסת לחם שעורו בכזית ,וכ"כ שם
באור לציון )אות יד( שבלחם משערים לגבי יוה"כ בשלשים גרם .והוא ע"פ מ"ש שם )באות יג(
הנ"ל .אולם לדעת הפוסקים הסוברים שמודדים את הנפח שלא ע"י דחיסת הלחם ,יוצא
שבפרוסת לחם אחת יש בה כמה כזיתות והוא שעור גדול מככותבת הגסה .וכן העירו מזה בספר
פסקי תשובות )סי' תריח הערה  (33ע"ש] .וע"ע מ"ש בזה הגאון הנאמ"ן שליט"א במבוא לספר
משנ"ב חלק ג עם הערות איש מצליח עמוד  13ד"ה בדורנו[ .והשתא לפ"ז מ"ש בספר ברכת ה'
ח"ב )פרק א סוף ציון  (109לגבי שעור ברכה ,שהעיקר כדעת הסוברים שאין צריך למעך את
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תחזה להגר"י זילברשטיין שליט"א

פחות משלשים גרם כדי שלא יגיע לנפח

בספרו תורת היולדת )פנ"ב אות א,

הנ"ל .עכ"ל .וזה כמ"ש בס"ד.

עמ' רנה( שכתב וז"ל :שיעור אכילה

ובמש'ים

חפשי מצאתי און לי בדברי

להתחייב עליה ביום הכפורים היא ככותבת

הגאון רבי אברהם סופר בספר

הגסה ,ושיעורה מעט פחות מכביצה ,לפיכך

לב אברהם )פ"ט סע' כה ,עמ' קד( שכתב לגבי

האוכל פחות מכשיעור יש לו לאכול מזון

אכילת חולה ביוה"כ ,וז"ל :מודדים כל

השווה לנפח של שני שלישי ביצה בינונית

אוכל ואוכל לפי הנפח של כשני שלישים

שהוא פחות משיעור של כותבת הגסה,

של ביצה בינונית והוא שיעור של כ30-

ובאכילה כזו לא נעקרה התענית לגמרי ,אם

סמ"ק .וכן הוא דעת מרן שכתב ,ומכל

אינה אוכלת יותר משיעור זה בתוך כדי

מקום אין לנו לסמוך על המשקל במקום

אכילת פרס .מזון שמשקלו שלשים גרם,

שיהיה סותר למדה ,כי המדה היא העיקר

בדרך כלל הוא אינו עולה על נפחו של שני

ויתד תקועה .עכ"ל .לעומת זאת יש פוסקים

שליש ביצה בינונית .עוגת טורט במשקל

שלכאורה משמע מהם שמודדים במשקל

שלשים גרם ,עולה על נפח של שני שליש

ולא בכמות ,והסביר לי הראש"ל הגר"ע

ביצה .לכן יולדת האוכלת עוגה זו תאכל

יוסף )שליט"א( ,שלמעשה אין מי שחולק

החללים ,וכתב שבבדיקה שעשה מצא שלחם שחור אחיד לאחר מיעוך חלליו הניכרים לעין
במשקל שמונה עשרה עד עשרים גרם ממנו יש שעור כזית ,ולכן צריך להזהר שלא לאכול שעור
כזה בלי לברך ברכת המזון לאחריו ,ומ"מ כיון שפשט המנהג לשער  30גרם לכזית לחם ,נכון
להורות לאכול  30גרם כדי לברך בהמ"ז ,מפני עמי הארץ שלא יבואו ח"ו להקל בעוד הלכות
אם ישמעו השינוי בדין הנ"ל .ע"ש .ולפ"ז לגבי יוה"כ יש להורות ששעורו הוא שמונה עשרה
עד עשרים גרם .עיין ודו"ק .אולם מקרוב נדפס ספר שמירת שבת כהלכתה מהדורה שלישית,
ושם )בפרק לט הערה עא( מבואר בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ,דלגבי יום הכיפורים
כו"ע מודים דבעינן למעך את העוגה ,דמאחר שיוה"כ הוא משום עינוי ,כל שהוא כספוג אין
דעתו של אדם מתיישבת בכך .ע"ש .ולפי זה אין ראיה מדברי הרב ברכת ה' הנ"ל היפך מ"ש
מו"ר בשו"ת יחוה דעת בדין יוה"כ הנ"ל .עיין ודו"ק] .וע"פ כל האמור יש להעיר על מה שכתב
בספר מעין אומר )חלק ג פרק ה הלכה לז( ואתה תחזה![ ועכ"פ למדנו מכל הנ"ל ,שאף לגבי
שיעור אכילה לחולה ביום הכיפורים הוא בנפח ולא במשקל ,אלא שצריך לדחוס את המאכל,
וכן כתב בספר ברכת מועדיך בסופו )עמוד יג( בשם ספר הליכות שלמה שהשיעור הוא בנפח.
וכ"כ במחזור איש מצליח יום הכיפורים )עמוד  (76ע"ש .עכ"ד .ויש עוד הרבה מה להאריך בזה.
ועוד חזון למועד.
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שעיקר המדידה הוא לפי הנפח ,אולם בגלל

תמליל הדברים שנקלטו בקלטת הנמצאת עמי

שלמעשה יותר קל לשקול את האוכל ,כתבו

ולמען הסר כל ספק! והוא ע"פ מ"ש בשו"ת חזון

הפוסקים שמודדים במשקל כי מן המשקל

עובדיה הנ"ל בסוף דבריו שהמחמיר תע"ב (.וע"ע

נדע את הנפח בקירוב .עכ"ל.

היטב במ"ש בספר חזו"ע סוכות )עמוד קיג(

גם

ודו"ק.

אשו"ר להרה"ג ר' יהודה ברכה בשו"ת
ברכת יהודה ח"ה )סי' מא( שכתב,

]ובירחון

אור תורה )תמוז תש"ע ר"ס קלה(

וזת"ד :בזמן האחרון התפרסם מאת קרובי

הביא את דברינו הנ"ל הרה"ג

ביתו של פאר הדור מרן הראש"ל מו"ר

רבי דקל כהן שליט"א ,וכתב בזה"ל:

הגאון רבי עובדיה יוסף )שליט"א( ,שדעתו

וברצוני לפרסם שבחוה"מ סוכות שנה זו

של מו"ר ללכת כשעור ברכה אחרונה בתר

כשעלו מו"ח מרן ראש הישיבה )א"ה מר ניהו

המשקל ולא בתר הנפח ,ולפיכך שעור כזית

הגאון

הגאונים

של מצה בליל הסדר הוא  30גרם ]שהוא

שליט"א לקבל פני מרן מלכא ברגל ,שאל

המשקל הקרוב לתשע דרהם[ ,ואף להקל

אותו מוה"ר הרה"ג רבי צמח מאזוז

אזלינן בתר המשקל ולא בתר הנפח .אולם

שליט"א על כך ,והשיב לו כפי שהשיב

הדברים מרפסן איגרי ,כי בשו"ת יחוה דעת

להרה"ג עליון למעלה )מהר"י ברכה שליט"א(,

ח"ד )סי' נה( הוכיח מפי ספרים ומפי סופרים
דאזלינן בתר הנפח אף להקל .ע"ש.
ובעקבות הפרסום הנ"ל נכנסתי אל הקודש
פנימה כדי לברר את אמיתות הדברים,
ושטחתי את דברי בפני מו"ר וכה היו
דבריו ,בודאי דאזלינן בתר הנפח ,אולם

וגם

הנאמ"ן

דברים

שליט"א(

אלו

ואחיו

הוקלטו,

וזה

שלא

כהאומרים שמרן )שליט"א( כועס על הרבנים
שמורים ללכת לפי נפח .עכ"ל .וע"ש עוד
מ"ש בזה[ .עכת"ד.

ועיניך

תחזינה למר בריה דרבינא הגאון

מאחר והרב פתח הדביר )ח"א דף קצו ע"ב

רבי דוד יוסף שליט"א בספר

ריש ד"ה מכל( בדק לפי מדת הנפח ויצא לו

ארחות מרן ח"ב )עמ' תצז( שכתב וז"ל :היה

משקל של מצה תשע דרהם כשלשים גרם,

מורה תמיד שכל השיעורים לענין כזית או

ואילו היום כל חכם בודק ויוצא לו שעור

כביצה או לענין קביעות סעודה וכיוצא בזה

אחר ,לפיכך אנו הולכים בעקבות בדיקתו

הם בנפח ולא במשקל ,וכמה פעמים אמר

של הרב פתח הדביר שיצא לו שיעור של

לי שאף על פי שבספריו הזכיר השיעורים

תשע דרהם כשלושים גרם .ואם בדקתם

במשקל אין כוונתו לומר שיש לשער

ויצא לכם ששיעור כזית מצה הוא עשרים

במשקל ,אלא שמחמת שקשה לשער בנפח,

גרם ,תעשו כפי בדיקתכם ,אולם אני מורה

ובדרך כלל כשמשערים במשקל בודאי יש

כמ"ש הרב פתח הדביר כי אין הפרש גדול

בו גם כשיעור הנפח ,לכן ציין השיעורים

בין  20גרם ל 30 -גרם ,ובכך יוצאים ידי

במשקל .ובליל פסח שהיה נוהג לאכול

חובה אליבא דכולי עלמא עכת"ד) .מתוך

מצות רכות שהן כבדות ביותר ,אמר לי
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שנכון לשער הכזית כשיעור כארבעים גרם

בזה הגאון רא"ח נאה בספרו שיעורי תורה,

מפני החשש שמא אין בשיעור משקל

והגאון הסטייפלר בספרו שיעורין של

כשלשים גרם שיעור כזית בנפח .עכ"ל .הא

תורה ,ואין לזוז מזה .עכ"ל .וכן דעת הגאון

קמן כמה וכמה עדיות שמרן מלכא זצ"ל

הרב ברוך שרגא שליט"א במכתב לקונט'

כהמשקל,

הנ"ל ,וכן בספרו שו"ת ברוך אומר )חיו"ד

סבר

שהעיקר

כהנפח

ולא

וכמשנ"ת.

סי' רח( ע"ש .וכן כתב הג"ר יצחק רצאבי
שליט"א בשו"ת עולת יצחק ח"ג )סי' עד(.

דעת פוסקי דורינו שליט"א

טרם

וכן כתב הג"ר שמאי קהת גראס בעל שו"ת
שבט הקהתי )בריש הקונט' הנ"ל( ע"ש .וכ"כ

אכלה לדבר אמרתי ארדוף אצ'יג דעת

הג"ר אופיר מלכא נר"ו בספרו הליכות

פוסקי דורינו בזה ,דהנה הגר"ח

ברכות )סי' רי אות ו ,עמ' רכא( .וכן הוא

קנייבסקי שליט"א בדרך אמונה ח"ב )פ"ג

בשו"ת דברות יעקב ח"ב )קונטרס השיעורים(,

מהל' תרומות ס"ק צא( כתב ,דלענין איסור

ובשו"ת קול אליהו טופיק ח"א )סי' ל(,

והיתר ומצות אזלינן בתר הנפח .ע"ש .וכן

ובשו"ת יוסף לקח ח"א )סי' י( ,ובשו"ת

דעת הגאון הגדול רה"י הנאמ"ן שליט"א

ברכת יהודה ח"ה )סי' מא( וח"ז )סי' פ(,

באור תורה )התשד"מ סי' פא( ,ונדפס שוב בס'

ובשו"ת ברית אברהם דניאל ח"ד )סי' ה(,

ה' נסי ח"ב )חלק השו"ת סי' מג( וז"ל :הדבר

ובשו"ת ברית הלוי ח"ב )סי' ה( ע"ש .וכן

ברור שכל השיעורים שאמרו חכמים כזית

כתב הרה"ג ר' חיים בניש בספר מדות

כביצה רביעית וכו' ,הם שיעורי נפח ולא

ושעורי תורה )פרק יא עמ' קצד והלאה(,

במשקל וכו' ,ומה שנהוג אצל האברכים

והרה"ג ישראל פנחס באדנער בספר כזית

לומר שחכמי הספרדים משערין הכל

השלם )עמ'  (20ע"ש .וכ"ה בפסקי תשובות

במשקל ,טעות היא בידם ,אלא שמתרגמים

ח"ה )סי' תפו אות א( ,ובח"ו )סי' תריח אות ח(,

הנפח למשקל .ע"כ .וכ"כ הגאון הגדול

ובספר וזאת הברכה )קונט' שיעורי האכילה(,

רה"י חכם שלום כהן שליט"א )במכתב הנדפס

ובספר סימן ברכה )סי' יב( ,ובשו"ת אבני

בריש הקונ' "כזית בזמננו"( וז"ל :הוא דן

דרך חלק י"ד )סי' רלז( ע"ש .וע"ע מה

בארוכה בענין המחלוקת כמה הוא שיעור

שהאריך בזה בספר מקראי קודש הררי )הל'

כזית וכו' ,וכן בענין אם הולכים אחרי

ליל הסדר ,בסוה"ס נספח טו( ע"ש .וכן דעת רוב

משקל או נפח ,שגם בזה נראה כאילו שיש

ככל גדולי ההוראה די בכל אתר ואתר ,וכאן

מחלוקת ,והוא בירר הדברים שאין מחלוקת

עמד קנה.

בזה וכו"ע סברי דאזלינן בתר הנפח .וכן
הוא האמת .וכל אלה שכתבו משקל על

מסקנא דדינא

שהנפח משקלו כך וכך .וזה דבר ברור הוא

העולה מן האמור ,שבכל השיעורים

כאשר עיני הקורא תחזינה .וכבר האריכו

שאמרו חכמים :כזית ,כביצה,

איזה דברים ,זה רק אחרי שבדקו ומצאו
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רביעית וכו' ,הם שיעורי נפח ולא

מאכלים רבים שהם קלים מן המים ,שוב

משקל .אלא כיון שאין ביד כל אחד

אין המשקל משקף את הנפח ,ובמשקל

ואחד יכולת לשער בנפח ,נתנו חלק

פחות מ 27-גרם יש בהם שיעור כזית.

מחכמי הדורות השיעורים במשקל ,כדי

וכן להיפך ,במאכלים שהם כבדים מן

להקל על המון העם שאינם יודעים לשער

המים ,אין המשקל משקף את הנפח,

בנפח .אך זאת עשו רק לאחר שבדקו

ובמשקל  27גרם אין בהם שיעור כזית,

ומדדו מדת הנפח של כל מאכל ומאכל

ויש להזהר בכהאי גוונא לילך אחר הנפח

ותרגמו אותו למשקל .אמנם כיום שיש

שהוא העיקר.

f
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סימן כב
עוד בענין הנ"ל
אחר כל הדברים הנ"ל ,אמרתי ארדוף

הנה

זו לשון קדשו :הנה זה שנים שהיה

מרן

בדעתינו שהעיקר הוא לילך אחר

הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א בספרו

הנפח ,ומה שמשערין במשקל הוא מחמת

אצ'יג

מה

שכתב

בזה

שלחן המערכת ח"א )ערך אכילה ,עמ'
ער"ה אות קצט( ,שיש לשער שיעורי
האכילה במשקל ולא בנפח ,היפך כל
הפוסקים שהובאו לעיל .וכיון שיש לי

שאין הכל יודעים לשער בנפח .אולם
שמענו ממרן אאמו"ר )שליט"א( לא אחת,
שיש להורות ברבים לשער לפי משקל,
ואמר שהדבר פשוט בעיניו לשער לפי
משקל אך לא אמר את מקורותיו לזה .1

קצת הרהורי דברים בזה ,אמרתי אבוא

ואנו בעניותינו כתבנו בזה לבאר דעתו

לדון לפניו בקרקע ,כיתוש קצוץ כנפיים

הרחבה לשער לפי משקל.

מול נשר גדול בשמים .ולהלן תורף
תשובתו הרמתה ,עם הערותי הקטנות
בשולי הגליון.

]א"ה-

כאן בתחילת תשובתו האריך הרחיב
הראש"ל שליט"א להביא דברי

הפוסקים שכתבו שיש לילך אחר הנפח ולא

 1נראה פשוט שאין כוונת מרן הראש"ל נר"ו לומר דדעת מרן רבינו הגדול זצוק"ל דמעיקרא
נקבעו השיעורים לפי משקל ולא לפי נפח ,דזה מוסכם לכו"ע שחז"ל נקטו השיעורים בנפח,
וכמ"ש איהו גופיה בשו"ת חזון עובדיה )כרך ב' עמ' תקיח( ,ובחזון עובדיה סוכות )עמ' קיב(
ע"ש .אלא כוונתו שיש להורות לרבים השיעורים במשקל אחר שביררו את המדה ותרגמוה
למשקל ,כדמפרש ואזיל .ועיין להגאון רבי דוד יוסף בספרו ארחות מרן ח"ב )עמ' תצז( שכתב
וז"ל :היה מורה תמיד )מרן זצוק"ל( שכל השיעורים לענין כזית או כביצה או לענין קביעות
סעודה וכיוצא בזה הם בנפח ולא במשקל ,וכמה פעמים אמר לי שאף על פי שבספריו הזכיר
השיעורים במשקל אין כוונתו לומר שיש לשער במשקל ,אלא שמחמת שקשה לשער בנפח,
ובדרך כלל כשמשערים במשקל בודאי יש בו גם כשיעור הנפח ,לכן ציין השיעורים במשקל.
ובליל פסח שהיה נוהג לאכול מצות רכות שהן כבדות ביותר ,אמר לי שנכון לשער הכזית כשיעור
כארבעים גרם מפני החשש שמא אין בשיעור משקל כשלשים גרם שיעור כזית בנפח .עכ"ל.
וע"ע בספר לב אברהם )פ"ט סע' כה ,עמ' קד( שכתב :לעומת זאת יש פוסקים שלכאורה משמע
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אחר המשקל .ואכתוב בקצרה את תורף

כן מהמשנה בפ"ב דעוקצין .וכ"כ בבית

דבריו :במשנה בעוקצין )פ"ב מ"ח( מבואר

לחם יהודה )אות ו'( ,ובמנחת יעקב על

שיש לילך אחר הנפח ,וכן מבואר לענין

התורת חטאת )כלל פה ס"ק נח( כתב,

טומאת אוכלין דאזלינן אחר הנפח .וכן

דהמשער ע"י משקל טועה .וכ"כ במטה

לגבי טומאה וטהרה ,כמבואר במשנה )פ"ג

יהודה בשו"ת שבסוה"ס )דף ל"ה( ,וכ"כ

בפירוש

בשלחן גבוה )סי' צט אות א( .וכ"כ הבן איש

המשניות .וכן לענין איסור והיתר מבואר

חי )פר' קורח אות ב( לענין ביטול האיסורים.

בפוסקים שיש לשער לפי הנפח ולא לפי

וכ"כ הרב פתחי תשובה )יו"ד סי' צח סק"ב(

המשקל .וכן למדו מהתוספתא דנזיר הובאה

בשם הרב עבודת הגרשוני ,והר"ש בן

בתוס' )סוכה ו ,(.וכן מבואר בב"י )יו"ד סי'

הרשב"ץ )סי' רלט( ע"ש .ועיין בזבחי צדק

צח( בשם המרדכי )פג"ה סי' תרפ"ה( בשם

)סי' צח אות ד ,וסי' צט אות יא( שכתב ,ומנהגנו

הראבי"ה )חולין סי' אלף ק"א( .וכן מבואר

לשקול האיסור לבדו וההיתר לבדו לדעת

בדברי מרן בש"ע או"ח )סי' תנו ס"א( ויו"ד

אם יש ששים בהיתר כנגד האיסור ,והגם

)סי' שכד ס"א( .וכ"כ הפר"ח )יו"ד סי' צט

דלא סמכינן אמשקל אלא אמדה ,מ"מ מן

סק"ו( ,שהמשערים במשקל טעות הוא

המשקל נדע אם יש ששים במדה ,שאם יש

בידם .וכ"כ הפרי תואר )שם סק"ד( שכבר

במשקל הרבה יותר מס' אז נדע לבטח שגם

העלה הלחם חמודות מפי גדולי המורים

במדה יש ס' עד שיצא הספק מליבנו .ע"ש.

שאין לשער במשקל אלא בכמות .וכ"כ

וראה עוד בשו"ת עבודת הגרשוני )סי' ל(

במנחת יעקב )כלל פ"ה ס"ק נח( .גם בשו"ת

שכתב ,דהדבר פשוט דמשערינן במדה מהא

בית דוד )חיו"ד סי' מג( הביא כן בשם השער

דכתב הר"ן )בפג"ה הובא בב"י סוס"י צח( בשם

אפרים )סי' נא( .וכ"כ בשו"ת מהר"י פראג"י

הרא"ה ,דכשמשערינן ברוטב משערינן

דטהרות מ"ד(,

וכ"כ

הרמב"ם

)סי' לח( ,וכן מרן החיד"א בשיו"ב )יו"ד סי'

לכזית ,ביצה ומחצה של רוטב ,שכן שיעורו

צט סק"ב( הביא שכן פסק מהר"י מולכו

אם יקרוש יעמוד על כזית ,והוא ז"ל כתב

בכת"י .וכ"כ במחב"ר בשם הפר"ח )יו"ד סי'

שאין דבריו נראים לו ,כיון שאמרו בגמ'

צח סק"ו( ,וכ"כ גם בשו"ת הלק"ט ח"א )סי'

משערינן ברוטב סתמא ,משמע כמות שהוא

כז( ,וע"ש בהגהת המני"ח שכן נהגו רבותיו

משערין אותו .ע"כ .וכדברי הר"ן כתב

בעיה"ק ת"ו .וכ"כ בשער אפרים )סי' נא(,

הרשב"א )שם( בשם בעל העיטור .ע"ש

וכן פסק בשו"ת זרע יעקב )סי' סח( והוכיח

בב"י .הא קמן שאין משערין במשקל לפי

מהם שמודדים במשקל ולא בכמות ,והסביר לי הראש"ל הגר"ע יוסף )שליט"א( ,שלמעשה אין
מי שחולק שעיקר המדידה הוא לפי הנפח ,אולם בגלל שלמעשה יותר קל לשקול את האוכל,
כתבו הפוסקים שמודדים במשקל כי מן המשקל נדע את הנפח בקירוב .ע"כ .וע"ע בשו"ת ברכת
יהודה ח"ה )סי' מא( ,ובירחון אור תורה )תמוז תש"ע ר"ס קלה( ודו"ק.
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דעת הר"ן ,דהא החוש מעיד שכזית רוטב

שכתב :דע ששיעורי המשקין והאוכלין

לא יהא משקל כמשקל כזית קרוש ,אלא

הנמדדים לא נתבאר משקלן בגמ' ,לפי

ודאי דאנן לא אזלינן בתר המשקל בין

שאין כל הדברים השוין בכמות שוין

לקולא בין לחומרא .ע"ש .ובפירוש עתים

במשקל ,ואע"פ שהן ממין אחד .אבל

לבינה על ספר העיתים )אות נג( הביא בשם

הגאונים דקדקו בזה מדעתם ולקחו הבינוני

תשובת המבי"ט ח"א )סי' קמג( ועוד

הנמדד ועלה להם משקלו כשיעור מה

פוסקים ,שאין לסמוך על המשקל ויש

שכתבו .ורבנו היה מן המדקדקים ,והזכיר

לשער לפי המדה .וע"ע במ"ש הפתח

בפירוש המשנה של מנחות שדקדק במדת

הדביר )דף קצ"ז( וז"ל :ואפשר דעדיף טפי

החלה כל יכולתו ,ועלתה לו משקלה כך

לומר להמון העם בדור הזה השיעור

וכך מקמח מצרים ,וכמ"ש בפ"ו מהלכות

במשקל ,כל עוד שהמשקל והמדה שוין

בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין.

וכו' .ע"כ .וכ"כ עוד שם בכסא דחיי )או"ח

והיתה כוונת הגאונים בזה ,בהיות קלה יותר

סי' קצ דף קצ"ו( בשם הרב בתי כנסיות )סי'

ידיעת המשקל מידיעת המדות ,וכן מפורש

תפו( ,דאע"ג דאין לשער במשקל ,אין

מתשובותיהם שזה לא נתבאר בגמ' אלא

להקשות על ספר חמ"י שכתב שיעור כזית

שכל אחד מהם שיעורו לפי דעתו .ע"כ.

מצה במשקל ,דיש לומר דאסברה ניהלן
במשקל ,וכמ"ש מרן )בסי' תנו( אחר שכתב,
וכך ישער אותה ימלא כלי מים וכו' .למדנו
מהאמור שכאשר המשקל והמדה שוין ,אם
ישער במשקל אין מזניחין אותו ,ואדרבה
בכה"ג השוקל משובח כי לא יכזב כמו
המשער באומדנא .ע"כ .ואמנם מהר"ח
פלאג"י בספרו חיים לראש )דף ל"ד( נקט

וע"ש בהגהות הרמ"ך שהקשה היאך השוה
משקל המים והיין ,וזה ניכר לעין שאין
משקלן שוה .ועוד שלא תמצא ב' מימות
שיהיה משקלן שוה .ואם תשער במים,
במים אחרים תמצא יותר ויותר ואין זה
שיעור מכוון .ע"כ[.

וע"פ

הנ"ל הקשה מרן הראש"ל שליט"א

בפשיטות ששיעור חלה הוא שבע מאות

וז"ל :ובאמת צ"ב בדעת הרמב"ם,

שבעים ושבעה דרה"ם ,והוא ברור .ע"כ.

היאך קבע השיעור במשקל אחר שהמשקל

ונקט שיעור משקל .גם הגאון זבחי צדק

משתנה גם בין מים למים ,וכל שכן בין מים

בתשובה )יו"ד סי' כט( ,וכן רבנו הגרי"ח

ליין ,וגם נקט שיעור הקמח בקבוע תק"כ
דרהם ,והרי יש שינויים בסוגי הקמח .2

חלה במשקל .ע"ש.

וכבר כתבנו לעיל שמצינו לכמה פוסקים

בבא"ח )שנה א' פרשת צו אות יט( תפסו שיעור

וגם

לענין ברכה אחרונה כן צריך להיות

שכתבו שיעור חלה במשקל ולא הזכירו
שצריך לשער בנפח .עכ"ל.

השיעור ,וכ"כ כמה מגדולי הפוסקים
כמבואר בעין יצחק ח"ב )עמ' תרב( .וע"ע
להמגיד משנה )פ"א מהלכות עירובין הי"ב(

עו"כ

מרן הראש"ל נר"ו בזה"ל :אודות מה
שנהגו לשער במשקל ,הביאור בכל

קעו
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זה אפשר בב' דרכים .או מפני שהצבור

הנפח וקבעו רבותינו השיעור במשקל,

הרחב אינו יודע לדקדק ולשער בנפח ,ולכן

והכל לפי ראות עיני הרואה ,והשיעור נקבע

כתבו השיעורין במשקל ,ובפרט שהרבה

מזמן הגאונים במשקל .ונפקא מינה בזה

דברים שיעור המשקל מגלה על שיעור

היכא שיש הבדל בין הנפח למשקל ,כמו

הנפח .וגם לא תמיד יש הבדל גדול בין
הנפח למשקל  .3אי נמי דאחר שמדדו

במצה קשה ובוופלה וכל כיו"ב .וראה להלן
ביאור ב' הדרכים.

 2ואם יורשה לי להעיר אחר המחילה הרבה מהדר"ג שליט"א ,הנה מה שכתב שיש הפרש בין
מים למים ,י"ל שהוא הפרש קטן ביותר ,וגם מנין שהיה ידוע כן .וגם מה שכתב ,היאך נקט
הרמב"ם תק"ך דרהם והרי יש שינויים בסוגי הקמח .הנה המעיין בדברי הרמב"ם ז"ל בפירוש
המשניות )עדיות פ"א מ"ב( יראה שכתב וז"ל :שיעור החלה נודע במדה לא במשקל ,מחמת
שינוי הדברים הנמדדים בכבדותם וקלותם ,אע"פ שהמדה אחת היא וכו' ,כי מדת החלה אם
תרצה בקירוב מועט מאד תאמר ,מדה שיש בה שבע אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע על שבע
אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע ברום שבע אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע .וכבר ביארנו
כמה פעמים שהאצבע שמודדין בה היא הגודל .וכבר עשיתי אני מדה בתכלית הדיוק שיכולתי,
ומצאתי שהרביעית האמורה בכל התורה מחזקת מן היין קרוב לעשרים וששה דרהם ,ומן המים
קרוב לעשרים ושבעה דרהם ,ומן החטים קרוב לעשרים ואחד דרהם ,ומקמח החטים קרוב
לשמונה עשר דרהם .ומצאתי שיעור חלה באותה המדה חמש מאות ועשרים דרהם בקירוב מקמח
החטים .וכל הדרהמים האלו מצריים ,וכן גם כל אלו הדברים שמדדתי מצריים .ע"כ .ולהורות
נתן ששיעור האצבעות הוא בכל זמן ובכל עת ,אמנם בשיעור המשקל הדגיש ונקט ד"הדרהמים
האלו מצריים" ו"גם כל אלו הדברים מצריים" ,דהיינו שחשבון זה הוא נתון להשתנות ,ולאו
הלכתא היא לשעה ולדורות .ואזלא לה הקושיא היאך נקט הרמב"ם שיעור תק"כ דרהם במשקל,
שעשה לזה גדר וסייג למקומו ולשעתו .ודו"ק.
 3בהורמנותיה דמני"ר שליט"א ,לפע"ד קשה מאד לומר כן ,דאחרי שחז"ל נקטו כל השיעורים
ע"פ נפח כמ"ש הראש"ל נר"ו בעצמו לעיל ,כיצד נבוא אנן בתרייהו ונשנה לשער ע"פ משקל
מחמת שהציבור אינו יודע לשער בנפח? אתמהה .והן אמת שבדברים שהמשקל והנפח כמעט
זהה כגון בפירות וירקות ,או בין מים במקום זה למים במקום אחר ,אה"נ דאפשר לשער במשקל
שהרי הכל לפי ראות עיניו של הרואה .אמנם בדברים שיש הבדל גדול בין המשקל לנפח ,כגון
עוגת טורט ,וופלה ,פרכיות אורז ,פופקורן ,במבה ,קורנפלקס וכו' ,שהם קלים בהרבה מן המים,
לא יתכן לשערם במשקל נגד דברי חז"ל שקבעו לשער בנפח.
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רב שרירא גאון )מובא באוצר הגאונים

דעתיה ,שהמשנה חייבה כל אדם לפי דעתו,

למסכת ביצה סימן א ,ובתשובת רב שרירא

והרי פירש לכם מה שראה הוא לפי דעתו,

גאון הנד"מ סימן נ'( כתב וז"ל :לרב שרירא,

או מה שראו מלפניו ולימדוהו ,אם חפצים

וששאלתם לפרש לכם אם יש משקל

אתם לעשות כמוהו ולסמוך עליו או על

לגרוגרת ,לזית ולכותבת ,ושאר השיעורים,

חכמים שלפניו ששיערו כן לפי דעתם ,עשו,

במשקל כספים של הערביים ,ופירשתם

ואם לאו ,שערו אתם ,ולפי דעתו של רואה

שמר רב הילאי גאון פירש לכם משקל ביצה

יעשה ,אם חסר או יותר ,וכן לענין כזית

ששה עשר כסף ,ושני שלישי כסף וכו',

וכגרוגרת ,הרי פורש לכל אחד משנתינו לא

]בערך ח"י דרהם[ הוו יודעים שאין לאלו

גדול ולא קטן אלא בינוני ,וגם הוא לפי

שיעורין משקל בכסף ,לא במשנה ולא

דעתו של רואה .עכ"ל.

בתלמוד שלנו כל עיקר ,ואילו ביקשו לתת
שיעור מן הדינרים ]דהיינו לפי משקל
דינרים[ ,היו עושים מעיקרא מדינרים ,אלא
שנתנו שיעור מקטנית ופירות שמצויים
תמיד ואין לומר שנשתנו .וכך שנינו
]במסכת כלים[ ,הכל לפי דעתו של רואה,

נמצא

מדבריו של רב שרירא גאון,
שמסירת השיעורין כשניתנו ,לא

ניתנו בצורה מדוייקת להפליא ,לכל אדם
בכל עת ,אלא תלו זאת לפי דעתו של רואה,
ולכן רב הילאי גאון מדד את השיעור

ומפורש בתוספתא משים כוס מלא מים

ותירגמו למשקל לפי דעתו ,כי כך בעצם

וכו'] ,והיינו מדידה לפי נפח[ ,הא למדנו

ניתנו השיעורים ,לפי דעתו של הרואה,

משנה שלימה שאין לביצה משקל ידוע

וכמו שכתב שם" :ולפי דעתו של רואה

שלא להוסיף ולא לגרוע ,וסלקא דעתין

יעשה אם חסר אם יותר" .דהיינו שכך רצתה

]והאם יעלה על דעתך[ שרבי יהודה ורבי

התורה כשנמסרו השיעורין ,דהא א"א לכל

יוסי דקאמרי היאך משערין ביצה ,לא היו

אחד ואחד לצמצם ולדקדק כל כך ,ולא

יודעין לקוץ לה משקל ידוע ,וכי מר רב

ניתנה תורה למלאכי השרת ,ואין הבריות

הילאי היה גאון וחכם יותר מרבי יהודה

בקיאים לדקדק כל כך בשיעור נפח ,ולכן

ורבי יוסי ,אלא כמתניתין עבדינן הכל לפי

תפסו במשקל שהוא בקירוב לנפח ,ועל פי
רוב אף יותר מהנפח .4

דעתו של רואה ,ומר רב הילאי הכי הוה

 4הנה ראשית כל מוכח מתשובת הגאונים הנ"ל ,ששיעורי חז"ל ניתנו לפי נפח ולא לפי משקל,
וכמ"ש רב שרירא גאון "הוו יודעים שאין לאלו שיעורין משקל כסף ,לא במשנה ולא בתלמוד
שלנו כל עיקר ,ואילו ביקשו לתת שיעור מן הדינרים )דהיינו לפי משקל הדינרים( ,היו עושים
מעיקרא מדינרים" .ומבואר להדיא שהשיעור אינו לפי משקל שהוא הדינרים אלא לפי נפח,
דהיינו מה שאמרו "מקטניות ופירות שמצויים תמיד" ,ר"ל מה שאמרו כזית וכביצה ,היינו נפח

קעח
וזו
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היא כוונת הרב המגיד הנ"ל ,שכיון

רואה ,אם חסר ואם יותר ,וממילא כפי

שראו הגאונים שלמעשה קשה מאד

ששיער כך לכתחלה קיום הדין ,ולכן

לכל אדם למדוד בכל מאכל לפי נפח ,כפי

הרמב"ם הדגיש בהלכות עירובין ,ובפירוש

הדין האמיתי של מדידת השיעורין ,לכן

המשניות לעדיות ,שהמשקל הוא הקובע
"בקירוב"  ,5דהיינו שלא במדוייק ,וסיים

שאז יהיה לאדם יותר קל לשער במשקל כל

הרמב"ם :שזה השיעור תזכור תמיד .והיינו

מאכל ומאכל ,וקבעו זאת אחר שאין הכל

דאף שהשיעורין נוגעים תמיד בעניני תורה,

בקיאים לשער בנפח .וגם הרמב"ם תירגם

שיעור כזית בליל פסח וסוכות ,שיעור

שכל

אכילה לחולה שיש בו סכנה ביום הכפורים,

השיעורין בלאו הכי ניתנו לפי דעתו של

וכל כיו"ב ,אפילו הכי כיון שכך ניתנו

עמדו הגאונים ותירגמו את הנפח למשקל,

את הנפח

למשקל,

והוא מפני

כזית וכביצה .וכבר נתבאר שכן מוכח מהמשנה והתוספתא וא"צ לכפול הדברים .ומה שסיים
מרן הראש"ל נר"ו ,שמסירת השיעורין כשניתנו ,לא ניתנו בצורה מדוייקת להפליא ,לכל אדם
בכל עת ,אלא תלו זאת לפי דעתו של רואה ,ולכן רב הילאי גאון מדד את השיעור ותירגמו
למשקל לפי דעתו ,כי כך בעצם ניתנו השיעורים ,לפי דעתו של הרואה וכו' .הנה כבר כתבנו
לעיל שכך נהגו כל רבותינו לברר המדה ולתרגמה למשקל ,ואכן כך נהג רב הילאי גאון ,ובדרך
זו הלך גם הרמב"ם ושאר רבותינו הקדושים ,ברם כל זה דוקא בדברים שאכן ביררו מדתם
ותרגמו המשקל שיתאים למדה ,וכגון מה שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות )עדיות פ"א מ"ב(
וז"ל :וכבר עשיתי אני מדה בתכלית הדיוק שיכולתי ,ומצאתי שהרביעית האמורה בכל התורה
מחזקת מן היין קרוב לעשרים וששה דרהם ,ומן המים קרוב לעשרים ושבעה דרהם ,ומן החטים
קרוב לעשרים ואחד דרהם ,ומקמח החטים קרוב לשמונה עשר דרהם .ומצאתי שיעור חלה
באותה המדה חמש מאות ועשרים דרהם בקירוב מקמח החטים .וכל הדרהמים האלו מצריים,
וכן גם כל אלו הדברים שמדדתי מצריים .ע"כ .הרי שנתן לכל דבר שיעור משקל אחר לפי משקלו
הסגולי כיודע .אמנם אין לתת שיעור משקל קבוע לכזית כגון  27גרם ,או לכביצה  54גרם,
ולכלול את כל סוגי המאכלים בשיעורים הללו ,שישנם מאכלים אשר משקלם הסגולי קל ממשקל
המים ,ובשיעור מועט מהם יש כזית בנפח .ולהיפך במאכלים שמשקלם הסגולי כבד מן המים,
אין די בשיעור הנ"ל כדי להתחייב ברכה אחרונה וכיו"ב .וא"כ אין להוכיח מדברי תשובת
הגאונים הנ"ל שיש לשער במשקל בכל מקום מבלי לברר המדה תחילה ,אדרבא יש להוכיח שאין
לשער במשקל אלא א"כ בדקו וביררו תחילה המדה ותרגמוה למשקל .ודו"ק.
 5ממ"ש "בקירוב" מוכח דאף לאחר שבדק ובירר היטב המדה ,ושוב תרגמה למשקל ,עדיין
אין זה מדויק כל כך ,ולכן כתב "בקירוב" .ואכן בזה ליכא קפידא כלל ,דאין התורה ניתנה
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השיעורין מלכתחלה לפי דעתו של רואה,

לומר כן ,וע"כ ששיערו במשקל ,וכיון

ממילא אין כאן חשש ברכה לבטלה או

שפעמים אין המשקל זהה בדיוק לנפח ,לכן
הזהיר לאכול בריוח ולא בצמצום .7

ביטול מצות עשה ,כיון ששיער לפי דעת
חכמים שקבעו לשער במשקל ,וכדברי רב
שרירא גאון .6

שיעורי רביעית לפי משקל ,עיין

מבואר מדברי הראבי"ה בברכות )סימן

בספר מאה שערים להרי"ץ גיאת )הלכות

קז( וז"ל :וכל היכא שצריך כזית יאכל

קידוש( שכתב ,וכוס של ברכה וקידוש כדי

בהרויחא ,לפי שאין אנו בקיאים בשיעור

רביעית וכו' ושיערו בימי רב האי וכו' נמצא

כזית ,כדי שלא תהא ברכה לבטלה .ע"כ.

ביצה ומחצה דהיינו רביעית ,כ"ה כסף וכו'.

ואם היו משערין בנפח ,למה היה צריך

עכ"ל .וכתב בהגהות יצחק ירנן שם )אות

וכן

וכן

מצינו לגדולי הראשונים שכתבו

למלאכי השרת והכל לפי עיני ראות הרואה .אך בדברים שידוע שרב המרחק בהם בין המשקל
לנפח ,ולא קרב זה אל זה כלל ,לא שייך לומר בהם "בקירוב" .וזה ברור.
 6הנה בתר סגידנא קמיה וקמה דייקר אורייתיה ,כבר נתברר לעיל בס"ד שרב הילאי גאון לא
בא לעקור דברי חז"ל שיש לשער בנפח ולהתחיל לשער במשקל ,אלא אחר שתרגם הנפח
למשקל הורה לרבים במשקל ,כשאין זה סותר למדת הנפח .ולאור האמור יש להעיר על לשון
מרן הראש"ל נר"ו שכתב "כיון ששיער לפי דעת חכמים שקבעו לשער במשקל" וכו' .זה אינו
מדויק ,דחכמים קבעו לשער בנפח ,ואף איהו נר"ו מודה בזה ,ואין דברי הגאון באו לעקור ד'
חכמים ח"ו ,אלא הורה שניתן לתרגם הנפח למשקל ,ולהורות במשקל באותו הדבר ,ואין כוונתו
שמעתה ואילך יש לשער רק במשקל בכל הדברים .וזה ברור .ומ"ש "שאין כאן חשש ברכה
לבטלה או ביטול מצות עשה" .הנה אמת נכון הדבר ברוב הדברים ,אבל במקצת דברים יש בזה
חשש ביטול מצות עשה ,כגון במצות רכות בפסח ,שלפעמים ע"פ הנפח שיעור כזית בהם הוא
יותר מ 30-גרם .וכן לגבי חולה האוכל לשיעורים ביוה"כ ,אם יאכל  30גרם פרכיות אורז כל
עשר דקות ,יש בזה שיעור ככותבת הגסה ויותר בנפח .ודו"ק.
 7ראשית כל מוכח מדברי מרן הראש"ל נר"ו שלדעת הראבי"ה העיקר הוא הנפח ולא המשקל.
וכ"כ הראבי"ה להדיא )ח"ב פסחים סי' תצב( ע"ש .אך מה שכתב ג"ע נר"ו להוכיח מדברי
הראבי"ה שהיו משערין במשקל ,אחר הסליחה כי רבה היא ,לפע"ד אין מכאן ראיה כלל ,דכל
כוונת ראבי"ה היא משום שא"א לשער כל אכילה ואכילה שיעור הנפח ,והכל לפי עיני ראות
הרואה ,לכן יש לאכול בריוח כדי שלא להכנס לחשש ברכה לבטלה .אבל לומר שהיו משערין
במשקל ,וכיון שהמשקל אינו משקף את הנפח במדויק ,יש לאכול בריוח ,זה מנא ליה? אדרבה
אם היו מתרגמים הנפח למשקל והיו שוקלים המאכל לא היו צריכים לאכול בריוח כל כך .ודו"ק.
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נ"ב( ,כי כוונת הגאון ששיער במשקל ,ודאי

שיהיה תמיד בדיוק לפי נפח אותו מאכל,
אלא בקירוב הדבר .10

התשב"ץ )ח"ב סי' רצ"א( דאין שיעורי תורה
משתערין במשקל .8

וראה

רק לפי מקומו ושעתו ,והביא שם מתשו'

גם

להרב בית דוד שציין בכמה מקומות
לשיעורים

במשקל,

וכגון

לגבי

בספר העתים )הלכות קידוש ונר( כתב,

שיעור קביעות סעודה ,כתב שיעור שבעים

וכמה שיעור רביעית ,הכי אסכימו רבנן
בתראי דהוי משקל כ"ה זוז וכו'  .9עכ"ל.

ושתים דרהם ] 216גרם .וראה להלן עוד
בדברי הרב בית דוד[ .וכן מרן החיד"א

ובפי' עתים לבינה שם )אות נ"ג( מביא שגם

בספריו נקט תמיד השיעורין במשקל,

דעת הרי"ף ור"ח לשער לפי משקל .והביא

וכמבואר בדבריו הנ"ל ,וכן בברכי יוסף

החולקים בזה .ע"ש.

)סימן קסח סק"ד( ,ובמורה באצבע )סימן ג'

שזו הסיבה שחכמי הספרדים

סעיף צה( ,ששיעור ג' ביצים הוא חמשים

תמיד

וארבע דרהם] ,כל ביצה שמונה עשרה

השיעורין במשקל ,כי גם אם יהיה פחות או

דרהם[ .וכתבו כן לגבי כל סוגי העוגות ,אף

יותר ,הרי השיעורין לא נקבעו במדוייק

שיש עוגות שיש בהם נפח גדול ]כמו עוגת

בנפח ,ולכן כששיערו במשקל לא דייקו

טורט[ ,ויש עוגה שאין בה נפח כלל ,ונקטי

וכנראה

מדורי

דורות

נקטו

 8הנה מדברי הגהות יצחק ירנן הנז' מוכח שדוקא לפי מקומו ושעתו שיער הגאון במשקל,
ולפ"ז אדרבה אין לשער במשקל אלא אחר הבדיקה של הנפח בכל דור ודור ,ואין לסמוך על
המשקל בכל האוכלים .ומה גם דמיירי בשיעור משקים ,שבזה שיעור הנפח קרוב לשיעור המשקל
)ואמנם ביין הוא מעט יותר כמ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות עדיות פ"א מ"ב ,מ"מ פורתא לא
דק כ"כ( .ולכן בשיעור רביעית של משקין אין חשש כל כך לטעות.
 9עיין בהערה הנ"ל.
 10הן אמת שכך דרכם של רבותינו הספרדים מדורי דורות ,אך כבר ביאר הדברים בספר פתח
הדביר )קונ' כסא דחיי( שעשו כן רק לאחר שבדקו וביררו מדת הנפח ורק אז תירגמוה
למשקל .ושיש לעשות כן בכל דור ודור בפיקוח ראשי הקהל .וכל מה שנתנו שיעורים במשקל
בזמנם ,זה בדברים שמשקלם הסגולי קרוב למשקל המים ,שאז הנפח והמשקל שווים פחות או
יותר ,כגון בלחם או בפירות וירקות וכדומה .אבל בזמנינו שתעשיית המזון ענפה ורחבה ,וישנם
מאכלים כמו פרכיות אורז ,וופלים ,במבה ,דגני בוקר ,לחם קל ,וכיו"ב ,שמשקלם הסגולי קל
בהרבה מן המים ,בזה אין המשקל משקף את הנפח ,ויש לילך בזה אחר הנפח ולא אחר המשקל.
ולכן אין לקבוע במאכלים הנ"ל ,שרק אם אוכל  27גרם או  30גרם יברך ברכה אחרונה .וכן אין
להורות לחולה ביוה"כ לאכול מהמאכלים הנ"ל  30גרם כל עשר דקות .ודו"ק.

ירוץ דברו +
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 -סימן כב

תמיד לפי שיעור משקל ,בלא שיפרשו

שיעור הנפח לפי משקל מסויים ,וכיון

להדיא שיש לשער בנפח .והיאך הרב בית

ששיערו כך ,נשאר הדבר כפי ששיערו,
שהוא בכלל לפי ראות עיני הרואה .11

במשקל דבר שאין בו בנפח שיעור כזית,

ובספר

דוד ומרן החיד"א לא חששו שנבוא לשער

דרכי תשובה )סימן צ"ח אות י'( כתב

ויכשלו בברכות לבטלה ]כמו ברכת המזון

בשם הרב שלחן גבוה )בסימן ס"ח

ועל המחיה וכדומה[ ,ועל כרחך דאף שהכל

סקי"א( שהמנהג במקומות הספרדים לשער

התחיל משיעור הנפח ,אבל אחר שחכמי

רק במשקל דוקא ,שהוא מופת חותך .ובסי'

הדורות מדדו וקבעו את שיעור לפי משקל,

צ"ח )סק"ט( ,ובסימן ס"ט )סק"י מחודשים א'(

ומאחר והדבר נמסר לפי ראות עיני הרואה,

כתב עוד השו"ג ,שכן המנהג ,ונעשה

כמבואר בתשובת רב שרירא גאון הנ"ל,

מעשה כמה פעמים דכשמולחין בשר בלי

לפיכך גם אם שיעור כזית במשקל אינו

ניקור ,מנקרין אח"כ החלב ,ושוקלין החלב

בדיוק כשיעור הנפח ,אין הדבר לעיכובא,

נגד הבשר ,אם יש בבשר ס' נגד החלב,

אחר שהדבר נמסר בידי החכמים לשער לפי

מתירין ,שמשקל החלב והבשר שוים

ראות עיניהם ,וכך היה בראות עיניהם

בכמות ובמשקל ,אכן אם הבשר הוא עם

 11הנה כבר בארנו בארוכה שלדעת הרב בית דוד הנפח הוא העיקר ,וכמ"ש איהו גופיה באו"ח
)סי' פב( ,וביו"ד )סי' מג( ע"ש .ועיין להגאון הפתח הדביר )בקונט' כסא דחיי( שכתב ,דהרב
בית דוד נתן שיעור קביעות סעודה במשקל אחר שבדק השיעור במדה .והוסיף עוד בהשמטות
)דף קצה ד"ה והנה( שבספר מים החיים בתשובת מוהרח"א אלרולייא ז"ל )דף א ע"ד( פירש כן
דברי הרב בית דוד ז"ל ,דהרב ז"ל עשה נסיון ובחן ושקל בפלס אותה כמות ששיער וכו' ולהכי
קאמר מילתא פסיקתא שהוא י"ח דרהם הביצה ע"פ הנסיון .ע"ש .וא"כ אין ראיה מהרב בית דוד
שיש לתפוס עיקר השיעור במשקל בכל סוגי המאכלים .גם מרן החיד"א זיע"א בשו"ת חיים שאל
ח"א )סי' עד אות יח( כתב לתמוה על הרב בית דוד ז"ל )סי' קב( שכתב לשער שיעור מקוה
באוקא"ש .וכתב ע"ז ,ואין לסמוך על זה כי אין לנו אלא למדוד באצבעות ,וכן משמע מדברי
רבינו סעדיה גאון כ"י שהביא מר זקני בהגהותיו .וכ"כ בפירוש הרב המבי"ט ח"א )סי' קמג( וכן
עמא דבר .עכ"ל .הא קמן שגם טובינא דחכימי מרן החיד"א סבירא ליה שהעיקר הוא הנפח,
וממילא בין תבין שכל מה שנקט בספריו הבהירים השיעורים במשקל ,היינו כאשר המשקל
משקף את מדת הנפח ,ולא במאכלים שיש בהם הבדל משמעותי בין הנפח למשקל .וכמשנ"ת.
ומה שכתב מרן הראש"ל נר"ו ,שהרב בית דוד ומרן החיד"א לא חילקו בין סוגי העוגות ,אף
שיש עוגות שיש בהם נפח גדול כמו עוגת טורט וכו' .הנה במחכ"ת ,מסתבר דלא היה בזמנם
עוגות טורט כמו בזמנינו ,ולכן סתמו ולא חילקו .ושו"ר שכן כתב בפשיטות הגאון הנאמ"ן
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עצמות ,אין לסמוך על המשקל ,כיון

זה במשקל הוי עשרים ושבע דרה"ם ,דהיינו

שהעצמות כבדים מן הבשר והחלב ,ע"כ

כי כל ביצה האמור בש"ס הוא ביצה

צריך להיות בהיתר במשקל יותר מס' זיתים,

בינונית ,שהוא שמונה עשר דרהם ,אם כן

כדי שיהיה ס' בכמות נגד הכזית חלב
וכו'  .12עכ"ל הרב דרכי תשובה.

ביצה ומחצה הוי עשרים ושבע דרהם ,וכמו
שכתב הרמב"ם )בפירוש המשניות עדויות פ"א

למהר"ח פלאג'י בספרו חיים לראש

מ"ב( ושאר הפוסקים כן בהדיא ,וכן נקטו

)עמוד לג( שכתב בזה"ל :שיעור

רביעית

ועיין

רביעית הוי ביצה ומחצה ,וכמו שכתבו רוב
הראשונים ורוב רבני האחרונים ,ובשיעור

כל

רבני

האחרונים,

ששיעור

הוי עשרים ושבע דרהם .ע"כ .ונקטי הכל
בשיעור משקל .13

שליט"א בספרו ה' נסי ח"ב )סי' מה( ,שבימי מרן החיד"א לא היו עוגות טורט ,וגם בתונס לפני
כחמשים שנה לא הכירו עוגה כזאת .ע"ש .וע"ע למרן החיד"א במחזיק ברכה )סי' תפו סק"ב(
על דברי הרמ"א שכתב ,שבירקות צריך למעך חלל האויר וכו' ,שכתב ע"ז בזה"ל :מהכא משמע
דאין משערין הזית במשקל .וכן לענין האיסורין כתב הרב פר"ח )יו"ד סי' צט סק"ו( דאין לשער
במשקל .וכ"כ הרב שער אפרים )סי' נא( ע"ש .וכן הסכימו הרב החסיד מהר"ר יעקב מולכו
זלה"ה בתשובותיו כ"י )סי' נו( ,והרב מהר"י פראג'י בתשובה כ"י )סי' טל( .והרב מהר"ם חאגיז
בהלק"ט ח"א )סי' ז"ך( .וכן הסכים הרב הכולל הדר הוא כמהרי"ן ן' נאים בתשובותיו זרע יעקב
)סי' סח( .עיין בדברי הרבנים הנז' באורך ,דברים על בורין על מתכונתן .עכ"ל .הא קמן דס"ל
שהעיקר הוא הנפח ,ועל כרחך שכל מה שנקט בשאר מקומות שיעור משקל ,היינו דוקא היכא
שמשקף את הנפח .ודו"ק.
 12לא זכיתי להבין דברי מרן הראש"ל נר"ו ,אדרבה מכאן מוכח שכל היסוד שהולכים אחר
המשקל הוא דוקא היכא שאינו סותר לנפח .שכתב :אם יש בבשר ס' נגד החלב ,מתירין,
"שמשקל החלב והבשר שוים בכמות ובמשקל" .ומיד בהמשך כתב להדיא שאם המשקל אינו
תואם את הנפח ,אז הולכים אחר הנפח ,וז"ל" :אכן אם הבשר הוא עם עצמות ,אין לסמוך על
המשקל ,כיון שהעצמות כבדים מן הבשר והחלב ,ע"כ צריך להיות בהיתר במשקל יותר מס'
זיתים ,כדי שיהיה ס' בכמות נגד הכזית חלב" .ע"כ .ולא זכיתי להבין מה רצה מרן הראש"ל
להוכיח מכאן .וצ"ע.
 13הנה בשו"ת יוסף לקח )סי' י( כתב להעיר בזה על מרן הראש"ל נר"ו ,דאין הוכחה מדברי
הגרח"פ שיש לשער במשקל ,משום שרביעית מים זהה בנפח למשקל ,וע"כ רבני האחרונים
כתבו בשפה המבוארת יותר לעם לתרגם את השיעור למשקל .אך בודאי שכשתהיה סתירה או
ברכה לבטלה על פי זה ,ודאי וודאי שלא יורו לברך ע"פ משקל כשאין נפח .עכת"ד.
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כתב )בסדר עריכת שלחן טהור סעיף ז'(:

אם נפל חלב לתוך בשר או להיפך ,וכן אם

וכתב בספר ארחות יושר ,ראיתי

נפל כבד לתוך התבשיל הרי אלו שוים

לחסידים ואנשי מעשה שהיו "שוקלין"

בטבען ומשערים במשקל ,אבל אם נפלה

בערב פסח שיעור כזית ומצה ומרור ,כדי

כף מתכת של חלב בן יומו לתוך תבשיל של

שלא יטעו לאכול פחות מכזית באומד

בשר ,או להיפך ,אין לשער במשקל ,כי

הדעת ,דהיינו ט' דרהם ,וכן צריך "לשקול"
בשיעור הכוס אם מחזיק רביעית  .14ע"כ.

המתכת כבדה בטבעה כמה וכמה על בשר
ומים ,אלא משערין באומד ובכמות .וכיצד

בבן איש חי כתב בכמה דוכתי ,שיעורי

יעשה ,הנה מנהגינו פה לשקול כף המתכת,

כזית וכביצה וכדו' לפי משקל ,וראה

ואם עלה מאה דרהם נחשוב בחמשה עשר

בפרשת צו הלכה לד ,שכל כזית הוא תשעה

דרהם ונצריך שיהיה בתבשיל ששים פעמים

דרהם ]עשרים ושבע גרם[ .וכן בפרשת

על חמשה עשר דרהם .וע"ש שהביא מהפרי

חוקת סעיף יב.

תואר ,דאם האיסור וההיתר שוין במשקל

גם

וכן

מבואר להדיא בדבריו בפרשת קרח
הלכה ב' ,שכתב ,כיצד נשער תערובת

איסור בהיתר ,וכתב ,דכאשר האיסור והיתר
שוין בטבען ,ואין האיסור כבד יותר בטבעו
מחברו ,וגם אין בו נפח האחד יותר
מחבירו,

נוכל

לשער

]ביטול

האיסור

וגם בנפח ,כגון שהאיסור בשר בלא עצמות,
טוב לשער על ידי המשקל ,שאז יצא
השיעור מכוון ביותר .וע"ש עוד .והמדקדק
בדבריו יראה שהעדיף לשער במשקל ולא
בנפח .15

גם

בכף החיים נקט בכמה דוכתי שיעור

בששים[ בשניהם ,במדידה או במשקל .אבל

משקל ,ומהם בסי' קס"ח )אות מ"ה(

אם באחד יש ניפוח וחלל יותר מחבירו ,אין

והביא דברי הב"ד )בסי' פ"ב( שהביאו ג"כ

לשער במדידה אלא במשקל אם שוין

בקצרה הברכ"י )שם אות ד'( ,לענין שיעור

בטבען שאין אחד מהם כבד בטבעו יותר

אכילת פת הבאה בכסנין ,שיאכל פחות

מחבירו ,אבל אם האחד כבד בטבעו יותר

מנ"ד דרהם ויברך מעין שלש ,או יאכל ע"ב

מחבירו צריך לשער באומד ומדידה ,ולכן

דרהם ויברך ברהמ"ז ,ומאי דביני ביני הוי

 14אף זאת יש לדחות כאמור ,שעשו כן אחר שבדקו מדת הנפח .וכבר כתב בפתח הדביר )שם(
שאחר הבדיקה יצא להם שיעור כזית במצה ט' דרהם] .ויש לומר שהמצה שלהם היתה עבה
קצת ,וכמ"ש הגאון הנאמ"ן שליט"א בספר ה' נסי ח"ב )סי' מה( ע"ש[.
 15עיין בתשובה לעיל מה שהארכנו לבאר דעת הבן איש חי זיע"א ,וא"צ לכפול הדברים .והנה
מה שסיים מרן הראש"ל נר"ו ,ש"המדקדק בדבריו יראה שהעדיף לשער במשקל ולא בנפח".
הן אמת נכון הדבר ,אבל רק היכא שהמשקל והנפח שווים בשיעוריהם .אבל היכא שהמשקל
והנפח רחקו זה מזה ,כתב הבא"ח להדיא "שמשערין באומד ובכמות" .ודו"ק.

קפד

 -סימן כב

 +ירוץ דברו

ספיקא דדינא .והטעם מבואר שם ,יען

כתבתי בסי' קס"ח )אות מ"ו( דלדעת

דאיכא פלוגתא בשיעור אכילת פרס שנקרא

הרמב"ם וכמה פוסקים דשיעור הביצה הוא

קביעות סעודה ,י"א דהוי כשלשה ביצים

ח"י דראהם מצריות ובמידי דאכילה כגון

]שכל ביצה הוא י"ח דרהם[ ,וי"א ד' ביצים.

וכו' ,משערין במשקל וכו' ,וכן הוא המנהג

ואע"ג דמרן ז"ל )באו"ח סי' שס"ט ובסי' ת"ט

כדי לצאת ידי המצוה לכ"ע וגם משום ספק

ובסי' תרי"ב( פסק כמ"ד דהוי ג' ביצים ,מ"מ

ברכות .עכ"ל .ובאות ג' שם על דברי מור"ם

משום ספק ברכה לא יאכל אלא פחות מנ"ד

הנז"ל דימעך את החלל כתב ג"כ וז"ל:

דרהם ,שהם ג' ביצים למר ,או ע"ב דרהם

האמנם כבר כתבנו לעיל דעכשיו המנהג

שהם ד' ביצים למר .יעו"ש.

לשער במשקל במידי דאכילה כדי לצאת

ושם

)באות מו( כתב ,ומה שכתב הבית דוד

אליבא דכ"ע וגם משום ספק ברכות וכו',

דמשערינן ביצה במשקל ,כל ביצה

ולענין איסורין עיין לעיל )סי' תנ"ו אות יו"ד(.
עכ"ל .16

י"ח דרהם ,הוא ממ"ש הרמב"ם בפירוש
המשניות במסכת עדיות ,וכ"כ הרב מטה
יהודה )סי' א'( ,דשיעור כזית לברכה אחרונה
הוא במשקל ולא בכמות ,וכ"ה דעת מרן
החיד"א שמשערין במשקל] ,היינו ממה
שהביא בברכ"י דברי הרב"ד הנז' להלכה[,
וכ"כ פתח הדביר בשם כמה פוסקים ,דסברי
לשער במשקל .וכן הסכים לדינא .וכן
המנהג פשוט אצל בעלי ההוראה לשער כל

דרך

השניה בביאור ענין זה ,דאף על פי
שהעיקר לשער בנפח ,מכל מקום כיון

שאין הכל בקיאים לשער בנפח ,תפסו
שיעור משקל ,וכן מוכח ממה שכתב
הפר"ח הנ"ל ,שאם ירצה שלא לטעות
באומדנא ,טוב ונכון לשקול .אבל לא
לסמוך לעולם על המשקל לגמרי .וכן נראה

השיעורים ,דהיינו כזית מצה בפסח ,וכזית

מדברי הכף החיים שתלה דבר זה בהאי
כללא דספק ברכות להקל .17

כביצה ,וששה ביצים של עירובי חצרות,

ועיין

מרור ,וכזית לשיעור ברכה אחרונה ,ואתרוג

בהגהות חיים שנים ישלם לש"ע

כולם במשקל לפי חשבון ביצה י"ח דרהם,

או"ח )סימן ק"ץ ,תשכ"א סוף ח"ב(

וכזית חצי ביצה תשעה דרהם ,ואין לשנות.

שהאריך מאד בענין זה ,וע"ש )ד"ה והנה שם(

ע"כ.

שכ' בביאור דברי הרב"ד וז"ל :דמה

וכ"כ

בסי' ק"צ )אות ט"ז( יעו"ש .ובסי'

שהזהיר תחילה לשער בכמות ולא במשקל,

תפ"ו )אות א'( כתב וז"ל :וכבר

היינו קודם שידענו שיעורו ,דאז אם ישער

 16הנה ראה מה שהארכנו בתשובה לעיל לבאר דעת כף החיים זצ"ל .ותרו"ץ.
 17וכך כתבנו בעניותינו בתשובה לעיל בדעת כף החיים ,שנקט שיעורי משקל רק לחומרא ולא
לקולא ,וא"כ אין ללמוד מדברי כף החיים לשער תמיד במשקל אף לקולא ,וכמו שצידד מרן
הראש"ל נר"ו לעיל בדעתו.

ירוץ דברו +

קפה

 -סימן כב

במשקל עביד דטעי ,אחר שידענו שיעורו

וניסה שיעורא דרביעית ומצא שהוא כ"ז

בכמות וכו' ,וידענו הכמות ההיא כמה עולה
במשקל ,אזי רשאי לשער במשקל וכו' .18

דרהם מן היין ,ופשוט דעשה המדה
באצבעיים ע"א ,ומבואר דהרב לא מדד

עכ"ל .והרב חב"י והפר"ת שם עשו פשר

אלא על הדרך שכתבנו ,דהיינו בגודל בינוני

דבר ,שאם אין כובד בזה יותר מזה או שיש

בלי דוחק ובלי השערות וכו'.

שם נפח שא"א לעמוד על המדה יש לשער
במשקל.

ועיין

ועוד

כתב ,ומכל האמור אפשר לתת סעד
וסמך טוב למה שנהגו מימי עולם

בפתח הדביר )עמ' קצז טור ב'( שכתב,

זקני תורה הללו ,בעלי תריסין ,באכילת

דהיינו נמי מה ששיער הרב בית דוד

כזית מצה בליל פסח ,שבטלו הטוחנות

בדין קביעות סעודה בג' או ד' ביצים,

וקשה להם למדוד באומדנא ולילך לחומרא

דתחלה כתב לשער בכמות ולא במשקל,

לאכול יותר מן השיעור לצאת ידי חובה,

ולבסוף הורה לשער במשקל ,והוא דקודם

ועל כן הם שוקלים במשקל כזית מצה

שידענו שיעורו אין לשער במשקל ,משום

תשעה דרהם ,כי לפי דברי כבודו הרי לא

דעביד דטעי .אבל אחר שידענו שיעורו

יפה הם עושים ח"ו ,מאחר שאין לשער

בודאי דהיינו כשיעורא דיהבו ביה רבנן גבי

במשקל אלא בנפח ,ברם לפי מאי דכתיבנא

עירוב ,וידענו כמה עולה במשקל למר

ופרישנא דברי הרב בית דוד מה שכתב

כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,ורשאין אנחנו

שאין לשער במשקל היינו קודם ידיעת

מעתה לשער במשקל .ומה שכתב הרב בית

שיעור כזית בכמות על מתכונתו ,ברם בתר

דוד גבי שיעור חלה שאין לשער כי אם

דאתבריר לנא שיעורו על ידי מדה וכמות

במשקל תק"כ דרהם שבמקומו אלא במדה,

על מתכונתו ,אם אנו שוקלין אותו כמות

התם דוקא משום דקרוב ליפול בו טעות.

אין קפידא ,ואדרבה אם ישערו בכמות לבד,

ואחר שהאריך עוד בזה ,כתב ,ולמדנו מכל

כל אחד יסמוך למראה עיניו ויטעה בדמיונו

הני רבוותא כי היתה הרשות לשער במשקל
היכא שאינו סותר למדה  ,19ומדברי הרב נר

שזהו כמות ביצה ,משא"כ במשקל דאחר
שהרב בית דוד שיער כמות ביצה בדקדוק,

מצוה למדנו בפרטות למאי דקמן שבחן

ומסר לנו משקלו בדרהם ,כשישער בח"י

 18ולפי זה יש לדחות מ"ש מרן הראש"ל נר"ו לעיל בדעת הרב בית דוד ,שיש לשער במשקל
כי על פי רוב המשקל והנפח קרובים זה לזה וכו' .דהנה הרב בית דוד בעצמו בדק וחקר
השיעור במדה ורק אז תרגמה למשקל ,ובודאי שאם היה בזמנו של הבית דוד כל סוגי המאכלים
שיש בזמנינו ,כגון פרכיות ,ובמבה ,וקורנפלקס ,ועוגת טורט וכו' ,לא היה מורה לשער בהם ע"פ
משקל המים .וזה ברור.
 19וזה תואם בדיוק למ"ש בהערה לעיל .ודו"ק.

קפו

 -סימן כב

 +ירוץ דברו

דרהם ליכא שום טעותא .ותו ,דזימנין

רשאי לברך לפי שיעור משקל .ורק במצות

דמיתרמי באיזה מקומות במצה איזה חלל,
וכתב המג"א )סימן תפו( דאין החלל מצטרף

רכות יש שיעור במשקל אף שבנפח אין
שיעור  .20וכמו כן יש לעיין אם שיעור

לשיעור ,ולאו כולי עלמא דינא גמירי,

הנפח משתנה בין קמח רגיל לקמח מחטה

וזימנין דלא מיתחזי החלל מבחוץ ,הילכך

מלאה[.

כי תפסינן ח"י דרהם לביצה הרי אנו יוצאים

ומה

שמצינו לכמה גדולים דנקטי השיעור

ידי חובת הכמות והמשקל וכו' ,וכיון

במשקל ,כתב שם ,ואין ספק שכל

שצדקו יחדיו ושוו בשיעורייהו בדרך שאדם

גדול בדורו הכי עביד וכו' ,וכל שכן הנהו

רוצה לילך ילך בטח ,דהא דבעינן למיזל

אשלי רברבי שהעלו על ספריהם דלא

בתר המדה כדכתבו הפוסקים ,היינו היכא

יכתבון כן בלי נסיון וכו' ,וכי תיסק אדעתין

שהמשקל סותר את המדה ,ברם השתא

דכל הני קמאי ובתראי די בכל אתר ואתר

דחזינן דהמשקל והמדה מסכימים יחד אם

קדושים אשר בארץ המה ,ושום חד מינייהו

ירצה לשער במשקל גם בזמנינו ,הרשות

לא רמו אנפשייהו לעמוד על הנסיון וכו'

בידו ,כיון דלא נפקא מיניה מידי ,ויש ראיה

ועבדו עובדא בנפשייהו לברך כמה וכמה

לזה מדברי הרב המגיד ]הנ"ל[ שכתב,

ברכות וכו' ,בסומכי נפשם על השמועה על

דהגם ששיעורי המשקין וכו' וכוונתם בזה

אבותיהם ואבות אבותיהם וכו' ,ומעתה

להיות נקלה יותר ידיעת המשקל מידיעת

מובטחני שלא יעלה על דעתך לומר דכל

המדות .וע"ש באורך] .ובזמנינו יש הרבה

הני רבנן קדישי לא עמדו על הנסיון וכתבו

דברים שנתברר בהם דשיעור המשקל

כן דרך עראי ,דחלילה לנו לומר אפי' על

והנפח הם שונים ,אך בדרך כלל כאשר יש

קטן מהם שיכתוב הוראה לרבים בלי
השגחה ובלי נסיון  .21ע"ש.

שיעור במשקל ,יש גם שיעור בנפח ,ועל כן

 20הנה לפי דברי מרן הראש"ל נר"ו כאן ,יש לתפוס השיעורים במשקל רק לחומרא ,כיון שודאי
יהיה בהם שיעור כדי לברך ברכה אחרונה .אבל מודה הוא שבמצות רכות בפסח יש לקחת
יותר מ 30-גרם .וא"כ ה"ה לענין האכלת חולה ביוה"כ ,שדוקא בלחם או בפירות וירקות יש
לאכול  30גרם כל עשר דקות ,כיון שקרוב לודאי אין בהם שיעור ככותבת הגסה .אבל במאכלים
כמו פרכיות אורז או לחם קל או עוגת טורט וכיו"ב ,אין להורות כן.
 21הנה ע"פ דברי הפתח הדביר הנ"ל ,בכל דור ודור יש לבדוק ולחקור שיעורי כל מאכל ומאכל
ע"פ מדת הנפח ורק אז לתרגמו למשקל ,ומעתה רשאים להורות לעם במשקל .אבל לא עלתה
על דעתו או על דעת מאן דהו מהני ארייוותא דרבוותא הנזכרים בקונטרסו הבהיר ,שיש להורות
שיעור משקל אחיד לכל סוגי המאכלים ,כמו שנוהגים בזמנינו.

ירוץ דברו +
ועיין

קפז

 -סימן כב

בשעורי תורה לרא"ח נאה )עמוד רלא(

הראשונים .ע"ש .ובחלק יא )סימן לז( הביא

שחכמי הספרדים נוהגים לשקול

מה שאמרו במס' כלים )פ' י"ז מ"ו( כביצה

האתרוג במשקל דרהם ,השוה ל 57.6-גרם.

שאמרו לא גדול ולא קטנה אלא בינונית.

וכתב עוד )סימן א' סעיף א'( :ידוע ומפורסם

א"ר יוסי וכי מי מודיעני איזוהי גדולה

בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים שכל

ואיזוהי קטנה ,אלא הכל לפי דעתו של

שיעורי תורה ,כגון שיעורי חלה ,רביעית,

רואה .ופי' הר"מ דהענין שב אל אומד

כביצה ,כזית ,אינם נחשבים במשקל רק על

האדם ,שזאת הביצה תהי' שוה לא קטנה

פי מדת גודל בכמות ,כמפורש ברמב"ם ויש

ולא גדולה .והלכה כרבי יוסי .ומבואר נמי

לזה ראיות ברורות .ע"כ.

דסומכין על אומד דעת האדם ,ולא

ובשו"ת

בצל החכמה ח"ג )סימן סט( כתב,
דעל כל פנים הדבר ברור שכל

שיעורי תורה ורבנן ,כגון כזית ,כביצה,

במדידה ,ולשקול במשקל שיעורי מצוה
סימן קללה הוא ואסור .ע"ש.

והגאון

החזון איש )או"ח סי' לט אות ו'( כתב

ככותבת ,רביעית וכה"ג ,יש לשער לפי מדה

בזה"ל :ואמנם השיעורים שנאמרו

ולא לפי משקל ,כמבואר בשו"ע ומג"א.

במדה לא נתנו לחכמים לקבוע מדתן אלא

ע"ש .ובחלק ח' )סימן קצד ד"ה ברם מה( הביא

במדה ,ולא ניתן ליחיד לשער אלא במדה

מרבינו בעל העיטור שהעיר שגם על

וכו' ,אבל אם ישקלו חכמים מדת הקמח של

המשקל א"א לסמוך ,דיש שיעור קמח

שיעור חלה ,או ישקלו רביעית יין לנזיר,

בכמות וקליל ,ויש חטים קלילים ,וא"א

וימסרו משקלן לדורות ,לא יהיה זה בכלל

לסמוך על המשקל .והנה פלא שעכשיו

השיעור של תורה וכו' ,שהשיעור לא נאמר

נוהגין

לשקול

במשקל,

ומדברי

בעל

העיטור נראה שאין לסמוך על זה ,ועל
המדה א"א לסמוך ,דלא ידעינן אי טפופות
או גדושות ,ועל שיעור הביצים א"א
לסמוך ,דלא ידעינן באיזה ביצים למדוד,
דיש קטנות וגדולות .וא"כ עכ"פ בימי בעל
העיטור כבר נסתפקו בדבר ,ועם כל זאת לא
יצא להחמיר ולהצריך יותר ויותר לשיעור,
אלא להקל יצא ,שבסוף סיים ללוש שיעור
קטן ,שלא לחייבו בחלה כלל .ע"ש.

וגם

על המשקל אלא על המדה.

ובאות

ח' שם הוסיף :ולא יתכן לקבוע
השיעור במשקל של הרמב"ם,

שהרי אין קובעין דבר שנתנה בו תורה
שיעור מדה במשקל .ואין דברי הרמב"ם
במשקל הרביעית קביעות שיעור ,אלא
סימנא למקומו ושעתו .והמשקל שמסר
הרמב"ם ודאי א"א שישמש לנו לסימנא,
וכמ"ש הרמב"ם שזו טעות גלויה לשמש
במשקל ,ובודאי יש אפשרות של שינוי בין

על הביצים מגדלן וקטנותן כבר ידע

בכובד המים ,ובין בכובד השיעורים ,ובין

והרגיש בזה ,ופלא שלא הביאו זה

בכובד הקמח ,ולא היתה כוונת הרמב"ם

הפוסקים דידוע דבעל העיטור הי' שגור בפי

שישמשו בשיעור חלה במשקל גם במקומו

קפח
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 +ירוץ דברו

ושעתו ,רק אחר הדקדוק שיהיה הקמח על

הוא משקל ל' גרם ,לאו דוקא ,שהוא כ"ז

תכונה ידועה ,והיין על תכונה ידועה,

גרם בדיוק ,ואף שהשיעור הוא בנפח ולא

ולהחמיר בספק ,אבל לדידן ודאי אין לנו

במשקל ,מ"מ אחר שהפוסקים מדדו הכל,

ממשקל הרמב"ם כלום ,ואין לנו אלא

המשקל הוא בקירוב מאד להמדה בנפח.

קביעות המדה ע"פ מדידת האצבעות .ע"כ.

וכ"כ הפתח הדביר )סי' קצ( בשם כמה

והנה

מצת מכונה רגילה שוקלת כשלשים
גרם ,ובנפח השיעור הרבה פחות.

ובשם הגאון החזון איש כתבו ,ששיעור
כזית מצה הוא חצי מצת מכונה לפי שיש
לשער בכמות דהיינו בנפח ולא במשקל .אך
לא כן כתב בספר שיעורי תורה .וכתב
בשו"ת חזון עובדיה )כרך ב' עמ' תקיח(

דאפשר שבמצות שלנו שאינן דקות כל כך
אין לגרוע ממשקל שלשים גרם] .וכך

יראה שבכל ספריו של מרן
אאמו"ר

)שליט"א(,

כתב

השיעורין במשקל ,הן לגבי כזית מצה
בפסח ,או בסוכות ,הן לגבי ברכה אחרונה,
והן לגבי השיעורין ביוהכ"פ .ונקט כן
מאחר שאצל הצבור הרחב יותר קל לתפוס
השיעורין במשקל ,כי לא הכל בקיאים לידע
מהו השיעור בנפח ,וגם בפירות וכדומה
השיעור במשקל ובנפח קרוב זה לזה ,ולכן
כתב בכה"ח שכן המנהג פשוט אצל בעלי
ההוראה לשער במשקל ,וסיים :ואין לשנות.
]והביאור ע"פ תשו' רב שרירא גאון הנ"ל[.

שוב

והובא בכה"ח )סי' קסח ס"ק מו( וסיים ,וכן
המנהג פשוט אצל בעלי הוראה לשער כל
השיעורים במשקל ,כגון כזית מצה ,וכביצה
פת לאכילת קבע בסוכה ,הם לפי המשקל
כזית ט' דרהם ,והביצה י"ח דרהם ,ואין
לשנות  .22ע"ש.

והנה

לגבי מצה לכאורה כיון שמעיקר
הדין לשער בנפח אם כן די בקירוב

ל 20-גרם ,ונודע שהקמח קל מן המים,

מנהגו[.

והרואה

אחרונים לשער במשקל ,וכן הסכים לדינא.

וכמו שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות
)פרק ב' דחלה מ"ו ועדיות פ"א מ"ב( ,ששיעור
הקמח והחטה קל יותר משיעור המים בערך
כשליש פחות .ולפ"ז אף שהמצה שוקלת
פחות מ 27-גרם ,יש בה נפח כשיעור כזית.
והנה מרן אאמו"ר )שליט"א( כתב בספריו,
ששיעור כזית מצה הוא  27גרם ,וכנראה
שהוא משום שסמך על דברי הגר"ח נאה
בספרו שיעורי תורה )סימן ג' דין ט'( ,שלחץ
ומעך לחם בחזקה ,עד שהגיע שיעור הכזית
נפח שווה לשיעור כזית במשקל .ובדק
ומצא שכמעט אין הבדל בין משקל הקמח
למשקל המים .וכנראה יש שינוי בסוגי

יצא לאור חזון עובדיה הלכות סוכה,

הקמח .ועיין בחזון עובדיה על הלכות פסח

ושם )עמוד קיב( כתב ,דמש"כ שהכזית

)מהדורת תשס"ג עמוד עד( שכתב לגבי זקן או

 22כבר בארנו בתשובה לעיל בארוכה דעת מרן רבינו הגדול זיע"א .ע"ש ותרו"ץ.
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חולה שקשה להם לאכול כזית מצה שהיא

לענין ברכה אחרונה אחר משקל של עשרים

עשרים ושבע גרם ,שישתדלו לאכול שיעור

ושבע גרם .והראוני בספר ברכת ה' בח"ב

תשעה עשר גרם שזה שיעור כזית לדעת

)פ"א הערה  (23שעל זה סמכו העולם לשער

הרמב"ם והרי"ף .ע"ש .ויש לדייק מדבריו

הכל לפי משקל ,ואין לנו צורך לבטל

שלא כתב שמחמת שהמצה הוא דבר יבש

מנהגם דממה נפשך אין לחוש לקלקול,

והיא קלה מהלח ,ממילא בשיעור תשעה

והתקלה מחומרא זו כמעט ואינה מצויה,

עשר גרם יש שיעור כזית בנפח .ומדלא כתב

דאם אוכל יותר מכשיעור מה בכך ,ואם

כן משמע שסמך בכל כוחו על דברי הגר"ח

אוכל פחות מעט משיעור דידן ,נסמוך על
דברי הרי"ף והרמב"ם בשיעור כזית .23

ואין הכל בקיאים בשיעור נפח ,שיעור

ויש

נאה בספר שיעורי תורה ,וכנז' .שמאחר
במשקל לרווחא דמילתא .וכמו שכתב
הראבי"ה בכיו"ב ,דצריך שיהיה המאכל
בהרווחה לפי שאין אנו בקיאים בשיעור
כזית כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

והיוצא

להוסיף ,דהא ידוע דמה שנשאר בין
השינים אינו מצטרף לשיעור כזית,

וכדמוכח מהגמ' )חולין קג (:שאפילו לדעת
רבי יוחנן שהלכה כמותו ,דלענין איסורי
אכילה דבהנאת גרונו סגי ,ואין צריך הנאת

מזה דחזי לצרף סברת הרי"ף

מעיו ,מכל מקום מה שנשאר בין השינים

והרמב"ם ,דסבירא להו דשיעור

אינו מצטרף לכזית .שהרי אינו נהנה ממנו

כזית הוא פחות משליש ביצה ,ובשלשים

אפילו בגרונו .ולפי זה אם נצמצם את

גרם אוכל יש קרוב לודאי שיעור נפח של

השיעורים ונשער לפי נפח במדוייק ,הרי מה

שליש ביצה ברוב ככל האוכלים ,וכל שכן

שנשאר בין השינים אינו מצטרף ,ולכן

אליבא דהרשב"א הסובר דשיעור כזית הוא

מוכרחים להרבות בשיעור ולשער לפי

פחות מרבע ביצה ,דכל זה חזי לאיצטרופי

משקל.

f

 23אמנם לענין האכלת חולה ביוה"כ ,צירוף זה של הרי"ף והרמב"ם יהיה לנו לרועץ ,ולכן אין
לסמוך כלל על המשקל בכל סוגי המאכלים שמשקלם הסגולי קל מן המים ,כגון פרכיות אורז
וכל סוגי קרקרים למיניהם ,שבשיעור  30גרם יש בהם ככותבת הגסה ויותר .ומה גם שלענין
ברכה אחרונה בסוגי המאכלים הנ"ל ,השיעור להתחייב בברכה אחרונה הוא בפחות מ 30-גרם,
וה"ה בסוגי ה"לחם הקל" למיניהם ,שהרבה פעמים מתחייבים בברכת המזון בפחות מ 30-גרם.
ולפ"ז אין להורות בכל סוגי המאכלים ע"פ משקל קבוע.
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סימן כג
תחנון בערב פסח שני )י"ג באייר(
י"ד אייר התשפ"א ,כ"ט למטמוני"ם.
לכבוד ידידי וחביבי ,ליש ולביא ,כש"ת
ר' חנוך מזרחי נר"ו .בדבר

המנהג שלא לומר תחנון גם במנחה
שלפניו

ולענין

מנחה ביום שקודם ליום שלא

שאלתך האם יש לומר תחנון בתפלת

נופלים בו על פניהם ,הנה מרן ז"ל

מנחה בערב פסח שני )י"ג באייר( או לא,

בשלחנו הטהור )סי' קלא ס"ו( פסק בזה"ל:

אחר שראית שנחלקו בזה בבית הכנסת.

נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב ולא

הנני להשיבך תשובה מאהבה בקצירת

בט"ו בשבט ולא בראש חודש ולא במנחה

האומ"ר.

בנמחה שלפניו .בפורים אין נופלים על

המנהג שלא לומר תחנון בי"ד
באייר

הנה

מרן בש"ע )סי' קלא סעיפים ו-ז( מנה את
הימים שלא נופלים על פניהם ,ולא

הזכיר את פסח שני )י"ד באייר( ושמע מינה
שנופלים בו על פניהם .אולם פשט המנהג
אצל כל בני ספרד שלא לומר תחנון ביום
זה )ואצל בני אשכנז יש בזה חילוקי מנהגים,

ואכמ"ל(,

וכן

כתבו

רבים

שלפניו ,ולא בחנוכה ,ויש אומרים גם

מרבותינו

האחרונים ,ומהם המהריק"ש בהגהות ערך

פניהם .עכ"ל .ומקור דברי מרן הם בספר
שבולי הלקט )סי' ל( שכתב ,שאין נופלים על
פניהם בנמחה של ערב ראש חודש ,כיון
דקי"ל )ר"ה ל (:שאם באו עדים מן המנחה
ולמעלה נוהגים אותו היום קודש ולמחר
קודש .ולאחר מכן כתב לענין חנוכה שיש
אוסרים

מלשונם שדוקא במנחה שקודם ראש חודש
אין נופלים על פניהם ,אבל בשאר ימים כמו
ט"ו באב או ט"ו בשבט ,כן נופלים על
פניהם במנחה שקודם לכן.

לחם )סי' קלא( ,ובשיירי כנה"ג )שם הגב"י ס"ק

יב( ,והשל"ה )דרך חיים ותוכחות מוסר( ,והפרי

גם

במנחה

שלפניו.

ומשמע

אמנם

הפר"ח )סק"ו( כתב לבאר את מ"ש

חדש )שם סק"ז( ,והאליה רבה )ס"ק יד(,

הש"ע שאף במנחה שלפניו אין

ומהר"א אזולאי בהגהותיו על הלבוש

נופלים על פניהם ,קאי אכולהו ולא רק על

)סק"ז( ,ובשו"ת בית דוד )חאו"ח סי' נג(,

ראש חודש ,דכל יום שאין בו נפילת אפים

והשלמי ציבור )דף קנא ע"ג( ,וכף החיים )אות

אין נוהגין ליפול במנחה שלפניו .ע"ש .ואף

צח( ועוד .ע"ש.

שמלשון מרן לא משמע כן ,וכבר השיג בזה

ירוץ דברו +
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הכסא אליהו )שם סק"ג( על הפר"ח .וכן הרב

אמירת תחנון ביום י"ד אייר עצמו ,במנחה

עולת תמיד )סק"כ( הבין בדעת מרן ז"ל

שלפניו יש לומר תחנון משום הבו דלא

שבמנחה שקודם ט"ו באב וט"ו בשבט כן

להוסיף עליה .ומה גם שעיקר פסח שני אינו

נופלים על פניהם .והובא להלכה במשנה

אלא בין הערביים בי"ד באייר ,ודי לנו שלא

ברורה )שם ס"ק לב( ע"ש .מ"מ כיון שבכל

לומר תחנון אף בשחרית של יום י"ד באייר,

דיני נפילת אפים אזלינן בתר המנהג

ואין לנו להוסיף גם מנחה שלפניו .ושכן

כמבואר בשו"ת הריב"ש )סי' תיב( ועוד ,אף

הסכים עמו ר' אבה'ו מרן מלכא זיע"א.

אם תמצא לומר שאין כן דעת מרן ,מכל

ושכן כתב הגרי"מ טוקצינסקי בספר ארץ

מקום המנהג פשוט שבכל יום שאין

ישראל )סי' יח אות א( ,ובספר עיר הקודש

אומרים תחנון ,אין נופלים על פניהם גם

והמקדש ח"ג )פכ"ה עמ' שנב( ובלוחותיו,

במנחה שלפניו ,וכמו שכתב בשיירי כנה"ג

וכתב שהחילוק בינו לבין שאר ימים שאין

)שם ס"ק יג( ,דמנהגינו שכל יום שאין נופלים

אומרים בהם תחנון מובן .ע"ש.

על פניהם ,אין נופלים במנחה שלפניו .וכ"כ
הלבוש )סעיף ו( ,והמקור חיים )אות ו(,

כמה הערות על ד' הגאון הלכה
ברורה הנ"ל

והפמ"ג )אש"א ס"ק יד( ,וכה"ח )אות קא(

ועוד .ע"ש .ואף העולת תמיד והמשנ"ב
אחר שכתבו בדעת מרן הש"ע דדוקא בערב
ר"ח אין נופלים על פניהם ,סיימו שאין
המנהג כן .כיעו"ש .ולפ"ז הוא הדין אף
במנחה של ערב פסח שני אין לומר תחנון.

וטרם

כל שי'ח יהיה באר'ש ,יש לציין דאין
קשר בין הא דאמרינן תחנון בתפלת

המנחה בערב ר"ה ובערב יוה"כ ,לבין
אמירת תחנון במנחה של ערב י"ד באייר.
דהטעם שם הוא משום שאומרים תחנון
בסליחות בליל כ"ט באלול ובליל ט'

דברי הגרד"י נר"ו בהלכה ברורה
בזה

איברא

בתשרי ,ואין טעם להפסיק במנחה ולחזור
ולומר בסליחות ,וכמ"ש המאמר מרדכי )סי'

דחזיתיה להגאון רבי דוד יוסף

קלא ס"ק יא( וז"ל :ומה שנופלים במנחה

שליט"א בספרו הלכה ברורה ח"ז

שלפני ערב ר"ה וערב יוה"כ טעמא רבה

)סי' קלא ,עמ' נג( שכתב ,שיצאו מן הכלל
ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים,
שבתפלת המנחה שלפניהם )דהיינו ביום כ"ח

איכא

במילתא,

בסליחות בלילה וא"כ אינו מן הדין להפסיק
במנחה .ע"כ .וברור שאין זה ענין לערב י"ד
באייר .ודו"ק.

באלול ,ויום ח' בתשרי( נופלים על פניהם .וכן
בערב יום י"ד באייר )דהיינו במנחה של יום י"ג

שהרי

אומרים

וידוי

ומעתה

הבוא נבוא למ"ש בספר הלכה

באייר( נופלים על פניהם .ובבירור הלכה )שם

ברורה הנ"ל ,הנה מ"ש דכיון

אות מא( ביאר ,דכיון דנחלקו הפוסקים בענין

שנחלקו הפוסקים לענין אמירת תחנון ביום

קצב
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י"ד באייר עצמו ,הבו דלא להוסיף עליה

שם ,מ"מ לענין אמירת תחנון כל היום

בתפלת המנחה שלפניו .אם יורשה לי הקטן

נחשב יו"ט ,והראיה שבשחרית אין אומרים

להעיר ,הנה יש לומר דאחר שנתפשט

תחנון ,ומינה שגם במנחה שלפניו אין

המנהג אצל כל בני ספרד שלא לומר תחנון

אומרים וכאמור .עכת"ד.

ביום י"ד באייר ,ממילא יש לנהוג כן גם
במנחה שקודם לכן ,ואין לחלק בין יום זה

דברי הרב ברכת יהודה ,ושאר
מחברי זמנינו נר"ו בזה

לשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון,
שהמנהג פשוט שלא לומר תחנון גם במנחה
שלפניהם .וכבר העד העידו בנו הכנה"ג
והפר"ח ,שעניינים אלו תלויים במנהג.

ומה

ואחר

הדברים האלה ראיתי להג"ר יהודה
ברכה שליט"א בשו"ת ברכת יהודה

ח"ד )סי' יד( שהאריך בנ"ד כיד ה' הטובה

שכתב עוד שעיקר פסח שני הוא בבין

עליו ,ושם הביא דברי רבינו שמואל ויטאל

הערביים ביום י"ד אייר ,ודי לנו שלא

זיע"א בסידור חמדת ישראל )דף עה ע"ב(

לומר תחנון בשחרית ,ולא להוסיף גם מנחה

בשם רבינו האר"י ז"ל ,וז"ל :אלו הימים

שלפניו .הנה יש לומר דאף שההקרבה היא

שאין נופלים על פניהם כפי מהרי"א ]מורנו

מחצות היום ואילך ,מ"מ משעות הבוקר

הרב יצחק אשכנזי[ מורי הרב זלה"ה ,ואין

הוא יו"ט דיליה ,וכמו שכתבו הפוסקים

אומרים בהם תחינה וכו' ,כל חודש ניסן,

לגבי עשיית מלאכה ביום המילה שחשוב

"י"ג באייר במנחה" ,י"ד באייר שהוא פסח

כמקריב קרבן .ודו"ק .וכיון שכבר מן

שני ,יום ל"ג בעומר וגם במנחה בערב שלו

הבוקר חשיב יו"ט ,ממילא אין לומר תחנון

וכו' .עכ"ל .וסידור זה הוא בר סמכא ,וכפי

במנחה שלפניו .וכבר קדמני בתירוץ זה

שהעיד על אמיתות הכת"י מרן החיד"א

הגאון הנאמ"ן שליט"א בקובץ אור תורה

בכמה דוכתי ,והאדמו"ר ממונקאטש בעל

)אייר תשמ"ט סי' קכו אות ב( ,ונדפס גם בגליון

שו"ת מנחת אלעזר שטיפל בכת"י להוציאו

בית נאמן )גליון  13אות כב( ובשו"ת רבבות

לאור עולם ,האריך בהקדמת הספר על

אפרים ח"ו )סי' רנח( ,וזת"ד :יום ההקרבה

השתלשלות הכת"י לידו ,ושמונה מגדולי

נחשב כיו"ט גמור כדאיתא בירושלמי

הדור סמכו את ידיהם על אמיתות הכת"י,

והובא בתוס' פסחים )נ (.שהיחיד שמביא

וכפי שהובאו בהקדמת הספר .ומאחר

קרבן אסור במלאכה ביומו .ע"ש .וכן איתא

ומהרש"ו העד העיד בנו בשם רבינו האר"י

בבבלי עירובין )מא (.ותענית )יב ,(.שיום

ז"ל שאין נופלים על פניהם ביום י"ג באייר

עשרה באב נחשב כיו"ט לבני סנאב בן

במנחה ,תו אין ספק בדבר ,כי רבינו האר"י

בנימין שהיו מביאין בו קרבן עצים

ז"ל נגלו לו תעלומות חכמה מפי אליהו
הנביא ז"ל.

למערכה .ע"ש .וא"כ כיון שהוא נחשב
כיו"ט ,אע"פ שלענין מלאכה אין איסור רק
מחצות ולמעלה וכמ"ש התוס' בפסחים

וכ"כ

בסידור הרש"ש )עמוד קיח( ,שאין
לומר תחנון בפסח שני ובמנחה
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שלפניהם .וכן מבואר בדברי מרן החיד"א

הגר"ד יוסף שליט"א )בעל הלכה ברורה הנ"ל(,

בספר קשר גודל )סי' יט אותיות יז -יח( שאין

והסכים לכל מ"ש ,והדגיש ואמר שבהגלות

ליפול על פניהם במנחה של יום י"ג .וכן

נגלות דברי האריז"ל כן יש להורות שלא

מבואר בסידור בית עובד )דף צג אותיות ג -ד(,

לומר תחנון בערב יום י"ד באייר פסח שני,

וכן מוכח מספר שלמי צבור )דף קא הלכה ו

ומצוה לפרסם הדבר .וכ"כ בהגהות איש

והלכה ט( ,ומספר ילקוט מעם לועז שמות

מצליח על המשנ"ב )סי' קלא סעיף ו( עכת"ד.

)ח"ג עמוד תתשפב( .וכ"כ להדיא בספר נהר

בכל ספק בנפ"א ותחנון הולכים
להקל

מצרים )הלכות נפ"א אות ו( ,וכ"כ בספר כתר
שם טוב ח"א )עמוד עג( שמנהג א"י שלא
נופלים ע"פ במנחה של יום י"ג .וכ"כ

שו"ר

לידידי הגאון רבי משה יוחאי רז

הגר"ח נאה בספר שנות חיים ,וכן נראה

שליט"א בשו"ת ימין משה ח"א )סי'

מסתמות לשון ספר נתיבי עם )סי' קלא( וספר

נו( שהעלה כאמור ,והוסיף דידוע שבכל

קיצור ש"ע טולידאנו )בדיני נפילת אפים אות

עניני התפלות אזלינן בתר רבינו האר"י ז"ל

כ( ,וספר קיצוש"ע מקור חיים )פרק כד הלכה

וכמ"ש בשו"ת יחוה דעת ח"ד )סי' מב(,

י( ועוד.

ובנדון דידן אין גילוי דעת מפורש בשלחן

גם

הגאון הנאמ"ן כתב בירחון אור תורה
)אייר תשמ"ט סי' קכו אות ב( שמנהג תוניס

וג'רבא שלא לומר תחנון ביום י"ג באייר
במנחה ,והזכיר שם מ"ש מהרש"ו בסדור
חמדת ישראל הנ"ל .וע"ש עוד מ"ש בזה.
וע"ע מ"ש בזה בספר ילקו"י )מהדו"ת הלכות

תפלה ח"ב סי' קלא הערה לז( ,ובסידור חזו"ע
כתב שלא לומר תחנון ביום י"ג במנחה.
וכ"כ בשו"ת דברי בניהו ח"א )חאו"ח סי' ג(,
וכן העלה הרה"ג רבי דקל כהן שליט"א
בתשובה שהובאה בירחון אור תורה )סיון

תשס"ח עמוד תתכג( .גם בשו"ת ברית אברהם
חלק ד )סי' ב( כתב ,דשב ואל תעשה עדיף.
ע"ש .וע"ע בשו"ת אבני דרך ח"ו )סי' רד(.
אף הגרד"י נר"ו חזר בו בהגלות
נגלות דעת האריז"ל

וסיים

ערוך שלא לומר .ומה גם דספק נפילת אפים
רשות ,וכמ"ש בתשובות רב נטרונאי גאון
)או"ח סי' לז( וז"ל :ורב נטרונאי כתב ,נפילת
אפים בציבור על פניהם אחר התפלה רשות
היא .ע"כ .וכ"כ בשו"ת הריב"ש )סי' תיב(.
ועל פי זה כתב החיד"א בברכי יוסף )סי' קלא

ס"ק יג( בשם הרב החסיד מוהר"ר יעקב
מולכו בתשובותיו כת"י )סי' קמה( וז"ל:
כשיש ספק אם יפלו על פניהם ,יותר טוב
שלא ליפול ,דנפילת אפים רשות ,ואם לא
יפול אין בכך כלום .ע"כ .ולכן כאשר
הדבר מפורש בשם האר"י ז"ל ,שב ואל
תעשה עדיף .ע"ש .וכן הסיק גם ידידי
הגאון רבי פנחס רז בספרו "פתח שערי
שמים" ח"ד )עמ' שנה( ע"ש .וכ"כ הגר"ד
ברדא שליט"א בשו"ת רביד הזהב ח"ג )סי'

סא( ע"ש .וע"ע להגרב"צ מוצפי שליט"א

שם הגהמ"ח שליט"א בזה"ל :אמר

בשו"ת מבשרת ציון ח"ב )סי' פג( שכתב

הכותב ,דברי הנ"ל היו למראה עיני

במסקנתו בזה"ל :נחלקו הפוסקים אם יש
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לומר תחנון במנחה בערב פסח שני,

באייר( ,וכיון שמנהג הספרדים פשוט

והמקילים שלא לאומרו יש להם על מה

שלא לומר תחנון ביום י"ד באייר ,הוא

שיסמוכו .ע"כ .והנה לא זכר ש'ר בתשובתו
הרמתה שם מדברי מהרש"ו בסידור חמדת
ישראל הנז' לעיל בשם רבינו האריז"ל,
והנלע"ד דאם היה רואה דבריו היה מכריע
בפשיטות שלא לומר תחנון )ולא רק בלשון יש

הדין שאין לומר תחנון במנחה שלפניו.
ואף שיש שרצו לחלק בזה ,מכל מקום
בהגלות נגלות דברי מורינו רבי שמואל
ויטאל זיע"א בשם רבינו האר"י ז"ל

להם ע"מ שיסמוכו( .וכן העלה שלא לומר

שכתב להדיא שלא לומר תחנון במנחה

תחנון במנחה של יום י"ג באייר מרן

זו ,כן עיקר להלכה .ומה גם דקיימא לן

הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף )על דיני

בכל ספק בדין תחנון דאזלינן לקולא .וכן

ספיה"ע ,תשע"ט עמ' תקלו( ,ובשו"ת הראשון

העלו רוב ככל רבותינו האחרונים .ואף

לציון ח"ב )חאו"ח סי' יב( ע"ש .וכן עיקר.

הגר"ד יוסף שליט"א חזר בו בזה ממה
שהעלה בספרו הלכה ברורה לומר

מסקנא דדינא

תחנון ,כמו שכתב בשמו בשו"ת ברכת

המורם מן האמור ,דנחלקו רבותינו

יהודה .וכן ראוי לנהוג.
בברכת התורה

הפוסקים האם יש לומר תחנון
בתפלת המנחה בערב פסח שני )י"ג

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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בענין וידוי בין התקיעות
בס"ד ,ערב שב"ק פר' ניצבים תשע"ט
)בתוספת נופך סמוך להדפסה(.
לכבוד ידידי וחביבי ,ליש ולביא ,איש
כלבבי ,היקר והאהוב ,יהא רענן
כגן רטוב ,ולו יהיה כל טוב ,איש רם
ונעלה ,כליל כל מעלה ,מעשיו לשם
שמים לעטר הכלה ,ראש וראשון לכל

למעלה בהתחברות קול השופר העולה
למעלה .ע"כ .וכן הוא בפרי עץ חיים )שער

ראש השנה פ"ה דף כד ע"ד( ע"ש .וראה
להשל"ה הקדוש )מס' ר"ה נר מצוה אות כ(

שהביא דברי הפע"ח ,וכתב ע"ז :ויהיה זריז
שלא יבטל חס ושלום שמיעת הקולות.
ונראה בעיני ,טוב שיתוודה ויפרט חטאיו
בין תשר"ת לתש"ת ,ובין תש"ת לתר"ת,

דבר שבקדושה ,אבן הראשה ,וכל טוב

שאז מפסיקין קצת בלאו הכי .ובשעה

עשה ,מוכתר בנימוסין וראוי לקילוסין

שמתוודה ,יבכה ויתחרט במאד ,ויבקש

כש"ת הרב שי אוחנה נר"ו .אחדשה"ט.

מחילה מהשי"ת ,ומודה ועוזב ירוחם .ע"כ.

הנני להשיבו בענין וידוי בין התקיעות,

ודברי השל"ה הובאו להלכה במג"א )סי'

ומאת ה' אשאל מענה שלא אכשל בדבר

תקפד סק"ב( ,וכ"כ בש"ע הגר"ז )שם ס"ב(,

הלכה.

ובספר חמדת ימים )הנד"מ ח"ג עמ' קמו(.
וכ"כ מהר"א ישראל בספרו כסא אליהו )סי'

דברי רבינו האר"י ז"ל שיש
להתוודות בשעת התקיעות

תקפד אות ב( ,ומהר"י עייאש במטה יהודה
)שם סק"ב( ע"ש .וכן כתב מהר"מ ששון

ומפורסמים בשערים המצוינים

שנדוך ז"ל באמרי ששון )שער הדין עמוד עח(

בהלכה דברי מהרח"ו זיע"א

וז"ל :יתוודה בלחש בין התקיעות על כל

בשער הכוונות )דף צ ע"א( שכתב וז"ל:

אשר פעל ועשה ,ויתחרט וישוב מעבירות

נוהג

שבידו ושב ורפא לו .ויזהר שלא לשוח

להתוודות על חטאיו בלחש שלא ישמעו

משהתחיל לשמוע ברכת קול שופר עד סוף

הדברים לאזניו וכו' .ואפילו בלחש לא היה

התפלה .ע"כ .וכן כתב בספר ארץ חיים

נוהג להתוודות אלא בעת תקיעת שופר

הכהן )על תהילים מזמור פא דף סט ע"ב( ,וכן

דמיושב ,לפי שאז מתערבב השטן ואינו

הוא בספר משנת חסידים )מסכת יום ראש

משגיח לקטרג ,ואז דברי הוידוי ההוא עולין

השנה פרק ו משנה ה( .וכ"כ טובינא דחכימי

ידועים

ומורי

ז"ל

]רבינו

האר"י[

היה
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מרן החיד"א במורה באצבע )סי' ט אות רס(,

דהיינו תש"ת ,או ילולי יליל )תרועה( ,דהיינו

ומהר"ח פלאג'י במועד לכל חי )סי' יד אות

תר"ת ,או תרוייהו )שברים ותרועה( ,דהיינו

י( ,והרי"ח הטוב בבן איש חי )פר' נצבים אות

תשר"ת .ולא סגי בתשר"ת ,דדילמא גנוחי

יג( ,והוסיף שבסידור רבינו הרש"ש ז"ל

בלבד והתרועה מפסקא בין

השברים

מסודר נוסח וידוי להתוודות בין הסדרים.

לתקיעה שאחריה ,ודילמא ילולי בלבד,

ע"ש .וכן הוא בכף החיים סופר )סי' תקפד

והשברים מפסיקים בין התקיעה הראשונה

אות ו ,וסי' תקצב אות טו"ב( ע"ש .וכ"כ בספר

לתרועה שאחריה.

יסוד ושורש העבודה )שער יא שער האיתון פרק
ג( ,ומהר"א כלפון ז"ל בלקט הקציר )סימן ל

דעת הרמב"ם שכל התקנה היא
מחמת ספק

אות כח ,עמ' תמה( ,ומהר"ש אבן דנאן ז"ל
בספר לשד השמן )דרוש ליום ב' דראש השנה

עמ' עה טור ב( ,ומהר"א חמוי ז"ל בספר בית
דין )דיני התקיעות סעיף ג דף קכב ע"א( ע"ש.
וכן כתב הרב בעל לבושי שרד ז"ל בספר
ערבי נחל על התורה )דרוש לראש השנה דף

קיב ע"א( וז"ל :לכן אנשי לבב שמעו ותחי
נפשיכם להתעורר בעת תקיעת השופר
בבכיה ובתשובה בעזיבת החטא בחרטה

וכתב

הרמב"ם )פ"ג מהל' שופר ה"א( וז"ל:
כמה תקיעות חייב אדם לשמוע

בראש השנה ,תשע תקיעות .לפי שנאמר
תרועה ביובל ובראש השנה שלש פעמים,
וכל

תרועה

פשוטה

לפניה

ופשוטה

לאחריה .ומפי השמועה למדו שכל תרועות
של חודש השביעי אחד הן .בין בראש
השנה בין ביום הכפורים של יובל תשע

ווידוי ,וכמו שכתב האריז"ל שבשעת

תקיעות תוקעין בכל אחד משניהן .תקיעה

התקיעות יתודה כל אדם בלחש ,ואזי אלו

ותרועה ותקיעה ,תקיעה ותרועה ותקיעה,

מובטחים לשבור החומה ויופיע אור כבוד

תקיעה ותרועה ותקיעה) .הלכה ב( :תרועה זו

ה' עלינו ואז נזעק לפני הקדוש ברוך הוא

האמורה בתורה ,נסתפק לנו בה ספק לפי

עלינו

אורך השנים ורוב הגלות ,ואין אנו יודעין

ויגאלנו מבור שאון טיט היון .עכ"ל .וכ"כ

היאך היא .אם היא יללה שמייללין הנשים

עוד אחרונים רבים.

ביניהן בעת שמייבבין .או האנחה כדרך

אבינו

שבשמים

ויכמרו

רחמיו

שיאנח האדם פעם אחר פעם כשידאג לבו
קושיא ע"ז מתקנת רבי אבהו

ולכאורה

מדבר גדול .או שניהם כאחד האנחה
והיללה שדרכה לבוא אחריה ,הן הנקראים

יש להקשות מהא דאיתא בגמרא

תרועה .שכך דרך הדואג להתאנח תחלה

בראש השנה )לד ,(.אתקין רבי

ואחר כך מיילל .לכך אנו עושין הכל) .הלכה

אבהו בקסרין ,תשר"ת ג' פעמים ,תש"ת ג'

ג( :יללה היא שאנו קוראין תרועה ,והאנחה

פעמים ,תר"ת ג' פעמים .ואמרינן דה"ט דר'

זו אחר זו היא שאנו קוראין אותה שלשה

אבהו דמספקא ליה אי גנוחי גנח )שברים(,

שברים .נמצא סדר התקיעות כך הוא ,מברך
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ותוקע תקיעה ולאחריה שלשה שברים

ד' האחרונים הסוברים שאין
להתוודות משום חשש הפסק

ואחריה תרועה ואחריה תקיעה ,וחוזר כסדר
הזה שלש פעמים .ותוקע תקיעה ואחריה
שלשה שברים ואחריה תקיעה ,וחוזר כסדר
הזה שלש פעמים .ותוקע תקיעה ואחריה
תרועה ואחריה תקיעה ,וחוזר כסדר הזה
שלש פעמים .נמצא מנין התקיעות שלשים
כדי להסתלק מן הספק .עכ"ל.

ומבואר

דס"ל להרמב"ם שסדרי תשר"ת
תש"ת ותר"ת ,נעשים משום

הספק ,האם התרועה היא גנוחי או ילולי או
שניהם יחד .ונמצא איפוא שאין יוצאים ידי
חובה בודאי אלא לאחר ששומעים כל
השלשים קולות .וכדברי הרמב"ם כתבו גם
רבינו

ישעיה

הראשון

בפסקיו.

ובעל

העיטור )דף ק ע"א( ,והאור זרוע ח"ב )סי'

ולפי

זה אין להפסיק בדיבור כלל בין סדר
תשר"ת לסדר תש"ת ,או בין סדר

תש"ת לסדר תר"ת ,כיון שבין הסדרים
עדיין יש ספק אם יצאנו ידי חובה ,ואם
ידבר בין הסדרים נמצא שמפסיק בין
הברכה למצוה ,ולכן לכאורה אין להתוודות
בפה בין הסדרים .ועיין בספר מעשה רב )סי'

רו( שכתב בשם הגר"א ,וז"ל :אין אומרים
שום מזמור קודם תקיעת שופר ,ולא היהי
רצון הנדפס במחזורים" ,ולא יהי רצון בין
כל סדר וסדר"  .1ע"כ .וכן הוא בספר
פסקים ותקנות של רבי עקיבא איגר ז"ל
)עמ' סג אות ה( שהנהיג שלא לומר שום יהי

רסט( ,והמאירי )ר"ה לד ,(.ושבולי הלקט )סי'

רצון בין סדר אחד לחבירו ,לא התוקע ולא

שא( ,והמנהיג )הל' ר"ה אות יט( ע"ש.

הציבור ,רק אחר שתקע כל הסדרים יאמר
יהי רצון ויכלול בו כל הסדרים .ע"ש .וכ"כ

נראה לכאורה שגם מרן ז"ל סובר
כהרמב"ם

וכן

הגאון מליסא בספרו דרך החיים )סי' קמח(.
וכ"כ המשנה ברורה )סי' תקצב ס"ק יב( .וכן

נראה גם דעת מרן הש"ע )סי' תקצ ס"א(

העלו בשו"ת בנין עולם )חאו"ח סי' לא(,

שצדיק עת'ק לשון הרמב"ם הנ"ל.

ובשו"ת מהרי"ל דיסקין )קונטרס אחרון אות

ובבית יוסף )שם( כתב להדיא בדעת

עט( ע"ש .וכן פסק מרן הראש"ל הגר"ע

הרמב"ם דספק גמור נסתפק לנו לענין הדין.

יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"א )חאו"ח

סק"ב(

סי' לו( ,והניף ידו שנית בח"ג )חאו"ח סי' לב-

ע"ש.

וכ"כ

הפמ"ג

)שם

מש"ז

דמשמעות המחבר כהרמב"ם ז"ל .ע"ש.

לד( ,ואל השלישי לו בא בחזון עובדיה ימים

 1אמנם אין הכרח כלל לומר שהגר"א נהג כן משום דס"ל דהוי הפסק ,שהרי גם את היהי רצון
שקודם התקיעות אמר שלא להגיד .ויותר נראה שהוא משום שינויי הנוסחאות ושמות
המלאכים המובאים שם .ועיין היטב בשו"ת שבט הלוי ח"ה )סי' סט( ,ובשו"ת יצחק ירנן ברדא
ח"א )סי' מז( ודו"ק.

קצח
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נוראים )עמ' קלה( ,ובעוד כמה מקומות

דמיושב( ולא נשאר ספק בדבר .ע"כ .וכ"כ

בספריו הקדושים.

בשו"ת יבי"א ח"א )סי' לו אות ד( בדעתו,

יישוב למנהג הוידוי ע"פ ד' רב האי
גאון ז"ל

אמנם

וכתב שע"פ זה סרה תמיהתו של האור זרוע
)סי' רסט( על ר"ח .ע"ש .גם הרי"צ גיאת )הל'

ר"ה עמ' נג( הביא דברי רב האי גאון וכתב

נראה ליישב המנהג ע"פ דברי רבינו

שכן דעת רב שרירא גאון ,ושעיקר הדבר כך

האי גאון בתשובה )הובא ברא"ש פ"ד

הוא מימות נביאים ראשונים .ע"ש .וכן

דר"ה סי' י( שכתב ,אל תחשבו שבימי ר'

הרז"ה בעל המאור הביא דברי רבינו האי

אבהו נפל ספק בענין זה ,אי גנוחי גנח ,או

גאון ,וקילסו ,שדבריו מתוקים מדבש ונופת

ילולי ילל .אלא המנהג בכל ישראל היה,

צופים .ע"ש.

מהם עושים יבבות קלות שאנו קוראים להן

ולפי

סברת רבינו האי גאון ודעימיה ,אחר

תרועה ,ומהם היו עושים שברים ,ואלו ואלו

ששמעו סדר תשר"ת ג' פעמים כבר

יוצאים י"ח ,כי גם שברים כבדים תרועה

קיימו מצות שמיעת קול תרועת השופר,

הן ,אלא שהדבר היה נראה כחלוקה ,אע"פ

וכבר אין חשש הפסק בין הברכה למצוה,

שאינה חלוקה ,ומה שאמר אביי בהא פליגי,

ורשאים להפסיק בוידוי בין הסדרים.

מר סבר גנוחי ,ומר סבר ילולי ,לאו פלוגתא
ממש היא שיהו מטעים אלו את אלו ,אלא
מר כי אתריה ומר כי אתריה .ולדברי הכל

בזוה"ק מבואר שכל הקולות אמת

והנה

גם ע"פ הזוהר הקדוש )פרשת פינחס דף

שברים ויבבות קצרות תרועה הן .ור' אבהו

רלא ע"ב( מיושב מנהג הוידוי בין

תיקן שכל ישראל יהיו נוהגים מנהג אחד

התקיעות ,וז"ל הזוה"ק שם :ועל דא לא

ולא יהיה ביניהם דבר של הדיוטות נראה

ידעי הני בבלאי רזא דיבבה ויללה ,ולא

כחלוקה .ע"כ .וכן הוא בשו"ת תמים דעים

ידעי דתרוייהו איצטריכו ,יללה דאיהי דינא

)סי' קיט( ,ובספר המאורות )עמ' רסב(,
ובאוצר הגאונים )ר"ה סי' קיז( ע"ש .וכן

תקיפא ,ותלת תבירין דהוו גנוחי גנח ,דינא
רפיא  .2אינון לא ידעי ועבדין תרוייהו

נראה דעת רבינו חננאל )ר"ה שם( שכתב,

)מספיקא( .ואנן ידעינן רזא דא ועבדינן

שנהגו לתקוע במלכיות תשר"ת ,בזכרונות

תרוייהו וכלא נפקא לאורח קשוט .ע"כ.

תר"ת ,ובשופרות תש"ת .להודיע "שהכל

ומבואר דגם ע"פ הזוה"ק אין שום חשש

אחד הן" והכל יצאו ידי חובה כבר )בתקיעות

להתוודות בין התקיעות ,דכבר בסדר

 2ובשער הכוונות )דף צט ע"א( כתב ההיפך ,וז"ל :ואח"כ זכרתי כי שמעתי ממורי ז"ל ,כי
שברים הם דינא קשיא והם בלאה ,ותרועה דינא רפיא והיא ברחל .ע"כ .וצ"ע .וראה עוד
מ"ש בזה הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א בס' כרם אליעזר )סי' ה ,עמ' תתכה( הנדפס
בסוה"ס פרדס יוסף החדש לרב אחאי הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א .ודו"ק.
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הראשון חשיב שפיר התחלת המצוה ,שהרי

שוידוי בהרהור הלב מועיל לגמרי לענין

כל סדרי תשר"ת תש"ת תר"ת נצרכים

התשובה ,שהרי הרמב"ם )פ"ב מהל' תשובה

לקושטא דדינא ,וא"כ אין הפסק כלל בין

ה"ב( כתב וז"ל :ומה היא התשובה ,הוא

הברכה למצוה.

שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו

לכאו' קשה על המנהג מד' הרמב"ם
ומרן ז"ל ,ועוד שיש עצה להרהר
תשובה בלבו

ברם

אכתי לא איפרק מחולשא היאך
נוהגים כן לכתחלה אחר שמרן ז"ל

שקבלנו הוראותיו ,ס"ל כהרמב"ם וסיעתו,
דכל הקולות נעשים משום הספק ,ולשיטתם
אין להתוודות בפה בין הסדרים כיון שיש
בזה חשש הפסק ,ובפרט שיש עצה והיא
להתוודות בהרהור הלב ,שהרי וידוי בפה
אינו

מעכב

את

התשובה,

כדאמרינן

בקידושין )מט (:האומר לאשה הרי את
מקודשת לי על מנת שאני צדיק ,אפילו היה
רשע גמור ,מקודשת ,שמא הרהר תשובה
בלבו .וכ"כ בשו"ת זרע אמת ח"א )סי' פט(,
שאין התשובה אלא בהרהור הלב לבל
יוסיף עוד לכסלה .ע"ש .וכ"כ בשו"ת משנה
שכיר ח"ב )סי' קסב( דפשיטא שהכפרה אינה
תלויה

בוידוי,

ומיד

ששב

בתשובה,

ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד וכו' .וצריך
להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו
שגמר בלבו .ע"כ .ומבואר שגמר התשובה
היא בוידוי בשפתיו ,לומר מה שגמר בלבו.
וכן מבואר עוד שם )בפ"א ה"א ,ובפ"ב ה"ג,
ובפ"ז ה"א( ע"ש .וכן כתב החינוך )מצוה
שס"ד(

וז"ל:

ועיקר

הוידוי

שקבלנו

מרבותינו ונהגו בה כל ישראל לאומרו בימי
התשובה הוא אבל חטאנו אשמנו וכו' ,וכן
במסכת שמחות תניא וכו' ,ואם יכול
להתוודות בפיו יתוודה ואם לא יתוודה
בלבו .ע"כ .ומבואר דהיכא דיכול להתוודות
בפיו כך חייב לעשות .וכ"כ רבינו בחיי
בספר כד הקמח )ערך וידוי( וז"ל :ידוע כי
הוידוי מצות עשה שבתורה וכו' ,וענין
הוידוי הוא שיתוודה ויאמר להקב"ה
חטאתי לפניך וכו' .ושוב הביא בהמשך
דברי מסכת שמחות שאם אינו יכול
להתוודות

בפיו

יתוודה

בלבו.

ע"ש.

נסתיימה התשובה לגמרי .ע"ש .וכ"כ מרן

והריקאנטי )במדבר פ"ה ופ"ז( כתב וז"ל:

הגר"ע יוסף זצ"ל בחזון עובדיה )עמ' קלז(

ואמר והתוודו את חטאתם ,כי צריך

ע"ש .ומעתה לכאורה נראה לומר דשב ואל

להתוודות בפיו ממש .עכ"ל .וכ"ה בספר

תעשה עדיף ,ואין לומר הוידוי בפה בין

לקט יושר לתלמיד מהרא"י )ח"א עמ' קלז(

התקיעות.

וז"ל :וזהו סדר הוידוי מן התשובה ,חטאתי
עויתי פשעתי ,וצריך לפרט החטא ולהוציא

דעת פוסקים רבים שצריך וידוי
בשפתיו דוקא

וטרם

בשפתיו ,כדי לעורר החרטה .ע"כ .וכ"כ
הספורנו )דברים ל ,יד( בזה"ל :להכיר בלבך

נרד אל עמק יהושפט יש להקדים

את חטאך ואת האל יתברך שחטאת לו,

ולומר דלאו מילתא פסיקתא היא

ולהתחרט ולהתוודות על זה בפיך .עכ"ל.

ר
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ובשו"ת מהר"י ווייל )סי' קצא( כתב וז"ל:

לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני

ועיקר תשובה בפה דכתיב והתודה ,והיא

צדיק ,אפילו היה רשע גמור ,מקודשת,

מצות עשה .ע"כ .וכ"כ בספר חרדים )פרק

שמא הרהר תשובה בלבו .ולכאורה מבואר

י"ב אות כ"ה( וז"ל :מצות עשה שיתודה בפיו

להדיא דתשובה בהרהור בלבד סגי .וכבר

השב בתשובה ,ויפרט החטא עצמו שעשה,

עמדו בזה האחרונים ,עיין להגאון המבי"ט

כמו שנאמר "חטא העם הזה חטאה גדולה

בקרית ספר )פ"א מהל' תשובה הט"ז( שכתב,

ויעשו להם אלהי זהב" )שמות לב ,לא(,

והוידוי הוא גמר התשובה ,אע"ג דמשהרהר

שנאמר "והתודו את עונם ואת עון אבותם"

תשובה בלבו נקרא צדיק גמור ,אפילו הכי

)ויקרא כו ,מ( עכ"ל .וראה עוד להפמ"ג

לא הוי תשובה מצוה בפני עצמה אלא עם

)פתיחה כוללת ח"ג אות י( שכתב וז"ל :והוי

הוידוי שהוא גמר התשובה .ע"כ .ומבואר

יודע דהרמב"ם ז"ל )פ"א ה"א( כתב שעיקר

דבהרהור לבד כבר חשיב צדיק גמור ,אך

התשובה וידוי דברים "בפה" דוקא ,משמע

לענין תשובה גמורה בעינן וידוי בפה דוקא.

שם דהמצות עשה של תורה בשוגג

וכ"כ מדנפשיה המנחת חינוך )מצוה שס"ד(

שיתוודה עם הקרבן או במזיד ,הרהור לא

דאחר שביאר שוידוי צריך להיות דוקא בפה

מהני עד שיוציא בשפתיו ,ומיהו הרהור

ולא במחשבה ,הקשה מהגמ' בקדושין

הלב נמי בעינן כאן ,דאל"כ הוה כטובל

הנ"ל ,ותירץ ,דיש לחלק בין כפרה לצדיק,

ושרץ בידו .ע"ש .וכן דעת הרב שרשי הים

דצדיק ורשע אינו תלוי בכפרה כלל ,דהא

ז"ל כמבואר בשו"ת לב חיים ח"א )סי' י(

יש עבירות חמורות דאין מתכפר בתשובה

ע"ש .וע"ע בשו"ת רבבות אפרים ח"ו )סי'

וכו' ,ומ"מ כיון שמתחרט ושב הוי צדיק,

שה( שכתב בזה"ל :אבל מבואר ברבינו

הכא נמי נהי דאין לו כפרה בתשובה בלב,

יונה ,דהוידוי בפה הוא צורך גודל לעיקר

מ"מ הוי צדיק כיון שמתחרט לפני קונו

התשובה ולא תקובל תשובת האדם ולא

יתברך ואינו תלוי בכפרה כלל .ע"ש.

יכופר עוונו ,כי אם עד שיתוודה בפה מלא
כל פרטי עונותיו אחת לאחת בביטוי
שפתים דוקא ,ומי שלא עשה כך לא מהני
ליה

תשובתו.

וטעמו

משום

דהנפש

החוטאת היא חייבת בעונש מדין קנס ,דיש
לחוטא דין מזיק בפמליא של מעלה ,ואם כן
על ידי הוידוי הוא מודה בקנס ופטור באופן
שטעם הוידוי הוא מדין מודה בקנס ופטור.
עכ"ד.

ולכאורה

והנה

בשו"ת מהר"ם פאדווא )סי' לז( כתב
בפירוש

הדברים

דשמא

הרהר

תשובה בלבו ,וז"ל :גם ראיה שמביא מן
המקדש האשה ואומר ע"מ שאני צדיק גמור
אפילו היה רשע כל ימיו היא מקודשת
מספק שמא הרהר .גם לשם טעמא רבה
איכא מאחר שהוא אומר ככה ורצה
בקידושין מסתמא רוצה לקיים תנאו ,ומביא
רק ראיה שההרהור לבד יספיק שיחשב

יש להקשות על כל הני רבוותא

צדיק כי מסתמא יעשה מאז תשובה שלימה,

מהגמ' בקידושין הנ"ל ,דהאומר

והרהר בלבו לעשות תשובה שלימה .עכ"ל.
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הרי לדבריו י"ל דהא דאמרינן ה"ז צדיק

והובא בטוש"ע יו"ד סי' שלח ס"א( שאם יכול

גמור שמא הרהר תשובה ,אין הפירוש

להתוודות בפיו יתוודה ,ואם לאו יתוודה

שכבר עשה תשובה ,אלא שהתחיל לעשות

בלבו .ע"ש .וכן איתא במדרש שוחר טוב

התשובה וימשיך אח"כ לעשות תשובה

)מזמור מ"ה( :בני קרח לא היו יכולים לומר

שלימה .ומעתה יתבאר דאין תשובה בלי

שירה בפיהם ,אלא רחש לבם בתשובה ומיד

וידוי בפה ,ושאני התם שההרהור לבד

קבלם .ולמה לא היו יכולים לומר שירה

יספיק שיחשב צדיק מאחר שאמר ע"מ וכו'

בפיהם ,שאול פתוחה מתחתיהם ואש

מסתמא יעשה מאז תשובה שלימה ויתודה

מלהטת סביבותם .וכן הוא אומר )במדבר טז,

אח"כ .ודו"ק.

לה( "ואש יצאה מאת ה'") ,תהלים קו ,יז יח(

ואתה

תחזה בספר שיח שרפי קדש )ח"ד

"תפתח ארץ ותבלע דתן ותבער אש

אות טו( שכתב בשם האדמו"ר

בעדתם" .והיו בני קרח רואין שאול פתוחה

מהגמ'

מכאן ואש מכאן ,ולא היו יכולין להתודות

בקידושין הנ"ל ,דהתם מיירי במקדש את

בפיהם ,לכך רחש לבי .וכי לא היו שלשה

האשה שהוא חתן ,וחתן הוא אחד מג'

ולמה אמר רחש לבי ,אלא ללמדנו מה

שמוחלין לו עוונותיו כמו שאמרו חז"ל

שכיון זה בלבו כיון זה בלבו ,ושלשתן היו

בירושלמי )בכורים פ"ג ה"ג( ומובא ברש"י

שוין בלב אחד .עכ"ל .ומבואר דהמתוודה

ז"ל )בראשית לו( ,וא"כ אצלו די רק בהרהור

צריך להוציא בפיו ,ואם אין אפשרות לזה,

תשובה בעלמא ,אבל לאדם אחר אינו די

סגי בהרהור הלב .וכן מצאתי שכתב הגר"ש

לעשות

קלוגר בחכמת שלמה )סי' תקפד ס"א ד"ה

תשובה כהלכתה .עכת"ד .אמנם כבר עמד

ועיין( שאם מתוודה רק בלב ולא בפה לא

על דבריו בשו"ת יביע אומר ח"ו )חאה"ע סי'

מהני ,דוידוי צריך להיות בפה מלא בענין

ח אות ב( וכתב שאין דבריו מוכרחים,

שיחשב כדיבור ולא כמחשבה ,אך זה

דבקידושין לבד לא חשיב חתן שמוחלין לו

בעלמא כשאפשר לו להתוודות בפה אז אין

זצוק"ל,

מקוצק

בהרהור

תשובה

שאין

בלבד

ראייה

וצריך

כל עוונותיו ,אלא רק בנישואין ,וכדמוכח
ביבמות

)סג(:

הנושא

אשה

עוונותיו

מתפקקין .ושכן כתב בספר היכל מלך )דט"ז

ע"ג( דהיינו דוקא ע"י נישואין .ע"ש .וע"ע
מ"ש בשו"ת יבי"א ח"ג )חאה"ע סי' ח אות יז(,
ובספר יד כהן על הרמב"ם )הל' תשובה פ"ב

ה"ב ,עמ' מב( ודו"ק.

בוידוי פה ,די אף בלב ,והיינו על דרך
אומרם ז"ל בברכות )ו (.כל שחישב לעשות
מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב
כאילו עשאה וכו' .ע"ש.

ומעתה

אי נימא דהוידוי בין הסדרים לא
הוי הפסק ,כשיטת רבינו האר"י

בנ"ד יש פנים לשתי הסברות

ולפע"ד

די לו במחשבה לבד ,אבל אם אי אפשר לו

וכל קדושים אשר עמו ,ממילא יש חיוב

בנ"ד יש פנים לשני הצדדים לפי

להתוודות בפה דוקא ,כיון שהרהור תשובה

)פ"ב,

מועיל דוקא היכא שאינו יכול להתוודות

האמור במסכת שמחות

רב
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בפה ,וכמשנ"ת .אמנם לדעת הפוסקים

ועל כן ראוי וכדאי להתוודות בפה בלחש

דס"ל דיש לחוש באמירת הוידוי להפסק

בזמן התקיעות בין סדר לסדר .ע"כ .ובספר

בין הברכה למצוה ,ממילא זה נכנס בגדר אי

תפארת ציון )עמ' שפט( כתב ,שאמר לו

אפשר להתוודות בפה שמועיל הרהור בלב.

הגרב"צ א .שאול זצ"ל שהוא מפחד

ודו"ק.

מעוונותיו יותר מחשש הפסק .ע"ש .וראה
עוד מה שהאריך בזה כיד ה' הטובה עליו

יש ענין להתוודות בפה דוקא

ומעתה

הגר"א עפג'ין שליט"א בספרו דברי שלום
ח"י )עמ' תכ( ודו"ק.

אין לומר שמאחר ומותר לכל
הדעות להתוודות בהרהור הלב,

רבותינו יישבו מנהג זה בכמה
וכמה אופנים

א"כ למה לנו להכנס בכלל לדיון ההלכתי
האם הוידוי מהווה הפסק או לא .זה אינו,
כיון שיש ענין גדול להדר במצות התשובה

וכבר

עמדו בזה רבותינו האחרונים ליישב

ככל שאפשר ,ולדעת פוסקים רבים גמר

המנהג הנ"ל ,כל אחד לפי דרכו,

התשובה הוא דוקא ע"י וידוי בפה .ובפרט

ולחיבת הקודש אמרתי ארדוף אצ'יג חלק

לפי דעת רבותינו האר"י והרש"ש זיע"א

מדבריהם ,ואת משובותיהם מפי החולקים

שכל עיקר מצות השופר תלויה בתשובה,

עליהם בקצ"ר אמי"ץ ,ולאחר מכן אכתוב
את אשר נלע"ד בזה בס"ד.

כל שאפשר לקיים מצות התשובה על הצד
היותר טוב וברור ,הכי אריך למיעבד .ויש
לדקדק כן מכך שסידר מרן הרש"ש ז"ל

כיון שהוידוי הוא צורך השעה
חשיב כגביל לתורי

בסידורו להתוודות בין סדרי התקיעות
דמיושב בלחש ,ובין סדרי התקיעות דמוסף
לחש וחזרה בהרהור דוקא .ע"ש .ומוכח
מזה דכל היכא דאפשר על הצד היותר טוב
ולכתחלה להתוודות בפה מלא ,מהדרינן
לעשות כן .וכ"כ בשו"ת וישב הים ח"ג )סי'

כד( ע"ש.

ועיין

הנה

כבר הובאו לעיל דברי מהרח"ו בשער
הכוונות )דף צ ע"א( שרבינו האר"י היה

נוהג להתוודות בלחש בעת תקיעת השופר
דמיושב "לפי שאז מתערבב השטן ואינו
משגיח לקטרג ,ואז דברי הוידוי עולים
למעלה בהתחברות קול השופר העולה

בשו"ת אור לציון ח"ד )עמ' נב(

למעלה" .ע"כ .ובביאור דבריו שהוידוי

שכתב :והרי מי שיש לו הזדמנות

עולה למעלה בהתחברות קול השופר ,כתב

ותרופה שיוכל לכפר בה על עוונותיו באיזו

מרן הרש"ש ז"ל במאמר המוסר המתוקן

אפשרות ודאי משתדל בזה ,וראוי לנו לחוש

לאומרו לפני תקיעת השופר ביום א' דראש

יותר על עוונותינו מלחוש לחשש זה של

השנה כמנהג ק"ק בית אל כידוע ,ונדפס

הפסק שכבר נתבאר ליישב שאין כאן חשש.

בנהר שלום )דף ל"ח ע"ד( וזת"ד :כי כל עיקר

ירוץ דברו +
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השופר תלוי בתשובה ,כמ"ש בזוהר כנודע

לפתן ,תנו לפלוני לאכול ,תנו מאכל לבהמה

כי אין קול השופר פועל אם לא שעולה

וכיו"ב ,אינו צריך לברך .ע"ש .וכן כתבו

הקול בהתעוררות הלב בתשובה וכו' .כי

בנ"ד בשו"ת אור לציון ח"א )סי' לט(,

התעוררות התשובה היום מעט הוא כנגד

ובשו"ת וישב הים ח"ג )סי' כד( ע"ש .ואף

טורח גדול בזמן אחר ,ואז תשוב ה' שהיא

שהרמ"א כתב שם דמכל מקום לכתחלה לא

אימא להתפשט המוחין בז"א והוא הכרח

יפסיק כלל .וכן משמע גם מלשון מרן

גדול התעוררות הלב בתשובה כהיום הזה,

דדוקא בדיעבד לא הוי הפסק אבל אין

כי אין קול השופר פועל באימא הנקראת

לדבר לכתחלה בין ברכה לאכילה .כיעו"ש.

אוזן והנקראת תשובה להמשיך המוחין

מכל מקום בנ"ד כיון שאי אפשר לומר

בז"א אם לא שעולה הקול בהתעוררות הלב

הוידוי במקום אחר ,דאנו זקוקים שהוידוי

בתשובה וכו' .ועתה בהתעורר האדם

יהיה בד בבד עם התקיעות ,מותר להתוודות

בתשובה מתעוררים איברי נרנח"י וכו' וכמו

אף לכתחלה .ולא גרע מהא דקי"ל דשעת

כן גורם כי בעליית קול השופר בהתעוררות

הדחק כדיעבד דמי .ודו"ק.

הלב בתשובה גורם שהז"א שהוא הלב
דכללות יתעורר להעלות מ"ן מניצוצי
אחוריים דאימא ,ובזה מתפעלת אימא
להתייחד עם אבא ולהמשיך המוחין בז"א
שכבר הוא מוכן לקבלם .עכת"ד .ולאור
דבריו אלו תיקן וסידר להלכה ולמעשה
בסידורו נוסח הוידוי שיש להתוודות בין
סדרי התקיעות דמיושב בלחש ,ובין סדרי
התקיעות דמעומד בהרהור .ע"ש.

הרי

דחייה לטענת גביל לתורי

איברא

דחזיתיה למרן הראש"ל זיע"א
בשו"ת יביע אומר ח"ח )סי' מט

אות ג( שכתב להשיב ע"ז ,דאף שהרמב"ם
)פ"ג מהל' תשובה ה"ד( כתב שיש רמז
בתקיעת

שופר,

כלומר

עורו

ישנים

משנתכם ,ונרדמים הקיצו מתרדמתכם,
חפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וכו' .הרי

לן שענין הוידוי הוא חלק בלתי נפרד

הרמב"ם עצמו הקדים ואמר שתקיעת שופר

מענין תקיעות השופר ,וכיון שהוא

בר"ה גזרת הכתוב היא ,וכדקי"ל בעלמא

הכרחי מצד עצם מצות התקיעות ,ממילא

דלא דרשינן טעמא דקרא .וכמה טעמים

מותר לעשותו בין סדרי התקיעות ,ואף

נאמרו במצוה זו ,ומכללם לזכור מעמד הר

למאן דאמר שכל הקולות הן משום ספק,

סיני וכו' .ע"ש .והיינו דאע"ג דהרמב"ם

אין הוידוי יחשב הפסק כיון שהוא מענין

רמז שהשופר קשור בתשובה ,וכ"כ רבינו

התקיעות ,ודמי להא דפסק מרן בש"ע )סי'

האר"י ,מ"מ אין זה מספיק להחשיב הוידוי

קסז ס"ו( שאם שח בין הברכה לאכילה

כגביל לתורי ,כיון דקי"ל דלא דרשינן

שיחה מענייני הסעודה ,כגון שברך על

טעמא דקרא ,ועוד ,שטעמים רבים נאמרו

הפת ,וקודם שאכל אמר הביאו מלח או

במצוה זו ,ולמה נתפוס דוקא טעם זה.

רד
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הפסק ,משום שאין זה צורך פרוסת

יישוב מדוע שפיר חשיב גביל
לתורי בנ"ד

וכעת

הראוני

קונטרס

התקיעות"

המוציא ,אלא משום המדרש שהשטן

"וידוי

בין

ר'

מור

להרה"ג

מצליח נר"ו ,ושם )באות א( עמד ע"ז ,והביא
סיוע לדברי האור לציון הנ"ל ,דרמז שפיר
בכחו להחשב בגדר גביל תורי .דהנה
בסוגיא דגביל לתורי )ברכות מ (.כתבו התוס'
)ד"ה הבא מלח( שהיום אין רגילים להביא
מלח כי הפת חשובה בלאו הכי .ומרן הב"י
)סי' קסז( כתב שכוונת התוס' להורות בזה,
שבימינו מי שיבקש מלח בין ברכת המוציא
לטעימה הוי הפסק ,כי אין צורך במלח .אך
הב"ח )שם ד"ה עוד( כתב שמסוף דברי התוס'
שהביאו שר' מנחם היה מדקדק מאד להביא
מלח

על

השלחן,

כדאיתא
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מקטרג וברית מלח מגן" ,ולא הוי צורך
פרוסת המוציא כל עיקר" .ע"ש .ומוכח
שאם המדרש היה מענין פרוסת המוציא,
ולא רק דבר צדדי )שהרי הסעודה זה רק היכי
תמצי להתבטל ממצות ולגרום קטרוג ,ולכן צריך

מלח ,אך אינו ענין לעצם הסעודה( ,אז שפיר הוי
המדרש כגביל לתורי .ומעתה כיון שמצינו
ברמב"ם שהשופר בא לרמז לישראל לשוב
בתשובה ,ורבינו האר"י והרש"ש הפליגו
בחיוב הוידוי בשעת התקיעות ,שאין קול
השופר עולה למעלה ללא התשובה ,א"כ
לוידוי יש קשר אמיץ וקשר של קיימא
לתקיעות השופר ,ושפיר חשיב כגביל
לתורי .עש"ב .ודפח"ח.

במדרש,

כשישראל יושבין על השלחן וממתינים זה
לזה עד שיטלו ידיהם ,והם בלא מצות
השטן מקטרג עליהם ,וברית מלח מגן
עליהם .עולה שאף היום שאין צורך לפת

יש להתיר לומר הוידוי משום ספק
ספיקא

והנה

עוד עלה במחשבה להתיר לומר וידוי

במלח ,מ"מ לא הוי בקשת המלח הפסק.

משום שיש בזה ספק ספיקא ,שמא

ע"כ .והגאון מבוטשאטש באשל אברהם

הלכה כדברי רב האי גאון ודעימיה שכבר

)שם( כתב כהב"י ,שהיום בקשת המלח הוי

יצא י"ח לגמרי בתקיעת התשר"ת ,ואת"ל

הפסק ,אך סיים דבריו שאם משום הרמז

הלכה כהרמב"ם שצריך לשמוע עדיין

והמדרש ,די במלח שתוך הפת לצאת ידי

תש"ת ותר"ת מספק ,שמא יצא י"ח כבר

הרמזים .ע"כ .ומוכח דס"ל דרמז שפיר מצי

בתשר"ת וממילא מותר לומר וידוי ולא הוי

להחשב כגביל לתורי ,אלא שבענין המלח

הפסק.

סגי במלח שבפת לצאת יד"ח הרמזים .ואין
לומר דכיון שהב"י כתב בדעת התוס'

האם זה נחשב ס"ס משם אחד

שבקשת המלח הוי הפסק ,א"כ מוכח דלא
ס"ל דרמז שפיר חשיב גביל לתורי .זה אינו,

וכבר

עמד בזה בשו"ת יבי"א ח"א )שם אות

שהרי המאמר מרדכי )שם ס"ק יא( הסכים לד'

ו( וכתב שאין לומר כן ,משום

הב"י בהבנת התוס' ,אך ביאר הטעם דהוי

דכולהו חד ספיקא הוא ,שמא יצא י"ח או
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לא .וכמ"ש התוס' )כתובות ט (.שמא באונס

האי גאון .עכת"ד.

שמא ברצון ,ואת"ל ברצון ,שמא כשהיא
מדוע לא נחשב שהספק הראשון
מתיר יותר מהשני

קטנה ופיתוי קטנה אונס הוא ,וי"ל דשם
אונס חד הוא .ע"כ .וה"ה הכא דכל
הספיקות הם שמא יצא בתשר"ת ,וס"ס

והנה

מרן מופה"ד זיע"א לא ביאר שיחתו

משם אחד לא עבדינן .ועוד הוסיף שם מרן

מדוע כללו של הש"ך )הנ"ל( ,דהיכא

מופה"ד זיע"א ,דאף לפמ"ש הש"ך )כללי

דהספק הראשון מתיר יותר מן הספק השני,

ס"ס ס"ק יב( דכשהספק הראשון מתיר יותר

לא אמרינן דחד שמא הוא ,לא יכון בנדונינו

מן השני ,לא אמרינן דחד שמא הוא .ע"ש.

ואף הוא יודה דהכא ליכא ס"ס .וכבר תמהו

וכאן הספק הראשון שמא יצא ידי חובה

על זה כמה מאחרוני זמנינו בספריהם ,דלא

לגמרי בתשר"ת ,מתיר יותר מן השני ,שהוא

מובן מדוע לא יכון האי כללא דהש"ך נמי

רק שמא יצא ידי חובה מספק ,ועדיין חייב

בנ"ד .וצ"ע .וגם מ"ש עוד אחר שתיקן ר'

לשמוע תש"ת ותר"ת ,דספיקא דאורייתא

אבהו וכו' ,לכאורה יש להעיר ,דסוף סוף מי

לחומרא ,מודה בכה"ג דלא חשיב ספק

ששמע אחד מהם ודאי יצא י"ח עיקר

ספיקא .ועוד שמכיון שתיקן ר' אבהו

המצוה לדעת רה"ג ,ושפיר מקרי מתיר

תשר"ת תש"ת תר"ת ,חייב לשמוע תש"ת

יותר .וע"ע מ"ש בזה בשו"ת אלישיב הכהן
ח"ג )סי' יט אות ד( ודו"ק .3

ותר"ת מדרבנן מכח תקנה אף לדברי רב

 3ובהיותי בזה אנה ה' לידי ע"י ידי"ן ר' יצחק מערבי נר"ו ,קונטרס "וידוי בין התקיעות"
שחיבר הרה"ג ר' מור מצליח שליט"א ,ושם )באות ג( כתב ליישב דעת מרן הגרע"י ,וזת"ד:
אם אין הספק הראשון מתיר יותר מהספק השני כשנתפוס את הספק השני על צד ההיתר שבו,
אז לא מקרי תוספת ,וכנדון דידן כשנתפוס את הספק שמא הלכה כהרמב"ם על צד ההיתר שבו,
דהיינו שאותה תרועה היא האמת )תשר"ת( ,א"כ שוה הוא לספק שמא הכל אמת כרה"ג ,ולא
גרע ממנו כלל .ונמצא שהכלל הוא שכדי שייחשב הספק הראשון בגדר ספק "מוסיף" על הספק
השני ,צריך שיהיה בספק הראשון יתרון על פני הספק השני ,גם כשנתפוס את הספק השני על
צד ההיתר שבו )אפילו שלא יבוא יתרון זה לידי מעשה במציאות( עכ"ד .אמנם אחר המחילה,
נלע"ד דאיכא למשדי נרגא בהך תירוצא ,וחילי מדברי מרן הגרע"י זצ"ל בכמה דוכתי בספריו
הבהירים ]עיין בטהרת הבית ח"ב )עמוד רסה והלאה( ,ובשו"ת יבי"א ח"ז )חאו"ח סי' ז אות ה(,
ובהליכות עולם ח"ה )עמ' נח והלאה( ועוד [.דעביד ס"ס בענין בין השמשות להחשיבו כיום,
דשמא יום הוא ,ואת"ל לילה הוא ,שמא הלכה כר"ת וסיעתו דצאת הכוכבים הוא רק לאחר ע"ב
דקות מהשקיעה ועד אז יום גמור הוא .ע"ש .ואע"ג דהוי ס"ס משם אחד ,שמא יום הוא .מ"מ
כיון שהספק השני שמא הלכה כר"ת מתיר יותר ,שפיר חשיב ס"ס מעלייא .והנה כאשר ניקח את

רו
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החוו"ד סובר דרק היכא דיש
ריעותא לא עבדינן ס"ס משם אחד

עוד

בה ,דהגאון מליסא בחוות דעת )כללי

ס"ס אות יא( כתב בדעת הש"ך ,דדוקא
באופן שיש ריעותא ברורה לפנינו אין
עושים ס"ס משם אחד ,אבל באופן שאנו
מסופקים אם יש ריעותא כלל ,אפשר
לעשות ס"ס שמא אין ריעותא ,ואת"ל שיש
ריעותא ,שמא אין איסור ,ואע"פ ששני
הספיקות משם אחד וכו' .וע"פ זה יישב

דעבדינן ס"ס משם אחד .ע"ש .וכ"כ בדעת
הרמב"ם בס' תורת השלמים )קונט' הספיקות
סק"כ( ,ובמשנה למלך )פי"א מהל' אישות

ה"ח( ,והפמ"ג )יו"ד סי' יח שפ"ד סק"א( ועוד
רבים

הרשב"א ,דלא ס"ל דשם אונס חד הוא.
ע"ש .וע"ע מה שכתב בזה בספר נועם שיח
ח"ג )סי' טז( ודו"ק .ובפרט שכאן יש לנו עוד
כמה וכמה ספיקות לצרף דלא חשיב וידוי
הפסק כפי שיתבאר בסמוך בס"ד.

ותורת השלמים )אות כ ד"ה ואף( על הש"ך.
ובקצר אות לא( ע"ש .ולפ"ז בנ"ד שפיר איכא

מהפוסקים.

ע"ש.

וכ"כ

בשו"ת

מהר"ץ חיות )סי' לג ד"ה וראיתי גם( בדעת

קושיית הכרתי ופלתי )בית הספק ד"ה גם(,
כיעו"ש .וכ"פ הרב יד יהודה )בארוך אות יט,
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דברי הגרי"ש אלישיב זצ"ל

ועין

רואה להגאון רי"ש אלישיב זצ"ל

ס"ס מעלייא ,שמא הלכה כרב האי גאון,

)הובא בשו"ת יבי"א ח"ג סי' לב -לג(

ואין כאן בית מיחוש כלל ,ואת"ל כדעת

שכתב להליץ על הנוהגים להתוודות בין

הרמב"ם שיש כאן ספק ,שמא אין כאן

התקיעות ,הואיל ותקיעה ראשונה של

איסור כיון שסדר תשר"ת הוא אמת .ודו"ק.

תשר"ת עולה לכל סדר וסדר והו"ל התחיל
במצוה ,ואף שהפסיק אחריה בסדר תשר"ת

לדעת הרמב"ם ועוד שפיר עבדינן
ס"ס משם אחד

ומה

או תש"ת ואפשר שסדר תר"ת הוא הנכון,
מ"מ עולה תקיעה ראשונה של תשר"ת
לסדר תר"ת ,והקולות שהפסיקו ביניהם לא

גם שהמגיד משנה )פ"ג מהל' איסורי

חשיבי הפסק לדעת ר"ת שהביא הר"ן )ר"ה

ביאה ה"ב( ,ומרן הכסף משנה )פ"ב

לד (.וכן דעת בעל המאור שם .ואע"פ שדעת

מהל' סוטה ה"ד( כתבו בדעת הרמב"ם דס"ל

הרמב"ן שהביא הר"ן שם דאם הפסיק בקול

נקודת הזמן בביה"ש שעליה סובב הספק ,אף כשנתפוס את הספק הראשון על היתרו דשמא יום
הוא ,שוה הוא לספק השני דשמא הלכה כר"ת שיום הוא .ובכל זאת חשיב ס"ס מעלייא .והוא
הדין בנדון דידן .אלא על כרחך כיון דהספק של ר"ת הוא "בודאי" יום ,והספק דשמא יום הוא
בביה"ש הוא רק "ספק" ,שפיר חשיב ס"ס שהספק האחד מוסיף על השני .וא"כ ה"נ בנ"ד כיון
דהספק שמא הלכה כרה"ג הוא "ודאי" ,והספק השני שמא התשר"ת אמת הוא רק "ספק" ,שפיר
חשיב ספק מוסיף .ואכתי צ"ע.
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שאין ראוי באותה בבא הו"ל הפסק ,וכתב

הן נגד מרן הש"ע ,שהרי מרן ז"ל )בסי' תקצ

המגיד משנה )רפ"ג מהל' שופר( שכ"ד

ס"ז וס"ח( פסק כדעת הרמב"ן ודעימיה

הרמב"ם ושכן עיקר .ע"ש .ובב"י )סי' תקצ(

שקול שאינו שייך לאותה בבא הוי הפסק

הביא שכ"כ הרא"ש בשם ראבי"ה וריב"א

ומבטל כל הסדר ע"ש .וכן בש"ע )שם ס"ב(

וסיים דהכי נקטינן .וכ"פ בש"ע )שם סע' ז-

פסק כהרמב"ם שתוקעים ל' קולות כדי

ח( ע"ש .מ"מ יש לסמוך בזה על שיטת רב

לצאת ידי הספק .ע"ש .א"כ אין לנו לעשות

האי גאון וסיעתו שיוצאים יד"ח בכל אחד

ס"ס היכא דשני הספיקות הן נגד מרן,

מהסדרים ,והו"ל ספק ספיקא להתיר ולומר

וכמ"ש בשו"ת רב פעלים ח"ב )חיו"ד סי' ז(

וידוי בין הסדרים .עכת"ד.

ועוד  .4ע"ש.

תשובת מרן היבי"א על ד' הגריש"א

מדברי כמה ראשונים מוכח שאחר
תקיעה ראשונה שוב לא שייך הפסק

אמנם

מרן היבי"א זיע"א )שם סי' לד אות ג(

כתב

להשיב

על

דברי

ריש"א

דגלותא הנ"ל ,שהואיל ושני הספיקות הנ"ל

עוד

הוסיף הגריש"א זצ"ל להביא דברי
הריטב"א )ר"ה לד .ד"ה ודברי רבינו(

 4ואתה תחזה להגאון הרב משה לוי זצ"ל בשו"ת תפלה למשה ח"ד )סי' מח( שכתב ,שלפי
מ"ש מרן הראש"ל גופיה בשו"ת יחוה דעת ח"ה )סי' נד( שהעיקר להלכה דעבדינן ס"ס גם
כששני הספיקות הן נגד מרן ,שמ"מ בהצטרפות שני הספיקות אולי גם מרן יודה להקל ,ושכן
דעת מרן החיד"א במחב"ר )סי' נב סק"ה( .ושכ"כ הג"ר אליעזר די טולידו בשו"ת משנת רבי
אליעזר ח"ב )חיו"ד סי' א( ,ושכן מתבאר מדברי החקרי לב )ח"א מיו"ד סי' קפח ,וח"ג מאו"ח
סי' א( ,וכ"כ בשו"ת פני יצחק אבולעפיא ח"א )חיו"ד סי' ט( ,ובשו"ת מהרש"א אלפנדארי
)חיו"ד סי' א( ,ומהר"א הכהן מסאלוניקי בספר טהרת המים )שיורי טהרה מערכת ס' אות ז(,
ובשו"ת שערי עזרה טראב )חיו"ד סי' ב( ע"ש .וכנראה שחזר בו ממ"ש ביבי"א הנ"ל .לפ"ז יש
להקל לומר הוידוי בין הסדרים מטעם הס"ס הנ"ל .וצע"ק על הגאון )שליט"א( שממשיך להורות
כמ"ש ביבי"א שלא לומר הוידוי בין התקיעות מחשש הפסק ,והא איכא ס"ס להקל .ואפשר
שחושש לדעת הרמב"ם ,שקול שאינו שייך לאותה בבא חשיב הפסק ,ולדעתו אסור להפסיק
בוידוי ,וסובר שגם מרן לא היה סומך על הס"ס הנ"ל להקל נגד דעת הרמב"ם שכידוע רוב פסקי
הש"ע ע"פ הרמב"ם וכו' .עכת"ד .ואחר בקשת המחילה מעצמותיו הקדושות ,לפע"ד ליתא
קושיא מעיקרא על מרן הראש"ל זצ"ל ,שהרי כל מה שפסק בשו"ת יחו"ד הנ"ל ,דעבדינן ס"ס
אף כששני הספיקות נגד מרן ז"ל ,כוונתו רק היכא דלא גילה מרן דעתו בהצטרף שני הספיקות
יחדיו ,שאז י"ל דבהצטרף שני הספיקות יחדיו אף הוא יודה להקל ,וכנדונו שם בענין בשולי
עכו"ם .אמנם היכא דמרן ז"ל ראה הספיקות ,ואף בהצטרפותם יחד העלה להחמיר ,בכה"ג לא

רח
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שכתב וז"ל :ואנו מוסיפין בזה ואומרים

ואי אפשר שלא שח ולא התפלל בינתים

שרשאי לשוח ]לכ[תחילה ואין גוערין בו,

ואכל ובירך והלך לעניניו ,ולא הוי הפסק

כי היכי דבברכת הנהנין אינו רשאי לשוח

ולא אסרו כן לכתחילה וכו' "הלכך כל

בין ברכה להנאה אלא בצרכי הברכה כגון

שהתחיל לתקוע תקיעה אחת רשאי לשוח".

טול ברך וכיו"ב ,וכיון שטעם כל שהוא

עכ"ל .וכתב ע"ז הגריש"א ,אלמא דאם תקע

רשאי לשוח ואינו חוזר ומברך ,כך בברכת

אפילו קול אחד כבר התחיל במצוה מיקרי,

המצות אסור לשוח בין ברכה לתחילת

ומשום שאחר תקנת ר' אבהו לתקוע את

מעשה אלא לענין צורך המעשה ,ואם שח

כולם מחויב מצד תקנת חז"ל בכולן ואין

חוזר ומברך ,אבל כיון שהתחיל במעשה

כאן הפסק בין ברכה למצוה .עכ"ד.

רשאי לשוח ואינו הפסק .ולפיכך אמרו

אמנם

שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא,

מרן הגרע"י זצ"ל )שם סי' לד( כתב
לדחות ראייה זו ,וכתב דכוונת

עבדינן ס"ס נגד מרן "להדיא" .וחילוק זה מבואר ביחו"ד שם ובעוד מקומות רבים בספריו
הבהירים של מרן הראש"ל זיע"א .ונלע"ד דכוונתו ביבי"א הנ"ל ,דמרן ז"ל פסק להדיא נגד ב'
הספיקות שהביא הגריש"א ,שהרי ס"ל למרן שקול שאינו שייך לאותה בבא הוי הפסק גמור,
ומהאי טעמא לא יוצא יד"ח בתשר"ת ,אע"ג דלשיטת רה"ג וסיעתו כל הקולות כשרים ,ולשיטת
ר"ת אין הקול שאינו שייך חשיב הפסק .וא"כ נמצא דמרן ז"ל פסק "להדיא" כנגד ב' הספיקות
הנ"ל .ודו"ק .ושוב אחר זמן ראיתי בשו"ת יבי"א הנד"מ ,שהביאו מגליון כתי"ק של הראש"ל
זיע"א )שם הערה  (4שדחה דברי הגר"מ לוי הנ"ל )שנדפסו גם בירחון אור תורה אלול תשס"ו
עמ' תתפא( כאמור ,וז"ל :ולקושטא דמילתא הרי מרן בודאי שפוסק נגד שניהם ,שהטעם שלא
יוצא בתשר"ת מפני שהקול הלא נכון מפסיק בין תרועה לתקיעה ,וא"כ מרן כותב בפירוש נגד
שניהם ,ואין מקום לספיקות אלו כלל .ונפקא מינה לפי מה שהעלתי אח"כ בשו"ת יחו"ד ויבי"א
)בחלקים האחרונים בכמה מקומות( שאף ב' ספיקות נגד מרן עבדינן ,מ"מ בנ"ד לא מהני ,שכיון
שמרן כותב בפירוש נגד שניהם בחדא מחתא שזהו מקום הספק שאינם יוצאים בתשר"ת ,אין
לעשות דבר כנגד מרן שקבלנו הוראותיו .ולאפוקי ממ"ש הרב משה לוי בירחון אור תורה )שם(,
שכל הטעם שחלקתי על הרב אלישיב מפני שב' הספיקות נגד מרן .ולפ"ז לפמש"כ אח"כ בשו"ת
יחו"ד ח"ה דשפיר עבדינן ב' ספיקות נגד מרן והבאתי שם שכ"כ משנת רבי אליעזר ,והחק"ל,
והפני יצחק ,וטהרת המים ושערי עזרה .לפ"ז יש להקל לומר וידוי בין סדרי התקיעות .ע"ש.
וליתא ,אלא העיקר כמ"ש שלא לומר וידוי בינתים מהטעם האמיתי שמרן סובר להדיא דקול
אחר הוי הפסק .ולכן עדיין בסדר הראשון לא יצא י"ח .ולפני תש"ת הוי בין ברכה למצוה ואסור
להפסיק .עכ"ד.
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הריטב"א היא כשתקע תקיעה ראשונה של

שסדר תשר"ת אינו נכון והו"ל הסדר עצמו

התקיעות שיוצא בהם ידי חובה בלי כל

הפסק בין ברכה לתחילת המצוה ונמצאת

ספק ,וכגון שתקע תשר"ת ותש"ת ג"פ

ברכתו לבטלה לדעת הריטב"א .ועל כרחך

ותקיעה ראשונה של סדר תר"ת ,שאז ודאי

לומר דלא חשיב הפסק כיון שמחויב

נחשב התחיל במצוה ,אבל קודם לכן ודאי

לתוקעם כדי לצאת יד"ח המצוה ואדרבה

שלא עלתה על לב להתיר לשוח לכתחלה

חשיבי כהתעסקות במצוה .ושוב הביא

הואיל וספיקא הוא אם יצא י"ח ,והסברו

דברי רבינו מנוח בספר המנוחה )פ"ג מהל'

של הגריש"א שמכיון שאחר תקנת ר' אבהו

שופר הי"א( שכתב :ונראה דאם שח אחר

הוא מחויב בכולן מצד תקנת חז"ל וכו',

שהתחיל בתקיעות שמיושב בין סימן לסימן

אינו מחוור לפי דעתו .ע"ש.

שאינו חוזר ומברך ,וכן אתה דן לכל המצות

וחזי

הוית להגר"מ לוי זצ"ל בשו"ת תפלה
למשה ח"ד )סי' מח אות ג( שעמד בזה

ע"ד מרן היבי"א ,וכתב ,שפשט לשון
הריטב"א מורה כהבנת הגריש"א ,ודוחק
עצום להעמיס בכוונתו דהיינו תקיעה אחת
של התקיעות שודאי יצא יד"ח המצוה.
והסברא בזה פשוטה לפניה הואיל והו"ל
מכשיר ומתעסק במצוה .וכן מוכח להדיא
ממה שסיים הריטב"א הנ"ל וז"ל :מיהו אם
שח בין ברכה לתקיעה חוזר ומברך .וכן אם
נתקלקל סימן הראשון בענין שלא עלה
למנין כלל ויש לו להחזיר התקיעות כולן
מתחילתן ,חוזר ומברך ,אבל כל שאין לו
לחזור הדבר מתחילתו אינו חוזר ומברך.

כולן ואע"פ שלא השלים אותם עדיין ,אחר
שהתחיל אותן .אבל אם שח אחר שבירך
קודם שהתחיל המצוה ,חוזר ומברך .עכ"ל.
ומשמע מפשט לשונו שמשווה תקיעות
שופר לשאר המצות וס"ל שכל שהתחיל
לתקוע הו"ל התחיל במצוה ,ומשו"ה אם
שח אינו חוזר ומברך .דדוחק לומר שכוונתו
שאינו חוזר ומברך משום דשמא התחיל
במצוה וסב"ל ,דלשונו משמע דודאי נחשב
התחיל במצוה ודמי לשאר מצות שהתחיל
בהן .ומשמע ודאי דס"ל הכי בדעת
הרמב"ם דקאי עליה .וכיו"ב דקדק מלשון
הראבי"ה )ר"ה סי' תקלה( ע"ש .וע"ע מ"ש
בקונטרס "וידוי בין התקיעות" )מצליח אות'

ה-ו( ואכמ"ל.

עכ"ל .ומבואר שסובר שקולות שופר שלא
עלו לו נחשבים הפסק כמו קול שיחה
ודיבור ,ולכן אם התקלקל סימן הראשון
באופן שחוזר לתקיעה ראשונה הו"ל הפסק
בין ברכה לתחילת המצוה וחוזר ומברך.

ד' הגאון יוחנן סופר גאב"ד ערלוי
זצ"ל

וכיוצא

בזה כתב להעיר הגה"ק רבי יוחנן

ומעתה לסברת הגאון יבי"א שכל שלא תקע

סופר זצ"ל גאב"ד ערלוי )בקובץ

תקיעה ראשונה של הסדר שיצא יד"ח אינו

האהל שנה ו' סי' יד( וז"ל :כיון דאחר שבירך

נחשב שהתחיל במצוה ,א"כ איך תיקנו

על כל הסדרים ותקע סדר תשר"ת לשם

חז"ל ברכה על תקיעות שופר והלא אפשר

מצות תקיעת שופר ,אפילו אי באמת לא

רי
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יצא די חובתו בתשר"ת ,מ"מ הוא עשה כמו

את כל התקיעות מספק ,מ"מ אחר תקנתם

שמחויב ע"פ תקנת חכמים והוי כמו

נעשה כל סדר התקיעות מצוה מדרבנן,

שהתחיל בעשיית המצוה ושוב לא הוי

וא"כ כבר לאחר הסדר הראשון של

אמירת היהי רצון הפסק .וגדולה מזו כתבו

התקיעות נחשב התחיל במצוה ,ושוב אין

בתוספות )פסחים קטו ע"א ד"ה מתקיף( וז"ל:

זה הפסק בין הברכה למצוה ,אלא הפסק

ומברך לר"ח בטיבול ראשון על אכילת

במצוה עצמה שאינו מעכב .והוכיח דבריו

מרור אע"ג דעיקר מצות מרור לא נפיק אלא

מדברי רש"י בעירובין )נ (.שכתב :והרי

בטיבול שני אחר מצה ,מועלת הברכה

מעשר דהיכא דלא ידע הי עשירי גמור והי

שבירך בטיבול ראשון לטיבול שני מאחר

אחד עשר שנקרא עשירי דבעי תרוייהו

שאכל ממנו מעט בטיבול ראשון ,מידי

תנופה וסמיכה מספק ,אינו מברך על

דהוה אברכת שופר דמברך אתקיעות

התנופה ועל הסמיכה ,דלא להוי ברכה

דישיבה ומועלת ברכה לתקיעת שבעמידה

לבטלה .עכ"ל .ולמדנו מדבריו שאם יש

שהם עיקר ונעשית על סדר ברכות .עכ"ל.
אלמא דאחר שתיקנו חז"ל לתקוע ל' קולות,
כל שהתחיל במעשה התקיעה חשיב התחיל
במצוה ,ואין הוידוי או אמירת היהי רצון
חשיבי הפסק כלל .וע"ע מה שהאריך
הרחיב בזה הרה"ג ר' יוסף עובדיה נר"ו
בירחון אור תורה )אלול תשע"ט ,סי' קמא(

להביא דעת רוב הראשונים והאחרונים
שסוברים שיש לברך על תקנת חכמים
שנתקנה מחמת הספק ,ולכן אף אי נימא
דתקנת ר' אבהו היא מחמת הספק ,מ"מ
הברכה חלה כבר על הספק ,ושוב אין
לחשוש שהוידוי שבין הסדרים הוי הפסק.
עש"ב.
ד' הגאון דבר יהושע ,וראייתו
מפירוש רש"י

ושו"ר

ספק על שתי בהמות מי מהן היא הבהמה
העשירית המחויבת במעשר ,אי אפשר
להניף ולברך מספק ברכה אחת על שתיהן,
כי יתכן והבהמה הראשונה שהניף לא היתה
מעשר ,ונמצא שהפסיק בין הברכה לתנופה.
ומעתה יש לתמוה איך יכול לברך ברכה
אחת על כל התקיעות ,והרי מאחר ואנו
מסופקים מהי "התרועה" האמיתית ,יתכן
והסדר הראשון של התקיעות אינו המצוה
אלא רק הסדר השני ,ונמצא שיש הפסק בין
הברכה למצוה ע"י הסדר הראשון .ועל
כרחנו לומר דכיון דתיקנו שצריך לתקוע כל
הסדרים מספק ,שוב מצי לברך גם על הסדר
הראשון ,אפילו אם תאמר דקמי שמיא גליא
שסדר האחרון היא המצוה ,הואיל ומחמת
תקנת ר' אבהו נעשו כולם מצוה מדרבנן

לידי"ן הגה"צ רבי גמליאל הכהן

נוסף על הספק .עכת"ד .והיינו שבתקנת

רבינוביץ שליט"א בספרו פרדס

חכמים לתקוע בשופר את כל סדר התקיעות

יוסף החדש )ראש השנה עמ' תקצו ,אות תשמח(

בגלל הספק מהי "תרועה" האמיתית ,נעשה

שציין לדברי שו"ת דבר יהושע ח"ב )סי' מב

כל סדר התקיעות מצוה מדרבנן ,ויש כח

אות ו( שכתב ,דאע"ג שתיקנו חז"ל לתקוע

ביד חז"ל לתקן ברכה גם על הספק וכמו
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שמברכים ביו"ט שני אע"ג דהוי ספק ,כיון

עכ"ד .גם אשו"ר בספר ברכת שמואל )זכאי

דרבנן תיקנו לחוש לספק זה.

עמ' רכח( שכתב ,שעוד יד הדוחה נטויה
לומר דטעמו של רש"י הוא משום דבעינן

דחייה לראייה מפירוש רש"י

והן

שיהא מברך על מצוה מבוררת ולאו משום
הפסק נגעו בה .ושכן מצא להגאון רבי

מרבותינו

אברהם יצחקי זצ"ל בספרו משמרות כהונה

אמת

שראיתי

לכמה

האחרונים שאכן למדו מדברי רש"י

)עירובין נ (.שנקט להדיא דטעמו של רש"י

הנ"ל דהפסק במעשה חשיב הפסק גמור,

הוא משום דבעינן שיברך על מצוה

כמ"ש הגרצ"פ פראנק בשו"ת הר צבי

מבוררת .ע"ש .ולפ"ז אין ראיה מרש"י

)חאו"ח סי' לו( ,והגר"א סילבר זצ"ל בהערה

לנידונינו.

שבסוף שו"ת נפש חיה )סי' א( ,ושאמר כן
לפני

הגאון

מהר"י

רוזין

הרוגאצ'ובי

מ"מ לדעת כמה ראשונים הפסק
במעשה חשיב הפסק גמור

והסכים לדבריו .ע"ש .מכל מקום כבר עמד
בזה באריכות מרן הגרע"י זיע"א בשו"ת
יבי"א ח"ה )חאו"ח סי' ד( ואף שבתחילה
צידד כן בדעת רש"י ,מול סו'ף תשובתו
הרמתה שם )באות ה( כתב ששוב עלה
בדעתו לדחות הראיה מפרש"י הנ"ל ,כי
הנה אמת מבואר ברמב"ם )ספ"ג ממעשה

הקרבנות( שבסמיכה על שלמים אינו מתודה,
אבל אומר דברי שבח ,מ"מ בפרש"י )תענית

כג (.במעשה של חוני המעגל ,שא"ל הביאו
לי פר הודאה הביאו לו וסמך שתי ידיו עליו
ואמר וכו' .ופרש"י ,פר הודאה ,להתודות
עליו ועשה עליו סמיכה ,והביאוהו שלמים.
ע"ש .וכתב המצפה איתן )תענית שם( ע"ז,
וקשה דהא שלמים א"צ וידוי ,וכמ"ש

עכ"פ

במעשה חשיב הפסק גמור ,וכמו
שהוכיח בספר ברכת ה' ח"א )עמ' קנו(
מדברי הרמב"ן במלחמות )ס"פ ערבי פסחים(

שכתב :שאפילו את"ל רשאי הוא לשתות
בתוך ההגדה" ,בתוך ההלל אינו רשאי
להפסיק כדאיתא בברכות )יד (.ואין צריך
לומר באמצע ברכה של גאולה" .עכ"ל.
וכ"כ מהר"ם חלאווה בחידושיו לפסחים
)קט (:ע"ש .ומבואר ששתיה נחשבת הפסק
בהלל ובברכה כמו שדיבור חשיב הפסק,
וה"ה לכל מעשה אחר .ע"ש .ודע ,שדבר זה
לא נפיק מפלוגתא כמו שתמצא באריכות
בשו"ת יבי"א )שם( ואכמ"ל.

הרמב"ם .ולי נראה שכוונת רש"י לדברי
שבח והודאה וכמ"ש הרמב"ם .ע"ש .ולפ"ז
לא מצינו סמיכה מבלי שיאמר עכ"פ דברי
שבח והודאה ,ומשו"ה כשסומך על הקרבן
הראשון הו"ל הפסק בדברים ולא במעשה

מצינו לכמה ראשונים דס"ל דהפסק

משמעות ד' הגרע"י זיע"א ביבי"א
כהפוסקים הנ"ל

ואגב

אורחיה יש לציין מה שהביא ביבי"א

בלבד ,ואע"פ שאין דברי שבח מעכבים,

)שם אות ד( ד' הגאון תבואות שור )סי'

מ"מ לכתחלה יש לסומכם על הסמיכה.

יט ס"ק כא( שכתב ,יש להסתפק במ"ש שאין
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הכיסוי הפסק בין השחיטות להצריכו לחזור

והגאון בעל דבר יהושע הנ"ל ,ולפי תירוץ

ולברך על השחיטה ,כיון שהכיסוי גמר

זה ,אין הוידוי נחשב הפסק כלל ,כיון שכבר

מצות שחיטה הוא ,איך הדין בכיסוי כוי

בתשר"ת התחיל במצוה כתקנת חז"ל.

וכיו"ב שהוא מחמת ספק ,דדילמא פטור

ודו"ק] .ואולי מחמת כן הוסיף מרן מלכא

מהכיסוי והוי הכיסוי דבר שאינו מענין

זיע"א תירוץ נוסף דהתקיעות לא חשיב

השחיטה,

וכאילו

מנקר

חצירו

מעשה כ"כ .וצ"ע[.

בין

השחיטות דהו"ל הפסק .אבל יש להביא
ראיה שאף בכיסוי של ספק לא הוי הפסק
כלל ,מדין תקיעות שופר דספיקא נינהו,
וא"כ הו"ל דלא לברוכי כלל ,דדילמא
תש"ת או תר"ת עיקר ,והו"ל תשר"ת הפסק
בין הברכה למצוה ,אלא ודאי שכל שעוסק
במצוה אפילו לצאת ידי ספק לא הוי הפסק
כיון שמוכרח הוא לזה .עכת"ד.

וכתב

יישוב הגרב"צ א .שאול זיע"א
בשו"ת אור לציון

וצופה

הייתי בשו"ת אור לציון ח"א
)חאו"ח סי' לט( שג"כ כתב ליישב

המנהג להתוודות ,ושאין בזה חשש הפסק,
מהא דאיתא בש"ע )או"ח סי' תעה ס"ב( וז"ל:
אם אין לו ירקות לטיבול ראשון אלא מרור,

ע"ז מרן היבי"א זיע"א וזת"ד:

יברך עליו בטיבול ראשון בורא פרי האדמה

מההיא דתקיעת שופר לא איריא,

ועל אכילת מרור ,ובטיבול השני יטבלנו

דלא מבעיא לשיטת רבינו האי גאון

בחרוסת ויאכלנו בלי ברכה .עכ"ל .וכתבו

בתשובה ,דכ"ע מודים דבתשר"ת או תש"ת

הפוסקים דבתחלה בטיבול ראשון אוכל

או תר"ת יוצאים י"ח ,שכולם תרועות הן

ממנו מעט ,ורק אח"כ בטיבול שני יאכל

וכו' ,אלא אף להרמב"ם וסיעתו דס"ל

ממנו כשיעור ,והמצה וההגדה לא חשיבי

דספק גמור הוא ,מ"מ יש לחלק בין מצוה

הפסק )ע' תוס' בפסחים דף קטו ע"א ד"ה מתקיף,

כללית לכל ישראל דלא סגי להו בלא"ה,

ובמשנ"ב שם ס"ק כו ,ושעה"צ אות כו( ,דכיון

משו"ה תיקנו חז"ל שיברכו ולא יהיו

שהתחיל לאכול ממנו מעט ,והיינו התחיל

התקיעות הראשונות הפסק בין הברכה

במצוה ,תו לא חשיבי הדברים האחרים

למצוה .לענין מקריי שאינו תדיר כ"כ כגון

הפסק בכה"ג ,וה"ה לנ"ד דהוידוי לא חשיב

כיסוי כוי דדמי ליצאו שניהם בבת אחת

הפסק בין הסדרים וכו' .וה"ט דפשוטה

וקראן עשירי דבכה"ג לא תיקנו חז"ל מידי.

לפניה ממ"נ איכא ,דאם הסדר הראשון

ושפיר חיישינן דמעשה הראשון הוי הפסק

אמת ,הרי שתקע הכל כהוגן ויצא י"ח ,ואף

בין הברכה למצוה .ומה גם שי"ל דשאני

אם תאמר שהסדר השני או השלישי אמת,

תקיעות שופר שאין כאן דיבור ולא חשיב

הרי הפשוטה הראשונה שתקע בתחלת

התקיעות

הסדר הראשון תועיל להחשב כהתחיל

הראשונות כהפסק .עכת"ד .והנה תירוצו

במצוה ,ואף את"ל דלא תועיל כיון שאח"כ

הראשון הוא ממש כסברת הגאון מערלוי

קלקל במה שתקע שאר הסדר הראשון שלא

מעשה

כ"כ,

כדי

שיחשבו
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כהוגן ,מ"מ הפשוטה לאחריה שעשה בסוף

לתרץ בשם התוספות ,דהיינו טעמא משום

הסדר הראשון תועיל להחשב כהתחיל

דדילמא אתי למטעי ,שאם אתה אומר

במצוה ,דתהוי כפשוטה לפניה דסדר שני,

שבש"ת הראשון לא יחזור ויתקע ,יטעו

ומאחר שכבר התחיל הסדרא ,אע"פ שעדיין

לומר שאין צריך לעשות אלא ש"ת ש"ת

לא יצא י"ח ,שוב אין לחוש משום הפסק,

ש"ת .ע"ש .והובא כל זה בבית יוסף )סימן

וכנ"ל בדין מרור .ע"ש.

תקצ( ע"ש .ומשמע שחכמים תיקנו שאין
התקיעה האחרונה של תשר"ת יכולה

דחייה ליישובו של האור לציון הנ"ל

אמנם

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בירחון
אור תורה )אלול תשנ"א סי' קס( כתב

להשיב ע"ד האור לציון הנ"ל ,וזת"ד :ואחר
בקשת המחילה נראה לענ"ד שיש להשיב
על ראיה זו מכמה טעמים ,חדא ,דהנה
התוספות )ראש השנה לג סע"ב( כתבו :וצריך
לדקדק באותן שלשים קולות שאנו תוקעים
בישיבה,

שכשמסיים

השלשה

תשר"ת

ומתחיל תש"ת ,או כשמסיים תש"ת ומתחיל
תר"ת ,למה לי שתי תקיעות זו אחר זו ,ממה
נפשך יפטר בתקיעה אחת ,דאי גנח ויליל
הרי יצא בשלשה תשר"ת ,ואי גנח לחוד
אותה תקיעה אחרונה של תשר"ת אחרון

לעלות לשם תקיעה ראשונה של תש"ת,
וצריך לחזור ולתקוע תקיעה אחרת קודם
השברים .ולפי זה יוצא דלדידן שאנו
תוקעים תשר"ת תש"ת תר"ת מחמת הספק,
אם סיים סדר תשר"ת ועדיין לא התחיל סדר
תש"ת ,על צד הספק דשמא תש"ת אמת ,לא
חשיב שהתחיל במצוה כלל ,ומה שתקע
תקיעה בסוף סדר תשר"ת אין תקיעה זו
יכולה לעלות לשם תש"ת כלל ,ואינה אלא
תקיעה אחרונה של תשר"ת בלבד .וכן
התקיעה האחרונה של תש"ת אינה יכולה
לעלות לשם תקיעה ראשונה של תר"ת ,וכל
זמן שלא התחיל לתקוע תקיעה ראשונה של
תר"ת ,לא חשיב התחיל במצוה על צד

תעלה לו למנין תש"ת ,וכן אם יליל אותה

הספק דשמא תר"ת אמת .ואף לשיטת האור

תקיעה אחרונה של תש"ת אחרון תעלה לו

זרוע ח"ב )סי' רסט( שכתב שמן הדין די לו

למנין תר"ת .ושמא כיון שעשו התקיעה

בתקיעה אחת בסוף סדר תשר"ת ,ועולה גם

לשם פשוטה שאחר התרועה ,לא רצו

לשם פשוטה של תש"ת ,ואם לא עשה אלא

שתעלה לשם פשוטה שלפניה ,ומיהו

תקיעה אחת בין תשר"ת לתש"ת ובין תש"ת

אשכחן ומשך בשניה כשתים ,שהיתה עולה

לתר"ת ,יצא ידי חובתו .מיהו נהגו לעשות

לשתים אי לאו משום דפסוקי תקיעה בתרתי

שתי תקיעות לרווחא דמילתא .ע"ש .וגם

לא מפסקינן .ע"כ .ולשון "לא רצו" משמע

הרמ"א בהגה )סימן תקצ סעיף ו( שכתב,

דתקנת חכמים היא ,או תקנת רבי אבהו

דבדיעבד אם כיון בתקיעה אחרונה של

לחזור ולעשות תקיעה בתחלת סדר תש"ת

תשר"ת לצורך תש"ת יצא .ע"ש] .ועיין

וסדר תר"ת .וכדברי התוס' כתב גם הרא"ש

באחרונים שם שיש חולקים על הרמ"א

)ראש השנה פרק ד' סימן י( .והר"ן )שם( כתב

בזה[ .היינו דוקא בדיעבד ,אבל לכתחלה
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צריך לעשות תקיעה אחרת בתחלת סדר

שופר ,שלא התחיל במצוה כלל מאחר

תש"ת וסדר תר"ת ,ובודאי כל שעושה כן

שחוזר ותוקע פשוטה לפניה בסדר תש"ת

הרי הוא מתחיל הסדר מחדש ,ואין זה

ובסדר תר"ת ודו"ק.

נחשב כהתחיל במצוה קודם לכן כשתקע
תקיעה בסוף סדר תשר"ת .ובלאו הכי נראה
פשוט דאפילו אם תמצא לומר דשפיר מהני
שיתקע תקיעה אחת בסוף סדר תשר"ת

ועוד

כתב לדחות ,דאעיקרא מאי דפשיטא
ליה להגאון אור לציון )שליט"א( לענין

מרור ,שבטיבול ראשון אוכל ממנו פחות
מכזית ,ושוב בטיבול שני יאכל ממנו כזית,

ותעלה לו אותה תקיעה גם לצורך תקיעה

ומשמע דלא חשיב הפסק כין שכבר התחיל

ראשונה של תש"ת ,הרי בודאי כל שיחזור

במצוה.

לדעת

ויתקע תקיעה ראשונה בתש"ת אחר שסיים

הראשונים הסוברים דבעינן אכילה כזית

סדר תשר"ת ,הרי הוא מגלה דעתו וכמוסר

בטיבול ראשון ,אלא אף לסברת החולקים

מודעה דלא ניחא ליה לצאת בתקיעה

הסוברים דאין לאכול כזית ,היינו משום

אחרונה של תשר"ת לשם תקיעה ראשונה

שלא להכנס למחלוקת לגבי ברכה אחרונה,

של תש"ת ,ודוקא כשלא חזר ותקע תקיעה

אבל כאשר אין לו שאר ירקות אלא מרור,

ראשונה של תש"ת ,סבירא להו להרמ"א

אף הם יודו דבעינן שיאכל כזית כבר

וסיעתו דמהני בדיעבד ,וממילא כל שלא

בטיבול הראשון ,ולא מהני מה שיאכל

התחיל לתקוע התקיעה הראשונה של

פחות מכזית בטיבול ראשון ,דבכה"ג חשיב

תש"ת ,ובדעתו לעשות כן ,תו לא חשיב

הפסק בין ברכת "על אכילת מרור" לבין

כהתחיל במצוה כלל ,על צד הספק דשמא

האכילה בטיבול שני ,שהרי כל שאוכל

תש"ת אמת .וכן הוא הדין לענין תקיעה

פחות מכזית אין ע"ז שם "אכילה" כלל,

אחרונה של תש"ת ,כשמתחיל לתקוע תר"ת

וממילא ההגדה והמצה חשיבי הפסק.

הרי הוא מגלה דעתו דלא ניחא ליה שתעלה

וכמ"ש הב"ח )סי' תעג ד"ה ומ"ש ואין צריך(,

לו תקיעה אחרונה של תש"ת לצורך תקיעה

והפר"ח )סי' תעג( ועוד .ע"ש .ואף שהאול"צ

ראשונה של תר"ת ,וכשחוזר ועושה תקיעה

כתב להסתמך ע"ד התוס' )פסחים קטו ,(.אף

ראשונה של תר"ת איגלאי מילתא למפרע

בדעת התוס' איכא עקולי ופשורי ,כפי דיש

שהיא היא תקיעה ראשונה ,ולא אותה

שהבינו בדעתם דכבר בטיבול ראשון בעינן

שעשה אחרונה לשם תש"ת .ולפי זה אין

כזית ,כפי שהאריך להוכיח שם .וע"ע מה

הנידון דומה לראיה ,דשאני דין אכילת

שכתבו לדחות דברי האול"צ הנ"ל בשו"ת

מרור שכבר התחיל במצוה ואינו אלא

יבי"א ח"ח )חאו"ח סי' מט( ,ובילקוט יוסף

ממשיך המצוה אחר כך ,וכבר היה לברכה

)הל' ציצית ,מהדו' תשס"ד ,סי' ח הערה לא(

שבירך על מה לחול .מה שאין כן לענין

ואכמ"ל.

הנה

לא

מבעיא
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כשם שהוא מברך על המצות כולם ,י"ל

יישובו של הגר"מ לוי זצ"ל בשו"ת
תפלה למשה

ובצפייתי

דהא קמ"ל דאע"ג דביעור חמץ עיקר

צפיתי להגאון הרב משה לוי
זצ"ל בשו"ת תפלה למשה ח"ד

)סי' מח( שכתב ליישב המנהג באופן אחר,
והיינו דכיון שמוכרח לתקוע גם סדר
תשר"ת וסדר תש"ת כדי לצאת יד"ח ,א"כ
הו"ל תקיעה ראשונה של תשר"ת בגדר
הכשר מצוה ,וכל שהתחיל בהכשר מצוה
אף שלא התחיל במצוה עצמה לא חשיב
הפסק אם שח ,דהו"ל כהתחיל במצוה.
וכיו"ב מצאנו בענין בדיקת חמץ שאם שח
אחר שהתחיל לבדוק ,אינו חוזר ומברך,

המצוה ,אפ"ה משעה שהוא מתחיל בה,
דהיינו משעת בדיקה מברך עליה .ומיהו אין
מברכין לבדוק אלא לבער שעיקר כוונת
הבדיקה היא הביעור .עכ"ל .וכ"כ הרי"ד
בפסקיו )שם( ,והמאירי )שם( ,והרשב"ץ
)מאמר חמץ דף כד ע"ג( ע"ש .ומבואר מזה
שגם כשמתחיל לעסוק בהכשר המצוה
נחשב

כהתחיל

לעסוק

במצוה

עצמה

ויכול לברך על כך ,ואם שח אחר שהתחיל
לעסוק בהכשר אינו חוזר ומברך ולא חשיב
מפסיק בין הברכה למצוה .ודון מינה לנ"ד,

שכיון שהתחיל לבדוק כבר חלה הברכה על

שאפי' אם נאמר שסדר תר"ת הוא הנכון,

חלק מהמצוה ולא הוי שיחה הפסק .וכמ"ש

מ"מ כיון שמוכרח לתקוע גם תשר"ת

ז,(.

ותש"ת דשמא אחד מהם הוא הנכון ,א"כ

והרשב"א ח"א )סי' רמד( ,והריטב"א )ר"ה

הו"ל כעוסק במצוה עצמה ,דהכשר מצוה

לד ,(.ועוד ראשונים .וכ"פ הטוש"ע )סי' תלב

הרי הוא כמצוה .ואין לומר דשאני נ"ד שאם

ס"א( ,וכ"ה באחרונים שם .אע"פ שבאמת

תר"ת הוא הנכון א"כ תשר"ת ותש"ת

לא התחיל במצות ביעור עצמה ,רק עוסק

מיותרים לגמרי ואפי' הכשר לא הוו ,זה

בבדיקה שהיא הכשר למצות ביעור שבאה

אינו ,דמ"מ כיון שבשעה שתוקע אינו יודע

לאחר הבדיקה ,וכמבואר בדברי הרא"ש

איזהו הסדר הנכון ומחוייב לתקוע ל'

)פ"ק דפסחים סי' י( שברכת על ביעור חמץ

קולות ,א"כ הו"ל מתעסק במצוה ,והרי גם

היא על ביעור החמץ מרשותו ע"י הביטול

בבדיקת חמץ פעמים רבות שאינו מוצא

וע"י שמבערו מן הבית בשעה חמישית,

שום חמץ ונמצא שהבדיקה היתה מיותרת,

ומ"מ מברכין קודם הבדיקה לפי שהיא

ואעפ"כ לא הוי שיחה הפסק אחר שהתחיל

תחילת הביעור .ע"ש .וביאר הב"י )סי' תלב(

לבדוק .והיינו משום שבשעה שמתחיל

שעל הבדיקה עצמה לא שייך לברך כיון

לבדוק אינו יודע שלא ימצא חמץ ,ובדיקתו

שאין הבדיקה תכלית המצוה ,שאם בדק

היא מוכרחת לצורך מצות ביעור ,וע"כ

ולא ביער ולא ביטל ,לא עשה כלום .ע"ש.

הו"ל מתעסק במצוה ,וה"ה בנ"ד .ושוב

וכ"כ הר"ן )פסחים ז (.וז"ל :הבודק צריך

סייע דבריו מדברי הריטב"א בחידושיו )ר"ה

שיברך ,ואם תאמר פשיטא ולמה לא יברך

לד (.עש"ב.

הרא"ש

והר"ן

והמאירי

)פסחים

רטז
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משא ומתן בדברי הגר"מ לוי הנ"ל

איברא

דחזיתיה להרה"ג ר' דקל כהן נר"ו

 +ירוץ דברו

הדבר כחובה גמורה וודאית וכל חלק
שעשה ממנה נחשב שהתחיל במצוה .ע"ש.

בשו"ת אלישיב הכהן ח"ג )סי' יט

אות ח( שכתב ,שיש לחלק בין נדונינו לההיא
דבדיקת חמץ ,כי בדיקת חמץ היא דבר
שמחוייב ונצרך בודאי כדי לעשות ביעור,
ולא יתכן לקיים מצות ביעור כל חמצו מן
הבית בלי שיבדוק ויחפש אחריו ,כי צריך
לדעת שאין לו חמץ בבית ,ואפשר שעל כן
נחשב תחילת המצוה .אבל בתקיעות אע"פ
שכולן נצרכות כדי שיצא בודאי יד"ח ,מ"מ
יתכן שיצא ידי חובה רק בתש"ת או רק
בתר"ת ,ואפשר דכה"ג לא חשיב תחילת
המצוה ,ויש לחוש להפסק מספק שמא אין
סדר תקיעות אלו עיקר .ע"ש .ושוב ראיתי
בשו"ת יבי"א ח"ג הנד"מ )חאו"ח סי' לד

ד' הגאון הנאמ"ן שליט"א שמרן ז"ל
ס"ל כרה"ג

ואתה

דע לך ,דכל הני טעמי תריצי הנ"ל
צריכי אי נימא דמרן ז"ל קאי ואזיל

בשיטת הרמב"ם וסיעתיה ,ברם זקוף כען
עיניך וחזה להגר"מ מאזוז שליט"א בשו"ת
בית נאמן ח"א )סי' לו( שכתב וזת"ד :מדברי
הש"ע )סי' תקצ ס"ב( אין להכריע שסובר
כדעת הרמב"ם ,שמה שכתב נסתפק לנו אם
היא היללה וכו' לפיכך כדי לצאת ידי ספק
וכו' ,הם דברי הגמ' בר"ה )דף ל"ד סע"א(

מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל
וכו' ,ומה שתפרש בגמרא תפרש בדבריו.

בגליונות ומילואים הערה  (4שכתב לדחות דברי

)וכיו"ב כתב מרן גופיה בכ"מ סוף פ"ח מהל'

הגר"מ לוי הנ"ל ,שבדיקת חמץ שמברכים

שאלה ופקדון ,ובב"י א"ח סי' קס"ו ע"ד הרי"ף,

עליה היא חשובה מגוף המצוה ולא הכשר

ובאה"ע סי' י"ז בד"ה הרמב"ם וכו' ,וע"ש בדרכי

מצוה בעלמא .ע"ש .ולענ"ד יש לדקדק כן
מלשון המאירי )פסחים ז .ד"ה הבודק( שכתב:
ומאחר שהבדיקה על דעת ביעור היא
נעשית הרי היא "תחילת מצות הביעור"
ומתוך כך מברכין על הביעור ולא על
הביטול ,וכן לא על הבדיקה שבדיקה עצמה
צורך ביעור ועל העיקר מברכין .ע"כ .הא
קמן שאפילו שהבדיקה היא רק "צורך
הביעור" ,מ"מ חשיב כהתחיל בגוף המצוה.

אולם

משה אות כ'( .ואדרבא מרן השמיט מ"ש
הרמב"ם לפי אורך השנים ורוב הצרות וכו'.
ונראה להביא סיוע לדעת רב האי גאון
ממ"ש בגמ' )שם( אמר רבי יוחנן שמע תשע
תקיעות בתשע שעות ביום יצא .והרי ריו"ח
היה רבו של ר' אבהו ,כמ"ש התוס' בפסחים
)דף ק' רע"א( ובב"ב )דף פ"ז סע"א( ובחולין
)דף ק"י סע"א( ,ועוד והובאו בסדר הדורות
ערך ר' אבהו .ע"ש .וא"כ מה לו לרבי אבהו

ראה בשו"ת אלישיב הכהן )שם(

להסתפק ,ליחזי ריו"ח רביה היכי עביד,

שכתב ,שמ"מ יש מקום לסברא זו

דהא ריו"ח קאמר שמע תשע תקיעות יצא,

של הגר"מ לוי זצ"ל עכ"פ לצרפה ,ובפרט

וקי"ל הלכה כריו"ח לגבי רב ושמואל אע"פ

שאחרי שתיקנו חכמים בתלמוד מחמת

שהיו גדולים ממנו בחכמה ובשנים )עיין

הספק לתקוע כל סדרים אלו ,הרי נחשב

חולין דף צ"ה ע"ב ודף קל"ז ע"ב( ,וכ"ש שיכול
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היה להכריע במנהגי הקהלות אם תשר"ת

בדין היה שיתקעו על כל ברכה "כל בבא

או תש"ת או תר"ת .אלא ודאי שכולם

מהן שלש פעמים כדרך שתקעו כשהן

כשרים לכתחלה ,רק שנראה הדבר בעיני

יושבים" אלא כיון שיצאו ידי ספק בתקיעות

ההמון כחלוקה וכדברי רב האי גאון .ולא

שמיושב אין מטריחין על הצבור וכו' .ע"כ.

כתב זה רבינו האי גאון ע"ד ענה כסיל

ולכאורה אם יתקעו כל בבא ג"פ על כל

כאולתו להשיב לקראים המכחישים תורה

ברכה מה יושיענו זה לדעת הרמב"ם ,שהרי

שבע"פ )מפני רוב הספיקות והמחלוקות( אלא

יש לנו ספק גמור אם יוצאים בתשר"ת או

קושטא דמילתא קאמר .ונראה להביא ראיה

בתש"ת או בתר"ת ,והיל"ל בדין היה

ברורה בס"ד שדעת מרן ג"כ כרב האי גאון,

שיתקעו על כל ברכה "שלש בבות" )תשר"ת

ממ"ש לקמן )סי' תקצ"ב ס"א( שתוקעים על
סדר הברכות למלכיות תשר"ת פעם אחת
ולזכרונות תש"ת ולשופרות תר"ת "ועכשיו
נוהגים

לתקוע

למלכיות

תשר"ת

ג"פ

ולזכרונות תש"ת ג"פ ולשופרות תר"ת
שלש פעמים" ,וכתב השל"ה )הובא בכה"ח

שם אות ה( דמ"ש בש"ע ועכשיו נוהגים
לתקוע וכו' ,אין טעם וריח למנהג זה ,כי
בזה לא סרו כל הספיקות ,על כן אין
להשגיח בזה וכו' .ע"ש .וכוונתו דבשלמא
למנהג ראשון שתוקעים למלכיות תשר"ת
פ"א וכו' ,י"ל משום טורח צבור נהגו כן,
כיון שכבר שמעו כל התקיעות מיושב ,וכמו
שכתבו הרי"ף )פ"ד דר"ה( והרמב"ם )בפ"ג

מהלכות שופר הי"ב( ,אבל לפי המנהג שכתב

תש"ת תר"ת( .ונראה שהרמב"ם הלך בעקבות
הרי"ף שכתב בפ"ד דר"ה )דף יו"ד סע"ב מדפי

הרי"ף( ובדין הוא שיהו תוקעים אותם על
סדר ברכות "כסדר שתקעו כשהן יושבים"
אלא כיון וכו' שלא להטריח את הצבור
וכו' .ע"ש .והרי"ף עצמו אפשר שסובר
כדעת רב האי גאון ,ולא חשש הרמב"ם
להעתיק לשונו כיון שלמעשה לא היו
תוקעים רק תשר"ת פ"א ותש"ת פ"א ותר"ת
פ"א מפני טורח צבור ,ואין נפק"מ מה
שהיה ראוי לעשות כך או כך .אבל המנהג
שכתב מרן הנ"ל )והוא ע"פ לשון הרמב"ם

שכתב בדין היה שיתקעו וכו'( תמוה ,דכיון
שאתה תוקע שלשים קולות ,מאי טורח

מרן שעושים תשר"ת ג"פ וכו' ,הרי הזמן

צבור איכא אם נתקע אותם בסדר תשר"ת

שוה לכולם ,וא"כ אדרבא עדיף לעשות כל

ג"פ תש"ת ג"פ תר"ת ג"פ או נתקע אותם

תש"ת

תר"ת

למלכיות

בסדר תשר"ת תש"ת תר"ת על כל ברכה,

ולשופרות

לצאת

כל

אלא ודאי שכולם אמת לדעת מרן .ודו"ק.

הספיקות )כמנהגנו היום( ,ומאי טורח צבור

עכת"ד .ולפ"ז מנהג הוידוי בין הסדרים

שייך הכא .ואין לנו שום תירוץ בזה רק ע"פ

מיוסד אף לפי דעת מרן ז"ל ,ואין לחשוש

שיטת רב האי גאון שכל הסימנים כשרים

בזה להפסק מאחר ויש כמה ספיקות וספקי

לכתחילה ,ואין כאן ספק כלל .ברם אי

ספיקות לומר שאין בזה הפסק ,ואין זה ס"ס

קשיא הא קשיא ,שכתב הרמב"ם )שם( וז"ל:

נגד מרן.

פעם

תשר"ת

ולזכרונות

ידי

ריח
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ובתשובה

אף שאין זה מוכרח ,מ"מ מידי ספק
לא יצאנו

ואף

זצ"ל בהגהות איש מצליח על המשנה
ברורה )בסוה"ס סי' תקצב( שכתב להעיר ע"ד
הגר"מ מאזוז הנ"ל ,דמלשון מרן שכתב
"לפיכך כדי לצאת ידי ספק" משמע דס"ל
דהוי ספק גמור ,וציין לדברי הב"י בדעת
הסמ"ג.

ע"ש.

מ"מ

אחרת )שם סי' אלף פ"ב( נשאל
האם יש להניח תפלין בחול

שראו עיני דברי הגאון הרב משה לוי

בהצטרף

 +ירוץ דברו

הראיה

האחרונה )מסימן תקצ"ב ס"א( דמרן ס"ל

המועד ,שהרא"ש כתב שיש להניח ,ואילו
בזוהר חדש )שיר השירים המובא בבית יוסף בסי'

לא( שהמניח תפלין בחוה"מ נענש ,והשיב
ע"ז וז"ל :שב ואל תעשה אני שונה כאן ,כי
חכמי

ראיתי

האמת

זה מאד וכו' ,וכיון שהיא פלוגתא ]בין
הפוסקים הראשונים ,כמובא שם בתחילת
דבריו[ ,דברי קבלה יכריחו ,ואתה אל תניח.
עכ"ל.

כרה"ג ,שוב אין הכרח כלל לומר דמרן פסק
כהרמב"ם ,וכיון דלא יצא הדבר מידי ספק,

מרחיקין

ומבואר

מדבריו שאם הזוהר חולק על
הגמרא

שפיר אית לן ס"ס בנ"ד ואין זה נגד מרן

נקטינן

והפוסקים,

כהגמרא והפוסקים .אמנם היכן שהפוסקים

להדיא .ודו"ק.

הראשונים נחלקו באיזה דין ,ומפורשים
הדברים בדברי קבלה ,אז דברי המקובלים

יישוב המנהג ע"פ הכלל דכל היכא
דנחלקו הפוסקים הלכה כד' הזוה"ק

ואשר

יכריעו.

אני אחזה לי בס"ד ביישוב המנהג

וכדברי

הרדב"ז בתשובה האחרונה הנ"ל,

הנ"ל ,ובהקדם ארדוף אצ'יג דברי

דכל היכא דפליגי הפוסקים בדין

הרדב"ז בתשובותיו ,האחת בחלק ד' )סי'

אחד אז ההכרעה כדעת המקובלים ,כן

אלף קי"א( שנשאל על מה סמכו להניח

מצאנו דס"ל להגאון הרב המובהק יצחק

תפלין בבית ואח"כ באים לבית הכנסת,

קארו ז"ל דודו של מרן ז"ל בתשובה ,והיא

והשיב בזה"ל :חכם אחד מהאחרונים כתב

לו נדפסה בשו"ת בית יוסף )דיני יבום וחליצה

בשם רשב"י ז"ל לפי שצריך לומר בשעת

בסוף שאלה ו( וז"ל :הראיה הראשונה

קדשך

שמצות יבום קודמת למצות חליצה היא,

ביראתך" ,ואם אין תפלין בראשו היכן היא

שאחר

התנאים

היראה ,נמצא כאילו מעיד עדות שקר על

והאמוראים והפוסקים אם מצות יבום קודם

עצמו וכו' .ובכל מקום שנמצא ספרי

למצות חליצה ,ולא איפסקא הלכתא כאחד

הקבלה חולקים על פסק הגמרא ,הלך אחר

מהם,

שסברתם

הגמרא והפוסקים ,ובכל מקום שאינו חולק,

שמצות יבום קודמת למצות חליצה ,א"כ

וגם

ראוי לפסוק הלכה כהם .והשכל גוזר כן,

בפוסקים ,אני ראיתי לסמוך על דברי

שאם חכמי הקבלה פסקו הלכה היפך פסק

כניסתו

כגון

"אשתחוה

בכה"ג

שלא

אל

נזכר

הקבלה .עכ"ל.

היכל

בגמרא

שהיא

וראינו

התלמוד,

מחלוקת

חכמי

יפסוק

בין

הקבלה

הדין

כתלמוד

ערוך

ירוץ דברו +
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שבידנו ,אבל אחר שלא נפסקה הלכה

מחלוקת הפוסקים ,וסיים בזה"ל :ומאחר

בתלמוד ,וגם כל הפוסקים לא פסקו הלכה

שבתלמודא דידן לא נתבאר דין זה בפירוש

כמי אלא איש לדרכו פנו ,ויש הכרעה

)שהרי נחלקו בו הפוסקים( ,מי יערב לבו לגשת

בקבלה כאחד מהם ,ההכרעה היא לחכמי

לעבור בקום ועשה על דברי רבי שמעון בר

הקבלה .וכן מקובלני מרבותי .וראיה שהרי

יוחאי המפליג כ"כ באיסור הנחתן .עכ"ל.

בחול המועד יש מחלוקת אם נניח תפילין

והניף

אם לא ,ולא איפסיקא הלכה כמי ,ואחר
שמצאו חכמי ספרד מאמר במדרש הזוהר
שמצות תפילין אינה נוהגת בחול המועד
ושאסור להניחם ,לא הניחום עוד בחול
המועד .ועוד שבכל ספרד נוהגים בכל
הדינים ובכל ענייני איסור והיתר כסברת
הרא"ש ,והוא היה מניחם ומברך עליהם,

קדושת יוצר ביחיד ,והביא שנחלקו
בזה הראשונים ,ושלדעת הזוה"ק אין
לאומרו ביחיד ,וסיים בזה"ל :ואע"פ
שהעולם נהגו לומר קדושת יוצר ביחיד,
נראה לענ"ד שמאחר שאין דבר זה מפורש
בתלמוד ,יש לנו לתפוס כדברי הזוהר ,וכמו
שכתבתי בסימן ל"א .עכ"ל.

ומשעה שמצאו המאמר ההוא לא הניחום
עוד כל החכמים וכל הקהילות אין גם אחד,

ידו שנית בב"י )סי' נט( לגבי אמירת

וחוט

השלישי לא במהרה ינתק ,בבית יוסף

וכל שכן בדבר דלא איפסיקא הלכתא ,אלא

)סי' קמא( בדין אם צריך העולה לספר

זה אומר בכה וזה אומר בכה שנכריע

תורה לקרוא עם הש"ץ ,כתב מרן ז"ל:

כחכמי הקבלה .עכ"ל .וכן הביא דבריו

דכיון דלדברי הזוהר אסור לקרות אלא אחד

בקיצור ג"ע מהר"ח פלאג'י זיע"א בספר כל

לבד ועכשיו שנהגו ששליח ציבור הוא

החיים )מערכת ק' אות ב( ע"ש.

הקורא העולה אסור לקרות ,אע"פ שלדברי
הפוסקים צריך לקרות ואם לא יקרא כתבו

דעת מרן הבית יוסף ז"ל כד' הזוהר
נגד הפוסקים

והנה

דהוי ברכה לבטלה ,מאחר שלא נזכר זה
בתלמוד בהדיא ,לא שבקינן דברי הזוהר

מרן ז"ל בבית יוסף הסכים לכלל זה

מפני דברי הפוסקים .עכ"ל .ומבואר שאפי'

בכמה מקומות ,זה ראשון יצא )בסימן

במקום חשש ברכה לבטלה ,קי"ל כהזוהר
היכא דנחלקו הפוסקים .5

לא( בדין הנחת תפלין בחוה"מ ,שהביא בזה

 5והגם שבמסקנתו שם בבית יוסף ובשלחן ערוך העלה מרן ז"ל שצריך העולה לקרוא עם
הש"ץ בנחת שלא ישמיע לאזניו ,לאו משום שהכריע נגד הזוהר ,אלא פסק כן לרווחא
דמילתא ,כיון שאפשר לצאת בזה גם לדעת הפוסקים ,ואין זה מנוגד לדברי הזוהר ,דלהזוהר
מצאה הקפידא מקום לנוח רק היכא דמשמיע קולו ,ואפי' לאזניו בלבד .ולכן הכרעתו הנ"ל
במקומה עומדת דלא שבקינן דברי הזוהר מפני דברי הפוסקים .ועיין למהר"ח פונטרימולי זצ"ל

רכ
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ד' פוסקים רבים דס"ל דהלכה
כהזוהר היכא דנחלקו הפוסקים

ושא

נא עיניך וראה למרן החבי"ב בכנסת
הגדולה )כללי הפוסקים אות א( שכתב

וז"ל :כל דבר שלא הוזכר לא בגמרא בבלי
ולא בגמרא ירושלמי ,ולא דברו בהם
הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים ועליהם אנו
סומכין בכל דבר ,אע"פ שבעלי הקבלה
דברו בו ,אין אנו יכולים להכריח בו למי
שאינם נוהגים בדברי הקבלה .הרא"ם ז"ל.
והרדב"ז ז"ל בתשובה כתב ,כל מקום

והסכימו

 +ירוץ דברו

לכלל זה רבים מהאחרונים,
וכמ"ש בשו"ת משאת בנימין

)סי' סב( שכתב וז"ל :הדרך השני לילך אחר
רוב מנין ובנין ,הרי לפניך ספר הזוהר שהוא
שקול יותר מכל המחברים שאחר חתימת
התלמוד ,ואם יהיו כל המחברים בכף
מאזנים אחד ,וספר הזוהר לבדו יעלה בכף
שניה ,מכריע את כולם ,והרי הוא עדיף
מרוב מנין ובנין ,וכמו שכתב ב"י דאזלינן
בתר דעת הזוהר נגד שאר מחברים .עכ"ל.

וכן

כתב הרמ"ע מפאנו בתשובה )סי' קח(

שתמצא הקבלה חולקת עם הגמרא הלך

וז"ל :וכל שיהיו דברי הגמרא סובלים

אחר הגמרא והפוסקים ,ואם אין נזכר

פירושים שונים ,ויתבאר האחד מהם על פי

בגמרא ובפוסקים הלך אחר הקבלה .וכ"כ

הזהר ,חייבים אנו להטות לבבנו אליו

בספר יוחסין ,וכ"כ הר"י הלוי ז"ל בתשובה

ולעשות על פי הוראתו .הרי ששנינו בגמרא

)סי' מא( בשם הר"ש הלוי ז"ל ,דכל שהזוהר

"יצאו שבתות וימים טובים שהן עצמן

אינו חולק עם הגמרא ,נקטינן כוותיה ,ולא

אות" ,ולא ידענו אם חולו של מועד בכלל

פליגי על הרא"ם ז"ל ,דהנך רבוותא

או לא ,וכעת השמיענו הזהר דאיתיה בכלל,

מדברים בהנהגה שינהג האדם בעצמו,

לא יהא אלא כאילו אמרו רש"י או אחד מן

והרא"ם ז"ל מדבר במי שאינו רוצה לנהוג

הגאונים בפירוש הגמרא ,מי לא צייתינן

בדברי הקבלה שאין מכריחין אותו .ע"כ.

ליה .ואם יחלוק הזהר על מי שיהיה מן

ומתבאר מדבריו דכל היכא שלא נזכר

המפרשים או מן הגאונים ,כל שיסבלהו

להדיא בגמ' ובפוסקים סתירה לדברי

לשון הגמרא ,ידחה כל זולתו מפני פירוש

המקובלים ,דברי קבלה יכריעו .וא"כ היכא

הזהר .עכ"ל.

דנחלקו הפוסקים בהבנת הסוגיא בש"ס,

ועיין

להגאון מהר"י אירגאס ז"ל בשו"ת

דברי המקובלים יכריעו )כיון שאין הדברים

דברי יוסף )סי' ב( שהביא בשם הרב

מפורשים בגמרא נגד הקבלה( ,וכמו שכתבו

בנימין הלוי ז"ל ,וזת"ד :ואף שהרדב"ז

בשם הכנה"ג רבים מהאחרונים ,ונביאם

כתב בתשובה ,וכתבה רבנו בכנה"ג וכו',

להלן בס"ד.

דהיכא דהקבלה חולקת עם הגמרא הלך

בספרו פתח הדביר )סי' כה סק"ה ,דף מו ע"א וע"ב( שכתב כן בדעת מרן ז"ל .וכן הבינו בדעתו
הרמ"א בדרכי משה )סק"ב( ,והרב משאת בנימין )סי' סב( ועוד .ע"ש .ואכמ"ל.

ירוץ דברו +

רכא
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אחר הגמרא ,אבל אם אין נזכר בגמרא

בארוכה בדברי מר בריה דרבינא בשו"ת

ונזכר בקבלה הלך אחר הקבלה וכו' .ע"ש.

שאילת יעב"ץ )סי' מז( שביאר הדק היטב

מכל מקום אין הדברים הללו אמורים רק

דברי מר אביו הנ"ל ,והיוצא מדבריו דס"ל

בדבר המפורש בתלמוד ,והקבלה חולקת

להחכם צבי ,וכן להרדב"ז ומרן הב"י ,דכל

על תלמוד ערוך ,אבל בדבר שלא נזכר

שאין הכרח שהזוהר חולק על הש"ס,

בתלמוד רק בדברי הפוסקים ,והם חולקים

ואפשר לקיים דבריהם אהדדי ,ולפרש

על הקבלה ,אפי' שהושוו כולם לדעה אחת,

בכוונת הש"ס כפירוש הזוהר ,אז ודאי שיש

עם כל זה לדברי הקבלה שומעים .וכן

להעדיף פירוש הזוהר על פירושי שאר

מתבאר להדיא בדברי רבנו הגדול בבית

המפרשים והפוסקים שפירשו וכתבו לבאר

יוסף )סי' קמא( וכו' .עכת"ד .אתה הראת

הסוגיא באופן אחר .וכל זה אפי' כאשר

לדעת דאף היכא דכל הפוסקים מסכימים

הפוסקים מסכימים לדעה אחת ,כש"כ היכא

לדעה אחת ,כל שאין הדבר מבואר בגמ',

דפליגי אהדדי שדברי הזוהר יכריעו .ע"ש.

ס"ל להגאון הרב בנימין הלוי ז"ל אליבא

ועין

רואה להגאון מהר"ש לניאדו ז"ל

דהרדב"ז ומרן הב"י ז"ל ,דדברי קבלה

בשו"ת בית דינו של שלמה )חאו"ח

יכריעו ,וכל שכן שדברי קבלה יכריעו היכא

סי' יב( שג"כ האריך בפתגמא דנן ,והעלה

דהפוסקים פליגי אהדדי.

כאמור ,דכל היכא דנחלקו הפוסקים דברי

בקדש חזיתיה בשו"ת חכם צבי )סי' לו(

קבלה יכריעו] .ושם כתב בדעת הרדב"ז

שכתב :וצריך אני להודיע לשואל

דכל שהפוסקים הסכימו לדעה אחת ,לא

היפך

אמרינן דברי קבלה יכריעו אלא רק היכא

מהפוסקים ,לא היה לנו להניח דברי

דנחלקו הפוסקים אמרינן הכי .אלא שלדעת

הפוסקים בשביל דברים האמורים בסתרי

ספר היוחסין והר"ש הלוי ומרן הב"י ז"ל

תורה ,כי אין לנו בדינים והוראות עסק

אף היכא דלא נחלקו הפוסקים ,כל זמן

בנסתרות זולתי במקום שיש מחלוקת בין

שלא מבואר בגמרא היפך דברי הקבלה,

הפוסקים ,אז נכון לסמוך על הכרעת הזוהר.

דברי הקבלה יכריעו .וזה דלא כמ"ש הג"ר

וכן

שאפילו

אם

היו

דברי

הזוהר

וכן כתב הרב הגדול מוה"ר דוד בן זמרא
בתשובה )סי' אלף קי"א( וז"ל :ובכל מקום

בנימין הלוי ז"ל הנז' לעיל ,דאף הרדב"ז
מודה בזה למרן הב"י .ויש עוד להאריך
בזה ,ואין כאן מקומו[.

שנמצא דברי קבלה חולקים על הגמרא,
הלך אחר הגמרא והפוסקים .ובכל מקום

גם

אשו"ר להגאון מוהר"ד פארדו ז"ל

שאינו חולק כגון בכהאי גונא שלא נזכר

בשו"ת מכתם לדוד )חיו"ד סי' מ( שכתב

בגמרא וגם בפוסקים ,אני ראיתי לסמוך על

וז"ל :בהיות דכלל אמיתי בידינו שהסכימו

דברי קבלה .עכ"ל .ובתשובה ח' )סי' אלף

בו כל גדולי האחרונים ז"ל ,דכל מילתא

פ"ב( כתב ,וכיון שהיא פלוגתא )רצה לומר בין

דספיקא דדינא היא שאין לה הכרע מן

הפוסקים( דברי הקבלה יכריעו .עכ"ל .ועיין

הגמרא או מגדולי הפוסקים הראשונים,

רכב

 -סימן כד

 +ירוץ דברו

אלא איתמר הכי ואיתמר הכי ,הקבלה

)באבני מילואים בסוה"ס חאו"ח סי' א( ע"ש.

תכריע ,וכאשר הורה גבר הגאון מוהרדב"ז.

וכ"כ הגאון רבי יצחק חזן זצ"ל בשו"ת

עכ"ל .וכן כתב גם בשו"ת מנחת אלעזר

יחוה דעת ח"א )חאו"ח סי' ה( ,והראש"ל

ח"א )סי' מח( ע"ש .וכן מטו ביה משמיה

הגר"מ אליהו זיע"א בשו"ת מאמר מרדכי

דהגר"א ז"ל בשו"ת בנין עולם )חאו"ח סי' ב(

ח"א )במבוא אות ו( ע"ש .וכן נראה דעת

ע"ש.

הראש"ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א

וכן

הסכימו לכלל זה רבים מרבותינו
האחרונים ,ומהם :המג"א )סי' כה

סק"כ(,

והשערי

בילקוט יוסף שבת כרך א )ח"ב קו"א סי' יב,

עמ' תתכט( ובעוד כמה מקומות בספריו
הבהירים .ע"ש.

תשובה )שם ס"ק יא(,

והמלבי"ם בארצות החיים )סי' ג ארץ יהודה

סק"ד( ,ובשו"ת מכתב לחזקיהו )סי' ז(,
ובספרו שדי חמד )כללי הפוסקים סי' ב אות יב
בכללי הזוה"ק( ,ובספר ארץ חיים סתהון )כלל

גם מרן הגרע"י זיע"א סובר ככלל
זה

וראה

מ"ש בזה מרן מופת הדור זיע"א

יג( ,ובישועות יעקב )סי' ג סוף סק"ב( ,ובספר

בשו"ת יביע אומר ח"ט )חאו"ח סי'

שלחן לחם הפנים )סי' רסח דף צו ד"ה ומעתה(

קה אות ד( ,ובשו"ת חזון עובדיה )סי' לה אות

ע"ש .וכן כתב הכהן הגדול מאחיו בספר

ז( ועוד .והמעיין היטב בדבריו ישר יחזו

משנה ברורה )סי' כה ס"ק מב( ,וכ"ה בכף

פנימו שג"כ מסכים לכלל זה ,ורק היכא

החיים סופר )סי' כה אות עה( ,ובשו"ת

דלא נחלקו הפוסקים ס"ל למרן זצוק"ל

מהרש"ם ח"ב )סי' קס אות ד( ,ובשו"ת

דהלכה כהפוסקים נגד הזוהר ,והוכיח כן

תשורת שי ח"ב )סי' רה( ע"ש .וכ"כ כ"ק

מדברי הרדב"ז ,וכמ"ש בשו"ת בית דינו של

האדמו"ר מסאטמר בשו"ת דברי יואל ח"א

שלמה הנ"ל .ע"ש ודו"ק .וע"ע בשו"ת

)חאו"ח סי' ג אות ב( ,וכ"ק האדמו"ר

משנת יוסף ליברמן ח"ח )סי' לא( ,ובספר עד

מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב )חאו"ח סי' ב

הגל הזה )פרק ו' ,עמ' קלג והלאה( ,ובשו"ת

אות ב( .וכ"כ הגאון האדיר הרב משה

בים החכמה ח"א )סי' א( ,ובשו"ת הרי

פיינשטיין בשו"ת אגרות משה )חאו"ח ח"ד

יהודה ח"א )חאו"ח סי' לט אות יב והלאה(,

סי' ג( לגבי הזוהר הקדוש .ע"ש .וכ"כ הנר

ובשו"ת שמן למאור ח"א )סי' ל( ע"ש .וכל

המערבי שר שלום משאש זצ"ל בשו"ת

זאת מלבד הפוסקים הסוברים דהלכה

שמש ומגן ח"א )חאו"ח סי' יא( ,ובח"ד

כהמקובלים כנגד הפוסקים בכל מקום,

)חאו"ח סוס"י ז( ע"ש .וכן העלה סבא

אספם כעמיר גורנה בשו"ת יבי"א ח"א

דמשפטים הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל

)חאו"ח סי' מא( ,וח"ב )חאו"ח סי' כה אות'

בשו"ת עמק יהושע ח"א )סי' לד( ,ובח"ב

יב-טו( ע"ש ואכמ"ל.

ירוץ דברו +
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מדוע לא נקט מרן הגרע"י ככלל זה
בנ"ד

אלא

רכג

שאם אכן כנים דברינו בדעת מרן
הגרע"י זצוק"ל ,א"כ צריך ביאור

מדוע לא נקט האי כללא בנדון דידן,

העולים

מבבל

לארץ

ישראל

וחשבו

כפשטיה מטעם ספק ,ולעולם חכמי בבל
ידעו שכולם אמת והיה הדבר נראה כחלוקה
אע"פ שאינה חלוקה וכלשון רבינו האי
גאון .ע"כ .ומצאתי סיוע לדבריו בשו"ת

והכריע בכמה מקומות בספריו הבהירים

וישב הים ח"ג )סי' כד( שכתב וזת"ד :לעת

שלא להתוודות בפה בין הסדרים .ואחר

כזאת שזכינו לדברי הזוה"ק ,יש לומר לאור

העיון שוב בינותי דס"ל למרן הראש"ל

הדברים שכתב רב האי גאון ז"ל בתשובתו,

זיע"א בשו"ת יבי"א ח"א )סי' לו אות יד(

דלעולם לפי האמת גם רבי אבהו ידע דכפי

דבנדונינו הוי מחלוקת בין הש"ס להזוהר,

סודן

דברים

דקי"ל הלכה כהש"ס וכדברי הרדב"ז ושאר

תרוייהו איצטריכי .ואין לתמוה על החפץ,

הפוסקים הנ"ל .וחילו מהא דכתב הזוהר:

דכבר אמרו בזוהר שהאמוראים סדרו כל

"ועל דא לא ידעי הני בבלאי רזא דיבבא

לימודם ]גם[ ע"פ סתרי תורה ,אלא שדרכם

ויללותא" וכו' .וביאר דכוונת הזוהר באמרו

בקודש נהדר היה להעלים הסוד ,ולתלות

"הני בבלאי" על חכמי הש"ס בר"ה )לד(.

גזרתם ותקנותיהם בטעם פשטי ,וכנמצא

הנ"ל .ושכ"כ בספר יקרא דשכבי )דרוש כג

במקומות רבים] .עיין למרן הרי"ח הטוב

דף נד ע"ב( שהזוה"ק כיון על רבי אבהו

ז"ל בספרו אמרי בינה סימן ג' באורך ,והכי

שבגמ' )ר"ה לד (.ע"ש .וממילא כיון שהזוהר

ס"ל לכמה רבוותא ואכמ"ל[ .לכן תלו

מעיד שהש"ס נקט להאי מילתא משום

הדבר ביישוב דעת ההדיוטות ,ובטעם דכדי

ספיקא ,ואיהו פליג וס"ל שכל הקולות

לצאת ידי הספיקות ,אבל לפי האמת כוונו

צריכי לאורח קשוט ,א"כ הדרינן להאי

ההלכה לקראת סודו והעלימו עקבותיהם.

כללא דהלכה כהש"ס נגד הזוהר .ע"ש.

וכ"כ בשו"ת הרמ"ע מפאנו )סי' קז עמ' רטז(

של

וז"ל :כי עוונותינו גרמו לנו שלא שמשנו
אין זה מוכרח שד' הזוהר קאי על
התלמוד בבלי ,וכמה ראיות לכך

איברא

כל צרכנו ,והרבה גופי תורה מתגלים לנו
ברחמי שמים עלינו שאנו נכנסין בעיונם

דחזי הוית להגר"מ מאזוז שליט"א

מצד הספק ,והוא פתח צר מאד כמלא פי

בשו"ת בית נאמן ח"א )סי' לו הערה

מחט סדקית .שאילו זכינו לשימושה של

מס'  (1שכתב להעיר ע"ז ממ"ש בסנהדרין

תורה ,היה מתברר לנו ע"פ הקבלה

)דף ק' ע"א( אפיקורוס ,כגון דאמר "הני"

והמסורה איך האמת כן הוא] .ולא מחמת

רבנן .ע"ש ברש"י .ורב פפא אשתלי ואמר

ספק[ ,כי אלו ואלו דברי אלקים חיים .וכך

כך ויתיב בתעניתא )וע' בהרש"ש ב"מ דף עג

הם דברי הזוהר בענין תשר"ת תש"ת תר"ת,

ע"ב( .וכ"ש לומר בלישנא קלילא "הני

דמסוגיא דשמעתא משמע לן דרבי אבהו

בבלאי" ,אלא י"ל שהם פשוטי העם

מספקא נחית להו ,וכל משכיל יקשה על

רכד
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ההיא סוגיא מן המפורסמות מה שלא

מטעם ספק ולא רמזו יותר ,כדרך הש"ס

ישקוט השכל בה ,אלא עם המתבאר בזוהר

בבלי שהיה להם כח להעטיף ולהלביש

דכולהו אינהו תקיעתא צריכי מדרבנן

סודות ורזי התורה העמוקים בלבושים

למצוה מן המובחר ולא בשביל ספק .ע"כ.

קטנים וכו' ,ע"כ .וכ"כ בספר אות חיים

וכ"כ הגאון רבי אביעד שר שלום ז"ל

ושלום )סי' לד אות ג( ע"ש .ודו"ק.

בספרו אמונת חכמים )פרק ל'( וז"ל :אמנם

ולפי

האמור ,אין הכרח כלל שהש"ס פליג

דע שהדברים הללו דומים זה לזה ,ששניהם

על הזוהר ,וא"כ הדרינן להאי כללא

מיני תרועה הם ושניהם מדת דינו של

דהיכא דנחלקו הפוסקים בביאור דברי

הקדוש ברוך הוא ,זו קשה וזו רפה ,ומעתה

הש"ס ,דברי הזוהר יכריעו .ואף שרב האי

הרוצה לעשות לפנים משורת הדין יעשה

גאון מודה דחד מינייהו )שברים או תרועה(

היללה והאנחה שהרי יהיו בידו שני

הוי לעיקר דינא ,אלא שבכל אחד מהם יוצא

הענינים הללו ,אמנם לא פרסם טעמים

י"ח ,ואילו להזוה"ק כולהו צריכי וכולם

וכוונות אלה להמון ,ולהם מספיקים התשע

אמת .מ"מ שווים הם לענין זה שכבר

תקיעות ההכרחיות לבד ,שלא כל אדם זוכה

בתשר"ת התחילה המצוה ושוב אין חשש

לעשות לפנים משורת הדין ,ובתורה לא

להתוודות בין הסדרים ,ונראה שאם מרן

נצטוו הדברים שהם ממדת חסידות כמו

ז"ל היה רואה דברי הזוה"ק דמסייעים לרב

שאמרנו בהקדמה החמישית .ועל כן נחלקו

האי גאון בפירושו לדברי הש"ס ,היה

ישראל במנהגם קצתם היו עושים האנחה

מכריע כמותם .ומה גם שאין הכרח לומר

וקצתם היו עושים היללה ,והמהדרים היו

שמרן לא פסק כרב האי גאון וכמ"ש לעיל

עושים זה וזה ואולי בצנעא ,ובא ר' אבהו

בשם הגר"מ מאזוז שליט"א.

והתקין שכל ישראל יתקעו יללה ואנחה
מרן ז"ל לא ראה ד' הזוה"ק בנ"ד

והיה בדעתו הטעם כדי שבידי הכל יהיו שני
הענינים האלו ,אבל לא רצה לפרסם הטעם

וחזי

הוית בספר מועדי ה' )ר"ה פרק י"א ,עמ'

הנעלם ואמר שהטעם הוא מפני שמסופק

שס( שכתב ,שאין לומר שמרן ראה

הוא בדבר ,אמנם לפי שאין זה הטעם

דברי הזוהר וקרא להם שמיט'ה ,דאם אמת

האמתי פשט הסוגיא איננו מסכים לטעם זה

נכון הדבר לא היה שותק מלהביא דבריו,

עד שכתב הרמ"ע בתשובה )סי' קז( שכל

אדרבא היה שש ושמח לקראתו כמוצא

משכיל יקשה על הסוגיא מן המפורסמות

שלל רב .וכמו שכתב כיו"ב איהו גופיה

מה שלא ישקיט השכל בה וכו' .ע"כ .וכעין

בבית יוסף )יו"ד סי' קפד( וז"ל :ובתרומת

זה כתב האדמו"ר מראדזין ז"ל בספר עין

הדשן נשא ונתן בדין זה וכו' ,וכמדומה לי

תכלת )דף קפא בנד"מ( וז"ל :ומזה הטעם

שלא ראה דברי הפוסקים בזה ,שאם לא כן

עצמו ג"כ הוא מה שהסתירו חכמי הש"ס

היה מביא דבריהם והוא לא הביא אלא

בבלי ענין התקיעות דעבדינן תרוייהו רק

דברי ההגהות .עכ"ל .וה"ה שיש לומר כן
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על מרן שאם היה רואה דברי הזוהר לא הוה

וא"כ אין לסמוך על זה לענין הוידוי .אף

שתיק מיניה .וכ"כ מרן החיד"א בספר

אתה אמור לו ,דאף אם נתעקש לומר כן,

מראית העין )ליקוטים סי' יא אות ז דף פ ע"א(

מ"מ אין הדבר יצא מידי ספק ,שהרי לדעת

וז"ל :והאמת היא מה שכתבתי שהיא

כמה מן האחרונים מרן נקט כרב האי גאון

נוסחא אמיתית )בזוה"ק( בכתב יד ומרן לא

ולא כהרמב"ם ,וכמשנ"ת .ואף א"ת שמרן

ראה אותה ,ואם היה רואה אותה ודאי היה

הכריע כהרמב"ם ,פשוט וברור שאין לומר

מביאה כמו שמחבב דברי הזוהר הקדוש

בוודאות שאילו היה רואה דברי הזוהר

תמיד וכו' .ע"כ .ולכן אם מרן היה רואה

הקדוש ,לא היה חוזר בו .ונמצא איפוא

דברי הזוהר שהם כדברי רבינו האי גאון ז"ל

דשפיר אית לן בנ"ד ס"ס לומר וידוי בין

היה חוזר בו ,וכיו"ב כתב הש"ך )חו"מ סי'

הסדרים ,דשמא הלכה כרב האי גאון,

מו ס"ק קיז( :ואולי אי ראה המחבר פוסקים

ואת"ל שהלכה כהרמב"ם ,שמא הלכה

אלו לא היה פוסק כן ,שהרי לא הביאם

כר"ת והרז"ה שאין הקולות שאינם ראוים

בב"י .וכ"כ עוד הש"ך )שם סי' עט ס"ק כט(

באותה בבא חשיבי הפסק .ואין לומר שזהו

ע"ש .ואין לתמוה על זה וכמ"ש הגאון

ס"ס נגד מרן להדיא ,חדא ,דאין זה ברור

הגדול רבי יוסף משאש זצ"ל בשו"ת מים

שפסק כהרמב"ם .ועוד ,יש לומר שאם היה

חיים ח"א )סי' כג דף כט ע"א( על דברי הטור

רואה דברי הזוהר ,היה מכריע כמותו.

שאף שחיבר את קיצור פסקי הרא"ש ,יכול

ודו"ק .ובפרט בנ"ד שנתבאר שיש לנו עוד

להיות שנעלם ממנו ,שדבר זה היה הוה

כמה וכמה ספיקות וספקי ספיקות לומר

ויהיה ,שלפעמים נעלם מהאדם מה שחיבר

וידוי בין הסדרים ,כמו שנתבאר למעלה.

בעצמו שטרח ויגע עליו הולידו והצמיחו,

ואכמ"ל.

והנסיון

יוכיח.

ואף

שאמרו

ראשונים

כמלאכים ,לא לענין זה אמרו ,רק לענין
היראה ובכף הדמיון ,כי לא יצאו מתורת
הגשמיות העלולה לשכחה ולשגיאה וכו'.
ע"ש] .א"ה -עיין עוד מה שהאריך הרחיב

ותצא דינ'א

זאת

העולה

מן

המדבר,

דהמנהג

להתוודות בין סדרי התקיעות

בזה הגאון הגדול הנאמ"ן שליט"א במבוא

דמיושב ,כמנהג רבינו האר"י ז"ל ושאר

לספרו ארים נסי עמ"ס גיטין .ע"ש[.

קדושים אשר עמו ,יסודתו בהררי קודש,

מכל הני טעמי תריצי יש לקיים
המנהג

והנה

אם לחשך אדם לומר שמרן פסק

ואין בזה חשש הפסק ,מכמה וכמה
טעמים:
א .שמא הלכה כרב האי גאון ודעימיה

כהרמב"ם ולא כרבינו האי גאון ,וגם

שכל הקולות אמת ויוצא ידי חובה

אין הכרח שמרן ז"ל היה מכריע כרב האי

כבר בתשר"ת ,וכן מבואר בזוהר

גאון אילו היה רואה דברי הזוהר הקדוש,

הקדוש.

רכו
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ב .אף לשיטת הרמב"ם דס"ל שכל

במצוה.

הקולות נתקנו מחמת ספק ,יש להקל

ח .ועוד שמא דמי לבדיקת חמץ

בזה ,דשמא הוי כגביל תורי ,הואיל

שמברכים לפניה אע"פ שעיקר

ומצות התשובה קשורה בקשר אמיץ

המצוה היא הביעור ,אלא כיון שא"א

לתקיעות השופר כמבואר ברמב"ם

לקיים הביעור ללא הבדיקה חשיב כבר

ובשער הכוונות ובכתבי הרש"ש ז"ל.

מתחילת הבדיקה כהתחיל במצוה ,וה"ה

ג .וכן משמעות כל גדולי הפוסקים

בסדר התקיעות כיון שא"א לצאת ודאי

שהביאו דברי האר"י ז"ל כהלכה

יד"ח אלא א"כ יתקעו את כל שלשת

פסוקה ,ולא חששו בזה להפסק ,משמע

הסדרים ,כבר מתחילת התקיעות חשיב

שבין לסברת רה"ג ובין לסברת הרמב"ם

התחיל במצוה.

אין חשש הפסק.

ט .אין לומר שכל הספיקות הנ"ל הם נגד

ד .ועוד דיש בזה ספק ספיקא שמא הלכה

מרן ז"ל ,ולכן לא מועיל כאן ס"ס

כרב האי גאון ,ושמא סדר תשר"ת

חדא ,דאין זה מוכרח כלל שמרן נקט

הוא הנכון )וספק אחד מתיר יותר

כהרמב"ם ולא כרב האי גאון )כמבואר

מהשני(.

בפנים( .ועוד ,אם מרן היה רואה דברי

ה .מדברי כמה ראשונים משמע להדיא

הזוה"ק סביר להניח שהיה פוסק כמותו.

שאחר התקיעה הראשונה מותר

י .לפי הכלל שבידינו כמעט מכל

לדבר ,דחשיב כהתחיל במצוה.

רבותינו

האחרונים,

דכל

היכא

ו .ועוד שמא קול הברה שאינה במקומה

שנחלקו הפוסקים הלכה כדברי הזוהר,

אינה מהווה הפסק כדעת רבינו תם

ה"ה בנדון דידן) .ואין זה מוכרח כלל

או

בבלי,

)ויש

לצרף

הראשונה

התקיעה

שהזוהר

פליג

על

התלמוד

האחרונה של סדר תשר"ת גם לסדרים

וכמשנ"ת בפנים(.

הבאים(.

על כן הנוהגים להתוודות בין הסדרים,

ז .ועוד שמא אחר שתיקנו חכמים לתקוע

שפיר עבדי ,ואין צריכים לשנות

תשר"ת תש"ת ותר"ת ,ממילא כל
הקולות צריכי מדרבנן ,וממילא כבר
בתקיעה

הראשונה

חשיב

כהתחיל

ממנהגם כלל.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו

f

בתוה"ק .אכי"ר.

ירוץ דברו +

רכז

 -סימן כה

סימן כה
בענין אמירת מזמור "יושב בסתר עליון" לאחר הדלקת נרות חנוכה,
האם יש לאומרו פעם אחת או שיש לאומרו שבע פעמים.
נשאלתי על ידי ידי"ן היקר והנעלה רבי
גיא דהרי נר"ו ,לגבי מנהגינו
באמירת "ויהי נועם" וכו' ומזמור "יושב
בסתר עליון" לאחר הדלקת נרות חנוכה,

ותחילה

אמרתי

ארדוף

אצ'יג

דברי

הגרב"צ מוצפי שליט"א בספרו
חנוכה בציון )עמ' רנט( במילואם ,וז"ל שם:
רבנו חיים פלאג"י ז"ל כתב בספרו מועד
לכל חי )סימן כז אות יג( וז"ל :כתב בספר

האם אומרים שבע פעמים רק הפסוק

הזכירה )דף סט ע"א( סגולה לשמירה מעולה

"ויהי נועם" ,ואת המזמור "יושב בסתר"

לכל השנה שיאמר בחנוכה כל לילה אחר

רק פעם אחת ,או שמא את שניהם יש

הדלקת הנרות שבע פעמים "ויהי נעם".

לומר ז' פעמים .ונומתי לו שמנהגינו

עכ"ל .ומנהגו של מר אבי ז"ל היה להוסיף

לאומרם את שניהם ז"פ ,ושכן המנהג

עוד פעם אחת מזמור "יושב בסתר עליון"

פשוט אצל כמה וכמה גדולים שראינום.
ושוב הראני את דברי הגאון הגדול הרב

כולו ,כמו שכתב הרב בן איש חי )שנה

ראשונה פרשת וישב הלכות חנוכה אות כג( :ויש
סגולה לשמירה לומר כל לילה אחר הדלקת

בן ציון מוצפי שליט"א בספרו חנוכה

נר חנוכה שבעה פעמים ויהי נועם וכו'

בציון )עמ' רנט( שכתב בזה"ל :והמנהג

ומזמור יושב בסתר וכנזכר בספר מועד לכל

הנכון לומר פסוק "ויהי נועם" שבע

חי ,יעויין שם .עכ"ל .וזאת כי במזמור

פעמים ,ופרק "יושב בסתר עליון" פעם

"יושב בסתר" יש בו הפסוק )פרק צא פסוק יד(

אחת בכוונה ,שטוב מעט בכוונה
מהרבות שלא בכוונה .עכ"ל .ואמרתי
אעבור פרשתא דא ואתנייה ,ולפע"ד אין

כי בי חשק וגו' אחלצהו ואכבדהו הרומז
על אהבת הקב"ה לעמו ישראל ,וזו סגולה
לשמירה מן המזיקים ופגעים רעים למשך
השנה כולה .ועוד יש בזה סוד מרבנו האר"י

לשנות ממנהגינו כלל ,וזה החלי בעזר

זלה"ה )שער הפסוקים דף קח ע"ב( שתיבת

צורי וגואלי.

שמן בחילוף אותיות א"ת ב"ש עולה בי"ט

רכח
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שהוא שם קדוש ונרמז בפסוק "בי חשק

ובמוצאי שבת נוהגים לומר "ויהי נועם"

ואפלטהו" .גם מנין גימטריא של שם בי"ט

לפי שהוא מזמור של ברכה שבו בירך משה

עולה עשרים ואחת ,כנגד שם אהי"ה ברוך

לישראל בשעה שסיימו מלאכת המשכן.

הוא ,שבכוחו להכניע החיצונים והמזיקים.

ונוהגים

ימים

והמנהג הנכון לומר פסוק "ויהי נועם" שבע

אשביעהו" ,שעל ידי כן נשלם השם היוצא

פעמים ופרק "יושב בסתר עליון" פעם אחת

ממנו .ואומרים סדר קדושה וכו' .עכ"ל.

בכוונה שטוב מעט בכוונה מהרבות בלא

ומבואר להדיא דמה שכתב הטור "נוהגים

כוונה .עכל"ק.

לומר ויהי נועם" הכוונה גם על מזמור

ומתחילת

לכפול

פסוק

"אורך

דבריו משמע שהבין מדברי

"יושב בסתר" ,ובחדא מחתא מחתינן להו.

ספר הזכירה שהובא במועד

וכן יש לדקדק מדברי הרמ"א )בהגה שם(

לכל חי ,שכתב :שיאמר בחנוכה כל לילה

שכתב :ואומרים ויהי נועם וסדר קדושה

אחר הדלקת הנרות שבע פעמים "ויהי

באריכות וכו' .עכ"ל .ולהיכן נעלם מזמור

נועם" .דכוונתו לומר רק פסוק זה ז' פעמים,

"יושב בסתר"? אלא על כרחך דנכלל הוא

ללא מזמור "יושב בסתר" כלל .ורק שמנהג

באמירת "ויהי נועם" .ודו"ק .וכיו"ב תמצא

מר אביו החסיד הקדוש הגר"ס מוצפי

דברי מרן ז"ל בהלכות מגילה )סי' תרצג ס"א(

זיע"א להוסיף מזמור "יושב בסתר" פעם

שפסק

המגילה

אחת ,על פי דברי הבן איש חי הנ"ל ,והיינו

בערבית ,אומר ואתה קדוש ,ואם חל

שבא הבא"ח להוסיף ע"ד הגר"ח פלאג'י

במוצאי שבת אומר "ויהי נועם קודם ואתה

במועד לכל חי .וע"פ זה הסיק בסוף דבריו

קדוש" .ע"כ .והרי זה כאמור.

ש"המנהג הנכון לומר הפסוק "ויהי נועם"
ז' פעמים ,ופרק "יושב בסתר עליון" פעם
אחת" וכו'.

ברם

ועל

בזה"ל:

אחר

קריאת

ידו השנ'י ,הנה זה לשון מהרח"ו
זיע"א בשער הכוונות )דף ס סע"ב(:

ענין ויהי נועם שנוהגים לומר בכל מוצאי

אחר המחילה והקידה קמיה הדר"ג

שבת וכו' ,הנה מזמור זה של "ויהי נועם"

שליט"א ,אי אתיהיב רשותא לכמוני

צריך לאומרו כולו מעומד ,ועל הפחות

לדבר ,אנא אמינא דאין כוונת ספר הזכירה

תאמר פסוק זה מעומד ואחר כך תשב.

לומר רק הפסוק "ויהי נועם" ללא המזמור

עכ"ל .הא קמן דמהרח"ו ז"ל קורא למזמור

"יושב בסתר" ,אלא בכל פעם שמזכירים

"יושב בסתר" מזמור "ויהי נועם" .ומבואר

ענין אמירת "ויהי נועם" ,הכוונה לכללו גם

כאמור לעיל ,שבכל מקום שכתבו לומר

עם מזמור "יושב בסתר" ,וכמה וכמה
ראיות לדבר.

זה

"ויהי נועם" הכוונה לכלול בזה גם מזמור
"יושב בסתר" .וזה ברור .שוב מצאתי בס"ד

יצא ראשונה ,הנה רבינו בעל הטורים

בשער הכוונות לעיל מיניה )דף יד רע"ג(

בהלכות שבת )סימן רצ"ה( כתב וז"ל:

שכתב וז"ל :גם אמור בכל יום מזמור יושב

ירוץ דברו +

רכט
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בסתר וכו' ,ותתחיל מפסוק הקודם לו "ויהי

ואת

נועם ה'" וכו' ,וצריך לאומרו ז"פ .עכ"ל.

רב'ע ,בצפייתי צפיתי להגאון רבי
פינחס

מוסבי

שליט"א

בשו"ת

ופשוט שכוונתו לומר מזמור יושב בסתר

ויעמוד

עליון ז"פ ולהוסיף עליו פסוק ויהי נועם.

למהרש"ם בדעת תורה )סי' תרעו ס"ד( שכתב

ודו"ק.

וז"ל :המנהג לומר אחרי הדלקת נר חנוכה

פינחס

)עמ'

רלז(

שציין

בזה

השליש'י לו בא ,כן מבואר בכמה

"ויהי נועם" שבע פעמים כמ"ש בספר

של

הזכירה ,ונראה לי הטעם לפי מה שכתב

טובינא דחכימי מרן החיד"א ,שא נא עיניך

המג"א )סי' רצ"ה( דהחשמונאים אמרוהו

וראה בספר מדבר קדמות )מערכת ו אות ד(

במלחמה ונצחו .ע"ש בשם תשב"ץ .ועיין

שכתב בזה"ל :ויהי נועם ,אין במזמור זה

שבועות רפ"ב דבחינוך הבית אמרו שיר של

אות ז' ,שכל האומרו אין צריך לכלי זיין,

פגעים ,והכי נמי בזה .עכ"ל .וזה ביאורו,

מהר"ר דוד אבודרהם ז"ל משם המדרש.

הנה לשון המג"א )שם בסימן רצ"ה(" :אחר

ומ"כ שטוב לומר ז' פעמים בכל יום ויהי

כך מצאתי בתשב"ץ כשכופלין אותו יש בו

נועם אחר תפלת שחרית ,ולכוין "ישאונך

תיבות

שכהני

פן תגוף באבן רגלך על שחל ופתן" ,להנצל

חשמונאי אמרו אותו במלחמה ונצחו".

מקלי' יפת בר עשו הרמוז בר"ת .ויש

ועיין ההסבר במחצית השקל ,שמדובר

שאומרים אותו ישר והפוך .עכ"ל .הרי שגם

באמירת "ויהי נועם" עד סוף "יושב

הוא קורא למזמור "יושב בסתר" -מזמור

בסתר",

ימים

"ויהי נועם" ,ופשוט שיש לאומרו גם ז'

אשביעהו" ואז הוי קכ"ט תיבות עם קריאת

פעמים .וזה לשון מרן החיד"א בקצרה

המזמור הוי ק"ל .א"כ כונת המהרש"ם ז"ל

בספרו דבש לפי )מערכת ו אות ח( :כשאומר

שם ,שבני חשמונאי אמרו לא רק "ויהי

ואל

מקומות

בספריו

הקדושים

ויהי נועם צריך לכוין בר"ת "ישאונך פן
תגוף באבן רגלך" וכו' .ע"כ .ומבואר
כאמור .והחוט השלישי לא במהרה ינתק
בספרו שומר ישראל )ריש סימן א( שכתב
וז"ל :דבר גדול מסוגל לשמירה והצלחה
לומר בכל יום "ויהי נועם" ישר והפוך .ויש
מי שכתב שיאמרנו שבע פעמים .ושוב סידר

כמנין

הכהנים-

וכופלין

פסוק

ק"ל-

"אורך

נועם" אלא גם "יושב בסתר" וכו' ,וזה טעם
ספר הזכירה לומר אותו אחר הדלקת הנרות.
הרי מוכח שכונת ספר הזכירה לומר גם
"ויהי נועם" וגם "יושב בסתר" שבע
פעמים.

ועוד

הביא המהרש"ם ז"ל ראיה ממסכת

את הפסוק ויהי נועם עם מזמור יושב בסתר

שבועות רפ"ב" ,דבחינוך הבית אמרו

ישר והפוך .כיעו"ש .ומכל הלין בין תבין

שיר של פגעים ,והכי נמי בזה" .והרי זה

שבכל מקום שכתבו לומר "ויהי נועם",

מבואר בגמ' שבועות )טו (:וברש"י שם,

הכוונה לכלול גם מזמור "יושב בסתר

שבחינוך הבית אומרים שיר של תודה,

עליון".

היינו מזמור לתודה .ומזמור שיר חנוכת

רל
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הבית ,ושיר של פגעים היינו "יושב בסתר

בסתר וכנזכר בספר מועד לכל חי ,יעויין

עליון" .וכתב רש"י הטעם :ולפי שאמרו

שם" .עכ"ל .והנה המעיין בדברי הגרח"ף

משה בהקמת המשכן דכתיב ויברך אותם

במועד לכל חי יראה שלא הזכיר כלל

משה .ומה ברכן ,יהי רצון שתשרה שכינה

מזמור "יושב בסתר" ,וא"כ היאך כתב

במעשה ידיכם ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו.

הגרי"ח בשמו לומר מזמור זה? אלא על

והכי איתא בתורת כהנים ,והוא מאחד עשר

כרחך שהבין בכוונתו שכתב לומר "ויהי

תהילים

נועם" ,היינו גם עם מזמור "יושב בסתר".

מתפילה למשה עד סוף מזמור לתודה) .עיין

ואין זו הוספה של הגרי"ח כפי שהבין

בהגהות הב"ח ורש"ל והתירוץ הובא בעץ יוסף על

הגרב"צ מוצפי שליט"א .אלא ביאור דבריו,

מזמורים

שאמר

משה

בספר

העין יעקב( .מוכח מרש"י ש"ויהי נועם" הוא
מזמור מאחד עשר מזמורים מתפלה למשה
עד מזמור לתודה היינו ממזמור צ' עד ק'
הם אחד עשר מזמורים שאחד מהם הוא
ויהי נועם ..יושב בסתר .וכן כתב רש"י
פרשת פקודי )פל"ט פסוק מ"ג( .וכ"כ הט"ז
)בסימן רצ"ה סק"ג(:

"ויהי

נועם שייך

למלאכת המשכן וע"י שרתה שכינה וזהו
ואתה קדוש יושב תהילות ישראל" .א"כ

והכוונה בזה שיש לאומרם שניהם ז'
פעמים .ודו"ק .וסייעתא לזה ממה שכתב
מרן הרי"ח הטוב לקמן )ש"ש פר' ויצא אות ו(

וז"ל :אומרים "ויהי נועם" אחר תפלת
העמידה של ערבית ,ונוהגים לכפול פסוק
"אורך ימים אשביעהו" להשלים המנין.
עכ"ל .ומבואר להדיא שקורא למזמור
"יושב בסתר"" -ויהי נועם" .ולהלן יתבאר
שכן נקטו עוד פוסקים רבים.

מסביר שאומרים במוצ"ש ויהי נועם עם
יושב בסתר ומיד אחר כך "ואתה קדוש
יושב תהלות ישראל" -שתשרה השכינה
בזכות תהלות ישראל .עכת"ד.

וחמישית'ו

ויש

לציין לעוד כמה וכמה ספרים שמוכח
מהם היסוד הנ"ל ]עיין בכף החיים

סופר )סי' רצה אות א ואות ג( ,ובס' ליקוטי

יוסף עליו ,הנה מו'ל סו'ף

מהרי"ח סדר מנהגי חנוכה

ניתנה ראש ונשובה לדברי

בסידור( ,ובס' טעמי המנהגים )סי' תתמט

מרן הרי"ח הטוב זיע"א בבן איש חי הנ"ל

דקו"א( ועוד[ .אך לענ"ד די בזה כדי לקיים

)ש"ר פר' וישב הל' חנוכה אות כג( ,שכתב

מנהגינו לומר הפסוק "ויהי נועם" וגם את

"לומר כל לילה אחר הדלקת נר חנוכה

המזמור "יושב בסתר עליון" שבע פעמים,
וכן נכון ועיקר .1

שבעה פעמים ויהי נועם וכו' ומזמור יושב

)ד"ה ועיין

f

 1סמוך לחתימה ראיתי בספר "במסילות החיים" להרה"ג ר' חיים שמעון רביע שליט"א )עמ'

ירוץ דברו +
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 (49שדן בזה ,וציין לעוד כמה ספרים שכתבו בפשיטות שיש לומר גם מזמור "יושב בסתר" שבע
פעמים ,ובסוף דבריו כתב בזה"ל :ולתוספת אעיד נאמנה דחזיתי בקודש שנים רבות מעשה צדיק
מו"ר ועט"ר זקן חכמי 'פורת יוסף' תכב"ץ הגאון רבי אברהם מונסה בן המקובל האלקי הגאון
רבי יעקב מונסה זצ"ל ,שהיה מקפיד לומר בכל לילה מיד לאחר ההדלקה מול פני הנרות ויהי
נועם עם יושב בסתר ז"פ וכנ"ל ,רבי אברהם היה יושב ואומר את המזמור כנ"ל בנועם שיח
בניגון ובשפה ברורה ,ואת שבע הפעמים היה רגיל לספור באמצעות גפרורים ,הרב זצ"ל היה
מכין שבעה גפרורים ועל כל אמירת מזמור היה מניח גפרור אחד זיע"א .עכ"ל .ואנכי הקטן הולך
ומוסיף שגם אני בעניי ראיתי לעוד צדיקים ומקובלים ואדמורי"ם שנהגו ונוהגים כן ,ואין צורך
לפורטם כי רבים הם .ודו"ק.

רלב
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 +ירוץ דברו

סימן כו
מה קודם ,משלוח מנות או מתנות לאביונים?
לכבוד ידי"ן היקר והנעלה ,כליל כל

לברכה .וה"נ יש ללמוד מדאקדמיה קרא

מעלה ,בנם של קדושים ,תהלתו

למשלוח מנות ,לו משפט הבכורה .וכן כתב

בקהל חסידים ,מרבה חכמה וקנאת
סופרים ,איש"י כהן גדול כש"ת הגאון

בספר מור ואהלות )אהל ברכות והודאות ס"ס

מא( ג"כ מטעם זה שקודם בפסוק .ע"ש.

רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א,
מח"ס גם אני אודך ופרדס יוסף החדש
ועוד.

דברי החולקים

אמנם

בספר יסוד ושורש העבודה )שער י"ב

שער המפקד פ"ו( כתב שיקדים לתת

אחדשה"ט .בדבר שאלתו האם צריך

מתנות לאביונים קודם תפלת שחרית ,בכדי

מתנות

שיוכל העני להכין צרכי הסעודה וכו',

לאביונים למצות משלוח מנות ,משום

ולאחר שיתפלל וילמד וכו' ילך לביתו

שבמתנות לאביונים יש גם מצות צדקה

לאכול סעודת מצוה וכו' ,ואח"כ יזרז עצמו

שהיא תדירה יותר ממשלוח מנות ,והיא

לקיים מצות משלוח מנות .ע"ש .ומבואר

להקדים

מצות

גם מדאורייתא .והנני להשיבו תשובה
מאהבה מאשר חנני השי"ת ברוב חסדו
ורחמיו עלי .וזה החלי בעזר צורי וגואלי.
ד' הסוברים שמשלוח מנות קודם

דס"ל דיש לקיים מצות מתנות לאביונים
קודם מצות משלוח מנות .וכן מוכח מהגאון
יעב"ץ בסידורו )דף שפג ע"א אות כ( שכתב,
וקודם תפלה יקיים מתנות לאביונים .ואח"כ
)דף שפה ע"א אות כד( כתב ,ויכוין בסעודת
שחרית לצאת ידי חובה וכו' ,ולומד מעט

הגאון בעל חות יאיר בספרו מקור

ומקיים משלוח מנות וכו' .ע"כ .וכן הוא

חיים )סי' תרצה ס"ד( כתב ,דיש לשלוח

בס' ליקוטי מהרי"ח )סי' תרצד( דכל כמה

קודם משלוח מנות לרעהו ואח"כ לתת

דאפשר להקדים מצות מתנות לאביונים

מתנות לאביונים ,והטעם משום שמשלוח

מקדמינן ולא משגחינן בסדרא דקרא .ע"כ.

מנות קודם בפסוק למתנות לאביונים

ומוכח

הנה

כדכתיב ברישא "משלוח מנות איש לרעהו"

מהני פוסקים דלא ס"ל כחידושו
של המקור חיים הנ"ל דאזלינן

והדר "ומתנות לאביונים" .וציין לסימן ריא.

בתר סדרא דקרא ,ונראה דס"ל דרק מה

ע"ש .וכוונתו למבואר שם בסעיף ד' ,שכל

שחז"ל גילו לנו שיש ללמוד מן המוקדם

הקודם בפסוק של שבעת המינים קודם

והמאוחר בפסוק ,כדאיתא בברכות )מ (.גבי

ירוץ דברו +
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סדר קדימה בברכות שבעת המינים ,וכיו"ב

מנות לריעיו ,שאין שום שמחה גדולה

בעוד כמה מקומות בש"ס ,יש לנו להקדים

ומפוארה מלשמח לב עניים .ע"כ .וכן כתב

המוקדם ולאחר המאוחר ,משא"כ בנ"ד

לבאר כוונת הפמ"ג בספר נטעי גבריאל )עמ'

דלא מצינו התייחסות מפורשת בזה בחז"ל,

שסא( ,וכ"כ בס' שלמי תודה )פורים פרק כה

ואדרבה נראה להוכיח איפכא מהם כפי

עמ' רמט( ע"ש .וע' בס' גם אני אודך

שיתבאר לקמן .וכן ראיתי בס' גם אני אודך

תשובות הגר"ח פדלון )ח"א סי' כג( מה

תשובות הגר"ח פדלון נר"ו )ח"א סי' כג(

שהעיר בזה מלשון הפמ"ג.

שכתב להעיר בזה על המקור חיים ,די"ל
דלא אזלינן מדנפשין בתר סדרא דקרא,

סיוע לד' היסוד ושורש העבודה
והיעב"ץ מד' המג"א

דאיכא למימר שמא משום טעמא אחרינא
אקדמיה ולא משום חשיבותיה ,ודוקא חז"ל
דכל רז לא אניס להו ,היו יודעים שכאן
הקדים פסוקים אלה משום חשיבותם .ע"ש.

והן

עתה ראיתי להגאון רבי בצלאל שטרן
זצ"ל בשו"ת בצל החכמה ח"ו )סי' פא(

שכתב לסייע לדברי הרב יסוד ושורש
ביאור דעת הפמ"ג

ואתה

העבודה והרב יעב"ץ שכתבו להקדים
מתנות לאביונים למקרא מגילה ,ממה

תחזה להפמ"ג )סי' תרפז מש"ז סק"ג(

שכתב המג"א )סי' תרצב סק"א( בשם השל"ה

שעלה ונסתפק בזה ,וכתב :אי

הקדוש ,שיכוין בברכת שהחיינו ג"כ על

משלוח מנות קודם או מתנות לאביונים

משלוח מנות וסעודת פורים שהם ג"כ

קודם יתבאר אע"ה בסי' תרצ"ד תרצ"ה.

מצות .וכתב ע"ז המג"א וז"ל :ונ"ל שיכוין

עכ"ל .אמנם לא כתב שם כלום מזה .אלא

זה בברכת שהחיינו דיום כי זמנם ביום וכו'.

שבשו"ת דברי ישראל וועלץ ח"א )סי' רכד(

עכ"ל .וצ"ע למה צוה השלה"ק לכוין

כתב לבאר כוונת הפמ"ג ,דכאשר תגיע

בברכת שהחיינו רק על משלוח מנות

לסידור דברי הטור והש"ע בסי' תרצ"ד וסי'

וסעודת פורים ,ואינו כותב שיכוין גם על

תרצ"ה ,יבואר לך היטב שמתנות לאביונים

מצות מתנות לאביונים .אלא לשיטת הרב

)שנתבארו דינם בסי' תרצ"ד( קודם למשלוח

יסוד ושורש העבודה והרב יעב"ץ ניחא,

מנות )שנתבארו דינם בסי' תרצ"ה( ,דאם לא כן

הואיל וכבר קיים מצות מתנות לאביונים

איפכא הו"ל למינקט כמו שהקדים בקרא

קודם התפלה ומקרא מגילה ,וממילא אין

משלוח מנות למתנות לאביונים .והאי

מקום לכוין בברכת שהחיינו אלא על

טעמא דהטוש"ע שיכלו את ידיהם והקדימו

משלוח מנות וסעודת פורים שעתיד לקיים.

מתנות לאביונים ברישא ,משום דלדעת

ע"ש .וע"ע בשו"ת משנה הלכות ח"ז )סי'

הרמב"ם )סוף פ"ב דמגילה( הוא העיקר ,שהרי

צב( ,ובפסקי תשובות )סי' תרצד אות א(,

כתב :שמוטב לאדם להרבות במתנות

ולידידי הגר"מ גבאי נר"ו במועדי הגר"ח

לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח

ח"א )תשובה תשטו( ואכמ"ל.

רלד
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דעת רבינו האר"י והמקובלים בנ"ד

ואי

אתיהיב רשותא לכמוני לדבר אנא
אמינא דיש עוד צד נכבד להקדים

 +ירוץ דברו

ספרים ומפי סופרים כדרכו בקודש .מכל
מקום לענ"ד שפיר יש לצרף שיטת מרן
החיד"א ודעימיה לנ"ד ,דביד רבינו האר"י
להכריע היכא דנחלקו הפוסקים .וע"ע מה

מתנות לאביונים למשלוח מנות ,וחילי

שכתב בזה באורך וברוחב בשו"ת ים

ממשמעות דברי רבינו האר"י החי בשער

החכמה )סי' א( ואכמ"ל.

הכונות )דק"ט ע"ג( ,ומרבינו הרש"ש זיע"א
בהקדמתו לפורים ,דיש להקדים מתנות

מסקנא דדינא

לאביונים למשלוח מנות ,וכמ"ש בכה"ח
)סי' תרצד אות חי( ,וכן דעת הרב שמן ששון

העולה מן האמור ,שיש להקדים מתנות

)דק"מ ע"ג אות כד( ועוד .כיעו"ש .וידוע

לאביונים למשלוח מנות וכמה

הכלל שכתב הכנה"ג )כללי הפוסקים אות א(
והובא במשנה ברורה )סי' כה ס"ק מב(

שבמקום שיש פלוגתא בין הפוסקים דברי
קבלה יכריעו .ע"כ] .ועיין באריכות בענין
זה לעיל בסימן כד[ .וא"כ הוא הדין בנ"ד

טעמים בדבר :א .לפי גודל מעלתה שיש
בה גם צדקה וגם חסד ,וחשובה היא
יותר

ממשלוח

מנות

כפי

שכתב

הרמב"ם .ב .כך משמע מסידור דבריהם

הואיל ונחלקו הפוסקים בנידונינו יבואו

של הטוש"ע שהקדימו דיני מתנות

דברי האר"י החי ויכריעו .ואל תתמה שהרי

לאביונים לדיני משלוח מנות אע"ג

כלל זה נאמר דוקא על דברי הזוה"ק ולא

דבקרא סדרם הפוך .ג .כן משמע מרבינו

על ד' רבינו האר"י ,שכן מצינו למרן

האר"י ז"ל ורבינו הרש"ש זיע"א ,שיש

החיד"א בברכי יוסף )סי' מו ס"ק יא( שהאר"י

להקדים מתנות לאביונים למשלוח מנות.

ז"ל מכריע במחלוקת הפוסקים .וכיו"ב

ודעת כמה מגדולי הפוסקים שביד רבינו

כתב הגאון בעל שדי חמד בשו"ת מכתב

דנחלקו

לחזקיהו )סי' ד( ,ובשו"ת אור לי )סי' מ וסי'
סט( ,וכ"ה בשו"ת רב פעלים ח"ב )חאו"ח סי'

יב( ,ובכף החיים )סי' כה אות עה( ועוד .ע"ש.
ולא אכחד שיש חולקים בדבר ,וכמו

האר"י

ז"ל

הפוסקים ,ע"פ הכלל שכתב הכנה"ג
והובא במשנ"ב )סי' כה ס"ק מב( .וכאן
עמד קנה לעת עתה.
ביקרא דאורייתא

שהאריך בזה מרן מופת הדור הגרע"י זיע"א
בספרו הליכות עולם ח"ב )עמ' כז( מפי

להכריע

היכא

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f

חלק

יורה
דעה
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סימן כז
כמה פרטי דינים לגבי בשר שנתבשל ונסתפקו בו האם נמלח קודם
לכן או לא.
דברים שמסרתי בס"ד בפני חברים

לנ"ד .ועוד ,שיש רוב נגד החזקה ,שהרי רוב

מקשיבים בליל "זאת חנוכה"

פעמים מולחים תחילה ורק אח"כ מבשלים,

תשפ"א בבית מדרשינו ,בהאי פלוגתא
דהט"ז והש"ך בענין בשר שספק נמלח,
ומסתעף לכמה ענינים יסודיים ,כגון
ספקא דרבנן היכא דאתחזק איסורא,
וגדר רוב נגד חזקה ועוד.
דברי הט"ז

כתב

הט"ז ביורה דעה )סי' סט ס"ק כד(,
שמעשה בא לידו באשה אחת

שבישלה בשר ,ושכחה אם מלחה אותו
תחילה אם לאו .והתיר לה הבשר מכמה
טעמים:

א.

ורוב עדיף מחזקה כמבואר ברא"ש )ריש

כתובות סי' יח(.

ב.

בודאי האשה נהגה כדרכה ומלחה את
הבשר תחילה ,כעין מה שאמרו בגמ'

)ברכות טז (.לגבי קריאת שמע ,שאם הסתפק
ב"וכתבתם" והתחיל "למען ירבו" וכו' ,אין
צריך לחזור ,משום דסירכיה נקיט ואתי.
דהיינו דסמכינן על הרגל לשונו ,דכיון
שאמר "למען ירבו" ,בודאי כבר קרא פרשה
ראשונה ,ונמצא כעת בפרשה השניה .וה"ה
לנ"ד דסמכינן על הרגלה למלוח הבשר
תחילה ורק אח"כ לבשלו ,וכיון שבישלה
הבשר בודאי מלחתו קודם לכן .ע"ש.

דם שבישלו הוי דרבנן ,ובספקו אזלינן
לקולא .ושכעין זה נמצא בקובץ ישן

להתיר מטעם זה .ואין לומר שיש לבשר
חזקת איסור שלא נמלח ,ונעמידו על חזקתו

דברי הש"ך בנקודות הכסף

אמנם

לדחות דברי הט"ז מכמה טעמים:

הקודמת ,משום דדמי לנדון הש"ע כאן
לגבי בשר שהוכנס לקדרה ע"י גוי ,ולא

הש"ך בנקודות הכסף )שם( כתב

א.

כל היכא דאיכא חזקת איסור ,לא

נודע אם הדיחו קדום לכן ,שלדעת הרמ"א

אמרינן ספיקא דרבנן לקולא .והכא נמי

הבשר מותר מכח מסל"ת ,הואיל ומילתא

איכא חזקת איסור דם .והביא ראיה מדברי

דרבנן היא ,ולא אמרינן אוקי אחזקה

הש"ע כאן ,שהוצרכו הפוסקים לטעם

דמעיקרא שהבשר לא היה מודח ,וה"ה

מסל"ת או ישראל נכנס ויוצא ,ולא התירו

רלו
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מטעם ספיקא דרבנן לקולא .ולענין דברי
הקובץ ישן שמצא הט"ז כסיוע לדבריו,
כתב הש"ך שהוא נגד כל הפוסקים .ולגבי
רוב וחזקה ,כתב דהכא לא שייך רוב ,ולא
ביאר מדוע.

ב.

 +ירוץ דברו

מענה הפרי חדש על קושיות הש"ך

ולענין

קושיות הש"ך על הט"ז ,הנה עיין
להפר"ח )ס"ק מד( שהשיב על

השגות הש"ך ,וזת"ד :מ"ש הש"ך דהיכא
דאתחזק איסורא אף בסד"ר יש להחמיר,

לגבי הראיה מקריאת שמע ,כתב הש"ך

כבר העליתי לקמן )בסי' קי כלל טו( דאף

דאין לזה דמיון לנ"ד .ואדרבה הכא

היכא דאתחזק איסורא אמרינן סד"ר לקולא,

מסתבר דלא מלחה ,שהרי ענין המליחה

וכדמוכח להדיא מדברי הרמב"ם )פ"י מהל'

הוא עסק גדול ,ואיך אפשר ששכחה עסק

מקואות ה"ו( .א"כ ה"נ יש להתיר כסברת

כזה .ע"ש.

הט"ז .ומה שהקשה הש"ך ,שא"כ למה
הוצרכו כאן בנדון הש"ע לטעם מסל"ת או

האחרונים נחלקו בזה מערכה מול
מערכה

וביוצאי

ישראל נכנס ויוצא ,לק"מ ,דמסתמא אין
הגוי רוצה להטריח עצמו להדיחו ,ולהכי
בעינן להני טעמי .ע"ש.

לחפש'י ראיתי שנחלקו בזה

דברי הפלתי ביישוב הט"ז

רבותינו האחרונים מערכה מול
מערכה ,כי הנה הכנה"ג )הגה"ט אות לא(,

ובאשר

והפר"ח )ס"ק מד( ,והפלתי )סק"י( ,והשלחן

למה שהקשה הש"ך ,כיצד שכחה
מעשה

שיש

בו

עסק

גדול

גבוה )ס"ק מה( ועוד ,העלו להקל בזה כדברי

כמליחה ,עיין בפלתי )סק"י( שכתב ,דיש

הט"ז.

להקשות לאידך גיסא ,איך נסתפק לה אם

ולעומתם,

המנחת יעקב )כלל א ס"ק טו(,
והבית לחם יהודה )ס"ק טז(,

והבית הלל )ס"ק טו( ,וערך השלחן )ס"ק כז(,
והבן איש חי )ש"ש פר' טהרות אות יט( ועוד,
הסכימו

להחמיר

בזה

כדברי

הש"ך.

כיעו"ש.

והכרעת

מלחה ,מה הביאה לכלל ספק הזה לומר
דעשתה מעשה גדול ,והלא דבר הוא .אלא
מיירי שהאשה

מסופקת מחמת איזו סיבה או מעשה
שאירע ,ובכהאי גוונא הסיק הט"ז דחזקה
שעשתה מה שהיא למודה לעשות .ע"ש.
האם שייך לומר רוב נגד החזקה
בנ"ד

מרן החיד"א במחזיק ברכה )ס"ק

יד( להחמיר לכתחלה כדברי
הש"ך ,ורק במקום הפסד מרובה כתב

תולה

ומסבירה שהיא

ומה

שכתב הש"ך דלא שייך לומר כאן רוב

לסמוך על הט"ז ודעימיה .וכ"כ הזבחי צדק

נגד חזקה ,הנה סתם ולא ביאר מדוע,

)ס"ק עז( ,וכף החיים )אות קה( ,והגר"מ לוי

אמנם הרב חכמת אדם בבינת אדם )סי' כט(

זצ"ל בשו"ת תפלה למשה ח"ג )סי' ב( ע"ש.

ביאר יותר ,דלא שייך למימר הכא רובא
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וחזקה רובא עדיף ,כיון דקי"ל בבכורות )כ(.

במעשה ,ואף דאתחזק איסורא .וש"מ

דרוב התלוי במעשה לא חשיב רוב .וכן

דמהני האי רובא בדרבנן .ובזה אתי שפיר

הקשו על הט"ז מהגמ' בבכורות הנ"ל ,הרב

מה שהקשה החכ"א בבינת אדם על הט"ז

אור יקרות )דף נח ע"ד( ,והפמ"ג )מש"ז ס"ק

)סי' סט ס"ק כד( גבי ספק נמלח ,שכתב

כד( ,והבית מאיר )יו"ד סי' סט( ועוד .ע"ש.

דאזלינן בתר רובא שרוב פעמים מולחים

אולם בשו"ת יבי"א ח"ח )חיו"ד סי' ה אות ז(

קודם הבישול ,ואיך מהני רוב במעשה,

הביא דברי מהרי"ט אלגאזי בספר הלכות

ולפי האמור לק"מ ,דבדרבנן שפיר מהני

יום טוב )פ"ג דבכורות סי' כט ,ד"ה הנה התוס'(

רוב התלוי במעשה .ע"ש .וכן כתב ליישב

שכתב בביאור דברי התוס' )בכורות כא :ד"ה

דברי הט"ז בספר תבואות שור )סי' כה סוף

אשתבוחי( דס"ל שאפילו לרבינא דאמר דלא

סק"ג( ,והביאו בשו"ת יהודה יעלה אסאד

אזלינן בתר רוב התלוי במעשה ,וחיישינן

)חיו"ד סי' לט ,ד"ה וקושיית הש"ך( ע"ש .וע"ע

למיעוטא ,אין זה אלא מדרבנן ,ולכן עכו"ם

לבעל ההפלאה בספר המקנה קידושין )נ:

נאמן במסל"ת .ע"ש .ושכ"כ הפמ"ג בספר

תוד"ה מקדשי והדר מסבלי( שכתב ,דלפמ"ש

שושנת עמקים )כלל יב דכ"ב ע"ב( בד"ה והנה

התוס' )בכורות כ (.דדוקא לגבי בהמה אמרינן

בחזקת שליח עושה שליחותו ,דמסקינן

דלא אזלינן בתר רוב התלוי במעשה ,ולא

בעירובין )לב (.דבשל סופרים סמכינן עליו,

בדבר הרגיל באדם ,ניחא הא דאמרינן גבי

ולא בשל תורה ,דה"ט משום דהוי רובא

דמאי דהוי מדרבנן משום שרוב ע"ה

התלוי במעשה ,ומדרבנן לא מהני ,כמו

מעשרים הם ,והכי אמרינן בפסחים )ד(.

שנראה מדברי מהרימ"ט בפתיחה ,הילכך

המשכיר בית לחבירו בי"ד דהוי בחזקת

בדרבנן עכ"פ מהני שלא גזרו בכה"ג,

בדוק ,והיינו משום שרוב בני אדם בודקים

ונפק"מ בספק דרבנן שיש לו חזקת איסור.

בתיהם מן החמץ וכו' .ולכן מוכרחים לומר

ע"כ .ועיין עוד בשו"ת רעק"א )סי' קסב(

כמ"ש התוס' הנ"ל .ובזה ניחא מ"ש הט"ז

שכתב שכן ס"ל להרשב"א ,דהא דקי"ל

ביו"ד )סי' סט ס"ק כד( להקל בספק נמלח

דלא מהני רוב התלוי במעשה ,זהו רק

משום דאזלינן בתר רובא ,שרוב פעמים

מדרבנן ,ומ"מ הרמב"ם לא יסבור כן .ע"ש.
והגאון משכיל לאיתן בספרו נחל איתן )פ"ו

מהל' ברכות הט"ו ,דף כג רע"א( אחר שהביא
תשובת רעק"א הנ"ל ,הוסיף להוכיח כן
מהגמ' בפסחים )ד (.גבי המשכיר בית

מולחים את הבשר קודם בישולו ,אע"ג
דהוי רוב התלוי במעשה .והנקוה"כ השיג
עליו .וצ"ע .עכת"ד .וכ"כ הגאון הנצי"ב
בשו"ת משיב דבר הנד"מ )ח"ה סי' כו( ע"ש.

ובמש'ים

חפש'י מצאתי בס"ד להגאון שדי

לחבירו בי"ד ,חזקתו בדוק או לא .וכתב

חמד )ח"י כללי הפוסקים אות ר ,אות

מהרל"ח דהחזקה היא מכח הרוב ,שרוב בני

יא( שכתב וז"ל :רוב התלוי במעשה לא הוי

אדם בודקים ביתם בזמנו .והרי רוב זה תלוי

רוב ,היינו בדבר הרשות ,מכש"כ אם
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העושה הוי דבר עבירה ,אבל בדבר מצוה

"שירד לטבול" ,לימא טמא שנסתפק לו אם

או להיות נזהר מעבירה ,איכא חזקה דעשה

טבל או לא ,אלא דהכא מיירי דירד לטבול

אותו מעשה ,דישראל קדושים וזריזין

וספק אם טבל כדינו ,דהיינו שטבל כל גופו

במצות ,ואיכא חזקת כשרות .וכן הדין

או לא ,או ספק אם היה בו דבר חוצץ ,אבל

בספק התלוי במעשה ,וראיה מהא דאמרינן

אם מסופק אעיקרא דמילתא אם טבל או

רוב עמי הארץ הן מעשרין ,וכן רוב מצוין

לא ,לא אזלינן לקולא אף בדרבנן .עכת"ד.

אצל שחיטה מומחין הן ,אף דתלוי במעשה,

והובא בקצרה בפתחי תשובה )יו"ד סי' רא

אלא ע"כ כיון דמצוה מוטלת עליו לעשות,

ס"ק מד( ,ובספר ארעא דרבנן )אות תבן(,

מסתמא עשה ,והוי כמידי דממילא .שערי

ובתוספות רעק"א )פ"ב דמקואות מ"ב( .וכן

תורה כלל א ,פ"ב אות ט' .עכ"ל .ולפ"ז אתי

כתב ג"ע מהר"ח בן עטר זיע"א בספרו

שפיר דברי הט"ז ,דמליחה הוי מצוה ושפיר

ראשון לציון )כללי ס"ס סוף כלל טז( דאזלינן

חשיב רוב אף דתלוי במעשה.

לקולא אף בדאתחזק איסורא ,בדרבנן בספק
אחד ובדאורייתא בתרי ספיקי או ברוב.

קושיא על הט"ז מדברי המשנה
למלך

ברם

אי קשיא הא קשיא ,דהנה המשנה
למלך )פ"ד מהל' בכורות ה"א( כתב

להעיר ממ"ש הטוש"ע באו"ח )סי' שצד ס"א(

שאם יש ספק אם הניחו עירובי חצרות או

ודוקא היכא דאיתרע חזקת איסור כגון
ההיא דמקואות דפליגי ר' מאיר ור' יוסי
דירד לטבול ונולד לו ספק בטבילה ,אבל
אם מסתפק אם טבל אם לא טבל ,אין להקל
לא בספק אחד בדרבנן ולא בב' ספיקות
בדאורייתא .עכת"ד .וכ"כ המג"א )סי' שצד

לא ,ספיקו אסור .אע"פ דבעירובי חצרות

סק"א( ,והתוספת שבת )שם סק"ב( ,והאליה

קי"ל דמערבין לכתחלה בבין השמשות,

רבה )סי' תטו סק"ו( ,והגר"א בביאורו )סי'

וכמ"ש הטוש"ע או"ח )סימן רסא סעיף א(

שצד ס"א( ע"ש .וע"ע בשו"ת דברי מלכיאל

משום דספיקא דרבנן לקולא .וכתב שצריך

ח"ה )ס"ס עא( ודו"ק .ולפ"ז בנ"ד שהספק

לומר שספק הניח לא מהני אפי' בדרבנן,

הוא האם היה מעשה מליחה אם לאו ,אין

וטעמא דלא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא

לומר בזה ספיקא דרבנן לקולא ,וא"כ קשה

אלא היכא שנעשה שום דבר המתירו ואין

על דברי הט"ז.

אנו יודעים אם נעשה בזמן המתירו ,או אם
נעשה בשיעור המתירו ,אבל אם אנו
מסתפקים אם אעיקרא דדינא נעשה לו דבר
המתירו ,בכי האי לא אזלינן לקולא .והוסיף

דברי הט"ז באורח חיים

ברם

בקושטא כבר עמד על זה הט"ז עצמו

להוכיח כן ממ"ש )בפ"ב דמקואות מ"א ומ"ב(

באו"ח )סי' תט סק"ו( וכתב ,שנראה

הטמא שירד לטבול ,ספק טבל ספק לא

דנדון זה שנסתפקה אם מלחה אם לאו ,דמי

טבל וכו' .ויש לדקדק דלאיזה תכלית קתני

לספק אם הניח ערובי תחומין דאזלינן
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לחומרא .וסיים" :אלא דכתבתי שם טעם

אזלי ומודו דאזלינן לקולא .וכמ"ש הנודע

אחר משום דאזלינן בתר רובא דמולחים

ביהודה )קמא חהא"ע סי' מט( ,ובשו"ת צמח

תחילה ,ורוב עדיף מחזקה ,משא"כ כאן

צדק מליובאוויטש )חאה"ע סי' קנו( ,והשדי

דאין רוב מכחיש החזקה דלא עירב ותחומו

חמד )מערכת גט ,סי' ל אות ו( ע"ש .והכא אית

מביתו ,על כן אזלינן לחומרא אפי'

לן ספק ספיקא ,שמא מלחה הבשר כדין,

בתחומין שהם מדרבנן" .עכ"ל .וע"ע בט"ז

ואת"ל שלא מלחה ,שמא הלכה כהראב"ד

)סימן תכב סק"א( שכתב הטעם השני דיש

וסיעתו הסוברים דמשערינן במאי דנפיק

חזקה דבודאי מלחה אותו תחילה כיון

מיניה ,ומסתמא יש ששים בתבשיל כנגד

שרגילה תמיד למלוח ,וחזקה מה שרגילה

הדם שבבשר .וכיון שרבים מן הראשונים

היא עושה .ע"ש .ומבואר שחזר בו מהטעם

עומדים בשיטה זו ,חזי לאצטרופי לס"ס

דספק דרבנן לקולא ,ורק בצירוף מה שיש

להקל.

רוב וגם חזקה שרגילה למלוח אזלינן
עוד יש לצרף סברת הגנת ורדים
דדם ובשר חשיב מין במינו

לקולא בדרבנן .ע"ש.

ונראה

דס"ל כהתוס' )פסחים ט .ד"ה כדי(

לחד תירוצא ,שבספק טוב ורגיל

ועוד

טעם להקל בנ"ד ,ע"פ מ"ש בשו"ת

אמרינן ספק מוציא מידי ודאי ,וכן סתמו

גנת ורדים )חיו"ד כלל א סי' כט( שדם

התוס' גם בעבודה זרה )מא ,(:והכא נמי ספק

ובשר חשיבי מין במינו ,שהדם נפלט מן

טוב ורגיל הוא לדעת הט"ז ,דחזקה מה

האיברים יש לו טעם בשר ,ומן התורה בטל

שהיא למודה היא עושה .וגם איכא רוב,

ברוב .ע"ש .וכן נראה דעת מהרש"ל שהובא

שרוב פעמים מולחים את הבשר.

בש"ך )סי' סט ס"ק עו( .וכ"כ הרב ערך
השלחן )סי' סט ס"ק יט( בשם הכרתי ופלתי.

יש לצרף סברת הראב"ד ודעימיה
להקל בנ"ד

ועינא

וכ"כ בספר טהרת המים )שיורי טהרה מע' י

אות טו ,ד"ה והנה( ע"ש .ואע"פ שיש חולקים
בדבר ,מ"מ כבר כתב הרי"ח הטוב זיע"א

דשפיר חזי למרן הגרע"י זיע"א

בשו"ת רב פעלים ח"א )חיו"ד סי' יז( דלא

בשו"ת יביע אומר ח"ח )חיו"ד סי'

נפקא מפלוגתא דרבוותא ,וחזי לאצטרופי

ה( ,ובהליכות עולם ח"ו )עמ' פט( שהאריך

לספק ספיקא .ע"ש .וכ"כ הרבנים המגיהים

הרחיב בזה כיד ה' הטובה עליו ,ובמסקנתו

בספר זבחי צדק )סי' קו ס"ק יב( ע"ש.

העלה להקל בזה כדברי הט"ז ,וצירף כמה
וכמה טעמים להקל:

אף

לדעת הש"ך ודעימיה שסוברים שיש
להחמיר בספיקא דרבנן היכא דאתחזק

איסורא ,מ"מ כשיש ספק ספיקא להקל,

סברת הישועות יעקב ודעימיה דלא
חשיב הכא אתחזק איסורא

ועוד

עשה לך צ'רף מדברי הישועות יעקב
)ס"ק יא( שכתב ,דהכא לא מקרי

רמ
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אתחזק איסורא ,שהואיל וקי"ל )בסי' סז ס"ב(

ח"ז )חיו"ד סי' ד( ,שנראה להכריע כדברי

שמותר לאכול בשר חי ללא מליחה ,שדם

הפר"ח ,שכבר כתבו גאוני תוניס שכל דבר

האיברים שלא פירש מותר ,א"כ לא היתה

שלא נתבאר בדברי מרן ,יש ללכת אחר

עליו חזקת איסור עד שנתנוהו לתוך

דברי הפר"ח שכל דבריו סולת נקיה .ע"ש.

הקדרה ,וכבר אז נולד הספק אם נמלח

ודון מינה ואוקי באתרין .עכת"ד.

מקודם ,ואם נמלח אינו אוסר וכו' ,ועכ"פ
בכה"ג לא מקרי אתחזק איסורא .ע"ש .גם
בספר שב שמעתתא )שמעתתא ג פרק ז( הביא
ד' הט"ז והנקודות הכסף ,וכתב לדחות ד'
הנקוה"כ ,דהכא אין כאן חזקת איסור ,כיון
שהחתיכה כולה היתר היא ומותר לאוכלה
באומצא ,ורק הדם שבתוכה אסור ,ואנו
תולים שהוסר ע"י מליחה ,וכמ"ש הרא"ש
)פ"ז דחולין סי' יט( כיוצא בזה גבי ניקור.
ע"ש .וכ"כ בספר דלתי תשובה )סי' סט(,
ובהגהות יד אברהם )על הט"ז כאן( .וע"ע
בשו"ת יהודה יעלה אסאד )חיו"ד סי' לט(,
ובשו"ת חשב האפוד ח"א )סי' קכד(,
ובשו"ת הר צבי )חיו"ד סי' סו( ע"ש.

מסקנת מרן היבי"א בנ"ד

ומכל

מה הדין לגבי אשה שאין רגילותה
למלוח בשר

בילקוט

יוסף )עמ' שפב( הביא דברי שו"ת
יד יצחק ח"ב )סי' ל( שכתב,

שאפילו באשה שרגילה למלוח הבשר,
שפסק הט"ז להתיר משום ספק דרבנן
לקולא ,וגם משום סירכא נקיט ואתי ,בהא
ג"כ הסכימו הפוסקים כהש"ך בנקוה"כ,
וכמ"ש הפמ"ג ,שרק בהפסד מרובה צידד
לסמוך על הט"ז להקל .וגם בכנה"ג הניח
בצריך עיון ,וכיון שכך באשה שאינה רגילה
למלוח הבשר אלא לקנות בשר מוכשר,
דלא שייך בזה סירכיה נקט ואתאי ,גם
להט"ז אסור .ע"ש.

וכתב

ע"ז מרן הראש"ל שליט"א ,דלדינא

הני טעמי תריצי הסיק דדברי הט"ז

נראה דגם בכה"ג יש להקל ,שהרי

נכונים להלכה ואין בהם נפתל

בשו"ת יבי"א ח"ח )הנ"ל( הביא הרבה

ועקש .ושכן צידד להקל כהט"ז בשו"ת

אחרונים שתפסו עיקר לדינא כהט"ז,

מהרש"ם ח"ב )סי' קפז( ,ושכן נראה עיקר

והעלה שם דספק דרבנן לקולא הוא אף

להקל בזה ,ובפרט שגם הפר"ח פסק להקל

היכא דאתחזק איסורא .וגם צירף סברת

כהט"ז ,וידוע מ"ש הרה"ג מהר"ם שתרוג

הראב"ד דבמאי דנפיק מיניה משערינן וכו'.

בשו"ת ישיב משה )סי' לד( וז"ל :וקבלה

ולפי המבואר בתשובה שם נראה דגם בלא

בידינו ממורנו הגאון רבי ישועה בסיס

טעמא דסירכיה נקט ואתי יש להקל בספק

זצ"ל ,שיש ללכת אחרי הוראות הפרי חדש,

נמלח ,דסוף סוף הספק נתעורר אחר

שכל דבריו סולת נקיה .ע"ש .וכ"כ הגאון

הבישול ,ודם שבישלו מדרבנן ,וחכמים לא

רבי רחמים חויתה הכהן בשו"ת שמחת כהן

אסרו אלא במקום ודאי ,אבל כל שיש ספק,
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אף דאתחזק איסורא אזלינן להקל במידי

ועוד .ע"ש .וע"ע מ"ש בזה הגר"מ לוי זצ"ל

דרבנן וכמשנ"ת .עכת"ד.

בספרו יוסף דעת )סי' ה( ודו"ק.

ולי

הדל שעוד לא גדל יש קצת הרהורי

ומה

גם שדין זה דדם שבישלו אינו אלא

דברים בזה ,ואמרתי אשיחה דברי

מדרבנן ,לאו מילתא פסיקתא היא,

וירווח לי .דהנה נתבאר לעיל שהט"ז גופיה

שהרי דין זה תלוי ועומד במחלוקת

תבר גזיזיה באו"ח )סי' תט סק"ו( וכתב ,דנדון

הפוסקים ,כי הנה מדברי רש"י )חולין קט(.

זה שנסתפקה אם מלחה אם לאו ,דמי לספק

בענין לב שלא קרעו ובישלו ,מבואר דס"ל

אם הניח ערובי תחומין דאזלינן לחומרא.

דדם מבושל אסור מדאורייתא .וכ"כ רבינו

וסיים" :אלא דכתבתי שם טעם אחר משום

יהונתן מלוניל בפירושו להרי"ף )חולין שם(,

דאזלינן בתר רובא דמולחים תחילה ,ורוב
עדיף מחזקה ,משא"כ כאן דאין רוב מכחיש
החזקה דלא עירב ותחומו מביתו ,על כן
אזלינן

לחומרא

אפי'

בתחומין

שהם

מדרבנן" .עכ"ל .וע"ע בט"ז )סימן תכב סק"א(

שכתב הטעם השני דיש חזקה דבודאי
מלחה אותו תחילה כיון שרגילה תמיד
למלוח ,וחזקה מה שרגילה היא עושה.
ע"ש .ומבואר שחזר בו מהטעם דספק
דרבנן לקולא ,ורק בצירוף מה שיש רוב וגם
חזקה

שרגילה

למלוח

אזלינן

לקולא

בדרבנן .ע"ש.

וזה

ע"פ החילוק המובא במשנה למלך )פ"ד

ובתשובה שנדפסה בשו"ת תמים דעים )סי'
קלז( .וכ"כ בספר העיטור ח"ב )שער הכשר

הבשר ,דף ג ע"א( .וכן מוכח מדברי הרמב"ם
)פ"ט מהל' מאכלות אסורות ה"ו( כמ"ש מרן
הב"י )יו"ד סי' פז( ע"ש .ואף בדעת מרן
הש"ע איכא בהא עקולי ופשורי ,כפי
שהאריך בזה מרן מלכא זצ"ל בהליכות
עולם ח"ו )עמ' לז והלאה( ע"ש .ואע"ג
דלמעשה נקטינן דדם שבישלו מדרבנן,
מ"מ לדעת הפוסקים הנ"ל דס"ל דהוי
מדאורייתא ,לא שייך לומר בנדון דידן
ספיקא דרבנן לקולא.

ואם

כן נמצא ,שלדעת רוב ככל הפוסקים
יש לאסור במקרה כזה שאינה רגילה

מהל' בכורות ה"א( דלא אמרינן ספיקא

למלוח בשר בביתה ,דלהסוברים דדם

דרבנן לקולא אלא היכא שנעשה דבר

שבישלו אסור מדאורייתא ,יש לומר בזה

המתירו ואין אנו יודעים אם נעשה בזמן

ספיקא דאורייתא לחומרא .ואף לדעת

המתירו ,או אם נעשה בשיעור המתירו,

הסוברים דדם שבישלו אינו אסור אלא

אבל אם אנו מסתפקים אם אעיקרא דדינא

מדרבנן ,הנה לדעת הש"ך והמנחת יעקב

נעשה לו דבר המתירו ,בכי האי לא אזלינן

והבל"י והעה"ש והבא"ח ועוד ,לא אזלינן

בפתחי

בהא לקולא כיון דחשיב אתחזק איסורא

תשובה ,ובס' ארעא דרבנן ,ובתוספות

דאף בדרבנן הולכים להחמיר .ואף להט"ז

והא"ר,

והכנה"ג והכו"פ הסוברים דבדרבנן אזלינן

והתו"ש ,והגר"א ,והגר"ח בן עטר ,והפמ"ג

לקולא אף היכא דאתחזק איסורא ,זה דוקא

לקולא.
רעק"א.

ע"ש.
ע"ש.

והובא
וכ"כ

להלכה
המג"א,

רמב
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כאשר יש חזקה או רוב כנגד ,וכמ"ש להדיא

מעשה זה כבר סילק את החזקה ,ויש להתיר

הט"ז באו"ח הנז' לעיל ,ובנ"ד דליכא לא

את הבשר .ע"ש.

חזקה ולא רוב כנגד חזקת האיסור ,אף הם

ואף

מודים לאסור.

לדעת הרמ"א )בסעיף ד'( שהחמיר
לאסור בשר שנמלח רק מצד אחד

נלע"ד ,דאף ששאר הצירופים קיימים

ונתבשל כך ,והתיר רק במקום הפס"מ.

גם בנ"ד ,שמא הלכה כהראב"ד

ע"ש .מ"מ בנ"ד דלא הוי אלא ספק ,י"ל

ודעימיה דמשערינן במאי דנפיק מיניה,

דאף איהו מודה להתיר אף בלא הפסד

ושמא כהגו"ר דדם ובשר חשיב מין במינו

מרובה ,כיון דדם שבישלו אינו אסור אלא

שמן התורה בטל ברוב ,ושמא הכא לא

מדרבנן ,וסד"ר לקולא .צא ולמד ממ"ש

לכן

חשיב אתחזק איסורא כדעת הישועו"י והיד
אברהם .מ"מ עינינו הרואות שרוב ככל
הפוסקים נקטו לאסור בנ"ד ולא צירפו כל
הצירופים הנ"ל ,ונהי שצירפנום לעיל
באשה

הרגילה

למלוח

הבשר,

דהתם

פוסקים רבים סוברים להתיר אף ללא כל
הצירופים ,מ"מ בנ"ד יש לומר הבו דלא
להוסיף עליה .ומה גם שהסברא נותנת

הגרי"ח זצ"ל בספרו בן איש חי )ש"ש פר'

טהרות אות יט( שאם אינה זוכרת אם מלחתו
משני צדדין או רק מצד אחד ,הרי זה מותר
אף בהפסד מועט .וזאת אע"ג דלהלן )פר'

אחרי אות ב( העלה כדעת הרמ"א לאסור אף
בדיעבד בשר שנמלח רק מצד אחד אא"כ
מיירי בהפס"מ .ע"ש .וע"ע בילקוט יוסף
)עמ' שפו( ,ובס' מפת השלחן )עמ' עא ,סעיף

כו(.

שאשה שלא רגילה במליחת בשר ,קרוב
לודאי שלא היתה שוכחת מעשה המליחה,

ספק אם הבשר נמלח כהוגן ,או
שהה שיעור מליחה

ומסתמא שלא מלחה .ודו"ק.

נסתפקה לאחר הבישול אם מלחה
שני צדדים או רק צד אחד

ובאם

הנה

לפי האמור לעיל ,יש לומר דאם היה
מעשה מליחה אלא שנולד ספק אם

היה כהוגן או לא ,או האם שהה שיעור

נסתפקה האשה אם מלחה הבשר רק

מליחה או לא ,או שיש ספק אם הודח היטב

מצד אחד או שמא מלחה כהוגן

לאחר המליחה וכיו"ב ,הוי קיל טפי ,ובזה

משני הצדדים ,הנה בפתחי תשובה )ס"ק טו(

אף הפוסקים הסוברים לאסור בספק אם

כתב בשם תשובת כת"י למוהר"ר שבתי

נמלח או לא ,יודו בכה"ג להקל.

כ"ץ ז"ל ,דאף להש"ך שהחמיר בספק

אלא

דחזות קשה הוגד לי בשו"ת שואל

נמלח ,הוא דוקא כשלא עשתה מעשה,

ומשיב תליתאה )ח"ג סי' ק( שכתב,

מאחר ואתחזק איסורא .אבל אם עשתה

דמ"ש הט"ז )סי' סט ס"ק כד( להקל בספק

מעשה ומלחה את הבשר ,רק שנסתפקה אם

נמלח ,משום דהו"ל ספיקא דרבנן ולקולא,

מלחה כהוגן משני צדדים או מצד אחד,

נלע"ד שכל זה בספק אם מלחה ,אבל אם

ירוץ דברו +

רמג

 -סימן כז

מלחה וספק אם מלחה כהוגן ,צריך לחזור

וז"ל" :מעשה בא לידינו באשה אחת

ולמלוח כדינו אם עדיין לא נתבשל .והוא

שבשלה בשר ושכחה אם מלחה אותו

הדין ביודעים שהדיחה הבשר אחר מליחה

תחילה אם לאו" .וגם הרי כל עוד שלא

וספק אם הודח כהוגן ,צריכה לחזור

נתנה הבשר בקדרה ,לא שייך מ"ש הט"ז

ולהדיח וכו' .וראיה לזה מדברי תלמידי

דסירכיה נקט ואתא ,כדקי"ל בק"ש היכא

רבינו יונה )ברכות טז (.גבי ספק וכתבתם

דפתח למען ירבו ימיכם .וזה פשוט.

שחוזר ,דאפילו למאן דאמר ק"ש דרבנן,
וספק קרא ק"ש אינו חוזר וקורא ,מ"מ
בספק אם קרא כהוגן ,כיון שהתחיל לקיים
תקנת חז"ל ולא קיים כהוגן ,צריך לתקן
ולקרות כולה .וה"ה הכא .עכת"ד .וכיו"ב
כתב גם הגאון רבי שלמה קלוגר בספרו
קנאת סופרים )תשובה לד ,דף עט ע"ד( לגבי
אם מלחה הבשר ,וספק אם שהתה שיעור
מליחה ,דאזלינן לחומרא אף דהוי דרבנן,
דשאני מעשה של הט"ז דהוי ספק אם נמלח
כלל ,אבל בהתחילו מעשה המליחה וספק
אם נסתיימה שעת המליחה ,הוי לחומרא.
וכמ"ש תר"י )ברכות טז (.ע"ש.

ואנכי

עפר ואפר תחת כפות רגליהם ,אחר
בקשת המחילה כראוי לא זכיתי

להבין דבריהם .דהנה מ"ש הגאון בעל

ומ"ש

להביא ראיה מדברי תר"י )ברכות טז,(.
כבר עמד בזה מרן הראש"ל הגר"ע

יוסף זיע"א בתשובה בכת"י שהובאה בס'
ילקוט יוסף )עמ' שפד( וזת"ד :ואנא עבדא
דסגידנא קמיה דיקר אורייתיה אמינא דגבה
טורא בינייהו ,דהתם מיירי בספק וכתבתם
דלא התחיל למען ירבו דנימא סירכיה נקט,
מה שאין כן הכא אם בספק נמלח אמרינן
דסירכיה נקט ,כל שכן ספק נמלח כהוגן
דבזה אף הש"ך יודה .והוא הדין להודח.
וכבר ראיתי להפתחי תשובה )ס"ק טו(

שכתב ,דאם התחיל בעסק המליחה ,אלא
שמסופק אי נמלח כהוגן ,דמהני אפילו
להש"ך .עכ"ד.

וכבר

נתבאר לעיל סברת הרב משנה למלך

שואל ומשיב דמ"ש הט"ז להקל בספק

כל בתר איפכא ,דהיינו דאם היה

נמלח ,זה דוקא בספק אם מלחה או לא,

מעשה להתיר אלא שנסתפקו אם היה

אבל אם מלחה וספק אם מלחה כהוגן,

המעשה כהוגן או לא ,בזה יש לומר ספק

"צריך לחזור ולמלוח אם עדיין לא נתבשל"

דרבנן לקולא ,משא"כ אם אעיקרא נסתפקו

וכו' .משמע מדבריו דהט"ז ס"ל להקל

אם היה מעשה או לא ,בזה אין לומר ספק

בספק אם מלחה או לא אף אם עדיין לא

דרבנן לקולא ,והביא כמה וכמה ראיות

נתבשל הבשר .וזה אינו ,דאף איהו מודה

לדבריו.

גדולי

דאם נסתפקה אם מלחה או לא ,ועוד לא

האחרונים ומהם :המג"א והא"ר והתו"ש

נתבשל הבשר ,שיש למולחו כעת קודם

והגר"ח בן עטר ,ורעק"א והפתחי תשובה

הבישול ,כיון שיש בידה לתקנו כראוי ללא

ועוד .ולפלא שהשו"מ והגרש"ק זיע"א לא

כל ספק .ומה גם דמבואר כן להדיא בט"ז

זכרו דבריהם.

כיעו"ש.

וכן

הסכימו

רמד
ואתה
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ג( וכו' .עכת"ד.

סי' ה אות ח( שהוסיף עוד לחלק בין

מסקנא דדינא

ההיא דתר"י )ברכות טז (.לבין הנ"ד ,דשאני
הכא שיש הפסד גמור לכל התבשיל,

זאת תורת העול'ה:

והתורה חסה על ממונם של ישראל .וכבר

א .בשר שנתבשל ושכחו האם מלחו

כתב מהריק"ש בהגהותיו )סי' סט ס"ו( וז"ל:

אותו תחלה או לא ,נחלקו בזה

ספק אם שהה במלח כשיעור ונתנוהו

רבותינו

הט"ז

בקדרה ,מותר ,משום ספק ספיקא ,שמא

וסיעתו ,הבשר מותר .ואילו לדעת הש"ך

שהה ,ואת"ל שלא שהה ,שמא הלכה
כהראב"ד דבדם היוצא משערינן .ע"כ .וכן
הביאו הערך השלחן )ס"ק כד( וכתב ע"ז,
וכ"כ הרדב"ז )סי' רצז( ,הביאו כנה"ג )סי' צח

אות כד( שאין לשער בכולו אלא באיסור

האחרונים,

שלדעת

וסיעתו הבשר אסור כיון שיש לו חזקת
איסור .ומרן החיד"א הכריע להקל בזה
רק במקום הפסד מרובה .ולמעשה אם
הספק הוא מחמת איזו סיבה או מעשה

ודאי ,ולא באיסור ספק .ואע"פ שבספק

שאירע ,יש להתיר את הבשר .וכן העלה

איסור תורה אין נראה להקל ,מ"מ בנ"ד

מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זיע"א.

שלדעת רוב הפוסקים דם שבשלו דרבנן,

במה דברים אמורים ,באשה שדרכה

ואפילו לא שהה במלח כשיעור ,ודאי שיצא

תמיד למלוח את הבשר בבית,

ממנו קצת דם ,וסמכינן בכה"ג ע"ד

אבל אשה שרגילה לקנות בשר מוכשר,

דנפיק

וקרה פעם שקנתה בשר אינו מוכשר

משערינן .וכן נ"ל להקל אף בודאי איסור

ולאחר הבישול נסתפקה אם מלחתו או

הראב"ד

וסיעתו

דס"ל

דבמאי

דרבנן וכו' .ע"ש .וכתב בספר שבת אחים
)ס"ק כט( שהוצרך העה"ש לכך ,דאזיל
לטעמיה דס"ל דלא עבדינן ס"ס נגד מרן,
אבל לדידן דקי"ל כהאחרונים דעבדינן ס"ס
נגד מרן ,וכמ"ש בשו"ת בן אברהם )סי' לב(

לא ,אין להקל בזה.
ב .אם נסתפקו לאחר הבישול אם הבשר
נמלח כהוגן ,דהיינו אם מלחו אותו
משני צדדיו או רק מצד אחד ,או

א"צ לזה ,ומ"מ מתבאר דבכה"ג כיון שיצא

שנסתפקו אם שהה שיעור מליחה או

קצת דם אמרינן דמסתמא יש ששים נגד דם

פחות מזה ,או אם הודח הבשר הדחה

הנשאר שאינו אלא דבר מועט .ע"כ .וכ"כ

אחרונה לאחר המליחה או לא ,בכל זה

להקל בשו"ת תועפות ראם )חיו"ד סי' טו(,

יש להתיר את הבשר.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.

ובשו"ת נפש חיה )חיו"ד סי' ו( ,ובספר
משמרת שלום )חידושי דינים בסוף סי' סט ,אות

f
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חתיכת בשר שנתבשלה בלא מליחה ,שפסק מרן בשלחן ערוך )סי'
סט סעיף יא( שצריך ששים כנגדה ,האם החתיכה עצמה מצטרפת
לששים כדי לבטל האיסור?
הטעם דאמרינן דכחל מן המנין

הנה

בגמרא בחולין )צז (:איתא ,כחל
בששים וכחל מן המנין ,גיד הנשה

בששים ואין גיד מן המנין .וכתב הרמב"ם

שבגומות ותו לא משתרי דחיישינן שמא
יאכלנו קודם גמר בישולו ,ולפי שאין הכחל
נאסר מחמת עצמו אלא מחמת החלב הכנוס
בגומות לכך הוי כמו שאר בשר לבטלו.
ע"כ.

)פרק טו מהלכות מאכלות אסורות הל' י"ז וי"ח(,
דכחל מן המנין ,הואיל והכחל מדבריהם
הקילו בשיעורו .אך שומן גיד הנשה אף
שגם הוא מדבריהם ,הואיל והוא בריה בפני
עצמה החמירו בו כאיסור תורה .ע"ש .וכתב

האם נ"ד תלוי במחלוקת הראשונים
הנ"ל

ולכאורה

לפי

טעמו

הרמב"ם

של

דבאיסורי דרבנן ,האיסורים

מרן בכסף משנה )שם( ,שהרשב"א בתורת
הבית )בית ד שער א( דחה טעמו של

מן המנין ,א"כ גם בחתיכת בשר שנתבשלה

הרמב"ם ,שהרי שאר איסורים דרבנן צריך

בלא

מצטרפת

ששים כנגדם ,ואינם מן המנין .והעיר מרן

לשיעור ששים כדי לבטל הדם שבה ,הואיל

הכס"מ ,דאינה דחיה ,דאיכא למימר דסבר

ודם שבשלו אינו אסור אלא מדרבנן .אולם

הרמב"ם דבאיסורי סופרים האיסורים מן

נראה דאי אפשר לסמוך על זה לענין

המנין ,דילפינן מכחל .ושוב הביא דברי

מעשה ,כיון דהרמב"ם גופיה ס"ל דדם

התוספות והרא"ש שנתנו טעם אחר שכחל

שבשלו אסור מדאורייתא ,וכמ"ש בדעתו

מן המנין ,שאיסורו של כחל אינו מפני טעם

מרן הבית יוסף )בסי' פז( ע"ש .ולפ"ז לא

חלב שיש בו יותר משאר בשר ,אלא לפי

נוכל

דרבנן

שיש בו גומות שהחלב כנוס לתוכו ,ויש

מצטרפים למנין ,אחר שבעל הסברא סובר

באותו חלב טעם בשר ואי אפשר להפרישו

בנדונינו דהאיסור הוא דאורייתא .ונמצינו

קודם גמר בישולו נאסר בשביל חלב

לתפוס

שיטתו

דאיסורי

תופסים החבל משני צדדיו.

מן הבשר ,דלא מהני קריעה לאחר בישול,
ואע"ג דבגמר בישולו יוצא כל החלב ,מ"מ

מליחה,

אותה

חתיכה

אמנם

לפי טעמם של התוספות והרא"ש
הנ"ל,

וכטעמם

נקטו

רוב

רמו
הראשונים,
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רש"י
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מלשון הרא"ש והטוש"ע משמע
דבנ"ד אין החתיכה מצטרפת

והריטב"א והר"ן והמאירי והנמוקי יוסף
)חולין שם( ,והראב"ד )בהשגותיו על הרמב"ם

שם( ,נראה שיש להקל בנ"ד לצרף חתיכת

אמנם

ובשר שנתבשל בלא מליחה צריך

הבשר לשיעור ששים ,מאחר ואין הבשר

ששים לבטל כל החתיכה ,דלא ידעינן כמה

אסור מחמת עצמו אלא מחמת איסור

דמא נפיק מינה .ואם יש ששים "בתבשיל"

הבלוע בו .וכן מבואר בתשובת הרשב"א

אז התבשיל מותר וכו' .ע"כ .משמע דצריך

ח"א )סי' תצד( לגבי חתיכה הבלועה מאיסור

שיהיה ששים בתבשיל כנגד החתיכה,

שנפלה לקדרה אחרת ,אם מצטרפת להיתר

והחתיכה עצמה אינה מצטרפת למנין .וכן

לבטל את האיסור ,וז"ל :נראה לי שגם היא

משמעות לשון הטור )סי' סט( שכתב :בשר

מצטרפת לבטל את האיסור ,תדע שאם היה

שנתבשל בלא מליחה צריך שיהא בקדרה

אפשר לסוחטה היא עצמה מותרת ,ועד כאן

ששים כדי לבטל כל הבשר .ע"כ .גם מלשון

אי אתה אוסרה אלא שאי אפשר לסחוט את

מרן בש"ע )סי' סט סי"א( שכתב" :צריך

האיסור שבה ,והלכך להעלות את האיסור

שיהיה בתבשיל ששים כנגד אותו בשר ,ואז

מצטרפת שהיא עצמה מותרת היא ,ואם

הכל מותר" .מבואר דהחתיכה עצמה אינה

אתה אומר שאינה מצטרפת לבטל ,אף אתה

מצטרפת לששים .וכ"כ הט"ז )סי' צ סק"ב(

עשיתה נבילה ,דהא בהא תליאן ,וזה נראה

לדייק כן מדברי הרא"ש והטור .והפר"ח

לי ברור ,והרי זה ככחל שאמרו כחל

)ס"ק מב( והפמ"ג )מש"ז ס"ק כט( דייקו כן גם

בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור.

בדעת מרן ז"ל .ע"ש.

ע"כ .וכ"כ בקצרה גם בשו"ת המיוחסות )סי'

ואם

מלשון הרא"ש )פ"ח סי' מה( שכתב:

אכן כנים הדברים שהרא"ש והטוש"ע

קנא( .והובאו דבריו ביתה יוסף )יו"ד סימן קו(

ז"ל סוברים שחתיכה שנתבשלה בלא

ע"ש .וכן פסק בשלחנו הטהור )סי' קו ס"א(

מליחה אינה מצטרפת למנין ההיתר ,צריך

שחתיכת היתר הבלועה מאיסור שנפלה

ביאור מה החילוק בין חתיכה זו לבין כחל

לתבשיל ,מצטרפת לשיעור ששים לבטל את

או חתיכה שבלעה איסור ,דקי"ל שמצטרפת

הדם שבתוכה ,לפי שאין גופה אסור ,ורק

למנין ההיתר.

מפני האיסור הבלוע בה אסור לאוכלה,
ואילו היה אפשר לסוחטו ממנה לגמרי
היתה חוזרת להיתרה .ע"ש .ולפ"ז לכאורה
אף כאן יש לומר שהחתיכה שלא נמלחה
מצטרפת לשיעור ששים לבטל את הדם
שבתוכה.

דברי הרמ"א שיש לחלק בין כחל
לחתיכה הבלועה בדם ,ומו"מ דבריו

וצופה

הייתי להרמ"א בספרו תורת חטאת
)כלל ל דין ב( גבי כחל שהוא מן

המנין ,שכתב וז"ל :והטעם כתב הר"ן
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משום דאחר שיצא ממנו החלב נשאר מן

והפר"ח )ס"ק מב( ,והרב ערך השלחן )סק"כ(,

הכחל בשר גמור הוא ובדין מצטרף עכ"ל,

לחלק בין דם לכחל .ע"ש .וכן פסקו להלכה

ולא דמי לדם הבלוע בחתיכה שהוא איסור

הרב ערך השלחן )סק"כ( ,והזבחי צדק )ס"ק

דאורייתא ,משא"כ בכחל שהוא איסור

קיז(,

דחתיכה

דרבנן ,וכ"כ הסמ"ג ,וכן הסכמת הפוסקים.

שנתבשלה בלא מליחה אינה מצטרפת

ויש אוסרין הכחל אף דאיכא ששים ,וכן

לשיעור ששים כדי לבטל האיסור .ע"ש.

מסקנת האו"ה .עכ"ל.

וכבר

וכף

איברא

הקשה על דבריו הט"ז )סימן צ סק"ב(,
שלהרשב"א והר"ן אף אם היה

החיים

)אות קנג(,

דאכתי לא אפרק מחולשא ,דהא
אף את"ל דהוא דאורייתא ממש,

הנה

כבר

נתבאר

לעיל

שלדעת

רוב

איסור דאורייתא מצטרף הכחל עם שאר

הראשונים טעם ההיתר בכחל הוא לאו

בשר ,כיון שאין על הבשר עצמו שם איסור

משום דהוא אסור רק מדרבנן ,אלא כיון

רק שמחובר בו איסור .ועוד תמה ,שהרי גם

דאינו אסור מצד עצמו אלא מחמת הבלוע

דם הבלוע בחתיכה הוא מדרבנן אחר

בו,

הוא

שנתבשל או נמלח ,ואין להקשות על

שהחתיכה תצטרף לשיעור ששים להתיר

הרשב"א והר"ן מאי שנא מדם ,דאין הכי

משום שאינה אסורה מצד עצמה אלא

נמי לדעתם גם בחתיכה שנתבשלה בלא
מליחה עם שאר תבשיל מצטרפת החתיכה
עם שאר התבשיל לבטל הדם שבתוכו ,דחד
טעם הוא עם הכחל ,ואע"פ שלא משמע כן
מדברי הרא"ש והטור )סי' סט( ,מ"מ אין
קושיא על הרשב"א והר"ן בזה .ואפשר
דהרא"ש והטור ס"ל כאן כמו טעם הרמב"ם
דדוקא גבי כחל הקילו ולא הצריכו רק נ"ט
של היתר בלא כחל .עכ"ד.

והש"ך

בנקודות הכסף )שם( כתב ליישב

והכא

נמי

דכוותיה

דבדין

מחמת דם הבלוע בה ,ובתשובת הרשב"א
הנז' התיר בזה אף אם בלועה החתיכה
מאיסור דאורייתא ממש .ולפ"ז כש"כ שיש
לצרף החתיכה בנ"ד דדם שבשלו אסור
מדרבנן ואף שביסודו הוא איסור דאורייתא.

דברי הפר"ח דאף בנ"ד החתיכה
מצטרפת

ואנכי

חזון הרביתי להגאון הפר"ח )ס"ק

דברי הרמ"א ,דהכי קאמר ,דדם

מב( שכתב ככל האמור ,דלפי מה

אסור

שכתבו הרשב"א והר"ן וקצת מהמפרשים

מדאורייתא ,והילכך אף כשבישלו החמירו,

גבי כחל ,דבדין שיהא כחל מן המנין ,משום

מה שאין כן בכחל דאף כשנפרש הוא

דהכחל גופיה בשר והיתר גמור הוא ,ואין

הוא

כשנפרש

קודם

הבישול

מדרבנן .וכה"ג כתבו התוס' והרא"ש בפרק

איסורו אלא מפני החלב שבתוכו ,וכיון

כל הבשר )חולין דף קיא סע"א( גבי הא

שיצא חלבו ונתערב ,בדין הוא שיהא

דאמרינן חלב שחוטה דרבנן דם דאורייתא.

מצטרף הכחל לבטל ,הכא נמי ,כיון

ע"כ .וכ"כ המנחת יעקב )כלל ל סק"ו(,

שהבשר היתר גמור הוא ,למה לא יצטרף

רמח

 -סימן כח

לבטל הדם הבלוע בו .ומידי דהוה אחתיכה
הבלועה מאיסור אף מאיסורין דאורייתא,
שמצטרפת החתיכה עצמה לבטל האיסור,
וכדלקמן )סי' צט סק"ה( ,והכי נקטינן.
עכת"ד .ומבואר דאף שכתב אליבא דמרן
הש"ע שאין לצרף החתיכה לשיעור ששים,
מ"מ איהו תנא ופליג וס"ל דשפיר מצטרפת
החתיכה לשיעור ששים כדי לבטל הדם
שבה .וכן ראיתי שפסק בספר כנפי יונה )סי'

סט סי"א( אלא דאיהו ס"ל דאף הטוש"ע
סוברים כן ,ולא הוצרכו לומר כן בפירוש,
דכיון שהחתיכה עצמה מותרת ,פשיטא
שנכנסת במנין ששים .ע"ש.

בקדש חזיתיה להגאון מהר"ם שתרוג
בספר שבת אחים )אות כה( שהביא

דברי הפר"ח הנ"ל ,ושוב הביא דברי הרב
ערך

השלחן

שכתב

שהחתיכה

דעת מרן הגר"ע יוסף זיע"א

כל

קבל דנא ,חזינן למרן הגר"ע יוסף
זיע"א בשו"ת יביע אומר ח"ח )חיו"ד

סי' ח( שעמד בזה ,וכתב שדוחק גדול לפרש
בדברי מרן הש"ע דמ"ש שצריך ששים כנגד
אותו בשר הוא לאו דוקא ,וסגי בחמשים
ותשע ,דכל כה"ג לא הו"ל למרן למסתם
סתומי ,שהרי מרן עמו עוז ותושיה להכריע
בזה ,להיימין או להשמאיל ,אלא ודאי
סתמו כפירושו שאין החתיכה מצטרפת,
ולא יועיל בזה ספק ספיקא להקל נגד מרן
שקבלנו הוראותיו .ואף דקי"ל דעבדינן ס"ס
נגד מרן ,היינו דוקא היכא שכל ספק בפני

ד' הרב שבת אחים שיש להקל בנ"ד
מטעם ס"ס

וכן
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אינה

עצמו הוא נגד מרן ,שי"ל שבהצטרפות שני
הספיקות יחדיו גם מרן יודה להקל ,אבל
בנ"ד שדעת מרן להצריך ששים נגד
החתיכה ,וס"ל שאין החתיכה מן המנין,
ולא התחשב בספק ספיקא הנ"ל ,לכו"ע אין
להקל נגד סברתו ,מאחר שקבלנו הוראות
מרן .עכת"ד .וע"ע להלן.

מצטרפת דלא דמי לכחל ,דדם הוי כמו
איסור דאורייתא .וכתב ע"ז הרהמ"ח ,ולא
ידענא מה יענה בראיה האחרת שהביא
הפר"ח מחתיכה הבלועה מאיסור ,אפילו
איסור דאורייתא ,שמצטרפת לבטל ,כמ"ש

הצעת יישוב בד' מרן הש"ע ,ודחייה
לזה

אמנם

עדיין נפשי בשאלתי ,מה טעם

מרן בסימן צ"ב וסימן צ"ט .וצריך לומר

החילוק בין חתיכה שלא נמלחה

דמרן כאן לאו דוקא קאמר ,ואה"נ דאף

לבין שאר חתיכה שבלעה איסור דקי"ל

החתיכה מצטרפת לששים ,וכש"כ דיש

שמצטרפת למנין ההיתר .ובהיותי בזה

לצרף נמי דברי הראב"ד ודעימיה דס"ל

ראיתי להג"ר אדיר הכהן נר"ו בשו"ת ויען

דבמאי דנפיק מיניה משערינן ,א"כ ודאי

הכהן ח"ב )סי' ג( שדן בזה וכתב ,והיה

מצטרפת .עכ"ד .וכן מטו ביה משמיה

מקום אתי לתרץ למה בבשר שבשלו ללא

דהגאון הנאמ"ן שליט"א בספר הוראה

מליחה מרן הצריך ששים מלבד החתיכה

ברורה )שעה"צ אות רפה( שהעלה להקל בזה.

)כמו שמשמע מלשונו בש"ע סימן סט סעיף יא(,

ע"ש.

על פי מה שכתבו הרב צבי לצדיק )סי'
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צב( ,והגר"א גוטמאכר בקונטרס שלום

א"כ איך אפשר להתיר גוף החתיכה כשיש

ובשו"ת

ששים חוץ מן החתיכה) .ע"כ הערה על

התעוררות תשובה מהד"ב ח"ב )סי' מו(,

דבריהם( .ומלבד כל זאת ,בנ"ד אין כל סברא

ובשו"ת שמחת כהן מהד"ב חיו"ד כרך א'

לאסור חתיכת הבשר שלא נמלחה כשיש

)בחי' ש"ע שבסופו סימן ק"ו( בשם הגאון רבי

ששים רק איתה ,שהרי אין היא בלועה

מרדכי אמייס הכהן ,ובשו"ת מגיד תשובה

מאיסור שנאמר שנשאר בה יותר איסור

ח"ז )חיו"ד סי' קיד( ,לתרץ את הסתירה

משאר החתיכות ,שהרי הדם שבתוכה שלא

בדברי מרן הש"ע שבסי' צ"ב ס"ד כתב

יצא הוי דם האברים שלא פירש ומותר ,ומה

שחתיכה הבלועה מאיסור מצטרפת לבטל

שיצא הרי הוא מתחלק בשוה.

בפמליא

מעלה

של

)סי' ח(,

האיסור ואף היא עצמה חוזרת להיתרה,
ובסי' ק"ו ס"א כתב דמ"מ החתיכה עצמה
נשארת באיסורה .ותירצו ,דבסי' ק"ו מיירי
שהחתיכה עצמה מצטרפת להיתר ואין
ששים באחרות חוץ לחתיכה זו ,ולכן אין
האיסור מתערב בשוה ,שבחתיכה שהיה
הבלוע כבר נשאר בה מעט יותר בערך נגד
שאר הקדרה ,ואין בה ששים לבטל האיסור.
ובסי' צ"ב מיירי בדאיכא ששים באחרות
חוץ מחתיכה זו .ע"ש .ולפי דבריהם יש
לתרץ גם בנ"ד ,דמרן הצריך ששים בשביל

ולאור

האמור ,כתב לבאר שם דאכן נראה
שמרן סובר דאף בנ"ד החתיכה

מצטרפת להיתר ,ואף שכתב )בסי' סט סי"א(

"צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד אותו
בשר" .ומשמע שצריך ששים מלבד הבשר,
מ"מ לא כתב בהדיא "מלבד הבשר" ,ואיכא
למימר שלשונו לאו דוקא ,והבשר בכלל.
ויתכן וכוונתו לאפוקי דעת הראב"ד דלא
משערינן אלא כנגד מאי דנפיק מיניה.
ובפרט שבש"ע לשון הטור נקיט ואזיל.
עכת"ד.

המשך דבריו "ואז הכל מותר" ,שלא מותרת
החתיכת היתר שבלעה איסור אלא אם יש

סיוע לדברי המקילים לצרף החתיכה,
ודחייה לזה

ששים בלעדיה.

אולם

הרהמ"ח שם כתב לדחות תירוץ זה,
דמלבד שאין זה הפשט הפשוט

ואי

אתיהיב רשותא לכמוני לדבר אנא

בדברי הש"ע שם כאשר יחזה המעיין ,עוד

אמינא דיש להוסיף עוד סברא להקל

בה דדוחק לומר כן ,דהא סברא זו היא דעה

בזה ,דאף אי נימא דאכן יש לדייק לחומרא

מחודשת ואינה לא דעת הטור )סי' ק"ו( ולא

מלשון מרן הנז' ,מ"מ אכתי איכא למימר

דעת הרשב"א )שהובא שם( ,ואין דרך מרן

דאית לן ס"ס בזה ,ואף שמרן גופיה ראה כל

דברי

הסברות ובכל זאת החמיר ,וקי"ל דלא

הפוסקים .ומה גם שלא רמז כלל על דעתו

עבדינן ס"ס נגד מרן להדיא .מ"מ יש לומר

זאת בב"י .ובנוסף לזה קשה דכיון דלא

שמרן ז"ל לא צירף סברת הראב"ד דבמאי

ידעינן כמה נפק מינה וכמה נשאר בתוכה,

דנפיק מיניה משערינן ,כיון שסבר שסברתו

להמציא

דעות

מדעתו

ולעזוב

רנ
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היא סברא יחידאה ,וכמ"ש מרן מלכא

מרק וירקות ובשר עד שיהיה ששים נגד

גופיה בשו"ת יביע אומר ח"ח )חיו"ד סי' ד

החתיכה ,שכיון שדם שבשלו אינו אלא

אות ג( דאפשר שמרן הש"ע שאסר )בסי' צד

מדרבנן ,מותר להרבות עליו ולבטלו ,וכמו

ס"א וסי' צח ס"ד( שאסר בכף חולבת ובקדרת

שפסק מרן )בסי' צט ס"ו( ע"ש .הילכך אין

איסור ,הוה ס"ל שהראב"ד יחידאה הוא

כאן שום הפסד במה שאין אנו מצרפים את

בזה וכל הפוסקים חולקים עליו ,ומשום הכי

החתיכה לשיעור ששים .עכת"ד .ולכן לענין

לא חשיב ספק .ע"ש .אכן בהגלות נגלות

מעשה כיון שיש תקנה פשוטה להרבות על

דברי כמה מהראשונים דס"ל כהראב"ד

התבשיל עד שיהיה ששים כנגדו אף בלא

)וכמשנ"ת לעיל( אפשר שאילו מרן היה רואה

צירוף החתיכה ,בודאי שיש לנהוג כן ,ותו

דבריהם ,שפיר היה מצרף סברא זו עכ"פ

לא מידי .וע"ע מה שכתבו בזה הגר"מ לוי

לס"ס .וכבר העירו בזה בספר הוראה ברורה

זצ"ל בשו"ת תפלה למשה ח"ג )ס"ס א(,

)שעה"צ אות רפה ,ויש שם ט"ס בציון מקור

והג"ר אפרים הכהן שליט"א בשו"ת ארץ

הדברים ביבי"א( ע"ש.

אלא

שעדיין יד הדוחה נטויה ,דהנה מרן

אפרים ח"א )סי' יח( ,והג"ר אדיר הכהן נר"ו
בשו"ת ויען הכהן ח"ב )סי' ג( ותרו"ץ.

הב"י הביא בשתיקה )בסי' סט( דברי
הארחות חיים שכתב להקל בשעת הדחק

מסקנא דדינא

בדין בשר בלא מליחה שנתנוהו בקדרה של
מים רותחים ,שמותר התבשיל משום דהוי

אם נתבשלה חתיכת בשר בלא מליחה,

כחליטה ,ושמא כסברת הראב"ד דמשערינן

אם יש בתבשיל ששים כנגדה ,הכל

במאי דנפיק מיניה .ע"ש .ומדשתיק מיניה

מותר .ואם אין ששים כנגדה אלא

שמע מינה דהסכים לזה .וכבר בארנו
בארוכה במקום אחר דאף דלא הביאו
להלכה בשלחנו הטהור ,מ"מ כיון שהביאו

בצירוף החתיכה עצמה ,נחלקו בזה
הפוסקים ,שיש אומרים שהחתיכה עצמה

בהסכמה בב"י ,הכי ס"ל להלכה .וא"כ סבר

מצטרפת להיתר ,ויש אומרים שאינה

וקיבל לצרף סברת הראב"ד לס"ס .וצ"ע.

מצטרפת .לכן כדי לצאת ידי חובת כל
השיטות ,יש להוסיף מעט מרק וירקות

יש תקנה בנ"ד להרבות עד שיהיה
ס' אף ללא החתיכה

על

ובשר בתבשיל עד שיהיה ששים כנגדה
אף בלא צירוף החתיכה .וכן הורה מרן

כל פנים לענין הלכה ,הנה מרן מלכא

הגר"ע יוסף זצוק"ל.

זיע"א מו'ל סו'ף תשובתו הרמתה שם

הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.

כתב :הרי סמא בידינו להוסיף על התבשיל

f
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אם נתנו בשר שלא נמלח במים רותחים ,ואין ששים בתבשיל כנגד
אותו בשר שלא נמלח ,האם אפשר לסמוך על חליטה ולהתיר
התבשיל והבשר או לא?
האם מועילה חליטה בבשר

הנה

מצינו בגמ' )חולין קיא (.שמועילה
חליטה לכבד ,דלרב הונא חלטו כבד

בחומץ ,ולרב נחמן חלטוהו במים רותחין.

וכיוצא

בזה כתב מרן הבית יוסף )סי' סט(
בשם הארחות חיים )ח"ב הל' איסורי

מאכלות סי' קב( וז"ל :בשר שנתנוהו בקדרה
בלא מליחה ,וערב שבת היה ,והתירוהו

ע"ש .אלא שכבר כתב הטור )יו"ד סי' עג(

משום דוחק מתרי טעמי ,חדא שהיו המים

בשם הגאונים ,שאין אנו בקיאים בחליטה,

רותחים

שכתב

הילכך אין להתיר כבד בחליטה .אבל אם

הראב"ד דבשר שלא נמלח במאי דנפק

נעשה בדיעבד שרי .ע"ש .וכ"פ מרן בש"ע

מיניה משערינן אפילו אין המים רותחים,

)שם ס"ב( .ומעתה יש לדון האם חליטה

דדבר מועט הוא ובטל בששים .עכ"ל.

מועילה רק בכבד או שמועילה אף בשאר

הקדרה

ומבואר

ומראש

וכן

הקצרות )סי' צח ,והובאו בכנה"ג אות

ד"ש ,ובחוקת הפסח סי' תסז סק"ז( דאיתא התם,
שאם אין לו מלח למלוח הבשר ,יחתוך
הבשר חתיכות חתיכות ,וירתיח הקדרה עד
דסליק עמודא ,וישליך בה נתח אחד ,ושוב
ירתיח וישליך הנתח האחר ,עד שישליך את
כל הנתחים .ואסור למסור דבר זה לנשים

שיש

לסמוך

ולהתיר

בדיעבד על סמך החליטה.

בשר.
צורים אראנו לתשובות הגאונים

והו"ל

כחליטה,

ועוד

כתב להדיא הריטב"א )חולין קיג(.

בזה"ל :ושורת הדין שאם נתנו בלא
מליחה בקדרה רותחת מאד ,מותר .אלא
שכבר גזרו הגאונים ז"ל בדבר ,ומיהו
בדיעבד אם עשה כן בשוגג ,הרי הוא מותר.
ע"כ.

וכן

מטו ביה משמיה דהגאונים בספר

ולעמי הארץ .ע"כ .ומבואר דשייך חליטה

העיטור )דף ה ע"א( ,ובתורת הבית

בשאר בשר ,אלא שיש לסמוך על זה רק

להרשב"א )דף עג ע"ב( ,ובמאירי )חולין דף

בשעת הדחק כגון שאין לו מלח ,ואין

קיא ע"א וקיג ע"א ופסחים דף עד ע"ב( ,ובפסקי

למסור זאת לנשים ועמי הארץ ,מחשש

ריא"ז )פ"ח ה"ב אות ה( ,שמותר לבשל בשר

שלא ידקדקו בכל פרטי החליטה ,או

ע"י חליטה בלא מליחה ,אלא כיון דלאו כל

שיבואו להקל בזה גם כאשר יש מלח.

איניש יכיל למיקם על שיעורא דחליטה,

רנב
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תיקנו הדחה ומליחה והדחה .וכ"כ בספר

ריבוי דם ,אם חלטוהו בדיעבד מותר .וכתב

הפרדס )סי' רלד( ,וע"ע בשבולי הלקט ח"ב

הרב ב"י באותו סימן וז"ל :בארחות חיים

)סי' יב( ע"ש .הרי דמבואר מכל הני קמאי

)הל' איסורי מאכלות אות קב( כתוב על בשר

דכשם שיש חליטה לכבד ,ה"ה דיש חליטה

שנתנוהו בקדרה בלא מליחה ,וערב שבת

גם לשאר בשר.

היה ,והתירוהו משום דוחק מתרי טעמי,
חדא שהמים רותחים והו"ל כחליטה ,ועוד

הוראת הגאון מהר"ש עמאר זלה"ה
להתיר בזה

ועינא

שכתב הראב"ד בבשר שלא נמלח ,דבמאי
דנפיק מיניה משערינן אפילו אין המים
רותחים ,דדבר מועט הוא ובטל בששים.

דשפיר חזי למרן החיד"א בברכי

עכ"ל .הרי שהורה הלכה למעשה להתיר,

יוסף )סי' סט סק"א( שכתב שראה

ואע"פ שכתב משום דוחק ,נראה דהרב

בפסקי דינים כת"י להרב הגדול כמהר"ר

ש"ע אינו מסכים בזה ,שהרי גבי כבד לא

שלמה עמאר ז"ל ,אב"ד ור"מ במרכאש,

הזכיר שום דוחק .ואעפ"י שכתבו הפוסקים

מרוקו ,בדור שלפני פנינו ,שכתב וז"ל :דע,

אין אנו בקיאים בחליטה ,היינו לכתחילה,

שבזמן הזה כמה בני אדם טעו בזה,

אבל בדיעבד שרי ,כמ"ש הרב ב"י )סימן

ומצריכים ששים ,וסומכים על מ"ש בש"ע

ע"ג( וז"ל :ובאמת יש לתמוה מה בקיאות

)סימן ס"ט דין י"א( :בשר שנתבשל בלא

יש בחליטה ,וכיון דמדינא שרי לא גזרו

מליחה צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד

הגאונים אלא לכתחילה .ונראה ברור מזה

אותו בשר ואז הכל מותר .ודבר זה טעות

דבדיעבד מותר בלי שום דוחק .וכפי זה כל

בידם ,דהתם מיירי שנתנוהו במים שאינם

מה שנזכר בפוסקים בשר שנתבשל בלא

רותחים ומתבשל ,אבל בזמן הזה כל בני

מליחה ,היינו כשיתנוהו במים צוננים .ודע

אדם נותנים אותו במים רותחים ,והוי

שטעמו של הראב"ד שכתב דבמאי דנפיק

חליטה ,ומנהג זה נזכר בש"ע )דין י"ט( וז"ל:

מיניה משערינן ,לפי שהחתיכה בעצמה היא

אחר שנמלח הבשר והודח ,מותר ליתנו

מותרת ,והדם הוא מיעוט ,ולא אמרו בגמרא

אפילו במים שאינם רותחים .ויש מי

)חולין

אלא

שמצריך ליתנו במים רותחים .ע"כ .ומנהג

כשהחתיכה כולה אסורה ,או גבי כחל שיש

העולם כעת ליתנו במים רותחים ,ואינו אלא

בו גומות מלאות חלב ,והוי דבר מרובה.

חומרא בעלמא .ומאחר שהכל נותנים אותו

עכ"ל הרב מהר"ש הנז' .ומבואר דס"ל

במים רותחים ,הוי חליטה ומותר .וכן

למהר"ש עמאר זצ"ל להתיר הבשר והקדרה

מבואר בש"ע גבי כבד )סימן ע"ג דין ב'( ,אם

בדיעבד ע"י חליטה ברותחין ,אפילו שלא

חלטוהו ברותחים מן הדין מותר לבשלה,

בשעת הדחק או הפסד מרובה] .אלא דמרן

אלא שהגאונים אסרו לעשות כן לכתחילה

החיד"א לא היקל בזה אלא בשעת הדחק או

ובדיעבד מותר .הרי שאפילו הכבד שיש בו

בערב שבת ,וכפי שיתבאר להלן בס"ד[.

צז(:

דמשערינן

בכולה
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מהו הטעם העיקרי להיתר הארחות
חיים

ומרן

רנג

החיד"א )שם( רמז על זה מה שכתב
בספרו מחזיק ברכה )סי' עג ס"ק יד(

ושם בתחילה הביא דברי הרב בית דוד
)חיו"ד סי' טו( שציין להבית יוסף בשם
הארחות חיים הנ"ל ,וכתב ע"ז ,הרי שסובר
ששייך היתר חליטת רותחים בשאר בשר,
אלא דיש לומר דאדרבא דסבר אין היתר
חליטת רותחים בבשר ,דאם איתא להא,
למה צריך הך סברא דבמה דנפיק מיניה
משערינן ,ושערב שבת היה ,הלא בבשר
מותרת החליטה ,ואפילו לדעת האוסרים
לכתחלה בדיעבד מותר .אלא נראה דס"ל

דעת הראב"ד אבל בלאו הכי לא היו
מתירין ,ודייקא נמי בדבריו דקאמר דהוי
כחליטה ולא חליטה ממש דבזו אין אנו
בקיאין .עכ"ל .וקרובים דבריו לדברי הרב
בית דוד הנזכר .ולי ההדיוט לא נתחוורו
דבריהם ז"ל ,דאם כדבריהם דעיקר סמוכות
שלהם על ד' הראב"ד והא דחליטה
ברותחין אינו אלא לסניף ,הו"ל להארחות
חיים לאקדומי טעם כעיקר דברי הראב"ד
דעלה סמוך ,ושוב יאמר הא דמים רותחין,
כי כן ארחות הפוסקים כל שהוא בנותן טעם
העיקרי ליעול ברישא וישימו הסני"ף
לאחרונה יסע .ואילו הארחות חיים פתח
במים רותחים משמע שהוא העיקר והאחר

דחליטת רותחין אינה מותרת בשאר בשר

טפל ,או תרוייהו עיקר .וכן משמע מסגנון

אפילו דיעבד ,ולא הותר אלא רק חליטת

שכתבה רבינו ירוחם )אות כה( וז"ל :כתוב

חומץ וכו' ולכן חליטת רותחים שלא

בארחות חיים מעשה באשה שבשלה בשר

הוזכרה אין להתירה וכו' ,אלא דלסניף

בערב שבת בלי מליחה ,ושאלוה על המים

מיהא ס"ל דמהני .עכ"ל הבית דוד.

ואמרה שהיו המים רותחים ,והתירוה כמה

וכתב

ע"ז מרן החיד"א וז"ל :הגם הלום
חזה הוית זוגא דרבנן נתלבטו בזה

אי חליטת רותחין מותרת בבשר לכתחלה
או בדיעבד או אפילו בדיעבד אסורה,
הובאו דבריהם בספר אורח לצדיק )יו"ד סי'

ב וסי' ג( .וכמהר"ר אברהם שגרי בסימן ב'
מצדד דחליטת רותחין מותרת לכתחלה

חכמים מפני כן ,דהוה ליה כחליטה ,ומטעם
אחר דבמאי דנפיק מיניה משערינן וכו'.
עכ"ל .הרי שכתב דהתירוה כמה חכמים
מפני כן ,אלמא טעם זה עיקרי אלא דאיכא
עוד טעמא אחרינא ,היפך דברי הרב בית
דוד ובעל אורח לצדיק .עכת"ד המחב"ר.

וכן

בקדש חזיתיה למרן הגרע"י זיע"א

בבשר .והמחבר )אורח לצדיק( סימן ג' סתר

בשו"ת יביע אומר ח"י )חיו"ד סי' ב(

כל דבריו וסבר דאפילו בדיעבד לא מהני

שכתב לסייע לדברי מרן החיד"א ,ממקור

ואסורה אף בצלי .ומידי עוברי ראיתי מה

דברי הארחות חיים שנדפס מקרוב ,והוא

שכתב בסימן ג' ע"ד ארחות חיים הנזכר,

)בח"ג הל' מאכלות אסורות עמ' שסד( וז"ל:

וכתב וז"ל :עינינו הרואות שלא התירו אלא

מעשה

אליעזר

בדוחק משום שהיה ערב שבת וג"כ על סמך

דבורשקון בשם החכם רבי לוי ז"ל שנשאל

שהעידו

לפני

רבינו

רנד
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על בשר בלא מליחה שהושם בקדרה ,וערב

יוצא מידי דמו אלא א"כ מולחו יפה יפה.

שבת היה ,והתירה רבי לוי משום דוחק,

ומשמע דאף בדיעבד לא מהני בלא מליחה.

ואמר הטעם שכעת כל הנשים נזהרות שלא

ג .מוכח מדברי התוס' )חולין צו :ד"ה אבל(

לתת הבשר בקדרה עד שתהיה רותחת,

דהמליחה לעיכובא אף בדיעבד ,מדכתבו

והויא כחליטה .ושאלו את האשה אם היו

שם וז"ל :ובלא מליחה אי אפשר לבשל,

אז המים רותחים בקדרה ,והשיבה הן.

דאין הבשר יוצא מידי דמו עד שימלחנו

והתירוה .ושוב הובא הדבר לפני רבי דוד

יפה יפה .ע"כ .ואם איתא דסגי בחליטה

הכהן ,ואמר שיפה הורה ר' לוי להתיר,

אמאי כתבו דבלא מליחה א"א לבשל .אלא

ואיכא תרי טעמי ,חדא משום חליטה ,ועוד

ע"כ דלא מהני חליטה בלא מליחה אף

שהראב"ד

כתב

שבשר

שלא

נמלח

שנתבשל ,במאי דנפיק מיניה משערינן,
והדם היוצא דבר מועט הוא ,ובטל בששים,
ואפילו אם לא היו המים רותחים מותר.
ע"כ .אתה הראת לדעת כי הדבר יצא להיתר
ע"פ הוראת רבי לוי מטעם חליטת רותחים,
ורק אח"כ שהובא הדבר לפני רבי דוד הכהן
הוסיף טעם לשבח ע"פ ד' הראב"ד דבמאי
דנפיק מיניה משערינן ,ובטל בששים .נמצא
שהעיקר כמ"ש מרן החיד"א ודלא כהבית
דוד הנ"ל .עכ"ד.

דברי הגאון היד יהודה לאסור בזה,
ומו"מ בדבריו

כל

בדיעבד .עכת"ד.

וכבר

עמד על דבריו מרן מלכא הגרע"י
זיע"א

בתשובה

כת"י

שהובאה

בילקוט יוסף )עמ' תנא( והשיב על ראיותיו,
דמה שהקשה מדוע בזמן הש"ס שהיו
בקיאים בחליטה הצריכו מליחה ,לא קשיא,
שכבר כתב הגאון הנצי"ב בהעמק שאלה
)פר' ויקרא אות יג( דאף להרמב"ם דבעי
חליטה ,היינו משום שאין המלח מפליט
אלא הדם שבמעטה החיצוני של הבשר,
אבל אם ישהו את הבשר במלחו זמן רב כמו
שעה ,יצא כל דמו וא"צ חליטה .ע"כ.
ולפ"ז ניחא ,דבש"ס שהצריכו מליחה הוא
משום חשש שמא יפלוט הבשר דם לפני

קבל דנא ,חזינן להרב יד יהודה )סי' סט

שירגיש בחום המים ,וכמ"ש הר"ן .וכיון

בארוך ס"ק צז( שהאריך להוכיח בדעת

דאינו אלא ספק ואיכא דעת הראב"ד דבמאי

הרמב"ם ,שלא מועילה חליטה לחוד אפילו

דנפיק מיניה משערינן ,ובזה מסתמא יש

בדיעבד ,וזה תוכן דבריו בקצרה :א .אם

ששים כנגד הדם ,א"כ הוי ספק ספיקא

איתא דמדינא סגי בחליטה לחוד ,רק שאין

להיתרא .שמא הבשר לא פלט דם קודם

אנו בקיאין ולכן בעינן מליחה ,א"כ בזמן

שנצמת בחום המים ,ואת"ל פלט ,שמא

הש"ס שהיו בקיאין בחליטה ,מדוע הצריכו

הלכה

מיניה

מליחה .ב .מדינא דגמ' מוכח דהמליחה היא

משערינן .וכל שכן לסברת האחרונים דדם

לעיכובא ,מדאמרו בחולין )קיג (:אין הבשר

ובשר חשיב מין במינו דמדאורייתא בטיל

כהראב"ד

דבמאי

דנפק

ירוץ דברו +

רנה
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ברובא ,ורק מדרבנן בעינן ששים ,דבספיקו

שלכתחלה צריך ליתנו ברותחים ,כסברת יש

אזלינן לקולא.

מי שהצריך ,שהוא הרמב"ם ,אלא ודאי דלא

היד יהודה דהמליחה לעיכובא

סמכינן על סברת הארחות חיים .ושוב הביא

מדאמרו בגמ' שאין הבשר יוצא

מ"ש מהריק"ש להתיר ע"פ דברי הארחות

מידי דמו אא"כ מולחו יפה יפה ,לא קשיא

חיים ,וכתב ע"ז ,דמ"מ אין הכרח שמרן

ולא מידי ,דאין כאן ריח דקדוק .דבש"ס

סובר כן ,ואנו אין לנו אלא דעת מרן

קאמר "אין יוצא" מידי דמו ,ואילו חליטה

שקבלנו הוראותיו ,ומהריק"ש שפסק להקל

מצמיתה ולא מוציאה ,ולא כוונו בגמ'

כהארחות חיים ,משום שבימיו עדיין לא

לשלול חליטה.

קבלו עליהם לפסוק כדעת מרן .וכשבאה

ומ"ש

ומ"ש

להוכיח מדברי התוס' דס"ל דמליחה
לעיכובא מדאמרו "ובלא מליחה אי

אפשר לבשל" ,הנה כתב הריטב"א שם,
שאין הכוונה שאי אפשר כלל ,אלא דסתם
בישול הוא ע"י מליחה .ע"ש.

עתה ראתה עיני להגאון הגדול רבי
יצחק בן וואליד בשו"ת ויאמר יצחק

)בליקוטים דף קד ע"ד( שהעתיק מכת"י של
מהריב"ם ]הוא רבי יעקב בן מלכא ,שדבריו
הועתקו בשו"ת נר מערבי סי' ז .ע"ש[.
שאחר שהביא דברי מהר"ש עמאר הנ"ל,
כתב שנראה לו דמרן שלא הביא בש"ע
סברת הארחות חיים להקל מטעם חליטה,
מוכח דס"ל שאין חילוק בין אם היו המים
רותחים או צוננים ,לעולם צריך ששים
ואפילו הם רותחים .וגם י"ל שכיון שבסעיף
י"ט

סיים

"ויש

מי

שמצריך

נתקבלה הוראתו דעיני חכמי פאס על
שהפריז על המדה בהוראה זו להקל .ועוד
שמזה נמשך להקל גם בפסח בחיטה בקועה
שנמצאת

בתבשיל

שנתנוהו

כשהמים

רותחין מטעם חליטה .עכת"ד.

דברי שאר הפוסקים הסוברים לאסור
בזה

והן

הוראת מהר"ש עמאר לעיר פאס ,לא

ליתנו

ברותחים" ,צ"ל שלא הביא סברא זו אלא
לחוש לה לעשות כן לכתחלה .וא"כ אם

והכין

חזינא להגאון ממונקאטש בספרו
דרכי תשובה )סי' סט ס"ק קפג(,

שהעלה להחמיר בדין חליטת הבשר ע"פ
דברי הרב אורח לצדיק והרב יד יהודה הנז'.
וסיים ,שאע"פ שבברכ"י בשיו"ב כתב
להתיר בשם מהר"ש עמאר ,כבר כתב
בשו"ת ויאמר יצחק שאין לסמוך ע"ז
להלכה .ע"ש .וכן הסיק מר בריה דרבינא
בשו"ת מנחת אלעזר ח"א )סי' נו( להחמיר.
ע"ש .גם בשו"ת חשב האפוד ח"ב )סי' קלג(

העלה להחמיר בבשר אף בדיעבד .וכן פסק
בשו"ת מנחת יצחק ח"ד )סי' פח( כיעו"ש.
השגות מרן הגרע"י זיע"א על דברי
המחמירים

אולם

מופת הדור מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

איתא שדעת מרן להקל באופן שהיו המים

בספרו הליכות עולם ח"ו )עמ' קלז(

רותחים ,היה לו לחלק בכך בסעיף י"א ,כיון

כתב להעיר על דברי קדשו ,שאין דבריו

רנו
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מחוורים בעיניו ,דהא ודאי מרן הב"י

ומ"ש
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עוד בספר ויאמר יצחק ,דמרן

שהביא להלכה דברי הארחות חיים ולא

שהזכיר בש"ע שיש מי שהצריך

חלק עליו ,מוכח דהכי ס"ל .אף שהשמיט

ליתנו ברותחים )אחר שפסק בש"ע בסתם שא"צ

דין זה בש"ע ,כל שאין פוסקים ראשונים

ליתנו ברותחים( ,היינו כדי לחוש לסברא זו

שחולקים על מה שהביא בב"י .וכ"כ

לכתחלה ,הנה הכלל שבידינו הוא שמרן

בשו"ת אהלי יעקב למהריק"ש בתשובת

הש"ע פוסק כסברת הסתם לגמרי ,ולא

מהר"ש נרבוני )סי' קיג( ,שאין ספק שמרן

הביא סברת החולק ע"ז אלא לכבוד

הב"י שהביא דברי מהר"י אכסנדרי ולא

בעלמא ,וכמ"ש בשו"ת הרמ"ע מפאנו )סי'

פליג עליה ,ש"מ דהכי ס"ל .ע"כ .גם

צז( ,והביאו החלקת מחוקק )אה"ע סי' א ס"ק

בשו"ת שמחת כהן )דף קמ ע"ב( כתב,

יא( .וז"ל מרן בב"י" :ולענין הלכה כיון דכל

שהדבר ברור שמרן היתה כוונתו בחיבור

הני רבוותא חולקים על הרמב"ם ,כוותייהו

הב"י לחבר החיבור להלכה ולמעשה ,ולא

נקטינן ,ומ"מ היכא דאפשר טוב לחוש

לאסיפה בעלמא ,ולכן כל שאינו חולק על

לדברי הרמב"ם" .ע"כ .ומוכח שאינו אלא

הפוסק המובא בבית יוסף ,הכי ס"ל להלכה.

מהיות טוב .וכן המנהג פשוט להקל ,ליתנו

ושכ"כ הגאון מהר"י עייאש בשו"ת בית

גם בצוננים או פושרים .ע"ש.

יהודה ח"ב .וכ"כ בספר הליכות יעקב בשם

ומ"ש

שמהוראת מהר"ש עמאר נמשך

הרב בני חיי וכו' .ע"ש .וכ"כ בשו"ת בית

להקל גם בפסח בדין חיטה בקועה

דינו של שלמה )חיו"ד סי' יב( שכל מ"ש מרן

שנמצאת

כשהמים

בב"י אע"פ שלא הביאו בש"ע ,הכי נקטינן.

רותחים .אין כאן קושיא כלל ,דאין הכי נמי

וכ"כ בשו"ת זרע אמת ח"ב )חיו"ד סי' יז,

שיש להתיר בדיעבד מדין חליטה ,וכמ"ש

דט"ו ע"א( .וכ"כ מהר"ש אבן דנאן בשו"ת

מרן החיד"א במחב"ר )או"ח סי' תסז סק"י(:

אשר לשלמה )ס"ס ח( ע"ש .וע"ע בשו"ת

"תבשיל אורז שנמצאת בו בפסח חיטה

משפטי עוזיאל )חאה"ע סי' פ ,דף שנה סע"א(

מבוקעת ,ראיתי בספר כתיבת יד שהיה אצל

שכלל גדול בידינו ,דמ"ש מרן בב"י איזו

הגאון מהר"ח בן עטר ,שכתב דשרי ,כי

סברא ,ולא חלק עליה ,הכי ס"ל להלכה.

מנהגם היה להטילו במים רותחים ,וחליטה

ע"ש .וכן מוכח ממ"ש בשו"ת מימר חיים

שרי בדיעבד ,ואח"כ שמעתי שכך הורה

ח"ב )סי' לט אות עב ,דע"ו ע"ב( שחיבור הב"י

הרב הגדול מהר"ש עמאר אב"ד מרכאש,

עדיף ומוסמך יותר מהש"ע .ע"ש .וא"כ

וכן נוהגים כדבריו במערב הפנימי ,אך

בע"כ מ"ש מרן הב"י דברי הארחות חיים,

כמדומה לי שרבני ירושלים אסרו בזה".

בודאי דהכי ס"ל להלכה ,וטעם החליטה

עכת"ד .ובאמת שבשו"ת הרדב"ז ח"א )סי'

עיקר ,ולסניף הביא דעת הראב"ד דבמאי

רמב( כתב להדיא להתיר כשנמצאת חיטה

מרן

מבוקעת בתבשיל מטעם חליטה ,כשהמים

דנפיק

מיניה

משערינן,
החיד"א.

וכמ"ש

בתבשיל

שנתנוהו

היו רותחים .ע"ש .ואפשר שאפילו אם

ירוץ דברו +
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אסרו רבני ירושלים בחמץ ,לא ראו תשובת

רותחים יפה )מה שאינו כן ,דמילתא דלא רמיא

הרדב"ז ,ואילו ראוהו היו מתירים .גם י"ל

עליה דאיניש לאו אדעתיה( ,מ"מ כיון שנחו

שלא החמירו אלא משום חומרא דחמץ,

המים מרתיחתן בין חתיכה לחתיכה ,וגם

ולא דמי להכא ,דהא קי"ל דם שבשלו

פוגעין החתיכות זו בזו ולא סליק מבנייא

דרבנן .וכ"כ בספר טהרת המים בשיורי

דיקולא דמיא ,אין זו חליטה כלל ,קל וחומר

טהרה )מע' ח אות כד( לחלק בין חמץ לדם.

מחיטים שאסרו בש"ס מהאי טעמא .ומה

ע"ש .וכן כתב בערך השלחן )סי' תסז סק"ח(

שהביא עוד ראיה מדברי הארחות חיים ז"ל,

להקל בדין חיטה שנתבקעה ע"פ דברי

אחר המחילה רבה לשונו של האו"ח ז"ל

הרדב"ז הנ"ל .ע"ש.

יספיק לדחות ראיה זו ,שהרי כתב שלא

הפוסקים שהסכימו להקל בזה
כהוראת מהר"ש עמאר

ואכן

מצינו לרבים מרבותינו האחרונים
דנקטו להקל בדין זה ע"פ הוראת

מהר"ש עמאר הנ"ל ,כמ"ש המלאך רפאל
בירדוגו בספרו תורות אמת )חיו"ד סי' סט

סי"ב( ,ואחיינו הגאון רבי פתחיה מרדכי
בירדוגו בשו"ת נופת צופים )חיו"ד סי' ו( ,וכן
העלה סבא דמשפטים הגר"ש משאש זיע"א
בספרו מזרח שמ"ש )סי' סט סי"א ,דף ז ע"ג(

ע"ש .וע"ע בספר טהרת המים בשיורי
טהרה )מע' ח אות כד( ,ובערוך השלחן )סי' עג
סעיף טו( ,ובספר עקרי הד"ט )חיו"ד ס"ס ז(

ועוד .ע"ש.
דברי הגאון ה"ישמח לבב" להחמיר
בזה

איכו

השתא חזי הוית להגאון רבי ישמ"ח

התירו אלא מדוחק ,ועוד שכתב דהו"ל
כחליטה "בכ"ף הדמיון" .ועוד ,ממה
שהוצרך לצרף לזה סברת הראב"ד ז"ל
ומדוע הוצרך לכל זה ,הרי לא אסרו
הגאונים אלא לכתחילה אבל בדיעבד מותר
אף בלתי דוחק .אלא ודאי משום שאין זו
חליטה גמורה ,הוצרך לצרף הסברות להתיר
במקום דוחק דוקא .גם מה שהביא ראיה
מתמיהתו של מרן ז"ל בב"י ,דמה בקיאות
יש בחליטה ,הרואה יראה שאין תמיהתו
ז"ל בחליטת החומץ ,מה שאין כן בחליטת
הרותחין ,אדרבה כתב שם וז"ל :בשלמא
בחליטת רותחים איכא למגזר שמא לא יהיו
רותחים יפה יפה .יעו"ש .אשר על כן אין
לסמוך על הוראה זו כלל אפילו בדיעבד.
עכת"ד] .וכן נזכרה סברא זו בספר אורח
לצדיק הנ"ל .כיעו"ש[.

והן

אמת שכבר קדמו בסברא זו בשו"ת

עובדיה זצ"ל בשו"ת ישמח לבב

תורת חסד )פרחיא סי' ח ,הובא במחזיק

ח"א )חיו"ד סי' ח( שכתב להשיב על הוראת

ברכה סי' עג ס"ק יד( שכתב ע"ד הארחות חיים

מהר"ש עמאר הנז' ,וזת"ד :לא נאמרו

הנ"ל ,דעיקר טעמו מפני שהמים רותחים

הדברים דמותר בדיעבד אלא בחליטה

והו"ל כחליטה ,ואע"ג דלהאי טעמא יש

גמורה ,כמבואר בדבריהם ,משא"כ בכה"ג

להתיר בדיעבד אפילו בלא דוחקא דשבתא

אין זה חליטה כלל ,דאף שנניח שהיו המים

כדאמרינן לענין חליטת הכבד ,דאע"ג

רנח
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דלכתחלה אסרו הגאונים חליטה ,אם עבר

שנותנים הבשר ברותחין ,ויש תבשילין

ועשה מותר בלא שום טעם אחר ,יש לומר

שאין נותנים ברותחין ואין מדותיהן שוים,

דהיינו דוקא היכא שמכוין לעשות חליטה

פעמים עושים כן ופעמים עושים כן .ואף

מדעת ,דאז נאמר ודאי הרתיח המים יפה

בפעמים שנותנים אותו ברותחין אין נזהרים

יפה ,אמנם היכא דעבד הכי בלא כוונה

שירתיחו יפה יפה ,אלא משהתחילו המים

להחליט ,יש לחוש שמא לא הרתיח יפה,

להרתיח ומתחילים פני המים להקמיט

דמילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו

נותנים הבשר ,דבזה לא יצאו לדעת

אדעתיה ,ולכן הוצרך להסתייע מטעמא

הרמב"ם .א"כ כאשר יהיה הנדון דידן

דדוחקא ומטעמא דהראב"ד .עכ"ד .וכן

וכיוצא בזה אסורין עד שיהיה ששים כנגד

נזכרה סברא זו גם בשו"ת ויאמר יצחק

החתיכה ,דאין כאן חליטה המועילה .ומ"מ

הנ"ל .ע"ש.

אם דרשנו וחקרנו בהשואל ,ואמר שדקדק

דברי הגר"ש אבן דנאן בשו"ת בקש
שלמה ,ומו"מ בדבריו

והלום

ראיתי להגאון מהר"ש אבן דנאן

יפה שהיו רותחים יפה ,ודאי מהימנן ליה
ושרינן ליה ,וכההיא דהריטב"א .עכ"ד.

ואנא

עניא בתר דסגידנא קמיה וקמי דיקר

זיע"א בשו"ת בקש שלמה )סי' מד(

אורייתיה ,לפע"ד אין ראיה כל כך

שהאריך הרחיב בנ"ד ,וכתב להשיב על

מדברי הריטב"א ,די"ל דהריטב"א איירי

טענות הרב ויאמר יצחק הנ"ל ,ובתוך דבריו

בנתכוין לחליטה ,אלא ששגג בעצם הדין

התייחס לטענה הנז' דלא התכוונו לחלוט

וסבר דחליטה מותרת לכתחלה אף ללא

כלל ,וא"כ יש לחוש שמא לא היו המים

מליחה ,או שחשב בטעות שנמלח כבר

מדברי

הבשר ובא לחוש לסברת הרמב"ם גם

הריטב"א שהובאו במחב"ר ,דחליטה בבשר

לחלוט הבשר .ויש לדייק כן מהא דכתב

מועילה בדיעבד אף היכא דלא התכוין

"אלא שכבר גזרו הגאונים ז"ל בדבר",

לחלוט ,ובלבד שלא עשה כן במזיד ,דז"ל

דמשמע דעשו החליטה כדין בכוונה גמורה,

הריטב"א שם" :ושורת הדין שאם נתנו בלא

אלא שגזרו על זה הגאונים שלא לעשות כן

מליחה בקדרה רותחת מאד מותר ,אלא

לכתחלה .ומה גם שמיד בסמוך לזה כתב

שכבר גזרו הגאונים ז"ל בדבר ,ומיהו

הריטב"א וז"ל :ומצוה להניחו בקדרה

בדיעבד אם עשה כן בשוגג הרי הוא מותר".

רותחת לאחר מליחה כדי שיתלבן מיד

עכ"ל .ומבואר שלא הטיל לתנאי הדוחק כי

כדברי הרמב"ם ז"ל .ע"כ .ומדסמיך ליה

אם לתנאי השוגג .והרי התם לא איירי

ומחתינן להו בחדא מחתא ,שמע מינה דקאי

רותחים

וכו',

וכתב

להוכיח

הריטב"א במתכוין לחלוט כי אם לבשל,

אחליטה בכוונה תחילה ,ומה שעושה

דלא איירי הריטב"א בנוהגים לחוש לדעת

חליטה ללא מליחה ,לאו שפיר עביד משום

הרמב"ם .ואולם בזמנינו זה לפעמים נזהרים

גזירת הגאונים ,אך לאחר מליחה כדין מצוה

ליתן

הבשר

ברותחין,

ויש

תבשילין

קא עביד לחוש לדעת הרמב"ם .ודו"ק.

ירוץ דברו +
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סיוע לחילוק הנ"ל מדברי מרן
החיד"א

ומצאתי

רנט

און לי בדברי מרן החיד"א
במחב"ר הנז' ,שלאחר שהביא

דברי הריטב"א כתב ע"ז" :ודברי הריטב"א
שהם סלת נקיה מרבותיו גדולי עולם
יכריעו" .ע"כ .והנה הריטב"א כתב דמהני
בדיעבד אם עשה כן בשוגג ,ולא הזכיר
שעת הדחק או ערב שבת וכיו"ב .ואילו מרן
החיד"א העלה במסקנתו דרק בדוחק או
ערב שבת שרי ,ואמאי לא פסק כהריטב"א
שדבריו "סלת נקיה" להתיר אף ללא דוחק.
אלא ע"כ דמרן החיד"א התיר בשעת הדחק
רק היכא דלא עשו חליטה מדעת אלא העד
העידו שהמים היו רותחים .ובאופן זה מיירי
הארחות חיים שהובא ביתה יוסף .אבל
בעשו חליטה מדעת ,אלא שחשבו בטעות
שכבר נמלח הבשר ,או שטעו בדין וחשבו
שמועילה חליטה אף לכתחלה ,י"ל דשרי
אף ללא דוחק ,כמ"ש הריטב"א .וסיוע גדול
מצאתי לזה בדברי הגאון רבי עמרם
אבורביע בספרו נתיבי עם )חיו"ד סי' סט

ז"ל ,דלשונו של האו"ח ז"ל יספיק לדחות
ראייתו )של מהר"ש עמאר ז"ל( ,שכתב דהו"ל
כחליטה "בכ"ף הדמיון" ,ולא חליטה ממש
וכו' .ע"ש .דכבר עמד בזה מרן החיד"א
במחב"ר שם ,ותירץ :ומאי דדייק )הרב אורח

לצדיק( דנקטו דהוי "כחליטה" ,לאו דוקא
הוא ,דהכא זאת האשה נתנתה לבשל
בקדרה ולא כיוונה לחליטה רק שכחה דלא
נמלחה .אלא דאמור רבנן דכיון דהמים
רותחים הו"ל "כחליטה" כאילו נתכוונה
לחליטה דאז הוו זהירין שיהיו המים
רותחים מאד ,ואילו בפרק האשה לא עלתה
על דעתה לחליטה ,ומ"מ להיות ע"ש סמכו
על זה ,דודאי חקרוה שרים כיצד היתה
רתיחתן ולא הוצרכו לפרש ,ואם לא היתה
שעת הדחק לא סמוך עלה כיון שלא
נתכוונה להכי .עכ"ל .ומבואר להדיא
דהארחות חיים מיירי בלא נתכוונה לחליטה
ולכן התיר רק בשעת הדחק או ערב שבת,
משא"כ אם נתכוונה לחליטה אלא רק
שטעתה לחשוב שכבר נמלחה החתיכה ,אזי
יש מקום להקל אף ללא שעת הדחק ,ובזה
איירי הריטב"א.

סי"א( שכתב :בשר שנתבשל בלא מליחה,
ע' בברכ"י שהנוהגים כהרמב"ם שלא
נותנים הבשר בקדרה לבשל כ"א אחר
שהמים רותחים מאד בכדי לחלוט הדם
שנשאר בתוכו ,באופן כזה אם נתבשל בלי
מליחה שרי .עכ"ל .ומבואר שאם נתנוהו על
מנת לחלוט שרי בדיעבד אף ללא דוחק או
ערב שבת ,והבין כן מדברי מרן החיד"א,
ותלי"ת שזכיתי לכוין לדעתו הרמתה.

ובזה

דברי מרן הגרע"י והגר"י משאש
זיע"א ,ומו"מ בדבריהם

והשתא

דאתינן להכי ,יש לדון במה שכתב
מרן מופת הדור הגר"ע יוסף

זיע"א בספרו הליכות עולם ח"ו )עמ' קלה

והלאה( דבשר שנתבשל בלא מליחה ,אך
בעת נתינת הבשר בקדרה היו המים
רותחים ,יש להתיר בדיעבד ,מפני שעל ידי

תתיישב גם קושייתו של הרב ישמח

נתינת הבשר ברותחים נעשית חליטה

לבב הנ"ל על הוראת מהר"ש עמאר

לבשר ,ונצמת הדם בתוך החתיכה ,ואינו

רס
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שגם הוא בתשובתו הרמתה לא

להתיר בדיעבד .ע"כ .ומשמע מדבריו דלא

התייחס לחילוק זה ,אם היתה כוונה

בעינן שעת הדחק או ערב שבת כדי להתיר,

לחלוט או לא ,והרי מרן החיד"א החמיר

אלא בכל אופן מותר בדיעבד .אולם לא

מחמת כן לולא הוי דוחק או ערב שבת

מצינו בתוך תשובתו הרמתה שם התייחסות

וכמשנ"ת .ומה גם שמפורש בהוראת הגאון

להאי סברא דלא היתה כאן כוונת חליטה,

מהר"ש עמאר ז"ל שהובאה בברכ"י,

ושמא לא נתנו לבם לכך שהמים רותחים

דכוונתו להתיר בדיעבד ע"י חליטה אף ללא

מאד ,וכן האם נתנו רווח בין חתיכה

דוחק או הפסד ,היא דוקא היכא דעשו

לחתיכה כדי שירתחו המים היטב .וביארנו

חליטה מדעת כדי לחוש לסברת הרמב"ם,

לעיל שמחמת סברא זו העלה מרן החיד"א

אלא שטעו בחושבם שחתיכה זו נמלחה

להקל בזה רק בשעת הדחק או ערב שבת
וכיוצא בזה.

גם

כבר ,דז"ל שם" :אבל בזמן הזה כל בני
אדם נותנים אותו במים רותחים והוי
חליטה ,ומנהג זה נזכר בש"ע דין י"ט,

הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל באוצר

וז"ל :אחר שנמלח הבשר והודח מותר

המכתבים ח"ג )אלף תמו( כתב בזה"ל:

ליתנו אפילו במים שאינם רותחים ,ויש מי

דבר זה נשאלתי בו פעמים הרבה בכתב

שמצריך ליתנו במים רותחים .ע"כ .ומנהג

ובע"פ ,ותשובתי היתה קצרה ע"פ מ"ש

העולם כעת ליתנו במים רותחים ,ואינו אלא

אבא מרי זיע"א בלקוטיו כת"י וז"ל ,בשר

חומרא בעלמא .ומאחר שהכל נותנים אותו

שנתבשל בלא מליחה ,נתפשט המנהג כדעת

במים רותחים הוי חליטה ומותר" .עכ"ד.

מוהר"ש עמאר זיע"א אחד מרבני מראכש

עין רואה ואזן שומעת דדוקא היכא

הראשוני' זצ"ל ,שאם היו המים רותחים

דהתכוין בכוונה תחילה לחלוט הבשר,

תחלה מתירים מטעם חליטה .ומנהגנו

הורה הגאון הנז' להתיר אף ללא דוחק.

לחקור השואל היטב על רתיחת המים
הפוסקים שנקטו כהוראת מרן
החיד"א

תחלה ואז מתירין ,ואם יש ספק בדבר
אוסרין ,משום דדבר זה מסור הוא ביד
הנשים ודי לסמוך עליהם רק באמירה

ואכן

רוב האחרונים נמשכו אחר הוראתו

ודאית ולא בספק ,דכשהם מסופקין בדבר,

בקודש של מרן החיד"א להקל בזה

בטלה עדותן לגמרי ואין כאן אפי' ספק ,רק

בדיעבד במקום הדחק או ערב שבת

הוי כנתנה הבשר במים צוננים ואחר כך

וכדומה ,וכמ"ש הגאון מהר"י טייב בערך

הרתיחו ,דאסור אליבא דכ"ע .עכ"ל ז"ל.

השלחן )סי' סט ס"ק כה( ,והגאון זבחי צדק

ובדבר הזה יתיישב הכל ,ושלום .עכ"ד.

)שם אות קכא( ,והרי"ח הטוב זיע"א בבן איש

ומשמעות דבריו שיש להקל בדיעבד בכל

חי )ש"ש פר' טהרות אות כג( ,והגרי"ח סופר

אופן ,אף ללא דוחק.

בכף החיים )אות קנה( ע"ש .גם בספר מסגרת
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השלחן )סי' סט דף סה ע"א( כתב ,שבא מעשה

עכת"ד .ומבואר דהוי שעת הדחק וערב חג.

לידו בערב שבת והפסד מרובה והמים היו

גם בשו"ת מילי דעזרא הנ"ל מיירי שבישלו

רותחים מאד והתיר ,שסמך ראשו ורובו על

בבית היולדת ,והיה שם הפסד מרובה ,וגם

מהר"ש עמאר והמחב"ר הנ"ל .ע"ש.

היה ספק אם היה ששים בתבשיל כנגד

ומבואר דלא היקל אלא בערב שבת

העוף ,ובזה התיר את התבשיל בהצטרף

והפס"מ .ועתה ראיתי שגם בשו"ת אור

דברי מהר"ש עמאר עם סברת הראב"ד.

לציון ח"ה הנדפס עתה )יו"ד פרק יב סי' כ ,עמ'

כיעו"ש .גם בשו"ת וזאת ליהודה הנ"ל,

קסז( כתב להקל בזה רק בשעת הדחק .ע"ש.

מיירי בד' תרנגולות שנתבשלו בלא מליחה,
ואין בתבשיל ששים כדי לבטלם ,והיה שעת

הערה בדברי מרן הראש"ל זיע"א

ומ"ש

הדחק,

מרן הראש"ל זיע"א בהליכות עולם
)שם עמ' קלט( לעיין בשו"ת מעט מים

להג"ר אברהם הכהן מסאלוניקי )סי' צ(

שהתיר

בדיעבד

ע"י

חליטת

המפסקת,

ערב

יום

הכיפורים

והתיר ע"פ

הסברות

לסעודה
הנ"ל.

כיעו"ש .ומבואר מכל התשובות הנ"ל ,שלא
התירו אלא במקום הדחק או ערב שבת
וכדומה ,הא לאו הכי לא התירו.

הבשר

ברותחים .ושכן העלה להקל בדיעבד
בשו"ת מילי דעזרא )חיו"ד סי' י( .ושכן פסק
אחריו מר בריה גאב"ד מצרים בשו"ת וזאת
ליהודה )חיו"ד סי' יד( ,וצירפו דעת הראב"ד
דנפיק

דבמאי

מיניה

משערינן.

ע"ש.

ומשמע דהתירו בדיעבד אף ללא הפסד או
דוחק.

הנה

עשות רצון צדיק חפצתי ,ועיינתי
בספרים הנ"ל ,וראה ראיתי שבשו"ת

מעט מים הנ"ל מיירי בבישלה רגל כבש
במים רותחים בלא מליחה "בערב החג"
וכו' .והעלה להתיר כיון שהכניסו את הרגל
לתוך מים רותחים למליגה ,ונצמת הדם

הדין כאשר התכוונו לעשות חליטה

ברם

במים רותחים על מנת לחולטו ,כיון
שחוששים תמיד לשיטת הרמב"ם שמצריך
חליטה אף לאחר מליחה ,אלא שטעו בדבר
ובאמת הבשר לא נמלח ,בזה שפיר יש
להקל בדיעבד אף ללא הפסד מרובה או
דוחק או ערב שבת ,ובלבד שעשו כן
בשוגג ,ובהצטרף סברת הראב"ד ודעימיה
דמשערינן במאי דנפיק מיניה ,כיון שבזה
היתה דעתם לחלוט ונתנו דעתם שהמים
רותחים כדבעי.

בתוכו ,ודם האיברים שלא פירש מותר.
ולמרות שאיננו בקיאים בחליטה ,מ"מ

בקושטא ,אם נתנו בשר שלא נמלח

וכן

הוא במעשה שבא לפני מרן מלכא

על

זיע"א בשנת תשכ"ג )הובא בהליכות

הפוסקים הסוברים שחליטה מועלת במקום

עולם שם עמ' קלט ,ובשו"ת יבי"א חי"א חיו"ד סי'

מליחה ,וגם מצרפים דעת הראב"ד וכו'.

ד( ממשפחה יוצאי תימן ,ששכחו למלוח

והכא איכא תרי טעמי "ושעת הדחק".

חתיכת בשר מן החתיכות שהוכנו לבישול

"לכבוד

שבת

ובדיעבד"

סמכינן

רסב
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לכבוד שבת )א"ה -ואף אם לא היה זה בערב

התבשיל ששים כנגד אותה חתיכה ,יש

שבת ,היה מתיר להם ,כדמוכח מדבריו לעיל .וכן

אומרים שהתבשיל מותר ,לפי שהדם

בשו"ת יבי"א חי"א הנז' שהביא המעשה הנ"ל,

נחלט בתוך החתיכה מחמת רתיחת

קרא שמיט'ה לפרט זה שהיה המעשה בערב שבת.

וש"מ שאף בחול ההיתר קיים .ודו"ק ,(.ונתנוה
עם כל החתיכות בקדרה שהמים בה היו
רותחים מאד" ,כמנהגם לעשות תמיד כדי

המים ושוב לא יצא ,ויש לסמוך על זה
בשעת הדחק כגון בערב שבת וכדומה,
או שיש הפסד מרובה בדבר ,ועל הצד

לחוש לסברת הרמב"ם שמצריך חליטה

היותר טוב יוסיף מעט בתבשיל כדי

ברותחים אחרי מליחה והדחה" ,ולא היה

שיהיה ששים כנגד אותה חתיכה ,ואין

ששים בקדרה נגד החתיכה שלא נמלחה,

בזה משום מבטל איסור לכתחלה לדידן

ובהסתמכו על דברי הגאונים והריטב"א

הספרדים ,כיון דדם שבשלו אינו אלא

ורבינו ירוחם והארחות חיים שמועילה

מדרבנן ,ומותר להוסיף ולבטל איסור

חליטה גם לבשר ,הורה להתיר הכל ,בנוסף
להוראתו של הגאון מהר"ש עמאר ומסקנתו
של מרן החיד"א וכו' .וגם בזה הורה שעל
הצד היותר טוב יש להוסיף מעט בתבשיל

מדרבנן לדעת מרן הש"ע )בסי' צט ס"ו(.
ומה גם שבנדונינו לא הוי איסור מוחלט
אלא ספק איסור.

עד שיהיה ששים נגד החתיכה ,שכיון שדם

ואם נתנו את החתיכה הנ"ל בקדרה

שבשלו דרבנן וכו' .וצירף גם סברת

מאד,

בשעה

שהמים

רותחים

הראב"ד וסיעתו ,דמשערינן במאי דנפיק

בכוונה תחילה על מנת לחולטו ,כיון

מיניה ,וגם סברת הגנת ורדים )חיו"ד כלל א

שחוששים תמיד לסברת הרמב"ם שיש

סי' כט( דדם הנפלט מהאיברים ,טעם איברים
יש

לו,

והו"ל

תערובת

מין

במינו,

דמדאורייתא בטל ברובא ,ורק מדרבנן צריך
ששים .ובספקו יש להקל .ע"כ תורף דבריו.
ע"ש.

לחלוט הבשר אף לאחר מליחה והדחה
כדין ,אלא שטעו בחושבם שכבר מלחו
את אותה חתיכה .בזה מעיקר הדין
מותר התבשיל בדיעבד אף ללא שעת
הדחק או ערב שבת או הפסד מרובה.
ומכל מקום אף בזה יש ראוי לנהוג כפי

מסקנא דדינא

המבואר לעיל ,להוסיף עוד בתבשיל עד
זאת תורת העול'ה ,בשר שלא נמלח,
שנתנוהו בשוגג בקדרה בשעה
שהיו המים רותחים מאד ,ואין בכל

שיהיה ששים כנגד אותה החתיכה.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.

f
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ביאורים בדין חתיכת נבלה שיש בה בשר ועצמות ,שנפלה לתוך
קדירת היתר ,דקיי"ל שעצמות האיסור מצטרפין להיתר כדי לבטל
האיסור ,וכן בדין מח שבעצמות ,ובדין גוף הקדירה עצמה) .הולך
סובב על סימן צט בשלחן ערוך יורה דעה(.
לא זו בלבד שאינם מצטרפים לאיסור ,אלא

מקור הדין

בגמרא

בחולין )צח (.איתא ,אמר רבי חייא
בר אבא אמר רבי יהושע בן לוי

מצטרפים

להיתר

כדי

לבטל

האיסור.

וביישוב הדברים נפרדו רבותינו הראשונים
לכמה דרכים.

משום בר קפרא ,כל איסורין שבתורה
בששים ,אמר רב אסי אמר ריב"ל משום בר

שיטות הראשונים בסוגיא

קפרא ,כל איסורין שבתורה במאה .ושניהם
לא למדוה אלא מזרוע בשלה

)א"ה-

שמבשלים את איל הנזיר המותר לזרים עם זרוע

האיל האסורה לזרים( .מאן דאמר בששים סבר,
בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן
והו"ל בששים ,מאן דאמר במאה סבר ,בשר
בהדי בשר משערינן והו"ל במאה .ע"כ.

והנה

בירושלמי )פ"ק דערלה סוף ה"ג( איתא,
אמר רב חונא )וי"ג :רב הונא( קליפי

איסור מצטרפת להיתר ,הדא אמרה טינופת
של תרומה מצטרפת עם החולין להעלות
את התרומה .ע"ש.

ולכאורה

נראה דהבבלי והירושלמי פליגי
אהדדי ,שמהבבלי עולה דלבטל

שיטת

שעצמות האיסור מצטרפין עם
בשר האיסור להצריך ששים כנגדו ,ועצמות
ההיתר מצטרפין עם בשר ההיתר ג"כ לבטל
האיסור .והיינו דס"ל שאכן יש פלוגתא בין
הירושלמי לבבלי ,וקי"ל הלכה כהבבלי.
והרמ"א בדרכי משה )סק"א( הביא שבאיסור
והיתר הארוך )כלל כח דין ה( כתב כן בשם
האו"ז .אמנם בהגהות שערי דורא הביא
דברי האו"ז בגירסא אחרת ,דס"ל דעצמות
האיסור אינם מצטרפים לא עם האיסור ולא
עם ההיתר ,אולם עצמות ההיתר מצטרפים
עם ההיתר .ע"ש.

איסור אנו מצרפים את עצמות האיסור
לשיעור

האיסור,

ואת

עצמות

ההיתר

לשיעור ההיתר .ואילו מהירושלמי עולה
שחלקי האיסור שהם קשים כגון הקליפות,

הטור )סי' צט( בשם יש אומרים,

שיטת

הרא"ה )בבדק הבית ב"ד ש"א ו,(.
והר"ן

)חולין לה .ד"ה גרסינן(,

שעצמות איסור רכות מצטרפות לאיסור

רסד
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מפני מוח שבהם ומחמת רכותן ,ואילו

ההיתר.

עצמות קשות מצטרפות להיתר .והיינו

כשיטת הר"ש והרשב"א והרא"ש הנ"ל,

שהבבלי לא פליגי אירושלמי ,ולא החמירו

שעצמות האיסור מצטרפין עם ההיתר

בתלמוד דידן אלא בעצמות הרכות שיש

לבטל האיסור .וכן פסק בשו"ת מהר"י הלוי

בהם מוח ומוציאות לחות.

)סי' כח( ,וכן העלה מהר"י מולכו בשלחן

רבינו שמשון )תרומות פ"ה מ"ט ,ד"ה

גבוה )סוף סק"ה( ,וכ"ה בזבחי צדק )אות א(,

ירושלמי( ,והרא"ש )פ"ז דחולין סי' ל(,

וכן משמע מדברי מרן הראש"ל זיע"א

והרשב"א )תוה"ב ב"ד ש"א ו ,(.שאפילו

בשו"ת יביע אומר ח"ח )חיו"ד סי' יא אות ו(

עצמות האיסור מצטרפין עם ההיתר לבטל

ע"ש .אמנם הרמ"א בהגה פסק דכשאין

האיסור ,וביארו שהלימוד בבבלי הוא

הפסד יש להחמיר כשיטת הגש"ד בשם

אסמכתא

בעלמא,

ובאמת

הלכה

האו"ז ,שלא לצרף עצמות האיסור עם

כהירושלמי

שעצמות

וקליפות

לעולם

ההיתר לבטל ,אמנם במקום הפסד יש

מצטרפין להיתר .והוסיף הרשב"א שם,

לסמוך על שיטת הר"ש והרשב"א והרא"ש,

שהמוח שבעצמות האיסור מצטרף עם

כי כן עיקר.

שיטת

אולם

האיסור.

שיטת

עכ"ל.

ומבואר

דנקט

להלכה

הש"ך )סק"א( העלה שהעיקר כדעת

רבינו ירוחם )נט"ו אות כט קלח (:בשם

הרא"ה והר"ן הנ"ל ,שיש לחלק בין

הר"ר אברהם בן אסמעל ,שעצמות

עצמות קשות ויבשות של איסור ,שהן

ההיתר מצטרפין דוקא במין במינו דמן

מצטרפות להיתר לבטל האיסור ,לבין

התורה בטל ברוב ,או מין בשאינו מינו

עצמות רכות שהן מצטרפות לאיסור מפני

ובדקנוהו ואינו נותן בו טעם ,אבל מין

מוח שבהן ומחמת רכותן שיצא לחות.

בשאינו מינו דאיסורא וליכא קפילא ,אפילו

וסיים שכן דעת הב"ח .ע"ש .וכן נראה גם

עצמות ההיתר אינן מעלין.

דעת הגר"א בביאורו )סק"א(.

הכרעת מרן הש"ע והרמ"א ודעת
האחרונים

והנה

ואתה

תחזה להב"ח )אות א( שהקשה על
הרמ"א ,דלשיטתו )בספרו תורת חטאת

כלל פה דין א( שכלי חרס חדש שבלע כזית

מרן בשלחנו הטהור )סי' צט ס"א( פסק

איסור נעשה כולו נבילה ,א"כ מדוע אין

וז"ל :חתיכת נבילה שיש בה בשר

העצמות אף הן נעשות נבילה ,והיאך העלה

ועצמות שנפלה לקדרת היתר ,עצמות

שמצטרפין להיתר? ע"ש .וכבר עמדו על זה

לבטל

הט"ז )סק"א( ,והש"ך )סק"ג( וכתבו ליישב ד'

האיסור ,ואין צריך לומר שעצמות ההיתר

הרמ"א ,שחומרתו לעיל היא דוקא בכלי

מצטרפים עם ההיתר ,אבל המוח שבעצמות

חרס שאין להם תקנה ע"י הפלטה ,ולא ניתן

האיסור מצטרף עם האיסור .וגוף הקדרה

להפריד מהם את האיסור .משא"כ בנדון

אינה מצטרפת ,לא עם האיסור ולא עם

העצמות שיש להם תקנה בהפלטה ,וניתן

האיסור

מצטרפים

עם

ההיתר
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להפריד מהם האיסור ,בזה מודה הרמ"א

הגעלה ,אכתי לא איפרק מחולשא שהרי

דלא אמרינן חנ"ן .ע"ש.

הלחלוחית שבעצמות שפיר יש לומר
דנעשית נבילה כיון שהיא דבוקה באיסור

בטעם הדבר שעצמות האיסור
מצטרפין להיתר

הנה

בטעם

הדבר

מצטרפין

שעצמות

להיתר,

ואי אפשר להפריד את האיסור הבלוע
מהלחלוחית ,וא"כ העצמות יצטרפו לאסור

האיסור

מצינו

כמה

בגלל הלחלוחית שבהם שנעשתה נבילה.

ולעת

ביאורים בדברי רבותינו האחרונים.

הט"ז

כזאת ראיתי בפלתי )סק"א( שכתב
לתרץ ,דלעולם יש לעצמות פליטה

)סק"א( ביאר ,שעצמות האיסור

מעצמן ,ואי קשיא א"כ נצריך ששים גם נגד

מצטרפין לפי שאינן בני אכילה,

עצמות האיסור ,י"ל דפליטתן הוא טעם

שהאיסור

קלוש ואינו אוסר ,וכמו בגידין דקי"ל דאין

מתפשט גם לתוך העצמות ,ויש בהן

בהם בנותן טעם אע"ג דודאי יש להם איזה

לחלוחית לבלבל האיסור שבולעים מן

פליטה ,וכיון דאין הפליטה אוסרת ,היא

הבשר האסור ,לכן מצטרפין לבטל האיסור.

מצטרפת לבטל האיסור בין במינו בין

וכתב הפמ"ג )מש"ז שם( דלפי זה אם יהיו

בשאינו מינו .אמנם שוב נתקשה בזה

בקדרה חרסים או קליפי ביצים ,אין הם

)בסק"ב( שהרי לדעת הט"ז שיש בעצמות

מצטרפים לבטל שהרי אין בהם לחלוחית.

עצמן לחלוחית ,הרי הלחלוחית שבהן

ע"ש .וכדברי הט"ז כתב גם החוו"ד )בחי'

שפיר נ"נ ,וע"ז לא שייך לתרץ דאפשר

סק"א( ,ובדרך זו הלך גם הכרתי ופלתי

בהגעלה ,שהרי אין הנדון על הקדרה אלא

)סק"א( ע"ש.

על הבליעות שבתוכה ,ומסיק דעל כרחך

ואינם

ולכאו'

בכלל

האיסור,

וכיון

יש להקשות כמה וכמה קושיות על

צ"ל דמיירי שלא היתה העצם דבוקה
בחתיכה .ע"ש.

ביאור זה ,חדא ,דאם יש בעצמות
לחלוחית הרי הוא נפלט לחוץ ע"י הבישול,

איברא

דחזיתיה להגאון החוו"ד )בביאורים

והיאך מצטרפין עצמות האיסור לביטול,

סק"ב( שכתב ליישב ד' הט"ז ,דהן

אדרבה היה לנו להצריך ששים גם נגד

אמת שהעצמות יש בהן טעם מעצמן ,אמנם

העצמות שפולטות טעם איסור ,וכבר

הטעם שיש בהן הוא טעם קלוש ואין בהן

הקשה כן הפר"ח )סק"א( כיעו"ש .ועוד,

טעם גמור ,והן כמו גידין דקי"ל שאין בהם

שהרי בירושלמי מבואר שקליפות של

בנותן טעם ,ואפ"ה אנו רואים במציאות

ביצים מצטרפין להיתר ,וידוע שאין בהם

שיש בהם טעם ,ובזמנינו רואים במאכל

שום לחלוחית ,ומה סברת צירופן להיתר

"הגאלע" שמוטעם מאד מהגידין ,וע"כ

לפי שיטה זו .ועוד קשה ,דלפי המבואר

שיש בהם טעם רק שהוא טעם קלוש ,וכיון

לעיל דלא אמרינן דהעצמות נעשות נבילה

שהטעם שבהם הוא קלוש ,ע"כ אין בכחם

משום שאפשר להפרידן מהאיסור ע"י

לאסור אחרים ,ומטעם זה גופא גם התורה

רסו
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לא אסרתן .ולכן לענין ביטול כיון שסוף

להפליט מאוכל ,אבל לענין להפליט מכלי

סוף היתר הוא ,שפיר מבטל .ולפי זה

לא אמרינן דמשהו אינו יוצא .ע"ש.

מיושבת

קושיית

הפלתי

שהקשה

שהבליעות שבו יהיו נבילה ,דכיון שגם
בלא בליעות יש בו טעם עצמי ,ואפ"ה כיון
שהוא טעם קלוש לא אסרתו התורה ,א"כ
מה בכך שנבלע בו איסור חדש ,הרי
בבליעה זו לא ניתוסף שום דבר ,דגם לענין
הבליעה אנו אומרים דכיון שיש בו טעם
קלוש ,א"א שיחול ע"ז שם איסור .ע"ש.

ברם

כל

קבל דנא חזינן להגאון היד יהודה
)בארוך סק"א( שכתב ,דליתא קושיא

מעיקרא ,דכמו שאנו אומרים שכל מה
שנכנס לתוך התבשיל מתפשט בשוה בכל
התבשיל ,כמו כן הוא ברגע השני וברגע
השלישי וכן הוא עד עולם ,שבכל פעם
מתחלק הכל בשוה ע"י הרוטב ,ולכן אף אם
באמת אחר שהכל נתפשט לתוך התבשיל

אי קשיא הא קשיא ,כיצד יפרנסו

והעצמות יחזרו העצמות ויפלטו טעם

בעלי שיטה זו דברי הירושלמי

האיסור ,הרי באותו רגע גם התבשיל יחזור

שקליפות של ביצים מצטרפין להיתר לבטל

ויפלוט טעם האיסור שהוא קיבל לתוך

האיסור ,והרי אין בהם שום לחלוחית?

העצמות,

מתפשט

ואכן מחמת קושיא זו נקט הפר"ת )סק"א(

האיסור לתוך כל הששים כזיתים ,והאיסור

שא"צ שתהיה לחלוחית בעצמות כדי לבטל

בטל בששים.

את האיסור ,אלא טעם ההיתר הוא משום
שהאיסור מתפשט בשוה גם לתוך העצמות
ונקלש טעמו בתבשיל ,ואין הוא נותן בו
טעם ,ולכן גם עצמות האיסור מצטרפין
להיתר ,כיון שגם בהם מתפשט טעם
האיסור .ע"ש .וכ"כ החכ"א )כלל נב אות א(

ע"ש.

והנה

ושא

ונמצא

שבכל

רגע

נא עיניך וראה להגאון הפר"ח )סק"א(

שהקשה על דין זה ,דאם תאמר
שהאיסור בטל לפי שמתפשט ומתחלק
טעמו לעצמות ולכל מה שיש בקדרה והרי
נתבטל טעמו בששים ,הא ליתא ,שהרי מה
שנבלע ונכנס בתוך העצמות ,מסתמא נכנס
ונתפשט לשם לערך האיסור עם ההיתר.

הפר"ת והפמ"ג יצאו לדון מדוע אין

וסוף סוף טעם האיסור במה נתבטל )דהיינו

הנכנס

כיון שהעצמות בלעו גם מההיתר ,ע"כ שההיתר

לעצמות ולא נתבטל בהם ,שיחזור ויפלוט

נתמעט ושוב אין ששים בקדרה כדי לבטל טעם

אח"כ לתוך התבשיל ויאסור ,שהרי אין כאן

האיסור( .ועוד קשה )ומבואר יותר ביד יהודה

ביטול הטעם .וכתב הפר"ת ליישב ע"פ

בארוך סק"א ד"ה אך גוף( דאף א"ת שהעצם

המבואר בסי' צב )סוף ס"ד( דמשהו אין בו

היא כהיתר גמור ,הרי שהעצמות קשות

אנו

חוששים

שהאיסור

כח לצאת ,וכיון שלא נבלע בעצמות אלא

לבלוע ואינן בולעות כ"כ כמו הרוטב

חלק אחד מששים ,הרי זה רק משהו ואינו

והחתיכות ,וברור שהטעם מתפשט יותר

נפלט לחוץ .אולם הפמ"ג העיר ע"ז ,שיש

ברוטב ובחתיכות מאשר בעצמות ,ואין כאן

הסוברים דכלל זה לא נאמר אלא לענין

חלוקה שוה.

ירוץ דברו +
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כל הנ"ל ,הסיק הפר"ח דהעיקר
להלכה כדעת הר"ר אברהם בן

אסמעל המובא ברי"ו שהביא מרן בבדק
הבית ,דרק במין במינו דששים דידיה רק
מדרבנן הקלו לצרף את העצמות ,אבל במין
בשאינו מינו דצריך ששים מהתורה ,אין
לצרף אפילו את עצמות ההיתר .ע"ש.

ולענין

ממשות ההיתר והעצמות .ע"ש.

והן

עתה ראתה עיני יישוב נוסף בזה בס'
הוראה ברורה )בבאה"ל הארוך עמ' פב(

די"ל שכאשר קבעו חכמים שיעור ששים,
הם שיערו שבכך בטל הטעם גם אם יהיה
מקצת ההיתר מאכל או עצם שקשה לבלוע,
וכמ"ש כיו"ב הר"ן )דף לה ע"ב( שאין לך

קושיותיו של הפר"ח הנ"ל ,שא נא

איסור בתורה שיתן טעם בששים ,ויש לך

עיניך וראה להגר"ח בן עטר זיע"א

הרבה שאפי' בעשר ועשרים אין נותנים

הקושיא

טעם ,הילכך כי בעינן ששים בכל האיסורים

הראשונה ,שגם אותו היתר שנבלע בעצמות

אע"ג דליכא טעמא ,חומרא בעלמא היא

הוא מתוסף על העצמות ומבטל ,כי כל

וכו' .אלא משום דאיכא איסורא דיהיב

מקום שיהיה הוא עושה מעשיו לבטל.

טעמא בשאינו מינו בששים כגון בצל

ומידי דהוה דמשערין בבלוע וחשבינן ליה

וקפלוט וכו' ,לפיכך השוו חכמים כל נותני

כאילו הוא בעין בתוך הקדרה .ע"ש.

טעמים לאלו .ע"כ .וכשם ששיערו חכמים

בפר"ת

וע"ע

)סק"א(

שכתב

לתרץ

להרב יד יהודה )שם( שכתב לתרץ
קושייתו האחרונה של הפר"ח ,שכל

הקולא לצרף את העצמות נאמרה רק
באיסור גוש ,דודאי אין פליטתו כשיעור
גופו ,אלא שחז"ל החמירו לשער כנגד
כולו ,ולכן גם הקילו לצרף את העצמות
לשיעור ההיתר .אבל באיסור צלול הנופל
לתבשיל אין לצרף את העצמות ,כיון שאין
האיסור מתפשט בהן בשוה .ע"ש.

שו"ר

באיסור הנותן טעם ביותר ,כך שיערו
חכמים בהיתר המבטל טעם בפחות ,דהיינו
אפי' אם יהיו בקדרה עצמות שאינן בולעות
כ"כ ,וגם בולעות משאר מיני היתר
שבתבשיל .ועוד י"ל שמתוך שהחמירו
לשער האיסור כבצל וקפלוט ,וכן החמירו
דבדידיה משערינן ולא במאי דנפיק מיניה,
הקילו לצרף להיתר כל דבר ,אע"פ שאינו
מבטל את טעם האיסור כ"כ .עכת"ד .ולפי
תחלת דבריהם יש להקל אף באיסור לח

במגילת ספר )סי' קה אות ד( שכתב

ולאו דוקא בגוש כמ"ש הרב יד יהודה

ליישב קושיית הפר"ח )הראשונה(

הנ"ל .ואכן מסתימת הפוסקים שלא חילקו

באופן אחר ,והיינו שגם בדבר לח אפשר

בזה בין איסור לח לבין גוש ,משמע דבכל

להפריד את הטעם מהממשות ,וי"ל שטעם

אופן מצרפין את העצמות להיתר אף

לתוך

באיסור לח ,ודלא כהיד יהודה .ושו"ר שכן

העצמות ,ובאמת גם טעם ההיתר מתפשט

כתב בס' בדי השלחן )ביאורים סד"ה בשר(

לתוכן ,אבל ממשות ההיתר אינו נכנס

ללמוד מסתימת הפוסקים ,וסיים שכן נראה

בעצמות ,וטעם האיסור בטל בששים של

להורות .ע"ש.

האיסור

הוא

המתפשט

בשוה

רסח
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ואף שאר דברים הרכים שבעצמות הוי

החילוק בין העצמות לגוף הקדרה

הנה

כתב מרן בש"ע שגוף הקדרה אינה
מצטרפת לא עם האיסור ולא עם

ההיתר .וצריך ביאור מאי שנא גוף הקדרה
דלכו"ע אינו מצטרף ,מעצמות שפסק מרן
שמצטרפים להיתר.

ומצינו בזה

כמה

תירוצים:

א.

ע"פ שיטת הט"ז ודעימיה ,דהא דמהני
עצמות לבטל האיסור אינו אלא היכא

דיש בהם לחלוחית מצד עצמן ,י"ל דלהכי
מהני עצמות לבטל ,שמתחלק האיסור
בשוה .אבל גוף הקדרה או שאר חרסים
דאין בהם שום לחלוחית מצד עצמם ,לא
מהני.

ב.

הפרישה )סק"ב( תירץ ,שהקדרה כבר
בלועה מבישולים שבישלו בה מקדמת

דנא ,ואפשר שלא בלעה עתה כלום,
משא"כ בעצמות .וגם קדרה חדשה אינה
מצטרפת דלא פלוג רבנן.

ג.
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כמוח ,כגון הסחוסים הרכים וכדו' ,כמבואר
בדברי הר"ש בתרומות )פ"ה מ"ט( ,והרא"ש
)פ"ז סי' ל( ע"ש.

והנה

בשו"ת מנחת יעקב )סי' טז( דן בעצם
שנמצא חלול בתוך חלב ,והעלה שם

להחמיר ,דיש לחוש שהיה עצם במוח
ונימוח לתוך החלב ,ואף דאחזוקי איסורא
לא מחזיקינן ,מ"מ הכא כיון שהוא חלול
מסתבר טפי לומר שהיה שם מוח ונמס ,כיון
שהוא דבר רגיל ושכיח טפי .ע"ש .וע'
בשו"ת בית שלמה )חיו"ד סי' רכג( שהחמיר
בזה מטעם אחר .ע"ש .והפמ"ג )שפ"ד סק"א(

אחר שהביא ד' המנח"י הנ"ל ,כתב ע"ז,
שהרב בית לחם יהודה )כאן אות א ובשו"ת סי'

צט( הרבה להשיב עליו ,דאין ראיה לדבריו,
וודאי אחזוקי איסורא לא מחזיקינן ,וכיון
שלא ראינו כאן מוח ,אף שהעצם חלול אין
לחוש ולהחמיר .והפמ"ג כתב להכריע
שהכל לפי ראות עיני המורה ,היינו דעצם

הפרי תואר )סק"א( תירץ ,שכיון שאין

יבש וישן א"צ לחוש ,אולם אם היה שם

כמו

מוח אלא שמחמת שהתבשיל עב א"א

העצמות ,הו"ל כחתיכה שחוץ לרוטב,

להכיר אם נימוח לתוכו ,בכה"ג שפיר יש

וחיישינן שאינה בולעת כ"כ .ע"ש .והסכים

להחמיר מפני שהרגילות כן .ע"ש .וכן

לזה הגרי"ח זיע"א בשו"ת רב פעלים )ח"א

העלה החכ"א )בינ"א שער רוב וחזקה סי' מג(,

סי' כא( ע"ש] .וע' מ"ש בזה בס' הוראה

וכ"ה ביד אפרים )סי' פז קיצור הל' בב"ח אות

ברורה )באה"ל ד"ה וגוף( ואכמ"ל[.

יט( ,ובזבחי צדק )אות ג( .וע"ע בשו"ת

הקדרה

בתוך

הרוטב

ממש

מוח שבעצמות ,והדין בספק אם
היה מוח בעצמות

במוח

שבעצמות כו"ע מודו דאפי' הם
מעצמות יבשות ,יש בהם טעם

ואוסרים התערובת עד ששים כדין נבילה
עצמה ,כמבואר ברשב"א ובטוש"ע כאן.

תשובה מאהבה )ח"ג סי' שלג בגליון יו"ד ר"ס

צט( ע"ש.
איסור שנמלח עם היתר ,האם
העצמות מצטרפין להיתר

בפתחי

תשובה )סק"א( כתב בשם מהר"י
הלוי בתשובה )סי' כז( שבמליחת

ירוץ דברו +
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דבר שמן )שמפעפע ואוסר עד ששים( אין לצרף

משאש )הנד"מ חיו"ד סי' כא( ע"ש .וע"ע בס'

עצמות האיסור לשיעור ההיתר ,דאפשר

בדי השלחן )סק"ה( ודו"ק.

שאין הפעפוע מתפשט בעצמות .אולם
באיסור כחוש )שמהדין מבליע רק כדי קליפה
אלא דמחמירינן לשערו בששים משום דלא בקיאין

צירוף עצמות אבר מן החי

כתב

תיבת גומא להפמ"ג )פר' וירא אות ט(

בזה( אפשר להקל .ע"ש.

אמנם

מהר"י טייב בערך השלחן )סי' עא

סק"ג( כתב דגם במליחה המלח
מבליע בעצם כמו בבשר ,והוכיח כן מד'
מרן הב"י )ס"ס ע( שהביא ד' המרדכי )סי'

תשכג( שיש מי שאומר דקולית שיש בו מוח
אסור למלוח עם הבשר .וכתב ע"ז הב"י,
דלטעמיה אזיל שהוא סובר דאין מולחין
מעיים עם בשר משום דאין מחזיקין בהם
דם ,וקסבר דמוח שבקולית נמי אין בו דם.
אבל לדידן דנקטינן דמולחין מעיים עם
בשר ,ה"ה דמולחין קולית שיש בו מוח עם
בשר וכו' .ע"ש .ומשמע דאם מלחו קולית
עם הבשר ,המלח מבליע במוח והגם
שהעצם מפסיקה שהרי המוח בתוך העצם,
אפ"ה המלח מבליע בעצם ונכנס למוח.
וא"כ כיון שהמלח נבלע בעצם ,העצמות
מצטרפין לבטל האיסור בין עצמות ההיתר
ובין עצמות האיסור .והובא להלכה בזבחי
צדק )סק"ט( ,והוסיף שכ"כ הב"ח בשו"ת
גאוני בתראי )סי' יח( ,ושכן משמע מהכנה"ג
)סי' צט הגה"ט אות ו( ,ומהבית לחם יהודה
)סק"ג( ע"ש .ועיין בדרכי תשובה )סק"ד(

שהביא שכן העלו להקל הרב חמודי דניאל
)הל' מליחה סי' יא( ,והרב יד יהודה )הארוך
סק"ד( ,ובשו"ת עמודי אש )קונט' או"ה סי' יג

אות טז( ע"ש .וכ"פ בערוך השלחן )סע' יג(,
ובכף החיים )אות טו( ,ובשו"ת מים חיים

הפתחי תשובה )סק"א( בשם ספר

דאף באבר מן החי שנפל להיתר ,אמרינן
שמצרפין העצמות שבו להיתר ,ואע"ג
דבאבר מן החי קי"ל דמצרפין העצם
לשיעור כזית כמבואר בגמ' )חולין קב,(:
חידוש הוא ולא החמירו אלא רק באכילתו
כשהוא בעין ,אבל לא לענין פליטת הטעם.
והובא להלכה גם בזבחי צדק )סק"ז(,
ובכה"ח )אות ג( ע"ש.

איברא

דחזיתיה להגאון הרב יד אברהם
)על גליון הש"ע( שכתב בפשיטות

דדוקא בנבילה וכיו"ב שאין העצמות שלהן
אסורות ואין לוקין עליהן ,על כן מצטרפין
הן להיתר ,משא"כ אבר מן החי שעצמותיו
מצטרפין לכזית בשר ללקות עליו ,בודאי
שאין עצמות שבו מצטרפין להיתר .ע"ש.
וכן כתב הגאון ר' יעקב ווילנציק זצ"ל
בספרו דלתי תשובה )סק"ב( שאין עצמות
אבר מן החי מצטרפין להיתר ,ושאף
מהפמ"ג בעצמו )סי' סב שפ"ד סק"ד( משמע
דלא מצטרפין ,ודלא כמ"ש בספרו תיבת
גומא ,ותמה על הפת"ש שלא הרגיש בזה
מד' הפמ"ג שם .ע"ש .וכן העיר מד' הפמ"ג
הנ"ל בס' דרכי תשובה )סק"ה( ע"ש.
אם נתבשלה חתיכת הנבילה קודם
לכן

ומרן

בש"ע )שם ס"ב( פסק בזה"ל :במה
דברים אמורים שעצמות האיסור

ער
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מצטרפין עם ההיתר ,כשנפלה חתיכת

אברהם )על הש"ע כאן( גם כתב כדבריהם,

הנבילה לקדרת היתר כשהיתה חיה ,אבל

אלא שהוסיף בזה ,דהא גבי מליחה קי"ל

אם נתבשלה ]תחילה[ ואחר כך נפלה

דבאוכל שמן הוא מבליע בכולו ,ובכחוש

לקדרת היתר ,עצמות שבה מצטרפים עם

מעיקר הדין הוא מבליע רק כדי קליפה אלא

הנבילה

לשמן

האיסור,

לפי

שבלעו

מבשר

כשנתבשלה לבדה .ע"כ.

ומחמירים גם בכחוש לאסור כולו .וכל זה

אם נמלח בשר הנבילה קודם לכן

והנה

שאין

אנו

בקיאין

בין

כחוש

דוקא באוכל ,אבל בכלי דעת הרמ"א )ע"פ

המבואר בפמ"ג סי' צח שפ"ד ס"ק יד( דאפי'

בכנה"ג )הגה"ט אות ז( ,וביד יהודה

באיסור שמן אין מבליע בכלי כי אם כדי

)בארוך סק"ח( ,ובגליון מהרש"א )על

קליפה ,וא"כ בעצמות יבשות שכבר נתבאר

הש"ע כאן( כתבו ,דהוא הדין אם נמלחה

שדינם ככלי ,לכאו' צריך לשער ששים רק

דחיישינן

נגד הבשר עם כדי קליפה מהעצמות שבה.

לבדה

עם

העצמות

שבה,

שנתמעט הבשר ונכנס בעצמות .ע"ש .וביד

f

ע"ש.
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סימן לא
כלי חדש שלא הוטבל שנתערב עם שאר כלים שהוטבלו כדת ,האם
הוא בטל ברוב כדקי"ל בכל תערובת יבש ביבש דחד בתרי בטיל,
או שמא אינו בטל כיון דהוי דבר שיש לו מתירין שאפי' באלף אינו
בטל ,ויש להטביל את כל הכלים שבתערובת ,והאם יש חילוק בזה
בין כלי מתכת לכלי זכוכית?
דעת הפוסקים המחמירים להצריך
טבילה

הנה

בדין זה נשאל מרנא ורבנא הגר"ח
פלאג'י זיע"א בספרו רוח חיים )יו"ד

אות ד( אחר שהביא ד' הגרח"פ הנ"ל ,כתב
שיש להעיר ע"ז מדברי הצל"ח )פ"ק דפסחים

ט :ד"ה תשע צבורין( ,דהא דקי"ל דשיל"מ
אפי' באלף לא בטיל ,היינו דוקא לענין

סי' קכב( וכתב ,שאף דקי"ל בכל האיסורים

איסור אכילה ,דשייך בה טעמא דעד

חד בתרי בטיל ,מ"מ י"ל דשאני הכא שאין

שתאכלנו באיסור ע"י ביטול תאכלנו

לו הפסד כלל שיכול להטבילם כולם.

בהיתר ,וכפרש"י )ביצה ג ,(:שהרי אי אפשר

וכמ"ש הפוסקים שדבר שיש לו מתירין ואין

לו לאכול אותו היום ומחר ,שאם יאכלנו

הפסד כלל ,לא בטיל ברוב .ויכול ג"כ לברך

היום אין לו עוד למחר ,ועכ"פ לא יאכל

"על טבילת כלים" ,אע"פ שבתערובת יש

אותו אלא פעם אחת ,ולכך לא יפסיד במה

רק כלי אחד שלא הוטבל .עכת"ד .וכן פסק

שאינו אוכלו היום .אבל בטלטול שיוכל

בשו"ת תשורת שי ח"ב )סי' קד( .וכן כתב

לטלטל גם היום וגם מחר ,לא שייך

הגאון הרצ"פ פראנק זצ"ל בשו"ת הר צבי

דשיל"מ ,שעכ"פ מפסיד את הטלטול של

)חיו"ד סי' צג( ,שמכיון שאין הפסד בטבילתן

היום .וכן בהנאה שיש שאינה של כילוי

כלל אפשר שלכו"ע חשיב דבר שיש לו

שיכול ליהנות היום וגם למחר ,לא שייך

מתירין .ע"ש .וכן העלה בשו"ת שבט הלוי

בזה דשיל"מ ,ומשום הכי בכל הנאות לא

ח"ד )סי' צג( ע"ש.

גזרו .ע"ש .וכ"כ עוד בשו"ת נודע ביהודה
)מה"ת חאה"ע סי' לח( ע"ש .עכת"ד .וכן כתב

האם יש להקל בנ"ד ע"פ סברת
הצל"ח בדבר שיש לו מתירין

אמנם

בשו"ת באר משה ח"א )סי' מה( שלפי סברת
הצל"ח שכ' דדשיל"מ לא בטיל ,היינו רק

מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל

לענין מידי דאכילה וכו' ,א"כ ה"נ לענין

בשו"ת יביע אומר ח"ב )חיו"ד סי' ט

טבילת כלים ,דאף שיכול להמתין שלא

ערב
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להשתמש בו רק לאחר שיטביל את הכלים,

הכלים שנתערב בהם כלי הבלוע מאיסור,

מ"מ ההשתמשות בכלי שלפני הטבילה אין

שיכול בכל רגע להגעילן ויהיו מותרים

לו מתירין ,ולפ"ז יש להקל שכלי שלא

לגמרי ,ואין הדבר תלוי בזמן ,אלא בידו

הוטבל נתבטל בשאר הכלים .ע"ש .וע"ע

להביאן לידי היתר בזמן קצר ,אף הצל"ח

בשו"ת מהרש"ם ח"ד )סי' מח( ,ובשו"ת

יודה דהוי דשיל"מ .ולפ"ז ה"ה בטבילת

לבושי מרדכי )חיו"ד סי' פב(.

כלים ,כיון שאפשר להטבילן מיד ,ואין
הכרח להמתין זמן מה ,אף הצל"ח יודה

האם ד' הצל"ח נסתרים מד'
הרשב"א ומרן הש"ע

אולם

דהוי דשיל"מ .וכן ראיתי שכתב סברא זו
המהרש"ם בדעת תורה )יו"ד סי' קצט ס"א(
דהוקשה לו ממ"ש בשו"ת נוב"י )חיו"ד סי'

רבים מהפוסקים העירו ע"ד הצל"ח

נג( באשה המסופקת אם סרקה שערה קודם

הנ"ל ,ממ"ש הרשב"א בתוה"ב

שטבלה ,שהסיק שצריכה לטבול שוב

הקצר )סוף שער ד'( בדין כלי שנאסר בבליעת

משום דהוי דשיל"מ ,ולא אזלינן לקולא

איסור שנתערב באחרים שבטל ברוב ,והאי

בכה"ג .ולכאו' קשה שהרי אף כאן שייכא

להצריכם

הך סברא שאפשר גם היום וגם מחר ,וא"כ

הגעלה ,היינו משום שצריך להוציא עליהם

כלפי היום הוי דבר שאין לו מתירין ,ומדוע

הוצאות להגעילם .והובא להלכה בבית

איפוא העלה דהוי דשיל"מ .ותירץ כאמור,

יוסף )סי' קב( .וכ"פ בש"ע )שם ס"ג( ,וכמו

דשאני טבילה שיכולה מיד לטבול בלילה

שביאר הרמ"א בהגה שם .ואי איתא לדברי

זו ,ולא דמי להא דטלטול שחייב להמתין

הצל"ח הנ"ל ,תיפוק ליה דלענין תשמיש

זמן עד למחר .ע"ש .וכ"כ לחלק בזה הגאון

והנאה לא שייך ה"ט דעד שתאכלנו באיסור

השדי חמד )פאת השדה מע' ד' כלל ט אות ז(,

תאכלנו בהיתר .אלמא לא שמיע להו האי

וסיים שם בזה"ל" :וכן ניחא ההיא דיו"ד

סברא .וכמ"ש כן בשו"ת יבי"א )שם(,

סי' קב ס"ג ,דחשיבי כלים הצריכים הגעלה

ובשו"ת באר משה )שם( ,ובשו"ת מהרש"ם

לדשיל"מ ,ולא כהני אחרונים שנתקשו

)שם( .וע"ע מה שהאריך בזה בשדי חמד

בזה" .ע"כ.

טעמא דלא חשיב

דשיל"מ

)מערכת ד' כללים אות פו( ע"ש.

אמנם

שוב

ראיתי בשו"ת מורשת משה קליערס

נראה שיש לחלק בין הנדונים,

)סי' כו( שהוכיח כהחילוק הנ"ל

דהצל"ח לא כתב להקל אלא בענין

מהצל"ח עצמו )בפסחים יז :אות קח( שהקשה

שאינו מותר אלא לאחר זמן ,דומיא דביצה

למה בספק בכלים אם טהורים הם או לא,

שנולדה ביו"ט שמותרת רק למחרת ,דבהא

אמרינן שהם טהורים ,דאף שטומאת משקין

קאמר גבי טלטול דכיון ששייך השתמשות

לטמא אינה אלא מדרבנן ,והוי ספיקא

היום וגם למחר ,א"כ כלפי ההשתמשות של

דרבנן ,מ"מ יהיו טמאים בספק מטעם

היום אין לו מתירין .אבל לגבי הגעלה של

דשיל"מ ,דבדשיל"מ אפילו בדרבנן ספיקו

ירוץ דברו +
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אסור .וכתב ליישב שבדבר שהיה לו חזקת

ורק משו"ה לא הוי דשיל"מ ,א"כ לענין כלי

היתר ורק אח"כ נולד בו ספק דרבנן ,אזלינן
לקולא דמעמידין אותו על חזקתו  .1ע"ש.

הבלוע מאיסור לא שייכא סברת הצל"ח.
וכן כתב בס' מגדים חדשים )סק"ד( לתמוה

ואף שהצל"ח גופיה חידש דלענין טלטול

על הפתחי תשובה שכתב להתיר הכא ע"פ

לא שייך דשיל"מ ,דהא יכולים לטלטל כמה

סברת הצל"ח .כיעו"ש .וראיתי בס' משמר

פעמים ,וא"כ ה"ה בכלי טמא דיכולים

הפתח )ס"ק לה( שכתב ליישב ד' הפתחי

להשתמש בו כמה פעמים .אלא כאן

תשובה הנ"ל ,שכוונתו להביא ד' הצל"ח

שיכולים להטביל הכלי מיד ולהשתמש בו

רק לגבי הא דכתב הש"ך )סק"ח( להשהות

תיכף ,שייך גם בכלי דשיל"מ וכו' .עכת"ד

את הכלים עד אחר מעת לעת ,משום דהוי

)בתוספת ביאור(.

דשיל"מ מאיסור תורה לאיסור דרבנן
)והעתיקו הפת"ש בתחילת דבריו( ,וע"ז הביא ד'

הערה על הרב פתחי תשובה

ולפ"ז

הצל"ח ,דלפי דבריו לא הוי דשיל"מ כיון

יש להקשות על הפתחי תשובה
)סק"ו(

שכתב

על

האי

דינא

דהרשב"א שהביאו מרן בש"ע )סי' קב ס"ג(,
דבלאו הכי לא הוי דשיל"מ ע"פ סברת
הצל"ח ,דכיון שיכול להשתמש בכלי זה
היום וגם למחר ,א"כ השימוש של היום אין
לו מתירין .ע"ש .אמנם לפי האמור לעיל
שיש לחלק בין טלטול שחייב להמתין

דאיכא המתנת זמן .ע"ש .איברא דמפשט
דברי הפת"ש משמע שכוונתו להביא ד'
הצל"ח לענין עיקר דינא דהש"ע .וכן כתב
גם בס' באר עזריאל )עמ' רמח בהערה( ונשאר
בצ"ע .ע"ש .ועיין היטב בשו"ת תורת חסד
מלובלין )סי' לח אות ג( ,ובספר דרוש וחידוש
לגרעק"א )מערכה ב' במס' עירובין( ודו"ק.

וכן

בקדש חזיתיה למרן הראש"ל זצ"ל

להיתר עד למחרת ,לבין כלים הצריכים

בשו"ת יביע אומר ח"ז )חיו"ד סי' י אות

הגעלה שאפשר מיד בזמן מועט להביאם

ב( שכתב ,ומגוף הדין של הרשב"א והש"ע

לידי היתר ,דאף הצל"ח מודה דבכה"ג

אין קושיא על הצל"ח ,שיש לומר שמשום

צריכים אנו לטעם שיש הוצאות להגעילם

שעה קלה שיעשה ההגעלה לכלים לא

 1ואף שהצל"ח לא סמך על דבריו למעשה שם ,מ"מ בשו"ת נוב"י )מה"ת חאה"ע סי' לח(
מבואר שנקט כן לדינא .והובא גם בפתחי תשובה )סי' קי ס"ק יא( ע"ש .וראה עוד בדרכי
תשובה )סי' קי ס"ק קצז( שהביא שכ"כ גם בשו"ת עין יצחק )חאו"ח סי' יז( ,ובשו"ת תורת חסד
)חאו"ח סי' כ( ע"ש .אולם בשו"ת שואל ומשיב )קמא ח"ג סי' רכא( חלק על הצל"ח ,והסיק
להחמיר גם בספק דרבנן שיש לו חזקת היתר ,והביא שכן משמע גם בפרי חדש )או"ח סי' תמז(.
וע"ע בשדי חמד )כללים מע' ד' אות לח( ,ובשו"ת הר צבי )חיו"ד סי' יג( ,ובס' פסקי הוראה
)תערובות עמ' רטו( ואכמ"ל.

עדר
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חשיב הפסד הנאת השימוש בהם .וע'

אליבא דהצל"ח בשו"ת יבי"א ח"ז הנ"ל.

בשו"ת שמן רוקח תליתאה )חאו"ח סי' לד

וצ"ע .ושו"ר שכתבו להעיר בזה כאמור על

אות ב( שג"כ העיר כמ"ש שמד' מרן הש"ע

מרן הגרע"י זצ"ל בס' הוראה ברורה )על

אין שום קושיא על הצל"ח ,אלא מד' הש"ך

תערובות סי' קב בשער הציון אות מא( ע"ש.

)שהצריך המתנה מעל"ע(,

והוסיף

שי"ל

שמכיון ששם אין הכלי עצם האיסור אלא
הבלוע בו ,ואנו אומרים עד שתאכל את
הבלוע עתה באיסור ע"י ביטול ,תאכלהו
בהיתר אחר מעל"ע ,וא"כ לענין הבלוע לא
שייכא סברת הצל"ח .ע"ש .ויש מקום
לפלפל בזה .עכת"ד היבי"א .וזה דלא
כמ"ש ביבי"א ח"ב )הנ"ל( להקשות על
סברת הצל"ח מד' הרשב"א ומרן הש"ע.

יש להקל היכן שיש טירחה להטביל
את כל הכלים

ומכל

מקום לענין דינא ,כתב הרב באר
משה )שם( דהיכא שנתערב כלי

שלא הוטבל עם הרבה כלים באופן שיש
טירחא יתירה להטביל כולם ,יש להקל
דבכה"ג לא חשיב דשיל"מ ,ובטל בשאר
כלים )בין בכלי מתכת ובין כלי זכוכית( .וסמך
בזה על דברי החכמת אדם )כלל נג אות כג(

מו"מ בד' מרן מופה"ד הגרע"י זצ"ל

ומכאן

יש להעיר לכאו' על מה שהעלה
מרן מלכא זיע"א בספרו הליכות

עולם ח"ז )עמ' רעו( גבי כלי שלא נטבל
שנתערב עם שאר כלים טבולים ,שבכלי
מתכת יש לחזור ולהטבילן ,ואילו בכלי
זכוכית כתב שא"צ טבילה כלל ,שבזה יש
לסמוך על סברת הצל"ח .ע"ש .ואחר

שכתב שטורח גדול דינו כהפסד ממון
מרובה .ע"ש .ויש להוסיף ולומר שכ"כ גם
הפמ"ג בספרו תיבת גמא )פר' בהעלותך אות
א( .וכן מבואר בתוספות בע"ז )עג :ד"ה טבל(

דלא מיקרי דשיל"מ אלא כשבידו להתיר
בלי טירחא והוצאות .וכן מבואר בחי'
הרשב"א והריטב"א והר"ן )ב"מ נג .(.וכ"ה
בכסף משנה )פט"ו מהל' מאכלות אסורות הי"ב(

שהשווה טורח להוצאה .וכן העלה בשו"ת

נשיקות עפרות רגליו ובקשת המחילה

רעק"א )סי' עז( ,ובשו"ת דברי חיים )חיו"ד

מעצמותיו הקדושות ,לאור האמור לעיל יש

ח"ב סי' לה( ועוד .ע"ש .ואף שבפתחי

להעיר ,דהא סברת הצל"ח היא לגבי

תשובה )סי' קב סק"י( הביא בשם החוות יאיר

טלטול ,שמוכרח עכ"פ לחכות עד למחרת,

)סי' קלא( שכתב ,דלא מצינו שטירחא מוציא

משא"כ בטבילת כלים שיכול בכל רגע

הדבר מדין דשיל"מ ,והביא ראיה מד'

להטבילן ,לא שייכא כלל סברת הצל"ח.

הר"ש )פ"ב דביכורים מ"ב( שכ' ,דמעשר שני

ועוד ,שמדברי הצל"ח בעצמו )פסחים יז :אות

אף מחוץ לירושלים הוי דשיל"מ ,ואע"פ

קח( מוכח דכלי הצריך טבילה הוי דשיל"מ,

שיש בזה טירחא מרובה ,ודלא כהרע"ב שם

וכמ"ש בשו"ת מורשת משה )הנ"ל( .ואף

שכ' דדוקא בירושלים הוי דשיל"מ .ע"ש.

מרן הראש"ל זיע"א בעצמו כתב סברא זו

וכ"כ גם בשו"ת בנין ציון )סי' נח( כד' החוות

ירוץ דברו +

ערה

 -סימן לא

יאיר הנ"ל ,ודייק כן גם מד' מרן שרק

האם יש לברך על טבילה זו או לא

בהפסד כתב דלא הוי דשיל"מ ,משא"כ

ולענין

הוי בכלל דשיל"מ ולא בטיל .ע"ש .וכ"כ

הכלים ,יש לדון האם יש לברך על טבילה

בשו"ת תורה לשמה )סי' רצז( ,ובשו"ת

זו או לא .הנה הגרח"פ ברוח חיים הנ"ל,

מהרש"ם ח"ב )סי' פא( ע"ש .מ"מ הפר"ח

כתב בפשיטות שיש לברך "על טבילת

)סק"ח( כתב ,שאף בדעת הר"ש יש לפרש

כלים" ,אע"פ שבתערובת יש רק כלי אחד

דמיירי באופן דליכא טירחא יתירה לבוא

שלא הוטבל .ע"ש .וכ"ה בשו"ת מהרי"ץ

לידי היתר .וכן מבואר בפרי תואר )סק"א(.

דושינסקי ח"א )סי' סט( ,ובשו"ת באר משה

וע"ע בשדי חמד )מע' ד אות פה( שהביא

ח"א )סי' מה( ,ובשו"ת שבט הלוי ח"ד )סי'

מחלוקת האחרונים בזה ,וציין לשו"ת כתב

צג( כיעו"ש .אולם בשו"ת תשורת שי ח"ב

סופר )חיו"ד סי' סז( דמשמע מיניה דכל

)סי' קד( כתב שיש להטביל הכלים בלי

דאיכא טירחא להביאו לידי היתר אין לו דין

ברכה .וכן העלה הגרצפ"פ בשו"ת הר צבי

דשיל"מ ,כיון דלא שייך בזה לומר עד

)חיו"ד סי' צג( שאין לברך על הטבילה ,דמן

שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר .ע"ש.

התורה בטל ברוב ודמי לדמאי דלא מברכין

והעיקר כהאחרונים המקילים בזה .וע"ע

עליו כדאיתא בשבת )כג (.ע"ש .וכן כתב

בשו"ת מנחת יצחק ח"א )סי' מד( ,ומה

מרן הגרע"י זצ"ל בהליכו"ע ח"ז )עמ' רעו(

שהאריך בזה בשערים המצוינים בהלכה )על

להעיר ע"ד הגרח"פ הנ"ל ,שיש להטביל

קיצוש"ע סי' לז אות ט( ע"ש .וכן העלה בנ"ד

הכלים

הרא"ש

גם בשו"ת ציץ אליעזר חי"א )סי' נח(

בתערובת יבש ביבש ,שאמרו חד בתרי

דבמקום טורח יש להקל שהכלים אינם

בטיל ,שהמיעוט שנתבטל ברוב היתר,

צריכים טבילה .ע"ש.

האיסור נהפך להיתר .ועפ"ז אין לברך

כשצריך לטרוח להביאו לידי היתר ,דעדיין

ודע,

שהטורח המדובר כאן הוא דוקא

היכא דליכא טירחא ,שהדין הוא
שצריך

בברכה,

להטביל

דלפי

את

סברת

תערובת

בנ"ד .ע"ש .והניף ידו שנית בשו"ת יביע
אומר ח"י )חיו"ד סי' י( שאין לברך בכה"ג.

מחמת ריבוי הכלים ,אבל עצם

ע"ש .וכן הסיק הגרא"י ולדנברג זצ"ל

הטורח לילך למקוה לא מהני ,כיון דבלאו

בשו"ת ציץ אליעזר חי"א )סי' נח( מכמה

הכי היה צריך להטביל כלי אחד ,וכמ"ש

טעמי תריצי .כיעו"ש .וכלל גדול בידינו

להוכיח בס' הוראה ברורה )סי' קב ד"ה לפי

דספק ברכות להקל ,ויש להטביל הכלים

שצריך( מדברי הרשב"א והר"ן בחידושיהם

בלא ברכה .והיכא דאפשר טוב ממדת

לב"מ )נג ,(.וכן הובא חילוק זה בשדי חמד

חסידות להטבילם עם כלי חדש שודאי חייב

)פאת השדה מע' ד' כלל ט אות יח( בשם

טבילה ,ויכוין לפטור בברכתו גם הכלי

הגרעק"א )דרוש וחידוש מע' ו' ד"ה נחזור לענין(

שבתערובת ,ובכה"ג יש לברך "על טבילת

ע"ש.

כלים" .ודו"ק .שוב קבלתי מידי"ן הגאון

רעו
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רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א את

יברך על טבילה זו ,והיכא דאפשר טוב

הספר הבהיר גם אני אודך תשובות מידידי

ממדת חסידות להטבילם עם כלי חדש

היקר הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א,
ושם )ח"ב סי' יג( ג"כ האריך בפתגמא דנן
בבקיאות רבה כדרכו בקדש .ע"ש .וראה
עוד בשו"ת אבני דרך ח"ח )סי' תקלד( ודו"ק.

שודאי חייב טבילה ,ויכוין בברכתו
לפטור את הכלי שאינו טבול הנמצא
בתערובת ,ובכהאי גוונא יברך "על
טבילת כלים" .ואם יש בזה טירחא

מסקנא דדינא

להטביל את כל הכלים ,כגון שנתערב

אם נתערב כלי שאינו טבול בשאר

הכלי בהרבה כלים וכיו"ב ,יש להקל

כלים טבולים ,צריך להטביל את כל

שלא להטבילם כלל.

הכלים ,משום דהוי דבר שיש לו מתירין

הנלע"ד כתבתי ,צור יצילנו משגיאות

ואינו בטל .ואין חילוק בזה בין כלי

ויראנו מתורתו נפלאות.

מתכת לכלי זכוכית .ומכל מקום לא

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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קופסא של גלידה חלבית שלאחר הוצאת הגלידה ניקו אותה יפה
יפה ,האם מותר להניח בה תבשיל בשרי ולחממו במיקרוגל?
הנה

ידוע מה שפסק מרן ז"ל בשלחנו
הטהור יורה דעה

והשאר מותר אם יש בשומן ששים לבטל
העכבר .עכ"ל.

)סי' קה ס"א(

שאיסור שנשרה עם היתר מעת לעת בצונן

וצריך

ביאור בדברי קדשו של הרא"ש,

מקרי כבוש והרי הוא כמבושל ונאסר כולו,

דמתחלה כתב שדוקא אם השומן

אבל פחות מכאן בהדחה סגי .ע"כ.

הוא רך ,שהעכבר מתנועע בקדירה ממקום

ולכאורה בנדון דידן שהגלידה שורה

למקום הכל אסור משום דחשיב כבוש,

בקופסא יותר משיעור של מעל"ע ,יש

ואילו בסוף כתב שאם הוא קשה צריך

לאסור ליתן שם תבשיל בשרי ולחממו

ליטול כדי נטילה עכ"פ .ויש לדון בדבר,

במיקרוגל .אמנם עדיין יש לדון בזה האם

דאם בקשה חשיב כבוש אמאי סגי בנטילה

שייך כבישה בדבר קשה שאינו לח כמו

בלבד ,ואי לא חשיב כבוש ,אמאי בעינן

גלידה ,ועוד יש לדון האם שייך כבישה

נטילה? ועוד הקשה ידידי הרה"ג ר' שי

בכלים או לא.

אוחנה נר"ו ,מדוע צריך ששים כנגד העכבר
אם אין כאן כבישה? וכבר עמד בזה הגאון

האם יש דין כבישה בקרח

ולענין

המנחת יעקב )כלל כב ס"ק יח( וכ' דמה
שמצריכין נטילה היא חומרא יתירה ,או

האם שייך כבישה בדבר קשה

משום שמאוס או משום דדרך שומן אווז

שאינו לח ,הנה הרא"ש בתשובה

שלא להיות קשה כל כך .והביאו הגאון

)כלל כ ס"א( גבי עכבר הנמצא בשומן

רעק"א בהגהותיו לש"ע )סי' קד ס"ב( .ולגבי

אווזים ,כתב וז"ל :ואם ידוע שלא שפכו

מה שהצריך ששים נגד העכבר ,כתב

עליו שמן רותח ,אם השומן הוא רך

המנחת יעקב שם ,שלפי הנוסחא שכתב

שהעכבר מתנועע בקדירה ממקום למקום

הרמ"א בשם הגהות דורא )סי' כב אות ב(

הכל אסור ,אע"ג שהוא צונן ,כיון שהוא

בשם הרא"ש אכן אין צריך ששים .וכ"כ

בתוכו זמן ארוך קי"ל כבוש הרי הוא

הרמ"א בהגה )סי' קד ס"ב( והוא נכון .ע"ש.

כמבושל ואוסר כל סביבותיו .ואם הוא

וכ"כ הרמ"א להדיא בדרכי משה )סי' קד

קשה אז יטלו סביב העכבר כדי נטילה

הרא"ש.

סק"ג(

על

הנוסחא

דתשובת

רעח
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ע"ש .וע"ע בבית לחם יהודה )שם סק"ז(,

רוב ככל הפוסקים להקל בזה בפשיטות

ובפמ"ג )שפ"ד סק"ז( ,ובדרכי תשובה )שם

בכל ענין ,וכמ"ש הרב חכמת אדם )כלל נח

ס"ק כה( ,ובקונטרס בית רחמים )סי' יא(

אות א( ,וכ"כ הרב יד יהודה )סי' קה בארוך

להרה"ג ר' אביה שמריה חדוק נר"ו .ע"ש.

סק"א ד"ה ומעתה גם( שדברי הא"ז שהביא

ושא

נא עיניך וראה להגאון החוות דעת
)סי' קה בחידושים סק"א( שכתב ,שגדר

כבוש הוא דוקא במשקה שהאיסור מתנועע
בתוכו ממקום למקום ,אבל במים קרושים
או בשומן וחמאה קרושים ,לא מקרי כבוש.
ע"כ .וכיו"ב כתב הפמ"ג )שם מש"ז סק"א(

דלא הוי כבוש אלא רק היכא דהכניס דבר
גוש לתוך דבר צלול ,משא"כ שני דברים

הבל"י שכתב לחוש גם במים הנקרשים
לכבוש מחמת הלחלוחית ,אין לו שום
מקום כלל .ע"ש .וכ"כ בפתחי תשובה )סי'

סט סק"ו( בשם שו"ת קרית חנה )סי' כט(,
וכ"ה בזבחי צדק )סי' קה סק"ו( ,ובערוך
השלחן )שם סעיף ח'( ,וכ"כ בדרכי תשובה
)שם סק"ג( בשם כמה פוסקים .ע"ש .וכן נקט
המשנ"ב )סי' תמז בשעה"צ אות עז( ,והרב כף
החיים )סי' קה אות ז( .וכן מסקנת מרן

גושים שנוגעים זה בזה ,אע"פ שהן לחין

הראש"ל בילקוט יוסף )או"ה ח"א עמ' תט(

קצת ,לא שייך בזה כבישה ,ואפילו יעמדו

דאין לחוש לכבישה בקרח .ע"ש .וע"ע

כן ימים רבים .וגם היכא דנתערב לח בלח

בשו"ת זרע אמת ח"ג )סי' פח( ,ובשו"ת פרי

נמי לא שייך דין כבישה ,מפני שנאסרו מיד

השדה ח"ב )סי' מו( ,ובשו"ת טוטו"ד )ח"א

כשנתערבו .ושוב לאחר מכן הביא בשם

סי' קב אות ג( ,ובשו"ת ישמח לבב להגאון

המנחת יעקב בתשובה )סי' יד( דבקרח לא

רבי ישמ"ח עובדיה זצ"ל ראב"ד מקודש

שייך כבוש .והוסיף הפמ"ג ,דכן מסתבר

בעיר צ'פרו במרוקו )חיו"ד סי' מז אות ו(,

לפי מה שכתב הרא"ש )הנ"ל( דלא הוי כבוש

ובשו"ת אגרות משה )חיו"ד ח"א סי' כח(,

אלא כשמתנענע ,וכיון דכבוש בקרח אינו

ובשו"ת עמק יהושע מאמאן ח"ה )במילואים

מתנענע ,יש להקל דלא חשיב כבוש .אלא

יו"ד סי' ט( ,ובספר משנת יוסף להגר"י

שבבית לחם יהודה הביא בשם האליה זוטא

ליברמן שליט"א )סוגיות ביו"ד סי' ח אות ז(,

)הל' שבת סי' שכ סק"ז( דגם בקרח הוי כבוש,

ובס' בדי השלחן )סי' קה סק"ב( ע"ש.

כיון דאיכא תורת משקין על קרח .ותמה
ע"ז הפמ"ג ,מה ענין תורת משקין לדין
כבישה ,אף דחשוב כמשקה מ"מ כל שהוא
קשה לא שייך בו כבישה .ומסיק הפמ"ג
דכן נראה להלכה בהפסד מרובה על כל
פנים .ע"ש.

ואף

דברי הפוסקים בנ"ד

ולפ"ז

יש להתיר לתת תבשיל בשרי בתוך
קופסת גלידה חלבית לאחר שניקו

אותה היטב ,הואיל והגלידה היתה קפואה
שם ,ולא שייך דין כבישה בדבר קפוא .וכן

דנראה מהפמ"ג דלא רצה להקל אלא

העלה בשו"ת שבט הקהתי ח"ג )סי' רכ אות

במקום הפסד מרובה ,מכל מקום דעת

ד( דאחר שניקו את הקופסא היטב ,מותר

ירוץ דברו +

רעט

 -סימן לב

לאכסן בה מאכלים בשריים חמים ,כיון

וכמו שהאריך בזה טובא הגאון אור היר"ח

שאין שהה בה החלב מעת לעת כשהיא

בשו"ת חקרי לב )ח"א מיו"ד סי' עז( ולא הניח

לחה ,אלא מיד נקרשת ונעשית קרח ,ובקרח

פינה וזוית שלא נשתטח בה ,והוכיח

אין כבישה ,וא"כ אין הכלי בלוע בחלב

במישור מד' ראשונים רבים ועל צבאם מרן

כלל .ע"ש .וראה בשו"ת תורת אבי )עמ' מ(

הש"ע )בסי' קלה סי"ג( דלא אמרינן דין

גלידות

כבישה בכלים .ע"ש .ואף שלדעת הרב

שהגלידות

איסור והיתר )כלל ב דין ח ,וכלל ל דין ט( יש

נכנסות לקופסא כשהן במצב של גלידה

דין כבישה בכלים .וכן פסקו אחרונים רבים

קרושה ולא במצב נוזלי ,והוכחה לכך

ומהם הרמ"א בתורת חטאת )כלל פה סוף דין

שהגלידה מגיעה בצורה מסוימת של כעין

א( ,והש"ך )סי' קה ססק"ב( ,והפר"ח )שם ר"ס

פרחים .ונמצא שלא שייך דין כבוש בגלידה

קה( ,והמג"א )או"ח סי' תנא ס"ק יז( ,והפמ"ג

וכו' .עכת"ד .וכן פסקו להתיר בנ"ד בשו"ת

)סי' קה מש"ז סק"א( ,ובש"ע הגר"ז )או"ח סי'

אמרי מרדכי רפאלי )חיו"ד סי' ה( ,ובס' ואין

תנא סעיף ס( ,והחוו"ד )סי' קה חי' סק"ג(,

למו מכשול )כשרות המטבח ח"ב עמ' ש( ,ובס'

והחכ"א )כלל נז אות יא( ,וערוה"ש )סי' קה

דבש וחלב )עמ' שכז( ,ובס' פתחי תשובות

סעיף יג( ,והיד יהודה )שם בארוך סק"א( ועוד.

)עמ' שדמ( ,ובקונטרס בית רחמים )סי' יא(,

ע"ש .מ"מ הט"ז )שם סק"א( כתב שאין

ובס' אבא ביתך ח"א )עמ' לז( ,ובס' השלחן

הכבישה אוסרת אלא רק כדי קליפה מהכלי,

והלכתו )עמ' רכז( ועוד .ע"ש.

ולא כל דופן הכלי .ע"ש] .אמנם מהט"ז

שאף לסברת הא"ז שיש להחמיר

)סימן צג סק"ב( משמע דס"ל דמבליע בכולו.

בכבישה בקרח מחמת שיש בזה

וכבר עמדו בזה האחרונים .ואכמ"ל[ .ועיין

לחלוחית וכו' ,ועפ"ז החמיר הפמ"ג היכא

להגאון הזבחי צדק )ר"ס קה( שהביא

דליכא הפס"מ ,מכל מקום נראה שבהקפאה

המחלוקת לענין כבישה בכלים ,וכתב:

שבזמנינו שהיא יבשה לגמרי ,אין לה דין

ולענין הלכה אנן אתכא דריש גלותא

כבישה אף לשיטתם .וכ"כ בקונט' בית

סמכינן הוא מרן ז"ל ,ואין כבישה לכלים,

רחמים הנ"ל ,ובפתחי תשובות )שם( ,ובס'

וכש"כ דכן סברת רוב הפוסקים כמ"ש הרב

השלחן והלכתו )שם( אליבא דהמחמירים

חקרי לב .מיהו בהפסד מועט יש לחוש

במקום הפסד מועט ,דבנ"ד גם הם יודו

לסברת האו"ה ודעימיה להחמיר .ע"כ .ואף

להקל מכמה וכמה טעמי תריצי .כיעו"ש.

שלא השווה מדותיו בזה ,שבתשובותיו

שכתב,

ואחרי

מפורסמת,

ודע,

בירור

המציאות

בחברת
כיום

הנדפסות בסוף ח"ב )סי' ג( כתב ,דשארי ליה
בדין כבישה בכלים

ובר

מאריה להגאון חקרי לב שחלק על כל
האחרונים שתפסו במושלם שיש כבישה

מן דין יש לצרף כאן את סברת

בכלים .ע"ש .מ"מ בתשובה אחרת שנדפסה

הפוסקים דלא אמרינן כבישה בכלים,

בסוף ח"א )סי' ד( הביא ד' החק"ל בסבר

רפ
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גם ידעתי שיש לצרף בנדונינו עוד

נוסף להקל .ע"ש .וע"ע בשו"ת יביע אומר

כמה וכמה סניפים להיתרא ,כגון

ח"ט )חיו"ד סי' ה בהערה( שתמה על הזב"צ

שיטת רש"י והרשב"א )הובאו ביתה יוסף ריש

שסותר דברי עצמו בזה ,והוסיף שכל דברי

סי' קה( דס"ל דדוקא בחומץ ושאר דברים

החק"ל נכונים וברורים ואין בהם נפתל

חריפים אמרינן כבוש כמבושל ,ורבים

ועקש .ותמיהני על הרב זב"צ בתשובה

מרבותינו הראשונים עומדים בשיטה זו,

הנ"ל ,דמה ראה על ככה לכתוב עליו שרי

כמבואר בשו"ת יביע אומר ח"ז )חאו"ח סי'

ליה מריה ,ועינינו הרואות שדבריו נכוחים

מד אות ח והלאה( ,ובס' הוראה ברורה על הל'

עכת"ד.

תערובות )סי' קה ביאור הלכה ד"ה איסור

למבין

וישרים

למוצאי

דעת.

וקושטא קאי שמרן היבי"א זיע"א בכמה
דוכתי )ח"ב סי' ו אות ז ,וח"ה סי' ה אות ד ,וח"ט

הנ"ל( לא סמך לגמרי על ד' החק"ל תפוחין
הנ"ל אלא בצירוף סניפים נוספים .כיעו"ש.
מ"מ ודאי דחזי האי סברא לאצטרופי בנ"ד.
ודו"ק .וכעת ראיתי להגאון ר' רזיאל הכהן

שנשרה( ע"ש .וכן יש לצרף סברת הפוסקים
דלא שייך כבישה בכלי פלסטיק

להמחמירים בכבישה בכלים( .ועוד יש לצרף
סברת האומרים שלא שייך דין כבישה
בכלים היכא דהיתרא בלע .מכל מקום
לענ"ד די במה שכתבנו כדי להתיר זאת אף
לכתחלה.

נר"ו בשו"ת מחקרי ארץ ח"ג )סי' נה אות יד(

שעמד וימודד אר'ש בדין זה של כבישה
בכלים ,והביא משמיה דהגאון מהר"ש
העליר אב"ד האשכנזים בצפת בשו"ת שם

)אף

מסקנא דדינא

העולה מן האמור ,שמותר להניח

משמואל )סי' ה( דנקיט עיקר כד' האומרים

תבשיל בשרי בקופסת גלידה

דאין כבישה לכלים ,מכח הראיות מהכשר

חלבית לאחר שניקו אותה היטב היטב,

כלי היין ,וסיים שלא בא להכריע נגד הש"ך

וכן מותר לחמם את התבשיל הנ"ל

ודעימיה ,אלא למימרא דמספיקא לא נפיק

במיקרוגל.
והשי"ת יאיר עינינו בתוה"ק .אכי"ר.

ומצטרף להיתרים אחרים .ע"ש.

f
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ספק ספיקא היכא דאינו שקול
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

הלכך חד ספק הוא;[ ואיבעית אימא באשת

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,

ישראל ,וכגון דקביל בה אבוה קידושין

מגזע אראלים ותרשישים ,איש יודע
בינה ,מיוחסי כהונה ,אוצר מלא חמדה,
אודם

ופטדה,

רב

פעלים

לתורה

פחותה מבת שלש שנים ויום אחד] .פרש"י-
פחותה מבת ג' שנים ,ועכשיו היא גדולה
ופיתויה פיתוי ואינו אונס ,הלכך חד ספק
איכא ,ספק אונס ספק רצון ,אבל ספק

ולתעודה ,איש"י כהן גדול ,כש"ת הגאון

תחתיו ספק אין תחתיו ליכא ,שאילו נבעלה

הנפלא רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א.

קודם לכן היו בתוליה חוזרין וכו';[ ע"כ.

אחדשה"ט .הנני להביא בפני כת"ר נר"ו

והקשו

התוספות )שם ד"ה ואי בעית אימא

מה שביקש שאכתוב לו בענין ספק

באשת ישראל דקביל בה אבוה קידושין

ספיקא היכא דאינו שקול ,וידעתי גם

פחותה מבת ג' שנים( וז"ל :וא"ת ונוקמה

ידעתי שיש עוד מה להאריך בזה ,אמנם

בחזקת היתר לבעלה ]ונימא שנאנסה[ ,וי"ל

מה שהלב חושק הזמן עושק ,ודי בזה

דאונסא קלא אית ליה כדאמרינן בירושלמי,

לעת עתה ,ואי"ה עוד חזון למועד.

והשתא דליכא קלא הו"ל רצון רובא
וא"ת א"כ בספק ספיקא נמי תיאסר ,דספק

דעת התוספות בכתובות

בגמרא

ומיעוט אונס ,ורובא וחזקה רובא עדיף.

בכתובות )ט (.איתא ,אמר רבי
אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי

נאמן לאוסרה עליו ,ופריך ואמאי ,ספק
ספיקא הוא ,ספק תחתיו ספק אין תחתיו,
ואם תמצא לומר תחתיו ,ספק באונס ספק

אונס כמאן דליתיה דמי ולא נשאר אלא חד
ספק ,ספק תחתיו וכו' .ואומר ר"י ,דהאי
רובא דברצון אינו רוב גמור אלא הוי
מדרבנן ,והלכך במקום ספק ספיקא שרי,
ובמקום חד ספיקא חשבי רבנן רצון לגבי
אונס רובא .עכ"ל.

ברצון] .פרש"י -ספק תחתיו ,משנתארסה
זינתה;

ספק

אין

תחתיו,

אלא

קודם

ביאור דברי התוספות

שנתארסה זינתה; ספק באונס ,ואנוסה
שריא באשת ישראל כדלקמן )נא (:מוהיא

וביאור

דבריהם ,דהנה התוס' הקשו אמאי

לא נתפשה;[ לא צריכה באשת כהן.

לא נתיר בחד ספק ,ספק אונס ספק

]פרש"י -באשת כהן ,שהאונס אסור בה

רצון ,ונוקמיה בחזקת היתר? ותירצו דכיון

רפב
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שאם היה אונס היה קול ,ובכה"ג דלא היה

בארוכה .וע"פ זה כתב הש"ך )יו"ד סי' קי

קול הוי בגדר רוב דהוי ברצון ,ורובא

בכללי ספק ספיקא אות לג( וז"ל :לא מיקרי

וחזקה רובא עדיף .ושוב הקשו דכיון דספק

ספק או ספק ספיקא אלא כשהאיסור

אונס הוי בגדר מיעוט לגבי רוב שהוא

וההיתר שוים ,אבל אם יש לתלות באיסור

ברצון ,א"כ לא הוי ספק ,ואמאי מצרפינן

יותר מבהיתר ,וכן אם האיסור שכיח יותר

ספק זה לספק ספיקא? ותירצו ,דלעולם

מההיתר ,אין זה ספק כלל .ועיין לעיל סימן

ספק אונס ספק רצון מן התורה הוי ספק

נ' .עכ"ל .ומה שציין בסו"ד כוונתו לדברי

שקול ,ולכן מצרפין אותו לס"ס ,אבל בספק

התוס' )יבמות ל (:והביאם הש"ך גם לעיל

אחד החמירו חכמים לחשבו לרוב .ומבואר

)סי' נ סק"ג( לגבי ספק דרוסה ,דהיינו שנכנס

מדברי התוס' שבספק ספיקא ,שני הספיקות

ארי בין השוורים ונמצאה צפורן של ארי

צריכים להיות שקולים ,אבל אם בספק אחד

תלושה ויושבת בגבו של אחד מהם ,ויש

צד ההיתר הוא מיעוט כנגד צד האיסור ,אף

להסתפק אם הארי דרס ,או שמא הצפורן

שהספק השני שקול אין זה מועיל ,וחשיב

נתלשה מידו של הארי בכותל ,והשור

ספק אחד .וכן מבואר יסוד זה בתוס'

נתחכך בכותל ,וכך עלתה לו הצפורן בגבו,

הרא"ש )כתובות שם( ע"ש.

אין להתיר את השור מטעם שהוא עומד
בחזקת היתר שאינו דרוס ,לפי שכל שנכנסה

דברי הפוסקים דס"ל שאין לצרף
ספק שאינו שקול לס"ס

וכן

לאותו מקום חיה דורסת ,מצוי יותר
שתדרוס מאשר שלא תדרוס .ע"ש .וע'
בפמ"ג )שפ"ד שם( שכתב ,דמקור דברי

ראיתי בשו"ת תרומת הדשן )ס"ס קסו,

הש"ך הוא מדברי התוס' בכתובות הנ"ל.

וס"ס קצא( שהעלה למעשה דלא עבדינן

ע"ש .וכן דעת הפר"ח )סי' קי כללי ס"ס סק"ז(

ס"ס היכא דהספיקות אינם שקולים ,וציין

ושכן סובר הר"ן )פ"ק דחולין דף ג .ד"ה תניא(.

לדברי התוס' הנ"ל .ע"ש .וכן דעת הב"ח

וכ"כ החוות דעת )סי' קי כללי ס"ס אות לג(,

)יו"ד ס"ס נג( שכתב לגבי תרנגולים שהדרך

והחכמת אדם )כלל סג אות לד( ע"ש .וכן

שהשוחט מעקם האגפיים בשעה שאוחזם

ראיתי להגאון אור היר"ח בשו"ת חקרי לב

לשוחטם ,ומצוי הוא שבשעת תחילת

)חיו"ד סי' קכו( שהביא להקת אחרונים דס"ל

השחיטה כשהתרנגול מפרכס ,נשבר אגפו.

דלא מצרפין ספק שאינו שקול לספק

ולכן אם נמצא האגף שבור אחר השחיטה,

ספיקא ,ומהם :מהר"ש חיון בתשובה )סי'

אין להתיר מכח ספק ספיקא ,שמא נשבר

א( ,ומהר"י הלוי )במפתחות סי' נג דף קצא

לאחר מיתה ,ושמא שבירת האגף לא גרמה

ע"ד( ,והט"ז )יו"ד סי' קצ סק"ב( ,ומהרח"ש

נקב בריאה ,לפי שיש לתלות יותר שנשבר

)ח"ג סי' פח( ,והרב בית יעקב )סי' קסז(,

קודם השחיטה ע"י הפרכוס .והביאו הש"ך

ובשו"ת מהרימ"ט )ח"ב חיו"ד סי' ב( ,ובשו"ת

)שם ס"ק יד( וגם ציין לו בכללי הס"ס

תורת חסד )סי' ח וסי' י( ,ובשו"ת פרח מטה
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אהרן )ח"א סי' לב( ,ובשו"ת דבר משה )ח"א

תחתיו ספק אין תחתיו הוי ליה פלגא

חאו"ח דכ"ב ,וחיו"ד דע"א ודצ"ג( ,והרב אורים

ופלגא ,שפיר הוי אידך ספיקא ספק אונס,

גדולים )דף ל"ח( ועוד .ע"ש .וכן הרב חק"ל

דאע"ג דאונס הוי מיעוטא אפ"ה מצטרפי

גופיה שר המסכי"ם להני רבוותא וכמו

מיעוטא לפלגא והוי ליה רובא להתירא,

שנראה שם )בסי' קכז( ,וכן הוא להדיא

וכ"ש לשיטת הרמב"ם ז"ל )פי"ח מהל' איסורי

בחיו"ד ח"ג בשיורי או"ח )סי' א( וז"ל:

ביאה הי"ז ,פ"ט מהל' טומאת מת הי"ב( וסיעתו

וכבר ביארתי בספר חק"ל )סי' קכו( באורך

דספק אחד נמי מן התורה מותר ומדרבנן

דכל ספק שאינו שקול לא חשיב ספק

החמירו ,דאית לן למימר דלא החמירו אלא

לעשותו ספק ספיקא .עכ"ל .וכן מסקנת

בספק השקול ,אבל הכא שהספק השני גורם

הרב שב שמעתתא )ש"א פי"ח( ע"ש .שוב

דתו לא הוי פלגא ופלגא י"ל דמותר לגמרי,

מצאתי שכן העלה הגאון רבי אליהו קובו
זצ"ל בכללי ס"ס שלו שנדפסו בספר בית
דוד )יו"ד סי' מח אות יג( ע"ש .וכן הסיק
הגאון רבי עבדאללה סומך בזבחי צדק )סי'

קי אות קלד( ,וכ"כ הגרי"ח סופר בכף החיים
)חיו"ד סי' קי כללי ס"ס אות כא( ועוד .ע"ש.

ועוד דאיכא נמי חזקת היתר .ובדוחק יש
ליישב ,דשאני התם דספק תחתיו נמי לא
הוי ספק השקול ,דאיכא למימר טפי עמד
על חזקת הגוף וכדפרישית ,אלא שכל
הפוסקים האחרונים כתבו בפשיטות בדיני
ספק ספיקא דמידי דלא שכיח לא מיקרי
ס"ס ומכאן למדו ,וכ"כ הרשב"א ז"ל ולא

קושיית הפני יהושע

איברא

הבנתי טעמו של דבר ,דכיון דספק אחד

דחזיתיה להגאון פני יהושע

שקול ,אפילו אם השני לא שכיח שפיר

)כתובות ט (.שכתב וז"ל :מיהו

מיקרי ס"ס לטעם הרשב"א ז"ל דהו"ל רובא
וצע"ג וכו' .עכ"ל.

עדיין יש לי מקום עיון בדברי התוס',
דמשמע מיהו דפשיטא להו דאי הוי רוב
דרצון רוב גמור תו לא הוי ספק ספיקא ספק
אונס .ולא ידעתי למה ,לפי מה שכבר
כתבתי דשיטת התוס' וסיעתם בהרבה

ביאור קושיית הפני יהושע

וביאור

דברי קדשו ,דהנה יש ב' דרכים

מקומות דספיקא דאורייתא לחומרא היינו

בהבנת היתר ספק ספיקא :א.

מן התורה ,ולפ"ז הא דקיי"ל ספק ספיקא

לשיטת הרשב"א והתוס' דס"ל דספיקא

לקולא לא פירשו רבותינו היכא רמיזא ומנא

דאורייתא לחומרא מן התורה ,א"כ יסוד

להו ,אלא ע"כ כמ"ש הרשב"א ז"ל )בתשובה

היתר ס"ס הוא מטעם רוב ,דהיינו שע"י

ח"א סי' תא( דספק ספיקא הוי כמו רוב,

ספק

מחצה,

דספק אחד הוי פלגא ופלגא ,וא"כ היכא

ובהצטרף הספק השני הוי רוב להיתר,

דספק אחד הוא שקול כגון הכא דספק

ואזלינן בתר רובא ככל התורה .ב .לשיטת

אחד

נעשה

מחצה

על

רפד
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הרמב"ם דספיקא דאורייתא לחומרא הוא

היא נקבה ,אז אינה זקוקה ליבום ומותרת

מדרבנן ,י"ל דדוקא בספק אחד בלבד

לשוק .ואיתא התם דרבי יהושע סובר

החמירו חכמים ,אבל היכא דהוי עוד ספק

דמותרת לשוק מטעם רוב ,משום דמחצה

להקל ,לא החמירו בכה"ג ,כיון שהדבר

נשים יולדות זכר ומחצה נקבות ומיעוט

נוטה להיתר יותר מן האיסור .והקשה הפנ"י

מפילות .וכיון דאמרינן התם )וכן בבכורות כ(.

על מה שכתבו התוס' דאם ספק אחד נוטה

סמוך מיעוטא לפלגא והוי ליה רובא

לאיסור יותר אין להתיר מטעם ס"ס ,צריך

שפטורה מיבום ,נמצא דהחשש שילדה זכר

ביאור ,דלטעם הרשב"א דס"ס מטעם רוב,

הוא בגדר מיעוט ולכן מותרת לשוק .ע"ש.

א"כ אף אם ספק אחד נוטה לאיסור יותר,

הא קמן דאע"ג דמבואר בגמ' דרוב נשים

מה בכך ,דהרי ע"י הספק הראשון הוי פלגא

מתעברות ויולדות ומיעוט מפילות ,מ"מ
סמכינן מיעוטא לפלגא והוי ליה רובא .1

נוטה יותר לאיסור ,מ"מ הוי רוב צדדים

דברי הריב"ש ביישוב התוס'

ופלגא ,ובהצטרף הספק השני אע"פ שהוא
להתיר .ולטעם הרמב"ם דלא גזרו אלא ספק
אחד ולא בב' ספיקות ,גם כן י"ל דאף
כאשר הספק השני נוטה יותר לאיסור ,מ"מ
כיון דיש כאן יותר מספק אחד ,לא החמירו.

וכן

ברם

בקושטא כבר עמד בזה בשו"ת
הריב"ש )סי' שעב ד"ה ומה שהקשית(

וז"ל :ומה שהקשית על התוספות דאדרבה
אית לן למימר סמוך מיעוטא דאונס למחצה

יש להעיר מהא דתנן ביבמות )קיט (.גבי

דאין תחתיו והוה ליה תחתיו ברצון

אשה שנישאה לבעל שלא היה לו אח,

מיעוטא .איברא ודאי דאפי' לרבנן אמרינן

כשהיתה

סמוך מיעוטא למחצה ,דהא ההיא דבפרקא

מעוברת ,ולא ידוע מה ילדה ,דאם הוא זכר,

בתרא דיבמות )קיט (.דיצאה מלאה חוששת,

אז האשה זקוקה ליבום כשמת בעלה .ואם

רבי יהושע אומר אינה חוששת ,מפרשינן

וחמותה

יצאה

למדינת

הים

 1ואין לומר דרק לפי רבי יהושע עבדינן ס"ס אף היכא דאינו שקול ,ואילו לפי ת"ק לא עבדינן
ס"ס שאינו שקול ,וכיון דקי"ל כת"ק אדרבא מוכח דלא עבדינן ס"ס היכא דאינו שקול .זה
אינו ,דהא הטעם של ת"ק הוא כמ"ש הרמב"ן )שם ד"ה וקשה( וז"ל :והא דקתני יצתה מלאה
חוששת ,התם משום דחזקה ליבום ,שכיון שעיברה אין אומרין שמא תפיל דהויא לה כמיתה,
ולמיתה לא חיישינן .ע"כ .וכ"כ שם הרשב"א והריטב"א והנימוקי יוסף .ע"ש .וא"כ נמצא שאין
הטעם של ת"ק משום דלא עבדינן ס"ס היכא דאינו שקול ,אלא משום דלמיתה לא חיישינן או
דהו"ל מיעוטא דמיעוטא .ולפ"ז גם לפי ת"ק וגם לפי ר"י עבדינן ס"ס היכא דאינו שקול .וכן
ראיתי שכתב בספר בן אברהם אבוקארא )סי' כב ד"ה ויש להביא( ושיש להביא מכאן ראיה
שעושים ס"ס גם היכא דאינו שקול .ע"ש.
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בבכורות )כ (:טעמא דרבי יהושע משום
סמוך מיעוטא דמפילות למחצה דנקבות
והוי להו זכרים מיעוטא ולמיעוט לא
חיישינן .ומיהו היינו התם דמחצה זכרים
ומחצה נקבות הוא ודאי ובהכרח ,כי כן יסד
המלך מלכו של עולם לקיום המין ,וא"כ על
כרחין הזכרים הנולדים מן המעוברות
מיעוטא נינהו ,שהרי מיעוט מפילות ואין
להמלט מזה בשום פנים .אבל כאן אין אנו
אומרים שהנבעלות בזנות ,מחצה תחת
בעליהן ומחצה בלתי תחתיהם ,כי היכי
דנימא סמוך מיעוטא למחצה ונתירה ,דמנין
לנו זה שיהיה מחצה על מחצה .אבל אנו
אומרים שהדבר בספק שזה אפשר כמו זה.
ואף כי נאמר סמוך מיעוטא דאונס לאין
תחתיו ,אכתי לא הוי תחתיו ברצון מיעוטא
בודאי ,אבל עדיין נאמר שאפשר זה כמו זה.
עכ"ל .והיוצא מדברי הריב"ש ,דדוקא היכא
שיש "הכרח" שהספק הוא מחצה על
מחצה ,כגון מחצה זכרים מחצה נקבות שכן
יסד מלכו של עולם ,אמרינן סמוך מיעוטא
לפלגא והוי ליה רובא ,אבל בספק שיכול

קושיא על דברי הריב"ש

אמנם

יש להקשות ,דהנה דעת הרשב"א
והתוס' היתר ס"ס מועיל מדין רוב,

וכמ"ש הפנ"י )שם( ,וכן דעת מהרימ"ט
בתשובה )ח"ב חיו"ד סי' ב( ,והפר"ח )כללי
ס"ס סוף אות יג( ,ומרן החיד"א בשיו"ב )יו"ד

סי' קי( ,ובשו"ת קול אליהו )חיו"ד סי' ג(,
והפמ"ג )שפ"ד כללי ס"ס סק"א( ,ובספרו גנת
ורדים )כלל ח וכלל לב( ,ומהר"י טייב בערך
השלחן )יו"ד סי' קי סוף ס"ק יח וסק"כ(,
ובספרו ספר הזכרון )מערכת ס אות יד( ועוד
פוסקים רבים .ועיין מה שהאריך בזה ידידי
הגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א בספר
בית מתתיהו ח"א )סי' כא( ודו"ק .וא"כ צריך
ביאור ,שהרי לפי דברי הריב"ש נראה דאף
היכא דב' הספיקות שקולים ,אין להתיר
מדין רוב ,דכיון שאין הספק בהכרח מחצה
בטבע ,אלא יכול להיות זה כמו זה ,א"כ אף
בב' ספיקות שקולים עדיין אינו בגדר רוב
ודאי ,ומ"מ מתירין מדין ס"ס ולא מדין רוב.
וכן ראיתי שהקשה הגרמ"ש קליין שליט"א
בספר שאילת משה )שערי טהרה ח"ב שיעור סה

להיות "זה כמו זה" ואינו "בהכרח מחצה",

אות י( ע"ש.

כגון ספק תחתיו ספק אין תחתיו ,לא
אמרינן סמוך מיעוטא לפלגא .ואתה תחזה

יישוב הרב יוסף דעת

להגאון מהר"ם בן חביב ז"ל בקונטרס עץ
הדעת )השרש הראשון( שהביא דברי הריב"ש

ובמש'ים

חפש'י מצאתי להגר"מ לוי זצ"ל

הנ"ל וקילסו שדבריו נכוחים למבין וישרים

בספרו יוסף דעת )סי' ח אות ז(

למוצאי דעת .וכן הסכים לדברי הריב"ש

שעמד בנקודה זו ,וכתב ליישב וזת"ד :דמה

בספר שב שמעתתא )ש"א פי"ח( ויישב ע"פ

שכתבו הפוסקים שס"ס מועיל מדין רוב,

זה קושיית הפני יהושע הנ"ל .ע"ש .וכיו"ב

אין הכוונה שמצרפים צדדי ההיתר זה לזה

כתבו הרש"ש )כתובות ט ,(.והפמ"ג בספרו

ונעשה צד ההיתר רוב כנגד צד האיסור .כי

שושנת עמקים )כלל טו( ועוד .ע"ש.

באמת אין לנו ודאות גמורה על כל ספק

רפו
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שהוא שקול מחצה על מחצה ,אלא יתכן

שליא בלא ולד .ופירש רש"י ,דרוב שליות

שצד האיסור קרוב יותר ,ושגם שני צדדי

יש להן ולד .וכתבו התוס' ע"ד רש"י וז"ל:

ההיתר יחד אינם שוים לצד האיסור .אלא

וקשה ,דתנן בפרק בהמה המקשה )חולין עז(.

כוונת הפוסקים שכל ס"ס יוצר לנו שלש

שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה

אפשרויות במציאות .וכיון שישנן שתי

]דהיינו שאינה ניתרת בשחיטת האם,

אפשרויות להיתר ואחת לאיסור ,נמצא שיש

דחיישינן דאף שיצאה רק מקצת השליא,

רוב אפשרויות להיתר ,ויש לנו לתלות

מ"מ שמא יצא רוב הולד ,והוי כילוד אפילו

שנעשה הדבר באופן המותר .ודמי להא

מה שבפנים[ .ואי יש שליא בלא ולד הוה

דקיי"ל )חולין צה (.תשע חנויות מוכרות בשר

לן למישרי משום דסמוך מיעוטא שאין

שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ,ונמצא

בהם ולד לפלגא שלא יצא רוב הולד ,והו"ל

בשר מושלך בשוק ,דאמרינן הלך אחר
הרוב ומסתמא פירש מאחת מתשע החנויות
שמוכרות בשר כשר ,אע"פ שאין לנו ידיעה
ודאית שרוב הקונים הם מהחנויות הכשרות
ומסתמא מהם נפל הבשר הלזה ,מ"מ כיון
שאין לנו ידיעה הפוכה שרוב הקונים הם
מחנות הטריפה ,וא"כ אע"פ שאין לנו לצרף
את הקונים שבכל החנויות הכשרות ולומר
שהם רוב כנגד הקונים בחנות הטריפה,
מ"מ אנו תולים שהבשר בא מקונה שקנה
באחת החנויות הכשרות ,כיון שהחנויות
הכשרות הם רוב כנגד חנות הטריפה,
ותולין באפשרות המסתברת יותר .עכת"ד.

דברי הרב סדרי טהרה

איברא

מחצה שיש בה רוב ולד ומחצה אין בהם
רוב ולד כדמוכח בפ"ק דב"ק )יא .(.וכה"ג
אמר התם סמוך מיעוטא דנדמה למחצה
דנקבות וכו' ,ונראה לפרש דאין שליא כלל
בלא ולד וכו' .ע"ש .עין רואה ואזן שומעת
דהתוס' דימו סמוך מיעוטא למחצה דנקבות
שהוא מחצה "בהכרח" כמ"ש הריב"ש,
לסמוך מיעוטא שאין בהם ולד למחצה
שמא לא יצא הרוב ,והספק שמא יצא הרוב
אינו בהכרח מחצה על מחצה אלא הוי ככל
ספק ש"יכול להיות זה כמו זה" .ואפ"ה
ס"ל להתוס' דהוי הספק כמחצה ,וסמוך
מיעוטא והוי ליה רובא .וע"פ זה כתב
הסד"ט דליתא להאי כללא דהש"ך דס"ל
דספק שאינו שקול אינו מצטרף לס"ס,

דאכתי לא איפרק מחולשא ,דעינא

שאע"פ שהתוס' )כתובות ט (.סוברים כן ,אכן

דשפיר חזי להרב סדרי טהרה )סי'

התוס' )נדה יח (.כתבו דהוי ס"ס בכה"ג

קפז ס"ק טו( שהקשה על הריב"ש הנ"ל

משום דסמוך מיעוטא להך פלגא וכו' .וזה

מדברי התוס' בנדה )יח .ד"ה שליא( ,דהנה

הטעם של הרוקח )הביאו הש"ך יו"ד רס"י

בגמ' שם אמרו ,דבג' דברים הלכו רבנן אחר

שעא( שמתיר לאשת כהן מעוברת ליכנס

הרוב ,וחד מנייהו שליא ,דתנן שליא בבית

לאהל המת ,דס"ס הוא ,שמא נפל ושמא

הבית טמא ,ולא שהשליא ולד אלא שאין

נקבה ,ואע"ג דרוב יולדות בני קיימא ,מ"מ
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)ט (.לתוס' בנדה )יח .(.וראה עוד בשו"ת

סמוך מיעוטא דנפלים למחצה דנקבות
וכו'  .2ומ"ש הריב"ש לחלק בין הך פלגא

ברית יעקב )חאה"ע סי' צג ד"ה אך( שכתב,

דמחצה זכרים ומחצה נקבות שבודאי הוא

דמוכח מדברי התוס' )נדה יח (.שעושים ס"ס

מחצה על מחצה כי כן יסד מלכו של עולם,

אע"פ שספק אחד אינו שקול .ע"ש .וכן

משא"כ בעלמא מאן לימא לן שהוא מחצה

העיר בזה בשו"ת ברית אברהם )חיו"ד סי' נג

על מחצה ,הנה מדברי התוס' )נדה יח(.

אות ז( דלא הועיל הריב"ש בחילוקו מחמת

שכתבו דאף בעלמא אמרינן הכי ,מוכח

כמה מקומות בש"ס דאמרינן הכי אף בדבר

שלא כדבריו .עכת"ד .ובספר ערך השלחן

שאינו בטבע העולם ,וכמ"ש התוס' )נדה יח(.

)סי' קטו סק"א סוף הדיבור הראשון( הקשה

וכו' .ע"ש .וכ"כ בשו"ת משכנות יעקב

כיו"ב מדברי התוס' )בכורות ט (.ע"ש .וראה

מקרלין )חיו"ד סי' לז דף רלג ע"ב( להוכיח

בשו"ת דברי מלכיאל ח"ב )סי' נו אות יד(

מהתוס' בנדה )יח (.הנ"ל ,דלא כהריב"ש.

שכתב ,דאע"ג שמהתוס' בכתובות )ט(.

וסיים ,ולפע"ד הדברים מוכרעים בראיות

מוכח שאין עושים בכל רוב ס"ס ,מ"מ

ברורות

רוב

מהתוס' בנדה )יח (.מוכח דבכל רוב עושים

הפוסקים דלא בעינן שיהיו שני הספיקות

ס"ס ,וכן קבע מסמרות בזה בסדרי טהרה.

שקולים ,אלא מצרפינן מיעוט שבספק

ע"ש .וכ"כ בשו"ת נפש חיה )חיו"ד סי' ס ד"ה

האחד ,לספק השני השקול ,והו"ל שפיר

והנה לענין( שיש סתירה בין התוס' בכתובות

ס"ס ולקולא .ע"ש.

מסוגיות

הש"ס

ומדברי

 2והנה מ"ש שכן סובר הרוקח וכו' ,לכאורה אינו מוכרח ,דזקוף כען עיניך וחזה להפמ"ג
)או"ח סי' שמג אש"א סק"ב( שהקשה ע"ד הרוקח ,שהספק שמא נפל הוא נגד הרוב ,דרוב
נשים יולדות ולד מעליא ,וספק שהוא מיעוט בלבד כמאן דליתיה דמי ,ואינו מצטרף לספק
ספיקא ,וכדמוכח בתוס' כתובות )ט (.וכו' .ע"ש .וכן הקשה בשו"ת חקרי לב )חיו"ד סי' קכו ד"ה
ותמהני להרב( ע"ש .אולם אדרבה ע"פ דברי הריב"ש ניחא דברי הרוקח ,שהרי ספק אחד שם
הוא שמא זכר שמא נקבה ,והרי זה ספק שהוא מחצה על מחצה בהכרח כי כן יסד מלכו של
עולם ,וכדברי הריב"ש ,ולפ"ז סרה קושיית הפמ"ג והחק"ל הנ"ל ,שהרי אף לפי התוס' בכתובות
)ט (.שפיר מצרפינן ספק שאינו שקול לספק כזה שהוא בהכרח מחצה על מחצה .ודו"ק .ושו"ר
למהר"י טייב ז"ל בספר הזכרון )מערכת א אות נב ד"ה ומ"מ הרי( שכתב ,שעפ"ד הריב"ש ניחא
מ"ש הרוקח .ע"ש .וכ"כ בשו"ת ברית אברהם )חיו"ד סי' נג אות ז( ,וכ"ה בספר לוית חן למרן
מופה"ד זיע"א )עמ' רמ( ע"ש .וא"כ מ"ש הסד"ט דס"ל להרוקח כהתוס' בנדה ודלא כהתוס'
בכתובות ,אחה"ר אינו מובן מנא ליה הא .וע"ע מ"ש בזה בשו"ת פרשת מרדכי )חיו"ד סי' יא
ד"ה ובאמת כשיש( ,ובספר נועם שיח ח"ג )סי' ו אות ד( ואכמ"ל.

רפח
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הסד"ט ,וכתב ע"ז וז"ל :ונראה לי דאין

הערה בדברי הסדרי טהרה

ולכאורה

צריך ביאור בדברי הסדרי טהרה
הנ"ל שקבע במסמרות שהעיקר

להלכה כדברי התוס' בנדה )יח (.דא"צ
שיהיו ב' הספיקות שקולים .שהרי בתוס'
בכתובות )ט (.מוכח איפכא ,ואף את"ל
בנדה

דהתוס'

אינם

כהתוס'

סוברים

בכתובות ,מה בכך? שהרי אין הוכחה
מכרעת
בכתובות.

 +ירוץ דברו

כהתוס'

בנדה

ולא

כהתוס'

ומה

שהקשה

על

הריב"ש

מהתוס' בנדה ,לכאו' לא קשיא מידי שהרי
הריב"ש בא לבאר שיטת התוס' בכתובות
דצריך שיהיה ספק אחד שהוא בהכרח
מחצה בטבע ,ואין סתירה לסברא זו מן
הש"ס ,וא"כ אף אי נימא דהתוס' בנדה

כוונת הריב"ש שכך יסד מלכו של עולם
שיהיה דוקא מחצה זכרים ,שהרי כתב
לקיום המין ,ואינו בהכרח שיהיה מחצה
זכרים ,או אף אם יהיה רוב זכרים ,וכי כולם
נולדים בשעה אחת .אלא כוונתו דדוקא
בדבר שהוא ממילא ובטבע כמחצה זכרים
ושליא ,אף שאנו אין יודעין אם הם מחצה
או פחות או יותר ,מ"מ כיון שהוא בהכרח
כן ,וממילא יוכל להיות זה כמו זה ,משא"כ
זנות דהוו ע"פ מעשה ,וכמו שאנו אומרים
דרובא דתלי במעשה לא הוי רובא ,ולא
חשוב למיזל אבתריה ,ה"נ לענין מחצה לא
חשיב ,ולא חשבינן ליה כפלגא ,דאינו
בהכרח שיהיה תחתיו או לא תחתיו וכו'.
ע"כ .ולפי הבנתו בריב"ש ,הסתלקה קושיית

פליגי אסברא זו ,מ"מ מנא ליה להכריע

הסד"ט ,דכוונת התוס' בכתובות דבעינן ב'

כמותם כנגד התוס' בכתובות והריב"ש.

ספיקות שקולים ,היינו דוקא בדבר שנעשה

צ"ע .ושו"ר שכן הקשו על הסד"ט בספר

ע"י מעשה אדם ,דלא שייך לומר במעשה

יוסף דעת )סי' ח אות ט( ,ובספר שאילת משה

אדם דהוי מחצה ,אבל בספק הנעשה מאליו

)שם אות טז( והוסיף עוד ,שהתוס' בנדה

כגון שליא שפיר חשיב מחצה ,ובזה אמרינן

הקשו על רש"י דס"ל דרוב שליות יש להן

סמוך מיעוטא לפלגא והוי רובא.

ולד ,א"כ נימא סמוך מיעוטא לפלגא והו"ל
רובא ,וי"ל דרש"י ס"ל כהתוס' בכתובות
וכפי ביאור הריב"ש .וא"כ אדרבא יש עוד
סייעתא לשיטת התוס' בכתובות וכסברת
הריב"ש מדברי רש"י ,ואיך פסק הסד"ט
בפשטות כהתוס' בנדה .ע"ש.

מדברי הפוסקים לא משמע כהחכ"א

ולפע"ד

יש להעיר ,דהנה מלבד שפירושו
קשה בלשון הריב"ש ,וכמ"ש

בספר הוראה ברורה על תערובות )ביאה"ל

הארוך סי' קי סע' לג ד"ה אולם( .גם מבואר
הבנת החכמת אדם בריב"ש

והנה

בדברי הפוסקים שלא כדבריו ,דהנה הט"ז
)יו"ד סי' קצ סק"ב( תירץ על קושיית הכס"מ

ראיתי להחכמת אדם בבינת אדם

)פ"ט מהל' איסו"ב ה"א( דלא אמרינן ס"ס,

)שער רוב וחזקה סי' ח( שהביא דברי

ספק הדם מעלמא ואת"ל מגופא שמא מן

הריב"ש הנ"ל ,ואת מה שהקשה עליו

העליה ,דצריך שיהיו הספיקות שקולין,
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והוכיח מד' התוס' בכתובות )ט ,(.ואף שלא

וראיתי לכמה מן האחרונים שכתבו להעמיד

הוי דבר התלוי במעשה .ומוכח דלא

דברי החוו"ד גם בכוונת הריב"ש ,וכמ"ש

כהבינ"א .וכן מבואר מדברי הש"ך )סי' נג

בס' יוסף דעת )סי' ח אות י( ,ובס' שאילת

ס"ק יד( בדין נשבר הגף של העוף דיש ספק

משה )שם אות כ( ע"ש.

אם ע"י זה ניקבה הריאה ,ויש ספק אם
הערה על דברי החוו"ד

נשבר מחיים או נשבר לאחר השחיטה,
דאמרינן ס"ס להקל ,וכתב ע"ז הש"ך
דבעינן ב' ספיקות שקולים ,ואף דלא איירי
דוקא בספיקות שע"י מעשה אדם ,ואפ"ה
לא אמרינן סמוך מיעוטא למחצה .ע"ש.
ודו"ק.

ולכאורה

יש להעיר ע"ז מדברי הגאון
מלובלין בשו"ת תורת חסד

)חאה"ע סי' ט אות ה( שהקשה על הריב"ש
מדברי התוס' בפסחים )ז (.גבי מאי דאמרינן
דמעות הנמצאות לפני סוחרי בהמה ,מעשר.
ופירש רש"י ,לפי שרוב אוכלי בשר

דברי הרב חוות דעת

ותבט

עיני בשורי להגאון מליסא בספרו
חוות דעת )חיו"ד סי' קי בית הספק ס"ק

יא( שכתב לבאר באופן אחר ,והיינו דדוקא
בדבר ההווה ורגיל כך ואינו במקרה
והזדמן ,שייך לומר סמוך מיעוטא לפלגא
והוי רובא ,כגון במעוברות שידוע שנשים
מעוברות בעולם יולדות נקבות וגם מקצתן
מפילות ,וא"כ רוב היולדות לא זכרים
יולדות ,והוי ממש ככל דאזלינן בתר רובא
בתלמוד וכו' .וכן בשליא במקצת שליא רוב
ולד ,כיון דבמיעוט נשים אין ולד כלל
במקצת שליא ,ובאותן שליות שיש בהן ולד
אין במקצתן רוב ולד ,אמרינן מקצת שליא
זו שאירע בה הספק אזלינן בה בתר רוב

בירושלים ממעות מעשר שני הם וכו'.
ואע"ג דאיכא למימר שמא מיד המוכר נפלו
ומעות חולין הן ,ספק איסורא לחומרא.
ע"כ .והקשו ע"ז התוס' ,דסמוך מיעוטא
דחולין לפלגא דמוכר והו"ל רובא להיתר.
ע"ש .והא התם ודאי אין לומר דידוע
בבירור שמחצה מן המעות הנמצאות של
מוכר ומחצה של לוקח ,אלא אפשר זה כמו
זה ,ואעפ"כ מצרפינן מיעוטא להך פלגא.
ע"ש .וקושיא זו תבוא גם על חילוקו של
החוו"ד הנ"ל ,דבדבר המזדמן לא שייך
לילך אחר הרוב אלא רק בדבר שהוא הווה
ורגיל ,שהרי נפילת מעות אינה דבר ההווה
ורגיל אלא דבר המזדמן .וכ"כ בספר הוראה
ברורה על תערובות )ביאה"ל הארוך סי' קי סע'

לג ד"ה אולם( ע"ש.

מקצת שליות שבעולם שאין בהן רוב ולד.
משא"כ בדבר שאינו בהווה ואינו רגיל רק

דברי הרב שיטה מקובצת

במקרה והזדמן ,כגון באשה שיש לה מכה
או באשה שזינתה או בנשבר רגל העוף ,לא

ואנכי

הרואה להגאון רבי בצלאל אשכנזי

שייך לומר רוב ,דמקרה נופל לפי ההזדמנות

זצ"ל בשיטה מקובצת )כתובות ט.

לפעמים כך ולפעמים כך וכו' .עכת"ד.

ד"ה עוד( שהביא את קושיית הריב"ש ,וכתב

רצ
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ע"ז וז"ל :ולא ידעתי מהו ,דבשלמא הא

דאינו תחתיו ,דהם ב' עניינים ,אלא דמסייע

דאמרינן סמוך מיעוטא דמפילות למחצית

לדין ההכשר שלה ,בזה לא אמרינן סמוך

דנקבות והוו להו זכרים מיעוטא ,ניחא,

מיעוטא לפלגא ,ואנו דנין שעכ"פ בין שהיה

דתרוייהו המפילות והנקבות מגרעים כח

תחתיו או אינה תחתיו היה המעשה ברצון,

הזכרים מחד טעמא ,ולכך הוו זכרים

ונשאר רק חד ספק דאינו תחתיו .עכת"ד.

מיעוטא ,ולמיעוטא לא חיישינן .אבל

וכ"כ מדנפשיה בספר ישועות יעקב )אה"ע

תחתיו,

סי' מג( דלא אמרינן סמוך מיעוטא לפלגא

שריותייהו לא הוו מחד טעמא ,וכל אחד

אלא כאשר ע"י סמיכת המיעוט למחצה

עומד בפני עצמו ,נגד תחתיו ברצון,

יהיה נגרע כח הרוב .ע"ש .והביאו בספר

מיעוטא דאונס נגד הרצון ,ומחצה דאין

מנחת משה )אה"ע סי' א סוף אות ט( וקילסו

תחתיו נגד תחתיו ,והיאך נתמעט תחתיו

שסברתו היא סברא ישרה וראוי להעלותה

משום דנצטרף אין תחתיו בהדי מיעוט

בכור הבחינה .ע"ש .וע"ע בספר נועם שיח

האונס ,כל אחד עומד בפני עצמו ,רובא

ח"ג )סי' ו אות יא( שכתב שכן היא דעת

דרצון נגד מיעוטא דאונס והרי הוא בטל,

הרשב"א במשמרת הבית )בית א' שער א'

ולא נשאר אלא ספק תחתיו ספק אין תחתיו,

סוד"ה אמר הכותב הוצרכתי( ע"ש.

מיעוטא

דאונס

ומחצה

דאין

ולהכי קשיא להו להתוס' בספק ספיקא נמי
תאסר ,דספק אונס כמאן דליתא דמי ,ולא
נשאר אלא חד ספיקא ספק תחתיו .עכ"ל.
ביאור דברי השטמ"ק

ונראה

לפי דברי השטמ"ק מיושבים דברי
התוס'

והנה

לפי דברי השטמ"ק ורעק"א הנ"ל,
אין

להקשות

על

דברי

התוס'

ביאור דבריו שאם אין הספיקות

בכתובות )ט (.מדברי התוס' בנדה )יח ,(.וי"ל

מטעם אחד ,צריכים לדון על כל

דלעולם בעינן ספיקות שקולים בס"ס היכא

אחד מהם בנפרד .וכיון שצד האונס הוא

שכל ספק עומד בפני עצמו ,אמנם היכא דב'

מיעוט לגבי הרצון ,כמאן דליתיה דמי,

הספיקות מעידין על דבר אחד כנידון התוס'

ושוב אין לצד זה משקל להצטרף לקולא.

בנדה הנ"ל ,שפיר מצרפין מיעוטא לפלגא

וכן ראיתי שכתב מדנפשיה הגאון רעק"א

והוי רובא .ושו"ר שכ"כ הגאון מלובלין

)סי' פה ד"ה אמנם( דדוקא היכא דהמיעוט

בשו"ת תורת חסד )חאה"ע סי' ט אות ה( שע"פ

מסייע לפלגא במציאות המעשה ,כההיא

דברי השטמ"ק אין קושיא מהתוס' בנדה על

דמיעוט מפילות ,דנפל הוי חתיכת בשר

התוס' בכתובות וכו' .ע"ש .וכ"ה בשו"ת

בעלמא ואין שם ולד עליו ,וא"כ המיעוט

צמח צדק מליובאוויטש )חאה"ע סי' שז אות

דמפילות והמחצה דנקבות מחזיקים להדדי

ט( .וכן ראיתי בשו"ת אמרי אש )חיו"ד סי' עד

דלא הוי ולד זכר ,אבל בההיא דפתח פתוח

ד"ה ויתכן עוד( שכתב ,שע"פ דברי הריב"ש

דאין המיעוט אונס מסייע למציאות המעשה

ע"כ שהתוס' חולקים ביניהם ,אולם לפי
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השטמ"ק אין סתירה בדברי התוס' ,דגם

שאף אם צדדי ההיתר מטעם אחד ,אין

התוס' בכתובות )ט (.סוברים דאם היה

לצרף ספק שאינו שקול .ואכתי צ"ע לדינא.

מקצת שליא בלא ולד היה ראוי לסמוך

עכת"ד.

מיעוטא .ע"ש .וכ"כ מדנפשיה בשו"ת ברית
אברהם )חיו"ד סי' נג אות ח( וששוב ראה כן

דברי התוס' ועוד ראשונים
בכתובות בספק מוכת עץ

בשטמ"ק וכו' .ע"ש] .וראה עוד להלן שעל
פי שיטה זו של השטמ"ק מיושבים גם דברי
מרן הכסף משנה מהלכות איסורי ביאה

ועוד

כתבו התוס' )כתובות ט .ד"ה ואי( וז"ל:
וא"ת אכתי באשת כהן ובקיבל אביה

להלכות טומאת מת[.

קידושין פחותה מבת שלש לישראל ,איכא
ספק ספיקא ,דספק מוכת עץ ספק דרוסת

הערה על דברי השטמ"ק

איברא

איש ,באשת כהן אית לן למימר את"ל

דחזיתיה בספר הוראה ברורה

דאינה מוכת עץ ,ספק באונס ספק ברצון.

)ביאה"ל הארוך סי' קי סע' לג ד"ה

ואין לומר דמוכת עץ לא שכיח ,דהא

והנה( שכתבו להעיר אף על שיטה זו ,וחילם

אמרינן באלו נערות )לקמן לו (:גבי סומא

מהא דתנן בחולין )עז (.המבכרת שהפילה

שאין לה טענת בתולים מפני שנחבטה על

שליא ישליכנה לכלבים .ומפרשינן טעמא

גבי קרקע ,ופריך כולהו נמי חבוטי מיחבטן,

בגמ' משום דאיכא מיעוט בהמות שיולדות

א"כ שכיח .ולפירוש ר"ח דמוכת עץ פתחה

דבר שאינו קדוש בבכורה ,ומאי ניהו נדמה.

סתום אתי שפיר .וי"ל דאם איתא דמוכת עץ

סמוך מיעוטא דנדמה לפלגא דנקבות והו"ל

היא הויא טוענת ,דאין גנאי בכך כמו

זכרים מיעוטא .ופירש רש"י ,נדמה ,רחל

בביאת אונס ,ומדלא טענה אין להסתפק

שילדה מין עז וכו' .ואמרינן בבכורות דלא

בכך .ע"כ .ומוכח מדבריהם דאם מוכת עץ

קדיש דכתיב אך בכור שור ,עד שיהיה הוא

לא שכיח ,אין ספק זה מצטרף לס"ס .וכ"כ

שור ובכורו שור .ע"כ .ונראה דהך מיעוטא

שם הרמב"ן )ד"ה והא( ,והרשב"א )ד"ה

דנדמה אינו פטור מבכורה מאותו טעם

קשיא( ,והריטב"א )ד"ה וא"ת( ,והמאירי )ד"ה

שנקבה פטורה .דהא ילפינן ליה מקרא

ולענין( ,והר"ן )ד"ה והני( ,ובשו"ת הרשב"א

אחרינא ,וגם לא דמו אהדדי .וא"כ אמאי

)ח"א סי' תא( ,והמגיד משנה )פי"ח מהל' איסורי

מצרפינן ליה .וע"ע בשו"ת בית שלמה

ביאה ה"י( ועוד .דלא עבדינן ס"ס היכא

)חיו"ד ח"ב סי' יז דף י ע"ג ,ובנדפ"מ ח"ג סי' יז

דספק אחד אינו שכיח .ע"ש .וכ"כ בשו"ת

דברי

מהר"י בן לב )ח"א סי' יז( ,ובשו"ת מהר"ם

השטמ"ק בכמה וכמה ראיות .ע"ש .וגם

די בוטון )ס"ס כט( ,ובספר בן אברהם

מדברי הרב תרומת הדשן )סי' קצא( מבואר

אבוקארא )סי' כב ד"ה ברם עדין( ע"ש.

דף

עז

והלאה(

שהאריך

לדחות

רצב
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דברי הרב קול אליהו שאין להוכיח
מסוגיית מוכת עץ לנ"ד

ברם

חזינן למהר"א ישראל זצ"ל בשו"ת
קול אליהו ח"ב )חיו"ד סי' ג( שכתב,

שאין ללמוד מדברי הרב המגיד והרשב"א
ז"ל גבי מוכת עץ הנ"ל ,דאין לעשות ס"ס
היכא דאין ב' הספיקות שקולים ,די"ל
דמוכת עץ הוי דבר שאינו מצוי כלל ,אבל
בדבר שהוא מצוי אבל הוא מיעוט ,עבדינן
ליה ס"ס .ושכן מוכח משו"ת מהר"ם
אלשקר )סי' צד( ע"ש .וכוונתו שיש לחלק
בין ספק שהוא מיעוט המצוי ,דבזה חזי
לאצטרופי לס"ס ,לבין ספק שאינו מצוי
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)ודלא כמ"ש הש"ך בדבר זה( .ואף אם הספק
השני הוא מיעוט ואינו ספק שקול ,מצטרף
לספק ספיקא ,דהוי ספיקא דרבנן לקולא,
אף בספק כל דהוא .ע"כ .ולקמן )שם כללי

ס"ס סעיף מ ,עמ' שמט( כתב :אין מצרפין ספק
שאינו שכיח לספק ספיקא ,ורק במיעוט
המצוי חזי לצרפו לספק ספיקא .עכ"ל .וכן
ראיתי להגר"מ מאזוז שליט"א בספרו אסף
המזכיר )ערך ספק ספיקא ,עמ' שמ( שכתב,
שפשטה הוראה לצרף לס"ס ספק אחד
שאינו שקול ,דבספק ראשון הוי מחצה על
מחצה ,ובצירוף הספק השני הוי רובא
להיתרא .ומ"ש הר"ן )פ"ק דכתובות ד"ט ע"א(

כלל ,והיינו דהוא מיעוטא דמיעוטא ,שבזה

בסוגיית פתח פתוח וכו' .אפשר כוונתו דלא

אינו מצטרף לס"ס .וכן כתב חילוק זה

שכיחא כלל ,והויא כסברת יחיד ממש דלא

בשו"ת יביע אומר ח"ה )חיו"ד סי' ג אות ג(,

חיישינן לה כלל ולא מצטרפא לס"ס,

ובח"י )חיו"ד סי' ו בהערה( כתב כן בשם הרב

וכמ"ש בס"ד במילואים לשו"ת כה לחי )סי'

קול אליהו הנ"ל ,ושוב הביא דברי האור

ב( ע"ש.

זרוע )סי' תרנז( שכתב ,ומה שאומר הרב
שבנ"ד הוי ספק ספיקא ,ספק מגורשת ספק
אינה מגורשת ,ושמא מעכו"ם נתעברה,
אינו נראה ,שרוב המצויים אצלה ישראל

מו"מ בדברי הרב קול אליהו

אולם

ראיתי להגר"מ לוי זצ"ל בספרו יוסף

וכו' .וכתב ע"ז ,די"ל שלפי זמנו כתב כן,

דעת )סי' ח אות ה( שאחר שהביא

לפי שעכו"ם לא היו מצויים אצל ישראל ,כי

דברי הרב קול אליהו הנ"ל ,כתב ע"ז :לא

היו נבדלים מהם .והוי כמיעוטא דמיעוטא

הבנתי מה בכך שאינו מצוי כלל ,והלא סוף

דלא שכיח ,דלא חשיב לאצטרופי לספק

סוף ישנה איזו אפשרות רחוקה מאד שהיא

שקול ,וכמ"ש מהר"ם אלשקר )סי' צד( הנ"ל

מוכת עץ ,ובצירוף מחצה שאין תחתיו הו"ל

בספק דמוכת עץ ,ועוד דאנן לא קי"ל כאו"ז

דרוסת איש תחתיו מיעוטא ,שהרי רוב כל

הנ"ל וכו' .ע"ש .וכן חילק כאמור מר בריה

שהוא נחשב רוב וא"צ שיהיה רוב גדול,

דרבינא הראש"ל הגרי"צ יוסף שליט"א

כמו בענין סנהדרין דרוב של אחד נחשב

בספרו עין יצחק ח"ב )כללי ס"ס סעיף כ ,עמ'

רוב והולכים אחריו .ועל כרחך לומר דס"ל

שיז( דס"ס שאינו שקול ,אינו ספק ספיקא,

לתוס'

ורוב

אבל אין צריך ששני הספיקות יהיו שקולים

האחרונים שאין לצרף צד המיעוט לצד

והרשב"א

והמגיד

משנה
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ההיתר שבספק השני ,ודלא כמ"ש הקול

והראב"ד

אליהו .עכת"ד .אלא שיש ליישב דברי הרב

מקומות ספיקא דאורייתא לחומרא ,והוסיף

קול אליהו ע"פ מ"ש בספר נועם שיח ח"ג

הראב"ד ואמר שהיה לו להרמב"ם לבאר

)סי' ו סוף אות ה( שאחר שהביא ד' הראשונים

את טעם הקולא באשה שהפילה לבור

הנ"ל גבי מוכת עץ ,כתב בזה"ל :אולם

שהוא משום ס"ס ,שמא לא הפילה דבר

נראה שאין להוכיח מהא דלא עבדינן ס"ס

המטמא ,ושמא אכלתו חולדה .ע"ש .וראה

בספק דלא שכיח ,דלא נעביד ס"ס בספק

למרן הכסף משנה )שם( שכתב ,דס"ל

שאינו שקול ,דאפשר לומר דספק דלא

להרמב"ם דספיקא דאורייתא לחומרא אינו

שכיח מול ספק דשכיח לא נחשב אפילו

אלא מדרבנן .ומ"ש הראב"ד שהיה לו

מיעוט ,ולכן לא מצטרף לס"ס ,משא"כ

להרמב"ם לבאר את טעם ההיתר באשה

ספק דהוי מיעוט מול ספק דהוי רוב הרי

המפלת לבור משום ס"ס ,תירץ הכס"מ בב'

סוף סוף הוי מיעוט ,וא"כ י"ל דמצטרף
לס"ס .ע"ש .והיינו דספק שאינו שכיח לא
מיקרי ספק כלל מול ספק שהוא שכיח,
וכמאן דליתא ,וא"כ אף רוב מועט אין לנו
בכה"ג .ודו"ק.

השיגו,

שהרי

אמרו

בכמה

אופנים :א .אף אם היינו מבארים את טעם
ההיתר באשה שהפילה לבור משום ס"ס
וכדברי הראב"ד ,מ"מ עדיין דינים אחרים
נזכרו בפרק זה שאין בהם אלא ספק אחד
והם טהורים ,לפיכך נזקק הרמב"ם לביאור
זה .ב .הרמב"ם חולק על הראב"ד וסובר

דברי הפלתי שבנ"ד נחלקו הרמב"ם
והראב"ד

שבאשה שהפילה לבור אין היתר משום
ס"ס ,לפי שרוב המפילות דבר טמא הן

ראיתי אחרי רואי להגר"י אייבשיץ

מפילות ,ולא נותר כי אם ספק אחד ,שמא

זצ"ל בפלתי )יו"ד סי' קי בבית הספק(

אכלתו חולדה .ע"ש .והנה לפי תירוצו

שכתב שנדון זה האם מצרפים ספק שאינו

האחרון

שלדעת

שקול לס"ס ,תלוי במחלוקת הרמב"ם

הראב"ד ספק אינו שקול חזי לאצטרופי

והראב"ד )פ"ט מהל' טומאת מת הי"א והי"ב(

לס"ס ,ואילו לדעת הרמב"ם אין מצרפים

שכתב הרמב"ם שם וז"ל :בור שמטילין

ספק שאינו שקול לס"ס.

והלום

של

הכס"מ

מבואר,

לתוכו נפלים ,המאהיל עליו טמא דין תורה,
אע"פ שחולדה וברדלס מצויין שם ,אין
ספק מוציא מידי ודאי .אבל אם הפילה שם
אשה נפל ואין ידוע אם הפילה דבר המטמא
או לא הפילה ,הואיל וחולדה וברדלס

קושיא על הנ"ל מדברי הכסף משנה

ולכאורה

יש להקשות ע"ז מדברי מרן
הכסף משנה )בפ"ט מהל' איסורי

מצויין שם ,הרי ספיקו טהור] .הלכה יב[

ביאה ה"ב( על דברי הרמב"ם שכתב" :שכל

דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיו"ב שהן

הרואה כתם דם על בשרה או על בגדה הרי

משום ספק הרי הן של דבריהם וכו' .עכ"ל.

זו טמאה מדברי סופרים ,וטומאה זו בספק

רצד
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שמא כתם זה בא מן החדר" .והקשה

הפוסקים דס"ל דלא בעינן שיהיו ב'

הכס"מ ,שהרי יש כאן ס"ס ,שמא מגופה בא

הספיקות שקולים ,וכתב :ובהכי ניחא גם

שמא מעלמא ,ואת"ל מגופה ,שמא מן

דברי הכס"מ הנ"ל ,שמכיון שהספק שמא

העליה בא .ותירץ ,שאע"פ כן החמירו בו

מגופה בא שמא מעלמא ,הוי ספק שקול,

חכמים משום שאיסור חמור הוא .ע"כ.

יכולים לצרף הספק השני דשמא מן העליה

ועיין להט"ז )יו"ד סי' קצ סק"ב( שדחה

בא ,אף שאינו ספק שקול ,שרוב דמים מן

קושיית הכסף משנה ,שכיון שרוב דם

החדר באים ,מ"מ שפיר חזי לאצטרופי

היוצא מהאשה הוא מן המקור ,הספק

לספק השקול מטעם רוב .עכת"ד.

דשמא בא מן העליה או מן הצדדים לא
נחשב ספק כלל ,וכעין מה שכתבו התוס'
כתובות )ט (.ע"ש .ומבואר עכ"פ דס"ל
להכס"מ דעבדינן ס"ס אף היכא דאחד מן
הספיקות אינו שקול .וע"ע מה שכתב בזה
מרן הגרע"י זצ"ל בספרו טהרת הבית ח"א
)עמ' ב( להקשות על דברי הט"ז הנ"ל ,שהרי
כתב הרמב"ם שם ,שאם נמצא דם בפרוזדור
חוץ מן הלול ,טומאתו בספק ,שמא מן
החדר בא שמא מן העליה ,ולכן אין חייבים
עליו ביאת מקדש ,ואם איתא לדברי הט"ז
היה לנו לחייב עליו גם כשנמצא הדם חוץ
מן הלול ,מכיון שרוב דמים היוצאים מן

ראייה מדברי הרמב"ם דס"ל דשפיר
מצטרף ספק שאינו שקול לס"ס

ועיין

עוד בשו"ת יביע אומר ח"ז )חאה"ע סי'

ט אות ה( שהוכיח במישור מדברי
הרמב"ם בהלכות פרה )פ"ט הט"ז( שיש
לצרף ספק שאינו שקול לס"ס ,שכתב שם
הרמב"ם וז"ל :כלי שיש בו מים מקדשים
]לחטאת[ שהניחו מגולה ומצאו מכוסה,
הרי אלו פסולין שמא אדם שאינו טהור
לחטאת נגע בהן שהרי אדם כיסהו בודאי.
הניחו מכוסה ובא ומצאו מגולה ,אם יכולה
החולדה לשתות ממנו או שירד לו טל

האשה ,מן המקור הם ,דהא ודאי לא גרע

בלילה פסולין ,ואם לאו כשרין מפני שיש

מאילו נמצא על בשרה או על בגדה ,דלא

כאן שני ספיקות ,ספק אדם גילהו או בהמה

חשיב ספק מהאי טעמא .אלא ודאי דלא

וחיה או רמש ,ואם תמצא לומר אדם גילהו,

חשיב כהאי גוונא רוב הואיל ונמצא חוץ מן

שמא היה טהור לחטאת או אינו טהור.

הלול ,וה"ה אם נמצא על בשרה מבחוץ או

עכ"ל .והנה הספק שאם אדם גילהו שמא

על בגדה ,דלא עדיפי מנמצא מן הלול

היה טהור לחטאת ,אינו שקול ,כי רוב בני

ולחוץ ,שהוא ספק גמור .ושבשו"ת אמרי

אדם

כמבואר

אש )חיו"ד סי' עד( גם כן כתב בדעת מרן

בחגיגה )יח (:יוסי בן יועזר היה חסיד

הכס"מ ,דסמכינן מיעוטא דמן העליה ומן

שבכהונה והיתה מטפחתו מדרס לקודש,

הצדדים לחזקת טהרה שלה ,והו"ל פלגא

רבי יוחנן בן גודגדא היה אוכל על טהרת

ופלגא ,ובצירוף הספק השני הו"ל שפיר

הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו מדרס

ס"ס .ע"ש .ושוב הביא מרן זיע"א להקת

לחטאת ,וכיו"ב כתב הרמב"ם )פי"ג מהל'

אינם

טהורים

לחטאת,
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פרה ה"א( שאפילו אדם טהור שטבל לקודש

ב' ספיקות שקולין אלא רק היכא שכל ספק

ועומד ומשמש על גבי המזבח אינו טהור

עומד לעצמו ואינם שייכים זה לזה .ע"ש.

לחטאת ,וחזינן שרק מעט מן המעט הם
שטהורים לחטאת .ומוכח ברמב"ם דעבדינן

האם נ"ד תלוי במחלוקת האם
ספיקא דאורייתא לחומרא
מדאורייתא או מדרבנן

ס"ס גם שאחד מן הספיקות אינו שקול.
ע"ש.

וזקוף
סתירה לכאורה בדברי הכסף משנה

ומכל

מקום עדיין יש להבין כיצד דברי
הכס"מ בהל' איסורי ביאה דעבדינן

ס"ס אף שספק אחד אינו שקול ,יעלו בקנה
אחד עם דבריו בהל' טומאת מת שכתב
דבעינן ב' ספיקות שקולים .וראיתי בספר
אשמרה לפי ח"ב )כללי ס"ס עמ' קעה( שכתב,
שלפי דרכם של השטמ"ק ורעק"א אתי
שפיר ואין כאן סתירה כלל ,כי הנדון
בהלכות טומאת מת הוא בס"ס שאינם
מענין אחד ,הספק שמא לא הפילה דבר
טמא אינו ענין לספק שמא חולדה אכלתו,
ובזה אמר הכס"מ שאין הספק שאינו שקול
מצטרף לפלגא .אבל בהלכות איסורי ביאה
בנדון ספק כתם וכן בנדון מי החטאת שני
הספיקות הם מענין אחד ]בכתם למעט מדם
המקור ,ובחטאת למעט מנגיעת הטמא[,
ובאופן כזה סובר הכס"מ דמצטרף הספק

כען עיניך וחזה בשו"ת דברי
מלכיאל ח"ז )דף צג ע"א( שכתב

בדין ספק ספיקא שספק אחד מהם אינו
שקול ,שהדבר תלוי במחלוקת הרמב"ם
והרשב"א ,שלדעת הרמב"ם הטעם דאזלינן
בתר ס"ס בדאורייתא לקולא ,משום שבספק
אחד ירד חומר האיסור ,והוי מדרבנן,
דספיקא דאורייתא לקולא מן התורה,
ובספק השני הוי ספיקא דרבנן לקולא.
ולפ"ז צריך שיהיו שני הספיקות שקולים,
שאם אחד מהם אינו שקול לא שייך לומר
ספיקא דרבנן לקולא .אבל לשיטת הרשב"א
שטעם הס"ס לקולא הוא משום רוב ,וכ"כ
להדיא בתשובת הרשב"א )ח"א סי' תא( דס"ס
הוי כרוב ועדיף מרוב .לפ"ז בספק אחד הוי
כפלגא ופלגא ,וכשנצטרף ספק אחר אפילו
אינו שקול ,הו"ל רוב לצד ההיתר ,ואזלינן
לקולא .ע"כ .וכ"כ בשו"ת חבלים בנעימים
כרך א )ח"ב חאו"ח סי' יח ד"ה ונראה( ע"ש.

שאינו שקול לפלגא והוי ס"ס .ע"ש .ושוב
מצאתי שכן יישב את דברי הכס"מ בהל'
איסו"ב מקושיית הט"ז בספר שאילת משה
)שם פ"ב אות ג ,עמ' שע( דלפי דרכם של
השטמ"ק ורעק"א דהיכא דב' הספיקות

דחייה ליסודו של הרב דברי מלכיאל
הנ"ל ,ודעת הפוסקים דס"ל דלא
בעינן שיהיו ב' הספיקות שקולים

אולם

שא נא עיניך וראה למרן הראש"ל

מעידין על דבר אחד ,שפיר אמרינן סמוך

הגר"ע יוסף זצוק"ל בשו"ת יביע

מיעוטא לפלגא והוי ליה רובא ,ולא בעינן

אומר ח"י )חיו"ד סי' ו אות יז( שאחר
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שהביא דבריהם ,כתב ע"ז ,ולפע"ד אין זה

אף לר' מאיר דחייש למיעוטא מודה בס"ס

מוכרח ,וגם לא מסתבר לומר שלדעת

להקל ,כדאיתא בנדה )נט (:ע"ש .גם בשו"ת

דאורייתא

רבינו יוסף מסלוצק )סי' מח דף קסז ע"א(

שהחומרא אינה אלא מדרבנן ,יש להחמיר

כתב ,שי"ל שגם הרמב"ם מודה שהטעם

יותר מהרשב"א דס"ל דספיקא דאורייתא

שיש להקל בס"ס בדאורייתא הוא משום

לחומרא מן התורה .וכן מצאתי להגאון

רוב ,וכדמוכח מדבריו בפרק יא מהל'

מלובלין שר התורה בשו"ת תורת חסד

ביכורים וכו' .הילכך גם להרמב"ם מהני

)חאה"ע סי' ט אות ה( שכתב ,שלפי דעת

ספק שאינו שקול ,דהוי מיעוט להיתרא ,עם

הרמב"ם וסיעתו דהא דספק דאורייתא

ספק אחר השקול ,וחשיב שפיר ס"ס

לחומרא הוא מדרבנן ,שפיר מצטרף ספק

ולקולא .ע"ש .וכן כתב הגאון עמודי אש

הרמב"ם

שמיקל

בספיקא

שאינו שקול לס"ס להקל ,שכיון שחומר
הספיקות מדבריהם לא גזרו חכמים אלא
בספק אחד ,משא"כ אם נצטרף עוד ספק
אפילו אינו שקול לא החמירו חכמים דהו"ל
רובא .ומ"ש האחרונים בכללי הס"ס שצריך
שיהיו שני הספיקות שקולים ,הוא לפי דעת
הפוסקים דס"ל דספיקא דאורייתא לחומרא
מן התורה .ע"ש .וכדברים הללו כתב הגר"י
לנדא בשו"ת ברכת יוסף )חיו"ד ס"ס מח(

ע"ש .וכבר כתב סברא זו הגאון פני יהושע
)בקונט' אחרון לכתובות ט .אות כח( וכו' .וכ"כ
בשו"ת בנין עולם )חאה"ע סי' ה אות כא(

שכמה

מגדולי

הפוסקים

מהראשונים

והאחרונים ס"ל שכל שיש ספק אחד שקול,

)סי' טז אות יז ,דף עט ע"ב( ,ובספר חקר הלכה
)מערכת ס אות יב דף סז סע"ב( .וע"ע בשו"ת
חקרי לב )חיו"ד סי' קכו דף ר ע"ג( שכתב,
שלדעת הרמב"ם וסיעתו שחומר הספיקות
מדבריהם ,א"צ טעם להיתר ס"ס ,שספק
אחד אסרו ולא בס"ס ,שכל שיש ספק נוסף,
לא גזרו להחמיר .ע"ש .וכ"כ הגאון סדרי
טהרה )סי' קפז ס"ק טו( דלא בעינן שיהיו שני
הספיקות שקולים וכו' .והסכימו לדבריו
בשו"ת בית יצחק )חיו"ד ח"ב סי' טו אות ו(,
ובשו"ת הרי בשמים )תניינא סי' קמז(,
ובשו"ת חשק שלמה )חאה"ע סי' ו ,דף טז ע"ג(

ע"ש .ואכן דעת רבים מרבותינו האחרונים

ויש עוד ספק שאינו שקול ונוטה יותר לצד

דאף ספק שאינו שקול אלא נוטה יותר

האיסור ,עכ"פ מצטרף לעשות הכל להיתר.

לאיסור ,מצטרף לספק ספיקא ,וכמ"ש

ע"ש .וכ"כ בשו"ת שמן רוקח תליתאה

בשו"ת הרמ"ע מפאנו )סי' קכו( ,ובשו"ת

)חיו"ד סי' ג( דמ"ש כמה אחרונים אליבא

משאת משה )חיו"ד סי' ו דמ"א ע"ב( ובשו"ת

דהרמב"ם שטעם הס"ס להקל בדאורייתא,

מהר"ם אלאשקר )סי' צד( .וע"ע בשו"ת

משום דבספק אחד הו"ל מדרבנן ,וכשבא

משכנות יעקב מקרלין )חיו"ד סי' לז( שהוכיח

הספק השני אז הוי ספיקא דרבנן ולקולא,

במישור מכמה מקומות דמהני ס"ס אע"פ

אין זה מוכרח בדעת הרמב"ם .וי"ל

שאין שני הספיקות שקולים .ע"ש .וכ"כ

שהרמב"ם מודה דס"ס עדיף מרוב ,ומשו"ה

הגאון רבי יצחק אלחנן בשו"ת עין
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יצחק ח"ב )חאה"ע סי' טז אות' ג-ד( וכ"כ

החביות אלא בשביל ממון וכשראו שהוא

בשו"ת עונג יום טוב )חאו"ח סי' מו( ע"ש.

יין פרשו ממנו .אלמא דמיירי בספק עכו"ם

וסיים מרן זיע"א בזה"ל :ועל כל אלה

וישראל ,דהיינו דגנבי ישראל ועכו"ם שוים,

הפוסקים סמכתי בספרי טהרת הבית .וכן

אי נמי באופן שאין ידוע אם רוב גנבי

בשו"ת יביע אומר בכמה מקומות ,להקל

ישראל או עכו"ם ,אבל ברוב גנבי עכו"ם

בספק שאינו שקול .ובפרט שכן דעת מרן

לא ,כיון שרוב גנבי עכו"ם ליכא ס"ס .ויש

שקבלנו הוראותיו .וכן עיקר .עכ"ל] .וכבר

ליישב בדוחק .ע"כ .והנה הש"ך לשיטתו

הבאנו לעיל דברי מרן זצ"ל ביבי"א ח"ז

)בסי' קי בכללי ס"ס אות לג( דס"ל דבעינן

שהוכיח מדברי הרמב"ם בעצמו בהל' פרה

שיהיו ב' הספיקות שקולים ואז מהני ס"ס.

דעבדינן ס"ס היכא דחד מן הספיקות אינו

מיהו בדעת מרן י"ל דס"ל דאפילו אם ספק

שקול[.

אחד אינו שקול והרוב נוטה לאיסור ,מ"מ
חזי לאצטרופי לספק השקול ,וחשיב שפיר

דעת מרן הש"ע בנ"ד

והנה

ס"ס .ובהכי לק"מ .ומיניה למד מרן רבינו

מ"ש שכן היא דעת מרן ז"ל ,כוונתו
למה שפסק מרן בש"ע )יו"ד סי' קכט

סעיף יא( וז"ל :גנבים שנכנסו למרתף ופתחו
חביות של יין ,אם רוב גנבי העיר עכו"ם
אסור ,ואם רובם ישראל מותר ,ואם רובם
ישמעאלים אסור בשתיה ומותר בהנאה.

הגדול

הגרע"י

זיע"א

בכמה

מקומות

בספריו )ע' שו"ת יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' כג
אות ד ,וח"ז חאה"ע סי' ו אות ו ,וסי' ט אות ה ,וסי'
יב אות יא ,וח"ח חיו"ד סי' א אות ד ,וח"י חאו"ח
סי' לח ,וחיו"ד סי' ו אות יז ובהערה שם ,ובטהרת
הבית ח"א עמ' ב והלאה ,ובנדפ"מ עמ' תעב ,ובישן

ואם יש ליהודים שכונה לבדם שאין דרך

עמ' תנג ,ובח"ב בנדפ"מ עמ' סג ועמ' ת ,ובישן עמ'

רוב

סב ועמ' שפב ,ובחזון עובדיה סוכות עמ' רלב,

השכונה ,אע"פ שרוב בני העיר עכו"ם.

וחזו"ע ברכות עמ' לג ,ובחזו"ע תרומות ומעשרות

ובמקום שרגילים להצניע ממון בחביות

עמ' קלה ,ובהליכות עולם ח"ז עמ' צה ,ועמ' רסג

ומניחים אותם בין חביות היין ,אפילו אם

ועוד (.דעבדינן ס"ס אע"פ שאחד מן

רוב גנבי העיר עכו"ם מותר ,דשמא לא באו

הספיקות אינו שקול .ע"ש .ולפ"ז י"ל שמרן

אלא על עסקי ממון ,וכשראו שהוא יין לא

סובר גם שיש לצרף ספק שאינו שקול לס"ס

נגעו בו .עכ"ל .וכתב ע"ז הש"ך )שם ס"ק כח(

אף כששני הספיקות הם משני ענינים ,שהרי

אפילו רוב גנבי העיר עכו"ם ,כן כתב הטור.

ענין הספק הראשון שמא הגנב הוא יהודי

וצ"ע שהרי בש"ס )ע"ז ע סע"א( לא התירו

או גוי ,אינו ענין לספק השני שמא נגע ביין

אלא משום ס"ס ,ופירש רש"י ,ספק עכו"ם

או לא .ודלא כשיטת השטמ"ק ורעק"א

ספק ישראל ,ואת"ל עכו"ם שמא לא פתחו

הנ"ל.

עכו"ם

מפסיקתה,

הולכים

אחר

רחצ
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לפי הבנת הרב אמרי ברוך אין
ראיה ברורה מד' מרן הנ"ל

אמנם

עדיין יש מקום לדחות הראיה הנ"ל
ממרן הש"ע ,לפי מ"ש בהגהות

אמרי ברוך )על הש"ע שם( דבנדון דידן כנגד
הספק שאינו שקול לצד החומרא ,דהיינו
שמא הגנב היה יהודי ,יש ספק שאינו שקול
לאידך גיסא ,דהיינו לצד הקולא ,והוא
שרוב גנבים על דעת ממון הם באים ולא
בכדי לשתות יין ,כמבואר בתוס' בע"ז )ע:

גררוהו חולדה וברדלס הוא לפחות מחצה
ודאי כנגד הצד שלא אכלוהו ולא גררוהו,
משום שבדרך כלל חולדה וברדלס אוכלים
או גוררים נפלים וכמ"ש התוס' )פסחים ט.

ד"ה ואת"ל( דהוי ספק רגיל וטוב ואפי' מידי
ודאי הוה סלקא דעתין שיוציא זה הספק.
ע"ש .וא"כ בכה"ג יש לנו רוב ברור לטהר
את המאהיל על הבור ,בצירוף הצד דשמא
רוח .ע"ש .ואם היה רואה דברי האמרי
ברוך הנ"ל היה שש לקראתו כמוצא שלל
רב.

ד"ה ההוא( .ולפ"ז אין לכאורה ראיה ממרן
שיש להקל לצרף ספק שאינו שקול לס"ס
היכא דאין אנו יודעים אם הספק השני הוא
ודאי פלגא או רובא .וסיים שם האמרי ברוך
שלפי זה סרה קושיית הש"ך על מרן הש"ע.
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צירוף ספק שאינו שקול היכא
דהספק השני אינו שקול לצד השני

שוב

האיר ה' את עיני ומצאתי בשו"ת בנין

ע"ש .ושו"ר שכתב כן מדנפשיה בספר יוסף

עולם )חאה"ע סי' ה אות כא( את היסוד

דעת )סי' ח אות יג( שע"פ דברי התוס' )ע"ז

הנ"ל בשם מהרי"ק )שרש קעב( בהא דפסחים

שם( שסתם גנבים על דעת ממון הם באים,

)ט (.בחבר שמת והניח מגורה מלאה פירות,

אתי שפיר מה שמצרפים הצד דשמא גנבי

דקאמר התם ואבע"א ספק וספק הוא דקי"ל

ישראל הם ,לצד דשמא על דעת ממון באו,

מערים אדם על התבואה ומכניסה במוץ

שהרי הצד דשמא על דעת ממון באו הוא

שלה )ואז פטורה מן המעשר( .ואף שספק זה

בודאי מחצה לפחות כנגד הצד שבאו על

אינו שקול שרק מיעוט עושים כן דרך

דעת ניסוך יין ,משום שסתם גנבים על דעת

הערמה לפוטרה מן המעשר ,אע"פ כן

ממון הם באים .ועוד הוסיף ליישב עפ"ז

מצטרף לספק דשמא נתקנו .והעיר ע"ז

)ספ"ט מהל' טומאת מת(

בהג"ה שם ,שבאמת יש לדחות ראיה זו,

שכשהטילה לבור כמין נפל ולא ידוע אם

שי"ל דשאני הכא שהספק הראשון דשמא

נפל או רוח ,ספיקו טהור ,משום ס"ס ,שמא

תיקנם החבר נוטה יותר להיתר ,מטעם

רוח הוא ,ואת"ל נפל ,שמא גררוהו חולדה

שחזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו

וברדלס או אכלוהו .ע"ש .ואף שהספק

דבר שאינו מתוקן ,ולכן בצירוף הספק השני

דשמא נפל שמא רוח אינו שקול דרוב

דשמא לא נתחייבו כלל ,אפילו הוא רק

מפילות דבר טמא מפילות ,וכמ"ש הכס"מ

מיעוט

הראשון

שם .מ"מ י"ל דהצד דשמא אכלוהו או

להיחשב ס"ס .ע"ש .והביאו מרן מלכא

מ"ש הראב"ד

ראוי

להצטרף

לספק

ירוץ דברו +
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זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"י )חאו"ח סי' לח

בקונטרס עץ הדעת ,והרב יוסף דעת

אות ה( ,והוסיף שכ"כ גם בשו"ת מהר"ש

ועוד ,שע"פ דברי הריב"ש )סי' שעב( יש

ענגיל ח"ג )ס"ס יא( שאפילו לשיטת התוס'
כתובות )ט (.שאם בספק אחד הרוב נוטה
לאיסור ,אינו מצטרף לס"ס ,מ"מ אם בספק

לחלק ולומר דהא דלא מהני ס"ס כשאינו
שקול ,זהו דוקא שגם הספק השקול אינו

האחר הרוב נוטה להיתר ,שוב מצטרפים

מחצה על מחצה בודאי ,אלא שיכול

לס"ס .ע"ש .ושכן כתב גם בשו"ת חקרי לב

להיות זה כמו זה .אבל היכא שהספק

)חאה"ע סי' כ דף מה ע"ג( ,ובשו"ת פני יצחק

השקול הוא מחצה על מחצה בודאי ,כמו

אבולעפיא ח"ה )חאו"ח סי' ג די"ב ע"א(,

במחצה זכרים מחצה נקבות )יבמות

ובשו"ת רבינו יוסף מסלוצק )סי' לז דף קמז
ע"א( ,ובשו"ת רבינו חיים כהן )חיו"ד ס"ס
יט( ,ובספר שער אשר קובו )חאה"ע סי' לא(

ועוד .ע"ש .וע"ע להגאון רבי לוי הכהן

קיט ,(.שכן יסד מלכו של עולם לקיום
העולם ,בזה אפשר לצרף גם ספק שאינו
שקול לס"ס ,דסמוך מיעוטא לפלגא והוי

רבינוביץ זצ"ל בספרו מעדני השלחן )דיני

ליה רובא להיתרא] .ועיין בפנים ביאור

ס"ס אות סה ,עמ' קפח( מה שהעלה בזה .וע"ע

החכמת אדם בדעת הריב"ש ,ובאופן

מה שכתבו בנ"ד בשו"ת אורחותיך למדני

שהעירו

ח"א )סי' קלב( ,ובשו"ת ויזרע יצחק ח"א
)חיו"ד סי' ג( ,ובספר נועם שיח ח"ג )סי' ו(,
ובספר דינא דספיקא )סי' ו( ,ובס' כללי ספק
ספיקא המבואר )עמ' קפז והלאה( ,ובספר גם

אחר

בחוות

דעת,

ומה

האחרונים בדבריהם[.
ועוד חילוק מצינו בדברי השיטה
מקובצת,

והגרעק"א,

דספק

אני אודך תשובות הגרמ"ש דיין )ח"ב סי' יא,

שאינו שקול מצטרף לס"ס רק היכא

וח"ג סי' ח( ע"ש.

שהוא והספק השני מעידין על מציאות
אחת ,כמו דנקבות ומפילות מעידות על

המורם מן האמור בס"ד

מיעוט זכרים )יבמות קיט ,(.אבל היכא

לדעת תה"ד ,הב"ח ,והט"ז ,והש"ך ,ועוד

דכל ספק עומד לעצמו ואין ספק אחד

אחרונים רבים שהביאם בשו"ת

מועיל לברר מציאות הספק השני ,לא

חקרי לב )סי' קכו( ,לא מהני ס"ס כשאחד

מהני ,ובכה"ג לא אמרינן סמוך מיעוטא

מהספיקות אינו שקול .ויסודם מדברי

לפלגא .ולפי שיטתם אין סתירה מדברי

התוס' בכתובות )ט ,(.וכן העלו גם

התוס' בכתובות )ט (.לדברי התוס בנדה

הזבחי צדק וכף החיים.

)יח ,(.וכמו כן אין סתירה בדברי מרן

אמנם גם לשיטתם ,כתב הרב שב

הכסף משנה מהל' איסורי ביאה להל'

שמעתתא ,ומהר"ם בן חביב

טומאת מת.

ש
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ולדעת הפני יהושע ,והסדרי טהרה,
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כתב ,שכן פשטה ההוראה .ע"ש.

והקול אליהו ועוד אחרונים

ועוד מצינו שיטת המהרי"ק )שורש

רבים ,שפיר מהני לצרף לס"ס ספק

קעב( שסובר דבאופן שיש שני

שאינו שקול ,ונסתייעו מדברי התוס'

ספקות שאחד מהם אינו שקול לצד

בנדה )יח ,(.ומדברי מרן בש"ע )סי' קכט

החומרא ,ואילו הספק השני אינו שקול

סעיף יא( .וכדעה זו העלה מרן רבינו

לצד הקולא ,שפיר עבדינן ס"ס בכה"ג.

מקומות

והביאו בשו"ת בנין עולם )חאה"ע סי'

בספריו .וכ"כ בפשיטות מר בריה

כא אות ה בהערה( .וכן דעת עוד

דרבינא הראש"ל שליט"א בספרו עין

אחרונים רבים .ובהגהות אמרי ברוך,

יצחק ח"ב )עמ' שיז והלאה( ע"ש.

ובס' יוסף דעת כתבו שזהו גם טעם

והגר"מ מאזוז שליט"א בספרו אסף

ההיתר בדעת מרן הש"ע בסימן קכ"ט

המזכיר )ערך ספק ספיקא ,עמ' שמ(

הנ"ל.

הגר"ע

יוסף

זצ"ל

בכמה

f
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כיצד יכוין כוונת הצדקה בזמן המגפה רח"ל
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מוציא

ושליש ,וגם יזהר בכל פעם שיתן צדקה,

לאור תעלומה ,ותורתו יוצאת

לתת אותה מעומד ויש סוד בדבר ,להקים

בהינומא ,כש"ת הגאון הצדיק רבי
גמליאל

הכהן

רבינוביץ

שליט"א.

אחדשה"ט באהבה רבה .אודות שאלתו

סכת דוד הנופלת .וצדקה המעולה ביותר
הוא שיתן הצדקה ליד הגבאי ,והגבאי יתן
לעני ,שבזה תהיה דומה לענין של מעלה,
שהתפארת נותן ליסוד והיסוד למלכות ,יען

כיצד יוכל לכוין כוונת הצדקה בזמן הזה

שהאדם הוא דוגמת התפארת ,והגבאי

כאשר נגיף הקורונה הולך ומתפשט

דוגמת היסוד ,והעני דוגמת המלכות ,לכן

בארצנו הקדושה רח"ל ,הואיל ואין

כשיבוא עני לביתו לקבל צדקה ,יתן אותה

אפשרות לתת הצדקה ליד הגבאי או ליד

ליד אחד מבני ביתו ,והוא ימסרה לעני ,כדי

העני כדי לכוין ולהשלים שם הוי"ה ב"ה.
הנני להשיבו בס"ד תשובה מאהבה
בקציר"ת האומ"ר.

הנה

שתהיה מכוונת כדוגמה של מעלה .גם יכוין
שיהיה בה יחוד שם הוי"ה :הפרוטה היא
כנגד יו"ד ,וחמש אצבעותיו וזרועו כנגד
ה"ו ,וחמש אצבעות הגבאי או העני כנגד

כיון שכבר עמד בכגון דא מרן הרי"ח

ה"א אחרונה ,וכשאומר "ואתה מושל בכל"

הטוב זיע"א בספרו בן איש חי )ש"א

אם אין גבאי או עני מזומן לפניו ,ככה

פר' ויגש אות יג( אמרתי ארדוף אצ'יג דברי

יעשה :יזמין בחיקו כיס אחד שהוא כיס של

קדשו ,וז"ל שם :כשיגיע לפסוקים ד"ויברך

צדקה ,ויאחז בו בשמאלו ,ויתן הפרוטות

דוד" ואומר "ואתה מושל בכל" ,יתן צדקה

ביד ימין לתוך כיס זה של צדקה שאוחז ביד

שלש פרוטות ,וימסור השתים בבת אחת

שמאל ,שהיא במקום הגבאי או העני .וזכור

ואחריהם השלישית ,ויש סוד בדבר .ויש

לטוב עטרת ראשי הרב אבא מארי זלה"ה,

נוהגים ליתן עוד שלש פרוטות על דרך זה

שהיה מונח תמיד בחיקו כיס אחד שבו

באמרו "כי כל בשמים ובארץ" ,כדי לצאת

מפריש צדקה כמה פעמים ביום במטבעות

ידי חובת שתי השמועות שכתב מהרח"ו

של כסף גדולים ,לקיים דברי הרמב"ם ז"ל

ז"ל בשער הכוונות )דף יח ע"ג( ותבוא

מה שכתב בביאור המשנה באבות )פ"ג משנה

עליהם ברכה .ותמיד ישתדל האדם לתת

ט"ו( :והכל לפי רוב המעשה .ואחר כך

הצדקה שלו בדרך זה ,שתהיה שני שלישים

מחלק לעניים ולשאר מצות מן המעות

שב
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אלו שהוא מפריש בכל יום תמיד כמה

אחרים מאיזה צד ואופן שתועיל צדקה זו

פעמים ,לקיים מה שכתב רבינו מה"ר משה

לתקן אשר עיוות .ויכוין שבכח הצדקה

אלשיך ז"ל )ריש פרשת תרומה( .והיה קורא

יהיה נחת רוח לנר"ן של אביו ואמו וקרוביו

על כל הפרשה "לשם יחוד קודשא בריך

ויחשוב שיש כוונות וסודות וייחודים

הוא ושכינתיה" וכו' ליחד השם ולעשות

עליונים במעשה הצדקה והוא מכוין דרך

נחת רוח ליוצרו ,והכל בשמחה וברצון לב.

כלל לייחד שם י"ה בו"ה ביחודא שלים

זכותו יגן עלינו אמן .עכד"ק.

בשם כל ישראל לתקן שורש מצוה זו

ולחיבת

הקודש אמרתי להעתיק גם דברי

במקום עליון ,והוא מכוין לדעת רשב"י

מרן החיד"א זצ"ל בספרו "כף

הקדוש ורבינו יצחק לוריא הקדוש ,ויהי
נועם וכו' .עכד"ק.

אחת" )אות יא( וז"ל :כוונות פשוטות
כשיעשה צדקה :מצאתי כתוב שבמעשה

ויהי

רצון שזכות הצדקה תעמוד לנו

הצדקה יכוין לפדות כל נר"ן וניצוצי

שהשי"ת יגאלנו גאולה שלימה ,כי

הקדושה והתורה והמצות והתפלות אשר

יגורנו מפני האף והחמה ,ויקיים לנו בקרוב

נדחו ונטבעו בקליפות .ובכח הצדקה יצאו

דברי הנחמה ,ויהיה אור הלבנה כאור

מתוך הקלי' ויחזרו אל הקדושה אל שרשם

החמה ,ויוציאנו מאפילה לאורה ,ויבנה לנו

מנוקות מכל רע ,ויכוין שה' יצילנו מיצה"ר

את בית הבחירה ,ושכינת עוזנו תהיה לראש

ומכל חטא והרהורים רעים ומאכלות

ועטרה ,ונשוב להקריב קרבן עם נסכים

אסורות ומכל חולי .ויכוין שבכח מעשה

בעזרה ,וכל זה בימינו במהרה .אכי"ר.

הצדקה יתבטלו כל המקטרגים מעליו.
ויכוין שאם חייב איזה סך לאיזה אדם
שאינו יודע בין בגלגול זה בין בגלגולים

המצפה לישועה ולרחמים
הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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סימן לה
שיעור הקמח החייב בהפרשת חלה
מקור הדין ,והיאך מחשבים שיעור
עשירית האיפה

בתלמוד

ובפירוש רש"י במסכת שבת )טז(.

ועירובין

)פג(.

ופסחים

)מח(:

מבואר ,ששיעור חלה הוא עשירית האיפה
כשיעור העומר .וכתב הרמב"ם )פ"ו מהל'

ביכורים הט"ו( שני דרכים כיצד לחשב שיעור
עשירית האיפה :א" .והרביעית אצבעיים על
אצבעיים ברום אצבעיים וחצי

אצבע

שבע אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע
ברום שבע אצבעות פחות שתי תשעיות
אצבע .וכבר ביארנו כמה פעמים שהאצבע
שמודדין בה היא הגודל .וכבר עשיתי אני
מדה בתכלית הדיוק שיכולתי ,ומצאתי
שהרביעית האמורה בכל התורה מחזקת מן
היין קרוב לעשרים וששה דרהם ,ומן המים
קרוב לעשרים ושבעה דרהם ,ומן החיטים
קרוב לעשרים ואחד דרהם ,ומקמח החיטים

וחומש אצבע וכו' ,נמצאת למד שהמדה

קרוב לשמונה עשר דרהם .ומצאתי שיעור

שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות

חלה באותה המדה חמש מאות ועשרים

ברום שלש אצבעות ותשע אצבע בקירוב

דרהם

וכל

הוא העומר ,וכן מדה שיש בה שבע

הדרהמים האלו מצריים ,וכן גם כל אלו

אצבעות פחות שני תשיעי אצבע על שבע

הדברים שמדדתי מצריים .ע"כ.

אצבעות פחות שני תשיעי אצבע ברום שבע

והנה

בקירוב

מקמח

החיטים.

מדברי קדשו של הרמב"ם מתבארים

אצבעות פחות שני תשיעי אצבע היא מדת

כמה כללים חשובים :א .שבכל

העומר ,ושתי המדות כאחד הם עולים" .ב.

השיעורים הולכים אחר המדה ולא אחר

"מדה זו כמו ארבעים ושלש ביצים בינוניות

המשקל .ב .שיש ב' דרכים לחישוב

וחומש ביצה" .ע"ש .הרי שיש דרך לחשב

השיעורים ,חישוב לפי האצבעות )ואצבע

לפי האצבעות ,ויש דרך לחשב לפי ביצים.

היינו אגודל( ,וחישוב לפי ביצים .ג .שהקמח

ועוד

כתב הרמב"ם בפירוש המשניות

קל ממשקל המים בשליש.

)עדיות פ"א מ"ב( וז"ל :שיעור החלה
יוודע במדה לא במשקל ,מחמת שנויי

דברי מרן הש"ע

הדברים הנמדדים בכובד ובקלות ואע"פ
שהמדה ,כי מדת החלה וכו' ,ואם תרצה

וכדברי

הרמב"ם פסק גם מרן בש"ע )סי'

בקירוב מועט מאד תאמר ,מדה שיש בה

תנו ס"א( וז"ל :אין לשין לפסח

שבע אצבעות פחות שתי תשעיות אצבע על

עיסה גדולה משיעור חלה ,שהיא ארבעים

דש
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ושלש ביצים וחומש ביצה בינוניות ,והוא

אין זה מצד הדין אלא חומרא בעלמא.

עשרון .וכן ישער אותה ,ימלא כלי מים

ע"ש .וכן גם דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל

ויערה המים ממנו לכלי אחר ,ואחר כך יתן

)הובא בספר אשרי האיש חלק יו"ד ב' פרק ע'

ארבעים ושלש ביצים ,ויחזיר בו המים

סק"ה( דהמנהג לברך על הפרשת חלה

שעירה ממנו ,והמים שיוותרו יתנם בכלי

בשיעור של הגרא"ח נאה שהוא 1666.6

אחר ,והכלי המחזיק אותם הוא המדה

גרם .וכן מטו ביה משמיה דריש"א דגלותא

למלאתו מקמח .והמדה מחוקה ולא גדושה.

בספר שבות יצחק )הל' פסח עמ' רעב( ע"ש.

ושיעורה מקמח חטה מצרית חמש מאות
ועשרים דרהם מצריים בקירוב .ע"כ .וכ"כ
עוד ביורה דעה )סי' שכד ס"א( ע"ש.
שיעור החייב בהפרשת חלה לדעת
הגרא"ח נאה

וכאשר

דעת הצל"ח והחזו"א שנשתנו
השיעורים מזמן חז"ל

וידועים

בשערים המצוינים בהלכה דברי
הצל"ח

)פסחים

קטז(:

שכתב,

נרצה לבאר את שיעור הפרשת

שנתמעטו הביצים בזמנינו בכחצי מזמן

חלה החייב בברכה לפי מידות

חז"ל ,ואין לברך על הפרשת חלה בשיעור

המשקל של זמנינו ,נראה להביא את דברי

תק"כ דרהם כמ"ש הרמב"ם ומרן הש"ע,

הגאון רבי אברהם חיים נאה זצ"ל בספרו

אע"פ שיש להפריש חלה כבר משיעור זה

שיעורי תורה )סימן ג אות ג( שכתב ,דשיעור

ללא ברכה .ע"ש .והגאון החזון איש

המדוקדק להפרשת חלה הוא למדוד קמח

)בקונטרס השיעורים סי' לט( סמך סמיכה בכל

בכלי המחזיק מים במשקל  2500גרם

כחו על דברי הצל"ח הנ"ל ,וכתב שהנוהגים

] 2488סמ"ק[ ,וימלאנו קמח ,וינענע הכלי

להפריש חלה בברכה על תק"כ דרהם

איזה פעמים היטב על ידי דפיקה בשולי

טועים הם וכו' .והגאון הסטייפלר זצ"ל

הכלי ,שעל ידי זה יתמעכו החללים שבתוך

בספר שיעורין דאורייתא ג"כ האריך בזה,

הקמח ,אך לא ידחק את הקמח בידיו

והעלה ששיעור חלה בברכה הוא משיעור

וכמבואר בדברי הרמ"א בהלכות פסח )סימן

 2250גרם .ולשיטתם יש לחוש מספק גם כן

תנו ס"א( .ומשקלו בקמח הוא  1666.6גרם.

לדעת הסוברים שלא התקטנו שיעורי

וזה שיעור החייב בחלה ,וחישובו לפי

הביצים של ימינו בכלל ,ולפיכך יש

משקל הקמח תק"כ דרהם ,וכל דרהם הוא

להחמיר ולהפריש חלה בלא ברכה כבר

 3.2גרם .ולפי זה יוצא  1666.6גרם קמח.

ממשקל  1200גרם ,וכמבואר באריכות

והוסיף )שם באות ד( ,דראוי לכל ירא שמים

בספר משפטי ארץ )בהלכות חלה פ"ב ס"א(

להפריש חלה בלא ברכה כבר מקמח

ע"ש .וכן כתב בספר פסקי תשובות )סימן תנז

הממלא את הכלי בנפח  2500גרם מים,

אות א( דשיעור חלה לחומרא לדעת החזו"א

וכשאין מנענע הכלי כלל כדי למעך את

1.200ק"ג קמח .ולגרא"ח נאה  1.250ק"ג

החללים ,יוצא משקל  1250גרם קמח ,אבל

קמח ,ואותם יפריש בלא ברכה .והפרשה

ירוץ דברו +
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קמח,

כצ'ורי )עמ' קנג( ,ובשו"ת שערי עזרא בצרי

ולהגרא"ח נאה  1.670ק"ג קמח .עכ"ל.

)ח"ב חיו"ד סי' צז( ,ובשו"ת קול אליהו טופיק

ועיין בסמוך.

)ח"א חאו"ח סי' ל( ,ובעלון בית נאמן

בברכה,

לחזו"א

2.250

ק"ג

משיעורו של הגר"מ מאזוז שליט"א )פר'

דעת הבן איש חי זצ"ל

והנה

מרן הרי"ח הטוב זיע"א כתב בספרו
בן איש חי )ש"א פר' צו אות יט(

בזה"ל :אין לשין לפסח עיסה גדולה יותר

תרומה גליון מס'  ,(52ובס' שערי ברכה
להרה"ג ר' אבנר קבץ נר"ו )על הבא"ח ,עמ'

שלג( ,ובספר עבודת בנימין להרה"ג ר' יעקב
ישראל

גילקרוב יצ"ו )עמ' קלח והלאה(

ואכמ"ל.

מן חמש מאות ועשרים דרהם ] 1.560ק"ג[,
ויותר טוב ללוש אותה פחות מן חמש מאות

דברי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

ועשרים ]דרהם[ .ושיעור עיסה שחייבת
בחלה הוא קמח משקל שבע מאות ושבעה
ושבעים דרהם ] 2.331ק"ג[ ,כי כן עולה
ארבעים ושלש ביצים וחומש ביצה ,למשקל
הביצה שמונה עשר דרהם ] 54גרם[ ,וכנזכר
בפוסקים ,ועיין "חיים לראש" )דף קי ע"א(
יעו"ש .עכ"ל .וחזר על דבריו שם )ש"ש פר'

שמיני הל' חלה אות א( ע"ש.
תמיהה על דברי הגרי"ח הנ"ל

ברם

ושא

נא עיניך וראה למרן הראש"ל הגר"ע
יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת ח"ד )סי'

נה( שכתב לחלק כאמור בין משקל המים
למשקל הקמח ,ושכן כתבו הגאונים בעל
החסד לאברהם ובעל שו"ת בית דוד,
והקשה על הגרי"ח כאמור .ועוד הוסיף
להביא דברי הרב פתח הדביר )סי' קצ בקונט'

כסא דחיי( בשם הגאון המקובל רבי שמואל
ויטאל

זיע"א

בחידושיו

על

הרמב"ם

צ"ע בדברי הגרי"ח זצ"ל ,שהרי הוא

בכתי"ק ,שאחר שהאריך בשיעור המדות

חישב השיעור הנ"ל לפי מדת המים,

והמשקלות ,שהרביעית משקל ביצה ומחצה

שמשקל ביצה י"ח דרהם ,אמנם כבר ידי

דהיינו עשרים וששה דרהם ורבע ,כמ"ש

הרמב"ם ז"ל נטפו מור בפירוש המשניות

הרמב"ם וכו' ,סיים :מכאן ואילך תוכל

)עדיות פ"א מ"ב( ששיעור הביצה בקמח הוא

לחשוב גם לשיעור חלה שהוא תק"כ דרהם

י"ב דרהם ,שהמדה אשר תכיל רביעית מן

כמו שכתב מרן מהר"י קארו בש"ע ,שהוא

המים ששיעורה כ"ז דרה"ם ,תכיל מקמח

שיעור מ"ג ביצים וחומש ביצה ,שיוצא

החטה י"ח דרהם .ע"ש .ונמצא שהקמח קל

לשיעור

אלא

מן המים בשליש ,ולפ"ז שיעור הקמח

שהחשבון הזה לא ישר בעיני ,שהרי הלוג

להפרשת חלה הוא תק"כ דרהם כמ"ש

ששה ביצים ונמצא שיעור מ"ג ביצים יותר

הרמב"ם ומרן ז"ל ,ולא כמ"ש הגרי"ח זצ"ל

משבע מאות ועשרים דרהם ,ואולי יש

שהוא תשע"ז דרהם .ועיין מה שכתבו לבאר

הפרש בין הכמות )במדה( לשיעור ומשקל.

בדעת הגרי"ח זיע"א בספר מעשה נסים

ועדיין הדבר אצלי בספק ,ופוק חזי מאי

חשבון

תק"כ

דרהם.

שו
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עמא דבר ,שאין משערים בשיעור ביצים

מוחזק בירושלים מזמן גאוני ארץ תקיפי

אלא שיעור תק"כ דרהם קמח .ואל תטוש

דארעא דישראל מדורי דורות ,וחלילה

תורת אמך ,וכל דבר הרופף בידך צא וראה

לשנות דבר מכל מה שנהגו בימי גאוני

כיצד נוהגים ,ונהוג כמותם ,והנח להם

עולם ,ויזהרו בגחלתם שלא יכוו ח"ו .וכן

לישראל כי נביאים הם .עכ"ל .ובאמת

יקום לדורות .ע"ש .עכת"ד היחו"ד.

שהספקות שלו ודאי הם ,שהחילוק ברור
בין משקל המים למשקל הקמח ,ואם
בשיעור המים יוצא חשבון מ"ג ביצים
וחומש ביצה תשע"ז דרהם ,מ"מ בשיעור
הקמח שמשקלו פחות בשליש ,יוצא תק"כ
דרהם .והמנהג הוא נכון ומכוון להלכה.

עדות עוד פוסקים רבים על המנהג
בירושלים

והניף

ידו שנית בחזון עובדיה פסח )עמ'

קעו( בשם הגרא"ח נאה זצ"ל בספרו
"שיעור מקוה" שכתב ,שהמנהג פשוט

עדות כף החיים והגרצ"פ פראנק על
מנהג ירושלים

וכ"כ

בארץ ישראל להפריש חלה בברכה בשיעור
תק"כ דרהם ) 1.666ק"ג( ,ומטו ביה משמיה

הרה"ג רבי יעקב סופר בספר כף

דהגאון מהרי"א הרצוג זצ"ל מרא דארעא

החיים )סי' תנו אות טז( שאחר שהביא

דישראל ,שכתב ,שהעידו גאוני ההוראה

דברי הרמב"ם ,כתב :ועשינו נסיון פה

בירושלים ,שהמקובל בידם מימי רבנן

עיה"ק ירושלים ת"ו ,שהבאנו כלי שמחזיק

קשישאי ,שהשיעור לחלה בברכה הוא

משקל תש"פ דרהם מים ,והחזיק מן הקמח

מעיסה שנעשתה משבע אוקיות קמח) ,היינו

משקל תק"כ דרהם ,כי הקמח קל מן המים

תקכ"ה דרהם ,ופורתא לא דק( ,וחלילה לשנות,

בשיעור שליש ,ולכן המנהג פשוט להפריש

והחדשים אשר מקרוב באו מחוץ לארץ

חלה בברכה מקמח שמשקלו תק"כ דרהם

המעוררים ונוקפים על השיעור הנ"ל,

כפסק הרמב"ם והשלחן ערוך .ע"ש .וכן

ישימו אל לבם לחוש מלהכוות בגחלתם של

העיד בגדלו הגאון רבי צבי פסח פראנק

גאוני עולם שפסקו כן .ע"כ .וכ"כ הגאון

רבה של ירושלים ,והובאו דבריו בתחילת

רבי זעליג ראובן בנגיס זצ"ל ,רבה של

ספר שיעור מקוה )וכן בקובץ הצבי ישראל עמ'

העדה החרדית ,שלא נשמע מעולם מי

שכג( ,וז"ל :ידוע ומפורסם ששיעור חלה

שערער על השיעור הנ"ל ,שנתברר לנו

בברכה כפי מה שנהגו בירושלים ת"ו מאז

בבירור גמור שכן המנהג בירושלים .וכבר

ומעולם ,הוא שבע אוקיות קמח ,ובזכרוני

נמשך המנהג כן משנים קדמוניות .וכ"כ

שמנהג זה הוא מלפני יותר מחמישים שנה

הגאון רבי ישראל זאב מינצברג זצ"ל ,רבה

ומיוסד ע"פ דברי הרמב"ם ומרן הש"ע,

של העיר העתיקה בירושלים .וכ"כ הגאון

שמשקל תק"כ דרהם קמח חייב בחלה,

המקובל רבי עובדיה הדאיה זצ"ל בשו"ת

ושבע אוקיות יש בהן עודף חמשה דרהם

ישכיל עבדי ח"ד )חאו"ח סי' לב( ,ולהוציא

על שיעור תק"כ דרהם .וכן היה המנהג

מלב הטוענים שחל שינוי במשקל הדרהם

ירוץ דברו +
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מזמן הרמב"ם ומרן לזמנינו ,שזה אינו נכון

ובו תדפיס מקובץ "בית אהרן וישראל"

כלל ,שהרי גאוני ישראל דור אחר דור

אשר חיבר הרה"ג הדר יהודה מרגולין ,ושם

כותבים שיעור כזית וכביצה ורביעית וחלה

)עמ' יג( אחרי מחקר שבאוסף המוזיאונים

כדברי הרמב"ם ,וכן המנהג .פוק חזי מאי

מכל המטבעות ברחבי העולם שבתוכם

עמא דבר .ע"ש .וכ"כ הגאון רבי עמרם

נמצא מספר רב של דרהמים מכל התקופות,

אבורביע בספר נתיבי עם )או"ח סי' תנו ,עמ'

ומכל מטבעות הדרהם שבתקופת הרמב"ם

קפו( ע"ש .וכל זה שלא כדברי הקובעים

לא נמצא כמעט מטבע דרהם יותר משלשה

שיעורים גדולים מן הקמח של העיסה

גרם ,ומכאן יש להוכיח שאין לשער משקל

החייבת בחלה ,הרבה יותר מהשיעור של

הדרהם כפי שהיה סבור הגר"ח נאה שהוא

הרמב"ם ומרן ,שהוא תק"כ דרהם .עכת"ד.

שלשה גרם וחמישית ,ומעתה שיעור חלה

גם

הגאון הרב בן ציון אבא שאול זיע"א
בשו"ת אור לציון ח"ג )במבוא ענף ג(

האריך לדחות דברי הצל"ח ודעימיה,
שכתבו שהשיעורים נשתנו וכו' ,ושם )באות

כח( כתב ,שמנהגינו כדברי הרמב"ם ומרן

שהוא תק"כ דרהם ,הוא שיעור אלף חמש
מאות ששים גרם ] 1520גרם[ .ומשיעור זה
יש להפריש חלה עם ברכה .עכת"ד .וכ"ה
בהליכות עולם ח"ה )עמ' רכג( ,ובחזו"ע
ברכות )עמ' ס( ,ובשו"ת יביע אומר ח"ט
)חאו"ח סי' קב אות ב( ע"ש.

הש"ע ,להפריש חלה בברכה משיעור קמח
של תק"כ דרהם .ע"ש .וכן האריך בזה

דעת פוסקי זמנינו בזה

הגאון סבא דמשפטים הרב יהושע מאמאן
זצ"ל בשו"ת עמק יהושע ח"ג )חאו"ח סי' כא(

שהמנהג פשוט להפריש חלה בברכה
כשיעור הרמב"ם ומרן ז"ל .ע"ש.

וכן

גם דעת הגאון הנאמ"ן שליט"א בקובץ
ויען שמואל חלק י"ח )סי' יט( שיש

להפריש חלה בברכה משיעור של 1560
גרם .ושכן פשט המנהג ,ובמקום מנהג לא

שיעור הדרהם ע"פ קונטרס "רביעית
הלוג"

ואף

אמרינן סב"ל .ע"ש .וכן כתב הגאון הרב בן
ציון מוצפי שליט"א בספרו פסח בציון )עמ'

קטז( ששיעור קמח החייב בהפרשת חלה,
על פי שבשו"ת יחוה דעת הנ"ל,

מנהגינו ע"פ הרמב"ם ומרן הש"ע ז"ל

העלה מרן זיע"א כהגר"ח נאה

שהוא תק"כ דרהם שהם  1560גרם קמח.

ששיעור הקמח להפרשת חלה בברכה הוא

ע"כ .וכן ראיתי להגאון רבי ברוך שרגא

 1.666ק"ג .אמנם בספרו הליכות עולם ח"א

שליט"א בשו"ת ברוך אומר )חיו"ד סי' רח(

)עמ' רפח-רצא( וכן בחזון עובדיה שבת ח"א

שכתב שיש להפריש חלה בברכה בשיעור

)עמ' יד( ,ובחזון עובדיה פסח )שם( חזר בו

קמח של  1560גרם .ע"ש .וע"ע בספר

וכתב ,שיצא לאור קונטרס "רביעית הלוג"

"לעשות את השבת" )הכנות לשב"ק עמ' מח(.

שח

 -סימן לה

תשע"ה ,שהתקבל מבני מרן הגאונים רבי

יש לחוש להפריש ללא ברכה
משיעור  1.456ק"ג

והלום

 +ירוץ דברו

יצחק יוסף ורבי דוד יוסף שליט"א ,שהעידו

ראיתי להגאון שניאור זלמן רווח
שליט"א בספרו תבואת השדה )עמ'

קמד( שכתב מתחילה שבמהדורה קמא של
הספר הנ"ל משנת תשנ"ט ,הורה לו מרן
הגרע"י זיע"א שיש להפריש חלה משיעור

על כך שכל כוונתו של מרן היתה שאין
לחוש לשיעור שלמעלה מ 3-גרם .וא"כ
נראה שיש להחמיר ולהפריש כבר משיעור
הנ"ל ) 1.456ק"ג( בלי ברכה .עכת"ד .וכיו"ב
כתב הגר"ב שרגא בשו"ת ברוך אומר )שם(,
שנכון להחמיר להפריש חלה בלי ברכה

 1560גרם עם ברכה ,ושבפחות מזה אין

משיעור של  1470גרם קמח ,וזאת ע"פ

צריך להפריש חלה כלל .וכל פסיקתו זו היא

דברי קונט' "רביעית הלוג" הנ"ל ,שכתב

מדברי הרב מרגולין שהוא מארי דשמעתתא

שכבר נודע בבירור שמשקל הדינר הוא

בקונטרסו "רביעית הלוג" ,שמצא בכל

 4.25גרם ,והדינר הוא דרהם וחצי ,ומזה

בדיקותיו שלא עלה הדרהם על שיעור

מוכח שהדרהם המדויק של הרמב"ם הוא

ציין

 2.83גרם .ע"ש .ונראה שיש לחוש לזה

שלשה

גרם,

אלא

שהוא

עצמו

שהשיעור העיקרי שנמצא היה בין  2.8ל3 -

לחומרא .עכת"ד .וכן עיקר.

גרם ,ולפ"ז היה לחוש ולומר שאכן בברכה
מסקנא דדינא

אין לברך אלא בתק"כ דרהם כפול  3גרם
שהם  1.560ק"ג קמח וכמ"ש בחזו"ע שם,
אולם בלא ברכה היה נכון לחוש לשיעור
 2.8גרם שהיה מצוי גם בין המטבעות,

שיעור הקמח החייב בהפרשת חלה
בברכה

הוא

חמש

מאות

ולהורות שיש להפריש חלה בלא ברכה

ועשרים דרהם ,שהם אלף וחמש מאות

החל משיעור  1.456ק"ג .ושוב דיבר בזה

וששים גרם קמח ,ויש לחוש להפריש

עם הרה"ג ר' יהודה מרגולין שליט"א,

חלה ללא ברכה כבר משיעור אלף ארבע

ואמר לו שיש מכתב בידו מי"ג תמוז

מאות וחמשים גרם קמח.

f

חלק

אבן
העזר
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סימן לו
שאלה :בעת הזו כאשר אויבנו ומבקשי רעתנו שולחים טילים מעזה
לישראל רח"ל ,האם מותר להתייחד איש ואשה במקלט או במקום
מוגן אחר בשעת אזעקה?
לכבוד ידי"ן היקר והנעלה ,כליל כל

אלא הוא הדין שצריך למסור נפשו גם

מעלה ,אוצר כלי חמדה ,אודם

באביזרייהו של אותן עבירות ,כגון נגיעה

ופטדה ,כש"ת הגאון הצדיק רבן גמליאל

בערוה או ריפוי בעצים של ע"ז וכיו"ב.

הכהן רבינוביץ שליט"א ,מחה"ס "גם
אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על שבת

והוכיחו כן מהגמ' בסנהדרין )עה ,(.שמובא
שם מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה
אחת והעלה לבו טינא )פרש"י ,נימוק מרוב

והמועדים ,ועו"ס חשובים .אחדשה"ט.

אהבה נטמטם לבו והעלה חולי( ,ובאו ושאלו

הנני להשיבו תשובה מאהבה.

לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל,

האם אביזרייהו דגילוי עריות נדחה
מפני פיקוח נפש

הנה

אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו .תעמוד
לפניו ערומה ,ימות ואל תעמוד לפניו
ערומה .תספר עמו מאחורי הגדר ,ימות ואל

נחלקו הפוסקים האם איסור יחוד הוא

תספר עמו מאחורי הגדר .ע"כ .ומוכח

בכלל אביזרייהו דגילוי עריות ואינו

לכאו' שלא רק בגילוי עריות ממש אמרינן

נדחה מפני פיקוח נפש ,או שמא אינו נכלל

יהרג ואל יעבור ,אלא אפילו באביזרייהו

באביזרייהו דגילוי עריות ונדחה הוא מפני

דגילוי עריות אמרינן הכי ,וכמ"ש הר"ן

פיקוח נפש .ותחילה יש לחקור אי אמרינן

)בפסחים דף ה :מדפי הרי"ף( וזת"ד :בכולהו

באביזרייהו דגילוי עריות יהרג ואל יעבור.

לאוי בגילוי עריות אמרי' יהרג ואל יעבור

דעת הסוברים שאביזרייהו דג"ע
אינו נדחה מפני פיקו"נ

דעת

והכי מוכח בס"פ בן סורר ומורה וכו',
ובודאי שדברים אלו אינם גילוי עריות ממש
אלא שעובר בהם על לאו דלא תקרבו

כמה מרבותינו הראשונים שהדין

לגלות ערוה שהוא לאו בגילוי עריות.

עריות

עכת"ד .וכ"כ עוד הר"ן )ביומא דף ג :מדפי

ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור ,הוא לא רק

הרי"ף( ע"ש .וכ"כ הנימוקי יוסף )סנהדרין דף

באדם שכפוהו לעשות את העבירה עצמה,

יז :מדפי הרי"ף( בזה"ל :הני שלשה עבירות

שבעבודה

זרה

וגילוי

שי
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דאמרי' יהרג ואל יעבור לאו דוקא בעבירה

בהגהות זר זהב )שם אות א( ע"ש .ונראה שכן

גופה אלא אינהו וכל אביזרייהו קאמרינן,

גם דעת הרמב"ם )פ"ה מהל' יסודי התורה ה"ב(

ופירוש אביזרייהו ,השייך להם .עכ"ל .וכ"כ

שכתב ,שבשלש העבירות של ע"ז גילוי

והרמב"ן

עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור .ולא

במלחמות )שם דף יח .מדפי הרי"ף( ,ובתורת

הזכיר מאומה לגבי אביזרייהו דהני עבירות.

האדם )ענין הסכנה אות ה( .וכ"כ המאירי

ומשמע שסובר שאין דין יהרג ואל יעבור

)סנהדרין שם( ,ורבינו יונה בפירושו למס'

באביזרייהו .וביותר יש לדקדק כן ממ"ש

אבות )פ"ג משנה יא( ,ובשערי תשובה )שער ג'

שם )בהלכה ו( שמתרפאין בכל איסורים

אות' קלז-קלח( .וע"ע בחי' רבינו דוד בונפיד

שבתורה במקום סכנה חוץ מע"ז וג"ע וש"ד

)פסחים כה ,(.ובמהר"ם חלאוה )שם( ,ובס'

שאפי' במקום סכנה אין מתרפאין בהם.

החינוך )מצוה רצו( ,ובחידושי הריטב"א )ע"ז

ע"ש .והשמיט את הדין דאין מתרפאין

הרז"ה

בעל

המאור

)שם(,

יא ,(:ובשו"ת הריב"ש )סי' רנה( ע"ש .ועוד
הוכיחו כן מהגמרא בפסחים )כה ,(.שאין
מתרפאין בעצי אשירה אף במקום סכנה,
דהוי אביזרייהו דע"ז .ע"ש.

בעצי אשירה הנ"ל .ומשמע דדוקא בע"ז
גופה אין מתרפאין אבל באביזרייהו כן
מתרפאין .וכן הבין המנחת חינוך )שם(

בדעת הרמב"ם .ע"ש .ובזה יהיה מדוקדק
לשון הרמב"ם שם )הלכה ט( שכתב :מי

דעת הסוברים שפיקו"נ דוחה
אביזרייהו דג"ע

אמנם

דעת התוס' )פסחים כה .ד"ה חוץ(,
והרא"ש )פ"ב דע"ז סי' ט( שהדין

שאין מתרפאין בעצי אשירה הוא רק כאשר

שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות ואמרו
הרופאים אין לו רפואה עד שתבעל לו.
ימות ואל תבעל לו אפילו היתה פנויה.
ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר אין מורין
לו בכך ,וימות ולא יורו לדבר עמה מאחורי

הרופא המין אומר שעצים אחרים לא

הגדר ,שלא יהיו בנות ישראל הפקר ויבואו

ירפאוהו ,ורק לעצי האשירה יש את היכולת

בדברים אלו לפרוץ בעריות .עכ"ל .ומבואר

לרפאותו ,אבל באמר הרופא להביא עצים

דס"ל דה"ט דאמרינן ימות ולא יספר עמה

ולא פירש מהיכן ,מותר להביא מעצי ע"ז.

הוא משום שלא יהיו בנות ישראל הפקר,

ולמדו בדעתם המנחת חינוך )מצוה רצו אות

ומיירי בין בפנויה ובין באשת איש .ומשמע

טו( ,והנצי"ב בהעמק שאלה )פר' וארא

דאי לאו האי טעמא היו מתירין לו לדבר

שאילתא מב אות ד( דלא אמרינן יהרג ואל

עמה מאחורי הגדר אע"ג דהוי אביזרייהו

יעבור על אביזרייהו דע"ז .ע"ש .ולפ"ז יש

דאשת איש .ושו"ר שכ"כ המנחת חינוך

לפרש כן גם בדעת הטור )יו"ד סי' קנה(,

)מצוה רצה סוף אות יט( ע"ש .ועוד שכתב

והמרדכי והסמ"ג שהובאו באיסור והיתר

הרמב"ם :ימות "ואל יורו לו" לדבר עמה

)סי' נט ס"ק לה( דקיימי בשיטת התוס' .ועי'

מאחורי הגדר .ומשמע שאם אמרו לו

ירוץ דברו +
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הרופאים שינצל אם ידבר עמה מאחורי

דברי הראשונים הסוברים שגם באביזרייהו

הגדר ,ורוצה לקום ולעשות כדבריהם אין

דהני ג' עבירות אמרינן יהרג ואל יעבור.

על בית דין למחות בידו ,ורק אם בא לשאול

ומשמע דלא שמיע ליה דהיינו לא סבירא

לפני הבית דין האם יש לו לעשות כן,

ליה האי דינא דיהרג ואל יעבור באביזרייהו.

עליהם להשיב שאסור וימות ואל תדבר

וכן למד מסתימת דברי הש"ע בס' גן נעול

עמו .שאם לא יורו כן יש לחוש שהמון העם

)יסודות ביחוד אות ז( ע"ש .וראה במנחת

יגררו ע"י זה לפריצות ממש ובנות ישראל

חינוך )שם( שהעיר על לשון הרמ"א שהגיה

יהיו כהפקר .ודו"ק .ועי' להרה"ג ר' פנחס

ע"ד הש"ע )בסימן קנז( שעל אביזרייהו ג"כ

עפשטיין ז"ל בס' מנחה חריבה )דף צח הובא

יהרג ואל יעבור ,והרי הש"ע לא ס"ל הכי

בס' טה"ב ח"ב עמ' ריט בהערה( מש"כ בזה.

וא"כ הוה ליה להרמ"א לכל היותר להביא

וע"ע בס' באר אלחנן )סי' ה אות ג( שהוכיח

דין זה בשם יש אומרים .ע"ש .אמנם לפי

במישור שדעת הרמב"ם שאין דין יהרג ולא

מש"כ לעיל שכן דרכו של הרמ"א בכמה

יעבור באביזרייהו .ע"ש .וע"ע בהעמק

דוכתי לכתוב בלשון סתם ולא בלשון י"א

שאלה הנ"ל שכתב שכן היא גם דעת רש"י

אע"פ שאין כן דעת הש"ע ,לק"מ .ודו"ק.

)סנהדרין עד (:ראה שם.

וראה עוד בהגהות זר זהב על האיסור והיתר
)סי' נט אות א( ע"ש.

בירור דעת מרן הש"ע

וכן

אלא

שעדיין יש להקשות על זה ממה
שכתב מרן הב"י בהלכות נדה )סימן

נראה לומר גם בדעת מרן הש"ע )יו"ד

קצה( לגבי מישוש הבעל את הדופק של

סי' קנה ס"ב( שהביא בסתם דעת התוס'

אשתו נדה ,שמשמע מדברי הרמב"ן שאם

הנ"ל ,שדוקא שאמר לו מעצי אשירה אסור

החולי מסוכן ואין שם רופאים שרי משום

להתרפאות במקום סכנה ,אבל בעלין סתמא

פיקוח נפש ,והוא משום שסובר שנגיעת

מותר לקחת עצי אשירה .ולאחר מכן הביא

נדה אינה אסורה אלא מדרבנן ,אבל

בשם יש אומרים דעת הר"ן ,דאף בסתם

להרמב"ם שסובר שנגיעת ערוה אסורה מן

אסור ליקח עצי אשירה .וידוע דדעת מרן

התורה ,הכא אע"פ שיש בו פיקו"נ אפשר

לפסוק כהסתם מול הי"א ,וא"כ מוכח דס"ל

דאסור משום דהוי אביזרא דג"ע .וצ"ע.

דאין דין יהרג ואל יעבור באביזרייהו דג"ע.

עכת"ד .ומשמע דס"ל בדעת הרמב"ם

עיין שם בבאר הגולה .וכ"כ המנחת חינוך

דאמרינן יהרג ואל יעבור באביזרייהו דג"ע,

)שם( בדעת הש"ע .ע"ש .ועוד יש להוכיח

ודלא כמ"ש לעיל .ומדברי הב"י הנ"ל כתב

כן מהא דפסק מרן )יו"ד ריש סי' קנז( שבג'

להוכיח בשו"ת אגרות משה )ח"א יו"ד סי'

עבירות של ע"ז ג"ע וש"ד אמרינן יהרג ואל

עד( דמרן הש"ע קאי ואזיל בשיטת הרמ"א,

יעבור .ולא הזכיר מאומה מענין אביזרייהו

דדין יהרג ואל יעבור קיים גם באביזרייהו

דהני ג' עבירות .וכן בבית יוסף לא הביא

דע"ז ג"ע וש"ד .ע"ש .אולם לענ"ד אין זה

שיב
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מוכרח ,שהרי הב"י נקט בלשון "אפשר",

את דבריהם באופן מוחלט שודאי ימות אם

ובסוף סיים בצ"ע ,ומשמע דלא ברירא ליה

לא יראנה וידבר עמה ,וודאי יחיה אם יעבור

כולי האי .ולפמשנ"ת לעיל משמע יותר

ויראנה וכו' ,אלא אומדנא היתה ,ששמא

דס"ל דלית דין יהרג ואל יעבור באביזרייהו.

הראיה או הדיבור עמה יצילוהו ממיתה.

ועוד שרבים מהאחרונים כתבו דמרן תבר

ולראשונים המתירים באביזרייהו ,לא נאמר

גזיזיה בשה"ט ממ"ש בב"י הנ"ל .עי' בש"ך

ההיתר אלא במקום שההצלה היא ודאית.

)סי' קצה סק"כ ,ובסי' קנז סק"י( ,ובשו"ת זרע

ע"ש .וראה עוד בערוך לנר )סנהדרין שם ד"ה

אמת ח"ג )חיו"ד סי' קטז( ,ובערוה"ש )סי' קצה

ימות( שכתב ,ששקר היה בפיהם של

ס"ק כו( ,ובס' טהרת הבית ח"ב )עמ' רטו

הרופאים כשאמרו שאין לו תקנה עד

והלאה( ,ובשו"ת תפלה למשה ח"ה )סימן לט(

שתבעל לו ,ולכן כשראו שלא יעלה הדבר

ודו"ק .ואכמ"ל.

בידו ,חזרו בהם ואמרו שגם אם תעמוד
לפניו יתרפא ,ושוב חזרו בהם ואמרו

יישוב שיטת הסוברים שפיקו"נ
אינו נדחה מפני אביזרייהו דג"ע
מהסוגיא בסנהדרין

וביישוב

שיטת האומרים דבאביזרייהו
דג"ע לא אמרינן יהרג ואל

יעבור מהא דמבואר בגמ' בסנהדרין )עה(.

שתדבר עמו וכו' .וראו החכמים שהבל
יהגה פיהם ולכן אמרו שימות ואל תדבר
עמו .ע"ש .וע"ע בשו"ת זרע אמת ח"ג )סימן

קטז( ,ובסנהדרי קטנה )שם ד"ה אע"כ(,
ובהעמק שאלה )וארא שאילתא מד אות ד(,
ובטהרת הבית ח"ב )עמ' ריט בהערה( מש"כ
בזה ודו"ק.

גבי ההוא דהעלה לבו טינא ,שאמרו חכמים
ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר .י"ל

סיכום השיטות עד כה

כמ"ש הרדב"ז בתשו' ח"ד )סי' אלף עו )ב((
דשאני התם שהחולי בא מחמת העבירה,

עכ"פ

נמצינו למדים דהאי דינא דיהרג ואל

לפיכך אמרו ימות ואל תדבר עמו מאחורי

יעבור באביזרייהו דגילוי עריות לאו

הגדר ,אבל היכא שהחולי לא בא מחמת

מילתא פסיקתא היא ,ושנויה במחלוקת

עבירה אפי' חולי שאין בו סכנה י"ל

הפוסקים .ואע"פ שדעת רוב הראשונים

שמותר .ע"ש .וכן כתב המהר"ם בן חביב

דהדין הוא שיהרג ואל יעבור באביזרייהו,

בתוספת יום הכיפורים )יומא פב .ד"ה כתב

מ"מ המנחת חינוך כתב בדעת התוס'

הר"ן( וע"פ זה דחה דברי הר"ן שהביא ראיה

והרמב"ם והש"ע דלא ס"ל הכי] .ולפ"ז כן

מהגמ' הנ"ל דדין יהרג ואל יעבור שייך גם

גם דעת הרא"ש והטור וסמ"ג והמרדכי[,

באביזרייהו דג"ע .והובא בהגהת המשנה

וכ"כ ההעמק שאלה בדעת רש"י וכמשנ"ת.

למלך )פי"ז מהל' א"ב ה"ז( ע"ש .ובאופן אחר

ומידי פלוגתא לא נפקא .ועי' עוד בס' שערי

יש ליישב גם ע"פ דברי החוות יאיר )סימן

קידוש השם )שער ג' ענף ג'( ,ובס' גן נעול

קפב( שפירש בסוגיין שהרופאים לא אמרו

)יסודות ביחוד אות ז( ,ובס' באר אלחנן

ירוץ דברו +

שיג

 -סימן לו

)סימן ה( ,ובס' אוצר היחוד )עמ' קעד והלאה(

תקרבו ,אבל כשלא היה בפשיעתו שפיר י"ל

ע"ש.

דעשה דפיקו"נ דוחה ל"ת דקירבה דג"ע,
וכ"ש שאר חייבי לאוין ועשה ,וכ"ש יחוד

דעת הסוברים שאיסור יחוד נכלל
באביזרייהו דג"ע

ואחר

דעריות אפי' דאשת איש ודאי נדחה
מפיקו"נ .ומ"ש הש"ך )יו"ד סי' קצה סק"כ(

הודיענו אלקים את כל זאת הבוא

דרשאי למשש הדופק בערוה וכו' ,הוא נמי

נבוא לדון באיסור יחוד האם הוא

מטעמא דכל שהוא משום רפואה נדחה ע"י

נכלל באביזרייהו דג"ע או לא ,דהנה בשו"ת

עשה דהצלת נפשות .וכן מ"ש בסוטה )כא(:

צור יעקב )סי' טז( כתב בפשיטות שגם כשיש

דחסיד שוטה מאן דלא מציל אשה מטביעה

חשש סכנה לא הותר היחוד ,והביא ראיה

וכו' ,הוא נמי משום עשה דוחה ל"ת.

מדברי הרמ"א הנ"ל )יו"ד סי' קנז( בשם הר"ן

עכת"ד .ומבואר מדבריו דאע"ג דלדינא

דאפי' באביזרייהו דג"ע יהרג ואל יעבור.

העלה להקל ,מ"מ ס"ל שיחוד נכלל

ע"ש .ומבואר דס"ל שיחוד בכלל אביזרייהו

באביזרייהו דג"ע .וכ"מ מהגרש"ק בשו"ת

דג"ע .וכ"כ בשו"ת זרע אברהם יצחקי

טוב טעם ודעת )מהדו"ק סי' קצב( ,דאיסור

)חיו"ד סי' ה סוף דף לד( ,דאפי' ביחוד אמרינן

יחוד הוא בכלל אביזרייהו דג"ע ]אמנם גם

הרחקות

הוא העלה להקל בכמה אופנים[ .ע"ש .ועי'

אביזרייהו דג"ע נינהו] .ועי' באוצה"פ

בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו )סי' מ פ"א אות ח

)סק"א אות ז( מה שהקשה עליו[ ע"ש .ועי'

והלאה( ,ובס' נשמת אברהם )אה"ע סי' כב

בשו"ת פני אריה )חאה"ע סי' לג( שכתב

ס"א( ,ובס' שיעורי תורה לרופאים להגר"י

נכלל

זילברשטיין שליט"א ח"ב )סימן קו( מה

יהרג

בדעת

ואל

יעבור,

הר"ן

דכל

ודעימיה

הני

דיחוד

באביזרייהו דג"ע ולא נדחה מפיקו"נ .אולם

שכתבו בזה .ע"ש.

הוא כתב שנראה לו עיקר כדברי המהר"ם
בן חביב הנ"ל ,דדוקא גילוי עריות ממש
דאיסור כרת לא נדחה מפיקו"נ ,משא"כ
קריבה דהוי רק בלאו וכו' ,וכש"כ יחוד
ודאי דנדחה מפיקו"נ ,דהא בכל מקום עשה

דעת הסוברים שאיסור יחוד אינו
נכלל באביזרייהו דג"ע

איברא

דחזיתיה להגרא"י אונטרמן זצ"ל

דוחה לא תעשה ואפי' באיסורי ביאה,

בשו"ת שבט מיהודה ח"ב )חאה"ע

והצלת נפשות ודאי דהוי עשה ,וה"נ למה

סי' כ( שדן בנ"ד וכתב ,דנראה לומר שאין

לא ידחה עשה דפיקו"נ הל"ת דקריבה

איסור יחוד נכלל לגמרי בתוך אביזרייהו

דג"ע ,וראיית הר"ן מסנהדרין הנ"ל יש

דג"ע ואינו בסוג של קריבה לעריות כלל .כי

לדחות ע"פ מש"כ התוס' בעירובין )ק,(:

בכל עניני קריבות הנזכרים בגמ' ובפוסקים

דכשבא ע"י פשיעה לא דחי עשה לל"ת.

יש משהו מעין העבירה עצמה ,כמו בע"ז

טינא

שהוא מחבב אותה ע"י גיפוף ונישוק ,אע"פ

בפשיעתו לא דחי עשה דפיקו"נ ל"ת דלא

שאין זו עבודה ממש .וכמו בעריות

ע"ש.

וא"כ

התם

דהעלה

לבו

שיד

 -סימן לו

 +ירוץ דברו

דמפורש ברמב"ם כי אם חיבק ונישק דרך

אביזרייהו דג"ע שיש בהם הנאה מן העריות

תאוה עובר משום לא תקרבו .וכן גם

באיזה צורה שהיא ,אין נדחין מפני פיקו"נ,

בעובדא דסנהדרין שאמרו תעמוד לפניו

כמו שפסק הרמ"א )סי' קנז ס"א( ,אבל יחוד

ערומה או תספר עמו אחורי הגדר ,זהו ג"כ

הרי הוא איסור מסוג אחר שאין בו הנאה

ענין הנאה מערוה במידה ידועה ,ואמרו

של חיבה ולכן כשיש פיקו"נ הוא נדחה ככל

הרופאים כי מילוי תאוותו עי"ז ג"כ תספיק

האיסורים .וכשהריצותי דברים אלה לפני

לו ,ולכן אסרו חכמים כל זה מפני

ת"ח מובהקים הסכימו ע"ז .עכת"ד .ולפי

אביזרייהו דג"ע .אבל איסור יחוד אינו כלל

דברים אלה אף הסוברים ששייך דין יהרג

בגדר הנאה ותאוה ,דגם כשאינו רואה את

ואל יעבור באביזרייהו מודים דבאיסור

האשה ואינו מדבר ולא חושב עליה ,ג"כ

יחוד לא אמרי' הכי ,הואיל ואינו נכלל

אסור להמצא במקום אחד ,ויסוד הדין הוא

באביזרייהו דג"ע .ושוב מצאתי שקדמו

להתרחק ממצב שיש בו אפשרות לבוא

בסברא זו בהגהות זר זהב על האיסור והיתר

לעבירה של עריות .והנה ראיתי בדברי בעל

)סי' נט אות א( שאין איסור יחוד נכלל

המאור )סנהדרין דף יז :מדפי הרי"ף( כי הוא

באביזרייהו דג"ע ,והאריך בלהג הרבה

מגדיר את הענינים הללו לא בלשון

יגיעת בשר להוכיח כן מכמה דוכתי בש"ס

אביזרייהו אלא "כל מידי דמטי ליה לעובר

כיעו"ש .וכ"כ סברא זו הרב השואל בשו"ת

העבירה הנאה בג' העבירות הללו יהרג ואל

משנה הלכות ח"ג )סימן מח( ,וכן תמצא בס'

יעבור" .וזהו ממש כדברינו ,וממילא אין

שער היחוד )חלק הארוך עמ' סא( ע"ש.

לכלול בתוך זה את איסור היחוד שאינו
בכלל ענין של הנאה .ובאמת גם קריבה של
נגיעה בגופה וכדומה רק מחמת חיבה,

דברי הגאון הציץ אליעזר ,ומו"מ
בדבריו

אסור כמפורש בש"ך )סי' קצה סק"כ( וביחוד
אין ענין של חיבה אלא איסור הרחקה

אמנם

בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו )שם אות יא(

מעבירה ואיסור זה נדחה מפני פיקו"נ ככל

כתב ,שמתבאר מדברי החינוך )מצוה

איסורים שבתורה .וראיה לזה מדברי הגמ'

קפח( שאיסור יחוד הוא אביזרייהו דג"ע,

בסוטה )כא (:שאמרו שם ,איזה חסיד שוטה,

דמדי דברו שם בלאו דלא תקרבו לגלות

כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו

ערוה כתב וז"ל :ועוד אמרו רז"ל במצוה זו

אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה .ע"ש.

שאסור להתייחד עם כל העריות דבר תורה

ושם אין הנגיעה בה מאביזרייהו מפני

בין זקנה בין ילדה ,שהיחוד לגלות ערוה

שאינה כלל דרך חיבה ,אבל האם היתכן

הוא יגרום .עכ"ל .ומבואר להדיא שהחינוך

לומר שכשאין איש אחר שם אסור להצילה

הכניס איסור היחוד בגדר המצוה של לא

מפני שכשיוציאה מן הנהר יעבור על איסור

תקרבו ,וא"כ היינו אביזרייהו דג"ע] .אמנם

יחוד? אתמהה .ולפי האמור יוצא כי

במסקנתו העלה הצי"א דיחוד נדחה מפני

ירוץ דברו +
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פיקו"נ מכמה טעמים .ע"ש[ .אולם כבר

ומשמע דבעינן שיהא באביזרייהו מיהת

תפס בזה על הצי"א בס' מנחת איש )פי"ט

לאו של תורה ,ולפ"ז אם האיסור הוא רק

הערה ו( דאין דבריו מוכרחים ,דהא בגמ'

מדרבנן ,אין בזה דין יהרג ואל יעבור .וכן

)קידושין פא (:אמרו רמז ליחוד מן התורה

מדוקדק מדברי מרן הב"י )יו"ד סי' קצה(

מנין ,שנאמר כי יסיתך אחיך בן אמך וכו',

שהבאנו לעיל ,שכתב בפשיטות שבאיסור

הרי להדיא דלא מצאה הגמ' לאסור יחוד

דרבנן לא אמרי' יהרג ואל יעבור .וכן

אלא מפסוק זה ,וכמ"ש גם במנחת חינוך

מבואר בש"ך )שם סק"כ ,ובסי' קנז סק"י( ע"ש.

שם )אות ב( ,ולפי דברי הרב צי"א היה לגמ'

וכ"כ המנחת חינוך )מצוה רצה אות יט ד"ה

להביא הפסוק דלא תקרבו ,שממנו נלמד

ולכאו' קשה( דלא שייך לומר אביזרייהו דג"ע

איסור היחוד מן התורה ,ובע"כ דלא היתה

באיסור דרבנן .וכ"כ מהר"י אלגאזי בקהלות

כוונת החינוך שהוא ממש מכלל הלאו דלא

יעקב )תוספת דרבנן אות א סק"ו( ,וכן מוכח

תקרבו ,אלא רק ר"ל שיש עוד איסור בענין

מהעיון יעקב )סנהדרין כב (.ע"ש .מיהו

זה אף שאינו מכלל הלאו .ע"ש .וכעין זה

מדברי הרמב"ן בתורת האדם )בשער המיחוש

כתב בס' שער היחוד )שם עמ' ס( בדעת

ענין הסכנה אות ה( מתבאר דגם באיסורי

החינוך ,דאין כוונתו דהמתייחד עובר ממש

דרבנן אמרי' יהרג ואל יעבור באביזרייהו.

על לא תקרבו ,אלא דשורש איסור לא

ע"ש בלשונו .וכ"ד הרא"ם המובא במשנה

תקרבו ושורש איסור יחוד אחד הם ,והוא

למלך )פ"ה מהל' יסודי התורה ה"ב(] ,ועי' מה

שגורם לגלות ערוה .והרי דרכו של החינוך

שהקשה עליו במנחת חינוך שם .ועי'

כן לכלול דברים הדומים ברעיון אע"פ

בשו"ת טוטו"ד )סי' קצב( ,ובשו"ת אג"מ

שאינם ממש מענין המצוה .ע"ש .ועי' בספר

)ח"א יו"ד סי' עה( ואכמ"ל [.וע"ע בברכי יוסף

גן נעול )יסודות ביחוד אות ז( שהוכיח

)יו"ד סי' קנז שיו"ב סק"ה( ,ובשו"ת חתם סופר

שהמנחת חינוך ג"כ ס"ל הכי בדעת החינוך.

)אה"ע ח"ב סי' פג( ע"ש .ומ"מ מדברי הר"ן

ע"ש .ועי' עוד בס' דבר הלכה )סי' א הערה

א( מש"כ בדעת החינוך.

ועוד

ומרן הב"י והרמ"א מבואר דלדינא יש
להקל בדרבנן .וכן הסכמת רוב האחרונים.

יש לאלוה מלין בס"ד ,דהנה מלשון

ודו"ק .ולפ"ז כל הנ"ל חזי לאיצטרופי

הר"ן )בפסחים שם( מבואר דאם הוי

לסניף להקל ע"פ שיטת הסוברים שכל

הוא

איסור יחוד הוא מדרבנן בלבד ]ואע"ג דלא

באביזרייהו דג"ע שדינו ביהרג ואל יעבור.

קי"ל

חזי

וכן מדוקדק מלשון הרמ"א )סי' קנז ס"א(

לאיצטרופי[ .ואף להסוברים דאיסור יחוד

שכתב וז"ל :וכל איסור עבודת כוכבים וג"ע

הוא מה"ת ,מ"מ ביחוד מדרבנן כגון עם

וש"ד אע"פ שאין בו מיתה "רק לאו"

פנויה טהורה ,או עם ב' נשים וכדו' ,יש

בעלמא ,צריך ליהרג ולא לעבור .עכ"ל.

להתיר בפשיטות במקום סכנה.

"לאו"

דלא

תקרבו,

אזי

נכלל

הכי,

מ"מ

לסניף

להקל

שטז

 -סימן לו

וגדולה

 +ירוץ דברו

מזאת י"ל ע"פ דברי המנחת חינוך

כלל כשלעצמה ,י"ל דכו"ע יודו שאין

)מצוה קפח אות ב( שכתב ,דאפי'

נחשב העבירה על זאת כי אם כעבירה על

להסוברים שיחוד מה"ת מ"מ לא מצינו זה

אחת משאר מצות התורה אשר אין לך דבר

בלאו רק מהדרש דאם מתייחדת עם בנה

שעומד מפני פיקו"נ .עכת"ד.

)עי' קידושין פ ,(:והו"ל לאו הבא מכלל עשה
דאינו לוקה .ע"ש .וכ"כ הגר"א בביאורו )סי'

איסור יחוד נדחה מפני פיקו"נ

כב סק"ד( וז"ל :ואף להסוברים שד"ת היא,
מ"מ אינו אלא עשה .עכ"ל .ועי' בחידושי

ולפי

האמור נראה דלדינא איסור יחוד

המאירי )קידושין פ (:שכתב ,שאיסור יחוד

נדחה מפני פיקו"נ ,וכמה טעמים

אינו ממנין המצות כלל .ע"ש .ולפ"ז י"ל

לדבר :א .שמא לא אמרינן באביזרייהו

דמכיון דהר"ן והרמ"א מרבי באביזרייהו רק

דג"ע יהרג ואל יעבור .ב .אף את"ל

חייבי לאוין ,א"כ אין לך בו אלא חידושו

דבאביזרייהו דג"ע שייך דין יהרג ולא

בחייבי לאוין ממש ולא בלאו הבא מכלל

יעבור,

נכלל

עשה .ומותר איפוא היחוד משום פיקו"נ

באביזרייהו דג"ע .ג .אף להסוברים ששייך

אפי' באשת איש אליבא דכו"ע .וכ"כ

דין יהרג ואל יעבור באביזרייהו דג"ע ,ה"מ

בשו"ת ציץ אליעזר )שם אות יג( ע"ש.

באיסורי לאוין ,אבל בלאו הבא מכלל עשה

שמא

איסור

יחוד

לא

הוסיף שם בציץ אליעזר )אות יד(

לא אמרינן הכי ,ולדעת כמה מן הפוסקים

שבנידונינו כו"ע יודו דלא נאמר הך

יחוד הוא לאו הבא מכלל עשה .ד .אף

דינא דיהרג ואל יעבור גם באביזרייהו

להסוברים ששייך דין יהרג ואל יעבור

דג"ע .דהאי דינא אמרינן דוקא היכא

באביזרייהו ,ה"מ באיסורי לאוין ,אבל

היא

באיסורי דרבנן לא אמרי' הכי .וא"כ חזי

המטרה של המבוקש ,כגון שהמכוון של

לצרופי דעת הסוברים שאיסור יחוד אינו

הכופה שיעבור ע"ז ,או שהדבר כשלעצמו

אלא מדרבנן .ה .שמא אף להסוברים

הוא המטרה לרפואה להתרפאות מזה ,וכל

דבאביזרייהו דג"ע שייך דין יהרג ואל

כדומה לזה ,אבל היכא שזה רק אמצעי כדי

יעבור ,ה"מ דוקא היכא שהעבירה היא

להגיע אל המטרה ,ואין על העבירה הזאת

המטרה של המבוקש ,אבל היכא שזה רק

כשלעצמה שום כפיה של עבירה על דת,

אמצעי כדי להגיע אל המטרה ואין על

וגם אינה כשלעצמה שום מטרה לרפואה

העבירה כשלעצמה שום כפיה של עבירה

להתרפאות על ידה ,אזי בכה"ג כו"ע יודו

על דת ,אין על זה דין יהרג ואל יעבור.

דאין ע"ז דינא דיהרג ואל יעבור ,ולא על

ומכל הני טעמי תריצי נראה בפשיטות

כגון דא הוא שנפסק בש"ע יו"ד שם ]א"ה-

שאיסור יחוד נדחה מפני פיקו"נ .וכן

מיירי על הרמ"א בהגה[ .דיהרג ואל יעבור,

הסכמת רוב ככל האחרונים כפי שעיני

וא"כ בנידונינו שעבירת היחוד אינה מטרה

המעיין תחזינה מישרים.

ועוד

דהעבירה

הזאת

של

האביזרייהו

ירוץ דברו +

 -סימן לו

יחוד במקלט בשעת אזעקה ,ד'
הגאון העולת יצחק שליט"א

ומעתה

שיז

הבוא נבוא לדון לגבי יחוד בשעת
סכנה כגון כשיש אזעקה וכדו',

הנה כבר נשאל בזה בשו"ת עולת יצחק
ח"ב )סי' רמ( בזמן מלחמת המפרץ בדבר
אשה אלמנה הדרה לבד בביתה וליבה חרד
להשאר בזמן האזעקה יחידית ,אם בשעת
צורך גדולה כזאת מותר לאיש אחד
שבשכנותה להיות עמה במחיצתה מזמן

אציגה נא הסוגיא אודות יחוד בשעת
אנינות .הנה שנינו בקידושין )פ (:לא יתייחד
אדם עם שתי נשים ,אבל אשה אחת
מתייחדת עם שני אנשים .ואמרינן עלה
בגמ' ,נימא מתני' דלא כאבא שאול ,דתניא
כל שלשים יום יוצא בחיק ונקבר באשה
אחת ושני אנשים ,אבל לא באיש אחד ושתי
נשים ,אבא שאול אומר אף באיש אחד
ושתי נשים .אפי' תימא אבא שאול ,בשעת
אנינות תביר יצריה ,ורבנן סברי לה כר'

שנשמעת האזעקה עד זמן ההרגעה .וכן

יצחק דאמר ר' יצחק ,מה יתאונן אדם חי

איש ואשה האסורים ביחוד ,אם מותר להם

גבר על חטאיו ,אפי' בשעת אנינותו של

להכנס לחדר האטום מאחר שאין פנאי אז

אדם יצרו מתגבר עליו .ואבא שאול כי כתיב

לחפש מקום אחר ,וכל כיו"ב .והשיב,

ההוא במתרעם על מדותיו כתיב וכו' ,ורבנן

דאע"ג דקי"ל כרבנן דאף בשעת אנינותו

כההוא מעשה דההיא איתתא דהוה עובדא

של אדם תביר יצריה ,מ"מ כתב הב"י )יו"ד

ואפיקתיה .ע"כ .ובפשטות משמע דלרבנן

סי' שנג( בשם הגהות אשרי בשם או"ז ,דאם

אפי' בשעת אוננות לא תביר יצריה ,ושייך

הם קרובים לתינוק שרי ,דמחמת אנינותייהו

איסור יחוד.

תביר יצרייהו .וא"כ בזה איכא למילף

ורוב

הראשונים פסקו הלכתא כרבנן ודלא

היתרא בקל וחומר לנ"ד ,דאם כשהמת רק

כאבא שאול ,וכמ"ש הרמב"ם )פי"ב

מוטל לפניהם תביר יצרייהו ,כל שכן כאשר

מהל' אבל ה"י( ,וספר המנהיג )הל' אבל עמ'

פחד מסכנת מות ח"ו עליהם עצמם .לפיכך

 ,(176והמאירי )מו"ק דף כד סע"א( ,ובפסקי

אין לחוש שיפתנה ח"ו לדבר עבירה גם אם
יצטרך להשקיט בדברים את פחדה ,וק"ו
שאין לחוש לאונס ,כי הלב רחוק מזה,
וברור שאפי' איש לא יזדקק לאשתו בשעה
כזו ,והרי טעם איסור יחוד אינו אלא מפני
שדבר זה גורם לגלות ערוה .ע"ש שהאריך
לפלפל בזה והביא עוד סימוכין להקל.
הנלע"ד להעיר על דב"ק

אמנם

הריא"ז )פ"ג דמו"ק הלכה ה( ,ורבינו מאיר
המעילי בעל המאורות )מו"ק דף כד,(.
ושיבולי הלקט )הל' שמחות אות יב דף קעב
ע"א( ,והרי"צ גיאת בס' מאה שערים )הל'

אבל עמ' מא( ע"ש .וכן פסק מרן בשלחנו
הטהור )יו"ד סי' שנג ס"ד( בזה"ל :ונקבר
באשה אחת ושני אנשים אבל לא באיש
אחד ושתי נשים משום יחוד .עכ"ל .ומוכח
דס"ל דאף בשעת אנינות לא תביר יצריה

אם יורשה לי הקטן להעיר קצת

וקיים איסור יחוד .וכ"פ הלבוש )יו"ד שם(,

בדב"ק ,וטרם כל שי'ח יהיה בארץ,

ובערוך השלחן )שם ס"ג( ע"ש.

שיח

 -סימן לו

והקושיא
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על דברי הרמב"ם ומרן הש"ע

דאיכא אבילות ,אע"ג דבעלמא היכא דליכא

והלבוש זועקת ,היאך התירו

אבילות אסרינן ליחוד כי האי .עכ"ל] .א"ה-

בזה יחוד של אשה אחת עם שני אנשים,

מה שהביא בתחילת דבריו שהתוס' תירצו

והלא לשיטתם אסור לאשה אחת להתייחד

אליבא דאבא שאול וכו' ,כתב מרן החיד"א

אף עם נשים הרבה ,דליכא כשרים האידנא.

בשו"ת שער יוסף )סי' ד( דאגב שיטפיה כתב

וכבר הקשה כן בכסף משנה )פכ"ב מהל' א"ב

כן כי סוגיא ערוכה היא בקידושין ,והתוס'

ה"ח( ע"ד הרמב"ם ,ותירץ ,דדוקא ביחוד

הביאו רק דברי הגמ' .ע"ש[ .וכתירוץ זה

ממש בבית שאין הפתח פתוח לרה"ר אסר

תמצא גם בעצי ארזים )סי' כב סק"ה( ע"ש.

הרמב"ם להתייחד שני אנשים עם אשה

ולכאורה יש להקשות על דבריהם ,שהרי

אחת ,משא"כ בדרך לבית הקברות .ע"ש.

מוכח בגמ' דרק לאבא שאול תביר יצריה

אמנם

הרב המגיה בכסף משנה שם העיר
ע"ז ,דאם ההליכה לבית הקברות

חשיב כפ"פ לרה"ר אמאי אסרינן באיש
אחד עם שתי נשים ,הרי בפ"פ לרה"ר אין
חוששים משום יחוד .ולכן כתב ליישב
באופ"א ,דהרמב"ם אסר באשה אחת עם
שני אנשים כיון דאין מחזיקים סתם בני

בשעת אנינות אבל לרבנן לא ,וכיצד איפוא
העמידו דלדעת הרמב"ם גם לרבנן תביר
יצריה בשעת אנינות .ושו"ר שהקשה כן בס'
חדושים ובאורים )קידושין סי' טז אות ו( .ועי'
מ"ש בזה בס' דברי סופרים ח"ב )סי' יז(,
ובס' גן נעול )פ"א הערה  .(92ואכמ"ל.

וטובינא

דחכימי מרן החיד"א בשו"ת שער

אדם לכשרים ,אבל כשעוסקים במת אפי'

יוסף )סי' ד( כתב ליישב דעת

סתם אנשים מחזיקים אותם לכשרים ,ועל

הרמב"ם ע"פ דברי המשנה למלך )פ"א מהל'

כן מותר לאשה אחת להתייחד עם שני

סוטה ה"ג( שסובר בדעת הרמב"ם דלאו

אנשים ,משא"כ שתי נשים עם איש אחד

מדינא אסר יחוד של אשה אחת עם שני

דאפי' כשרים אסור ,לא מהני מה שעוסקים

אנשים ,אלא לחומרא בעלמא נקט כן ,וכאן

במת .ע"כ .וכעין זה תירץ הלחם משנה

דאיכא טירדא ואבילות ,אוקמינן ליה אדינא

)בהלכות אבל שם( וז"ל :ולי נראה לתרץ כפי

דסתם אנשים כשרים הם ומותר לאשה אחת

שתירצו התוס' לאבא שאול דאמר אף באיש

להתייחד עם שני אנשים .ע"ש .וע"ע

אחד עם שתי נשים ,דאע"ג דאמרינן

בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו )סי' מ פ"ג אות ה(,

בקידושין דאין איש אחד מתייחד עם שתי

ובשו"ת דברי בניהו חי"ד )סי' מב אות ה

נשים ,בשעת אבילות דטרידי שרי .וכי האי

והלאה( .אולם לעיל )פרק ה סעיף א( הבאנו

דרבינו

שלדעת רבים מהפוסקים הרמב"ם ס"ל

)הרמב"ם( ,דיחוד כי האי דאשה אחת עם שני

דמדינא אסור לאשה אחת להתייחד עם שני

אנשים דאינו יחוד גמור כאיש אחד עם

אנשים ,ושכן הסיק לבסוף גם מרן החיד"א.

נשים דהוי יחוד טפי ,מקלינן הכא משום

עש"ב.

גוונא

משנינן

לרבנן

אליבא
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לכל השיטות הנ"ל אין היתר

ואומר לי לבי אני יצחק המחבר דהלכה

להתייחד יחוד גמור אף בשעת

כאבא שאול דודאי מסתברא דבמתרעם על

אנינות ,דלשיטת הלחם משנה והרב המגיה

מדותיו איירי קרא ואפילו אבא שאול לא

בכס"מ והעצי ארזים ,הותר יחוד בשעת

שרי לקוברו באיש אחד ובשתי נשים אלא

אנינות רק באשה אחת ושני אנשים .וה"ה

שהם קרובים של תינוק ,דמחמת אנינותייהו

גם לשיטת הלחם משנה .ואילו מדברי מרן

תביר יצרייהו ,אבל אם אינם קרוביו ,ודאי

בכס"מ משמע דאף באוננים אין היתר

אתו לידי עבירה דהא אינם אוננים .עכ"ל.

להתייחד אפי' אשה אחת עם שני אנשים

ומוכח דלרבנן בכל גוונא אסור ואף

אלא רק במקום פתוח ואף שיש במקום זה

בקרובים ,ורק אבא שאול התיר בקרובים.

משום יחוד בעלמא.

ולפ"ז לכל הראשונים הנ"ל ומרן הש"ע

כל

קבל דנא חזינן למרן הבית יוסף )יו"ד
סי' שנג( שהביא דברי הגהות אשרי )סי'

פח( בשם אור זרוע אהא דתניא גבי הוצאת
נפל לקבורה אבל לא באיש אחד ושתי נשים
אלא אם כן הם קרובים לתינוק .ע"כ .וכ"כ
הרמ"א בדרכי משה )אות א( ,וביאר דהטעם
שמותר כשהם קרובים הוא משום שאין
היצר מתגרה בעת צרה ,וכשהם קרובים הוה
לדידהו כעת צרה .ע"ש .וכ"כ הב"ח
והפרישה )שם אות ד( .ולכאו' לפ"ז משמע
דס"ל למרן הב"י דבשעת אנינות תביר
יצריה ואין בזה משום יחוד .וזה דלא כמ"ש
בש"ע הנ"ל דאף בשעת אנינות קיים איסור
יחוד .ועי' בהגהות יד שאול )יו"ד סי' שנג(

מה שכתב בזה ,וראה מה שהשיבו השדי

שפסקו כרבנן אין היתר להתייחד אפי'
בקרובים .וכל זה דלא כמשתמע מדברי
הגהות אשרי הנ"ל בשם האו"ז דקאי את"ק.
ודו"ק .וכן ראיתי להבית מאיר )על יו"ד סי'

שנג( שכתב :הב"י והפרישה העתיקו בשם
הג"א דקרובים וכו' ,והוא תימא דבקידושין
)פ (:מבואר דזה אינו אלא לאבא שאול
וחכמים אוסרים ,וזה נראה טעם הש"ע
שהשמיט דעתו .ובמקו"א הארכתי ליישבו.
עכ"ל] .וכוונתו למ"ש בחי' לקידושין שם.
כיעו"ש[ .ודבריו נאמנו עד מאוד בהגלות
נגלות לנו דברי האו"ז במקורם .וע"ע בשדי
חמד )שם( שכתב ,ולדידן דקי"ל כרבנן גם
בקרובים אסור ,ויפה עשה מרן שהשמיט
דברי הג"א בש"ע .ע"ש .ולפיכך גם על
אוננים חלים כל דיני יחוד.

חמד )כרך ד ערך אבילות אות קצט( .וע"ע בס'
דבר הלכה )חלק השו"ת סי' ב( ואכמ"ל.

ובאמת

שמקור דברי הגהות אשרי אינם
אלא מפסקי האו"ז )מו"ק אות מט(

שכתבם רבינו חיים מווינא בנו של האור

אף העולת יצחק לא העלה בפשיטות
להתיר

ואחר

הודיענו אלקים את כל זאת ,יש

זרוע ,אולם המעיין באור זרוע שלפנינו )הל'

להעיר טובא על ראייתו של הגר"י

אבילות ח"ב סי' תכב( ימצא שכתב בזה"ל:

רצאבי שליט"א בשו"ת עולת יצחק מדברי

שכ
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הב"י הנ"ל ,דמ"ש מרן הב"י בשם האו"ז

בזה ,וציין שאף הגרי"ש אלישיב הורה

הוא רק אליבא דאבא שאול ,ואנן קי"ל

בתחלה להקל בזה אך חזר בו כיון שהיא

כרבנן כמו שפסקו רוב הראשונים ועל

סברת הכרס בלי ראיה .ושוב הביא ששאל

צבאם מרן הש"ע ,דאף בשעת אנינות לא

בזה את הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,וענה לו

תביר יצריה .ולכן השמיט מרן ז"ל משלחנו

שקשה להתיר כי אין לדמות ענין לענין אם

הטהור דברי האו"ז ,וכמ"ש הבית מאיר

לא שנזכר מפורש בדברי חז"ל .וגם

והשדי חמד הנ"ל .ולפ"ז אין מקום להתיר

הרהמ"ח הגר"י רצאבי נר"ו סיים שם דהוא

כלל ע"פ דברי מרן הב"י הנ"ל .ואכן הרגיש

במקומו עומד להלכה ולא למעשה כי גם

בזה הרב עולת יצחק מו'ל סו'ף תשובתו,

עוד גדולים שדיבר עמהם בזה לא הסכימו

וכתב ע"ז ,דמ"מ יש לצרף שיטת האו"ז

להתיר ,ושהכל לפי עיני ראות המורה.

דפסק כאבא שאול לסניף ,ובנ"ד דאתי בק"ו
מסתברא דכו"ע מודו .ע"ש .אולם בתר
דסגידנא קמיה נלע"ד שאין דבריו מוכרחים
דהנ"ד אתי בק"ו ,דבשעת אנינות שקרובו
מוטל לפניו מסתברא דחמיר טפי כמ"ש בס'

עכ"ד .ע"ש .וע"ע מ"ש בזה ידידי הגאון
רבי אלחנן פרינץ שליט"א בשו"ת אבני דרך
ח"ו )סי' קעח( ,וידידי הגאון רבי מתתיהו
גבאי שליט"א בספר בית מתתיהו ח"ב )סי'

כג( ודו"ק.

גן נעול )פ"א הערה  ,(95ואף אי נימא דלא
חמיר ,מ"מ דיו לבוא מן הדין להיות כנדון,

ותצא דינ'א

וכשם שאסור היחוד בשעת אנינות לדידן
דקי"ל כרבנן ,ה"ה בזה .וכ"כ גם בס' מנחת
איש )פכ"ה הערה ב( ע"ש.

ומה

שכתב עוד שאפי' איש לא יזדקק
לאשתו בשעה כזו ,אכן יש פנים

לכן נראה שכל שיש מקום אחר מוגן,
אין להתיר יחוד במקלט או בחדר
מוגן אחר ,וידוע שלפי הוראות פיקוד

מסבירות לדבריו ,אמנם יד הדוחה נטויה

העורף ניתן להיות בשעת אזעקה גם

לומר דכיון שאשתו מצויה לו תמיד אכן לא

בחדרי מדרגות באופן שאין שם חלונות,

יזדקק לה בשעה כזו ,אבל בסתם אשה

ואין חייב להיות דוקא במקלט .ורק

דעלמא שלא יתאפשר לו להיות עמה שוב

בשעת הדחק גדולה כשאין מקום אחר

במצב של יחוד ,יצרו יתגבר עליו גם בשעה
כזו ,ובפרט שכאשר הם בתוך חדר מוגן או
מקלט הפחד מתפוגג מעט ,וזאת מלבד
שמים גנובים ימתקו והבן.

ומה

גם

שהביא

בתשובתו

שהגר"י

זילברשטיין שליט"א פרסם לאסור

כלל להתמגן ,ניתן להקל בזה באופן
עראי במקום פיקוח נפש.
הנלע"ד כתבתי ,והשי"ת יאיר עינינו
בתוה"ק.
הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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סימן לז
חתן מבני אשכנז שפתח את הדלת בחדר יחוד אחרי דקה או שתים,
האם צריך לשהות שוב שיעור יחוד משעת סגירת הדלת?
שאלה :לכבוד הגר"א ולר שליט"א ,אם

)פ"י מהל' אישות ה"א( ומרן הש"ע )סי' נה ס"א(

החתן פתח הדלת בחדר יחוד

"שענין החופה הוא שיביא החתן את הכלה

אחרי שעבר רק דקה אחת או שתים,
האם צריך שוב לחכות מהתחלה שבע
דקות ממתי שסוגר הדלת שוב ,כמו
שמחכים תמיד.

לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו",
לכאורה היה צריך לעשות את היחוד מיד
לאחר הברכות .אמנם אין זה מוכרח ,דהנה
הר"ן )פ"ק דפסחים ז (:כתב וז"ל :ולענין
ברכת נשואין נהגו שאין מברכין אלא לאחר

תשובה :לכבוד ידידי היקר והנעלה,

כניסה לחופה ,לפי שאין ברכות אלו אלא

כליל כל מעלה ,מוציא לאור

ברכות תהלה ושבח ,תדע שהרי מברכין

בהינומא,

אותם כל שבעה .וכן נראה מדברי בה"ג.

הגה"צ רבן גמליאל הכהן רבינוביץ

אבל הרמב"ם )פ"י מהל' אישות ה"ג( כתב

תעלומה,
שליט"א.

תורתו

יוצאת

אחדשה"ט,

אענה

לכת"ר

בקצירת האומ"ר כמיסת הפנאי.
מנהג בני ספרד שאין חדר יחוד

הנה

שצריך לברך אותן קודם נשואין ,וכן דעת
הרמב"ן ז"ל .ולא מפני שהן בכלל מ"ש כל
המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ,שהרי
אלו ברכות השבח הן ,אלא מפני שחופה
יחוד היא ובעינן ראויה לביאה ,וכלה בלא

טרם כל שי'ח יהיה בארץ ,אציין

ברכה אסורה לבעלה כנדה .ע"כ .ומבואר

שידוע ומפורסם שמנהג הספרדים

מד' הר"ן דא"צ שיהיה היחוד מיד לאחר

ובני עדות המזרח שאין החתן והכלה

הברכות ,דאין הברכות האלו אלא ברכות

מתייחדים מיד לאחר אמירת השבע ברכות,

השבח ,ולא בעינן שיהיו עובר לעשייתן.

אלא היחוד נעשה רק בשעת לילה מאוחרת

והנה הטור )אה"ע ריש סי' סב( כתב ,מברכין

לאחר שסיימו הסעודה כאשר מגיעים

ברכת חתנים קודם כניסה לחופה .וכתב ע"ז

לביתם .ולכאורה יש בזה הפסק גדול בין

מרן הב"י :ומ"ש רבינו קודם כניסה לחופה,

ברכת הנשואין לחופה ,ובשלמא לדעת

כ"כ הרמב"ם בהל' אישות )פ"י ה"ג( ,והטעם

הפוסקים הסוברים שהחופה אינה יחוד

מבואר משום דכל המצות מברך עליהן

אלא פריסת הטלית על ראש החתן והכלה

עובר לעשייתן .והר"ן )פסחים ז :ד"ה ולענין(

בשעת הברכות ,ניחא .אמנם לדעת הרמב"ם

כתב ,אבל הרמב"ם כתב שצריך לברך אותן

שכב
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קודם נשואין וכ"ד הרמב"ן ז"ל ,ולא מפני

מהרימ"ט בחידושיו )ריש כתובות( ,וכ"כ

שהיא בכלל מש"א כל המצות מברך עליהן

הגאון שער המלך )פ"י מהל' אישות קונ' חופת

עובר לעשייתן ,שהרי אלו ברכות השבח

חתנים ס"ס ט( ,וכן כתב הגאון רבי אהרן בן

הם ,אלא מפני שחופה יחוד הוא ובעינן

שמעון בספר נהר פקוד )אה"ע דף טז ע"ב(

ראויה לביאה ,וכלה בלא ברכה אסורה

ע"ש .וראה מה שהאריך בזה הגאון

לבעלה כנדה .ע"כ .וממה שהביא מרן דברי

הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א בספרו

הר"ן באחרונה משמע דס"ל הכי .וכ"כ

שובע שמחות )עמ' רמח-רנג( וכתב שכן

בשו"ת יבי"א ח"ה )חאה"ע סי' ח אות ב(

הנהיגו ראשי ישיבת פורת יוסף הגאון

דנראה שמרן סבר וקבל דעת הר"ן שברכות

הגדול רבי עזרא עטייה והגר"י צדקה

השבח הן .ע"ש.

והגרב"צ אבא שאול ועוד .ע"ש .ועל כן אין

וכן

העידו בגודלם רבים מפוסקי ספרד
במשך הדורות שאין מנהג הספרדים

לבני ספרד לזוז ממנהגם ,וכל המשנה ידו
על התחתונה .ועיין עוד בשו"ת יבי"א ח"ה
)חאה"ע סי' ח( ומשם בארה .1

להתייחד מיד לאחר החופה ,וכמ"ש בשיורי
הכנה"ג )או"ח סי' שלט סק"י( שרק בע"ש נהגו
בקושטא שהחתן והכלה מתייחדים .ע"ש.
ומוכח שבשאר ימות החול לא היו מייחדים
החתן והכלה לאחר הברכות .וכ"כ הגאון

מנהג בני אשכנז להתייחד מיד אחר
החופה

אמנם

מנהג בני אשכנז לייחד את החתן
והכלה מיד לאחר החופה בחדר

 1וראה בשו"ת תשובות והנהגות ח"ו )סי' רסב( שכתב וז"ל :מנהגינו שאחר החופה מתייחדים
החתן והכלה בחדר וכו' ,אבל אצל הספרדים לא נהגו לעשות כן .ועובדא אירע אצל חתן
בחור ישיבה ספרדי שרבותיו ראשי הישיבה הפצירו בו שלא ינהג כמנהג אבותיו בני ספרד וכו'.
ולענ"ד נראה דאין להפציר בבחור ספרדי לשנות ממנהגם שלא להתייחד עם הכלה ,שאצלינו
שנוהגים שהחתן והכלה מתייחדים בחדר לזמן ,ישנם חתנים שמתחממים ובאים לידי הו"ל רח"ל.
ואולי מהאי טעמא נהגו אצל הספרדים לא להחמיר לצאת ידי השיטות שחופה זהו יחוד ,שחששו
שזוהי חומרא שעלולה להביא לידי מכשול כמו שכתבתי .וכש"כ מה שנתפשט בזמנינו להתייחד
עם הכלה לשעה ויותר ,בודאי ראוי לחשוש שיבוא לידי הרהורים ר"ל .ולכן אני אומר שאם הוא
ספרדי ורוצה לנהוג כאבותיו ,אין להפציר בו לנהוג לשנות לנהוג כמנהגינו ,רק כל אחד ינהג
כאבותיו ,שדי לנו האשכנזים שאנו חייבין לא לשנות ממנהג אבותינו שמתייחדים אחר החופה,
אבל הספרדים שלא נהגו כן למה לנו לשנות אצלם לנהוג חדר יחוד ,שהמנהג עלול להביא לידי
מכשולות וכו' .עכת"ד .ודפח"ח .וע"ע בירחון יתד המאיר )סיון התשע"ד גליון  (149במאמרו
של הגר"א בחבוט שליט"א .ודו"ק.
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יחוד המיוחד להם ,וכמו שכתב בדרשות

)יחוד ,פרק טו סעיף יא ,עמ' תלו והלאה( וקיצור

מהרי"ל )הל' נשואין דף סא ע"א( ,שמנהג

הדברים הוא דמצינו בזה מחלוקת רבתי

קדמונים לייחד החתן והכלה אחר שבע

בפוסקים ,שלדעת הגאון המנחת יצחק ח"ד

ברכות בחדר אחד ואוכלים שם ביחד ,כדי

)סי' צד אות ט( הוי חמש דקות .וכן הסכים

שיהיה לבו גס בה ,ואין שם רק אשה אחת

הגרא"י שלזינגר שליט"א בשו"ת באר

מקרובות הכלה המשרתת להם ,ורק לאחר

שרים ח"ג )סי' ב אות ה( .ועיין עוד בשו"ת

עמהם

אגרות משה ח"ד )אה"ע סי' סה אות כב(

ולשמחם ,והאידנא נשכח המנהג והכל

שפשוט לו שמעבר לשיעור זמן ביאה יש

נכנסים לשם ,ואין שם שום יחוד ,ולא נכון

להוסיף זמן לפשוט הבגדים ,וזמן לרצותה.

הוא .ע"כ .וכ"כ הרמ"א בהגה )סי' נה ס"א(

ע"ש .וכן הסיק בשו"ת דברי בניהו חי"ד

וז"ל :והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה

)סי' מב אות י( כיעו"ש.

מכן

נכנסים

הקרואים

לאכול

מקום שמכניסין שם יריעה פרוסה ע"ג
כלונסות ומכניסין תחתיה החתן והכלה
ברבים ומקדשה שם ומברכין שם ברכת
ארוסין ונשואין ואח"כ מוליכים אותם
לביתם ואוכלין ביחד במקום צנוע וזה
החופה הנוהגת עכשיו .עכ"ל .וכן המנהג
פשוט בזמנינו בקרב בני אשכנז ,שמיד

ואילו

בשו"ת להורות נתן ח"א )ס"ס נח(

סבר דהוי שלש דקות ,וכן הסכימו
הגר"מ מאזוז באור תורה )שנת תשמ"ט סי'

קעה( ,וכן העלה הגר"ד טהרני נר"ו בשו"ת
דברי דוד ח"ב )חאה"ע סי' ה( ,וכ"כ מרן
הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א בילקו"י
)קיצור ש"ע הל' יחוד( ע"ש.

לאחר ברכות הנשואין מוליכים את החתן
והכלה לחדר יחוד המיוחד להם .וע"ע

והגר"מ

בספר פתחי מגדים )פרק לד סי' כג( ע"ש.

שטרנבוך בס' אורחות הבית )פי"ד

הערה פ( כתב דהוי שתי דקות .ובס'
תורת היחוד )פ"א הערה כג( כתב בשם

כאשר התייחדו החתן והכלה רק
למשך דקה או שתים

ומעתה

הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבפחות מדקה אחת
ודאי שאין בזה שיעור טומאה אפי'

יש לדון לפי מנהג בני אשכנז,

לחומרא ,ובשעת הדחק אפשר להקל עד

כאשר החתן פתח את הדלת

דקה וחצי .ע"ש .והגאון החסיד רבי סלמאן

בחדר היחוד טרם שהו שם שיעור יחוד לכל

מוצפי זצ"ל )הובא בספר עולמו של צדיק עמ'

השיטות ,האם צריך לחזור ולסגור שוב

 (122בדק ומצא דשיעור האסור ביחוד הוא

הדלת ולהמתין שוב שיעור יחוד שלם.

דקה וחצי .ע"ש.

שיעור זמן האסור ביחוד

והנה

ואילו

הגר"א הורביץ בספר דבר הלכה
)בשו"ת שבסוה"ס סי' יא( כתב דשיעור

בענין שיעור הזמן האסור ביחוד,

היחוד הוי  35שניות .ובקונטרס הלכות

הארכתי בזה בספרי אמרתו ארץ

יחוד )להרב זאב בוגרד עמ'  (18הביא שכן דעת

שכד
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הגר"נ קרליץ זצ"ל .וכ"כ בשו"ת אבני

במחלוקת הפוסקים האם יחוד הוי איסור

ישפה ח"ג )חאה"ע סי' קד ענף ג( ,וקרוב לזה

עצמי או גזירה ,וכבר הארכתי בזה בספרי

כתב בשו"ת חיי הלוי )סי' עח אות ח( ,וכן

אמרתו ארץ )פרק טו סעיף יג ,עמ' תמג והלאה(

העלה בספר אוצר היחוד )עמ' תב-תד( ע"ש.

ע"ש ואכמ"ל[ .ואף שרבו החולקים בדין זה

ובספרי

הנ"ל העלתי דיש לתפוס עיקר
כדעת הגריש"א והגר"ס מוצפי

כמבואר שם ,מ"מ חזי לאצטרופי בנ"ד.

ומה

גם שכבר כתב המשנה ברורה )סי' שלט

דהוי דקה וחצי ,ובשעת הדחק אפשר להקל

ס"ק לב( דבבתולה סגי אפי' יחוד

יותר מזה ,עד לערך שלש דקות .וכשיש

בעלמא ולא בעינן דוקא יחוד הראוי לביאה,

ספק ישאלו לחכם .כיעו"ש באריכות.

ולכן אפי' אם היתה נדה או שבני אדם
נכנסין ויוצאין שם באותו חדר ולא הוי יחוד
הראוי לביאה ,אעפ"כ הוי חופה גמורה

מסקנת הנדון דידן

ומעתה

וקונה בבתולה קנין גמור למהוי כנשואה

יש לומר שאם שהו בחדר היחוד

בכל הדברים .עכת"ד .וכ"כ בשו"ת פני

במשך דקה וחצי ויותר ,לדעת

יהושע )סי' ג( ובלחם יהודה עייאש )דף מב

פוסקים רבים קיימו בזה שיעור זמן יחוד,
ומעיקר הדין אינו צריך לחזור ולסגור הדלת
ולשהות שם שוב במשך שבע דקות כנהוג.
דיש לצרף בזה גם שיטות הסוברים דיש
איסור יחוד כבר בחצי שיעור ,וכמבואר
בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קו"א אות רו( ,ועיין

ע"ב( ע"ש .ויש לצרפו אף לכאן .ודו"ק.

אך

מ"מ כיון שבנקל יכול הוא לסגור שוב
את הדלת ולקיים יחוד בשיעור זמן

המוסכם לכל הדעות ,ראוי לעשות כן,
ולענ"ד אין צריך להמתין יותר מחמש
דקות.

מ"ש בזה הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ

בברכת התורה

תשובות ח"ג )סי' קפז( ודו"ק] .ועוד יש
להאריך בזה אם דין זה דחצי שיעור תלוי

ידידו עוז ,הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f

חלק

חושן
משפט
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כמה חקרי הלכות בהאי דינא דאמרו חז"ל שהאוכל בשוק פסול
לעדות
לכבוד ידיד נפשי וחביבי ,ליש ולביא,

ולא במשנה דאיתא התם שפסול" ,כיון

איש רם ונעלה ,מיחידי סגולה,

שאינו מן היישוב ממילא אינו מקפיד על

רב פעלים לתורה ולתעודה ,אוצר כלי

עצמו ואין לו בושת פנים ,וכן האוכל בשוק

חמדה ,כש"ת הגה"צ רבי גמליאל הכהן
רבינוביץ שליט"א ,מחה"ס החשובים
"פרדס יוסף החדש" על שבת והמועדים,
ו"גם אני אודך" ועו"ס רבים .אחדשה"ט.

הואיל ואין מקפיד על כבודו אינו בוש
לזלזל בעצמו וליפסל" .ע"כ .ובפשטות
נראה מדברי רש"י דבכל גוונא כיון שאוכל
בשוק נפסל כיון שאין לו בושת פנים,
ומשמע שאפילו בפעם אחת .אמנם הב"ח

להלן כמה תשובות לשאלות שחקר

)חו"מ סי' לד( כתב בדעת רש"י ,דהיינו דוקא

כת"ר נר"ו בענין האוכל בשוק פסול

דרגיל הוא לאכול תמיד בשוק דאין לו

לעדות.

בושת פנים וכו' .ע"ש.

מקור הדין

בגמרא

בקידושין )דף מ סע"ב( איתא ,ת"ר
האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב,

ג' פירושי התוספות

ובתוספות

)שם ד"ה ויש אומרים( הקשו על

ויש אומרים פסול לעדות .אמר רב אידי בר

פירוש רש"י ממעשה שהובא

אבין הלכה כיש אומרים .ע"כ .ורוב ככל

בירושלמי )מעשרות פ"ג הי"ב( שרבי שמעון

רבותינו הראשונים והאחרונים הביאו דין

בנו של רבי אכל בשוק ,ופגשו רבי מאיר

זה להלכה.

ואמר לו שאין שבח לתלמיד חכם שיאכל

בדעת רש"י ז"ל

והנה

בשוק ,ומשמע שרק לתלמיד חכם זה גנאי
לאכול בשוק ולא לשאר בני אדם .ומחמת

רש"י )ד"ה ופסול לעדות( פירש,

כן הביאו התוס' ג' פירושים על דברי הגמ':

שהטעם שמי שאינו לא במקרא

א .רבינו חננאל פירש ,דהכא מיירי שהוא

שכו
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חוטף מאנשים ואוכל ולכן פסול ,משא"כ
בירושלמי לא מיירי בחוטף  .1והקשו
התוס' על הר"ח שאם מיירי בחוטף הרי
הוא גזלן ,ופשוט שפסול ,ותירצו ב'
הא'

שחוטף

פחות

 +ירוץ דברו

שאוכל סעודה של פת שגנאי ביותר,
ומעשה דר"ש ברבי שהובא בירושלמי לא
הוה בפת ,ומ"מ גנאי הוא רק לתלמיד
חכם  .3ע"ש.

משוה

תירוצים,
פרוטה  .2והב' שגוזל דבר שאין מקפידים

האם לדעת ר"ת דוקא בקובע
סעודתו נפסל לעדות

עליו .ב .רבינו אליהו פירש ,דמיירי שהולך
וטועם קצת מכל אחד כאילו רוצה לקנות
מהם ,ואתי שפיר מה שדימוהו לכלב,

והנה

מרן בבית יוסף )חו"מ סי' לד( הביא

שדומה לכלב שאוכל קצת כאן וקצת כאן.

שהרא"ש )סי' סה( כתב סברת רבינו

ג .ורבינו תם פירש ,שאוכל בשוק היינו

תם ולא הזכיר בה פת ,אלא כך כתב ,ורבינו

1

ורבים מן הראשונים הביאו דברי ר"ח הללו ומהם בפסקי ריא"ז )סנהדרין פ"ג אות יז(,
וברא"ש )פ"ק דקידושין סי' סה( ,ובפי' ר"י אלמדארי )סנהדרין כו ,(:ובמרדכי )קידושין סי'

תקג( ,ובחידושי הריטב"א )קידושין מ ,(:ובנימוקי יוסף )שם( ,ובפסקי מהר"ח אור זרוע )סנהדרין
פ"ג אות יח( ,וכ"כ בהגהות אשרי )פ"ג דסנהדרין אות יב( ,פירוש האוכל בשוק היינו שחוטף
משל אחרים פחות משוה פרוטה ואוכל .מא"ז .ע"ש.

2

ולכאורה יש להקשות ,דהא קי"ל דאסור לגזול ולגנוב אף פחות משוה פרוטה ,כמ"ש
הרמב"ם )פ"א מהל' גניבה ה"א וה"ב ,ובפ"א מהל' גזילה ה"ב( ,ומרן בש"ע חו"מ )סי' שמח

ס"א ,וסי' שנט ס"א( שאסור לגזול או לעשוק או לגנוב אפילו כל שהוא .ע"ש .ונראה דר"ל
דאע"ג דגזילה אסורה אף בפחות משוה פרוטה ,מ"מ בכה"ג אינו נפסל לעדות .ודו"ק .וע' מה
שהאריך בזה בקובץ שואל ומשיב ח"ג )סי' סו בהערה( ואכמ"ל.
 3ובאמת דיש סיוע לסברת ר"ת מהא דאיתא במסכת כלה רבתי )פרק י' דנ"ה ע"ב( :האוכל
בשוק חברו של כלב ,והני מילי בנהמא ומידי דרעבתנותא ,אבל מידי אחרינא לא .ע"כ .הרי
להדיא שדוקא באכילת פת שהוא גנאי יותר וכפירוש ר"ת .וכ"כ בספר יגל יעקב בהגהותיו על
השו"ע )סי' לד סעי' יח( :ואני מצאתי בספר כלה רבתי כדברי ר"ת .וכ"כ בספר עבודת המלך
)פ"ה מהלכות דעות ה"ב( שהתוס' שחילקו בין פת למידי אחרינא הוא כמבואר במסכת כלה.
ע"ש .וכ"ה במטה יהודה על ספר מדרש מספר )ערך אכילה ושתיה אות סב( .וכ"כ בפירוש מעין
גנים על מסכת כלה שם ,דמכאן מוכח להדיא כפירוש ר"ת שפי' דהא דאמרינן האוכל בשוק פסול
לעדות ,היינו שאוכל סעודה דפת דגנאי יותר .וכ"כ הגר"ח קנייבסקי שליט"א בפירושו למסכת
כלה שם .ולכאורה הוא פלא שלא הזכירו רבותינו בעלי התוספות והראשונים הא דמסכת כלה,
ובהגהות רגלי מבשר על ספר התשבי )אות חי( כתב ,שבעלי התוס' לא ראו ברייתא זו ,וכפי
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שכז

תם פירש דהאי אוכל בשוק היינו כשאוכל

בתוס' .ע"ש .ובודאי שזוהי גם כוונת הטור

שם סעודתו .וביאר הב"י דס"ל להרא"ש

שדרך בדרך אביו הרא"ש .וכתב ע"ז הג"ר

אליבא דר"ת דאוכל בשוק היינו קובע

אייל שרגא נר"ו בקובץ נר דוד חי"ג )סי' ב(,

סעודתו בשוק .וכ"כ להדיא הטור שם.

דמסתברא מילתא דאילו ראה מרן דברי

ומשמע דס"ל למרן אליבא דהרא"ש,

הרא"ש בתוספותיו ,לא היה משוה פלוגתא

דכשקובע סעודתו בשוק אף בלא אכילת פת

בין התוס' להרא"ש בסברת ר"ת ,ועכ"פ גם

פסול לעדות .אולם הרא"ש בתוספותיו

לדברי מרן ז"ל בין לדעת התוס' ובין לדעת

)קידושין שם( כתב ,שאוכל שם סעודת פת

הרא"ש בסברת ר"ת ,האוכל מעט פת בשוק

דגנאי הוא טפי בפת כשאוכל ומברך בשוק.

אינו נפסל לעדות ,אלא דוקא באוכל סעודה

ע"כ .ונראה לומר דאף מש"כ בפסקיו

שהיא לפחות כזית פת .רק דלשיטת הרא"ש

שאוכל שם סעודתו ,כוונתו היא לסעודת

ע"פ מה שלמד מרן ז"ל כשקובע סעודתו

פת .וכ"כ בקרבן נתנאל )שם אות ל( לבאר

בשוק אף בלא פת נפסל לעדות ,וכגון

מש"כ הרא"ש ,כשאוכל שם סעודתו דהיינו

שאוכל מנה הראויה להתכבד שהיא ארוחה

פת ,דכל הסעודה קרי ע"ש לחם .וכ"ה

ממש אף שאכלה בלא פת ,בכה"ג ס"ל

הנראה לא הייתה מצויה ביד כל ,ולכך הביאו כן רק בשם רבינו תם ולא הזכירו דהכי איתא
בברייתא .ע"ש .והביאו בספר מעט צרי )עמ' ד( .וכ"כ הגרי"ח סופר שליט"א בספר שלום יעקב
)סי' כה( דאין לתמוה מדוע שום אחד מרבותינו הראשונים לא הזכיר דברי רז"ל במסכת כלה,
כי כבר נתברר אצלי בראיות שמסכת זו לא הגיעה לידי רבותינו הראשונים ז"ל ,ולכן אין כאן
תמיהה כלל .ע"ש .אמנם בשו"ת אפרקסתא דעניא ח"א )סי' קעז אות ג( כתב ,שאכן כדברי רבינו
תם מבואר להדיא במסכת כלה ,ובאשר נסתפק הרב השואל אם מסכת זו הייתה למראה עיני
רבותינו הראשונים ,הנה בודאי שמסכת כלה הייתה למראה עיניהם ז"ל ,דהרי אמרו חז"ל )שבת
קיד (.איזהו ת"ח וכו' זהו ששואלין אותו דבר הלכה בכ"מ ואומר ואפילו במסכת כלה .ופירש"י
ואפי' במסכת כלה ,דלא רגילי בה אינשי .אלא דמסכת כלה רבתי אפשר דלא הייתה לפניהם ,או
דלא הוו רגילי בה .וי"ל דר"ת כיוון לדבריהם ז"ל ,וכיו"ב כתב הג"ר יוסף צבי היילפרין בספרו
צרי לנפש יפה )סי' יז אות ג( .ונראה לומר דמה שאמרו במסכת כלה והני מילי בנהמא ומידי
דרעבתנותא ,או או קאמר ,ותרי מילי נינהו ,או שאוכל פת וכפירוש ר"ת ,או שאוכל בדרך
רעבתנות כדוגמת החוטף ואוכל כפירוש ר"ח ,שהוא ודאי דרך רעבתנות ,ובחד מינייהו נפסל
לעדות וכדאמרן .והביא כל הנ"ל הג"ר אייל שרגא שליט"א בקובץ נר דוד חי"ג )סי' ב( ומשם
בארה .וע"ע להג"ר יצחק מאזוז נר"ו בקובץ ויען שמואל חי"ט )סי' עז הערה  (2ודו"ק.
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למרן שגם זה בכלל סברת ר"ת שפסול

בחנות ולא בשוק אלא מפני צורך גדול ,כדי

לעדות .וראה בזה עוד בספר משפט ערוך

שלא יתגנה בפני הבריות .ע"כ .והנה משמע

)סי' לד סעי' יח אות ב ובהערות  (3-4ע"ש.

לכאורה דהקפידא מצאה מקום לנוח רק
אצל ת"ח ולא אצל שאר העם ,ודלא כמ"ש

והרמב"ם

בדעת הרמב"ם ז"ל

בהלכות עדות הנז' לעיל ,דהתם משמע

)פי"א מהל' עדות ה"ה( כתב וז"ל:

שהאיסור הוא על כל בני האדם ולאו דוקא

הבזויים

פסולים

לעדות

מדבריהם ,והם האנשים שהולכים ואוכלין
בשוק לפני כל העם ,שחשוב ככלב ואינו
מקפיד על עדות שקר .עכ"ל .ועיין בבית
יוסף )שם( שהביא משמיה דרבינו ירוחם
)מישרים נתיב ב ח"ד ,דף יג (.שכתב דדעת
הרמב"ם היא כדעת ר"ת .ומרן הב"י העיר

בת"ח .ותירץ בכס"מ ,דמ"ש בהל' עדות
היינו כשאוכל בפני כל העם ,וזה שייך בכל
בני האדם ,ואילו בהל' דעות מיירי באוכל
בשוק בעת שאין מצויים שם רוב העם ,ולכן
אינו נפסל לעדות ,אבל לת"ח ראוי להימנע
גם בזה אם לא במקום צורך גדול .ע"ש.

אמנם

הב"ח )חו"מ סי' לד( רוח אחרת עמו

ע"ז ,וז"ל :ולא ראיתי בדברי הרמב"ם

בדעת הרמב"ם ,והיינו דאינו פסול

הכרע לכך ,ויותר נראה לומר דס"ל דהא

לעדות אלא בדאית ביה תרתי ,דאוכל בשוק

דאמרינן פסול לעדות היינו כשאוכל בשוק

בפני הכל וגם בשעת אכילה הולך ואוכל

בפני כל העם ,אבל אם אוכל בשוק שאין בו

ואינו יושב במקום אחד ,והך דירושלמי

רוב העם אלא קצת עוברים ושבים ,לא

אינו אלא ביושב בשוק במקום אחד ואוכל,

מיפסיל והיינו ההיא דירושלמי .ע"כ] .ועיין

דלשאר בני אדם אין קפידא ,ולת"ח גם זה

בספר ראש יוסף )סי' לד ס"ק סב( ,ובספר

אינו שבח .והעיר על פירוש מרן הב"י

פנים במשפט )שם ס"ק לו( ,שכתבו ליישב

שחילק בין בשוק בפני כל העם ובין בשוק

דברי רי"ו דהרמב"ם סובר כר"ת .ע"ש.

היכא דליכא אלא קצת עוברים ושבים ,דלא

ואכמ"ל[.

נהירא ,אלא כל שוק שווה כיון דרבים

הרי

שביאר בדעת הרמב"ם ,דמה שאמרו

בוקעין

לשיעורין .ע"ש.

בגמ' שפסול לעדות הוא רק באוכל
בפני כל העם ,אך כשאין בשוק רוב העם

בו,

ולא

נאמרו

דברי

חז"ל

ואיך

שיהיה היוצא מדברי הרמב"ם ,דאין

באותה העת אלא מקצת עוברים ושבים,

חילוק אם אוכל פת או מאכל אחר,

עדיין לא נפסל לעדות ,ומ"מ לת"ח ראוי

אלא לדעת הב"י אליבא דהרמב"ם ,כל

להימנע אף בכה"ג.

שאוכל במקום שיש הרבה אנשים נפסל

ובדרך

זו יישב בכסף משנה מ"ש הרמב"ם

לעדות ,ובמקום שיש רק קצת עוברים

בהלכות דעות )פ"ה ה"ב( וז"ל:

ושבים אין קפידא ,ומ"מ ת"ח צריך להימנע

כשהחכם אוכל מעט זה הראוי לו לא

גם בזה אם לא במקום צורך גדול .ולדעת

יאכלנו אלא בביתו על שלחנו ,ולא יאכל

הב"ח אליבא דהרמב"ם ,אם אוכל בשוק

ירוץ דברו +
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בפני העם וגם הולך ואוכל ,דהיינו שאינו

א .לדעת רש"י כל שרגיל הוא לאכול בשוק.

יושב במקום אחד ,נפסל לעדות ,אבל אם

ב .לדעת ר"ח כל שחוטף ואוכל .ג .לדעת

יושב בשוק במקום אחד ואוכל אין קפידא,

רבי אליהו כל שהולך אצל המוכרים וטועם

ות"ח צריך להיזהר גם בכה"ג.

משל כולם מעט מעט כאילו רוצה לקנות
מהם .ד .לר"ת דוקא בסעודת פת .ה.

דברי המאירי ז"ל

ועין

רואה לרבינו המאירי )קידושין שם(

שכתב בזה"ל :ובתלמוד המערב
פרשוה בחוטף ואוכל .ופרשוה רבותי

להמאירי כל שאוכל בשוק

ובחיפזון .ו .להב"י בדעת הרמב"ם כל
שאוכל בפני כל העם .ז .להב"ח בדעת
הרמב"ם כשהולך ואוכל בשוק בדרך
הליכתו.

שאוכל דרך גרגרנות בחפזון על דרך
"חוטפין מצה בערבי פסחים" )פסחים קט

וכפירש"י שם ודלא כפי' הרשב"ם( ,שאם חטיפה
ממש האי יש לך סרך פסול מצד אחר והוא
הגזל ,אלא שמ"מ כבר פירשוה שם
]בירושלמי[ בגזל פחות פחות מפרוטה
ואוכל בשוק .והוא שאמרו שם ,ר' חזא ליה
לר"ש ברבי אכיל בשוקא ,אמר ליה גנאי
הוא לתלמיד חכם שיאכל בשוק ,והקשה לו
מזו שאף בכל אדם אמרו שפסול לעדות
ופירשה בחוטף פחות משוה פרוטה ואוכל.
עכ"ל .ולדבריו יוצא שאם אוכל בדרך ארץ
ולא בגרגרנות אפילו בפני העם ואפילו פת
לחם אינו נפסל לעדות .וע"ע בחידושיו
לסנהדרין )כו.(:
סיכום השיטות עד כה

ונמצא

בגרגרנות

טעם הפסול משום בזיון ולא משום
איסור

וברוב

ככל הראשונים מבואר הטעם
דפסול לעדות משום שהוא מזלזל

בעצמו ואינו בוש לאכול בפרהסיא ,ולכן
הוא בכלל הבזויים הפסולים לעדות ,דכל
המזלזל בעצמו אינו כשר להעיד .וברור
שאין הפסול משום דעביד איסורא או
דחשיב

רשע.

וכמבואר

בדברי

רש"י

והרמב"ם הנ"ל .וכן כתב להדיא רבינו
חננאל בתשובה שהובאה בספר גנזי קדם
)חלק ג תשובה ד( וז"ל :האוכל בשוק לא
איפסל מחמת הרשע ולא מחמת איסורא
דעבד ,אלא משום דזלזול עבד בנפשיה
בפני רבים וכו' ,ומי שמזלזל בעצמו
באכילה בשוק פסול לעדות  .4ע"ש .וכ"ה

דשבעה קנים יוצאים מן המנורה

באוצר הגאונים )קידושין סי' רמ( .גם בחי'

בגדר האוכל בשוק פסול לעדות:

הר"י מיגאש )קידושין מ (:כתב ,פירשו

 4וראה בספר הזכרון "אהל חייא" )עמ' לו הערה  (192שהקשו ,דדברי רבינו חננאל בתשובה
הנ"ל סותרים למה שכתבו התוס' בשמו ,דבתשובה כתב שאינו פסול מחמת שהוא רשע או
שעבר על איסור ,אלא רק מחמת שהוא מזלזל בעצמו .ואילו התוס' כתבו בשמו דדמי לכלב

של
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הגאונים ואמרו לאו משום דאיפסיל מחמת

ווייל )סי' קכח( ,ובערוך השלחן )סי' לד סעיף

רשע הוא ולאו משום דאיסורא קעבד ,אלא

יח( ואכמ"ל.

משום דהוא פחות וירוד ואינו נוהג כבוד
בעצמו ,ומי שזאת מעלתו אין עדותו
מקובלת .ע"ש .וכ"ה בשו"ת הר"י מיגאש
)סי'

קנט(.

וכ"כ

בתשובות

הרשב"א

המיוחסות להרמב"ן )סי' קיא( בזה"ל :שהרי
פסלו אוכל בשוק ,ואין זה מצד שבא בו
האיסור בתורה או בדברי סופרים וכו',
והטעם לזה הוא שהאוכל בשוק מזלזל
עצמו הרבה למלא בטנו ,ומי שעושה כן
ניכר מתוך מעשיו שאין חושש לדבר ,ושמא
ג"כ לא יחוש לזלזל בעדותו .עכת"ד.
ובהגהות אשרי )פ"ג דסנהדרין אות יב( כתב,
האוכל בשוק דומה לכלב ופסול משום
דכיון דחציף כולי האי יקבל נמי שכר

בירור דעת מרן הש"ע ז"ל

אחר

הדברים האלה נרדפה לדעת מה דעת
מרן בשלחנו הטהור )חו"מ סי' לד סעיף

יח( וז"ל :הבזויים פסולים לעדות מדבריהם,
והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק
ובפני כל העם ,וכגון אלו שהולכים ערומים
בשוק בעת שהם עסוקים במלאכה מנוולת
וכיוצא באלו שאין מקפידים על הבושת,
שכל אלו חשובים ככלב ואין מקפידים על
עדות שקר וכו' .עכ"ל .הא קמן שצדיק
עת'ק לשון קדשו של הרמב"ם הנ"ל.

ובפשטות

יש לומר ע"פ דברי מרן בב"י

להעיד שקר .ע"ש .ונראה שר"ל שאין

שביאר בדעת הרמב"ם דעיקר

החשש שיעיד שקר סתם אלא שמא יעיד

החילוק הוא אם יש הרבה אנשים או קצת

שקר כדי לקבל שכר .וע"ע בשו"ת מהר"י

אנשים ,יוצא שאם אדם יושב במקום

ופסול לעדות משום שהוא חוטף מאנשים ואוכל .ומשמע דעביד איסורא .ע"ש .אמנם נראה
ליישב דס"ל להר"ח דלא הוי איסור הפוסל לעדות בחטיפה זו ,אלא שהעושה כן ,דהיינו גם חוטף
וגם אוכל ,הוא מבזה עצמו ביותר ,ולכן נפסל לעדות .והיינו דכוונתו בתשובתו שלא האיסור הוא
הגורם לפסול אלא הזלזול בעצמו הוא הגורם ,וכשהוא גם חוטף וגם אוכל הוא מבזה עצמו
ביותר ולכן נפסל .ודו"ק .וכן מבואר בהגהות הרמ"ך על הרמב"ם )פי"א מהל' עדות ה"ה( בדעת
ר"ח ,דאין בחטיפה זו איסור הפוסל לעדות ,וז"ל שם :ר"ח פירש שחוטפין ואוכלין כמו הכלבים
שחוטפין ואוכלין ,ואפילו לא יחטפו כי אם פחות משוה פרוטה פסולין לעדות כיון שמבזין עצמן
כל כך ,וכן מפורש בירושלמי ,אבל משום אכילה לחודה לא יהיה פסול לעדות .וצ"ע .ע"כ .וכן
מדוייק בעוד כמה ראשונים שכתבו שפסול לעדות מחמת שמבזה עצמו ,והביאו פירוש ר"ח
המובא בתוס' ,וס"ל דהיינו הך .וע"ע מה שהאריך בזה בקובץ שואל ומשיב ח"ג )סי' סו(,
ובקונטרס "שלמי חיים" להרה"ג ר' חיים מלין שליט"א )אות ד( ואכמ"ל.
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שרבים עוברים ושבים שם ורואים אותו

ואוכל בפני כל העם נפסל לעדות ,אבל אם

אוכל הרי נפסל לעדות ,אבל אם יושב

יושב אפילו בפני כל העם כשר לעדות.

במקום שמעט אנשים עוברים ושבים ,וכגון
מסעדה או בקרן זוית ,אינו נפסל בכך .ועוד,

האם רק כשאוכל דרך הילוכו נפסל
לעדות

דאם נקטינן כהרמב"ם ,הרי שאין חילוק מה
הוא אוכל ,אם פת או פירות או מיני מזונות
וכנ"ל ,כי העיקר לפי זה שלא יאכל בפני
רבים ,ולא משנה מה אוכל.

ונראה

ואכן

בקדש חזיתיה להגר"י אייבשיץ
באורים ותומים )סי' לד ס"ק לח(

שאחר שהביא ד' הסמ"ע הנ"ל ,כתב ,ועוד

לכאורה שלדברי מרן ז"ל ההליכה

יש לחלק בין ההולכים בשוק ואוכלים

בשעת האכילה אינה כתנאי לפוסלו

שהוא פחיתות גדול בזוי מאד ,ובין

לעדות ,כמו שכתב הב"ח הנ"ל ,ולפי זה

הקובעים מקום בשוק שהוא אינו כבוד

לשון

לת"ח אבל לא בשביל כך מיפסיל לעדות.

"שהולכים" ואוכלים בשוק בפני כל העם

ע"כ .וכן כתב היעב"ץ בהגהותיו לקידושין

לאו דוקא הוא ,וצריך לומר שכמו שכתב

)שם תוד"ה וי"א( ,דיש לחלק בין שוק

הרמב"ם

שמצויים בו רבים לשוק שאין מצויים בו

שהחילוק הוא בין הרבה אנשים למעט

רבים ,ועוד יש לחלק בין הולך בשוק ואוכל

אנשים כך נפרש לשונו גם בש"ע .וממילא

דרך עראי ,ליושב שם ואוכל בדרך קבע,

כמו שלא הצריך בבית יוסף תנאי זה שיהיה

ומסיים שכל החילוקים נכונים .ע"ש .ושוב

הולך ואוכל ,כך יפרשו דבריו גם בש"ע .וכן

מצאתי בשו"ת הרב"ז ח"א )סי' כא אות ב(

פירש הסמ"ע )שם ס"ק מד( דכשאינו בפני כל

שדייק כן מלשון הרמב"ם הנ"ל ,דכל

העם אמרו בירושלמי דגנאי הוא לת"ח

הקפידא היא דוקא בהולך ואוכל ,אבל

לעשות כן ,אבל אין אדם נפסל בכך .וכ"כ

ביושב ואוכל אינו נפסל לעדות .עש"ב.

צריך

בב"י

לומר

לפרש

דמה

ולבאר

דנקט

מרן

בדעת

בבאר הגולה )סק"ו( ע"ש.

אלא

גם

אשו"ר להגאון רבי דוד שפרבר זצ"ל

שעדיין יש להסתפק קצת בזה,

בשו"ת אפרקסתא דעניא ח"א )סי' קעז

דאפשר לומר שמה שלא כתב מרן

אות ג( שעמד בזה ,וזת"ד שם :ולולא

ז"ל דבעינן אכילה תוך כדי הליכה בבית

מסתפינא הייתי אומר דמקום הניחו לי מן

יוסף ,היינו משום שהדבר פשוט שמדובר

השמים לדייק בלשון הזהב של הרמב"ם

רק כשהולך ואוכל ,ואין צורך לבאר ולפרש

ז"ל ולמצוא בו שיטה חדשה ,דהרי כתב

דבר זה ברמב"ם אחר שנכתב להדיא בצורה

"שהולכים ואוכלים" ,זאת אומרת דדוקא

ברורה ביותר ,ולרוב פשיטותיה אין צורך

באוכל דרך הליכה שהוא דרך רעבתנות,

בביאור .ורק כדי ליישב את הקושיא

משא"כ בעומד ואוכל לא מיפסל ,ומ"מ

מהירושלמי הגיע לחלק בין הרבה אנשים

גנאי הוא לת"ח .ובהכי מיירי הירושלמי.

למעט .ולפי זה תצא קולא ,שרק בהולך

אבל הטור ז"ל נראה דלא ס"ל הכי בדעת

שלב
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הרמב"ם ,שהרי בסעי' למ"ד שם שהעתיק

שמצינו להרמב"ם בהלכות דעות הנ"ל

לשון הרמב"ם השמיט תיבת שהולכין ,אבל

שכתב ,שהחכם לא יאכל בחנות ולא בשוק

הב"י אע"ג דבכ"מ ובב"י לא עמד על דיוק

אלא מפני צורך גדול וכו' .ע"ש.

לשון זה ,מ"מ בשלחנו הטהור )סעיף יח(

העתיק גם תיבת "שהולכין" אע"ג דהטור
השמיטו ,ומשמע לי לומר דבסדרו שלחנו
הערוך כבר עלה על דעתו דיש לרמב"ם ז"ל
כוונה מיוחדת בתיבת "שהולכין" .עכ"ד.
וכן דייק גם בשו"ת דברות אליהו אברז'ל
ח"ו )סי' צד( מדברי הרמב"ם ומרן ז"ל.
ע"ש .וע"ע בספר גם אני אודך מתשובותיו
של הגר"י רוט )סי' מ אות ח( ,ובשו"ת אבני
לוי ח"ב )חחו"מ סי' ב אות ג( ע"ש.

והלום

ברם

אחר הקידה ,לפע"ד מש"כ שחילוק
זה אינו מובן כ"כ ,ומה לי הולך

ואוכל ומה לי יושב ואוכל ,הנה ברור הדבר
שכשאוכל דרך הילוכו בשוק הוא גנאי
וביזיון גדול יותר מאשר יושב במקום אחד
ואוכל אף שהוא בשוק .וכמ"ש האורים
ותומים הנ"ל ,שההולכים בשוק ואוכלים
"הוא פחיתות גדול בזוי מאד" ,ולכן ודאי
דיש מקום לחלק דדוקא אם הולך ואוכל
שהוא ביזיון גדול ,בזה נפסל לעדות ,אך אם

ראיתי להגר"א שלזינגר שליט"א

יושב ואוכל שאינו ביזיון כ"כ אינו נפסל

בספרו אתקינו סעודתא )סי' סא(,

לעדות .ושו"ר להג"ר אייל שרגא שליט"א

ובספרו חוקי חיים )סי' לג( שגם כתב

בקובץ נר דוד חי"ג )סי' ב( שהעיר בזה על

דבלשון

הרמב"ם

מבואר

שרק

אלה

דברי הגר"א שלזינגר הנ"ל .ע"ש.

שהולכים ואוכלים דינם ככלב ,אבל אם
יושב על כסא וליד שלחן ,שמא בזה אין

אכילת גלידה או ארטיק בשוק

דינו ככלב .ושכעין זה כתב היעב"ץ הנ"ל.
ושוב כתב שחילוק זה אינו מובן כל כך,

ועוד

הוסיף בקובץ נר דוד הנ"ל ,ונדפס
שוב בספרו עדות איש ח"ב )עמ'

כיון דכל הענין הוא שאוכל בשוק והיינו

דלאור

האמור

נראה,

שאותם

בפרהסיא לעיני כל ישראל ,וא"כ מה לי

תקיז(,

הולך ומה לי יושב ,ואם הטעם היה משום

ההולכים ברחוב עם גביע גלידה בידם

שע"י הליכה כיון שאינו קובע מקום

ומלקקים הגלידה בדרך הילוכם ,ודאי ביזיון

לסעודתו הרי לא יוכל לברך ברכת המזון,

גדול הוא ,ואף גרע משאר אכילת עראי.

דהיכן יברך ,משא"כ כאשר יושב ואוכל,

וראה עוד בשו"ת איש מצליח ח"ב )תולדות

ובכן בזה אפשר היה להבין את החילוק בין

המחבר עמ' ח( שכתב ,לשיטת ר"ת צ"ע אם

מהלך ליושב ,אבל הרי כל הטעם לפסול את

יש לדמות גלידה לסעודה דפת ,ומ"מ לכל

האוכל בשוק הוא כמ"ש רש"י ,דכיון שאינו

התירוצים אין שבח לת"ח וכו' .ע"ש .וכן

מקפיד על כבודו אינו בוש לזלזל בעצמו

ראיתי להגר"ח מלין נר"ו בקונטרס שלמי

וליפסל ,ולפי"ז אין שום הבדל בין אם אוכל

חיים )אות כח ,עמ'  (72ששאל כזאת מהגאון

דרך הליכה או שאוכל בישיבה ,ובפרט

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,והשיב לו,
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דאין לאכול קרטיב או איגלו ברחוב ,דנראה

בקובץ ויען שמואל חי"ט )סי' עז הערה (2

כבזיון ממש .ע"כ .והביאו גם ידידי הגאון

דלפום קושטא ביאור הלשון בנהמא ובמידי

רבי מתתיהו גבאי שליט"א בספרו בית

דרעבתנותא לא קאי על דרך האכילה כלל,

מתתיהו ח"ד )סי' לא סוף אות ד( ע"ש.

אלא ר"ל דלאו דוקא נהמא אלא גם כל
מאכל אחר שהאוכלו בשוק הוא רעבתנות.
וזה ברור .ע"כ .וע"ע מה שהאריך בזה

לפצח גרעינים בשוק

ועינא

דשפיר

חזי

בספר

בחוקותיך

אשתעשע )סבאג ,מערכת א' עמ' ז(

שדן לגבי אדם המפצח גרעינים בשוק האם
נפסל

לעדות.

ואחר

שציין

שיטות

הראשונים בזה ,כתב שכדברי רבינו תם
מבואר להדיא במסכת כלה רבתי )פרק י'(

בקובץ שואל ומשיב ח"ג )סי' סו( ואכמ"ל.
וא"כ אין הכרח כלל לומר דודאי נקטינן
כר"ת דרק בפת נפסל לעדות אחר שנתבאר
כן במסכת כלה ,כיון שאין דברי מסכת כלה
ודברי ר"ת שוין .ודו"ק.

ואם

אכן כנים דברינו ,אדרבא מדברי

וז"ל :האוכל בשוק חבירו של כלב ,ובגמרא

מסכת כלה יש ללמוד שהמפצח

שם ,והני מילי בנהמא ומידי דרעבתנותא

גרעינים בשוק וזורק הקליפות לארץ דרך

אבל מידי אחרינא לא .עכ"ל .וכפי הנראה

הילוכו ,ודאי דבזיון גדול הוא וגרע טפי

לא ראו בעלי התוס' כלל מסכתא זו כי לא

מסתם אכילת עראי .ועיין עוד בקונטרס

היתה שכיחא ביד כל ,וכן לא הביאו ראיה

שלמי חיים )אות מד( דמטו ביה משמיה

לדבריהם מהתם .ומאחר ואיתא הכי במסכת

דהגר"ח קנייבסקי שליט"א שכתב "כל אלה

כלה רבתי להדיא ,א"כ ודאי דהכי נקטינן,

הדברים של בזיון ,זה לא יפה" .והגר"י

ואין לפסול מי שמפצח גרעינים ברחוב

זילברשטיין

"דפיצוח

לעדות ,ודלא כמו ששמעתי מרב מפוסקי

גרעינים בשוק הוי דבר מגונה מאוד" .ע"ש.

ואשתמיטיתיה

וראה עוד בספר עדות איש ח"ב )עמ' תקיז(

דורנו

שהחמיר

בהנ"ל,

מיניה כל מה שכתבנו .עכ"ד.

ובמחכ"ת,

אי אתיהיב רשותא לכמוני
לדבר אנא אמינא דאין דבריו

מוכרחים כלל ,דכבר הבאנו לעיל דברי

שכתב ,אלו המפצחים גרעינים בדרך
הילוכם ,ויורקים הקליפות לארץ הלוך
ורקוק ,ודאי גם זה הוא ביזיון גדול וגרע
משאר אכילת עראי .והכל לפי המקום
והזמן .ע"כ.

הגר"ד שפרבר זצ"ל בשו"ת אפרקסתא
דעניא ח"א )סי' קעז אות ג( שכתב דמסכת

שליט"א

השיבו

ואגב

אורחיה אציין למה שראיתי בספר

כלה מיירי או בפת או "במידי דרעבתנותא",

"הנחמדים מפז" להג"ר פנחס זביחי

והיינו כל שהוא דרך רעבתנות אפילו שלא

שליט"א )עמ' תקכ( שכתב להעיר ,שבהכנסת

בפת .ועוד צידד שם שראו התוס' דברי

ס"ת וכדומה ,נכון לחלק את המגדנות

מסכת כלה הנ"ל .ע"ש .וכ"כ בספר צרי

בצינעא ,דאם יחלקו לקהל את מיני

לנפש יפה )סי' יז אות ג( ע"ש .וכיו"ב כתב

המגדנות ברחוב ,הרי הם יאכלו וילכו

שלד
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ראיתי בספר פנים במשפט )סי' לד

יש בזה הקפדה לפי דברי האחרונים,

ס"ק לו ,דף קנה ע"א( שהביא משמיה

ובמעמד קדוש של הכנסת ס"ת למיחש

דרבינו אליהו הכהן מאיזמיר בספרו אגדת

מיהא בעי לכולי האי ,וינהגו סלסול בקהל

אליהו על הירושלמי )פ"ג ממעשרות( שכתב,

כדין ת"ח וכו' .ע"ש.

דיש הפרש בין האוכל בשוק כשהוא מהלך
או עומד לבין האוכל כשהוא יושב ,דהאוכל

האוכל בעמידה  -האם נפסל לעדות

והנה

מעומד מלבד שאין לו בושת פנים גם
מסתכן בנפשו ,כדאיתא בגיטין )ע (.שלשה

יש לחקור לגבי אכילה בעמידה,

דברים מתישין גופו של אדם ואלו הם ,אכל

דמחד גיסא אינו הולך ואוכל שבזה

מעומד ושתה מעומד וכו' ,וכיון שעל חייו

מבואר שהוא פחיתות גדול ובזוי ונפסל

אינו חושש איך יחוש על ממון חברו שלא

לעדות ,ומאידך גיסא אינו יושב ואוכל

להעיד שקר ,לכן פסול לעדות ודומה לכלב

שבזה כתבו האחרונים הנ"ל שאינו בזוי
כ"כ ואינו נפסל לעדות .ובפשטות יש לדייק
מלשון הרמב"ם הנ"ל שכתב "ההולכין
ואוכלין בשוק" ,דמשמע דוקא בכה"ג
שהולכים בשעת אכילתם שגנאי גדול הוא
נפסלים לעדות ,לא כן העומדים ,דאף שאין
לאדם לאכול מעומד גם בביתו ועל שולחנו
כדאיתא בגיטין )ע ,(.וכן פסק הרמב"ם )פ"ד

מהלכות דעות ה"ג( וז"ל" :לעולם כשיאכל
אדם ישב על מקומו או יטה על שמאל".
וכ"ש ת"ח שאין לו לאכול מעומד כמבואר
במסכת דרך ארץ זוטא )ריש פרק ה( וז"ל :מי
שהוא תלמיד חכם לא יאכל מעומד .וע"ע
במחצית השקל )סי' רצו( שכתב ,דגנאי הוא

שהוא עז פנים .אבל האוכל בשוק מיושב
דבר גנאי הוא ,ואף דהאוכל בשוק מיושב
אינו יושב באמצע הדרך אלא יושב בקרן
זוית ,אעפ"כ גנאי לחכם לעשות כן ,דהא
רבי אלעזר בר שמעון מסתמא אכל בצידי
רה"ר ועכ"ז חרה לו לרבי מאיר והעיר לו
על הדבר הלזה ,והיינו משום שתלמיד חכם
אפילו בכה"ג גנאי לו הדבר מאוד יותר מכל
אדם .ע"ש .הרי דס"ל שהאוכל מעומד אף
שאינו מהלך הוי עזות פנים ופסול לעדות,
וזה דלא כמשמעות לשון הרמב"ם ומרן ז"ל
שדוקא אם מהלך ואוכל פסול.

ועוד

יש להעיר בזה ממ"ש מרן הרי"ח

לת"ח שיאכל וישתה מעומד ,וראוי לכל

הטוב זיע"א בשו"ת רב פעלים ח"ב

אחד שיעשה עצמו כת"ח בכל הלכות דרך

)חאו"ח סי' מה( דהרמב"ם ז"ל )בהלכות דעות

ארץ .וכן באליה רבה )סי' קע ס"כ( הביא

פ"ד( לא הזכיר מדברי הגמ' בגיטין הנ"ל,

בשם הרוקח )סי' שכט( שממנהגי דרך ארץ

ולא כתב שיגיע לו נזק לא באכילה ולא

לא יאכל וישתה בעמידה .ע"ש .מ"מ לענין

בשתיה מעומד ,ואפשר דס"ל דבזמן הזה

לפוסלו לעדות מדויק מלשון הרמב"ם ומרן

המשנה

ז"ל דדוקא בהולך ואוכל נפסל לעדות.

נשתנו

הטבעים

מזמן

חכמי

והתלמוד ,כאשר נמצא כזאת בדברים
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אחרים ,ואפשר דמהאי טעמא אין העולם

אדם נזהר בעצמו שלא לנהוג כבהמה

נזהרים בזה לא ביין ולא במים ,מפני שראו

האוכלת בשוק ,וא"כ אף אם עושה כן

דהרמב"ם השמיט ענין זה בהלכות דעות.

במקום שאין מכירים אותו ,הרי אינו חושש

עכ"ד .ומעתה כיון שהאוכל בעמידה אינו

לכבודו .הגע בעצמך ,וכי אדם מן השורה

עושה כן מחמת שאינו חושש על חייו ,אלא

ילך בגילוי בשרו לגמרי ברה"ר במקום

מחמת שאינו יודע שמזיק לבריאותו ,או

שאין מכירין אותו ,הא ודאי ליתא ,והיינו

שסומך על כך שנשתנו הטבעים כד' הר"פ

משום שמכבד את עצמו כבוד עצמי ופנימי

הנ"ל .ממילא אין זו סיבה מספקת כדי

ולא יעלה על דעתו כלל ללכת בצורה כזו

לפוסלו לעדות .ודו"ק.

ברחוב ,וא"כ גם האוכל ברחוב במקום
שאין מכירין אותו הרי אין לו כבוד עצמי,

האוכל בשוק במקום שאין מכירים
אותו

בספר

מאזניים למשפט להגאון רבי צבי
הירש קאלישר זצ"ל )סי' לד במשנה

אחרונה סעי' יח( כתב ,דדין זה שהאוכל בשוק
פסול לעדות היינו דוקא כשהוא בעירו
שמכירין אותו הרואים .ע"ש .ולכאורה
מילתא דמסתברא היא דעיקר טעם פסול
האוכל בשוק הוא משום שאינו מקפיד על
הבושת ,וי"ל דהיינו דוקא במקום שמכירין
אותו ,דהתם אדם מקפיד טפי על כבודו
והנהגתו מפני שהוא בוש ממכריו ,ואם בכל
זאת אוכל בשוק ,הרי אינו מקפיד על
הבושת .אבל במקום שאין מכירין אותו ,אין

ואולי גם הוא בכלל הבזויין.

וכן

מבואר בשו"ת כתב סופר )יו"ד סי' קיד(

שכתב ,גבי הנוטל צדקה מן העכו"ם,
דבפהרסיא אסור דמבזה נפשו שהרואים
מכירים אותו ,ואפי' אם אין מכירים אותו
מ"מ הענין בעצמו ליטול מנכרים שחרפתם
מרובה ואפשר לו ליטול בצינעה ,חשוד
הוא לעדות ואסור לבזות נפשו כולי האי
בפני נכרים .ע"ש .הרי דאף במקום שאין
מכירים אותו שייך ביזיון .וא"כ ה"ה גם
באוכל בשוק י"ל דאף אם הוא במקום שאין
מכירים אותו הרי זה ביזיון ופסול לעדות.

ובלאו

הכי גם לסברת המאזניים למשפט

מקפיד על הנהגתו ,כיון שאין כ"כ בושה

אכתי י"ל ,דהא טעם פסול האוכל

בדבר מאחר שאין איש מכירו ,וא"כ אין

בשוק ושאר בזויים הוא משום דכיון שאינו

שייך לומר שאינו מקפיד על הבושת ואינו

מקפיד על הבושת חיישינן שלא יבוש נמי

פסול לעדות.

מלהעיד עדות שקר ,וכנ"ל .וא"כ זה שאינו

איברא

דחזיתיה להג"ר אייל שרגא נר"ו

מקפיד על הבושת עכ"פ בפני מי שאין

בספר עדות איש ח"ב )פי"ז סעיף ח,

מכירים אותו ,יש לחוש שגם יעיד שקר

עמ' תקכו( שכתב ,שעדיין י"ל שענין זה

בפני מי שאין מכירים אותו ,ולכל הפחות

שאדם מקפיד על כבודו הוא ענין עצמי

יהיה לנו לפוסלו מלהעיד במקום שאין

שאינו נבחן בדוקא לפי טיב הסביבה ,אלא

מכירים אותו .עכ"ד.

שלו

 -סימן לח

בקובץ נר דוד )שם סי' ב אות יא( דגם בזה

האוכל בשוק בלילה

והנה

בשו"ת שיח יצחק )סי' תעט( עלה
ונסתפ'ק אם גם בלילה נאמר האי

דינא דהאוכל בשוק פסול לעדות ,האם
הקפידא היא רק כאשר רואים אותו בפועל
וממילא בלילה ליתא ,או שהקפידא היא
מצד עצם הדבר שאוכל בשוק ואף שאין
רואים אותו אסור .וכה"ג איתא בברכות
)סב (.לענין נפנה ,דבלילה אמר רבא פנו לי
דוכתא

ברחובא

דמתא.

וצ"ע.
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ע"ש.

ומסתברא שגם בזה י"ל דזיל בתר טעמא,

נראה דזהו דוקא כשאוכל בשעות שעדיין
לא כלתה רגל מן השוק לגמרי ,אבל האוכל
בעיצומו של הלילה בשעה שאין כלל
עוברים ושבים אלא מעט מזעיר בריחוק
מקום ,מסתברא דלית לן בה .ע"ש .וע"ע
מ"ש בזה בספר שאלת רב )כרך א' ח"א פי"א

תשובה ב'(,

ובתשובות

שליט"א שנדפסו בקובץ "מה טובו אהליך
יעקב" )גליון ד' עמ' תריד והלאה( ,ובספר גם
אני אודך מתשובות הגרמ"ש דיין ח"ה )סי'

כה( ע"ש.

דכיון דהטעם שפסול לעדות הוא משום
שאינו מקפיד על הבושת ,וחיישינן נמי
שמא יעיד עדות שקר ,ממילא בלילה כשאין
איש רואהו אינו מתבייש ולית לן בה.
ופשוט שכל זה הוא דוקא במקומות

הגר"א

נבנצל

האוכלים במסעדות בהם השולחנות
ברחוב

הנה

זה ברור שהאוכל במסעדה מקורה ,אף

חשוכים ואפלים שאין העוברים ושבים

אם העוברים ושבים ברחוב רואים

מבחינים באכילתו ,אך כיום ברוב המקומות

אותו מבחוץ בעת אכילתו ,אינו בגדר

ישנה תאורת רחוב ולילה כיום יאיר ,וא"כ

האוכל

מיועד

הדר דינא לאיסור אף בלילה .וכ"כ בספר

לאכילה ,ואין בזה ביזיון ,ולא גרע מהאוכל

אוצר המשפט )עמ' רפז( ,שהיום שיש תאורת

בסעודה המונית באולם שמחות וכדומה.

לילה שמאירה את רחובות העיר כביום,

אלא שיש לדון במה שמקובל כיום שישנם

שוב חזר האיסור למקומו שאסור לאכול

מסעדות רבות שיש להם שולחנות וכסאות

בשוק אף בלילה .ע"ש.

גם מחוץ למסעדה ,והסועדים שם אוכלים

ובספר

משפט העדים )עמ' קכד( הביא דברי
השיח יצחק ,וכתב ,ולענ"ד ודאי

דאי משום הא דהוא לילה אכתי יש לפוסלו,
ואף שהרמב"ם נקט בלשונו "בפני כל
העם" ,אין ההכרח שכולם רואים אותו ,אלא

בשוק,

כיון

שהמקום

למעשה ברחוב העיר לעין כל ,האם הם
בכלל האוכל בשוק ויפסלו לעדות ,או שמא
כיון שהרגילות לסעוד גם במקומות כאלו
אין בזה ביזיון כ"כ ,ואינם נפסלים.

והנה

כבר נתבאר לעיל ,שמשמעות דברי

בכך שמבזה עצמו לאכול במקום שרבים

הרמב"ם שדוקא האוכל דרך הילוכו

עוברים ושבים ,וא"כ לא איכפת לן בין יום

דהוא גנאי גדול וזלזול ביותר ,הרי הוא

ללילה ,ובפרט בזמן הזה שלילה כיום יאיר

בכלל הבזויים שאין מקפידין על הבושת,

כחשיכה כאורה .ע"ש .אלא שכתב ע"ז

אבל היושב ואוכל אף שהוא בפני כל העם,
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אינו בכלל הבזויים ואינו נפסל לעדות,

לבושת ולא לביזיון ,הרי הוא פסול .ע"כ.

וכמ"ש הב"ח והיעב"ץ והגר"י אייבשיץ

וכיון שבזה"ז רוב בני אדם אינם מתביישים

ועוד .ע"ש .וא"כ בנ"ד כשאוכל בישיבה

לאכול במקומות אלו ,אין לפוסלם לעדות.

במקום מסודר ,אף שהוא בפני העוברים

וכ"כ בספר יד דוד ח"א )עמ' קסו סוף אות רכ(

ושבים לא חשיב כאוכל בשוק.

שדברים כאלו תלויים במנהג המקום,

אולם

עדיין יש לדון בזה כשאוכל סעודת
קבע בפת כפי המצוי במסעדות

כיום ,הרי זה בכלל מה שהביאו הראשונים
בשם ר"ת ,שבסעודת פת שהוא גנאי גדול
נפסל לעדות אף בפעם אחת שעושה כן,
ואף שאינו חוטף משל אחרים ,וכמבואר

שעיקר פסולו הוא מחמת שאינו מקפיד על
בושתו ,ויכולים בעת המעשה להבין איזוהי
בושת מרובה ואיזוהי בושת מועטת ,והכל
כפי ראות עיני הב"ד בעת מעשה לפי מנהג
המקום .ע"כ.

אמנם

בספר ועלהו לא יבול )עמ' קז( הביא

לעיל .ולפ"ז אף שאוכל בישיבה ע"ג כסאות

בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל ,שאמנם

וליד שולחנות ,מ"מ כיון שקובע סעודתו,

הנהגות דרך ארץ משתנים בכל דור ודור,

לכאורה יש מקום לומר שהרי הוא בכלל

אך דברים שקבעום חז"ל נשארים לדורות,

האוכל בשוק ויפסל לעדות ,ובפרט אם רגיל
לאכול במקומות אלו.

אלא

שיד הדוחה נטויה לומר ,דכיון שכל
הטעם שפסלו את האוכל בשוק

ולכן הדין של האוכל כביצה פת )עיין ש"ע

או"ח סי' קע( ,יתכן שהשתנה בזמנינו לפי
הכמות שרגילים לאכול ,אך האיסור לאכול
בשוק ,גם אם יהיה דרך רוב האנשים לאכול
בשוק יימשך איסור ,ודברי חז"ל בזה

לעדות הוא משום ביזיון ,וכמבואר בדברי

קיימים לעד ולעולמי עולמים .ע"ש .והובא

הרמב"ם ושאר ראשונים הנ"ל ,א"כ בזמנינו

גם בספר שערי הברכה )פ"ג הערה סה ,עמ'

שכן הוא הרגילות לאכול במקומות אלו,

סב( ,ובספר ויהי בנסוע )סופר עמ' רד( ע"ש.

ואף אנשים "מכובדים" רגילים לאכול שם,
א"כ אין בזה ביזיון ובטל עיקר הטעם
לפסול לעדות את העושים כן .ומה גם
שמקום זה מיועד לאכילה וכל היושבים שם
אוכלים ,משא"כ סתם שוק שאינו מיועד
לאכילה ,ושאר האנשים שם אינם אוכלים,
ולכן בזיון הוא לאוכל שם .ודו"ק.

וכבר

ברם,

נלע"ד דאין כוונת הגרשז"א זיע"א
שיש לפוסלו לעדות בכה"ג ,מאחר

שאין בהתנהגותו בזיון ,כיון שדרך רבים
לעשות כן .דלענין פסול לעדות בעינן בזיון
וזלזול בעצמו ,כמבואר בדברי הראשונים
שהבאנו לעיל .אלא דברי הגרשז"א מוסבים
לענין הנהגות דרך ארץ ,ור"ל שאף אם

כתב הרדב"ז על הרמב"ם )פי"א

ינהגו הרבה אנשים כנגד מה שאמרו חז"ל,

מהלכות עדות ה"ה( ,שהכלל בדינים

אין די בהתנהגותם זאת כדי לבטל את דברי

אלו הוא שאם עושה דברים ששאר בני אדם

רבותינו ז"ל שאמרו שאין זה משורת דרך

מתביישים לעשות ,והוא אינו חושש לא

ארץ .ודו"ק.

שלח
שו"ר
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להגרי"ח סופר שליט"א בספר שלום

עצמי ולא נחשב ככלב ,ובודאי שלא נפסל

יעקב )ס"ס כה( שנשאל הגרב"צ אבא

לעדות .אבל בני תורה בודאי דאין להם

שאול באותם אלו שאוכלים במסעדות

לנהוג כן ,ועליהם ליזהר מחילול ה' .ע"כ.

הנמצאות ברחוב ,שאת השולחנות מניחים

וכן

בחוץ ברחוב ממש ,אם לזה יקרא כאוכל
בשוק שיפסל לעדות .והשיב ,דשפיר דמי
ולא חשיב כאוכל בשוק .וכמדומה שהביא
ראיה מהא דתנן במסכת מעשרות )פ"ג מ"ה(

"איזו חצר הקובעת למעשרות ,כל שאין
אדם בוש מלאכול בתוכה" .ועי' במשנה
ראשונה שם ,דחצר דומיא דבית בעינן
דאינו בוש לאכול שם ,וכל שאינו בוש

כתב מרן הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א
בשו"ת הראשון לציון ח"ב )חחו"מ סי'

א( ,שהאוכל במסעדה שהוציאה שולחנותיה
לחוץ אינו דומה לכלב ,כיון שאינו הולך
ואוכל .אולם החכם אל יאכל שם .ע"ש.
וכ"כ בספר אוצר המשפט )עמ' רפו(,
דבאתרא דנהיגי אינשי שהולכים ואוכלים
בשוק ,והעושה כן לא מעלה על דעתו שיש

תורת חצר אית ליה ולא שוק ורחוב ,ולכן

בזה צד של ביזיון ,יש מקום להתיר את

קובע למעשר .ע"ש.

העדים הללו לעדות ,כמו קוברי המת ביו"ט

ואתה

תחזה להגר"א שליזנגר שליט"א
בספרו אתקינו סעודתא )סי' סא(,

ובספרו חוקי חיים )סי' לג( שכתב ,שיש
מקום להקל בזה משום שענין האכילה על
המדרכה הפך להיות מנהג העולם ,וכך היא
הרגילות בכל המדינות וגם פה בארץ
הקודש ,וממילא כאשר היו זמנים שהייתה
בושה לאכול בפרהסיא ,ורוב האנשים היו
סועדים אך ורק בתוך המסעדה ,אז באמת
היה מקום לומר דהאוכל בשוק הרי הוא

ראשון ,שהיות ולא היו יודעים שיפסלו עי"ז
לעדות לכן אינם נפסלים .וה"נ אם לא
יודעים שעי"ז יפסלו לעדות ,שפיר דמי .ויש
לתלות בחינוך הקלוקל של המקום ושל
הסביבה ,לכן האוכל אינו נפסל לעדות.
ע"ש .וכן הסיק בשו"ת אבני ישפה ח"ו )סי'

קמג ענף ג( שאינו נפסל לעדות בכך .וכן
העלה הגר"י זילברשטיין שליט"א בספר
עלינו לשבח )שמות עמ' תרעב( ,ובספר חשוקי
חמד )ברכות דף נ ע"א( ,וכ"כ בנו נר"ו בספר

ככלב ואולי אפילו פסול לעדות ,כי זה היה

אבני חן )ח"ב פרק נד סעי' א( ,וסמך ע"ד

מראה שאותו אדם שאוכל בפרהסיא הוא עז

היעב"ץ ועל דקדוק לשון הרמב"ם וכנ"ל.

פנים שאינו מתבייש מאיש ,ובודאי עושה

והוסיף דלפמש"כ המהרש"א )קידושין מ(:

גם דברים אחרים שאף פוסלים אותו לעדות

להסביר שהאוכל בשוק דומה לכלב ,הוא

כמו משחק בקוביא וכיו"ב .אבל האידנא

משום שאין מזונו של הכלב מצוי בבית

כך הרגילות ושוב אין בזה כלל בושה,

ולכן אוכל הוא גם בשוק אם נמצא לו שם.

ואדרבה מעדיפים לאכול בחוץ ולראות את

לפ"ז

שהוציאה

העולם וליהנות מהאויר הצח ומהרווחה

שולחנותיה חוצה אין הוא חבירו של כלב.

בישיבה נוחה ,ושוב אין בזה משום ביזוי

ע"ש.

האוכל

במסעדה
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השיב הגר"א נבנצל שליט"א בשו"ת

אלעזר בר שמעון מסתמא אכל בצידי רה"ר,

מציון תצא תורה ח"א )סימן תשיג ,עמ'

ועכ"ז חרה לו לרבי מאיר והעיר לו על

תקמג( שאינו פסול לעדות .וכן העלה הגר"י

הדבר הלזה ,והיינו משום שתלמיד חכם

רוט בתשובותיו בספר גם אני אודך )סי' מ(,

אפילו בכה"ג גנאי לו הדבר מאוד יותר מכל

וכ"כ הגר"מ גרוס בספר מנוחת אמת )פרק ז'

אדם .ע"ש .ומבואר שת"ח צריך להימנע

הערה מח( ,וכ"כ בשו"ת דבריך יאיר ח"ב )סי'

מזה אף שאוכל בישיבה ובקרן זוית או

לד( .וראה עוד מה שהאריך בזה הרה"ג ר'

בצידי רה"ר .ובספר פנים במשפט )סי' לד

יוסף חיים שחר שליט"א בקובץ שואל

ס"ק לו( הביא ראיה לזה מדתנן )פ"ג דמעשרות

ומשיב ח"ג )סי' סו( ,וכן העלה לדינא .ע"ש.

מ"ה( ,איזוהי חצר שהיא חייבת במעשר ,רבי

ועיין עוד בתשובות הגר"י ליברמן בספר גם

ישמעאל אומר חצר הצורית שהכלים

אני אודך )סי' קנה( ,ובשו"ת שערי יושר ח"ד

נשמרים בתוכה ,רבי עקיבא אומר כל

)חאו"ח סי' לט אות א( ,ובשו"ת דברי בניהו

שאחד פותח ואחד נועל ,ר' נחמיה אומר כל

ח"ה )סי' כו( ,ובספר יוסף לקח )פרץ ח"א סי'

שאין אדם בוש מלאכול בתוכה וכו' ,והלכה

נב( ,ובספר עדות איש ח"ב )פי"ז סעי' ט ,עמ'

כדברי כולם להחמיר ,כדאיתא בנדה )מז.(:

תקכח( ,ובספר ואין למו מכשול ח"ג )פ"א

וכן פסק הרמב"ם )פ"ד מהלכות מעשר ה"ח(.

סעי' יז( ,ובקונט' שלמי חיים )אות ל( ,ובספר

והיינו דכדי שיהיה החצר קובעת למעשר,

תורת חכם )גיאת ח"ב סעי' תקמ ,עמ' תשכו(,

בעינן שתהא חצר המשתמרת ונעולה כמו

ובשו"ת מחקרי ארץ )שעיו ח"ו חחו"מ סי' ב(,

בית ,ומדאמר רבי נחמיה דכל שאין אדם

ובס' בית מתתיהו ח"ד )סי' לא אות ג( ודו"ק.

נעולה

בוש

מלאכול

בתוכה

מיקרי

ומשתמרת ,ש"מ דדרך הצנועים להיות
לת"ח אין להקל בזה כלל

ועכ"פ

מושכים ידיהם מלאכול במקום שאינו סגור
ובני אדם שעוברים בשוק מסתכלין בהם,

ודאי שלבני תורה אין הדבר ראוי,

ואע"פ שאינו מקום פרוץ לגמרי כמו

וכמ"ש מהר"א הכהן מאיזמיר

ברה"ר ,דהא בחצר עסקינן ,מ"מ שייך בזה

בספרו אגדת אליהו על הירושלמי )פ"ג

שיהיה אדם בוש לאכול בה .ומוכח דאף

ממעשרות( שאחר שכתב הך דינא דהאוכל

בחצר וכ"ש בצידי רה"ר אין לאכול עכ"פ

בשוק פסול לעדות ודומה לכלב ,הוא רק

לצנועין אם וכאשר בני אדם מבחינים בהם.

אם אוכל מעומד ,אבל האוכל בשוק מיושב

וא"כ גם בחנות הפתוחה לרה"ר גנאי לת"ח

דבר גנאי הוא אך אינו נפסל לעדות עי"ז,

לאכול וכמ"ש מהר"א הכהן .וכן מבואר

כתב דאף כשהאוכל בשוק מיושב אינו

להדיא בדברי הרמב"ם )פ"ה מהלכות דעות

יושב באמצע הדרך אלא יושב בקרן זוית,

ה"ב( שכתב וז"ל :כשהחכם אוכל מעט זה

אעפ"כ גנאי לחכם לעשות כן ,דהא רבי

הראוי לו ,לא יאכלנו אלא בביתו על

שמ
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שלחנו .לא יאכל בחנות ולא בשוק אלא
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הדין גם לאכילה בחוף הים ,דכל

מפני צורך גדול שלא יתגנה בפני הבריות.

שאוכל בדרך ארץ ובצורה מסודרת,

ע"כ .הרי דאין ראוי לו לת"ח לאכול אפי'

בישיבה ולא בעמידה או הליכה ,אינו נפסל

בחנות .וכן כתבו רוב ככל הפוסקים שדנו

לעדות בכך .דלא שייך לומר שהאוכל שם

בזה ,דלת"ח אין להקל בזה כלל .ע"ע.

אינו מקפיד על בושתו ,מאחר ודרך העולם
לאכול שם .וכ"כ הגאון רבי יום טוב זנגר

אכילה בגנים ציבוריים )פארקים(
ובחוף הים

הנה

בספר מעדני יום טוב ח"ב )סי' נח( ,והג"ר
שלום מנחם בשו"ת שאלת שלום ח"א )סי'

סט( ,וע"ע בספר מעשה איש ח"ה )עמ' לב(.

נשאלתי ע"י ידי"ן הרה"ג ר' שי אוחנה

וכן ראיתי בקונטרס שלמי חיים )אות לה(

נר"ו ,על מה שמצוי מאוד בתקופת בין

ששאל זאת מהגר"י זילברשטיין והגרי"א

הזמנים שלוקחים את הילדים לפארקים

דינר שליט"א ,ושניהם השיבו דשפיר דמי

וגנים ציבוריים וכדו' ,בבחינת "וקוי ה'

לאכול בחוף הים ,כל שיושבים במקום

יחליפו כח" )ישעיה מ ,לא( ,וע"פ רוב גם

אחד .ע"ש .ובקובץ "מה טובו אהליך" ח"ו

אוכלים במקומות הנ"ל ,האם האוכל שם

)עמוד רלז( הביאו כן משמיה דהגר"מ

פסול לעדות ,ומה הדין בזה לגבי ת"ח.

שטרנבוך שליט"א .ע"ש.

ומן

האמור לעיל יש ללמוד ,שהאוכלים

אכילה מחוץ לבית בימים שקודם
חג הפסח

שם אינם נפסלים לעדות ,מאחר
והדרך לאכול שם ,ואין בזה בזיון כ"כ,
ובפרט כאשר אוכלים בשלחנות המיועדים
לאכילה במקומות הנ"ל .וכ"כ הגר"מ מאזוז
שליט"א בספר מקור נאמן ח"א )סי' ערה ,עמ'

יש

נוהגים שלא להכניס חמץ לביתם בימים
הסמוכים לחג הפסח ,בפרט בבתים עם

ילדים קטנים שמפזרים האוכל אנה ואנה,
ומחמת כן אוכלים מחוץ לביתם בחדר

סו( ,דאם יושב על הספסל ואוכל בצורה

מדרגות או בחניית הבנין וכדומה .וחקר

מכובדת ,מותר .ע"ש .וכ"כ הגר"מ גרוס

בזה מע"כ ידידי הגה"צ רבן גמליאל

בספר מנוחת אמת )פ"ז סוף הערה מח( .וכן

רבינוביץ שליט"א האם שייך בזה האי דינא

העלה הג"ר יצחק מאזוז בקובץ ויען

דאוכל

דיין

שמואל חי"ט )סי' עז( ,וכעת נדפס גם בספרו

שליט"א בספר גם אני אודך ח"ה )סי' כה(

שו"ת חקרי הלכה ח"א )חאו"ח סי' ד( ע"ש.

שדן בזה ,וכתב שלפי פירוש רבינו חננאל

וכ"ה בספר ויהי בנסוע )סופר עמ' רד( ע"ש.

וכן לפירוש הר"ר אליהו )הנזכר בתוס' קידושין

ועכ"פ יש להזהר לאכול שם באופן מסודר

מ ,(:ודאי אין לחוש בנידון דידן לאיסור

ובדרך ארץ ,דהיינו בישיבה ולא בעמידה,

אכילה בשוק ,כיון שאינו חוטף ואוכל ,וגם

וכש"כ לא תוך כדי הליכה וכדומה.

אינו הולך אצל המוכרים וטועם מכל אחד

בשוק.

וראיתי

להגרמ"ש

ירוץ דברו +
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מעט .ולפירוש רבינו תם ודעימיה שהאיסור

או סמוך לבנין ,אבל בשוק ממש לא.

הוא דוקא בסעודה דפת ,א"כ לכאורה הדבר

עכת"ד .ודבריו נאמנו מאד.

תלוי אם בא לאכול סעודה דפת או דברים
אחרים .ולפי הבנת הב"י בדעת הרמב"ם,
דהאיסור הוא דוקא כשאוכל בפני "כל
העם" ,יש לומר שאם אינו אוכל באמצע
השוק אלא מתחת הבנין שגר בו וכ"ש
בחדר מדרגות ,אין לחוש בדבר כיון שאינו
בפני כל העם .ועוד צירף שיטות הסוברים
שכן שלא עושה כן בקביעות ,אין איסור,

שו"ר

בקונטרס שלמי חיים )עמ'  (92ששאל
זאת להגר"י זילברשטיין שליט"א,

והשיבו ,שבחדר מדרגות בבניין בו הוא גר,
מותר לאכול דאין זה גנאי ,דנהוג לפעמים
שבני הבית אוכלים על פתח הבית וכגון
בערב פסח שמנקים הבית ,וממילא אינו
גנאי כ"כ .ע"ש .וע"ע בשו"ת מחקרי ארץ
)שעיו ח"ו חחו"מ סי' ב(.

ובנ"ד עושה זאת באופן חד פעמי או יותר
מפני שאינו רוצה לאכול חמץ בביתו.

ועוד

סברא אלימתא להקל בנ"ד ,משום
שכל הטעם שהאוכל בשוק נפסל

אכילה בבר בחתונות )בופה(

הנה

כיום ברבים מן האולמות אירועים,

לעדות ,היינו משום דכיון שאינו מקפיד על

האולם בו נערכת הסעודה העיקרית

כבודו ,אין בוש לזלזל בעצמו וליפסל,

סגור לכניסת האורחים עד אחר החופה,

וכמש"כ הראשונים הנזכרים בריש אמיר,

ומזמן שמגיעים האורחים לאולם ועד סיום

א"כ י"ל דבימים שלפני פסח ודאי יש

החופה ,נמצאים הם בחדר קבלת פנים

להתיר לאכול בחדר מדרגות או סמוך לבנין

הסמוך לאולם ,ובימי הקיץ בגן האירועים

שגר בו ,כיון שדרך בני אדם לצאת מדירת

תחת כיפת השמים ,שם מוגשים לפניהם

קבע ולשבת בדירת עראי ,וא"כ אינו דרך

מאכלים ומשקים ,והרוצה לסעוד את לבו

בזיון לאכול בכה"ג ,כי כל הרואה יאמר

נוטל צלחת וממלאה כאוות נפשו ,והרגילות

שאוכל חוץ לביתו מפני שאינו רוצה
להכניס חמץ לביתו .וכן יש להוכיח ממה
שאדם עושה סוכתו אפילו ברשות הרבים,
אם יסכימו לו בני רה"ר ,אע"ג דסגי בשתי
מחיצות ושלישית אפילו טפח ,ומוכח
שאע"פ שאוכל ברשות הרבים ועיני כולם
אליו ישברו ,מ"מ אין איסור בדבר ,והיינו

היא שאוכלים שם בעמידה ובדרך הליכה.
ובמושכל ראשון היה נראה לומר לפי דברי
הרמב"ם ומרן ז"ל שהאוכלים תוך כדי
אכילה נפסלים בכך לעדות ,דחשיב בזיון
ופחיתות

גדול

ותומים ,ובהגהות יעב"ץ ,ובשו"ת הרב"ז,
ובשו"ת אפרקסתא דעניא ועוד הנזכרים
לעיל.

משום דכו"ע ידעי דבסוכות אוכלים חוץ
לבית וזהו מקומו באותו הזמן .ושכן שמע

אמנם

מהגאון רבי נתן מחפוד שליט"א שבימים
שלפני פסח יש להקל לאכול בחדר מדרגות

בכך,

וכמ"ש

האורים

יד הדוחה נטויה לומר שאין לפסול
לעדות את האוכלים שם מדין

אכילה

בשוק,

כיון

שהמקום

מיועד

שמב
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מלכתחלה לסעוד באופן זה ,וכן נוהגים שם

בשו"ת הראשון לציון ח"ב )חחו"מ סי' א(,

כולם ,וכשם שהרגילות לאכול את סעודת

שהאוכלים בבר בחתונות אינם פסולים

הנישואין באולם עצמו בישיבה סביב

לעדות שכיום הדבר נהוג בהרבה חתונות,

שולחנות ערוכים ,כך הרגילות היא לאכול

ואינו נראה כאוכל בשוק שיפסל לעדות

בבר בעמידה ובדרך הליכה ,ולא שייך לומר

בשל כך ,וכן הוא מעשים בכל יום .ע"ש.

שהאוכלים שם אינם מקפידים על הבושת,

אמנם

ולא דמי לאוכלים בשוק ששם אין דרך
לאכול.

וכבר

בשו"ת משנה הלכות חלק טו )סי'

סב( אשתפיך חמימי על המנהג
הלזה ,וזת"ד :מה שמצוי בחתונות שכל

הבאנו דברי הרדב"ז על הרמב"ם

אחד לוקח צלחת בידו ומסובב והולך

)פי"א מהלכות עדות ה"ה( שכתב,

ואוכל ככלב ,הגם שאינו בשוק ממש ,מ"מ

שהכלל בדינים אלו הוא ,שאם עושה דברים

נראה שזה ג"כ בכלל הרעבתן ,ובפרט אם

ששאר בני אדם מתביישים לעשות והוא

יש שם תערובת של אנשים ונשים כדרך

אינו חושש לא לבושת ולא לביזיון ,הרי

המקומות הללו והוא מסתכל ומדבר עמהם,

הוא פסול .ע"כ .וכיון שכאמור המקום

שיש ח"ו בכלל אכלו ושתו ויקומו לצחק.

מיועד לזה ,ושאר בני אדם אינם מתביישים

ואמרתי שמי שאוכל באופן כזה יש להזהר

לעשות כן ,לא יפסל העושה כן .וכן כתב

אח"כ שלא לקוראו להיות עד מעדי

בספר יד דוד ח"א )עמ' קסו סוף אות רכ( וז"ל:

הקידושין כי זה יותר זלזול בעצמו ,והרב

ולדעתי דברים כאלו תלויים במנהג המקום,

המסדר קידושין מהדר ומדקדק בכל מיני

שעיקר פסולו הוא מחמת שאינו מקפיד על

הידורים ולוקח עד שיש עליו ספק פסול או
ודאי פסול .עכת"ד  .5והובאו דבריו גם

בושת מרובה ואיזהו בושת מועט ,והכל כפי

בספר חשוקי חמד )פסחים צט (:ע"ש.

בושתו ויכולים בעת המעשה להבין איזהו
ראות עיני הב"ד בעת מעשה לפי מנהג
המקום .ע"כ .ור"ל דבמקום שכך היא

אולם

ע"פ דברי הרב יד דוד הנ"ל,
שדברים

אלו

תלויים

במנהג

הרגילות לאכול לא שייך לומר שלא

המקום ,ובמקום שהרגילות לאכול ,ואף

מקפידים על הבושת וכנ"ל .וכן העלה

אנשים "מכובדים" אוכלים שם ,כגון בבר

 5ועוד הביא המשנה הלכות )שם( מעשה ששמע אודות הגאון בעל שואל ומשיב ,שבעת היריד
פתח החלון והביט ברחוב וראה אדם אחד בשוק וקראו שיכנס לפניו ,ושאלו מאיזה מקום
הוא ,והשיב לו מקראקא .שאל אותו האם הוא מכיר את הרב מקראקא ,אמר לו הן ,אמר לו אם
אמסור בידך מכתב שתמסרהו לרב תעשה לי הדבר ,אמר לו כן ,אמר לו אבל אל תפתח אותו,
והבטיח לו שלא יפתח .אך יצא יצא וחבריו שאלוהו האם יש לך קשרים עם הגאון בעל שו"מ?

ירוץ דברו +
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שבחתונות ,לא שייך לומר שאינם מקפידים

מחולק כהלכה במחיצה ראויה בין אנשים

על הבושת ויש לפוסלם לעדות .ושו"ר

לנשים ,דשם הוא שפיר דמי לאכול בבר.

בספר משפט העדים )עמ' קכו( שכתב להשיב

אבל הבא לחתונה של אנשים שאינם שומרי

על דברי המשנה הלכות הנ"ל ,דבזה"ז

תורה ומצוות ,אף שבא רק לחופה ורוצה

שרגילים בזה אין לפוסלם לעדות .והביא

לטעום דבר מה מן הבר הנמצא בחדר קבלת

דברי היד דוד הנ"ל .ע"ש .גם בשו"ת

הפנים ,פשיטא שיש לו להתרחק משם

הראשון לציון )שם( אחר שהביא ד'

מאוד ,כיון שבמקום הזה ישנה בעוה"ר

המשנה"ל הנ"ל ,כתב ע"ז ,דמ"ש להחמיר

תערובת גדולה בין אנשים לנשים ,ואין יצר

במי שאוכל מהבר וצלחתו בידו ,הנה י"ל

הרע שולט אלא במה שעיניו רואות )סוטה

דכיום הדבר נהוג בהרבה חתונות ,ואינו

ח ,(.ובפרט בזמן שמחה שהנשים מקושטות

נראה כאוכל בשוק שיפסל לעדות בשל כך.

דחמיר טפי ,ופעמים שרבות מהן אינן

וכן הוא מעשים בכל יום .ע"כ.

גם

לבושות בצניעות ,ועין רואה והלב חומד
)רש"י במדבר טו ,לט .וראה בירושלמי פ"א

הלום ראיתי בספר עדות איש ח"ב )פי"ז

דברכות ה"ה עינא וליבא תרי סרסורי דחטאה(.

הערה ט ,עמ' תקכט( שכתב ,דנראה שמה

וע"ע בספר חמדת ימים חלק ב' )דף קכא

שהפריז המשנה"ל להחמיר בדבר ,הוא

ע"א( ,ובספר אמרי אש )סי' י( ,ובשו"ת באר

דוקא בנידונו שמלבד הרעבתנות והגרגרנות

חיים מרדכי חלק א' )סי' ז( ,ובשו"ת דברי

נוסף גם ענייני תערובת ופריצות כיעו"ש,

ישראל וועלץ חלק ב' )סי' יט( ,ובספר

וע"כ החמיר מאוד בדבר אף לפוסלם

מלבושי מרדכי )צניעות ודרכי קדושה סי' יב

לעדות ,אך בנ"ד במקום שהרגילות לעשות

הערה יד( ואכמ"ל לעת הזאת .ע"כ הירא

כן אם אין בדבר תערובת ופריצות אין

לנפשו ירחיק עצמו ממקומות אלו ודומיהם.

לפוסלם לעדות .ולהלן )הערה יב ,עמ' תקלה(

עכ"ד .וע"ע בשו"ת חקרי הלכה ח"א

הוסיף וכתב :ואולם אין צריך לפנים דהיינו

)חאו"ח סי' ד( ,ובשו"ת באר הלכה )סבאג ח"א

דוקא במקומותינו שהאולם כולו וגם הבר

סי' סג( ודו"ק.

והשיב להם ,אני אדם חשוב ואני יוצא ונכנס בביתו ,ולא עוד אלא ששלח לו מכתב לרב מקראקא,
וגם שם אני נכנס ויוצא .חבריו קנאו בו והוא הלך ובגאותו שחקים ,הוא בא לקראקא ונכנס לרב
ואמר לו ,רבי יש לי מכתב לכם מהשו"מ ,הרב מקראקא בהכירו תמה וכי אין לו להשו"מ שליח
לשלוח לו מכתב רק על ידי זה שהוא אדם מבוזה ,וחשב אולי בגלל דחיפות הענין ,ומיד שנתן
המכתב פתח הרב מקראקא והנה התוכן :למע"כ ידידי הגאון אב"ד קראקא ,להסיר מכשול הנני
בכתב להעיד על מוכ"ז שראיתיו אוכל בשוק ,ולכן הוא פסול לעדות וחתם .עכ"ד.

שדמ
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שם ,וגם במשך רוב הנסיעה לא עולים

אכילה באוטובוס ציבורי או
במכונית

הנה

 +ירוץ דברו

ויורדים נוסעים למעט בתחילת הנסיעה

בקידושין )לג (:מבואר ,דלענין קימה
מפני זקן או חכם קי"ל רכוב כמהלך

דמי .וכן פסק מרן בש"ע )יו"ד סי' רמד ס"ב(,
ומבואר בט"ז )שם ס"ק יא( דגם ביושב
בעגלה דינו כמהלך .וכן הוכיח בספר ערוך
השולחן )שם אות מד( .וא"כ היה מקום לומר
שהאוכל בנסיעה באוטובוס יפסל לעדות
מדין האוכל בשוק .אולם נראה דזה אינו,
שהרי עיקר הפסול באוכל בשוק הוא מחמת
שאינו מקפיד על בושתו וכנ"ל ,ולכן
במקום שיש רגילות לאכול שם בעמידה או
בהליכה לא שייך לומר שאין מקפיד על

בזמן האיסוף ,בזה לא חשיב כאוכל בשוק
בפני כל העם ,ומכ"ש בנסיעה מאורגנת
כגון נסיעה קבוצתית לטיול וכדומה ,דלא
חשיב כאוכל בשוק ,וע"כ אם יושב במקומו
ואוכל בצורה מסודרת ובדרך ארץ לא הוי
ביזיון ואין לפוסלו לעדות .ושכ"כ לחלק
בזה בשו"ת קול מנחם )חו"מ ח"ג סי' לד סעי'
יח(

דבתחבורה

ציבורית

בתוך

העיר

שיורדים ועולים נוסעים כל הזמן בודאי הוי
כרשות הרבים ואסור לאכול שם ,משא"כ
בתחבורה הנוסעת מעיר לעיר ויושבים
אותם אנשים בקביעות ונוסעים יחדיו ,יש
מקום להקל שמותר אף לת"ח לאכול שם,

הבושת אחר שכן הרגילות ,וכמ"ש לעיל

ויש לעיין בזה .ע"ש .וכ"כ בספר מנוחת

לענין אכילה בבר בחתונות ,והכא נמי

אמת )פרק ז הערה מח( שבנסיעה עירונית

בנסיעה באוטובוס על אף שרכוב דינו

באוטובוס יש להימנע מלאכול .ע"ש .וכן

כמהלך ,מ"מ בנסיעה בין עירונית או

חילק בזה בשו"ת שבט הקהתי ח"ו )סי'

בנסיעה לטיול לזמן רב ,כיון שמקובל

תסא( ע"ש .וכן מטו ביה משמיה דהגר"ש

שאוכלים תוך כדי נסיעה ,אין לפסול לעדות

דבליצקי זצ"ל בספר ידי כהן )בכל דרכיך עמ'

את העושים כן משום אוכלים בשוק .אמנם

נז( דאכילה באוטובוס עירוני אין הוא דרך

בנסיעה עירונית שאינה ארוכה כ"כ ,ואין

ארץ ,משא"כ בנסיעה בין עירונית אין

רגילות בני אדם לאכול שם ,וגם בכל משך

לחוש .ושכן הורה הגר"י תופיק ראב"ד

אף

ביתר ,דבנסיעה ארוכה וכדו' יש להתיר.

שהמקום סגור ומוקף מחיצות ,מ"מ יש שם

ע"ש .וכ"ה בשו"ת באר הלכה ח"א )סי' סג(

רבים עוברים ושבים ועין הרבים מבחנת

ע"ש.

הנסיעה

עולים

ויורדים

נוסעים,

בכל ודמי טפי לאוכל בשוק בפני כל העם.

וכן

שוב

ראיתי להגר"י רוט בספר גם אני אודך

ראיתי בספר עדות באיש ח"ב )עמ'

)סי' מ סוף אות ח( שכתב ,דבאוכל

תקלב( שכתב לחלק בין נסיעה בדרך

בנסיעה באוטובוס אין חיסרון כל שהוא,

עירונית לבין נסיעה בדרך בין עירונית,

ולא דומה להנידון של רכוב כמהלך משום

שבנסיעה בדרך בין עירונית שבדרך כלל

שעיקר הטעם בהולך זה משום דהוי דרך

נמשכת יותר זמן ובני אדם רגילים לאכול

רעבתנות ,וכיון שיושב באוטובוס אין זה

ירוץ דברו +

שמה
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דרך רעבתנות .ע"ש .וכן העלה גם בשו"ת

אות ג( שכתב שראה למרן הגרב"ד פוברסקי

שערי יושר ח"ד )סי' לט( .וכתב בשו"ת

כשנסע עמו למסע ארוך בעיר נתניה ,שאכל

הראשון לציון ח"ב )חחו"מ סי' א( לגבי

במכונית ירקות כשהמכונית חנתה ברה"ר.

אכילה באוטובוס ,דאף שיושב במקומו

גם בספר "גם אני אודך" מתשובות הגר"מ

ואוכל וכן דרך כמה אותם הממהרים

חליוה שליט"א )ח"כ סי' ס( כתב ,וזכורני

לעבודתם ,מסתבר שאינו דומה לכלב,

כשנסעתי עם מו"ר מרן הגה"צ רבי יעקב

משום שאינו הולך ואוכל .אולם החכם אל

אדלשטיין זצוק"ל הגאב"ד דרמת השרון,

יאכל שם .ע"ש .וע"ע בשו"ת אורחותיך

בנסיעה מב"ב לאופקים דאכל עוגה בדרך.

למדני ח"ו )סי' רה( ,ובשו"ת אבני לוי ח"ב

ע"ש .ובספר כשחר אורך )פ"א אות כג ,עמ' ז(

)חחו"מ סי' ב( ,ובשו"ת אליבא דהלכתא ח"ב

שאל זאת מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל ,והשיב,

)סי' רעט( ע"ש .ומשמע מדבריהם שאין

שמסתבר שבמכונית זה אינו דומה לאוכל

חילוק בין נסיעה עירונית לנסיעה בין

בשוק ,ויותר יש לדמות זאת למי שאוכל

עירונית ,ובכל גוונא שרי .וכן השיב להדיא

בתוך בית שפתוח לרה"ר .ע"ש.

הגר"א נבנצל שליט"א בקובץ "מה טובו
אהליך" ח"ד )עמ' תרטו( ,שאין חילוק בזה.
ע"ש .ולענ"ד מסתבר החילוק הנ"ל .ודו"ק.

ואגב

אורחיה אציין למ"ש הגר"מ חליוה
שליט"א בספר גם אני אודך ח"כ )סי'

ס( ,שיש לעורר אודות אותם האוכלים
באוטובוס מיני מאכלים אשר ריחם נודף
מאד ,ואשר דבר זה יכול ח"ו לגרום לסכנה
לאותם אלו שאינם אוכלים )ועי' בספר שמירת

הגוף והנפש ח"א סימן ל"ד הפרטים בזה ע"ש(.
וכיוצא בזה ישנם סוגי מאכלים אשר רבים
אין דעתם נוחה מריחם ,ויתכן שיכשל ח"ו
בצער זולתו .וד"ל .ע"ש.

ולענין

השותה בשוק

הנה

הגאון רבי יצחק וייס זצ"ל הי"ד )אב"ד

דק"ק קאדלבורג ווערבוי( בשו"ת שיח
יצחק ח"א )סי' תעט( עלה ונסתפ'ק האם גם
השותה בשוק הוא בכלל דינא דהאוכל
בשוק ,אחר שבכל הש"ס קי"ל דשתיה
בכלל אכילה ,ובבכורות )מד (:איתא ,דאין
שותים מים בפני רבים .ופירש"י שם הטעם,
דרך ת"ח להיות צנוע באכילה ושתיה ,ואם
בפני רבים אין לת"ח לשתות ,קל וחומר
בשוק .והא דאיתא בברכות )נד (.דרבינא
שתה בשוק ,שאני התם דהוי סכנה ומשו"ה

אכילה במכונית ,הנה הגרמ"ד

נעשה לו נס ונברא לו מעיין .ושוב רצה

שמואלי בשו"ת ושננתם )חו"מ סי'

לדמות דין זה לסוכה ,דכמו שרשאי לשתות

לד אות נח( כתב בשם הגרב"צ אבא שאול

מים ומשקין חוץ לסוכה ,כמו כן אין קפידא

זצ"ל ,שמותר לאכול במכונית .ע"ש .וכן

לענין עדות .וסיים דלשיטת המרדכי שדוקא

ראיתי לידידי הגאון רבי מתתיהו גבאי

באכילת פת בשוק פסול לעדות וכ"ה שיטת

שליט"א בספרו בית מתתיהו ח"ד )סי' לא

התוס' ,בודאי שאין פסול בשתיית מים

שמו
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בשוק ,אמנם אם שתה יין וכדומה ,עדיין יש

והדר בהמה ,והביאוהו האחרונים .אלמא

לחקור .ע"ש.

רגילי תנאי ואמוראי למנקט לשון אכילה

והנה

מ"ש דבכל הש"ס קי"ל דשתיה בכלל
אכילה ,הן אמת דמצינו להגאון רבי

ישמעאל הכהן בשו"ת זרע אמת )או"ח סי'
עח( שהוכיח כן מהגמ' בשבועות )כב(:

והוי דוקא אכילה ולא שתיה .עכת"ד .ועיין
שם שהאריך להוכיח כן גם מדברי רבינו
אליעזר ממיץ בספר היראים ,ומהרמב"ם,
ומהרא"ש ,ורבינו ירוחם ,וסמ"ג ,וספר
התרומה ,וסמ"ק ,והטור .ע"ש.

דהנשבע שלא לאכול חייב אם שתה .ולמד
משם לענין סעודה מפסקת בערב תשעה

גם

שהובאה בשו"ת יביע אומר ח"ב

באב ,דאסור לשתות קפה או תה ,אם לא
במקום חולי .ע"ש.

אולם

מרן החיד"א במחזיק ברכה )סי' תקנב

סק"א( כתב להעיר ע"ז ,כי האף
אמנם דשתיה בכלל אכילה יליף לה מקרא
בשבועות )שם( ,ולשון בני אדם נמי הכי הוי
כדקאמר התם ,מ"מ אשכחן דשנו חכמים
בלשון המשנה כמה זימני אכילה ,והוי
אכילה בלחוד ואין שתיה בכלל .כי הא דתנן
פ"ק דשבת )ט (:לא ישב אדם לפני הספר
וכו' ולא לאכול ,ותנן נמי באחרון דפסחים
)צט (:ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל
אדם עד שתחשך ,והש"ס התם מייתי
ברייתא דקתני לא יאכל אדם בערבי שבתות

הלום ראיתי לתשובת הגר"י ניסים

)חיו"ד סי' כה אות ג( שכתב להוכיח דלאו בכל
מקום אמרינן שתיה בכלל אכילה ,ובכמה
מקומות במשנה ובגמרא פירטו אכילה
ושתיה .כגון בברכות )ד (:אוכל קימעא
ואשתה קימעא .וביומא )עג (:יוהכ"פ אסור
באכילה ושתיה .ובסוכה )כה (.אוכלים
ושותים עראי חוץ לסוכה .ושם )דף כח(:
אוכל ושותה ומטייל בסוכה .ובע"ז )סג(.

לכו ואכלו בדינר זה צאו ושתו בדינר זה.
ובב"ב )קמו (.אכל תנן שתה מאי .וכן בכמה
מקומות .הרי ברור דלא אמרינן שתיה בכלל
אכילה אלא היכא שיש הכרח לכך .עכת"ד.

ואתה

תחזה להשדי חמד )כללים מערכת א

וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה,

אות ק( שג"כ הביא ראיות ברורות

ובכל הני אכילה דוקא ולא שתיה .ופשיטא

דאין בלשון חכמים הכרע בזה .ע"ש .ולפ"ז

דבערבי שבתות וערבי י"ט וערבי פסחים

י"ל דמאי דאמרו בקידושין )מ (:שהאוכל

וכל יום סמוך למנחה יכול לשתות ,והרי
דתני "לא יאכל" והוי דוקא אכילה ולא
שתיה .וגם בדברי האמוראים אשכחן

בשוק הרי זה דומה לכלב ופסול לעדות,
קאי דוקא אאכילה ,אבל בשתיה לית לן בה.

ומה

שהביא עוד הגאון שיח יצחק מהא

בברכות )מ (.דקאמר ,אמר רב יהודה אמר

דאיתא בבכורות ,דאין שותים מים

רב אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל

בפני רבים ,ופירש"י דדרך ת"ח להיות צנוע

לבהמתו ,וכתב בספר החסידים )סי' תקלא(

באכילה ושתיה .ואם בפני רבים אין לת"ח

דדוקא אכילה ,אבל שתיה ברישא אדם

לשתות ,ק"ו בשוק .כבר עמד בזה טובינא

ירוץ דברו +
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דחכימי מרן החיד"א בברכי יוסף )סי' קע אות

והלאה( ,ובספר בית מתתיהו ח"ב )סי' כ אות

ג( וכתב ,והאידנא שותים מים בפני רבים

יז( ,ובס' תורת חכם )גיאת ח"ב עמ' תשכז(

והפוסקים

ואכמ"ל[ .וראה עוד בשיח יצחק שם שדן

השמיטו דין זה .ע"ש .וכ"כ בכף החיים )שם

אם באכילת מצוה יש משום אוכל בשוק.

אות יח( שכן עמא דבר לשתות בפני רבים,

ע"ש.

אף

שלא

בשעת

הסעודה,

בין מים בין שאר משקים ,בין בתוך

ומכאן

תשובה גם למש"כ בשו"ת דבריך

הסעודה בין שלא בתוך הסעודה .ע"ש.

יאיר חלק ב' )סי' לה( שאין ראוי

ועיין עוד מה שכתב בזה בספר הלכה

לת"ח או לבן תורה לשתות שום משקה

ברורה ח"ט )עמ' כב( ואכמ"ל.

אפילו מים בפני רבים .ע"ש .וכבר כתבו

רגע אדבר על מ"ש הגר"ז סורוצקין

החיד"א והכף החיים דהאידנא מנהג העולם

בשו"ת מאזנים למשפט )סי' יב( ליתן

להקל בזה .וכנ"ל .עכת"ד.

ועוד

טעם למה שנהגו )בני אשכנז( שהמסדר

וכן

העלו להתיר שתיה בשוק בשו"ת אבני

קידושין מברך בורא פרי הגפן תחת החופה

דרך ח"י )סי' טז( ,ובספר אוצר המשפט

בין באירוסין ובין בנישואין ,והוא בעצמו

)סי' לד סעי' יח ,עמ' רפז( ,ובספר גם אני אודך

אינו שותה מן היין .וכתב דהיינו משום

מתשובות הגרמ"ש דיין ח"א )סי' כז(,

שעל פי רוב החופה היא ברחוב ,וגם אכילת

ובשו"ת דודאי אשר ח"ג )סי' כב( ,ובס' גם

ושתיית עראי גנאי הוא לת"ח כמ"ש הב"ח.

אני אודך מתשובות הגר"מ חליוה ח"ו )סי'

ע"ש .וכבר העיר בזה בספר עדות איש ח"ב

לה( .וכן הורה הגר"י זילברשטיין שליט"א

)עמ' תקכא( דפשוט הוא שהב"ח איירי

)הובא בקונ' שלמי חיים עמ'  (70ע"ש .וע"ע

באכילה ושתיה של רשות ,וע"ז קאמר

בספר בית מתתיהו ח"ד )סי' לא אות ד(

דת"ח ינהג סלסול בעצמו מחמת כבוד

ודו"ק.

התורה שבו ,וגם בצורה עראית לא יאכל כן,
האם האוכל בשוק נפסל לעדות אף
בזמנינו

אבל כששותה מכוס של ברכה שיש מצוה
בדבר שתיה זו ,אין בה ביזיון לת"ח,
ואדרבה המכובד שבחבורה הוא זה שמסדר

יש

לחקור האם האוכל בשוק נפסל לעדות

את הקידושין ,ושתיה זו היא שבח לת"ח

אף בזמנינו שנפרץ הדבר ,ורבים

ולא גנאי .וכבר שחק על זה הגרש"ז אוירבך

הולכים ואוכלים בשוק וברה"ר ,והדבר

בשו"ת מנחת שלמה ח"א )סי' יח בהערה(

נראה להמון העם כדבר רגיל שאין בו שום

דלא יתכן לומר דהמסדר קידושין חשיב

חסרון של פחיתות וחוסר דרך ארץ .וכבר

כשותה בשוק ,דא"כ גם הקידושין הם

עמד בזה הגר"א שלזינגר שליט"א בשו"ת

בשוק ,ורב מנגיד אמאן דמקדש בשוקא

חוקי חיים )סי' לג( וכתב :היו זמנים שהיתה

)גיטין לג (.ע"ש] .א"ה -עיין עוד מה

זו בושה לאכול בפרהסיא ,ורוב האנשים

שהאריכו בזה בקונטרס שלמי חיים )עמ' 68

היו סועדים אך ורק בתוך המסעדה ,אז

שמח
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באמת היה מקום לומר דהאוכל בשוק הרי

עלמא" הם אביי ורבא ולומדי התורה

הוא ככלב ואולי אפילו פסול לעדות ,כי זה

הכשרים ,צנועים בהילוך וצנועים באכילה,

היה מראה שאותו אדם שאוכל בפרהסיא

ויהי רצון שנזכה לקדש שמו באכילה

הוא עז פנים שאינו מתבייש מאיש ובודאי

ושתיה ולא נהיה נגררים ח"ו אחרי זוללי

עושה גם דברים אחרים שאף פוסלים אותו

בשר וסובאי יין .עכת"ד.

לעדות כמו משחק בקוביא וכיוצ"ב .אבל
האידנא דכך היא הרגילות ושוב אין בזה
כלל בושה ואדרבה מעדיפים לאכול בחוץ
ולראות את העולם וליהנות מאויר צח ,שוב
אין בה משום ביזוי עצמי ,ולא נחשב ככלב
ובודאי שלא נפסל לעדות ,וכמו הרבה
דברים שנשתנו עם הזמן ,כן הדבר הזה
כנלענ"ד .אבל בני תורה בודאי שאין להם
לנהוג כן ,אלא כמו שכתב הרמב"ם בהל'
דעות ,ועליהם ליזהר מחילול ה' ח"ו.
עכת"ד .והניף ידו שנית בזה גם בספרו
אתקינו סעודתא )סי' סא( ע"ש.

והן

אמת שבשו"ת משנה הלכות חלק טו
)סי' סב( רוח אחרת עמו ,שכתב :ומה

שתמה כיון שעכשיו רוב העולם עושין כן,
אשאל אם אמרו רובם בגזל ,הותר הגזל
בשביל זה אם רואים אחד שגזל אפי' פחות

גם

בקונטרס שלמי חיים )אות כ( הביא
משמיה דהגר"ח קנייבסקי שליט"א,

שהשיב לגבי אכילה בשוק בזמנינו בזה"ל:
"לא אוכלים ברחוב" .וכתב הרהמ"ח שם
דס"ל כדעת המשנה"ל הנ"ל ,ושאף נפסלים
לעדות בכך] .ברם נלע"ד דאין הכרח כלל
לומר דס"ל להגרח"ק שנפסל לעדות בכך,
אלא ההנהגה הראויה היא שלא לאכול
ברחוב כלל ,ובפרט לבני תורה .ודו"ק[.
שו"ר להגר"מ שטרנבוך שליט"א ,הובאו
דבריו בקובץ מה טובו אהליך ח"ו )עמ' רלז(

שכתב ,האוכל בשוק פסול לעדות אף בזמן
הזה ,והיינו דוקא אם רגיל לאכול בשוק,
אבל אם אכל פעם אחת אינו נפסל ,ואם
יפסיק לאכול בשוק יחזור להכשרו .ע"כ.

ברם

כבר הבאנו לעיל להקת אחרונים

משו"פ ,מ"מ כיון שרגיל בכך נפסל ,והרי

שכתבו לחלוק על דברי המשנה"ל

כן פירשו בתוס' לפי הירושלמי .ואם השוק

הנ"ל ,וחילם מדברי הרדב"ז על הרמב"ם

הוא מלא רעבתנים ונכנסים למקום אחד

)פי"א מהלכות עדות ה"ה( שכתב ,שהכלל

גרגרנים ורעבתנים ופרוצים הרבה כמו בניו

בדינים אלו הוא שאם עושה דברים ששאר

יורק וכיוצא בו ,אכתי אין זה עושה

בני אדם מתביישים לעשות ,והוא אינו

הרעבתנים למכובדים ,אלא הוא חבורה

חושש לא לבושת ולא לביזיון ,הרי הוא

גדולה עם רעבתנים וגרגרנים ונפסלים

פסול .ע"כ .וכיון שבזה"ז רוב בני אדם

אליבא דכו"ע .ולא אכחד מעטי ,שראיתי

אינם מתביישים לאכול במקומות אלו ,אין

לאחד מהאחרונים שיצא ללמד זכות דהיכא

לפוסלם לעדות .וכ"כ בספר יד דוד ח"א

דנהוג להיות זולל וסובא הו"ל כבוד ולא

)עמ' קסו סוף אות רכ( שדברים כאלו תלויים

בזיון ,אבל לפענ"ד פשוט שזה אינו ו"כולי

במנהג המקום ,שעיקר פסולו הוא מחמת
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שאינו מקפיד על בושתו ,ויכולים בעת

ודור ,אך דברים שקבעום חז"ל נשארים

המעשה להבין איזוהי בושת מרובה ואיזוהי

לדורות ,ולכן הדין של האוכל כביצה פת

בושת מועטת ,והכל כפי ראות עיני הב"ד

)עיין ש"ע או"ח סי' קע( ,יתכן שהשתנה

בעת מעשה לפי מנהג המקום .ע"כ .וע"ע

בזמנינו לפי הכמות שרגילים לאכול ,אך

לעיל מ"ש בזה .ומדבריהם מבואר דאכן יש

האיסור לאכול בשוק ,גם אם יהיה דרך רוב

להתחשב בכך שמנהג העולם להקל בזה,

האנשים לאכול בשוק יימשך האיסור,

ואין הדבר נחשב לבושה או בזיון ,וממילא

ודברי חז"ל בזה קיימים לעד ולעולמי

אין לפסול לעדות מחמת כן .אף שבודאי

עולמים .ע"ש .והובא גם בספר שערי

אין ראוי לנהוג כך ובפרט לבני תורה ות"ח.

הברכה )פ"ג הערה סה ,עמ' סב( ,ובספר ויהי

ודו"ק.

בנסוע )סופר עמ' רד( ע"ש.

ואתה

תחזה להגאון המאמר מרדכי בהל'

ברם,

נלע"ד דאין כוונת הגרשז"א זיע"א

דרך ארץ בסעודה )או"ח סי' קע ס"ק

שיש לפוסלו לעדות בכה"ג ,מאחר

יב( שכתב וז"ל :וכן בהרבה דינים הנזכרים

שאין בהתנהגותו בזיון ,כיון שדרך רבים

בסימן זה אין אנו נזהרים בהם ,ויש לנו

לעשות כן .דלענין פסול לעדות בעינן בזיון

לומר בזה דמאחר שתורת דרך ארץ שנו

וזלזול בעצמו ,כמבואר בדברי הראשונים

כאן ,הם ז"ל הזהירו לפי מה שהיו רואים

שהבאנו לעיל .אלא דברי הגרשז"א מוסבים

בזמנם שהיו נוהגין להקפיד ,ובדברים אלו

לענין הנהגות דרך ארץ ,ור"ל שאף אם

וכיו"ב נראה שהדבר משתנה לפי הזמן

ינהגו הרבה אנשים כנגד מה שאמרו חז"ל,

והשעה והמקום ,ומאחר שהמנהג פשוט

אין די בהתנהגותם זאת כדי לבטל את דברי

בהרבה דברים הנזכרים כאן שלא להקפיד

רבותינו ז"ל שאמרו שאין זה משורת דרך

בפני הגדולים ,אין לחוש .עכ"ל .ואכן שא

ארץ .ודו"ק.

נא עיניך וראה בספרי האחרונים שהקילו
בכמה ענינים אף כנגד מה שפסק בש"ע
שם ,מחמת שדרך העולם שלא להקפיד
בזה .וכמו שכתב בשו"ת אור לציון ח"ב
)פרק מו סעי' ז ,עמ' שא( להקל אף לכתחלה
לאחוז סנדויץ או פיתה אף שהם יותר
מכביצה ,ולאכלם .ע"ש .וכ"פ בספר הלכה
ברורה ח"ט )עמ' כח( .וע"ש עוד פרטים בזה.
וא"כ י"ל דה"ה אף בנ"ד.

ואף

ועוד

סברא אלימתא שאין לפוסלם לעדות
בזמנינו ,על פי הא דקי"ל בש"ע

)חו"מ סי' לד ס"ד( שכל שמורי היתרא לעצמו,
אינו נפסל לעדות .וענין מורי היתרא לעצמו
הוא שאדם חושב בלבו שאין בזה כלום ,וזו
רק חומרא או מסיבה אחרת אומרים
שאסור .ומקור האי דינא בסנהדרין )כו(:

בהנהו קבוראי שהיו קוברים מתים ביו"ט
שאינם נפסלים לעדות ,ואע"פ שאמרו להם

שבספר "ועלהו לא יבול" )עמ' קז(

שאסור לעשות כן ביו"ט ,לא שמעו להם

הביא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל,

בשביל

שאמנם הנהגות דרך ארץ משתנות בכל דור

וחשבו

שרק

מאיימים

עליהם

שתהיה להם כפרה על מה שלא שמעו להם

שנ
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בשו"ת אבני לוי ח"ב )חחו"מ סי' ב

משום בזיון המת .וכן פסקו מרן והרמ"א

אות ד( אחר שהביא דברי משפט

בסעיף ד' .והריב"ש )סי' שיא( למד מדברי

הכתובה הנ"ל ,כתב ע"ז ,דלכאורה אפשר

הגמ' הנ"ל ,שהוא הדין בכל דבר איסור

לומר שמזה שהפוסקים לא חילקו בזה,

שאפשר לומר שהאיש עבר עליו מחמת

משמע שיש להשתמש בסברא זו גם

שהטעה את עצמו לומר שאין בזה איסור,

בבזויים אלו כמו בכל מורי היתרא של

שאינו נפסל בזה לעדות .ועיין עוד בשו"ע

עבירות אחרות .ועיין בראש יוסף שכתב

)שם סעיף כד( ובסמ"ע שם .וא"כ יש לומר

שדוקא כאשר אמרו לו שאם הוא אוכל

שה"ה גם בנדון דידן ,דרובא דעלמא

וממשיך לאכול אז נפסל לעדות אבל אם לא

אומרים שאין בזה איסור ומה יש בזה,

אמרו לו לא נפסל .ע"ש.

ומורים היתרא לעצמם בחושבם שמי
שאומר כן זו סתם חומרא בעלמא.

וכן

בקדש חזיתיה להגר"א בר שלום
שליט"א בספר משפט הכתובה ח"ו

)עמ' שכה( שאחר שהביא שיטות הראשונים
בזה ,כתב שלכתחלה בודאי יש לחוש ולא
לקחת עד הפסול אפילו לאחת מן השיטות,
אלא שעכ"פ כיון שדורינו הורגל לחיות
בבזיון ,אי אפשר לפוסלם בדיעבד .וציין
לעיין במה שכתב לעיל )שם עמ' רצה( גבי דין
מורי היתרא לעצמם .ושם הסתפק אם גם
בדברים שפסולם אינו משום עבירה ,אלא
משום "אופי האיש" כגון הנך דלהלן,
"בזויים"

והולכי

ערום

ואוכלי

בשוק

הפסולים לעדות ,איתא להיתר מורי היתרא,
דההיא פסלות אינה מחמת העבירה אלא
מחמת אופי האיש ,וא"כ מה נפק"מ שיש לו
הוראת היתר ,סו"ס באופיו הוא מסוגל

גם

אשו"ר בשו"ת דבריך יאיר ח"ב )סי' לד(

שכתב ,שאינו נפסל הואיל ולא שמיע
לאינשי איסורא בזה .ע"ש .וכ"כ בספר
אוצר המשפט ח"ב )עמ' רפו( שאם מנהג
המקום לאכול בשוק לא נפסל לעדות .ע"ש.
וכן הוא בשו"ת דודאי אשר ח"ג )סימן כב,

ד"ה ומעתה אני( ,שבזמן הזה קשה לפסול
האוכל בשוק לא רק מטעם שאינו בזיון כבר
בזמן הזה ,אלא מטעם דמורי היתרא,
והאריך שם בכל האי סוגיא דמורי היתרא.
כיעו"ש .וכן השיב הגר"א נבנצל שליט"א
לידידי הגר"מ גבאי נר"ו ,שבזה"ז האוכל
בשוק אינו נפסל לעדות ,כמובא בספר בית
מתתיהו ח"ד )סי' לא אות ו( ע"ש .וכן הובאה
הוראתו בקובץ מה טובו אהליך ח"ד )עמ'
תרטז( ע"ש .וע"ע בספר משפט העדים )שער
ב' פ"א ס"ו( ,ובשו"ת באר הלכה )סבאג ח"א
סי' סג( ,ובספר בית מתתיהו ח"ד )ס"ס לא(

ודו"ק.

להיות בזוי ולשקר .אך אולי כשיש לו מורי

בברכת התורה

היתרא אין לו שם בזוי .ולא מצאתי לע"ע
ראיה בזה .ע"ש.

הצב"י אמיר ולר יצ"ו

f

מכתבי
תורה
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סימן ט"ל
מכתב לספר "פסקי בושם" ,פסקים והנהגות מהגאון הגדול בעל
ה"קנה בושם"
לכבוד ידידי היקר והנעלה ,המפורסם

ראיה שעברנו על הדברים ,הנני להוסיף
מעט גרגירים.

לשם ולתהלה ,כליל כל מעלה,
מעשיו לשם שמים לעטר הכלה ,לחבר

כיבוס קודם תפילת שחרית

השכינה עם בעלה ,הגאון הצדיק רבי
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א ,מחה"ס

בפרק ו' סעיף ג' )עמ' לט( -הורה שאין

היקרים "גם אני אודך" ,ו"פרדס יוסף

לכבס קודם תפלת שחרית ,אפילו

החדש" על המועדים ועו"ס נכבדים .ועל

ע"י מכונת כביסה .ע"כ.

ידו השני ,איש חי רב פעלים לתורה
ולתעודה,

אודם

ופטדה,

מוכתר

בנימוסין וראוי לקילוסין ,הגאון רבי
יואל יחיאל מיכל פרנקל שליט"א.

הנה

בספר הליכות שלמה )פ"ב ס"ה ,עמ' י(

כתב ,דהכנסת כביסה המחולקת כבר
לסוגיה לתוך מכונת הכביסה והפעלתה ,וכן
הוצאת הפסולת לפח האשפה שברחוב
וכדומה ,מותר קודם התפלה .ע"כ .והובא

אחדשה"ט .קבלתי לנכון את הספר

להלכה בספר התפלה והלכותיה )סי' ד סע'

בושם",

יט( ,ובספר שיח תפילה )עמ' תעט( ועוד

למעלה מאלף וחמש מאות פסקים

אחרוני זמנינו .ע"ש .ונלע"ד דהטעם הוא

והנהגות של האי צדיקא ,חסידא קדישא

משום שבדברים קלים וקטנים כנ"ל שאינם

ופרישא ,גאון ישראל ,עמוד הימיני,

לוקחים זמן רב ,ואינם דורשים עמל או

הנכבד

"פסקי

פטיש החזק ,הגאון האדיר רבי מאיר
בראנדסופר זצוק"ל בעל "הקנה בושם".

טורח ,אין זה נכלל בגדר "התעסקות" קודם
התפלה ,אלא כדבר עראי הנעשה בדרך
אגב ,ולכן אין בזה איסור .וכיו"ב כתב לגבי

ותיכף לנטילה ברכה ,נתמלא הבית

סידור המטה קודם התפלה בספר פאר הדור

אורה ,אורה זו תורה ,פסקים והנהגות

ח"ד )עמ' ריג( שנשאל בזה מרן החזון איש

לתפארה ,הכל בקדושה ובטהרה .ולאות

זצ"ל ,והשיב שמותר כי זה שייך לעניני דרך

שנב
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ארץ ואינה מלאכה .והובא גם בשו"ת

)כיון שהביצים רבות והמלח מועט( .וכבר כתב

רבבות אפרים ח"א )ס"ס סב( ע"ש.

בזה הגר"מ יוסף שליט"א בספר מגיד
הרקיע )סי' קח( דלא חשיב ככבישה במי

שהיית לילה לביצה או שום ע"י
תערובת

מלח אלא ככבישה במים בלבד ,שאינה
מועילה להחשיב את הביצה כמעורבת ,ועל

בפרק כ"ה סעיף ה' )עמ' קפו( -היה

כן אסר את השימוש בביצים הללו ,ורק

מורה ,שאם עירבו את הביצה

לאחר שהסכימו להגדיל את ריכוז המלח

או השום והשמן בדבר אחר ,אין קפידא

במים ,כך שהביצים עצמם יספגו מהמלח,

אם ישהה כל הלילה ומותר לאוכלו .ע"כ.

והנה

המעיין במקורות שציין שם כת"ר

ויבלע בהם הטעם ,ויחשבו כתערובת ,ושוב
לא יהיה בהם איסור של לינת לילה ,התיר
זאת .ע"ש.

שליט"א ,יראה דבעינן תערובת
ממש ,דהיינו שיחד עם הבצל הקצוץ יש

האם יש היתר לאיש להתייחד
כשאשתו בעיר

עוד ירקות קצוצים נוספים ,בין חיים ובין
מבושלים ,ואז נחשב הדבר כתערובת ומהני
להוציאו מאיסור לינה .אבל כשבצל שלם

פרק מ"ב סעיף א' )עמ' רנה( -היה
מורה ,שההיתר שבעלה בעיר הוא

מונח עם עוד ירקות ,לא מקרי תערובת.
מהמפעלים

דוקא על האשה שאימת בעלה עליה,

עיה"ק

אבל לאיש אין היתר של אשתו בעיר,

ת"ו ,ראיתי שמובילים למטבח עגלה גדולה

ובפרט כשאינה רגילה לחזור הביתה

של בצלים קלופים )ללא השורש( ,והיה זה

באותו הזמן .ע"כ.

ובהיותי

בביקור
הגדולים

באחד

בירושלים

בשעות הלילה קודם עלות השחר ,ושאלתי

והנה

בעניותין כן העלתי בספרי אמרתו

על כך את המשגיח מדוע לא חוששים בזה

ארץ על הלכות יחוד )עמ' שכב

משום דברים האסורים משום סכנה ,והשיב,

והלאה( וזת"ד :הנה מפשט לשון המשנה

דהבצלים מרוחים בשמן ,ויש ע"ז השגחה

)קידושין פ ,(.ר"ש אומר אף איש אחד

של כשרות מהודרת וכו' .ולפע"ד מסתבר

מתייחד עם שתי נשים בזמן "שאשתו עמו"

דלא מועיל מריחת הבצלים במעט שמן כדי

וכו' .משמע שכל ההיתר הוא דוקא כאשר

להחשיבם כתערובת ,ובפרט שאין טעם

אשתו עמו ממש .ובפרט שמבואר בהמשך

השמן מורגש בבצלים כלל .וצ"ע על מה

הגמ' )שם פא (.שאשה שבעלה בעיר אין

סומכים באותו גוף כשרות.

חוששין משום יחוד .ואם היה מותר לאיש

וכיו"ב

מצוי

במפעלי

סלטים,

אשר

להתייחד

כשאשתו

בעיר,

הו"ל

לגמ'

מקבלים דליים של ביצים קשות

לאשמועינן דהוי רבותא טפי .ומהא דנקטה

קלופות המשווקות כשהן כבושות במעט מי

המשנה "אשתו עמו" ,מוכח דבעינן שתהיה

מלח ,ואין טעם המלח מורגש בביצים כלל

עמו ממש .וכן מוכח מלשון הרמב"ם )פכ"ב
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מהל' א"ב ה"ד( שכתב" ,אם היתה אשתו עמו

עמו בביה"ס ,מ"מ בכל עת תבוא אליו

שאשתו

ושייך לומר היא משמרתו ,ואם הוא בעיר

משמרתו" .ומשמע שצריך שתהיה איתו

אחרת אסור .עכת"ד .ומבואר יוצא מדבריו

ממש .וכן נראה מלשון הטור )אה"ע סי' כב(

בדעת הכס"מ ,דמיירי דבכה"ג שאשתו

שכתב" ,מי שאשתו עמו מותר להתייחד"

בעיר מצילתו מדין יחוד ,ולא רק מחשש

וכו' .ע"ש .וכ"מ מהכל בו )סי' עה( ,ומרבינו

גירוי בנשים .ונראה דדייק כן מהא דכתב

ירוחם )ח"א נתיב כג( .וכן משמע ממרן

הכס"מ "כיון שאשתו עמו היא משמרתו",

בשה"ט )סי' כב ס"ג( ע"ש.

ולא כתב טעם דיש לו פת בסלו כמ"ש

תחזה להרמב"ם )פכ"ב מהל' א"ב

הב"ח ומהרש"ל והט"ז )שיובאו לקמן בס"ד(.

הי"ג( שכתב וז"ל :מי שאין לו אשה

וע"כ דמיירי שמשמרתו גם מאיסור יחוד,

לא ילמד תינוקות מפני שאמהות הבנים

וכ"כ בדעתו בספר דבר הלכה )סי' ו הערה ב(,

באות לבית הספר לבניהם ונמצא מתגרה

ובס' דברי סופרים )בבה"ל עמ' קנג( ע"ש.

בנשים וכן אשה לא תלמד קטנים מפני

והב"ש נתן טעם לכך "משום שבכל עת

אבותיהן שהן באין בגלל בניהם ונמצאו

תבוא אליו" ,וא"כ מתיירא הוא שמא

מתייחדים עמה .ואין המלמד צריך שתהיה

תתפסנו בקלקלתו ולכן לא יבוא לידי

אשתו שרויה עמו בביה"ס ,אלא היא בביתה

עבירה .וכן הפרישה ביו"ד )סי' רמה אות כ(

והוא מלמד במקומו .עכל"ק .וכן מבואר דין

אחר שהביא דברי הרמב"ם באיסו"ב הנ"ל

זה גם בהל' ת"ת )פ"ב הל' ד( בזה"ל :ומי

ושכ"כ הטור )בסי' כב( ,כתב :והטעם כיון

שאין לו אשה לא ילמד תינוקות מפני

דאשתו עמו בעיר ומירתת תמיד דשמא

אמותיהם הבאות אצל בניהם ,וכל אשה לא

פתאום תבוא אצלו ,דדרך האשה לבוא

תלמד תינוקות מפני אבותיהם שהם באים

תדיר אצל הבעל .עכ"ד .וכן פסק הגאון

ה"ז

ואתה

מותרת

להתייחד

מפני

אצל הבנים .עכ"ל .ומרן הכסף משנה )בהל'

ת"ת שם( כתב לבאר דברי הרמב"ם וז"ל:
ומ"ש כל אשה ,כלומר ואפילו נשואה
דבשלמא גבי איש כיון שאשתו עמו היא
משמרתו לפי שדרכה להיות תמיד בבית,

ערוה"ש )סי' כב סוף סע' טו( ,וכן משמע
מתשובת הישכיל עבדי ח"ז )אה"ע סי' ו אות

ט( ע"ש.

אולם

הנה בעל הכנה"ג בספר בני חיי )על

אבל אין דרך האיש להיות תמיד בביתו.

הרמב"ם בהל' ת"ת שם( עמד על מה

עכ"ל .והנה הבית שמואל )סי' כב ס"ק כב(

שהקשו מדברי הרמב"ם בהל' איסו"ב

למד מדברי הכס"מ הנ"ל ,דיחוד מותר

הנ"ל ,דא"צ שתהיה אשתו שרויה עמו

כשאשתו עמו בעיר ,ושוב הקשה מהא

בביה"ס וכו' ,וא"כ היאך משמרתו .וכתב

דבש"ע שם מבואר דאפי' אין אשתו עמו

ליישב בדוחק ,דהא דהוא יושב במקומו,

מותר וא"כ לא שייך הטעם דהיא משמרתו.

לאו שישב רחוק מביתה אלא בתוך חצר

ותירץ ,דאפשר דס"ל אפי' אין אשתו שרויה

סמוך לביתה כדי שתוכל לשומרו ,אלא

שנד
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שא"צ שתשב בבית הספר ממש .ע"ש.

וכו' .ע"ש .אבל היכא דאיכא חשש יחוד

ומבואר שסובר שדוקא שהיא עמו באותה

היה פשוט לב"ח ולמהרש"ל דלא שייך

חצר מקרי משמרתו ,אבל כשהיא עמו

היתר כזה דאשתו בעיר ,דלא מצינו רק

באותה העיר לא מקרי משמרתו .והרה"ג ר'

היתרא דבעלה בעיר ,ולא שאשתו בעיר.

מסעוד רקח ז"ל בעל המעשה רקח )על

הרמב"ם בהל' ת"ת שם( כתב בדעת הכס"מ
דמיירי דאשתו בביתה בחצר ביה"ס ,דנמי
מקרי עמו ומשמרתו ,אבל אם ביתה בעיר
לא מהני ,ושכ"כ הבני חיי וכו' .ע"ש .גם
בספר ארץ צבי ותאומי צביה )ס"ק י"ט ,הובא

והנה

מלבד מש"כ בראש אמיר שמהמשנה
ומלשונות הפוסקים משמע דבעינן

שאשתו תהיה עמו ממש ,מצאנו שכן
מבואר להדיא במאירי )בחי' לקידושין שם(

שכתב וז"ל :מ"מ אף באשה אחת מותר
בזמן שאשתו עמו "בבית" מפני שאשתו

באוצה"פ ס"ק יז אות ו( כתב ,ומה שדייק

משמרתו .עכ"ל .ומוכח דרק שהיא עמו

הב"ש מדברי הכס"מ דאפי' באשתו מהני

"בבית" שרי .וכ"כ להדיא רבינו יהונתן

כשהיא בעיר ,ליתא ,דמשמע מהכס"מ

מלוניל )קידושין פ (:וז"ל :בזמן שאשתו

שצריכה להיות עמו ממש בתוך ביתו .ע"ש.

עמו" -בבית" .ע"ש.

וכן הגאון מהר"י עייאש בספרו לחם יהודה
)על הרמב"ם בהל' ת"ת שם( ,כשדן בדברי
הכס"מ לענינו ,כתב בפשטות שבדין
דאשתו עמו לא סגי באשתו עמו במדינה או
אפי' בחצר .אלא צריך שתהיה עמו בתוך
הבית ממש .ע"ש.

ומדברי

ועוד

רגע אדבר במ"ש בשו"ת אמרי יושר
ח"ב )סי' ט אות ח( שאחר שהביא דברי

השואל דעלה ונסתפ'ק בדין אשתו בעיר,
ושראה את דברי הב"ש ,כתב ,דמהב"ש
משמע דלא פליג על הכס"מ ,ומ"מ צע"ג,
דהא במשנה איתא בזמן שאשתו עמו ישן

מהרש"ל בביאורו על הסמ"ג

עמהם ,הרי בזה נקטה לשון "עמו" דמשמע

)לאוין קכו( ,ובים של שלמה )פ"ד

בבית ,ורק לענין אשה אמרו בעלה בעיר אין

דקידושין סי' כז( ,והב"ח )סי' כב( מבואר

חוששין משום יחוד ,ומשמע דהיינו משום

להדיא דמה שהתיר הרמב"ם כשאשתו לא

אימת בעלה עליה ,אבל איש אין אימת

נמצאת עמו ממש ,הוא דוקא באופן שאין

אשתו עליו ,רק שאשתו משמרתו ,בעינן

שייך חשש יחוד כלל אלא רק חשש גירוי,

עמו ,ואולי י"ל דלעולם גבי איש נמי מהני

ולכן כל זמן שאשתו בעיר לא חיישינן

אף שאין אשתו בביתו ,דמסתמא תבוא

לגירוי ,וכמו שביאר הט"ז ביו"ד )סי' רמה

תיכף לביתה ,דכל כבודה בת מלך פנימה,

סק"ז( דכיון שיכול לבוא אצל אשתו יש לו

ואין דרכה לסבב בשווקים ,ומסתמא אף

פת בסלו ואין היצר מתגרה בו כדאשכחן

כשהיא בעיר מקרי אשתו עמו ,ורק באיש

בכתובות )סה (.גבי רבא שישב בבית

כיון שדרכו תמיד כל היום להיות חוץ

המדרש ובאה חומא אלמנת אביי ונתגלה

לבית ,זה מקרי בעלה בעיר ,ושרי רק משום

זרועה והלך רבא לביתו ותבע את אשתו

כה"ג

דאימת

בעלה

עליה,

ובאשה
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שהיא כאניות סוחר ודרכה תמיד לסבב

לא תזנה ,אבל איש דתקיף יצריה טפי לא

בשווקים ,י"ל שאסור יחוד לבעלה ,רק

יניחנו היצר לחוש שמא תבוא אשתו .ע"ש.

מהסתם באשה כיון שדרכה לבוא לביתה

ועוד

הכס"מ .עכ"ל .והובאו דבריו בשו"ת ציץ

האיש נמצא בביתו שרי והטעם משום דכל

אליעזר ח"ו )סי' מ פ"ט( והסכים עמו .ע"ש.

כבודה בת מלך פנימה ומסתמא תיכף תבוא

ומבואר מדבריו דס"ל דטעם ההיתר של

לביתה ,אולם מדברי הרמב"ם והכס"מ

הב"ש הוא משום דמירתת שמא אתי בכל

והב"ש מבואר דשרי אפי' שהאיש נמצא

רגע ,ודלא כטעם ההיתר דבעלה בעיר

בבית הספר ולאו דוקא ביתו .ואפשר דס"ל

דהתם הטעם משום שאימת בעלה עליה

להאמרי יושר דכל זמן שבעלה נמצא

]ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"ה )ס' רא אות ד(

במקום קבוע כגון בעבודתו או בביתו שפיר

שכתב דדין אשתו בעיר תלוי לכאורה

דמי .אולם אכתי צריך עיון כיון דטעמו

במחלוקת בטעם ההיתר דבעלה בעיר,

משום שכל כבודה בת מלך פנימה ,זה שייך

דלמ"ד שהוא משום אימה טבעית של

דוקא בביתה .ובדוחק יש ליישב דס"ל שכל

האשה ,לא שייך האי טעמא באשתו בעיר,

זמן שהיא באה אצל בעלה ]וכמ"ש

ואילו למ"ד שהטעם משום דחיישינן שמא

הפרישה הנ"ל "שדרך האשה לבוא תדיר

אתי בכל רגע ,ה"ה גם באשתו בעיר וכו'.

אצל בעלה" .ע"ש [.שפיר חשיב כל כבודה

ע"ש .וי"ל ע"ד כמובא בסמוך[ .וסבר

בת מלך פנימה .וצ"ע.

תמיד מקרי אשתו עמו ,וכן מורה לשון

דבאשתו בעיר שייך האי טעמא טפי כיון

יש להקשות ע"ד האמרי יושר הנ"ל,
דמפשט דבריו משמע דרק כאשר

עכ"פ

נלע"ד דכיון דמשמע מדברי המשנה

דמסתמא תבוא תיכף לביתה ,דכל כבודה

והרמב"ם והטוש"ע ,דבעינן שתהיה

בת מלך פנימה משא"כ באיש שדרכו להיות

עמו ממש באותו הבית ,וכן מבואר להדיא

מחוץ לבית דלא שייך כ"כ האי טעמא שמא

מדברי המאירי והר"י מלוניל ,אין להקל

בכל רגע יבוא .אולם מאידך גיסא י"ל

בזה כלל .ובפרט שהמקור לדבריו המקילים

דאיפכא מסתברא ,וכמ"ש הדברי סופרים

הוא מלימודו של הב"ש בכס"מ ,וכבר

)בבה"ל ד"ה אלא ,עמ' קנג( ,דאף למ"ד ההיתר

הבאנו דאיכא בזה עקולי ופשורי ,שדעת

בבעלה בעיר הוא משום דמסתפי שמא

המעשה רקח ועוד ,שגם הכס"מ לא מתיר

הבעל השתא אתי זהו דוקא באשה שנאסרת

בכה"ג ,ועוד שלדעת מהרש"ל והב"ח היה

על בעלה אם זינתה ,משא"כ בבעל שאינו

פשוט לאסור בזה .וכן דעת רבים מן

נאסר על אשתו ,אינו נמנע מעבירה כשיצרו

האחרונים כגון העזר מקודש )סעיף ה(,

תקפו משום שמא תראהו אשתו .ועוד,

ובשו"ת מהרש"ם ח"ד )סי' קמח( ,והבית

דדוקא אשה דלא תקיף יצרה כ"כ כמו

משה )ס"ק טו( ,ובשו"ת אגרות משה ח"ד

באיש ,לכן משום חשש דשמא יבוא בעלה

)מאה"ע סי' סה אות ו( ,ובשו"ת חיי לוי

שנו
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ח"ב )סי' עח אות לג( ,ובשו"ת אבני ישפה

האחרונים ,ואפי' עם אשה אחת מותר מן

ח"ב )סי' פו ענף ו( ועוד .וכבר נתבאר שכן

הדין להתייחד כאשר בעלה בעיר ,וכש"כ

דעת הלחם יהודה ,והבני חיי ,והארץ צבי.

עם ב' נשים דהוי רק מדרבנן .משא"כ דינא

ע"ש .ובספר משנת היחוד )עמ' נח( כתב,

דאשתו בעיר ,שמשמעות הש"ס והראשונים

שכן שמע מהגרב"צ אבא שאול זצ"ל

לא חשיב אשתו משמרתו ,ובעינן שתהיה

רוב

עמו ממש וכמו שהארכנו לעיל בס"ד.

הפוסקים ,ואפי' שהאשה הלכה לשוק

ומעתה

המשנה

לעריכת קניות ועשויה להגיע בכל רגע ,לא

והראשונים דלא קיים היתר זה דאשתו בעיר

אבה להקל .ע"ש .ולכן העיקר ככל הני

]וכן מבואר להדיא במאירי ורבינו יהונתן

רבוותא לאסור היחוד בכה"ג ובפרט במילי

מלוניל[ ,וכ"מ מהטוש"ע ,יש לאסור אף

דאורייתא .ועיין עוד במה שהאריכו בזה

יחוד עם ב' נשים אע"פ דהוי רק מדרבנן.

שנקטינן

בזה

לחומרא

כשיטת

בספר דברי סופרים ח"ב )סי' כח( ,ובס'
ברכת יצחק )הל' יחוד עמ' רסז והלאה( ודו"ק.

וחזות

וכן

י"ל

דכיון

שפשטות

ראיתי שהעיר בזה בשו"ת אבני ישפה
ח"ב )סי' פו ענף ו( ע"ד הגאון הדובב

קשה הוגד לי בשו"ת דובב מישרים

מישרים הנ"ל ,שהרי אשתו בעיר אינו

ח"א )סי' ה( כתב ,שמאחר ויחוד עם

מבואר בש"ס והוא חידוש של הכס"מ

ב' נשים הוי רק מדרבנן ,יש להתיר

]א"ה -ועיין בהערה לעיל שהבאנו בשם

להתייחד עם ב' נשים כשאשתו נמצאת

כמה פוסקים דס"ל דאף הכס"מ לא ס"ל

בעיר ,וכמו שכתב הבינ"א )כלל קכו( דביחוד

הכי .ע"ש [.ומנין לנו להקל בב' נשים וכו'.

עם ב' נשים ובעלה של אחת מהן בעיר ,יש

ע"ש .וכן מצאתי בספר דברי סופרים )בבה"ל

לסמוך על התוס' דס"ל דבעלה בעיר מותר

ד"ה אלא היא ,עמ' קנד( שהעיר ע"ד הדו"מ

לכתחלה להתייחד עמה ,וחולקים על רש"י

דאף שהב"ש פירש כן בדעת הכס"מ ,מ"מ

דאוסר ,וה"ה עם ב' נשים ואשתו בעיר דיש

כיון שהוא מסיק שאין הכרח לדבריו משום

להתיר כהב"ש בשם הכס"מ .עכת"ד .והובא

דהכא לא הוי יחוד ,א"כ אפשר שהוא עצמו

להלכה בספר דבר הלכה )סי' ו ס"ג( ע"ש.

אינו מסכים עם הכס"מ .ובדעת הכס"מ ג"כ

וכן העלה בס' נטעי גבריאל )פמ"א סע' א(

אין זה מוכרח וכו' .ע"ש .וזה כמו שכתבנו

ע"ש.

בס"ד .וע"ע בספר מנחת איש )פ"ט סע' ד(,

ואנכי

צעיר ונבזה בער ולא אדע ,לא זכיתי

ובספר גן נעול )פ"י סע' ד( שהחמירו בזה.

להבין דב"ק של הגאון מטשעבין

ע"ש.

הנ"ל ,היאך דימה דין דבעלה בעיר לדין
אשתו בעיר ,דהרי קי"ל בפשטות כדעת רוב
מנין ורוב בנין מהראשונים שכ"ז שבעלה
בעיר אין חוששין משום יחוד ,וכן נפסק
בש"ע )סי' כב ס"ח( והסכימו ע"כ רוב ככל

ביקור אשה אצל רופא

פרק מ"ג סעיף י"ט )עמ' רס( -אף
שמעיקרא דדינא מותר לנשים
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להיטפל אצל רופאים ,אך בודאי צריכות

גבר ,להווכח בהתפתחות העובר ,מנהג

הנשים לשמור על גדרי הצניעות,

מכוער הוא ואין רוח חכמים נוחה מהן,

ולהשתדל עד כמה שאפשר להמנע מכך,

והרי יוכלו להבדק אצל רופאות ,ואפי'

ובפרט כשאפשר להיטפל אצל רופאה,
וכפי

שהיו

זהירות

בנות

ישראל

הכשרות בדורות הקודמים ,ולא כמו

בשכר ,ולא יבדקו ע"י רופא גבר אפי'
בחנם .ומצוה לפרסם הדבר ולהשפיע על
בנות ישראל להמנע מכך .ולא יזלזלו
בכבודן ובצניעותן .וכבר הזהירו חז"ל:

שנפרץ כהיום לדאבונינו ,שעל כל דבר

"הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו" )חולין

שטות הולכות אל הרופא ,דאף אם נאמר

מד .(:וכן ראיתי בשו"ת באר משה ח"ג )סימן

שעוסק במלאכתו ואין בזה איסור ,מ"מ

קנב אות טו( שכתב ,ורע עלי המעשה שכל

בודאי דלא ממקור קדוש יהלכון ,ואינו

אשה צעירה שמרגישה מיחוש קל הולכת

מדרך צניעות בנות ישראל הכשרות.

מיד לרופא כדי שיבדקנה באותו מקום

ע"כ.

הנה

שא נא עיניך וראה למרן הגר"ע יוסף
זצוק"ל בס' טהרת הבית ח"ב )עמ' רכב

בהערה( שכתב ,שפשוט שאין היתר לאשה
לילך אצל רופא אלא דוקא במקום כאב
וחולי ,ובמקום שאין שם אשה רופאה
הבקיאה בדבר ,ובדלית ברירה התירו לאשה
החולה הסובלת ממכאובים להסתמך על
הטעם שהרופא עסוק במלאכתו ,ולהבדק
אצל רופא מומחה ,אולי תצמח ישועה על

בגילוי ערוה בכל מיני אופנים שונים ,ואף
שהבנין ציון ח"א )סימן עה( כתב שהרופא
במלאכתו הוא עוסק ,מובן מאליו כמה טעם
חלוש הוא זה ,ובפרט אצל הרופאים של
זמנינו הרחוקים מיראת שמים ,אך גם
לדבריו חלילה להקל בכל מיחוש קל.
ומעיד אני עלי שמים וארץ שפעמים רבות
עלה בידי להשפיע על כמה נשים להמנע
מכך ,ע"פ מה שהסברתי לבעליהן חומר
האיסור ,ותלי"ת שמעו לקולי ,והכל הלך
למישרים .ע"ש .עכ"ד.

ידו למצוא לה רפאות תעלה ,אבל כשאין
הדבר נחוץ כל כך ,אלא מיחוש בעלמא

ועיניך

לנוכח יביטו בס' שיעורי שבט הלוי

שאפשר להתגבר עליו ,אין להקל בזה כלל,

)עמ' רעד( שכתב ,הנה אע"פ שהש"ך

ובודאי שע"י כך היא מורידה מעליה מסוה

והפלתי הסכימו להקל בבדיקות הרופאים,

הבושה ומעטה הצניעות ,וכבר אמרו חז"ל

אך אינו היתר ללכת שלא לצורך ,ודאי יש

)נדרים כ" (.ובעבור תהיה יראתו על פניכם

להדר ללכת לרופאה אם אפשר ,ואף כשיש

לבלתי תחטאו ,זו בושה ,שהבושה מביאה

רופא בחנם ורופאה בשכר יש ללכת

לידי יראת חטא ,ומי שאין לו בושת פנים

לרופאה ,ואם א"א באשה רופאה או

בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני".

שהרופא מומחה יותר וכפי שבמציאות יש

לפיכך נשים שהן בהריון ההולכות להבדק

מעט רופאות ואינן מומחות כ"כ ]א"ה-

מדי פעם בפעם בתקופת הריונן אצל רופא

והאידנא בעזר ה' ובישועתו רבו הרופאות

שנח
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וגם גדלה מומחיותן[ ,מותר לילך לרופא,

מעולם לא אסרו ,אבל ההולכים ע"פ רוב

אך לא לבקר אצל רופא מוחזק בפריצות

בעתים קבועים רק לשם בדיקה והוא שכיח

וחשוד מפורסם על העריות .ואין ללכת

מאוד ,ובודאי אשה שאין לה מחלה ואין

שלא לצורך ,והרבה פעמים על דבר קל

צריכה לרפואה ,אסור לה לילך לרופא

כשינוי וסת או איחור הוסת מעט ,או בזמן

לבדיקות .והגע בעצמך ,אשה כשרה וצנועה

ההריון אין ללכת כל כמה שבועות כי אין

בבית ובחוץ נכנסת לבית הרופא ,ובודק

בזה צורך וכו' ,וריבוי ההליכה גורם הורדת

וממשמש

בשאר

מעטה הצניעות ואיבוד ממונם של ישראל,

מקומות המכוסים ,והוא איסור גמור ,שהרי

והרופאים בודקים שלא לצורך לתאוותם

הרופא אצלה עכשיו כשאר אדם זר ,וכמה

אע"פ שהרופא במלאכתו הוא עסוק ,אמנם

ממון היה מפזר בעלה שאשתו לא תפשוט

פשוט דבמקרים רבים יש מצוה וחיוב ללכת

בפני איש זר ,וכמה האשה היתה מסרבת

לרופא ,והוא לפי הצורך ,והדברים מסורים

ומוסרת נפשה ולפעמים עד למיתה ח"ו

ללב .וכן יש להזהיר ולהתריע על המנהג

שלא יכניס איש זר ידיו למקומות המכוסים

הרע שאשה שמיד אחר הנישואין לא נפקדה

ומסתכל בה ,ועתה היא ברצונה הטוב

עוד בזרע של קיימא ,מתחילה ללכת

הולכת לאיש הזר הזה הנקרא רופא

לרופאים לטיפול ממושך ומצריך כל מיני

ומשלמת לו ממון והוא עושה לה מעשים

בדיקות ,ויש בזה קירבה דעריות שלא

האלו .אלא שכיון שכבר התרגלה אצלו,

לצורך ,וכבר היו בזה מכשולים .עכת"ד.

ובמש'ים

במקום

אינה מתביישת

התורפה

או

ואינה מצנעת עצמה.

מבעלה

חפש'י מצאתי להגאון הגדול רבי

ולפעמים

מנשה קליין זצ"ל בעל המשנה

שמתביישת מרופא שלה ,שהוא נעשה לה

הלכות בס' בית רחל )נתיב ח( שכתב וזת"ד:

לידיד .ופשוט שהרגילות מביא ח"ו כמה

ולא אוכל להתאפק מלהביא רחשי לבבי

פעמים הנאה ,כי דרך של הני רופאים

בענין הרופאים ,שנעשה מנהג בין הנשים

למשמש בהן באופן כזה ,והני רופאים רובם

לבקר אצל רופא הנקרא רופא בית בעתים

רשעים נינהו ומנצלים את חולשת טבע

קבועים לבדיקות ,והרופא נעשה ידיד נאמן

האשה שדעתן קלות ואין אפוטרופוס

למשפחה ויודע את כל מצפוני לבן .והנה

לעריות .והרי אמרו חז"ל )כתובות נא(:

ידוע שההרגל נעשה טבע ,ואשה המתרגלת

תחילתו

וכ"ש

אצל אנשים זרים גורמת רעה לעצמה

שתחילתו ברצון אלא שלא לשם איסור.

ולמשפחתה .והגם שאמרו אומן באומנותו

וכדאי להזכיר כאן זה לפני כשנה הופיע

טרוד ,אבל המציאות מעידה שבעוה"ר

מודעה בעתון באמריקה ,אשר חלק גדול

שרוב מן הרופאים מושחתים הם ,ואפי' רוב

מהרופאים ,ולכל הפחות  25%והרבה יותר

העולם בזה"ז .והנה אשה ההולכת אצל

מכל הרופאים מודיעים שיש להם קירוב

רופא כשהיא חולה ח"ו וצריכה לה לרופא

בשר עם המטופלים ,וברשעותם טוענים

באונס

בושה

וסופו

יותר

ברצון,

ממה
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שאין רואים בזה שום חסרון רח"ל ,ואדרבה

לא ראה ולא שמע פעם אחת שאשה תלך

טוב הוא לכמה מהנשים .והני נשים כשרות

לרופא איש ,ולא רק בעניני נשים אלא גם

ופעמים

כרופא כללי ,אף אחד לא העלה על דעתו

ומתרגלות עמהם ,והרופא נעשה ידידה,

דבר שכזה .וכעת אוסיף ואומר שודאי יש

ומתחילה באונס וסופה מי יודע ,ונופלת

להתרעם על המנהג הרע הזה שנשים לא

ח"ו בפח רח"ל .ובעוה"ר כמה וכמה

מתביישות בהיותן חושבות אם זה "חלוק

מעשיות שמענו וגם ראינו בזה שהחריבו

לבן" הכל מותר .מנלן .יש לבער הדבר הרע

הרופאים כמה בתים ומשפחות קדושות

הזה מקרבנו וכו' .ע"כ .והוסיף הרהמ"ח

וכשרות ,אוי לאזנים שכך שומעות .עכת"ד.

שם ,שנחוץ ג"כ לעורר את האנשים

שהולכות

וכן

לרופא

כזה

פעם

בקדש חזיתיה להגר"י רצאבי שליט"א
בש"ע המקוצר )סי' רב הערה נב( שהביא

מכתבים מזעזעים מרבנים בזמנינו היושבים
על כסא ההוראה שהשיבו לשאלה על
פתגמא דנא בכת"י בשנת התש"ס ,והנה
מקצת מדבריהם :הרה"ג ר' אברהם יצחק
אולמן כתב וז"ל :בעוה"ר כבר נודע
לשמצה

בקמיהם

ונתפרסמו

בחוצות

התוצאות הנוראות שיצאו מזה וכו' ,ונודע
לי שיש רופאים הנודעים ומוחזקים ליראי
חטא ברבים ,ואעפ"כ עוברים בזדון לב על
לאו דאורייתא של ולא תתורו וכו' ,כי בכל
מקרה ומיחוש קטן ,דורשים מהמבקרות
לגלות עצמן ,שלא לצורך הביקור שבאים
אצלו .והמבקרות חושבות שאין להן זכות
להתנגד וכו' ,אין שום היתר לזה להיות
חוטא ומחטיא ולהסיר מסוה הבושה
והצניעות .ע"כ .והרה"ג ר' ישראל גרוסמן
כתב בזה"ל :עובדא שנשאלתי ע"י רב
שאשת איש התוודתה בפניו שביקרה אצל
רופא בקופת חולים ,ופיתה אותה ובא עליה
רח"ל .אשה חרדית .ע"כ .והרה"ג ר' יהושע

שיקפידו על נשותיהם ,ולהחריד את לבבן
לפקוד דרכיהן ,שלא ינצלו הרופאים לרעה
גדולה את ההיתר שנתנו הפוסקים ,וידעו כי
מצוי לפעמים כיום אפי' בתוך ערי הקדש,
שהן ממתינות לבדיקה גניקולוגית על
המטה לעיני הרופא מוצגות כיום הוולדן
ללא שום סדין וכיסוי ,הגם שאין צורך
לגלות אלא חלק קטן מן הגוף .ואף פשיטת
כל הבגדים ולבישתן עושות כנגדו ,כי אין
שום מחיצה ולא וילון ,בא זדון ויבוא קלון.
ויש רופא "דתי" התובע שהוא בעצמו
יפשיט להן את המכנסים .שומו שמים .ויש
שעל בדיקת ריאות פשוטה ,שא"צ בעבורה
אפי' להוריד את החולצה ,אך למלא תאוותו
הוא דורש מהן לגלות תחילה את כל הוד
יפיין .וכדי בזיון וקצף .וכהנה וכהנה ויותר
מהנה ,דברים מכוערים שאין ראוי לכתבם,
וגם מה שנכתב הוא כדי לפקוח עינים
עוורות .ועד כאן העזתי פני ,אולי יתוקן
עי"ז הענין ,ואני את נפשי הצלתי .עכת"ד.

וזקוף

כען עיניך וחזה בספר "באתי לגני"
שהאריך הרחיב בזה כיד ה' הטובה

נויבירט זצ"ל כתב וז"ל :בזמנו מו"ר

עליו ]למעלה מחמישים עמודים

הגרש"ז אוירבך זצוק"ל אמר לי כי בימיו

קצא-רנד(![ ובתוך דבריו )בעמ' רמה( כתב

)עמ'

שס
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וז"ל :ואני לעצמי פוחד לא פחות מרופא

כאן ,כיון שהזמן יכלה והמה לא יכלו

נשים חובש כיפה ,שאף אם לא ידע שאסור

בעוה"ר ,וקצר המצע מהשתרע .ודי בזה

הדבר מסתמא ידע שזה מכוער ומסתמא

למי שיש לו לב .ועיין עוד בשו"ת מנחת

מכיר במציאות ההרהורים ,ואפ"ה בחר בזה

יצחק ח"ז )סימן עג( ,ובשו"ת שבט הלוי )ח"ג

מכל מקצועות הרפואה ,לענ"ד יש בזה

סי' קפו ,וח"ד סי' קסז( ,ובשו"ת באר משה

עדות נאמנה על כוונתו הזדונית ,ואין

ח"ד )סי' קיח אות יד( ,ובשו"ת שלמת חיים

להסתפק אם לעקל אם לעקלקלות .ומה

)סי' צד( ,ובשו"ת דברי יציב ח"ז )ליקוטים סי'

דמרגלייהו בפומייהו דנשי שרופא עדין

קכב( ,ובשו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' רלב,

יותר מרופאה ,אדרבא היא הנותנת ,דפלא

וחי"ד סי' קי( ,ובס' ארחות רבינו בעל קהלות

הוא איך הגבר שבדרך כלל גס מהנקבה

יעקב ח"ד )עמ' קצד( ,ובשו"ת תשובות

נהפך פתאום לעדין יותר ,אלא כיון שיש

והנהגות ח"א )סי' קמ ,וסי' תשעה( ,ובשו"ת

יצר הרע וחיבה לכן הנגיעה עדינה יותר.

תפלה למשה ח"ה )סי' לט עמ' תט בהערה(

ועובד באחד מבתי החולים המוגדרים

ע"ש .וכעת הציץ ופרח הקונטרס הנפלא

כיותר דתיים בירושלים עיה"ק גילה לפני

"הטוב שברופאים" להרה"ג ר' יעקב לוי

עד כמה פרוצים הרופאים והעובדים ,ועד

יצ"ו )מחבר הספר גן נעול( ,ושם קיבץ כל

כמה משתמשים בחולות התמימות לספק

ההלכות והאזהרות בענין הליכה לרופאים,

תאוותיהם ,ואוי לנו שכך עלתה בימינו

וחיובא רמיא על כל איש נשוי לדעת אלו

שבנות עם הקדש מובלות כצאן לטבח לפני
חבורת הפושעים הזו .עכת"ד.

וזאת

הדברים ,או לכל הפחות לשאול לחכם לפני
שלוקח את אשתו לרופא .ישמע חכם ויוסף
לקח.

למודעי ,שאע"פ ששמענו וראינו

בברכת התורה

בדברי רבותינו הי"ו עוד רבות רעות
וקשות בענין זה ,לא ראינו לנכון להעתיקם

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.
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סימן מ
מכתב לספר "גם אני אודך" תשובות מהגאון רבי אדיר הכהן
שליט"א
בס"ד .כ"ד במרחשון התש"פ .יום
הילולת הגה"ק רבינו אברהם
אזולאי זצוק"ל.

בענין אכילת דגים עם חלב

רק

זאת אבוא אעיר'ה על מה שהביא מע"כ
נר"ו בסימן א' )בהערה עמ' ו( דברי שו"ת

לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

ברכת יהודה ח"ז )חיו"ד סי' ו( שכתב,

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,

שהגאון רבי גדעון בן משה שליט"א מורה

המאיר לארץ ולדרים ,אדי"ר שבאדירים,

ובא להקל בחלב ודגים אף לספרדים .והעיר

דובר צדק ומגיד מישרים ,לן בעומקה
של הלכה ,ומוציא לאור תעלומה ,תורתו
יוצאת בהינומא ,נהרא דנגיד ולא פסיק,
אליבא דהלכתא שמעתתא מסיק ,כש"ת
הגאון הגדול רבי אדיר כהן שליט"א.

מע"כ נר"ו ,שבשו"ת יורו משפטיך להגאון
הנ"ל )עמ' רנח( כתב בפירוש להחמיר בזה.
וכן מפיץ מידי שנה בגליון ההלכות
שמוציא לפני חג שבועות גם בשנים
האחרונות ממש )תשע"ח ותשע"ט( .עכת"ד.

והנה

גם אנכי הצעיר הבאתי דברי הרב

אחדשה"ט ,קבלתי הספר הבהיר "גם

ברכת יהודה הנ"ל בשם הג"ר גדעון

מתשובות

בן משה שליט"א בספרי הקטן שו"ת ירוץ

מע"כ נר"ו ,ע"י ציר נאמן ,נטע נעמן,

דברו ח"א )סי' כב( .וכן אמרו לי רבים

צנצנת המן ,כבוד ידידי וחביבי ,ליש

מתלמידי הגר"ג בן משה שליט"א בעירנו

ולביא ,חכם עדיף מנביא ,הגאון הנפלא

רחובות ת"ו בשמו שהוא מורה ובא להקל

אני

אודך"

רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א.
ותיכף לנטילה ברכה ,נתמלא הבית

בזה .ואכן פתחתי בשו"ת יורו משפטיך
הנ"ל ,וראיתי שכתב בזה"ל :מעדני חלב
המכילים ג'לטין דגים ,מותרים באכילה גם

אורה ,זו תורתו המאירה ,זכה וברה,

לבני ספרד המחמירים בעלמא שלא לאכול

מנופת בי"ג נפה וכברה ,יגדיל תורה

דגים עם גבינה .וה"ה גלידות חלביות

ויאדירה!

המכילות מרשמלו )ג'לטין דגים( .וכן עוגות

שסב
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גבינה המכילות ג'לטין דגים .דלא מבעיא

טפי .זה אינו ,דלא נחית לבאר דיני דגים

לפוסקים הסוברים להקל באכילת דגים עם

בחלב כאן ,אלא נקט הדברים היותר

גבינה דשרי .אלא אף למחמירים הכא שהוא

מעשיים

אותם

בצורת ג'לטין דלהרבה פוסקים הוא בחינת

בשבועות .ודו"ק .ושוב דברתי בזה באותו

פנים חדשות באו לכאן .ואפי' בבשרים

לילה עם הגאון רבי גדעון בן משה שליט"א

דנו"ט יש המתירים ,עיין יבי"א ח"ח )יו"ד

לאחר שיעורו כאן בעירנו ת"ו ,ואמר לי

סי' יא( .וכ"ש הכא דקיל טפי .וכ"נ דעת מרן

בפירוש שהוא מורה ובא להקל בזה ,ולא

הראש"ל הגר"ע יוסף זצוק"ל .עכ"ל.

התכוין להחמיר בזה כלל בשו"ת יורו

ואחה"ר

שרוב

העולם

אוכלים

מכת"ר נר"ו ,לפע"ד אין מכאן

משפטיך ובגליונות היוצאים לפני שבועות.

ראיה שהרהמ"ח סובר להחמיר

וכדכתיבנא.

בזה ,ואינו בא לדון שם בעיקר נדון זה של

וזאת

למודעי ,שאנו שותים בצמא את דברי

דגים בחלב ,אלא דיבר בהווה במציאות חג

תורתו המאירה ,הן בספרו הנפלא

השבועות שרבים נוהגים לאכול מעדנים,

שו"ת ויען הכהן ,הן במאמריו באו"ת ועוד.

וגלידות חלביות ,ועוגות גבינה המכילות

ויהי רצון שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה,

ג'לטין דגים ,דאף להמחמירים "בעלמא"

ולזכות את הרבים בספריו הנעימים אשר

בדין דגים בחלב ,כאן אין מקום להחמיר.

קנאת סופרים מרבים ,והכל מתוך נחת

ותו לא מידי .ואין לדקדק מהא דהביא רק

והרווחה ,שובע שמחות וכוטו"ס.

הדוגמא של ג'לטין דגים ולא דגים בעצמם
שמותר לאוכלן בחלב ,דיש לאסור דגים
בחלב ,דאל"כ הו"ל לאשמועינן רבותא

החותם בברכת התורה.
הצב"י אמיר ולר יצ"ו.
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סימן מא
מכתב לשו"ת אבני דרך חלק ט"ו להגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

השינה הוא פטור .ע"ש .אמנם בשו"ת עולת

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,

יצחק ח"ב )סי' צ אות ב( כתב ,דפשוט שצריך

המאיר לארץ ולדרים ,דובר צדק ומגיד
מישרים ,לן בעומקה של הלכה ,ומוציא
לאור תעלומה ,תורתו יוצאת בהינומא,

להזיזו ולהשכיבו כדין ,אף שיש מתעוררים
עי"ז או נבהלים ,מ"מ הכי עדיפא ליה
מאשר יבוא לידי איסור חמור .וגם בניו
הקטנים מלבד החובה להרגילם ולחנכם

נהרא דנגיד ולא פסיק ,אליבא דהלכתא

שלא לישן כך ,ראוי להופכם בשינתם ,כדי

שמעתתא מסיק ,כש"ת הגאון הגדול רבי

שההרגל לא ייעשה טבע .ע"כ .וכן העלה

אלחנן נפתלי פרינץ שליט"א.

הגאון רבי אלמוג לוי יצ"ו בשו"ת אבני לוי

אחדשה"ט ,קבלתי ספרו הבהיר שו"ת

ח"א )חאו"ח סי' ג( .וכ"כ בשו"ת עשה לך רב
ח"ח )עמ' שסט( ע"ש.

אבני דרך חלק ט"ו ,ע"י
ציר נאמן ,נטע נעמן ,צנצנת המן ,כבוד
ידידי וחביבי ,ליש ולביא ,הגאון רבי
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א .ותיכף
לנטילה ברכה ,נתמלא הבית אורה ,זו
תורתו המאירה ,זכה וברה ,מנופת בי"ג

וראה

להגר"ש חירארי זצ"ל בשו"ת לב
שמחה )סי' לח( שיצא לחלק בין איש

למשנהו ,ולתת הדבר לשיעורין ,וזה תלוי
בישן ,דאם מוכר לו שהאדם הישן הוא חרד
לדבר ה' ,הרי זה בהוכח לחכם ויאהבך .ואם
הוא ירא שמים ולא למדן ,יאמר לו מה

נפה וכברה ,יגדיל תורה ויאדירה! וכאות

שאמרו חכמינו על זה ואז יחזיק לו טובה.

ראיה שעברנו על דבריו המזהירים ,הנה

אבל אם הוא אדם רגיל שאם הוא יעורר

לפניך מספר גרגירים:

אותו יכול לגרום לו לחרון אף ח"ו ,נמצא
יצא שכרו בהפסדו ,ולכן רק אם הוא מכירו

בענין האם יש להעיר מי שישן
אפרקדן )טו ,מח(:

הנה

שיש לו יראת שמים ,כדאי להקיצו ושכרו
כפול מהשמים .ע"כ .והסכים לחילוק זה

בשו"ת אז נדברו חי"ב )סי' מב וסי' מג(

הגר"א ישראל שליט"א בס' אין למו מכשול

העלה דאם אדם התהפך באמצע

ח"א )עמ' קנג( ע"ש.

השינה וכעת שוכב אפרקדן ,א"צ להעירו,
כי האיסור הוא מעשה השכיבה ,ואמצע

ובשו"ת

נצח יוסף ח"ב )סי' סב( נשאל האם
יש לאדם להקיץ את אביו אם

שסד
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שוכב אפרקדן ,והשיב ,דנראה שאין לעוררו

באמצעות המצלמות הנ"ל ,לא יבואו לזנות,

בענין זה שהרי חייב הוא בכבודו ,ואם

ודמי לפתח פתוח לרה"ר או עכ"פ ליחוד

יעוררו יתכן שיכעס עליו שגזל שנתו ממנו,

במקום שהוא כנגד חלון הפונה לרה"ר

ובפרט אם נאמר דטעמא משום שמא

וכדלעיל .וכן העלו כמה מפוסקי זמנינו

יתגנה ,הנה בזה שיכסהו אין כאן חשש ,ועל

הלא המה בספרתם ,במנחת איש )פי"ג הערה

כן אין לעוררו והטוב ביותר בזה הוא

יא( ,ובמשנת היחוד )עמ' קסד( ,ובספר אמרי

שיכסהו לאט שלא יפריע לו בשנתו ,ובזה

יעקב אה"ע )סי' כב ליקוטים ס"ק לא( ,ובספר

יצא ידי חובה .ובפרט אם אביו זקן שא"צ

אוצר היחוד )עמ' קכז( .ועיין בספר אהלי

להפכו ע"פ מ"ש בשו"ת אז נדברו ,שאם

יעקב )עמ' קמה והלאה( שקיבץ כעמיר גורנה

הוא זקן אין איסור שישכב על גבו שאין

דעות רבות מפוסקי זמנינו בנדון זה .ע"ש.

חשש להוצאת ז"ל .ומיהו לאידך גיסא
אפשר לומר דהנ"ד דמי יותר למש"כ בש"ע

אולם

מאידך ,בספר מלבושי מרדכי לנכדו
של בעל שבט הלוי )יחוד עמ' רי(

)יו"ד סי' רמ סי"א( שאם אביו אינו יודע או
טועה בהלכה ,מותר לבן להעיר בנחת

כתב ,שהגר"ש ואזנר זצ"ל פסק שאין

ויחזור בו האב מעצמו ולא יתבייש על ידו.

להתיר את היחוד על סמך זה ,ואין לדמות

ולבסוף אחר השקלא וטריא הסיק דאין לבן

למה שהתירו חז"ל בפ"פ ,ואף אין לדמות

לעוררו אלא יכסהו ודי בזה .ע"ש .ועכ"פ

את זה למש"כ הנודע ביהודה להתיר בחלון

נמצינו למדים מדבריו דגם איהו ס"ל

פתוח וכו' .ע"ש .וכן בחודש חשון התשע"ג

דבסתם אדם ראוי לעוררו אם רואהו שוכב

פורסם מכתב מכת"י של שבט הלוי ובו

אפרקדן ,ורק אם זה אביו אין לו לעוררו.

נכתב :שמעתי בצער כאלו איזה רבנים רצו

ע"ש .וע"ע מ"ש בזה בס"ד בשו"ת ירוץ

להתיר איסור יחוד החמור ע"י עין אלקטרי

דברו ח"א )סי' לח(.

וכדומה .ולדעתינו דע"ת האיסור במקומו
עומד וח"ו להקל בזה .עכד"ק .וכן פורסם

יחוד במקום שיש מצלמה )טו ,רט(:

אציין

למעלת כת"ר נר"ו מ"ש בס"ד בס'
אמרתו ארץ )פ"י סעיף יט ,עמ' שז(:

הנה

במקום

שבו

מצויות

מצלמות

מכתב דומה בו בזמן מהגר"נ קרליץ זצ"ל
שכתב דהמכשלה בזה נהייתה מצויה ויש
בזה איסור גמור .ע"כ.

אולם

אנכי הרואה בספר חוט שני )מזוזה

המצלמות באופן תדיר ,וניתן לראות בסרט

וברכות עמ' תכט( שהאריך בזה כיד ה'

ההקלטה את כל המתרחש באותו מקום

הטובה עליו ,ובמסקנתו הסיק דהיכא

בכל זמן נתון ,בין אם הראיה מתבצעת בו

שהמצלמה מצלמת את כל השטח שבו הם

בזמן שמתייחדים ,בין אם צופים בהקלטה

נמצאים אין בזה איסור יחוד ,אבל אם יש

לאחר זמן ,נראה דכיון שהמתייחדים

מקומות מוסתרים מן המצלמה כגון שיש

יודעים שאם יעברו עבירה יתגלה סודם

שם חדרי שירותים ואמבטיה וכדו' שאין

ירוץ דברו +
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שם מצלמות ,אז יש לחוש שמא ילכו לשם

ע"ש .וכן פסקו הרי"ף )דף לג ,(.והרמב"ם

ויזנו ובכה"ג אין היתר .ע"ש .ועיין לו עוד

)פכ"ב ה"ט( ,והרא"ש )סי' כד( ,והטוש"ע )סי'

בחוט שני על הלכות יחוד] .ובספר אוצר

כב ס"י( .ע"ש .וטעם ההיתר ברור דהוא

היחוד )עמ' קכט( כתב ששאל לרב הוכמן

משום שחוששים שמא תגלה סודם לאחר

שליט"א מח"ס חוט שני היאך אסר היחוד

מכן ,והרי שמצינו להדיא שמועיל הצלה

בנ"ד במכתב ,אחר דנראה שבספרו התיר

מיחוד אף ע"י בירור וגילוי שיבוא לאחר

בזה ,וענה לו שמה שהרב אסר במכתב זה

מכן ,ודלא כדברי העמק התשובה הנ"ל

להתקין

]וזאת יש למודע'י דלא ראיתי את דברי

מצלמות בכל החדרים כגון בבית הכסא

הגאון הנ"ל במקורם ,אלא במה שהביא

וכדו' ,ולכן יש לאסור מטעם שמא יתייחדו.

בספר אהל יעקב הנז' ,ולכן אם הביא שם

וכן השיבו הגר"מ לובין שליט"א חתנו של

ראיה זאת ודחאה או שלא הועתקו הדברים

הגרנ"ק ע"ש .ולפ"ז אין סתירה בזה ,דמה

כל צרכם בספר הנ"ל ,עמו הסליחה[ .וכן

שאסר במכתב הוא באופן שאסר גם בספרו.

הוכיח מדינא דהש"ע הנ"ל לנ"ד דשרי אף

ודו"ק[.

אם יצפו בקלטת ההסרטה לאחר מכן בספר

מחמת

ואשא

שבמשרדים

לא

שייך

עיני ואראה להגאון הר"י סקוצילס
שליט"א בספר אהל יעקב )עמ' קמח(

שהביא דברי הגאון רבי יחזקאל ראטה
מחבר שו"ת עמק התשובה ועוד ,שדן בזה
והודפסו דבריו בקובץ אור ישראל )גליון ס"ה

תשרי תשע"ג( ,והתם העלה דיש לחלק בין
אם רואים את סרט ההקלטה בזמן היחוד
ממש ,דאז יש לצדד להקל אם צופים בו ב'
אנשים או יותר ,לבין אם צופים בהקלטה
לאחר מכן דאז אינו מועיל היתר זה ,דלא
מצינו בדבר הצלה מאיסור יחוד שיועיל מה
שאפשר לברר אח"כ מה קרה וכו' .ע"ש.

ובמחכ"ת

דבריו

צ"ע,

דהרי

חוט שני הנ"ל .ע"ש .ומכל מקום במקום
עבודה קבוע כגון בחנות או משרד וכל
כיו"ב אין היתר לאיש ואשה להתייחד שם
באופן קבוע אע"פ שיש שם מצלמות ,דאין
לך קירוב דעת גדול מזה ,וכבר הזהירונו
רבותינו דיש לנו להתרחק מן הכיעור
והדומה לו .וע"ז כתב נכדו של הגר"ש
וואזנר בספרו לבושי מרדכי )הנז' לעיל(

שדעת זקנו שאין להתיר יחוד במקומות
עבודה וכדו' על סמך המצלמות ,שמנסיונו
הרב בנסיונות ובמכשולות שנגרמו ע"י כך
קבע בהחלט שאין לסמוך ע"ז .ע"ש .ועיין
עוד בשו"ת וישמע משה ח"ב )עמ' שיב(

בגמ'

שכתב בשם הגריש"א זצ"ל ,שאין בזה כלל

בקידושין )פא (:איתא ,אמר

ברור ויש לדון בכל מקרה לגופו של ענין.

רבא מתייחד אדם וכו' עם אשה ותינוקת

ע"ש] .וזה שלא כמ"ש שמו בח"א )עמ'

שיודעת טעם ביאה ואין מוסרת עצמה

שפח( ע"ש[ .ועיין עוד בקובץ אור ישראל

לביאה .ופרש"י שיודעת טעם ביאה ,כלומר

)גליון ס"ז( מה שהאריך בזה הגרמ"מ קארפ

מה היא ביאה ,שתדע לספר דברים בשוק.

שליט"א ,וג"כ העלה לחלק בין יחוד באופן

שסו
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עראי לבין יחוד במקום קבוע .ע"ש .ודו"ק.

הכנסת ספר לדפוס בבין המיצרים
)טו ,קיב אות ג(:

בדידי

הוה עובדא ,ששאלתי זאת להגר"מ
מאזוז

שליט"א

בבין

המיצרים

תשע"ו ,האם יש להימנע מלהדפיס כעת את
ספרי אמרתו ארץ עד לאחר תשעה באב.

 +ירוץ דברו

בענין נטילת ידים לדבר שטיבולו
במשקה )טו ,לד(:

הנה

בענין נטילת ידים לדבר שטיבולו
במשקה מבושל ,הארכתי בזה טובא

בס"ד בשו"ת ירוץ דברו ח"א )סימן ז( ע"ש.

ואף שרציתי להשתעשע עוד בדברי
קדשו ,מ"מ מה שהלב חושק הזמן עושק,
ועוד חזון למועד אי"ה בל"נ.
בברכת התורה

והשיבני ,שאין להמנע מלהדפיס ,וכמדומני
שהוסיף שטוב להפיצו רק לאחר ת"ב )וכעת

הצב"י אמיר ולר יצ"ו

איני מוצא את תשובתו הנ"ל בכתב(.

רחובות.

f
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סימן מב
מכתב לספר "גם אני אודך" תשובות מהגאון כפיר ברוך מבורך
דדון שליט"א
בס"ד .תמוז התשע"ט.
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,לן
בעומקה של הלכה ,ומוציא

טלית חדשה ,האם ישמרנה לשבת
או ישתמש בה ביום חול

בחאו"ח

סימן י"ח -גבי מי שקנה טלית

לאור תעלומה ,תורתו יוצאת בהינומא,

חדשה האם עדיף שישמרנה

חכם וסופר ,אשכול הכופר ,הגאון

לשבת או ישתמש בה ליום חול .הנה יש

המובהק ,מאיר ומזהיר כברק ,כש"ת

לציין בזה למ"ש בס' הליכות חיים )כרך סדר

הרב כפיר ברוך מבורך דדון שליט"א,

היום עמ' לח והלאה( שהביא בשם האדמו"ר

הספר

מצאנז שליט"א בנו של הגה"ק בעל דברי

הבהיר ,כאור מזהיר "גם אני אודך"

יציב זצ"ל ,שהוא זוכר שפעם ביקר הגר"י

תשובות ממע"כ נר"ו ,על ידי ידי"ן היקר

סרנא זצ"ל את אביו ותמה בפניו היאך אנו

והנעלה ,כליל כל מעלה ,מעשיו לשם

לובשים לכבוד שבת טלית נאה יותר

שמים לעטר הכלה ,בנן של קדושים,

מבחול ,והלא איתא בגמ'

דובר צדק ומגיד מישרים ,חיבוריו

דמשום זה אלי ואנוהו צריך שתהא ציצית

כקטורת סמים ,בדעת ובתבונה מלאים,

נאה ,וא"כ אפוא בכל יום כשלובש הטלית

וקנאת סופרים מרבים ,כש"ת הגאון רבי

צריך שיקח הטלית היותר נאה ,והיאך מותר

גמליאל רבינוביץ שליט"א ,הכל ערוך

להניחה לשבת ולהתעטף בחול בטלית

בטוב טעם ודעת ,תשובות ערוכות

הפחות נאה .והשיבו הגאון הדברי יציב

ונפלאות ,או'ר לעיניים שכך רואות,

זיע"א שמלבד ההידור שיש בעשיית מצוה

דבריו

באופן היותר נאה ויפה בחיצוניות ,יש גם

אחדשה"ט.

וכאות

הנה

ראייה

קבלתי

שעברנו

את

על

הנעימים ,הנה לפניך כמה גרגירים.

הידור

רוחני

שעל

ידי

)שבת קלג(:

קיום

המצוה

שסח
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יתקיים מצות ה' ואף במצוות שאין עניינם

שיש בה קבלת עול מלכות שמים ,ומודים

למצוה זו שמקיימה עתה ,דהוי נוי למצוה

שיש בה הודאה להשי"ת וכו' ,ע"כ .ואי

כשבאופן קיומו את המצוה מתקיימת מצות

אתיהיב רשותא לכמוני לדבר אנא אמינא

ורצון ה' ,ולכן שפיר מהדרים ללבוש לשבת

דכל הקושיא אינה אלא אליבא דהאחרונים,

טלית נאה יותר מבימות החול ,שמה שאין

ולא אליבא דמרן ז"ל .ואבאר שיחתי ,דהנה

לובש בחול את הטלית הנאה הוא כדי

אף בק"ש אם לא כיון בפסוק ראשון אמרינן

שבשבת יתנאה במכובדת יותר לכבוד שבת,

דצריך לחזור ולקוראו ,כמבואר בש"ע )סי'

נמצא שבלבישת הטלית הפחותה ביופיה

סג ס"ד( ,ואע"ג דלעיל מיניה )בסי' סא ס"ט(

בחול בכך הוי ג"כ הידור מצוה שמשאיר

פסק מרן ז"ל שאסור לומר שמע שני

הטלית היותר נאה לשבת .עכ"ד .והובאו

פעמים ,בין שכופל התיבה שאומר שמע

דבריו הנ"ל בס' עבודת עובדיה להרה"ג ר'

שמע ,בין שכופל הפסוק הראשון .ע"כ.

יששכר דוב הופמן נר"ו )עמ' ס( ,וציין שם

ומשמע דס"ל דכאשר הכוונה היא לעיכובא

גם לשו"ת לב חנון ח"א )סי' כ( להרה"ג ר'

לא חיישינן להא דמיתחזי כשתי רשויות,

אברהם מימון נר"ו שהאריך בנ"ד .ע"ש.

ומפשט דברי מרן שלא חילק בין לחש לקול
רם ,וכן לא ציין שיש להמתין איזה זמן,

אודות מה שכתב מרן בש"ע שאם
לא כיון בפסוק "פותח את ידך",
שצריך לחזור ולאומרו .מדוע אין
חשש בזה שיאמרו שיש ב' רשויות
ח"ו.

משמע דאף מיד ובקול רם יכול לחזור
ולקרא ק"ש ,ושאני היכא דלא כיון הואיל
ואי אפשר מבלי לחזור ,לא חיישינן למיחזי
כב' רשויות .והאחרונים הם אלו שנתנו
עצות להמתין זמן מה )לדעת הבא"ח שיעור

שם

בסימן ל"ג -הנה ידי"ן איש"י כהן

אמירת פרשה ראשונה ,ואילו לשאר אחרונים די

גדול הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ נר"ו

בשיעור של כדי הילוך ד"א .ע"ש( .וכן ראיתי

שאל על מה שפסק מרן ז"ל בש"ע )סי' נא

שהעלה בדעת מרן הש"ע הגאון הגדול ר'

ס"ז( שצריך לכוין בפסוק פותח את ידיך,

יוסף משאש זצ"ל בשו"ת מים חיים )חאו"ח

ואם לא כיון צריך לחזור ולאמרו פעם

סי' כט( ,וכ"כ מופה"ד מרן הגרע"י זיע"א

אחרת .עכ"ל .למה אין חשש בזה שיאמרו

בספרו הליכו"ע ח"א )עמ' קח-קט( ע"ש

שיש שתי רשויות ח"ו .ומע"כ נר"ו השיב

ותרו"ץ.

שאכן מרן הרי"ח הטוב זיע"א חש להא,

תפילה כותיקין או ברכת כהנים

והביא מה שהעיר בזה הגאון הנאמ"ן
שליט"א .ושוב כתב מע"כ דלא דמי לק"ש

שם

סימן צ"ז -גבי מה עדיף תפילה

ירוץ דברו +

שסט
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כותיקין או ברכת כהנים .הנה מע"כ נר"ו

ירדני )ח"ב סי' א( מ"ש בזה .ואכמ"ל.

כתב בתוך תשובתו שרק לדעת החרדים גם
מים אחרונים ע"י מגבונים

ישראל השומע ברכת כהנים ,מקיים מצות
עשה דאורייתא וכו' .ע"כ .הנה מצאתי גם

שם

בסימן קנ"ב -גבי האם אפשר ליטול

לרבינו יהונתן מלוניל )מגילה כד (.שכתב:

מים אחרונים ע"י ממחטות לחות .עיין

שכהן קטן אינו נושא את כפיו "דהא אינו

מה שהאריך בזה הגאון רבי גדעון בן משה

מחויב בדבר ואינו מוציא רבים ידי חובתן".

שליט"א בשו"ת יורו משפטיך ח"א )סי' ב(,

ויש מפרשין שאין כבוד ציבור להיות

וכן בשו"ת אליבא דהלכתא ח"א )סי' עז(

כפופים לברכתו .וראשון עיקר .ע"כ .ועיין

ע"ש.

בשו"ת חתם סופר )חאו"ח סי' כב( שכ' ,שיש
חינוך קטן בקריאת שמו"ת

חיוב על הישראלים להתברך מפי הכהן ,או
שעכ"פ מצוה להם להשתדל לשמוע ברכת
כהנים בתפלתם .ובזה מיושב הבנת התוס'
)ר"ה טז (:וכו' .ע"ש .והגר"י פירלא בביאורו
לספר המצות לרס"ג )עשה טז( הביא ד'
החת"ס הנ"ל ,וכתב ,שדיוקו מהתוס' נראה
מוכרח ,ושכן נראה מד' בה"ג ,שהמצוה נמי
על הישראל להתברך .ע"ש .גם הגאון ר'
פנחס הורוויץ זצ"ל בס' ההפלאה )כתובות

כד (:כ' ,שלדעתו פשוט הוא שכשם שיש

שם

בסימן רי"ד -גבי קטן שהגיע לחינוך,
וקשה לו להעביר כל הפרשה שמו"ת,

האם יש ענין לחנכו רק לחצי הפרשה
שמו"ת .כדברי מע"כ נר"ו כן העלה הגאון
ר' גדעון בן משה שליט"א בקונטרס שנים
מקרא ואחד תרגום )הנדפס בסוף שו"ת יורו

משפטיך ,עמ' רלט( וז"ל שם :טוב לחנך את
בניו

שהגיעו

לחינוך

לקרוא

הפרשה

שמו"ת .ונלע"ד שטוב להרגילם בכך

עשה לכהנים לברך את ישראל ,ה"נ איכא

קימעא קימעא ,שמתחילה ירגילם )בגיל

מצות עשה לישראל להתברך מן הכהנים.

 (10-11לקרוא שמו"ת רק חלק מתחילת

וכן מצינו בכל מקום שאע"פ שבתורה אינו

הפרשה )כגון עליית כהן( ,ואח"כ ירגילם

מפורש הציווי אלא על העושה ,בכ"ז

להוסיף עוד חלק )עליית הלוי( ,ואח"כ יוסיף

המצוה היא על שניהם .וכמו שמצינו ביבם

וילך ,עד שלקראת הגיעם למצות יתרגלו

שכתוב "יבמה יבוא עליה" אך המצות עשה

בע"ה לקרוא כל הפרשה כולה שמו"ת.

היא גם עליה וכו' .ע"ש .וכ"כ מחותנו

וארווחנא בהכי שגם כי יזקין לא יסור ממנה

מוהרא"ז מרגליות בשו"ת בית אפרים

וכו' .וכן משמע קצת בהליכו"ע ח"ג )עמ' נז(

)חאו"ח סי' ו( ע"ש .וע"ע בשו"ת ויאמר משה

בהלכה האחרונה .ע"ש .עכ"ד.

שע

 +ירוץ דברו
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האם מותר לעשות מנורה של ז'
קנים

חיו"ד

בסי' י -גבי האם מותר לעשות
מנורה של ז' קנים ,שחלק מדליק

בכוסיות של שמן זית ,וחלק מדליק בנרות
שעוה .ע' בשו"ת יביע אומר ח"א )חיו"ד סי'

יב( שהאריך בדין זה ,וכתב שכל שאין בית

ד' הפוסקים בזה מערכה מול מערכה.
ודו"ק.

ולא נצרכה אלא לברכה ,יהי רצון
שיזכה מעכ"ת נר"ו להוסיף עוד כהנה
וכהנה

לזכות

שבכתב ושבע"פ ,ויעזרך השי"ת על
דבר כבוד שמו להגדיל תורה ולהאדירה
אכי"ר.

קיבול לנרות שעל ראשה ,או שהבית קיבול

בברכה רבה

עשוי מזכוכית ,לית לן בה ,כיון שהיא
פסולה לבית המקדש ,וכמ"ש הרמב"ם )פ"א

מהל' בית הבחירה הי"ח( .ועיין שם עוד שהביא

את

הרבים,

בתורה

הצב"י אמיר ולר יצ"ו

f

רחובות ת"ו.

ירוץ דברו +

שעא

 -סימן מג

סימן מג
מכתב לספרים "בית מתתיהו" להגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,דובר

"אע"פ שיצא מוציא" בליל א'
דסוכות

צדק ומגיד מישרים ,מעשיו
וחיבוריו כקטורת סמים ,נהרא דנגיד

גבי

אם אמרינן אע"פ שיצא מוציא בליל א'

ולא פסיק ,אליבא דהלכתא שמעתתא

דסוכות ,ראיתי מה שהאריך בזה כת"ר

מסיק ,מוציא לאור תעלומה ,תורתו

נר"ו בספרו הבהיר בית מתתיהו ח"א,

יוצאת בהינומא ,הגאון המופלא ר'

לתלות דין זה בגדר הגז"ש ט"ו ט"ו מפסח.

מתתיהו גבאי שליט"א .שלום רב
לאוהבי תורתך.

הנה ראה להגר"י פלאג'י זיע"א בס' יפה
ללב ח"א )סי' קסז אות יט( שכתב לדחות ד'
העו"ת ,והעלה שאין זו גז"ש גמורה ,ואינו

הגיעני כפו'ל ,תכריך כתי"ק הארות

אלא אסמכתא בעלמא .ע"ש .אמנם העיר

והוספות על ספרי הק' אמרתו

עליו בכה"ח )ס"ק קלג( דלא ידענא מנא ליה

ארץ ושו"ת ירוץ דברו ,וספרו הטהור

הא .וכ"ה בשו"ת ברית אברהם דניאל ח"א

בית מתתיהו חלק ב' ,על ידי ציר נאמן,

)במילואים עמ' תו( .וע"ע בשו"ת שמן

נטע נעמן ,צנצנת המן ,ידידי היקר
והנעלה ,אוצר מלא חמדה ,אודם ופטדה,

אפרסמון ח"ב )סי' א אות ז( .וכ"ז מהערות
חוקר לב הנד"פ ביפה ללב החדש בהוצאת
מכון הכתר .ע"ש.

איש"י כהן גדול כש"ת הרה"ג ר' גמליאל
הכהן רבינוביץ שליט"א .ותיכף לנטילה

זוג העומדים להיפרד האם אסורים
ביחוד

ברכה ,נתמלא הבית אורה ,מלא בקיאות
וסברא ישרה ,מנופה בי"ג נפה וכברה,
תורתו זכה וברה .והנה שתינו בצמא

גבי

זוג העומדים להיפרד האם אסורים
ביחוד .ראיתי מ"ש בזה כת"ר בס' גם

דבריו הנעימים ,בדעת ותבונה מלאים,

אני אודך ח"א )עמ' ע( .ויש לציין שדן בזה

וכאות ראייה שעברנו על ספרו ,הנה

בשו"ת אדרת תפארת ח"ב )סי' מט( והעלה

לפניך כמה גרגירים.

להקל .והניף ידו שנית בח"ו )סי' קיא(,

שעב
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והשלישי ל'ו בא בח"ז )סי' מח אות ה( וציין

אסור לעשותו .וששוב דיבר בזה עם

למע"כ בגם אני אודך )שם( .ע"ש.

מחה"ס מלבושי מרדכי ,ואמר לו דלא
ברירא ליה שאכן דעת זקנו הגר"ש ואזנר

יחוד עם אינטרנט

לגבי

זצ"ל היתה לאסור בזה איסור מוחלט .ע"ש.

יחוד עם אינטרנט ,ראיתי מה שכתב
בזה בס' עין במשפט ,ובס' מלבושי

מרדכי שציין כת"ר נר"ו .וע"ע בהסכמת
הגר"ח רבי שליט"א לס' אמרתו ארץ.
ולענ"ד הקל'ה כמות שהיא נראה יותר
כדברי שו"ת אשר חנן שציין לו מע"כ,
שאין בזה גדר יחוד ממש ,ונראה יותר שזה
לשון מושאלת .ושו"ר להרה"ג ר' יעקב לוי
נר"ו )מח"ס גן נעול( שדן בזה בקונטרס הציץ
ונפגע )עמ' לח הערה  (35ואחר שהביא ד'
הפוסקים הנ"ל ,כתב ע"ז :ונלע"ד דלשון
"יחוד" הוי לשון מושאלת ,אע"פ שיש בזה
קצת דוחק מהא דציינו לסי' כ"ב לדיני יחוד
וכו' .ומסתברא לאסור לא מצד איסור וגדרי
יחוד ,אלא מחמת שהנסיון מורה שרבים
נפלו ברשת הלז ,והפיתוי גדול וחזק ,וכבר
אמרו חז"ל )סנהדרין קז (.לעולם אל יביא

וכן ראיתי לידידי הגר"ב חותה נר"ו בס'
היחוד בהלכה )עמ' קלו( שכתב וז"ל :אין
איסור יחוד עם דברים אסורים שיש חשש
להגיע לחטא על ידם ולכן אין איסור להיות
בחדר סגור עם מחשב שיש בו אינטרנט
פרוץ ,אבל מן המוסר והריחוק מנסיון
לעבירה יש להימנע מלהגיע למצב זה כדי
שלא יגיע חלילה לעבירה .ובהערות שם
)אות תרעד( כ' ,שכיון שפורסם בשם אחד
הגדולים שאמר שיש בזה איסור יחוד והיה
תימה בעיני שהרי לא מצינו איסור יחוד
אלא רק עם אדם ולא עם דבר אחר ,לכן
הצעתי הדברים בפני הגאון הגדול רבי זלמן
נחמיה גולדברג )שליט"א( והסכים עמי
למעשה אף שיש להמנע מכך כדי שלא
להגיע לחטא אבל לא משום איסור יחוד.
ע"כ .1

אדם עצמו לידי נסיון ,שהרי דוד מלך

טבילת כלים ללא רשות הבעלים

ישראל הביא עצמו לנסיון ונכשל וכו' .ועוד
אפשר ללמוד ממ"ש הסמ"ק )מצוה ל'( דכל

גבי

דבר שיכול להביא להרהור זנות בנשים,

טבילת כלים ללא רשות ,ראיתי מ"ש
מע"כ בס' בית מתתיהו ח"א ,ובס' גם

 1וכעת הוסיף לי בזה מו"ר הגר"ח רבי שליט"א בזה"ל :יחוד עם אינטרנט רח"ל ,כדאי להוסיף
שזה אסור מדיני צניעות ולא מדיני יחוד ,ואביי חשד בעצמו )סוכה נב (.וכן רבא )כתובות
סה .(.ומרן זיע"א פסק שאף שאין יחוד במעלית ,עדיין יש איסור מדין צניעות )עיין ילקוט יוסף
יו"ד סי' פז( .ומכאן לתלמידות שעוסקות בערב בעבודה הנקראת שומר טף )בייביסיטר בלע"ז(
שעל ההורים להשגיח שאין שם עיתונים וחוברות ושאר מרעין בישין ,וכש"כ אינטרנט רח"ל.
עכ"ד.

ירוץ דברו +
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אני אודך ח"א והנאני מאד .וע"פ דבריו

)חאו"ח סי' מב אות ד-ה( שהעלה שאם

תשובה מוצאת למ"ש ידידי הגר"ב חותה

המחלוקת היא במצוה ודעת מרן הש"ע

נר"ו בשו"ת אליבא דהלכתא )סי' רכב( לגבי

להכשיר המצוה ,לא אמרינן סב"ל .ודייק כן

בעל תשובה שהטביל כלים של אביו חרף

מד' מרן החיד"א בשם הגדולים ח"ב )דצ"ב

התנגדותו ,שברכתו לבטלה ולא הועילה

ע"א( .ואילו הגרי"ח סופר שליט"א בס'

הטבילה בכלים אלו .ע"ש .אמנם ע"פ ד'

שלום יעקב )סי' ה( האריך לדחות דאף

כת"ר נר"ו שפיר עלתה הטבילה לכליו

בכה"ג אמרינן סב"ל ,דלא נקטינן כהרדב"ז

וא"צ להטבילם שוב] .וכעת יצא לאור

בזה כלל .ע"ש .וע' מה שהשיב ע"ז הג"ר

שו"ת נזר כהן ח"ג להג"ר זמיר כהן

אדיר כהן נר"ו בשו"ת ויען הכהן ח"א )סי'

שליט"א ,ושם )בחיו"ד סי' כ( האריך בזה

טו וטז( ע"ש.

בתשובתו להגר"ב חותה נר"ו ,והעלה

שם.

דמותר להטביל בברכה כלים מבלי רשות

וע' בשו"ת יבי"א ח"י )סי' כ( שהעלה
דאם יש ס"ס לברך והמחלוקת היא

הבעלים ,ושכן דעת רבים מפוסקי זמנינו.

במצוה ,אורויי מורינן לברך .ע"ש.

ע"ש[.
לא הבדיל בתפלה ובירך על מאכל
בענין ס"ס בברכות

גבי

גבי

מ"ש בס' בית מתתיהו ח"ב סי' יא
בענין ס"ס ורוב בברכות .הנה ע' הבנה

נוספת בד' תה"ד )סי' לז( בס' כהונת עולם
)בהשמטות דצ"ט ע"א( ,ובשו"ת והשיב משה
)הכהן סי' כט( ,ובשו"ת וישב אברהם )סי' מח(,
ובשו"ת שמחת כהן ח"ג )חאו"ח סי' יג(.
הובאו כולם בס' ברכת ה' להגר"מ לוי זצ"ל
ח"א )עמ' פו הערה  .(26ולפי הבנתם יש כמה
וכמה נפק"מ לדינא.

שם.

אדם שלא הבדיל בתפלה ובירך על
מאכל ,ראיתי מה שכתב בזה מע"כ

נר"ו בס' גם אני אודך ח"א )סי' יד( .ולפי
קוצר דעתי נראה שיטעם ויחזור להתפלל
בתנאי נדבה ,וכבר אמרו חז"ל )ברכות כא(.

הלואי ויתפלל אדם כל היום .ואף במקום
שאינו צריך לחזור מן הדין להתפלל פסק
מרן בשה"ט )סי' רצד ס"ה( שאם רצה
להחמיר על עצמו לחזור רשאי .וכתב שם
המשנ"ב )סק"ח( דהיינו בתורת נדבה .ע"ש.
וא"כ כש"כ בנ"ד .וכמדומני שכן העלה

בענין היכא דהמחלוקת היא במצוה

במנוחת אהבה ח"א )פ"ט(.

ולא בברכה ,דס"ל להרדב"ז דלא
אמרינן בכה"ג סב"ל .ונראה דמרן הש"ע
פליג וסובר דאף בכה"ג כלל'א דסב"ל קאי
אאיסדן .הנה ראה בשו"ת יבי"א ח"ה

בברכה רבה
הצב"י אמיר ולר יצ"ו

f
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 +ירוץ דברו

סימן מד
מכתב לספר "גם אני אודך" )חלקים יז  -יח( תשובות הגאון רבי
משה חליוה שליט"א
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

שכתב וז"ל :ועל כל פנים אין לעלות

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,

לקברים בימי חג הפסח וכגון ללכת בימי

מוציא לאור תעלומה ,תורתו יוצאת

חוה"מ להר הזיתים וכדו' )וראה בשער רוה"ק

בהינומא ,מאיר עיני חכמים ,בחיבוריו

הקדמה א דמ"ב ע"א( עכ"ל .והנני להביא ממה

היקרים והנעימים ,כש"ת הגאון הנפלא

שכתבנו קצת בזה בעניותין ,ראה למהרח"ו

רבי משה חליוה שליט"א .אחדשה"ט.

ז"ל בשער הגלגולים )הקדמה לח( שכתב

קבלתי הספר הבהיר "גם אני אודך"

וז"ל :גם ציוה אותי )האר"י ז"ל( שלא אמנע

)חלקים י"ז-י"ח( מתשובותיו לשאלותיו

מלייחד היחודים שמסר לי ,ושאם אלך

של ידי"ן היקר והנעלה ,כליל כל מעלה,

להשתטח על קברי הצדיקים יהיה בערב

רב פעלים לתורה ולתעודה ,אוצר כלי

ר"ח ,או בט"ו יום לחודש ,כי אז יש יותר

חמדה ,איש"י כהן גדול כש"ת הגאון רבי

הכנה מכל שאר ימים .ושלא אלך לא בשבת

גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א .וכאות

ולא ביו"ט ולא בר"ח ,כי אז נפשותם עולות

ראייה שעברנו על דבריו המאירים ,הנה

למעלה ואינן מושבות על הקבר .ופעם אחת

לפניך מעט גרגירים.

שלחני על קברי הצדיקים בחול המועד
להתפלל עליהם ,אבל לא נשתטחתי וכו'.

בענין הליכה לקברי צדיקים בחול
המועד

בסימן

ע"כ .והניף ידו שנית בשער רוח הקודש
)דמ"ב ע"א( וז"ל :ובשבתות וימים טובים

כ'  -בענין הליכה בחוה"מ לקברי

וראשי חודשים לא תשתטח ,כי אז נפשותם

צדיקים .הנה מע"כ נר"ו הביא

עולות למעלה ואינן מושגות .ואפי' בחול

משמיה דמרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

המועד תוכל להתפלל עליהם ,אבל לא

דאפשר ללכת בחוה"מ לקברי צדיקים אך

תייחד יחודים .ע"כ .ואל השלישי לו בא

אין ענין בזה כיון שבחוה"מ נשמות

בשער היחודים )ענף ד פרק ה( שכתב וז"ל:

הצדיקים הולכות משם כמו ביו"ט .ע"כ.

כי בשבתות וימים טובים וראשי חודשים

ושוב ציין לשו"ת אור לציון ח"ג )עמ' סד(

הנפשות עולות לגן עדן הארץ ,ואינן

ירוץ דברו +

שעה

 -סימן מד

עומדות שם בקבריהם ,ואינך יכול להשיג

רבי מאיר בעל הנס ורבי עקיבא עליהם

לדבר עם אחד שאינו שם .ע"כ.

השלום ,וללמוד תורה על קבריהם ,והלא

הנה

דבריו צ"ב ,דבשער הגלגולים הנ"ל
מבואר ששלח את מהרח"ו בחוה"מ

להתפלל בקברי הצדיקים .אמנם בשער
רוה"ק אחר שהזהיר שבשבתות וימים
טובים ור"ח אין להשתטח ,כתב "ואפילו"
בחוה"מ תוכל להתפלל עליהם אבל לא
תייחד וכו' .ואית לן לברורי מאי "ואפילו"
דקאמר גבי חוה"מ ,ואפשר דמיירי גבי
היחודים ,דאף בחוה"מ אין לייחד ,אבל
מ"מ מותר להתפלל שם ,משא"כ בשבת
ויו"ט שאף להתפלל אסור וכנראה משום
שאלת צרכיו .אלא שאם זה הטעם יש
להקשות מדוע בר"ח אין להתפלל שם ,הרי
מותר בשאלת צרכיו בר"ח .וצ"ע .על כל
פנים ,העולה מדברי קדשו ,שכל הקפידא
שלא ללכת לקברי הצדיקים בזמנים הנ"ל,
היא דוקא כאשר רוצה לייחד שם יחודים
ולהתקשר עם נשמות הצדיקים כמבואר
בארוכה בשער הגלגולים )הקדמה לח( כיצד
היה מתקשר עם נשמות הצדיקים ומדבר
עמהם כבחיי חיותם .ע"ש מדברי נפלאותיו.
משא"כ כאשר רוצה לישא תפלה להשי"ת
במקום ציון הצדיקים ששורה בו קדושה
נפלאה ,והתפלה שם מתקבלת ביותר ,נראה
דלית לן בה.

וראה

אין הנפשות והנשמות נמצאות שם .ויש
לבאר ,כי רבינו האר"י זלה"ה מדבר בענין
הורדת הנשמה למטה לדבר עמה ולהודיע
לה צערנו ובקשתנו ,וזה אינו שייך בשבתות
וימים טובים כי רק הארה מועטת מנפש
הצדיק שוהה שם ,אבל מ"מ יש נחת רוח
לצדיק שפוקדים מקומו .כמו כן ,לאדם
הלומד שם תורה יש הרגשת התעלות
רוחנית מכח קדושת המקום .גם היות
המקום מקום תפלה לרבים אשר המוני בית
ישראל מגיעים לשם מכל קצוות הארץ
ותבל ,התפלה מתקבלת שם יותר ממקומות
אחרים .כמו שכתב מהרי"ל ז"ל )הל' תענית

סע' יח( שמקום מנוחת הצדיק הוא קדוש
וטהור ,והתפלה שם מתקבלת ביותר.
עכת"ד .וזה כעין מ"ש בס"ד.

שוב

ראיתי שדן בזה גם בשו"ת הראשון
לציון ח"א )סי' כז( וצידד כאמור.

ובתוך דבריו הביא מ"ש אליו הגאון
המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א וזת"ד
שם :יש חשיבות מיוחדת למקום הצדיקים,
אפי' שזה עתה אינם שם ,מכיון ששם ביתם
ומקומם למנוחת עולמים ,ויש שם השראת
השכינה ,כי כל הכתבים והתורה שלמד
נמצאים שם על קברו ועושים אור מקיף
מעל הקבר ,וכל הבא לבקר הצדיק מקבל

עוד בשו"ת מבשרת ציון ח"ד )סי'

אור ושפע מזה האור] .א"ה -ואמר לי מו"ר

סב( שכתב וזת"ד :והנה צריכים אנו

עט"ר הגאון המקובל רבי שלמה אוריאל

ליישב מנהג ישראל שנהגו בו טובים

פינטו שליט"א שמזה הטעם בציונים שיש

וישרים ,וכן תלמידי חכמים מובהקים,

שם מבנה סביב הקבר ,אין להשען שם על

לשבות בשבת קודש בקברי הרשב"י זיע"א,

הקירות בגלל האור המקיף .ודו"ק [.ועיין

שעו
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בספר הילולא דרשב"י להריא"ז ,שכתב
מספר עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו,
דאויר גן עדן מתפשט סביב כל צדיק,
ונרשמים באור זה כל מחשבותיו ודיבוריו
הקדושים ,תורה ועבודת ה' של אותו צדיק.
וכ"כ הגאון ממונקאטש בספרו ,שהצדיק

 +ירוץ דברו

הלבשת תכשיטי נשים לתינוק בעת
פדיון הבן

בסימן

לד  -בענין הלבשת תכשיטי נשים
לתינוק בעת פדיון הבן .הביא

מע"כ נר"ו משמיה דהגר"א גרינבלט זצ"ל

משאיר רשימו על קברו ,והביא שכן היה

בשו"ת רבבות ויובלות )ח"ב סי' תצ(,

אומר הגה"ק רבי יחזקאל משינווא .וכן

ומשמיה דמרן הגרח"ק שליט"א ,דאין

ראינו למרן הבית יוסף שחגג במירון בחג

מלבישים התינוק את התכשיטים הנ"ל,

סוכות ,והתפלל שם תפלות החג אצל

אלא רק מניחים עליו .ע"כ .ובדידי הוה

הציונים הקדושים במירון ,והקיף שם

עובדא בפדיון בני בכורי יהונתן נר"ו,

בארבע המינים את הציונים הקדושים עם

שהכהן הפודה היה הגה"צ הרב יצחק הכהן

תלמידיו ,ולמדו שם מספר הזוהר ,כמו

שליט"א ,אב"ד בירושלים ת"ו ורבה של

שכתב הוא עצמו במגיד מישרים )פר' אמור(

שבא אליו המגיד באור ליום ז' כ' תשרי
וז"ל :ה' עמך וכו' והא גשמים דאתו לא הוו
דוגמת שפך לו קיתון על פניו ח"ו ,אדרבא

שכונת שמואל הנביא ,שביקש קודם הפדיון
מהנשים בעזרה תכשיטים ,וסבתי ע"ה נתנה
מיד תכשיטיה ,והניחם על גבי התינוק,
וכדכתב מע"כ נר"ו.

נתקבלו דבריכם ,ורשב"י ובנו שמחו
לקראתכם בקרותכם זוהר על מערתם,
ובכפר הסמוך להם ,אלא דכיון דהקפתם
לר' אלעזר בד' מינים הבאים לרצות על
המים ,נתעוררו המים ובאו .ואילו הייתם

בירך נפשות רבות במקום מעין
שלש

בסימן

ברכת

מקיפים פעם אחרת היו רוב גשמים באים
לעולם כמו בימי חוני המעגל .ומפני כך
באו גשמי ברכה רצופים כדי שלא תקיפו
יותר עליהם וכו' .עכת"ד .ומן האמור יש
להליץ יושר על הנוהגים לעלות לקברי
הצדיקים בחוה"מ ,להתפלל בעדם ובעד כל
ישראל .ואף שיש עוד להאריך בזה ,כאן
עמד קנה לעת עתה.

מט  -בענין אם בירך בנ"ר במקום
מעין

שלש.

עיין

מ"ש

בעניותין בשו"ת ירוץ דברו ח"א )סי' י(.
בענין אופן הזכרת שם הרב בתפלה
לרפואה שלמה

בסימן

נ'  -בענין אופן הזכרת שם הרב
בתפלה לרפו"ש .עיין מ"ש בזה

בספר חסידים )סי' ת"ת( ,ובס' מעבר יבק

ירוץ דברו +
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)דף ח"ן ע"א( ,ובכנה"ג )יו"ד סי' רמב הגה"ט

האיש ח"ב )פי"ב אות יג( בשם הגריש"א

אות כה( ,ובס' כסא אליהו )יו"ד סי' רמב

להקל בזה .וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים ח"ו

סק"א( ,ובברכי יוסף )יו"ד סי' רמ סק"ד(,

)סי' קמו אות ב( ,וכן צידד בזה בשו"ת אדרת

ובשו"ת יוסף אומץ )סי' פז( .ע"ש .ובפרט

תפארת ח"ו )סי' מו אות ג( ע"ש .ברם

מה שהאריך בזה בטוטו"ד הגאון רבי חייא

בקושטא איכא בהא עקולי ופשורי ,דלדעת

פונטרימולי בשו"ת צפיחת בדבש )סי' נה(

הגרנ"ק שליט"א בחוט שני ח"ד )פרק פה

ע"ש .וראה עוד בילקוט יוסף )תפלה ח"ב סי'

ס"ק יח( שלפי הטעם שלא יראה הפת בושתו

קטז הערה ט עמ' עג-עד( שהובאה תשובה

לא מהני כיסוי שקוף .וכ"כ בס' ברית עולם

ממרן הגרע"י זצוק"ל בזה ,וכתב שם שאם

)הל' קידוש אות לד( ,ובס' נשמת שבת ח"ב

יאמר "עבדך אבי פלוני בן פלונית" או

)סי' ג( ע"ש .וכן צידד בשו"ת מנחת דוד

"עבדך רבי פלוני וכו'" שפיר דמי .ע"ש.

רוזנברג ח"א )סי' ב( .וכן מטו ביה משמיה

כיסוי החלות בשבת במפת ניילון
שקופה

דהגאון הנאמ"ן שליט"א בס' לחם אבירים

בחלק

יח .סימן ו  -בענין כיסוי החלות
במפת ניילון שקופה .הנה מע"כ

הביא ד' הגרשז"א זצ"ל בס' שלחן שלמה
)סי' רעא ס"ק טז( שכ' דאף לטעם שלא יראה
הפת בושתו מהני מפה שקופה כיון שיש

חדאד )עמ' צה( ,וכן נראה דעת הגר"א זכאי
נר"ו בס' השבת והלכותיה )עמ'  81הערה (18

ע"ש .ולפ"ז נראה שטוב להקפיד לכתחלה
שלא לכסות הפת במפה שקופה ,ורק אם
אין לו מפה אחרת וכיו"ב יש להקל בזה.
כנלע"ד .וע"ע בשו"ת אשר חנן ח"א )סי'

כב(.

עליה שם כיסוי ,ועיקר הדבר שתהיה הפת
מכוסה וכו' .ושיש לחלק בין מפה שקופה
לבין מפה עם נקבים וכו' .עכת"ד .ויש
להוסיף שבס' ארחות רבינו ח"א )עמ' קט(

וידע

מע"כ

נר"ו

שחפצתי

מאד

להשתעשע עוד בדברי תורתו ,אך מה
שהלב חושק הזמן עושק ,ועוד חזון
למועד בעז"ה.

הובא שהגרי"י קנייבסקי זצוק"ל נהג לקדש
בבוקר ולהניח מיני מזונות בתוך שקית

בברכת התורה

ניילון שקופה .ע"ש .וכן הביא בס' אשרי

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.
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סימן מה
מכתב לספרים "אהל יעקב" להגאון רבי אהרן יעקב סקוצילס
שליט"א
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,לן

מה שיסמוך .דממאי נפשך שיש להקל בזה,

בעומקה של הלכה ,ומוציא

דשמא נפל ט"ס בב"י וכמ"ש גדולי

לאור תעלומה ,תורתו יוצאת בהינומא,

האחרונים ,הרמ"א והפרישה והט"ז והש"ך

חכם וסופר ,אשכול הכופר ,הגאון
המובהק ,מאיר ומזהיר כברק ,כש"ת
הרב אהרן יעקב סקוצילס שליט"א.

והפר"ח ומהר"ם שיף והחיד"א ועוד ,ואף
את"ל שאין ט"ס בבית יוסף וכוונתו לומר
שיש סכנה באכילת דגים עם חלב ,וכמ"ש
הכנה"ג ודעימיה ,הנה אף הם מודים שאין

אחדשה"ט .הנה קבלתי את ספריו

חשש זה אלא מפי הרופאים ,והנה כיום

יעקב"

נשתנו הטבעים ,ונודע ע"פ הרפואה שאין

ממע"כ נר"ו ,על ידי ידי"ן היקר והנעלה,

כל חשש בדבר .וא"כ יש להעמיד הדין על

כליל כל מעלה ,מעשיו לשם שמים לעטר

עיקרו .ובפרט לפי מה שהביא הגאון רבי

הכלה ,בנן של קדושים ,חיבוריו כקטורת

עמרם אבורביע בספרו נתיבי עם )ריש חיו"ד

סמים ,בדעת ובתבונה מלאים ,וקנאת

סי' לט( בשם ספר מנהגי ירושלם וז"ל:

סופרים מרבים ,כש"ת הגאון רבי

לאכול דג בחלב שרי מעיקר הדין ,וכן עמא

הנפלאים

"אהל

גמליאל רבינוביץ שליט"א ,הכל ערוך
טעם

בטוב

ודעת,

מערכות

יפות

ונפלאות ,או'ר לעיניים שכך רואות,
וכאות

ראייה

שעברנו

על

דבריו

הבהירים ,הנה לפניך כמה גרגירים.
בענין אכילת דגים בחלב

)אהל יעקב סי' פז סע' כו ,עמ' קנד(:

יעוין

דבר ,ודלא כמו שכתב הבית יוסף סי' פז.
פר"ח )סי' קטז סק"ג( עכ"ל .הרי שנהגו להקל
בזה אף בני ספרד בירושלים מזמן הפר"ח.
וכ"כ הגר"ש משאש זצ"ל ,רבה של
ירושלים בשו"ת שמש ומגן ח"ד )חיו"ד סי'

יב( ע"ש .וכן העלה בשו"ת ברכת יהודה
ח"ב )חיו"ד סי' ה( ,והניף ידו שנית בחלק ז'
)חיו"ד סי' ז( ,וציין שכן מורה ובא להקל בזה
הגאון רבי גדעון בן משה שליט"א .ע"ש.

מ"ש בס"ד בשו"ת ירוץ דברו ח"א

וכן דעת מו"ר הגר"ח רבי שליט"א )הובא

)סי' כב( שגם לבני ספרד המיקל

בגליון שו"ת תורת אבי עמ' מה בהערה( ,וכ"כ

לאכול דגים בחלב אף לכתחלה יש לו על

ידי"ן כמוהר"ר הגאון רבי אליהו מאדאר

ירוץ דברו +
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נר"ו בקובץ ויען שמואל חי"א )סוף סי' מה,

בכל איסורי דרבנן ,אלא רק בבשר עוף

עמ' תרב( ,וכ"כ בשו"ת ברית לוי ח"ב )סי'

בחלב דמצינו כמה פעמים שחז"ל החמירו

צב( ,ובספר נימוקי לוי )על הל' בב"ח עמ' טז(

בו יותר משאר איסורי דרבנן .וא"כ גם

ע"ש .ואף מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לא אסר

לענין נשפך וספק ששים החמירו .וכן נקט

זאת מן הדין ,כפי שהוכחנו באריכות שם.

הט"ז לדינא .וכן הסכים הכנה"ג )הגה"ט אות

ומעתה אף לבני ספרד יש להקל בזה מעיקר

יז( ע"ש.

הדין ,והרוצה להחמיר לעצמו תע"ב.

כח( ,ובמנחת יעקב )כלל פ"ה ס"ק מו(

בענין איסור מראית עין

שכתבו להשיב ע"ד הט"ז ,והעלו להקל

)שם סי' פז סע' לא והלאה ,עמ' קנו(:

יעיין

איברא

דחזיתיה בשו"ת אמונת שמואל )סי'

בזה .וכ"פ הפר"ח )סק"ט( ,והחוו"ד )סק"ז(,

מע"כ נר"ו מ"ש בזה בס"ד בשו"ת

והפר"ת )סק"ו( ,והבל"י )אות ג( ,וכו"פ

ירוץ דברו ח"א )סי' כג ו-כד( עוד כמה

)סק"ט( ,והחכ"א )כלל נא אות יד( ,והפת"ש
)סק"ו( ועוד .ע"ש .והפמ"ג )מש"ז ססק"ה(

וכמה פרטים בזה.

העלה ,שהמיקל בזה כהש"ך במקום הפסד
נתערב מין בשאינו מינו ונשפך
באיסור דרבנן

)שם סי' צח סע' טו ,עמ' תקח(:

הרמ"א

בתורת חטאת )כלל פה דין יג( הביא
בשם האיסור והיתר הארוך )כלל לז

דין ה אות טו( ,דבשר עוף בחלב יש להחמיר
בנשפך כמו שאנו מחמירין במין בשאינו
מינו דטע"כ דאורייתא .ע"ש .והש"ך )סק"ז(

תמה

על

הרמ"א,

דמה

בכך

דטע"כ

מרובה ,לא הפסיד .ועי' בכה"ח )אות לו(

שכתב ,שכן ראוי להורות .ע"ש.

ברם

שהקילו

בזה

לגמרי.

וכן

נקט

בפשיטות מרן הגר"ע יוסף זיע"א בשו"ת
יבי"א ח"ח )חיו"ד סי' ו אות יא( ע"ש .וגדולה
מזו התירו המנחת יעקב )שם ס"ק מז(,
והחכ"א )שם( ,דאף אם לא נודע שהיה רוב
בהיתר ,מותר ,כל שיש ספק אולי היה
בהיתר ששים .ע"ש.

דאורייתא הרי סו"ס בשר עוף בחלב דרבנן,
והוי ספיקא דרבנן לקולא .וגם תמה על

נלע"ד עיקר כדעת רוב ככל האחרונים

ושא

נא עיניך וראה ביבי"א ח"א )חיו"ד סי'

מ"ש הת"ח שכן מבואר באו"ה ,דזהו דוקא

ח אות ו( ,שדן בחתיכת דג שנפלה

בחלב

לתבשיל של בשר או ההיפך ,ונשפך ,ואין

מדאורייתא ,משא"כ לדידן דקי"ל דאינו

ידוע אם היה ששים כנגדה ,והעלה שיש

אלא מדרבנן ,פשיטא דיש להקל .ע"ש.

להתיר התבשיל ,דיש לסמוך על הסוברים

לשיטתיה

אמנם

דס"ל

דבשר

עוף

הט"ז )סק"ה( כתב ליישב דעת

דאיסור זה אינו אלא מדרבנן ,ועוד כמה

הרמ"א ,שלא היה דעתו להחמיר

צירופים .ע"ש.

שפ
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האם דין איסורים מבטלים זא"ז
שייך להסוברים דאמרינן חנ"ן
בשא"ס

)שם סי' צח סע' לד ,עמ' תקכ הערה סו(:

אציגה

לפני מע"כ נר"ו מ"ש בזה בס"ד:
הט"ז )ס"ק יד( כתב שההיתר של

הטוש"ע הוא רק לשיטתם דס"ל דאין חנ"ן

 +ירוץ דברו

ג .הרמ"א לשיטתו שפסק לקמן )סי' צט ס"ה(

דאם נתוסף על האיסור בשוגג קודם שנודע
התערובות ,לא אמרינן חנ"ן .וא"כ הכ"נ
מיירי דנתערבו ב' הקדרות יחד קודם שנודע
התערובות) ,אמנם עי' בש"ך )שם ס"ק טו(

שחולק על הרמ"א בזה.(.

ובענין

באיזה

אופן

הקילו

הטוש"ע

בשא"ס ,אך לדידן דיש חנ"ן בשא"ס,

שאיסורים מבטלים זא"ז ,הנה

כמבואר )בסי' צב ס"ד( אין זה שייך ,דהא

מע"כ נר"ו כתב )בהערה סו( דלדברי הש"ע

ולא נתבטל,

ניחא וכו' .אמנם עי' בהגהות אמרי ברוך )על

נעשתה כל התערובת חנ"ן ,ואינה ניתרת

הש"ך ס"ק לד( שהביא בשם מהרש"ל ביש"ש

ע"י נפילת האיסור השני .וכן הקשה הש"ך

)פ"ז סי' נד( שהקשה גם על הטוש"ע ,דהרי

)ס"ק לד( על הרמ"א ,אמאי שתיק ולא ביאר

ס"ל בסי' קו ס"א דאע"ג דאין אומרים חנ"ן

דדין זה לא יכון לדידהו דס"ל דאמרינן

בשא"ס ,מ"מ חתיכה שנאסרה אינה חוזרת

חנ"ן בשא"ס .ע"ש.

להיתרה אף אם יש אח"כ ששים דאפשר

כשנפל האיסור

והנה

הראשון

הש"ך שם כתב ליישב בכמה אופנים,
דיכון הדין אף לדידהו ,ומתרץ

דבקדירה אחת )ברישא( פשוט בב' אופנים
דלא נ"נ :א .כגון דנפלו הדם והחלב לנ"ט
היתר בבת אחת ,דבכה"ג לא אמרי' חנ"ן .ב.
אם נפל כזית דם לתוך ששים היתר ואח"כ

לסחטו אסור ,וא"כ הכ"נ כשנפל איסור
בקדירת היתר שיש בה ל' ,ואיסור בקדירה
שיש בה כ"ט זיתי היתר ,הרי נבלע האיסור
בחתיכות ההיתר ,וכיון שאפשר לסוחטו
אסור ,א"כ אף אם נתערבו אח"כ ב'
הקדירות הכל צריך לאסור ,והיאך העלו
הטוש"ע כאן שמותר.

נפל כזית ועוד של חלב לאותן ס"א זיתים,
דא"צ ס' נגד ב' זיתים אלו של איסור ,דגם
הכזית דם מצטרף לבטל הכזית ועוד של
חלב.

ובב'

קדרות )בסיפא( כתב ג' אופנים דלא
נ"נ :א .כמש"כ הרמ"א בפירוש כגון

אם נפל כזית גבינה לכ"ט היתר ,ובקדרה

והנה

הגאון רעק"א )באוסף גנזים ריש סי' ח,

חידושים לסי' צח( כ' שמה שהתיר
הש"ע זה רק את הרוטב שבקדירה שהוא
לח ,ובזה אפשר לסוחטו מותר ,משא"כ
החתיכות נשארות באיסורן ,אולם מפשטות
לשון מרן משמע שהכל מותר ולא רק
הרוטב.

אחרת נפל כזית בשר לל' של היתר ואח"כ
נתערבו ב' התערובות ,דמותר דלא שייך

ומהרש"ל

לומר חנ"ן כיון דעדיין כולו היתר .ב.

בתערובת לח בלח שלא שייך

דמיירי לענין לח בלח דלא אמרינן חנ"ן

בזה אפשר לסוחטו אסור ,כיון דנבלל

במקום הפסד מרובה ,כדלעיל )סי' צב ס"ד(.

ומתערב יפה ,או בתערובות יבש ביבש

תירץ,

דע"כ

צ"ל

דמיירי

ירוץ דברו +

שפא

 -סימן מה

שלא נכנס טעם האיסור כלל להיתר .ע"ש.

וא"כ כיון שהמלח נבלע בעצם ,העצמות

וכן כתב הגאון היד יהודה )בארוך ס"ק כ"ח(,

מצטרפין לבטל האיסור בין עצמות ההיתר

וכן העלו בס' הוראה ברורה )ס"ק עז( דמיירי

בין עצמות האיסור .והובא להלכה בזבחי

דוקא בתבשיל לח ,אבל אם היו בו חתיכות,

צדק )סק"ט( ,והוסיף שכ"כ הב"ח בשו"ת

כיון שנאסרו כשלא היה בתבשיל ששים,

גאוני בתראי )סי' יח( ,ושכן משמע מהכנה"ג

אינן חוזרות להיתרן כדלקמן )ר"ס קו( ע"ש.

)סי' צט הגה"ט אות ו( ,ומהבית לחם יהודה
)סק"ג( ע"ש .ועיין בדרכי תשובה )סק"ד(

איסור שנמלח עם היתר ,האם
העצמות מצטרפין להיתר

בפתחי

שהביא שכן העלו להקל הרב חמודי דניאל
)הל' מליחה סי' יא( ,והרב יד יהודה )הארוך
סק"ד( ,ובשו"ת עמודי אש )קונט' או"ה סי' יג

תשובה )סק"א( כתב בשם מהר"י

אות טז( ע"ש .וכ"פ בערוך השלחן )סע' יג(,

הלוי בתשובה )סי' כז( שבמליחת

ובכף החיים )אות טו( ,ובשו"ת מים חיים

דבר שמן )שמפעפע ואוסר עד ששים( אין לצרף

משאש )הנד"מ חיו"ד סי' כא( ע"ש .וע"ע בס'

עצמות האיסור לשיעור ההיתר ,דאפשר

בדי השלחן )סק"ה( ודו"ק.

שאין הפעפוע מתפשט בעצמות .אולם
באיסור כחוש )שמהדין מבליע רק כדי קליפה

בענין ביטול איסור לכתחלה ,זה
שנתבטל עבורו לא ידע מזה ולא
ניח"ל

אלא דמחמירינן לשערו בששים משום דלא בקיאין

בזה( אפשר להקל .ע"ש.

אמנם

מהר"י טייב בערך השלחן )סי' עא

סק"ג( כתב דגם במליחה המלח
מבליע בעצם כמו בבשר ,והוכיח כן מד'
מרן הב"י )ס"ס ע( שהביא ד' המרדכי )סי'

תשכג( שיש מי שאומר דקולית שיש בו מוח
אסור למלוח עם הבשר .וכתב ע"ז הב"י,
דלטעמיה אזיל שהוא סובר דאין מולחין
מעיים עם בשר משום דאין מחזיקין בהם
דם ,וקסבר דמוח שבקולית נמי אין בו דם.
אבל לדידן דנקטינן דמולחין מעיים עם
בשר ,ה"ה דמולחין קולית שיש בו מוח עם

)שם סע' יב ,עמ' תקכט והלאה(:

כתב

)פ"ז סי' נט( דהא אמרינן דאסור אף
למי שנתבטל בשבילו ,היינו דוקא אם זה
שנתבטל עבורו ידע מזה וניחא ליה ,ואפי'
לא צוה אותו לבטלו ,אבל אם לא ידע ממנו
שרי ליה ,דהרי הוא כשוגג .ע"כ .והסכימו
לדברי הרש"ל והט"ז הרבה אחרונים,
ומהם :החוו"ד )חי' סק"י( ,והפר"ת )סק"ט(,
והחכ"א )כלל נב אות ז( ,והזב"צ )ס"ק כט(,
וכה"ח )אות מד( ועוד .ע"ש.

בשר וכו' .ע"ש .ומשמע דאם מלחו קולית
עם הבשר ,המלח מבליע במוח והגם

הט"ז )סק"י( בשם מהרש"ל ביש"ש

אמנם

הפר"ח )ס"ק יג( כ' ע"ד הרש"ל

שהעצם מפסיקה שהרי המוח בתוך העצם,

הנ"ל ,וז"ל :ואינו מחוור כיון

אפ"ה המלח מבליע בעצם ונכנס למוח.

דאהנו מעשיו הרעים שאוכל התערובת זה

שפב

 -סימן מה

שנתבטל בשבילו ,מה בכך אי לא ניח"ל,

בשבילם

סוף סוף איכא למיחש שיבטלנו פעם אחרת

הריב"ש )סי' תצח( .ונשמע מזה דאף מי

להאכילו לאחד מאוהביו .ע"ש.

שנתבטל עבורו לא ידע מזה ,ודלא כהט"ז

ונלע"ד

ביחוד

ואסור

 +ירוץ דברו
לכולם.

תשו'

דשורש מחלוקתם תלויה בב'

)סק"י( .עכ"ל .וכן בס' יד יהודה )בקצר ס"ק

הטעמים שכתב הב"י ,כי לטעם

כג( העיר מד' הריב"ש על הרש"ל .וכן העיר

הראשון דאסרינן למי שנתבטל בשבילו
משום דאהנו מעשיו ,ויבוא לבטל כן פעם
אחרת ,משום דלא שמיע ליה איסור כ"כ,

בס' גזע ישי )מערכת א אות קמג( ע"ש.

איברא

דהמעיין ביש"ש ישר יחזו פנימו
שד'

מהרש"ל

אמורים

דוקא

הקנס הוא על המבטל עצמו ,ואין הבדל בין

כשביטל איסור של המתבטל עבורו ,שכתב

אם זה שנתבטל עבורו יודע מזה וניח"ל,

וז"ל :ומ"מ נראה דוקא שידע זה שנתבטל

לבין אם אינו יודע מזה ולא ניח"ל .אולם

עבורו וניח"ל ,אפי' לא צוה אותו לבטלו,

לפי הטעם השני שכ' הב"י ,דחיישינן שמא

אבל היכא שביטל "דבר שאינו שלו" וזה

יאמר זה שנתבטל עבורו לעכו"ם לבטל לו,

לא ידע ממנו בודאי שרי ליה ,שהרי הוא לא

הקנס הוא על מי שנתבטל עבורו ,והיכא
דלא ידע שביטלו עבורו וגם לא ניח"ל,
ליכא למיחש שיאמר פעם אחרת לגוי
שיבטל עבורו .וכן ראיתי שכ"כ הנהר שלום
)או"ח סי' שיח סק"ב( ,ובשו"ת תפלה למשה
ח"א )סי' לא אות י( ,ובהלכה ברורה )סי' שיח

עמ' מג( ,ובפסקי הוראה )עמ' קיג( ע"ש.

והנה

נתכוין לכך והוי כשוגג .עכ"ל .ונמצא
דדוקא שמבטל דבר שאינו שלו ס"ל
למהרש"ל דאינו יכול לאסרו על בעליו
שלא ידעו על זה כלל ,דלדידהו הו"ל
כשוגג .ולפ"ז אין לזה שום סתירה מד'
הריב"ש הנ"ל ,דאיהו מיירי במבטל דבר
שלו לצורך אחרים ובזה שפיר י"ל דנאסר

בס' בית אברהם )סי' צט אות יג( כ',

לאחרים כדי שלא יהנו מעשיו ויבוא פעם

שמאחר שבספר האשכול מבואר

אחרת לעשות כן .אלא שהט"ז וש"א

להחמיר

בהעתיקם ד' רש"ל השמיטו מ"ש "דבר

כהפר"ח .ושכן נוטה סתמות ד' הפוסקים.

שאינו שלו" ,ונראה דס"ל אפי' אם הוא שלו

וכן הוכיח הרב גזע ישי מתשובת הריב"ש,

וביטלו לאחרים שאינם יודעים מזה מותר

וגם המזמור לדוד )להג"ר דוד פארדו( דחה ד'

להם ,וכ"כ להדיא החכ"א )שם( וז"ל :וכן

הפר"ת .עכת"ד .ובשו"ת תפלה למשה )שם(

אם הוא שלו וביטל בשביל אחר והאחר לא

כתב ,שבאמת החוו"ד והחכ"א כתבו רק

ידע מזה כלל ,מותר להמתבטל .עכ"ל .אבל

טעמו השני של הב"י .וגם הסכימו לד'

מהרש"ל עצמו לא כ"כ אלא כשמבטל דבר

מהרש"ל.

שאינו שלו .ומ"מ נראה שהפר"ח גם בזה

כטעמא

ועיין

קמא

דהב"י,

נראה

להגרעק"א בהגהותיו על הש"ע )שם

סובר שיש לאסור לאחרים אע"פ שהוא דבר

ס"ה( שכ' ,ואם ביטל על הסתם למי

שלהם ,דאם נתיר להם יבוא לבטל פעם

שירצה לקנות ,הרי הוא כמו שנעשה

אחרת לאוהביו וכיו"ב .וכן דייק התפלה

ירוץ דברו +

שפג

 -סימן מה

למשה בד' הפר"ת בהבנת הפר"ח .וע"ע

הרי לא היה מקודם כלום ,והמזגן עושה את

בשד"ח )כללים פאת השדה מע' א סי' קלד אות

המים ,והוי נולד ומוקצה .ע"כ .וכ"כ עוד

ד(.

במכתב שהובא בס' מאור השבת )עמ' תקא(.

שו"ר

למרן הגרע"י זצ"ל בשו"ת יביע
אומר ח"ט )או"ח סי' פו אות ז( שהביא

וכן פסק בשו"ת באר משה ח"ו )סי' מא(.

ובשו"ת

שבט הקהתי ח"א )סי' קטז( כתב

בשם ס' דלתי תשובה )סי' צט אות לו( שכ'

עצה בזה בשם הגרי"ש אלישיב

לחלק בין ד' הרש"ל לד' הריב"ש ,דהרש"ל

זצ"ל ,לתת מים בכלי ,וליתנו במקום

מיירי בדבר שאינו שלו ,ואין אדם אוסר

שנוטף ,וכל טיפה וטיפה שיורדת לכלי,

דבר שאינו שלו ,ואילו הריב"ש מיירי בדבר

קמא קמא בטיל ,וכמ"ש בש"ע )סי' שכ ס"ב(

שלו .וכ"כ גם בשו"ת אבני זיכרון ח"א )סי'

ע"ש .אולם מרן הגרע"י זיע"א בס' חזון

פב( וסיים שם שכשיש סניף נופל להקל ,יש

עובדיה שבת ח"ג )עמ' קמד( כתב להעיר

להתיר.

ע"ז ,דלפי מ"ש החיי אדם הנ"ל ,לא מהני

בענין כלי שלא הוטבל ונתערב
בכלים שהוטבלו

יעיין

טעם זה להקל ,כיון דהמים היו ניכרים קודם
שהגיעו אל הכלי ,ובזה לא אמרינן קמא
קמא בטיל ,אלא הוי דשיל"מ שלא בטל.

)סי' קב סע' י ,עמ' תקפד(:

]א"ה  -ושו"ר שבשו"ת שבט הקהתי ח"ה

מע"כ נר"ו בתשובה שכתבנו בזה

)סי' נט( עמד בזה .ע"ש[ .ושוב הביא

בס"ד ,והובאה בקובץ יתד המאיר

שבשו"ת שבט הלוי ח"ט )סי' קכח אות ב(

)תשרי התש"פ גליון  204סי' ד( ע"ש.

כתב ,שנכון לתת תחתיו כלי עם משקה
שאינו מינו ,כמ"ש בש"ע )יו"ד סי' קב ס"א(,

כתב

מים הנוטפים מהמזגן בשבת

ובש"ך )שם סק"ד( ע"ש .וסיים דמ"ש בס'

)שם סע' יט .עמ' תקצ(:

שמירת שבת כהלכתה )פי"ג הערה קל ו-קלא(

החיי אדם )כלל סה סי' ג ,פן ח( ,נ"ל
שמים הנוטפים מן האילנות בימי

שמי המזגן שמם "מים מזוקקים" ,והם
כ"אינם מינם" לגבי מים הרגילים וכו' .אינו
מחוור .עכת"ד.

ניסן ,אסור לשתותם בשבת ,משום איסור
נולד ,ואפי' אם יש שם כלי עם מים מע"ש

ושו"ר

להגר"מ מאזוז שליט"א בשו"ת בית

שנוטפים המים הללו לתוכו ,הכל אסור כיון

נאמן ח"א )סי' לא( שהעלה להקל

שהוא דבר שיש לו מתירין .ע"ש .ומכאן

להניח כלי עם מים ,ושאין זה נחשב

למד הגרש"ז אוירבך זצ"ל )הובא בשלחן

דשיל"מ

להמנע

שלמה עמ' קיג :אות כו( שהוא הדין למים

מלטלטלם עד מוצ"ש ,שתתמלא הרצפה

הנוטפים מן המזגן דחשיבי נולד ,ואע"פ

מים ולכלוך מסביב לדלי ,ויש טורח גדול

שמי גשמים מותרים ,שאני התם דמיא

לנקות במוצ"ש ,וגם גורם סכנה להחלקה

בעבים מינד ניידי )עירובין מו ,(.אבל במזגן

ב"מ אם יש תינוקות בבית ,ודמי להא דפסק

מאחר

שיש

הפסד

שפד
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 -סימן מה

נתערב בטל ,שאל"כ יהיה המבשל בשוגג

מרן בש"ע )סי' קב ס"ג( ע"ש.
בנקל

חמור יותר מהמבשל במזיד ,שהמבשל

להחמיר ולתת בדלי משקה

בשוגג מותר בין לו בין לאחרים במוצ"ש.

אחר שאינו ממינו של המים ,ובזה לא חשיב

ואם נתערב יהיה דשיל"מ ,ובמזיד כיון

דשיל"מ ,כן יש לנהוג .ובמקום שא"א לו

שאסור לו עולמית לא הוי דשיל"מ ,והרי

לקיים העצה הנ"ל ,יוכל לסמוך על דברי

שוגג אינו אסור לו אלא משום דקנסינן

המקילים לתת דלי עם מים ,ובפרט היכא

שוגג אטו מזיד ,וכיון שבמזיד בטל ,אין

דיש סכנת החלקה ב"מ .וע"ע מ"ש בזה

להחמיר בשוגג יותר ממזיד .ע"כ .וכן צידד

בשו"ת ברוך אומר ח"ב )סי' קנז( ,ובשו"ת

הישועות יעקב )סי' שיח סק"א( ,שגם בשוגג

דברי בניהו חי"ג )סי' לא( ,ובשו"ת ויען

בטל שלא יהיה טפל חמור מן העיקר )זבחים

הכהן ח"א )סי' לא( ,ובשו"ת אבני דרך ח"ז

סג .(.וע"ע בשו"ת זית רענן ח"ב )סי' ה(

)סי' מט( ,ובשו"ת מעט דבש ח"ג )סי' מד(,

ודו"ק .עכ"ל.

והנלע"ד

בזה,

דכיון

שאפשר

ובירחון יתד המאיר )חשון תש"פ ,גליון ,205
סי' כג( ,ובקובץ משנת יוסף )גליון ו' תשע"ד

סי' עה( ע"ש.

)שם סי' קיא כללי ס"ס סע' כד(:

מאכל שנתבשל בשבת בשוגג אי
הוי דשיל"מ

יעיין

כת"ר נר"ו מ"ש בזה באריכות בס"ד
בקובץ המיוחד והנפלא "מה טובו

אהליך יעקב"

)שם סע' כג ,עמ' תקצב(:

מע"כ

בענין ספק ספיקא היכא דהספיקות
אינם שקולים

נר"ו כתב )בהערה מב( שמאכל

)גליון ז' ,עמ' רצ והלאה(

ותרו"ץ.

שנתבשל בשבת בשוגג ,מוסכם

ואסיים בברכת הדיוט למע"כ נר"ו,

לכו"ע שיש לכל העולם דין דבר שיש לו

תורה

שימשיך

להגדיל

מתירין .ע"כ .ואם יורשה לי הצעיר להעיר,

ולהאדירה ,בקדושה ובטהרה ,וידריכהו

הנה ראה נא בשו"ת יביע אומר ח"י )חאו"ח

ה' בדרך ישרה ,להרבות בעולם אורה,

סי' נה על שו"ת רב פעלים ח"א אות יח( שכתב

ויהיה לו למגן וסתרה ,ומכל צער ונזק

וז"ל:

ודע

שאע"פ

שהמשנה

ברורה

בשעה"צ )סי' שיח אות יב( כתב ,שאם בישל
בשוגג לכ"ע הוי דשיל"מ ,שהרי גם למבשל
מותר במוצ"ש .וכ"כ בגליון מהרש"א יו"ד
)ס"ס קב( ע"ש .אין זה מוסכם ,כי הגר"י

תהיה לו שמירה ,ויוציאנו ה' מאפילה
לאורה ,ושכינת עוזנו תהיה לראש
ועטרה ,וכל זה בימינו במהרה .אכי"ר.
מעריכו ומוקירו כערכו הרם,

בסיס בספר אבני צדק שם ברה"ע ,כתב

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

וז"ל :ונראה פשוט שאפילו בשוגג אם

רחובות ת"ו.

f
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סימן מו
מכתב לקובץ "באר התורה" )פרשת חיי שרה( להגאון רבי יוסף
אביטבול שליט"א
לכבוד הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה

מרוטנבורג )דפוס פראג סי' תעג( שכתב להעיר

הרבים ,תהלתו בקהל חסידים,

ע"ד ר"ת באופן אחר ,דהאי טעמא שנשים

מורם מעם ,חובר חבורים מחוכם ,כש"ת
הגאון רבי יוסף אביטבול שליט"א.

ראה

ראיתי

הנפלא

הקובץ

"באר

חייבות באותו הנס ,לא שייך אלא היכי
שישראל היו בסכנה וניצולו ,דומיא דארבע
כוסות ומגילה ונר חנוכה ,משא"כ לענין
לחם משנה בירידת המן ,הילכך לא ידענא

התורה" פרשת חיי שרה ,עם

אי אתי שפיר האי טעמא .ע"כ] .ומיהו גם

תשובות נפלאות ומחכימות ,צנא מלא

מהר"ם לא חלק בעיקר הדין שחייבות

דובשא ואמרות טהורות .ולאור ראיה

בלחם משנה[ .וע"ע מ"ש בזה גיסי היקר

שעברנו על הדברים ,הנני להוסיף כמה

הגאון רבי אפרים שוקר נר"ו בקונטרס

גרגירים.

"שעשועי אפרים" עמ"ס עירובין )בירורי

הלכה שבסוה"ס עמ' קב והלאה( ודו"ק.
חיוב נשים בלחם משנה

מה

האם צריך להסתכל בשתי הידים
בברכת מאורי האש

שדן )בעמוד  (20לגבי חיוב נשים בלחם
משנה ,והביא דברי ר"ת בספר הישר

)חלק התשובות סי' ע אות ד( שכתב שחייבות

מה

שדן )בעמוד  (26לגבי האם בברכת

בלחם משנה כיון שאף הן היו באותו הנס,

מאורי האש צריך להסתכל בשתי

שירידת מן לחם משנה היתה לכולם ,ועוד

הידים ,הנה מובא בשער הכוונות )דף ס ע"ב(

דמצוה דרבנן שוה בכל .ע"ש .הנה הרמב"ן

מנהג רבינו האר"י ז"ל בזה ,וז"ל :ובענין

והר"ן )שבת קיז (:כתבו על טעמו של ר"ת,

ברכת מאורי האש היה נוהג לכפוף ראשי

שאין צורך בזה ,שבכל מעשה שבת

אצבעותיו "הימנים" אל תוך כפו "הימנית",

האנשים ונשים שוים .וכ"כ הריטב"א )שם(,

והגודל מכוסה תחתיהם ויהיו נכפפים כנגד

והמאירי )שם דף קיח (.ועוד .כיעו"ש.

פניו של האדם המברך וכו' .עכ"ל .ומבואר

וראיתי

בספר חזון עובדיה שבת ח"ב )עמ'

דהסתכל בידו הימנית בלבד .ובמקום אחר

מהר"ם

הזהיר במפורש שאין להסתכל בצפרני ידו

קעד(

שהביא

תשובת

שפו
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השמאלית ,כפי שתראה בליקוטי הש"ס )דף

ואפשר שיוכל להיות שאם יגלה אצבעות

לב ע"א( וז"ל :ולכן במוצאי שבת בעת

השמאל לאור של האבוקה ,שאדרבה

אצל

יתדבקו בהם יותר ,ולהיות כי יש להם

האבוקה ,צריך לכסות את בוהן ידו שבו יש

אחיזה כל כך בשמאל ,יחזרו ויטמאו יד

להם )לקליפות( אחיזה ,שלא ינתקו ממנו.

ימין וידבקו בה ,ולכן צריך לכוף אגודל

ואם היה מגלה אותו באמצעיות האגודל,

ימין בידו תוך האצבעות ,מפני שבאגודל

היו נמשכים גם בד' האצבעות ,ולא יהיו

הם נדבקים ביותר ,וידו השמאלית צריך

נפרדים מהם ,ועל כן כשאגודל זה מכוסה

להיות בבל יראה כלל ,וזהו שרי בוהן ,ודי

באותה ההארה של האבוקה שהיא נר מצוה,

למבין .עכ"ד.

הבדלה,

כשראה

את

הצפרנים

והיא מן האור שלהבת שירדה בערב שבת
עצמה

הנמשכת

מן

השכינה

וחתכה

הקליפה ,הנה גם עתה באור האבוקה הזאת,
יכוין שהוא אותו אור עצמו ,ומעורר אותה
שלהבת אש שתקבל שפע מהשכינה,
ותבריח הקלי' שהן בימין בסוד רבבה,
כמ"ש "ורבבה מימינך אליך לא יגש" ,כי
אלו אותם )הצפרנים( של יד שמאל אין צורך

עין

רואה ואזן שומעת דיש קפידא גדולה
לפי רבינו האר"י ז"ל שלא להסתכל

בידו השמאלית בברכת מאורי האש .וכיון
שהרמ"א ג"כ כתב להסתכל ביד ימין בלבד,
וכן נהגו כמה מגדולי האחרונים .ובדברי
מרן הש"ע איכא עקולי ופשורי ,כמו שכתב
כת"ר נר"ו .א"כ יש לומר דדברי האר"י החי
יכריעו .ודו"ק.

לראות אותם כלל כמו שנתבאר לעיל ,למען

בברכת התורה

לא יאחזו בהם הקלי' ,באשר שם כח
הגבורות ,ומוצאים כח ומקום אחיזה.

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

f
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 -סימן מז

סימן מז
מכתב לספר "פסקי הוראה" להגאון רבי אהרן יעקב סקוצילס
שליט"א
לכבוד ידיד נפשי וחביבי ,ליש ולביא,

צער הגוף לחבירו שאינו יכול להרדם שוב

מזכה הרבים ,חיבוריו ומעשיו

אחר שהתעורר ע"י נטילתו ,לכן יש לו

רבי

ליטול ידיו מחוץ לחדר ,וכיון שעושה כן

כקטורת

סמים,

כש"ת

הגאון

גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מחה"ס
"גם אני אודך" ,ו"פרדס יוסף החדש" על
המועדים ועוד .אחדשה"ט ,קבלתי את

לשם מצוה שלא לפגוע בחבירו ,שומר
מצוה לא ידע דבר רע ,ולא ינזק כלל .אמנם
גאון אחד שליט"א אמר שנתפשט המנהג
כדברי המ"ב שאין ללכת ד' אמות ,ולכן אם

הספר היקר "גם אני אודך" פסקי הוראה

ישן עם עוד אחד בחדר ,אין צריך להפסיד

מהגאון המפורסם רבי יעקב אהרן

בגלל שחבירו רוצה לישון ,וה"ה באיש

סקוצילס שליט"א ,מחה"ס "אהל יעקב"

ואשתו .אבל לגבי אורח שרוצה ליטול ידיו

י"ג חלקים ועוד .וברכתי עליו ברכת

אמר שיש להסתפק .וכן הגר"ש ואזנר

הנהנין ,פסקי הוראה נפלאים ,בטוב טעם

)שליט"א( אמר שאין להפסיד המצוה בגלל

ודעת ערוכים ,כזוהר הרקיע מזהירים.

אשתו .אמנם הגאון הגדול הרב אפרים

וכאות ראיה שעברנו על הדברים הנה
לפניך כמה גרגירים.
נטילת ידים סמוך למיטתו כאשר
מפריע לשינת חבירו )סימן א(

הנה

ראיתי בשו"ת אבני ישפה ח"ג )סימן א(

שנשאל משני בחורים שישנים בחדר
אחד ,וכאשר אחד קם בבוקר לתפלת

גרינבלט בעל שו"ת רבבות אפרים הסכים
עמי .וכן הסכים הגרח"פ שיינברג )שליט"א(,
והוסיף עוד ,דכיון שנזהר מלהכשל בעוון
שמזיק לחבירו ,גם הרוח רעה לא תזיק,
והוכיח כן ממ"ש הגר"א שביום הכיפורים
אין ליטול בבוקר לרוח רעה ,דכיון שיש
איסור הרוח רעה לא תזיק .עכת"ד.

ונלע"ד

דהעיקר בזה כדברי האבני ישפה

שחרית ,חבירו עדיין רוצה לישון ,ומתעורר

הנ"ל ודעימיה ,שאם יטול ידיו

מהרעש של נטילת הידים בחדר ,האם יש לו

סמוך למיטתו יגרום בזה היזק שינה

ליטול ידיו מחוץ לחדר או לא .והשיב,

לחבירו ,יצא שכרו בהפסדו .וחילי מדברי

שאין היתר לגרום גזל שינה לחבירו,

השבות יעקב בתשובה ח"ג )סי' א( שכתב

שנמצא חומרו קולו ,וכמה פעמים גורם

ליישב מפני מה אין העולם נזהרים בזה,

שפח

 -סימן מז

 +ירוץ דברו

ואף יראים ושלמים בתורה אין נזהרין שלא

יביע אומר ח"ד )חאו"ח סימנים ב-ד( וח"ה

לילך ד' אמות ללא נט"י ,והוא מפני שלא

)חאו"ח סי' א( שהעלה להקל בזה מעיקר

נזכר דין זה בש"ס ובפוסקים הראשונים,

הדין מכל הני טעמי תריצי .וע"ע למר בריה

ואדרבא בברכות )טו (.אמרו ,שבקומו

דרבינא הגר"ד יוסף שליט"א בס' אורחות

משנתו יפנה ואח"כ יטול ידיו ,וכיון שהוא

מרן ח"א )עמ' י והלאה( שכתב שכן היה נוהג

צריך ליפנות ודאי הוא יותר מד' אמות .וגם

אביו הגאון מרן הראש"ל זיע"א .ע"ש.

הזוהר י"ל שסובר כרבי שמעון בן אלעזר

ואכמ"ל .יוצא איפוא דאע"ג דמעלה גדולה

)בברכות כה (:שאמר שכל הבית הוי כד"א

היא ליטול ידיו מיד בקומו משנתו קודם

אפי' הוא מאה אמה .ואע"ג דלא קי"ל

שילך ד' אמות ,וכפי אזהרת הזוה"ק

כרשב"א בזה ,מ"מ לענין נט"י שחרית

והפוסקים ,מ"מ נראה שכל זה דוקא היכא

שהוא רק פרישות וחסידות יתירה ,ולא

שאינו גורם צער לחבירו ,דלרוב הפוסקים

הוזכר בש"ס ובראשונים כלום ,אין להחמיר

אסור הדבר מדינא ,ויוצא שכרו בהפסדו,

כולי האי ,ופוק חזי מה עמא דבר .עכת"ד.

וכמו שהארכנו בזה בס"ד בשו"ת ירוץ דברו

אמנם גיסו הגאון בעל אליה רבה )סי' א

ח"א )סי' לח( ע"ש.

סק"ד( כתב לדחות דבריו ,ומ"מ כתב ליישב
מנהג העולם שאין נזהרין בזה בשם הרב

אם צריכים להקפיד בסדר גזיזת
צפרני הרגלים )סימן יג(

דמשק אליעזר ,שהוא לפי שדוקא בזמנם
שהיו מקפידים בענין גילוי וזוגות יש
להחמיר בזה ,משא"כ בזמנינו .ע"ש .ועי'
בתוס' )יומא עז (:שכ' שרוח רעה של שיבתא
וזוגות נתבטלו בזה"ז .ע"ש .וכ"כ הלחם
משנה )פ"ג מהל' שביתת עשור ה"ב( בדעת
הרמב"ם ,שאין רוח רעה של נט"י שחרית
מצויה בינינו .ע"ש .וכ"כ מהרש"ל ביש"ש
)חולין פרק כל הבשר סי' לא( ,ומהר"ם בן חביב

הנה

נוהגים להקפיד על הסדר שלא לגזוז
כסדרן בין ביד ובין ברגל ,וכמ"ש בסתימת
לשון הרמ"א )סי' רס( שנוטלין בשמאלו
דבהג"א ובימין בדאג"ה .וכתב המשנ"ב
)סק"ח( שמהר"ם לא הקפיד בזה ,אך
האריז"ל הקפיד בזה ,ולכן יש להזהר בזה
לכתחלה .עכ"ל.

בתוספת יוה"כ )יומא עז (:ע"ש .ומכל שכן
אם הולך לישון אחר חצות לילה ,ואמר גם

מע"כ כתב בזה"ל :הנה לכתחלה

ברם

נלע"ד שנפלה כאן טעות בהעתקת

ברכות השחר ,שאז יש לצרף את סברת

דברי המשנ"ב ,דז"ל שם :בתשב"ץ

הרש"ש בס' נהר שלום )דף כ ע"א( שבכיוצא

כתוב שמהר"ם לא הקפיד בזה" ,וכן כתבו"

בזה אין רוח רעה שורה כל כך .והובא

על האר"י" ,ומכל מקום" יש להזהר

בשלמי צבור )דף יז ע"ב( ,ובשו"ת לב חיים

לכתחלה .עכ"ל .הא קמן דהאר"י ז"ל לא

ח"א )סי' סט( ועוד .ע"ש .וזקוף כען עיניך

נהג כן ,וכ"ה בשער הכוונות להדיא )דף סב

וחזה למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בשו"ת

ע"ד( וז"ל :אחר כך היה חותך וקוצץ
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צפרניו לכבוד שבת מידיו ומרגליו ,והיה

ומכל

מקום נמצינו למדים דיש סתירה

קוצצן כסדרן ,ולא היה חושש ולא מקפיד

בדברי רבינו האר"י בין ליקוטי

אל אותו הסדר הנזכר בספר אבודרהם בענין

הש"ס לבין שער הכוונות הנ"ל ,וראיתי

קציצת הצפרנים .עכ"ל .וכן תמצא בספר

להגאון המקובל רבי יצחק בצרי שליט"א

כוונות הישן )דף יב סוע"א( שהאר"י ז"ל לא

בפירוש פרדס יצחק )על ליקוטי הש"ס שם(

היה רוצה להקפיד בזה כלל והיה מלעיג על

שעמד בזה ,וכתב ששמע שמיישבים ,דהא

זה .ע"ש .ומעתה יש לתמוה גם עמש"כ

דאיתא בשעה"כ שרבינו האר"י לא הקפיד

כת"ר בסו"ד שהגר"מ שטרנבוך שליט"א

בסדר הנ"ל ,זוהי דוקא הנהגת האר"י ז"ל

הורה לו שאין צורך להקפיד על "הסדר של

לגודל מעלת קדושתו ,אך לשאר אינשי

האר"י ז"ל" .ע"כ .ולאור האמור אין זה

נצרכת הנטילה בסדר הנ"ל .אמנם משמעות

סדרו של האר"י ז"ל כלל.

הדברים בשעה"כ שכן ההוראה לכל ,ועוד

אלא

ששוב ראיתי שהתוספת שבת )שם

שנזכר בדברי המג"א ושאר אחרונים שהיה

סק"ד( ,והפמ"ג )מש"ז סק"ב( הביאו

האר"י ז"ל מלעיג על המצריכים ליטול

בשם הגהות יש נוחלין )פ"ד אות לה( להיפך,

כסדר הנ"ל .ע"כ .ואנכי איש צעיר מוסיף

שהאר"י היה מקפיד בזה ,והוסיף בתו"ש

ואומר דלא מסתברא כלל שהאר"י ז"ל לא

שם שהם שני עדים המכחישים זה את זה,

היה מקפיד בזה לרוב קדושתו ,דאדרבא

ויש להחמיר .ע"ש.

איפכא מסתברא ,דלרוב קדושתו היה צריך

ובמש'ים

חפש'י אכן מצאתי לרבינו האר"י
ז"ל בליקוטי הש"ס

)בנדפ"מ

הוצאת ישיבת השלום עמ' שעו( שכתב וז"ל:

שמירה טפי מכל שאר אדם ,בבחינת כל
הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו )סוכה נב.(.
וצא ולמד מהנהגת רבינו האר"י שכתב

תחלה מתחיל מאגודל ימין ,ואח"כ אמה

מהרח"ו בשעה"כ )דף ק ע"א( וז"ל :גם היה

מתחיל

נוהג מורי ז"ל להיות ניעור כל ליל יום

בקמיצה ,אצבע זרת אמה אגודל .עכ"ל.

הכיפורים ועוסק בתורה .ונלע"ד הטעם הוא

ועיין שם טעם הדבר ע"פ הסוד .ונמצא

כדי שלא יראה קרי בליל יוה"כ ח"ו .עכ"ל.

שאכן רבינו האר"י ז"ל כתב לקצוץ

ולכאורה יש להקשות איך שייך טעם זה

הצפרנים בסדר מסוים ,אלא שאינו כהסדר

אצל איש האלקים בוצינא קדישא רבינו

המובא ברמ"א ע"פ האבודרהם ,דסימן

האר"י החי? אלא אפשר לומר שלגודל

לסדר זה הוא אגהב"ד בימין ,ודבהג"א

קדושת היום וקדושת העבודה של הרב ז"ל

בשמאל .ואמנם באבודרהם גופא איתא

היה מתגבר עליו הס"מ ביותר בכל הכח כדי

בפירוש ראשון סדר אגהב"ד לימין ,וכאשר

לבטל עבודתו ,דומיא כהן גדול ביוה"כ

נמצא בליקוטי הש"ס לרבינו האר"י .וכן

שאסור היה לו לישון בלילה מטעם זה,

הסכימו להלכה הפרישה והב"ח ,וכ"פ

ולכן חשש רבינו ז"ל .ושו"ר שכן ביאר

הא"ר )שם סק"ז( כיעו"ש.

הגאון המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ

זרת

אצבע

קמיצה.

ובשמאל

שצ
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שליט"א בטיב הכוונות )על שעה"כ שם(,

כמו שכתוב בשער הכוונות הנ"ל שרבינו

וששתי על דבריו .וכאשר דמיתי כן ראיתי

האר"י ז"ל לא נזהר בזה כלל ,ואף היה

למרן החיד"א בספרו מראית העין )בליקוטים

מלעיג על זה ,והמה לא חילקו בין ע"ש

סי' יא אות יא( שאחר שהביא שהא"ר והזכור

לימי החול ,וכמ"ש שמרן החיד"א בברכי

לאברהם כתבו להחמיר בזה ,תמה על

יוסף )שם סק"ה( שאין כאן ספק כלל ואין

דבריהם ,דאם רבינו האר"י ידע שיש חשש

טעם ליזהר בזה אף לכתחלה ,וכן פשט

סכנה היה מחמיר ,וכבר נודע תוקף קדושתו

המנהג בגלילותינו ואין גם אחד נזהר בזה

וחסידותו וידיעתו ,ומאחר דהוא לא היה

כלל ,ומה שהביאו בשם הגהות יש נוחלין

חושש מי יחוש יותר ממנו ,דרוח אלהין

בשם רבינו האר"י ,אינו אמת .ע"כ .וכ"כ

קדישין ביה .ע"ש .וזה כדברינו בס"ד.

בכף החיים )שם אות טו"ב( .וכן הוא בשו"ת

והנה

בהמשך דברי הגר"י בצרי שליט"א
בפירוש פרדס יצחק )שם( כתב

ליישב באופן אחר ,דכל מה שלא הקפיד
רבינו האר"י ז"ל בזה ,היינו דוקא בערב
שבת מאחר שאז הוא זמן ביטולם סמוך

אור לציון ח"ב )עמ' שיב( שכתב ע"פ דברי
האר"י ז"ל הנ"ל ,דמנהג בני ספרד שלא
לחוש מליטול את הצפרנים ביום חמישי,
וכן לא נהגו לחוש שלא ליטול צפרני הידים
והרגלים ביום אחד ,וגם לא נהגו להקפיד
לנוטלן שלא כסידרן .ע"כ.

לתוספת קדושת השבת ,משא"כ בשאר ימי
החול ששורים אז הקלי' ,אה"נ דמודה

ברם

חזינן למהר"א פאפו זצ"ל בספרו פלא

שצריך להזהר בסדר הנ"ל ,והיינו כמו

יועץ )ערך גילוח( שכתב ,שטוב לחוש

שנתבאר בליקוטי הש"ס .וסמך גדול לזה

שלא לקוצצן כסדרן ,דאף שהאר"י ז"ל היה

נמצא בפרי עץ חיים )פ"ג משער השבת( וז"ל

מלעיג על זה ,מ"מ לא היה אוסר ,ומה

השייך לענייננו :בענין קציצת הצפרנים,

איכפת לחוש לדעת האבודרהם .ע"ש.

אמר מורי ז"ל ,כי בחול יש להם הארה מצד

ונלע"ד שלבני ספרד מי שיכול עכ"פ להזהר

הקלי' ,אך בערב שבת אחר הטבילה ,הם

בזה בימות החול ,תע"ב .ובני אשכנז בכל

מאירים מצד הקדושה ,ונכרין בהם דברים

אופן מחמירים בזה כידוע.

רבים וכו' .ובענין קיצוץ הצפרנים שכתב
הר"ר אבודרהם הסדר שלהם ,לא היה
חושש לזה מורי זלה"ה .ע"כ.

ואכן

ולענין

עצם הדין האם מי שמקפיד בזה
צריך להקפיד גם בגזיזת צפרני

הרגלים ,הנה יש להוסיף מה שהעתיק

דבריו נאמנו מאד ,ואפשר שרבינו

הרמ"א בדרכי משה )סי' רמא אות א( בשם

האר"י היה מלעיג על הנוהגים כסדר

האבודרהם ,וכשנוטל צפרני "ידיו" וכו'.

הנ"ל דוקא בערב שבת ,משום שאז אין

וכן העתיקו הב"ח והפרישה )שם( ע"ש.

צורך בדבר .ודו"ק .אלא שרבותינו הגדולים

ומבואר דהקפידא מצאה מקום לנוח רק

שמפיהם אנו חיים הכריעו שהעיקר בזה

בידים .וכן מבואר להדיא בליקוטי הש"ס
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לרבינו האר"י ז"ל )שם עמ' שפ( שאחר

רבי שלמה קלוגר בשו"ת טוטו"ד )קמא ס"ס

שביאר סוד סדר קציצת צפרני ידיו ,כתב

רמה( שכתב ,דלא אמרינן מין במינו אינו

בזה"ל :וכל זה יובן רק בצפרני הידים

חוצץ לענין תפילין ,כיון דבעינן בהו שיהיו

בלבד .אמנם באצבעות הרגלים אין צריך

על ראשו ממש .ומרן הגרע"י זצ"ל האריך

לשמור הסדר הזה ,כי לעולם הם מכוסים,

לדחות דבריו ,וכתב שאף בתפילין שפיר

אין להם שם אחיזה כל כך ,ודי בזה .עכ"ל.

שייך למימר מין במינו אינו חוצץ ,והוכיח

וכ"כ בקצות השלחן )סי' עג בדה"ש סק"ז(,

כן בראיות רבות ,ושכן כתבו פוסקים רבים.

וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים ח"ב )סי' קטו אות

ע"ש.

צא( בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהחזון

ובספר

איש לא הקפיד על הסדר ברגלים .ע"ש.
ואכמ"ל.

הלכה ברורה ח"ב )עמ' צט( כתב,
שיש לצרף לזה סברת הרשב"א

)בחידושיו למגילה כד :ד"ה הרי זה ,ובתשובותיו
ח"א סי' תתכז ,ח"ג סי' רפב ,ח"ה סי' יב ,ח"ז סי'

שערות תלושים אם הוי חציצה
לתפילין )סימן טז(

שא

נא עיניך וראה למרן הרי"ח הטוב
זיע"א שדן בזה בשו"ת תורה לשמה

)סי' יב( והסיק ,דכיון ששערות תלושים
אע"ג דעודם בראש ,מספקא לן אי חייצי אי
לאו ,על כן יש להחמיר בשל תורה וצריך
להעבירם במסרק קודם הנחת תפילין בכל

תט ,ובמיוחסות להרמב"ן סי' רלג( שמעיקר הדין
לא שייך חציצה בתפילין של ראש ,וא"כ
בנ"ד

כהרשב"א שאין דין חציצה בתש"ר ,ואת"ל
שהלכה כהרא"ש שיש דין חציצה בתש"ר,
שמא בכה"ג אמרינן מין במינו אינו חוצץ.
ועכ"פ היכא דאפשר בודאי שראוי להחמיר
בזה שיחפוף ראשו במים יפה יפה קודם
שיניח תפילין .ע"ש.

יום ,או שיגלח שערו תמיד והוא עדיף טפי.
ע"ש .וכ"כ בספר מאסף לכל המחנות )סי' כז

להוציא פלאפון עם שעון מעורר
מהחדר בשבת )סימן לו(

ס"ק כו( ע"ש.

אמנם

הרב תהלה לדוד )סי' כז סק"ב( כתב,
אף דלענין תפילין אמרינן מין במינו

אינו חוצץ ,ולא דמי לבגדי כהונה דבעינן
על בשרו ממש ,ולכן ניחא מה שלאחר
התספורת נשארים נימים תלושים בתוך
השיער ,שא"א לנקותם זולת ע"י רחיצה
יפה יפה כמה פעמים וכו' .ע"ש.

ועיין

יש

ס"ס

להקל,

דשמא

הלכה

הנה

ראה מה שהאריך הרחיב בזה הגאון
הראש"ל רבי שלמה משה עמאר

שליט"א בשו"ת שמע שלמה ח"ט )חאו"ח

סי' ז( ,ובתוך תשובתו התייחס לדברי
הגרשז"א זצ"ל שהובאו בשש"כ שהזכיר
מע"כ ,ופלפל בזה בטוטו"ד .כיעו"ש
באריכות .אלא שלחיבת הקיצור אעתיק כאן

עוד בשו"ת יביע אומר ח"ה )חאו"ח

רק את מסקנתו ,וזת"ד :פלאפון שמכוון

סי' ה אות ז והלאה( שהביא דברי הגאון

לשעון מעורר ,ופועל ללא הפוגה בתוך חדר

שצב
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השינה ,או באחד החדרים ,נלע"ד שיש

מלכתחלה פלאפון שיעיר אותו בשעה

להתיר להוציאו ולהרחיקו משם ,מדין גרף

פלונית ,ואחרי שיעור משנתו יוציאנו שלא

של רעי שהתירו לטלטלו ולהרחיקו ,דאין

יפריע לו או לשאר בני הבית .אלא יתננו

חילוק בין גרף של רעי שהוא מאוס מחמת

בתוך קופסא שיש לה מכסה ,ותהיה מגולה

ריח רע ,ובין דבר המרעיש שגם הוא מפריע

עד

יכסנה

מאד ושרי לטלטלו ולהוציאו .ועוד שיש

והפלאפון בתוכה ,ואם עדיין נשמע קולו

להתירו נמי מפני שזה נחשב לצורך מקומו

יוסיף שמיכה וכיו"ב על הקופסא עד

)כמבואר היטב בגוף התשובה(.

שיחליש הקול .עכת"ד.

וכל

זה הוא בשכח ולא ביטל את השעון
מעורר של הפלאפון מבעוד יום,

ובהגיע עתו נתן בקולו קול גדול ומרעיש

שיתעורר

משנתו,

ואח"כ

ואף שרציתי עוד להשתעשע בדב"ק ,אך
מה שהלב חושק הזמן עושק ,וכאן עמד
קנה לעת עתה.
בברכת התורה

מאד ,באופן זה שנקלעו למצב כזה ,הוא
שהעליתי להתיר להוציא את הפלאפון

הצב"י אמיר ולר יצ"ו.

ולמנוע אותה הפרעה .אבל אין להניח

רחובות ת"ו.

f
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שצג

מכתב מהגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א
)מחבר שו"ת אבני דרך ט"ז כרכים(

בס"ד,
יום

ר"ח תמוז התשפ"א

הזמן של עשיית כזו תסרוקת נמשכת מספר

ו' לסדר "והיה האיש אשר יבחר ה' הוא

שעות .האם ניתן להתיר לה לטבול עם

הקדוש".

תסרוקת זו .צריך לציין שסביר להניח שאם

יתברך

מן השמים ,בבריות גופא מלא

נבקש ממנה להסיר את התסרוקת היא לא

חופניים ,אורך ימים ושנות חיים,

תטבול.

כח ואומץ בכפליים ,מע"כ הרב החשוב,

הגמרא

במסכת נדה )סז ,א( אומרת" :אמר

אבן יקרה ומזהירה בעיר רחובות ,אשר

רבה בר רב הונא נימא אחת

הוגה על התורה הקדושה ימים ולילות

קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים

ודולה מתוכה פנינים יקרים ,ומזכה את

איני יודע ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא

הרבים ,הרה"ג אמיר ולר שליט"א  -מח"ס

אחת אמר ר' יצחק דבר תורה רובו המקפיד

ירוץ דברו ועוד.

עליו חוצץ רובו ואינו מקפיד עליו אינו

שלומך
הנני

ישגא לעולם.

חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום

מחזיק טובה לכת"ר עבור הספר

רובו המקפיד וגזרו על מיעוטו המקפיד

הנפלא דשדר לן מר בטיבותא שו"ת

משום רובו המקפיד" .וכן איתא במסכת

ירוץ דברו ע"י ידידי מזכה הרבים הרה"ג

סוכה )ו ,א(" :דאמר רבה בר בר חנה נימא

גמליאל רבינוביץ שליט"א .מתוך הספר

אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות

ניכר היטב כמה אתם עמלים ושוקדים

שתים איני יודע שערו נמי דאורייתא נינהו

בתורה הקדושה .וע"פ זכרוני התקשרתי

דכתיב ורחץ את בשרו במים את הטפל

להודות לכת"ר מיד כשהספר הגיע לידי.

לבשרו ומאי ניהו שערו" .מכאן אנו רואים

וכעת ביקש הרה"ג גמליאל רבינוביץ

דישנו הבדל אם מקפדת ,וכן במספר

שאשלח גרגיר קטן על המובא בספר.

השערות ,שהרי בשלוש שערות קשורות אין

בסימן
אנכי

כט דן בעניין שערות אצל נשים

לחוש .וביאר רש"י" :נימא אחת קשורה -

אתיופיות .ואציין מעט בזה:

ומקפיד עליו חוצצת דמיהדק שפיר ולא

נשאלתי לגבי כלה אתיופית שאינה
דתית ,אשר ערב לפני חתונתה הגיע

למקווה לטבול והיא עם תסרוקת המקובלת
בעדה של האתיופים ,תסרוקת העשויה

עיילי בה מיא ואמרינן לקמן גזרינן על
מיעוטו המקפיד) .אך ב(שלש אינן חוצצות -
לפי שהשער קשה ולא מיהדק שפיר ועיילי
ביה מיא" )וכן מצינו במסכת עירובין ד ,ב

וברש"י שם(.

מהרבה צמות )ראסטות( .התסרוקת מיועדת
להישאר על ראשה מספר חודשים .אורך

הרמב"ם

)הלכות מקואות ב ,טו( פסק כרבי

שצד
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יוחנן שרק שערה אחת חוצצת ,וזו לשונו:

נימא אם אינו מקפיד עליו עלתה לו

"שתי שערות או יתר שהיו קשורין כאחת

טבילה" .עולה מהרמב"ם שאף אם יש

קשר אחד אינן חוצצין מפני שהמים באין

חציצה בשיער ,אם ברוב הגוף אין ,אין

בהן ושערה אחת שנקשרה חוצצת והוא

בעיה כאשר אינה מקפדת ,ויכולה לטבול.

שיהיה מקפיד עליה ,"...כדברי הרמב"ם

ועיין בשו"ת משיבת נפש )יב ד"ה 'וגם'(

פסקו הסמ"ג )לאוין קיא( ,הרא"ש )סוף נדה,

שהוכיח שדעת הרי"ף כרמב"ם .וכן דעת

הלכות מקוואות כו( ,הטור והשולחן ערוך

הרשב"א )עירובין ד ,ב( ,שו"ת הרשב"ץ )א,

)קצח ,ה( .ואילו דעת הר"ן ,הרשב"א ורבינו

כח( והמאירי )נדה סו ,ב( הסוברים שאין דנים

ירוחם שגם שתי שערות חוצצות.

את שיער הראש בפני עצמו ,וכאשר אנו

הוסיף

הבית יוסף )קצח(" :הא דשערות
קשורות נימא נימא חוצצות לדברי

הכל ובשתים מחלוקת פוסקים דבר פשוט
הוא דבמקפדת עליו הוא או שהם הרבה כל
כך השערות הקשורים באותו ענין שדרך
האשה להקפיד בכל כזה .אבל אם אינם כל
כך שדרך האשה להקפיד עליהם אינם
חוצצים".

הט"ז

)קצה ,סק"ח( ביאר דכיוון שסעיף זה
)קצח ,ה( מיירי בשערותיה של האשה

עצמה שנקשרו ,הדין תלוי אם היא מקפדת.
אלא שכל דבריו להקל זהו דווקא במיעוט
ואינה מקפדת .ואצלנו קשה לומר דמיירי
במיעוט .ועיין עוד בחכמת אדם )כלל קיט,

ה(.

לפי"ז

אומרים רוב המקפיד דנים את השיער ביחד
עם שאר גופו של אדם )וכן דייק המנחת חינוך

סי' קעה דזוהי אף דעת ספר החינוך( .עוד בשיטה
זו עיין בשו"ת צמח צדק )יורה דעה סו"ס

קנט( ,שו"ת אגודת איזוב )יא אות ג( ובשו"ת
יד אליהו )לח(.

הגאונים

חולקים בזה וסוברים שיש לדון
כל מקום בפני עצמו ,ולכן אם

יש רוב בשיער חוצץ ,אף שאינה מקפדת
אינה יכולה לטבול ,וכן דעת הראב"ד
ורבינו ירוחם )דף רכד( ,ועיין בדברי הר"ן
)שבועות פ"ב( שהסביר מדוע הגאונים נקטו
הכי ,וזהו מפני שישנו פסוק אחד לבשרו
ואחד לשערו )הריטב"א בעירובין ד ,והפני
יהושע עמ"ס סוכה ו ,ב ד"ה 'מיהו' כתבו דרש"י

סובר כגאונים( .ועיין עוד בזה באור זרוע

חשבתי לצרף מחלוקת נוספת ,האם

)הלכות נדה שסג אות ח( וברוקח )שעד( .כדברי

דנים את השיער בפני עצמו או עם

הגאונים העלה בשו"ת שבט הלוי )ו ,קלה

כל הגוף .לדעת הרמב"ם )מקוואות ב ,טו(

כאשר דנים רובו המקפיד ,יש לדון את

אות ה( ששיער הראש נידון בפני עצמו.

חשבתי

לומר שמדיוק בשולחן ערוך )קצח,

השיער עם שאר הגוף ולא כדבר בפני

ה( עולה שהשיער נידון בפני

עצמו ,ואלו דבריו" :ויראה לי ששערו של

עצמו ,שהרי כתב מרן "עד שיהא רוב שערה

אדם כגופו הוא חשוב לענין טבילה ואינו

קשור נימא נימא בפני עצמו" ,וכן ראיתי

כגוף בפני עצמו כדי שנאמר רוב השיער

שכתב בביאור הגר"א )קצה ,סקי"א( שמרן

אלא אף על פי שכל שיער ראשו קשור נימא

פסק כגאונים .אולם אחר עיון צ"ע בזה ,כי
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שצה

יתכן לומר שגם מרן מיקל בזה ,שהרי רבי

שדייק בשולחן ערוך שהחציצה היא רק

יוסף קארו בספרו כסף משנה אחר שהביא

מחמת החוטים ,אך לא מחמת הקליעה

את דברי הראב"ד שפסק כגאונים כתב

עצמה ,וכן כתבו להתיר קליעת שיער הסדרי

בקצרה "אין בזה הכרח".

טהרה )קצח ,סקי"ט( ובדי השלחן )קצח ,ב ד"ה

נראה

לי דבמקום צורך גדול כשלנו ,שאם
לא נקל כדעת הרמב"ם ,האשה לא

'ואם הם'(.

אציין

כי בספר שערי טבילה )טו( דן בעניין

תטבול ,יש מקום להקל .וכבר כתב בשו"ת

ביטול בחציצה ,ועסק האם אמרינן

בנין עולם )יורה-דעה מב( ששיטת הרמב"ם

ביטול אף לזמן מסויים ,והביא דעות

נראית נכונה .וראיתי בטהרת הבית )ח"ג

המשוות דין ביטול בטבילה לביטול קשר

עמוד טז( שכתב על מחלוקת הרמב"ם

של קיימא ,ועיי"ש שהביא את דברי האבני

והגאונים" :ומ"מ אם יש שעה"ד כדאי הוא

נזר )יורה-דעה רנג( שכתב שאם נעשה לחצי

הרמב"ם לסמוך עליו בשעה"ד ...וכן פסק

שנה הוי קיימא )ושמעתי שהתסרוקות של

הש"ך ביו"ד )רמב( בכללי הוראה" .וכן

האתיופיות עומדות במשך זמן ארוך מכך(.

העלו להתיר בשעת דחק הבית ארזים )שג

לדינא :במקרה בו נשאלנו יש להתיר,

אות צה( ועיין בספר רועה שושנים )הלכות

דהוי שעת דחק )כפי שראינו

נדה עמוד קפב( ובשו"ת אדני פז )ד יורה-דעה

קל( שהקלו בשעת דחק ,עיי"ש.

יש

הרמב"ם דמסתכלים על השיער ועל כל

לציין כי בתסרוקת הקיימת אצל העדה
האתיופית,

לא רק

שהאשה

אינה

מקפידה על הקשרים ומעוניינת בהם .אין
זה כ"כ פשוט לפרק זאת )גם הפירוק היא

הגוף יחדיו בחציצה ,ועוד דדבר זה
עומד לזמן ארוך( .ונראה דאם לא ימנעו
ממנה לטבול ויקרבו אותה ,יתכן שתזכה
בעתיד להיכנס תחת כנפי השכינה )ולא

מלאכת אומנות בפני עצמה(.

מתוך

ניתן לצרף דאינה מקפדת וכן את שיטת

כך חשבתי להוסיף בזה את

חלילה להתרחק( .ויהי רצון שקוב"ה יערה

להתיר

עלינו רוח טהרה וחכמה אמתית וכל עמא

קליעת שיערות וסוברים דאין בזה חציצה,

יכנסו תחת כנפי השכינה .וה' יצילנו

וכן מובא בשאילתות )צו( ,וביאר בזה

משגיאות.

הפוסקים

אשר

כתבו

בשו"ת בנין עולם )יורה-דעה מב( דכיוון

ואעיר

כי דהיתרנו היה לא לכתחילה ,אלא

שאינה מקפדת עתה להפריד שערותיה,

שעת דחק גדולה )כלה ערב חתונתה,

והיא אינה יכולה להפרידן בנקל ,אינן

שאינה מוכנה להסיר תסרוקת זו המיועדת לזמן

חוצצות .וכן איתא בשו"ת קהלת יעקב

רב( ,וכתב לי בזה הרה"ג אליהו בר שלום

מקרלין )ז( שקליעת שיערות אינן חוצצות

)מח"ס משפט הכתובה( :הראוני מ"ש כב'

כלל מפני שהאשה אינה מקפידה להסירן.

בטובלות עם ראסטות ,והראה מקום להתיר.

ומצאתי בזה בפרי מגדים )אורח-חיים ג(

אבל עלי להעיר כי אולי לא שאל כבודו את

שצו
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הנשים על דרך עשיית הראסטות ,ויש לי

הראש שיש עוד שערות אוספים אותם,

להוסיף לכת"ר ידיעות אלו ,אשר נתבררו לי

ולעולם אי אפשר לדעת כמה שיער נאסף,

בחקירת בנות העדה ,וע"י מדריכת כלות

ובוודאי שיתכן שנאספה רק שערה אחת

חרדית ,מעצבת ראסטות מקצועית מהעדה

להמשך הקליעה .מכל הלין מילי נראה

האתיופית ,כי כמה סוגי ראסטות יש.

שהיתר הראסטות דחוק מאוד מאוד ,עד

ובדר"כ מושחים את השערות בעת עשייתן

שכנראה אינו עומד כלל במבחן המציאות.

בביצים ודבש ,כדי שכאשר הם מתקשים,

למעשה ,העוסקות בקירוב אצל בנות

הראסטות יחזיקו מעמד היטב .ובכן יש

אתיופיה אומרות שקל מאוד לשכנע אותן

לדון שחומרים אלו עצמם ,שאינם יורדים

להסיר את זה ,מפני שכהיום תסרוקת זו

בשום שטיפה כי אם בתספורת הראסטות,

אינה מקובלת בחברה הישראלית ,וזה גם

הן חציצה .כמו"כ בזמננו שמשתמשים

מציק וכואב ,יבש ומגרד ,ואין לה סיבה

בחומרים יותר מודרניים ,וקרמים למיניהם,

לסבול כאשר גם לא מחזיקים את זה ליפה.

עדיין הם מתייבשים ונשארים בשיער ואינם

ולכן די בקלות הן מקבלות על עצמן

יוצאים ממנו לעולם .וממילא ב' הערות אלו

להוריד זאת בטבילה הבאה .באופן שאין

הן חמורות ,שהרי צריכה האשה לחפוף

להתיר הדבר בקל ,אלא יש לנהוג בטובלת

ולסרוק קודם טבילה ,ואם לא עשתה כן לא

כזו כמו שנוהגים במתקרבת לתשובה,

עלתה לה טבילה ,ואשה זו הרי לא חפפה

שכעת מעלימים עין ,וסומכים על אולי דעה

וסירקה לפני הטבילה ,ובוודאי יודעים אנו

מקילה ,עד שתתחזק יותר בתורה .כי הנסיון

שחומרים אלו )וגם הלכלוך שבאויר ובמים(

הוכיח שבדרך אחרת מאבדים אותן לגמרי

כנוס בתוך קליעת שערות אלו .והוי חציצה

ח"ו .עכ"ל .וע"ע בספר אורה של רות

מצד זה .וגם כאשר אין עושים עם קרמים,

שהובא שלפי הגר"ד ליאור יש להסיר,

מ"מ כיון שקשירת הצמות חזקה כל כך,

ואילו הגר"ש אליהו התיר לטבול עמם,

לפי המציאות גם אם שוהה במים ,ואח"כ

עיי"ש.

פותחים לה את הראסטות ,מגלים שבפנים
עדיין יבש ,כמו שבדקו וניסו .גם עוד
ביארה הנ"ל

)מדריכת הכלות שציין הרב

במכתבו ,והשמטתי השם בעת עריכת הספר(,
שלפעמים במהלך בניית הצמות ,ענף אחד
עבה יותר מחבירו ,ואז לוקחים קבוצת
שערות מהענף השני ,ולפעמים רק שערה
אחת בודדת הנקשרת עם כמה שערות .גם
עוד ביארה דבר יסודי ונחוץ שיש לדעתו,
כי כאשר קולעים את הצמות אזי במורד

יהי

חן ה' עמו להוסיף תנובה ברוב תבונה,
להמשיך להאיר לדרים בארץ ברחמים,

מתוך נחת ושלווה ,בריאות ושמחה.

ובזה

הנני ידידו דושכ"ת ,וי"ר שנזכה
ללמוד תורה לשמה ,ידידו המעתיר
בעדו לטובה.

בברכת התורה ,ובציפיה לישועה
אלחנן פרינץ – מח"ס שו"ת אבני דרך
ט"ז כרכים

f
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שצז

מכתב מהגאון בעל ארחותיך למדני שליט"א
בדין מצות צריכות כוונה
לכבוד

הרה''ג אמיר ולר שליט''א

סובר שכיון שאין אדם עושה מעשה

הוספה על מ''ש כת''ר בשו''ת ירוץ

בתקיעת שופר אלא השמיעה ואפילו

דברו ח"א ס''ה ,לגבי דעת מרן

התוקע עיקרו השמיעה לפיכך צריך

והרמב''ם בדין אם מצוות צריכות כונה

אלא

או לא

א(

כונה ,משא"כ באכילת מצה" .ע''ש.
הכסף משנה שם הביא תירוץ אחר

מצינו שהרמב"ם בהל' חמץ ומצה פ"ו

בשם הר"ן ,שלגבי דין אכילת מצה

הל"ג פסק כאבוה דשמואל שאף אם

הנ"ל "דכיון שנהנה באכילתו לא מיקרי

כופין האדם לאכול מצה הוא יצא י"ח ,ולכן

מתעסק ,אבל הכא כלומר בתוקע לשיר

כתב הרמב''ם שם" ,אכל מצה בלא כונה

אימא מתעסק בעלמא הוא קמ"ל" .הרי

כגון שאנסוהו עכו"ם או לסטין לאכול יצא

הר"ן חילק בין אכילה שהאדם נהנה שא"צ

ידי חובתו" .ולכן לכאורה י"ל שמצות אינן
צריכות כוונה .אלא בהל' שופר פ"ב הל"ד
הוא פסק כר' זירא בר"ה כח :שתקיעת
שופר צריכה כוונה .ולכן כתב הרמב"ם

כוונה ובין שאר מצות .ומרן בס"ס ד פסק
בדרך כלל שמצות צריכות כוונה ,ובסי'
תעה הוא פסק כהרמב"ם שאם כופין אותו

"נתכוון שומע לצאת ידי חובתו ולא נתכוון

לאכול מצה ,הוא יצא .וזה שלא כדעת

התוקע

הרי"ף והרא"ש שחולקים על הרמב"ם,

להוציאו ולא נתכוון השומע לצאת לא יצא

ולדעתם אף בדין כפיה לאכול מצה י"ל

ידי חובתו .עד שיתכוין שומע ומשמיע".

שהאדם אינו יוצא י"ח כיון שהוא לא כיון

ופירש הרב המגיד שם "פסק כאן רבינו

לצאת .עיין בב"י שם ,וגם בשער הציון בסי'

שמצות צריכות כונה והצריך כאן כונת

תעה ס"ק לד .ע"ש.

התוקע

להוציאו

או

שנתכוון

שומע לצאת וכונת משמיע להוציא" .ע"ש.

עכ''פ בב"י שם מרן הביא רק הפירוש

וליישב סתירה זו כתב הרב המגיד בהל'

של הר"ן בדעת הרמב"ם ע"ש.

שופר שם ,שבכל מצוה שיש

ואפשר שהטעם לזה הוא מפני שהרב

עשיה כגון אכילת מצה אינה צריכה

המגיד נסתפק בפירושו וכתב בלשון

כוונה ,אבל בשמיעה בלבדה שאין בזו

"אולי" ,ולכן העתיק מרן רק הפירוש של

עשיה צריכה כוונה ,וז"ל "ואולי שהוא

הר"ן.

שצח
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ולענ"ד הפירוש של הרב המגיד הוא

כוונה לצאת אלא בשומע בלבד ,וכמה

העיקר ,שהרי בהגלות נגלות

טעם ברור הוא זה ,ודקדוק יפה למבינים,

לנו תשובות של רבינו אברהם בן

וכבר גילינו אותו לכל התלמידים בבית

הרמב"ם ,מצינו בסי' לד שהוא דן בזה

המדרש מכמה שנים" .ע"ש.

להסביר דעת אביו ,ושאין סתירה

הרי שזה כפירוש הרב המגיד בדעת

בדבריו .וזה לשונו בתוך התשובה" ,ואי

הרמב"ם ,וראינו שאף בק"ש לא

קשיא לך מאי שנא שופר ומגילה משאר

בעינן כוונה לצאת ,וכן נראה מלשון

מצות ,זו ודאי קושיא עמוקה היא ,והיא

הרמב"ם בהל' קריאת שמע בפ"ב הל"א.

על הגמרא לא על אבא מארי זכרו לחיי

ע"ש .ואף שהכ"מ רוח אחרת עמו שם,

העולם הבא ,וכמה זמן נתקשית לי

עיין בראשון לציון בריש פ' היה קורא,

קושיא זו אחר פטירת אבא מארי ז"ל עד

מ"מ הלא סברת רבינו אברהם היא

דאשכחת בה טעמא והוא שהמצות

העיקר ,שהוא בקי ונאמן ביתו של תורת

דאמרינן בהו מצות אינן צריכות כוונה,

אביו .וק"ו הוא ,שהרי כתב הרדב''ז

מצות שקיומן בעשיית מעשה שגוף

בלשונות הרמב''ם בס' אלף תד )ס' לא(,

אותה העשיה היא המצוה כגון אכילה

"וכלל גדול יש לי ,כל מקום שאני רואה

וטבילה וקריאה וכיוצא בהן ,אבל שופר

מחלוקת בדברי הרב ז"ל ,אני סומך על

הואיל וגוף המצוה שמיעת קול בעלמא

דברי בעל מגיד משנה שהיה אדם גדול

היא ,כי לא מיכוין מאי קא עביד מן

ובקי ...ועוד שכיון שהוא בא לפרש דבריו

המצוה ,אינו באוכל מצה וטובל דאע"פ

דקדק בהם כל הצורך" .ע"ש .וכן הוא בס'

שלא כיון לבו בעת העשיה כבר קיים

אלף תעז )קד( שהוא כתב" ,שאין בכל

המצוה בעת העשיה שגוף המצוה הוא

הראשונים מי שהוא בקי בלשון הרב יותר

שיאכל או יטבול ,וכן נמי שומע מגילה

מבעל מגיד משנה ,לפי שנתן אל לבו לפרש

כשומע שופר ,תדע דלא הצרכנו קורא

דבריו ,ועבר על כולו והיה סדור לפניו

מגלה לכוין לבו לצאת אלא שומע

כשלחן ערוך ,וכ"ש אנן יתמי דיתמי

קריאת מגלה בלבד הוא שהצרכנו אותו

שנחלוק עליו בכוונת הרב ז"ל" .ע"ש .וכן

כוונה ,אבל הקורא עצמו אין דינו חמור

הוא בס' אלף רמה )תעז( שכתב" ,שעל בעל

מדין קריאת שמע שאם כיון לבו לקרות

המגיד משנה יש לסמוך בהבנת דברי

אע"פ שלא כיון לצאת יצא .ואע"פ שלא

הרמב"ם ז"ל ,לפי שהוא בא לפרש דבריו,

נתפרש הכי בגמרא מהקושיא גמרינן

ומדקדק בהם יפה" .וכן הוא בפעולת צדיק

ליה ,ועוד שלא ראינו אותם הצריכו

ח"ב ס' רצו .ע"ש .וא"כ ק"ו שרבינו אברהם

ירוץ דברו +

שצט

 -מכתב מהגאון בעל ארחותיך למדני שליט"א

שהיה בנו של הרמב"ם "נתן אל לבו לפרש

ועל פי זה יש לדון במ"ש הלחם משנה

דבריו ,ועבר על כלו והיה סדור לפניו

על הרמב"ם בפ"ב דהל' שופר הל"ד,

כשלחן ערוך" .ויש להכריע כפירושו בדברי

וז"ל "וא"כ רבינו דפסק שם )לגבי ק"ש(

אביו .ולכן י"ל שאף שבב"י ס' תעה מרן

דלא בעי כוונה אלא בפסוק ראשון ,הוי

תופס פירוש של הר"ן כהעיקר ,מ"מ זה רק

כמאן דאמר מצות אינן צריכות כוונה ,וכאן

משום שהוא לא ראה תשובת רבינו אברהם

)לגבי שופר( פסק בהפך ,ואפילו תאמר

הנ"ל ,אבל יש מקום לומר שאילו ראה מרן

דבמ"ש הרב המגיד שכיון שאין אדם עושה

סברת רבינו אברהם אף הוא שש לקראתו,

מעשה בתקיעה וכו' ,יספיק לתרץ זה ,ונימא

ובפרט שכן סברת הרב המגיד ,ואף הרב

דהכא הוי השמיעה עיקר ולכך בעי כוונה,

המגיד "נתן אל לבו לפרש דבריו ,ועבר על

אבל התם האמירה היא העיקר דהוי כמעשה

כולו והיה סדור לפניו כשלחן ערוך" .ולכן

ולכך לא בעי כוונה ,מה שזה אינו לפי

כיון שרבינו אברהם וגם הרב המגיד

האמת דאין כונת הרב המגיד לחלק אלא

מסכימים בפירושם בדעת הרמב"ם ודאי

בין מעשה לשמיעה ואמירה וכיון דאינו

דהכי נקטינן בדעת הרמב"ם.

מעשה ממש הכל שוה ובעי כוונה" .ע"ש

ואין להקשות על מ"ש רבינו אברהם

כל דבריו .לענ"ד מאחר שזכינו לראות דברי

שאף בק"ש אין צריך כוונה לצאת,

רבינו אברהם בן הרמב"ם ,נראה שמה

הלא דיבור אינו נחשב למעשה ,כמ"ש

שכתב הלחם משנה בתחילת דבריו הוא

הרמב"ם בהל' דעות פ"ז הל"א .עיין

העיקר ,דהיינו שלגבי ק"ש לא בעינן כוונה,

במגדל עוז שם .וכן ברמב"ם בהל'

ויש חילוק בין שמיעה ועשיה ,ואמירה

סנהדרין פי"ח הל"א  -ב .ועיין עוד

בכלל עשיה.

ברמב"ם בהל' שכירות פי"ג הל"ב והרב

ואף שראיתי בשער הציון בס' תעה ס"ק

המגיד שם .ולכן כיון שהכל תלוי בעשיה

לד ,שכתב "והרב המגיד מסתפק

או לא ,הרי אף ק"ש שהיא דיבור בעלמא

דאולי טעות סופר יש בדברי הרמב"ם".

אינה נחשבת לעשיה ולכן ממילא שק"ש

ע"ש .מ"מ אחר דזכינו לראות מ"ש

צריכה כוונה .אין זה קושיא כלל,

רבינו אברהם הנ"ל ,י"ל שאין כאן טעות

שרבינו אברהם לא בא לדון לגבי מה

סופר כלל.

נחשב עשיה בדין מלקות )כבמקורות
הנ"ל( ,אלא רק בדין כוונה ולאפוקי שמיעה

ב(

ועדיין יש להבין דברי הרמב"ם לפי
הפירוש

של

רבינו

אברהם,

שיש

שהאיש ממש לא עשה שום תנועה בגופו

להקשות על פירושו לפי מ"ש הרמב"ם

כלל.

בפ"ב דמגילה ה"ה ,וז"ל "הקורא את

ת
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המגילה בלא כוונה לא יצא .כיצד היה

אלא לצאת י"ח וש"מ מצות צריכות כוונה

כותבה או דורשה או מגיהה ,אם כיון את

אלא ע"כ במגיה כ"ע מודו ,ולהכי לא אייתי

לבו לצאת בקריאה זו יצא ואם לא כיון לבו

לה הש"ס בפ' ראהו ב"ד לאקשויי מיניה

לא יצא" .ועיין עוד בהל' ו' .ולכאורה זה

למ"ד מצוה א"צ כוונה ,ואף ע"ג דתנן התם

היפך מ"ש רבינו אברהם לעיל" ,תדע דלא

מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת ושמע

הצרכנו קורא מגילה לכיון לבו לצאת אלא

קול שופר או קול מגילה אם כיון לבו יצא,

שומע קריאת מגלה בלבד הוא שהצרכנו

לאו בחדא גוונא נינהו אלא הא כדאיתא

אותו כוונה ,אבל הקורא עצמו אין דינו

והא כדאיתא ,ותדע דכי דייקינן מינה מצות

חמור מדין קורא ק"ש דאם כיון לבו לקרות

צריכות כוונה דחינן מאי אם כיון לבו

אע"פ שלא כיון לצאת יצא" .הרי זה כנגד

לשמוע ,והא קשמע ,סבור חמור בעלמא

מ"ש הרמב"ם דבעינן "כיון את לבו

הוא ,ואכתי קשה דהא תינח גבי שופר אבל

במאירי

במגילה דלא שייך למימר חמור בעלמא

למגילה בפירושו למשנה שנית דפ"ב שכתב

תיפשוט מינה דמצות צריכות כוונה ,אלא

על הדין של הרמב"ם" ,מצות אין צריכות

משמע דלכ"ע במגילה מודו ,וכיון לבו

כוונה לצאת ,ויש מי שפירש שהמצות

דקאמר לצדדין קתני ליה ,דלענין שופר

צריכות כוונה ,ופירוש אם כיון לבו ,לצאת.

בעינן כיון לבו לשמוע ולענין מגילה בעינן

ומגדולי המחברים כתבו כן" .והוא כיון

כיון לבו לצאת ידי חובתו" .וכן ראיתי

להרמב"ם הנ"ל ,וזה שלא כרבינו אברהם.

בטורי אבן בריש פ"ב דמגילה בד"ה היה

וראיתי ברב המגיד שם שכתב "ופירש רבינו

כותבה ,ע"ש .וכן ראיתי בראשון לציון

אם כיון לבו לצאת כפי דבריו שפסק פ"ב

למגילה שם דף יח :בד"ה אם כיון לבו.

מהל' שופר דבעינן כוונה לצאת ,ואולי

ואחר שהוא כתב כהפירוש של הפר"ח הוא

שהכל מודים במגילה" .וגם זה להיפך רבינו

הוסיף" ,וראיתי להרב המגיד שכתב וז"ל

אברהם .וראיתי באחרונים שפירשו דברי

ואפשר דכלהו מודו במקרא מגילה ע"כ

הרמב"ם כהרב המגיד ,וכתבו שהטעם

אע"ג דאמרה הרב ז"ל בדרך אפשר לדידי

שהכל מודים שצריך כוונה לצאת הוא

חזי לי הדבר פשוט" .ולכן מכל הנ"ל יש

משום לפרסם הנס ,וכן הוא בפר"ח בס'

להקשות על רבינו אברהם שסבר שקריאת

תרצ יג ,שכתב "ודע שכתב המ"מ ז"ל

המגילה א"צ כוונה לצאת.

דאפילו למ"ד מצות א"צ כוונה אולי מודה

ולענ"ד אין זה מספיק לדחות הפירוש

לצאת",

והוא

תמוה.

וראיתי

במגילה דבעינן שיכיון לצאת משום פרסומי
ניסא ,וכן נ"ל דאל"כ תיקשי ממתני'

של רבינו אברהם בדעת אביו.

דמגילה למ"ד מצות א"צ כוונה דהא תנן

ולענ"ד שכן הוא שלכ"ע לגבי מגילה

היה כותבה דורשה ומגיהה אם כיון לבו

שאם היה כותבה דורשה ומגיהה דבעינן

יצא ,וגבי כותבה דורשה מאי כיון לבו איכא

כוונה לצאת ,ודלא כהר"ן שם שכתב

ירוץ דברו +
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שזה תלוי במחלוקת באם אמרינן

מגילה ,דהיינו רק במי שכותב או דורש

שמצות צריכות כוונה או לא ,שהלא

או מגיה.

הגמרא שם במגילה לא הביאה מחלוקת

ולפי זה יש להבין הדין של אבוה

זו כלל .אלא שנראה שהרמב"ם סבר

פרסיים

דשמואל

בדכפאוהו

שאף דקי"ל כהמ"ד שמצות אינן צריכות

שעדיין י"ל שהוא יי"ח שאף שהוא לא

כוונה מלבד ממצות של שמיעה ,מ"מ

כיון לצאת .וי''ל לדעת הרמב''ם שאין

אף הוא מודה שאם אחד צווח ככרוכיא

הוכחה שרצונו הוא דוקא שהוא אינו

שהוא אינו רוצה לצאת אז הוא אינו

רוצה לצאת ,שאנוס הוא ולא ידעינן

יי"ח .וכן דעת הרשב"ם כמבואר ברבינו

כוונתו ואין הוכחה בדבר מה הוא רצונו

יונה בסוף פ"ק דברכות ובר"ן בר"ה

שבטל דעתו אצל אחרים ,והוא כסתם

כח ,:וכתב הב"י בס' תקפט בד"ה וצריך,

ובזה אמרינן שמצות אינן צריכות

"ובאהל מועד כתב העושה מצוה ואינו

כוונה והוא יי"ח ,משא"כ בדורש או

רוצה לצאת באותה שעה לא יצא וכ"כ

כותב המגילה מעצמו שהוא גלה דעתו

רבותינו הצרפתיים והרשב"א ז"ל" .וזה

לכל העולם שרצונו בלי שום אונס,

שלא כדעת הרא"ה שם בב"י שם ,וגם

שהוא אינו רוצה לצאת באותה שעה,

דלא כדעת הריטב"א בר"ה שם דאזיל
לפי שיטת רבו הרא"ה.
ולפי זה י"ל שלגבי מגילה אם הוא
כותבה דורשה ומגיהה ,זה מוכיח
שהוא אינו רוצה לצאת באותה שעה
כיון שהוא כיון לדבר אחר מלבד
מהקריאה דהיינו שכל כוונתו לדרוש או
לכתוב או להגיה ,ולכן לכ"ע הוא אינו
יי"ח אם הוא לא כיון בפירוש לצאת,
אבל בסתם קורא המגילה אף שהוא אינו

כיון שכל כוונתו לדרוש או לכתוב.
ושוב מצאתי סברה זו בבית מאיר בס'
תעה ד" ,ויותר מסתבר לי לומר דסובר
הב"י אף דהרא"ה הוכיח שיטתו דלמ"ד
א"צ כוונה אפילו בכיון שלא לצאת
יצא ,מההיא דינא דכפאוהו כדאיתא שם
בב"י ,מ"מ הב"י סובר דאין זה הוכחה
דאף דדינא דכפאוהו איירי בידע שהיא
מצה ולא רצה לאכול ,מ"מ לא מוכח
דאיירי שלא רצה לצאת בכיון ,אלא
דמ"מ אכלו סתם ע"פ אונס בלא כוונה

מכוין לצאת ודאי אמרינן שהוא יי"ח
ובאופן כזה איירי הרבינו אברהם הנ"ל.

להכי ולא להכי ודוק" .ע''ש.

ג(

ולפי זה יש להבין סברת הרמב"ם לגבי

ואפשר שכן כונת הרב המגיד במ"ש

לולב .כתוב במשנה בסוכה מא" :רבי

שלכל הדעות צריך לכיון לצאת בדין של

יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל

תב
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להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב

בביתו ,אלא כיון שגלוי לכל שהוא אינו

שהוציאו

רוצה עכשיו לצאת בו ,אף המ"ד שמצות

ברשות" .וכתוב על זה בגמרא שם" ,אמר

אינן צריכות כוונה מודה שהוא אינו יי"ח

אביי לא שנו אלא שלא יצא בו אבל יצא בו

עד שהוא רוצה לקיים את המצוה .ולמד

חייב ,הא מדאגבהיה נפק ביה ,אמר אביי

הרמב"ם סברה זו ממשנה במגילה הנ"ל,

כשהפכו ,רבא אמר אפילו תימא שלא הפכו

והוא לא חש להא דאביי ורבא מפני

הב"ע כגון שהוציאו בכלי" .ע"ש .וכתוב

דהתרצן לפי שיטת המקשה דאינו מחלק הך

בתוספות שם בד"ה אמר" ,מדאיצטריך

חלוקה הנ"ל ,דהיינו שמה שהקשה הגמרא

לשנויי הכי משמע דסבירא ליה דמצות אינן

מדאגבהיה נפק ביה ,פשוט ליה שאין לו

צריכות כוונה" .והקשה הכפות תמרים שם

הסברה שעדיין הוא לא כיון לצאת ,ולכן

על סברת הרב המגיד בהל" שופר הנ"ל

השיב אביי ורבא אף לסברת המקשה ,אבל

שמצות של עשיה אינן צריכות כוונה )וכן

באמת לא בעינן התירוצים של אביי ורבא

הוא סברת רבינו אברהם( הלא הרמב"ם בהל'

כיון שלפי המשנה במגילה נראה שכיון

שגגות פ"ב הל"י כתב "המוציא את הלולב

שרצונו אינו לצאת באותה שעה הוא לא

ביום טוב ראשון של חג שחל להיות בשבת

קיים המצוה אף למ"ד מצות אינן צריכות

לרשות

הרבים

פטור

מפני

כדי לצאת בו והעבירו ארבע אמות ברשות
הרבים בשוגג פטור שהרי ברשות הוציא".
הרי שהוא השמיט מ"ש אביי ורבא שזה
דוקא אם הפכו או נתן הלולב בכלי ,ולמ"ד
שמצות אינן צריכות כוונה וכדעת הרב

כוונה) .וכעין סברה זו כתב הכפ"ת הנ"ל בענין

אחר (.ועיין עוד בזה בתורת חסד א"ח ס"מט
אות ח ,מה שהוא כתב לבאר סוגיא זו.

ד(

ועכשיו יש להבין מ"ש הרמב"ם לגבי

המגיד צריך להחילוקים של אביי ורבא,

ק"ש בפ"ב הל"א ,וז"ל "הקורא את

ולא הוי להרמב"ם להשמיט דינים אלו .ואף

שמע ולא כיון לבו בפסוק ראשון שהוא

דמצינו שהרמב"ם בפירוש משניות הביא

שמע ישראל לא יצא ידי חובתו ,והשאר אם

סברות אביי ורבא ,מ"מ במשנה תורה הוא

לא כיון לבו יצא ,אפילו היה קורא בתורה

השמיט סברתם ,וכמ"ש הב"י בס' שיח

כדרכו או מגיה את הפרשיות האלו בעונת

בד"ה ומ"ש רבינו" ,כבר מצינו בכמה

קריאה יצא והוא שכיון לבו בפסוק ראשון".

מקומות בחיבור שחזר בו ממ"ש בפירוש

ופירש לנו רבינו אברהם הנ"ל שהכוונה כאן

המשנה" ,ולכן הקושיא צריכה תירוץ.

היא רק כוונה בפירוש המילות "שיפנה לבו

ולענ"ד אין זה קושיא ,שהלא האיש הזה

מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו עומד

רצונו הוא ,שהוא לא רוצה לצאת בו עד

לפני השכינה" ע"ש .הרי שאין כאן כוונה

שהוא יגיע למקום שהוא רוצה לקיים את

לצאת ידי חובתו .אלא שעדיין קשה להבין

המצוה שם ,שאל"כ למה לו להוציא את

דברי הרמב"ם ,שהוא כתב שאם הוא מגיה

הלולב הלא הוא יכול לקיים את המצוה

את הפרשיות שהוא יי"ח ,והלא למ"ש

ירוץ דברו +

תג

 -מכתב מהגאון בעל ארחותיך למדני שליט"א

הגמרא בריש פ' היה קורא אף למ"ד

כוונה" .ע"ש שאר דבריו .הלא לפי זה שפיר

שמצות אינן צריכות כוונה המגיה אינו

פסק הרמב"ם לגבי ק"ש שאף הקורא

יי"ח ,דבעינן כוונה לקרות .ועוד הלא לגבי
מגילה כתב הרמב"ם שהמגיה לא יצא י"ח
עד שהוא כיון לצאת ,ולכן איך הוא כתב
לגבי ק"ש שהמגיה יי"ח .ועוד יש מפרשים

להגיה יי"ח כיון שהוא סבר כמ"ד מצות
אינן צריכות כוונה.

ועוד כתב הראשון לציון שם" ,תו
ראיתי להוכיח דקריאה זו דלהגיה

שהמגיה צריך לקרות גם החסירות ויתירות
ובזה צריך לשנות המקרא ולקרות החסירות

לא מיפסילא מדאשכחן בירושלמי דאמר

שבזה ישתנה משמעות התיבה .וראיתי

פ' היה קורא ,ופסקה הרמב"ם פ"ב מהל"

בראשון לציון בברכות שם שהאריך לבאר

ק"ש וז"ל ,קראה מתנמנם יצא עכ"ל,

כל זה ,אלא שהוא לא סובר כרבינו אברהם,

ומסתברא לי דהקורא מתנמנם נשמטים

מ"מ מצינו שם כמה דברים לנד"ד.

מתחת לשונו אותיות מהתיבה ואינו

כתב הראשון לציון שם בד"ה ואני,

מדקדק לומר התיבה בשלימות ולפעמים

"אלא דאכתי קשה למאי דפסק

אומר חצי תיבה ואפ"ה קאמר דיצא,

רמב"ם דאפילו היה קורא להגיה יצא

ומינה נמי דאם היה מגיהה דיצא" ע"ש.

)כצ"ל ע"ש( דהרי אפילו למ"ד מצות אינן

הרי שאין פיסול אם הוא קורא להגיה.

צריכות כוונה מודה דבקורא להגיה לא יצא

אלא

שעדיין

יש

לתרץ

הקושיא

כדמשמע הכא ,ובפ' ראוהו ב"ד להדיא.

העיקרית ,דהיינו למה בעינן

וי"ל דסובר רמב"ם דמאי דדחי תלמודא

כוונה לצאת ידי המצוה לגבי מגילה אם

אליבא דרבא דאמר אין צריכות כוונה דמאי

הוא קורא להגיה ,משא"כ לגבי ק"ש.

דקתני אם לא כיון לבו לא יצא ,דמיירי

ונראה לענ"ד שלפי מה שביארתי לעיל

בקורא להגיה ,לא דחי הכי אלא מקמי

אין קושיא ,שהלא כתב הרמב"ם שהוא

דאשכח תנאי דפליגי בהכי אי מצות צריכות

צריך לכוין בפסוק הראשון ,ופירש לנו

כוונה או לא ,אבל בתר דאשכח תנאי

רבינו אברהם שהוא שיפנה לבו מכל

דפליגי אי צריכות כוונה לא מפלגינן בהכי,

המחשבות ויראה עצמו כאלו עומד לפני

ולשנויי כל הנהו שינויי דחיקי ,אלא אמרינן

השכינה ,וא"כ זה הוכיח שהוא רוצה

דרבא סבר כתנא דסבר אינן צריכות כוונה

לצאת המצוה אף שהוא לא כיון בפירוש

וכל הנהו מתנייתא דמתדייקי הפך מילתיה

לצאת ,ולכן שוב לא בעינן שום כוונה

דרבא אתו כמ"ד צריכות כוונה .ומהשתא

בשאר ק"ש ואף אם הוא קורא להגיה

לא שנא קורא להגיה לא שנא קורא כדרכו

מ"מ כבר גילה דעתו בתחלה שהוא

יוצא י"ח לדעת רבא דאמר אינן צריכות

רוצה לקיים את המצוה ,משא"כ במגילה

תד
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שאין שם שום גילוי כזה ,ולכן רק אם
כיון לצאת את המצוה ,שם אנו אומרים
שהוא קיים את המצוה .ומ"מ כל זה לגבי
מי שקורא להגיה ,אבל הקורא סתם הוא
יי"ח כיון שאין מצות צריכות כוונה
מלבד הטעם שהוא כיון למילים בפסוק
הראשון .ובזה מובן הלשון של הרמב"ם
בדין זה למה הוא חוזר לומר בסוף הדין
"והוא שכיון לבו בפסוק ראשון" .הלא
הוא כבר כתב את זה ברישא ,אלא הוא
בא לומר שהטעם שהקורא להגיה יי"ח
הוא מפני שמאחר שהוא כיון לבו
בתחילה זה מועיל לגלות דעתו שהוא
רוצה לצאת את המצוה.

ה(

ולכן מכל הנ"ל נראה שאין קושיא על

 +ירוץ דברו

קושיא או פירוש בדברי הפוסק ההוא דנ"מ
לענין דינא ,הוא ז"ל מעתיק דבריו לבד,
ואחר כך כל אחד יפרש כפי עיונו .הר"ב
הלכה למשה" .וכן ראיתי ברב ברכות בסוף
מערכת ז ,שהוא הביא דעת היד מלאכי
הנ"ל ,ע"ש.

ומקור לסברה זו הוא בהלכה למשה לר'
חיים משה אמריליו ז"ל בעל
הדבר משה .לכן כדי להבין דעתו ,יש
להביא את דבריו משם.
ובתחילה יש לבאר דמצינו שלדעת
רמב"ם יש איסור דרבנן
במשחק בקוביא כמבואר בהל' גזילה
פ"ו הל"ז ע"ש .אולם לגבי עדות כתב
הרמב"ם בהל' עדות פ"י הל"ד שהאדם

הפירוש של רבינו אברהם ,והוא סבר

פסול רק אם אין לו אומנות אחרת ,וז"ל

שמצות אינן צריכות כוונה בסתם ,אבל אם

"וכן משחק בקוביא ,והוא שלא תהיה לו

גלה דעתו שהוא אינו רוצה לצאת באותה

אומנות אלא הוא ,הואיל ואינו עוסק

שעה אף הרמב''ם מודה שהוא אינו יי"ח.

ביישובו של עולם הרי זה בחזקת שאוכל

ולכן לדעתו אוכל מצה או נוטל לולב א"צ

מן הקוביא שהוא אבק גזל" .וזה קשה

כוונה לצאת בסתם ,וגם הקורא ק"ש או

להבין ,שאם אמרינן שיש איסור מדרבנן

המגילה לעצמו א"צ כוונה לצאת בסתם,
אלא א"כ שהאדם גלה דעתו שהוא אינו
מתכוין לצאת באותה שעה .ורק השומע
שופר או השומע מגילה צריך לכוין לצאת.

של גזל במשחק בקוביא ,אז מה לי אם
יש לו אומנות אלא הוא או לא ,הלא הוא
כבר עבר על איסור דרבנן והוא פסול

כך נראה לבאר דעת רבינו אברהם בדעת

לעדות .וכן הקשה הרב המגיד בהל'

הרמב"ם.

גזילה הנ"ל ,וכתב "זה קצת תימה אצלי

ו(

ולגבי דעת מרן וקבלת דעתו ,נראה

דהא משמע פ' זה בורר דההיא אוקמתא

לומר כמ"ש היד מלאכי בכללי הש"ע

דאמר אסמכתא הוא ואסמכתא לא קניא

באות יא ,וז"ל "דרך מרן לעולם להעתיק

אידחייא וקי"ל כרב ששת דאמר כל כי

בש"ע לשון הפוסק אות באות ,ואף שיש

האי גוונא לאו אסמכתא היא דהא

ירוץ דברו +
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מדעתיה קא יהיב ליה .והטעם שהן
פסולין

לעדות

תה

מפני

שאין

עוסקין

אפילו במשחק עם ישראל עסקינן ,אלא
שאינו משחק במעות" ע"ש כל דבריו.

בישובו של עולם ,וכיון שאין אומנות

ובש''ע ח''מ ס' לד טז מרן פסק כלשון

להם אלא הוא ,ול"ש עכו"ם ול"ש ישראל,

הרמב"ם בהל' עדות .אלא בס'

וא"כ מנין לנו שהוא גזל מדבריהם וצ"ע.

שע ג כתב מרן "יש מי שאומר

וכ"ש שרבינו עצמו פסק פ"י מהל' עדות

שהמשחק בקוביא עם העכו"ם אין בו

שאין המשחק נפסל אלא בשאין לו

משום גזל אבל יש בו איסור עוסק

אומנות אלא הוא .ונראה סיוע לדברי

בדברים

לאדם

רבינו ממה שאמרו בשבת פ' שואל

שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה

קמט :ומנה גדולה כנגד מנה קטנה אף

ויישובו של עולם .וחלקו עליו לומר

בחול לאחרים אסור ,מ"ט משום קוביא.

שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות

"הרי לכאורה הרמב"ם סותר את עצמו,

אחרת" .וה"יש מי שאומר" הוא דעת

שבהל' גזלה הוא כתב שיש איסור דרבנן

הרמב"ם בהל' גזילה פ"ו ה"י ,וה"חלקו

במשחק בקוביא כיון שהוא אסמכתא

עליו" הם דעת הרא"ש והטור.

דלא קניא וזה כרמי בר חמא בסנהדרין

ונראה מזה שכאן בס' שע מרן פסק

כד ,:ובהל' עדות הוא פסק כרב ששת

כהרא"ש ,דהיינו ה"חלקו עליו".

שם שסבר שאין כאן אסמכתא ואין כאן

ואף דמצינו בקול אליהו ח"א ח"מ ס' יט

גזל ,אלא כל הטעם שהוא פסול לעדות

בדין אחר ,שהוא כתב "דדעת מרן ז"ל

הוא מפני שהוא אינו עוסק ביישובו של

בס' רד לפסוק כהרמב"ם ז"ל ,שכתב

עולם ,ולכן אם יש לו אומנות אחרת הוא

הדין הזה בשם יש אומרים ויש חולקים,

אינו פסול לעדות.

ולא כתב וי"א כי היכי דנימא דהלכתא

וראיתי בכסף משנה בהל' עדות שם

בטלים

שאין

כי"א בתרא ."...הרי

ראוי

מבואר שרק

שהוא תירץ דאה"נ שהרמב"ם

כשכתב מרן י"א וי"א י"ל ההלכה היא

במשחק

כי"א בתרא ,משא"כ בי"א ויש חולקים,

בקוביא ,אלא שהרמב"ם מיירי "דלעולם

בזה אין לחוש לסברת היש חולקים,

במשחק עם עכו"ם ,וסובר רבינו שאינו

ואמרינן שההלכה כי"א קמא .ולכן ה"ה

עוסק ביישובו של עולם ,פי' שכיון שאין

י"ל בנד"ד שאין לחוש להיש חולקים,

לו אומנות אחרת הרי הוא בחזקת

וההלכה כהי"א קמא ,דהיינו הרמב"ם.

שמשחק עם ישראל והוא גזל ,ואע"פ

מ"מ מצינו ששאר אחרונים לא סברו

שלא ראינהו סתמו כודאי ,אי נמי דהכא

כהקול אליהו הנ"ל ,וכן הוא

סבר

שיש

איסור

דרבנן

תו
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בפתחי תשובה ח"מ ס' רמא ס"ק ה,

שהוא כתב" ,אף שכתב בש"ע )אה"ע( ס'

שכתב לגבי דין הש"ע שם בשם י"א ויש

צג יח דיש חולקים ,מ"מ מיעוטא נינהו ולא

חולקין" ,עיין באה"ט בשם הט"ז דקי"ל

ס"ל

הרב

כיש חולקין אלו ,ועיין בתשובת עבודת

מוהרמ"ע בתשובותיו בדברי הרב ב"י

הגרשוני ס' קיד שכתב שגם דעת

בש"ע" .וכן הוא בשיירי כנה"ג בהג' ב"י

המחבר ש"ע כן הוא ,ואף דכתב

בא"ח ס' תמז ד ,וז"ל "ואף על גב דהרב

בתשובת רמ"ע ס' צג שדרך המחבר

ז"ל סיים ויש חולקים ,כבר כתב בתשובותיו

היותר

מורי הרב ז"ל חלק א"ח ס"א שדעתו לתפוס

מוסכמת כו' ,זהו היכי דכתב הדעה

כמאן דשרי מדכתב סברתו בסתם ,וכן

ראשונה בסתם ,אבל כשמביא גם הדעת

כתבתי במקום אחר בספר הכללים ,בכללים

הראשונה בשם י"א כמו בנד"ד ואח"כ

בדרכי הפוסקים ,בשם הגאון מהרי"ק

כתב ויש חולקין ,נראה יותר שאין דעתו

ופוסקים אחרים שסוברים כן" .ע"ש .ולכן

מסכמת עם הדעה הראשונה" .וכן הוא

ודאי

היש

בברכ"י א"ח סוף ס' נח וס' תרפז אות א,

חולקים (.וכן נראה בא"ח ס' רסג י ,דאנו

וכן הוא בויאמר יצחק אה"ע ריש ס' קלז,

קי"ל כהיש חולקים ולא כדעת הבה"ג בי"א

והשואל ונשאל ח"ג ס' כז .ע"ש .וגדולה

קמא ,וכ"כ הלב חיים ח"ג ס' נז .וכן י"ל

מזו מצינו שיש סברה לומר שיש חולקים

בא"ח ס' שכ יח דאנן קי"ל כהיש חולקים

הוא עדיף מסתם ,וכ"כ מוהר"ם סוזין

ודלא כסברת הערוך בי"א קמא .וכן נראה

ז"ל ,הובא דבריו בחקרי לב ת"ק במ"ב

מסתימת לשונו של מרן בא"ח ס' שלו ג,

בח"מ דף קטו ע"ב ,שכתב "...ואפילו

שהוא לא סבר כהערוך ,וכ"כ במטה יהודה

מרן ז"ל בש"ע הביא ויש חולקים ,וידוע

שם אות ב .ע"ש .וכן נראה מח"מ ס"ס ב,

שיש מבוכה באחרונים בדעת מרן ז"ל

שאחר שהביא מרן דינו בשם הרמב"ם ,הוא

כשכותב סתם וי"א דאפשר דדעתו

כתב "וחלקו עליו כל הבאים אחריו ,והכי

כי"א ,ולדעתי ביש חולקים כ"ע יודו

נקטינן" .הרי הלשון של "חלקו עליו" אחר

בזה" .הרי לדעת מהר"ם סוזין ז"ל יש

איזה דין בשם הרמב"ם או ראשון אחר,

לפסוק כהיש חולקים אפילו כנגד הסתם.

הוכיח שהוא ההלכה .וכן י"ל בנד"ד שמרן

ולכן אף בנד"ד י"ל שההלכה כהיש

סבר כה"חלקו עליו" .וכ"ש בנד"ד שהיש

חולקים) .מ"מ נראה דלא קי"ל כמהר"ם

מי שאומר הוא בלשון יחיד ,והחלקו עליו

סוזין בזה ,שכבר מצינו בחות יאיר

הוא בלשון רבים ,וההלכה כהרבים כנגד

בסוף ס' קיט לגבי סתם ויש חולקים

המיעוט .וזה כמ"ש הלב חיים ח"א ס' סב

ש"ע

להביא

תחילה

הדעת

כוותיהו

שאנו

בכלל

קי"ל

שמסר

כהסתם

לנו

כנגד
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תז

דף פ' ד"ה ואם ,שיש לאזיל בזה אחר לשון

הפוסק ההוא דנפקא מינה לענין דינא ,הוא

רבים .ע"ש.

ז"ל מעתיק דבריו לבד ,ואחר כך כל אחד

הרי מצינו שלכאורה מרן סותר את

אפרש כפי עיונו" .ע"ש כל דבריו.

עצמו בח"מ מס' לד לס' שע ,שבס'

הרי שאין כוונת מרן בש"ע לסמוך על

לד הוא פסק כהרמב"ם ובס' שע הוא פסק

פירושו בב"י או בכסף משנה,

כהרא"ש והטור .וזה אף שהוא מיישב

כמ"ש ההלכה לשמה הנ"ל .ולכן ממילא

דעת הרמב"ם בכסף משנה הנ"ל .וגם

י"ל שכשקבלו רבותינו דברי מרן בש"ע

מצינו בב"י ס' שע שאף הוא הסכים למה

הם לא קבלו פירושו בב"י או בכסף

שהוא כתב בכסף משנה הנ"ל שהוא

משנה ,כיון שאף מרן סבר שאין להכריע

כתב בב"י..." ,וכבר כתבתי ליישב דעת

כפירושו ,ואף לדעת מרן הרשות נתונה

הרמב"ם בביאורי לספר שופטים פ' יב.

לכל חכם לפרש דברי הש"ע כפי מה

)נראה שצ"ל פ"י הל"ד (.מהל' עדות".
ולכן דעת מרן צריך ביאור.

שנראה לו.

ז(

וגם מצינו שכתב מרן בח"מ ס' רסג ב,

וכתב בהלכה למשה בהל' גזילה פ"ו דף

"היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה

נד ע"ד" ,ודברי מרן בש"ע הם

ואין דרכו להחזירן בעיר ,ומצאן בעיר אינו

סתומים דבס' לד העתיק דברי רבינו

חייב להחזיר ,מצאם בשדה חייב להחזיר

)הרמב"ם( בהל' עדות ,ובס' שע אחר

עד שיגיעו לרשות הבעלים ,ואע"פ שהרי

שהעתיק דברי רבינו שבדין י' שבפרקין )הל'

נכנס בהם לעיר ואין דרכו בכך .וכן אם מצא

גזילה פ"ו י( ,כתב אחר כך יש מי שאומר

בהמה והכישה נתחייב ליטפל בה ולהחזירה

שהמשחק בקוביא עם הגוי וכו' ,וכדברי
רבינו ז"ל שבדין יא ,וסיים ז"ל וחלקו עליו
לומר שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות

אע"פ שאינה לפי כבודו ,שהרי התחיל
במצוה" .והמקור לדבריו הוא מהרמב"ם
בהל' אבידה פי"א הל' יג-יד .ע"ש.

אחרת ,דהיינו סברת הרא"ש ז"ל ובנו.

ועל זה כתב בהלכה למשה בהל' אבידה

וקשה ,מאחר שכבר פסק בס' לד כדברי

פי"א דף צו ע"ד" ,ומרן ז"ל בש"ע

רבינו ז"ל ,א"כ לפי שיטתו שבכסף משנה

העתיק דברי רבינו ז"ל ,ותמה עליו

התם מיירי במשחק עם הגוי או עם ישראל

הסמ"ע דמאחר דאיכא ב' פירושים

בחינם ,א"כ היאך הביא מחלוקת במשחק

בדבריהם ע"ד כמ"ש בב"י ,למה סתם

עם הגוי הכא ,אם לא שכבר ידוע שדרך מרן

לכתוב כלשון רבינו דאיכא למיטעי

לעולם להעתיק בש"ע לשון הפוסק אות

ביה .ואין זה תמיהא על מרן ז"ל ,דכן

באות ,ואף שיש קושיא או פירוש בדברי

דרכו בכמה מקומות להעתיק דברי

תח
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הפוסקים בסתמא אף שיש פירושים

אברהם ,וגם יש לפרש שמ"ש בש"ע ס'

בדבריהם ,וכונתו לומר מה שנפרש

ס דאנן קי"ל שמצוות צריכות כוונה,

באמת על דברי הפוסק ההוא נפרש על

שכן הוא אלא יש לפרש שהוא רק לגבי

דבריו" .ע"ש .הרי מרן בש"ע לא חש

מצוות שמיעה כגון שופר ,ומרן לא בא

לברר כוונתו ,אלא הוא רק הביא לשון

שם לכתוב את הפרטים ,אלא רק הכלל

הפוסק ,וכל חכם יכול לפרש כפי דעתו,

דאנן קי"ל שמצוות צריכות כוונה,

ואף מרן הסכים לזה.

ומוטל עלינו לפרש באיזה אופן שייך

ועיין עוד בהלכה למשה בהל' מכירה דף

לומר מצוות צריכות כוונה .ולפי זה

צב ע"ג ,שכתב "...א"כ אין הכרע

שפיר י"ל שיש לסמוך על מ"ש רבינו

לומר דסובר בש"ע כמ"ש בב"י ,דכן

אברהם ז"ל ,ובזה יש להשוות מ"ש מרן

דרך מרן ז"ל להעתיק בש"ע לשון הפוסק

בס' ס עם מ"ש מרן בס' תעה .ואף שלגבי

ומה שנפרש בדברי הפוסק ההוא ,ההוא

מגילה בס' תרצ יד מרן כתב שהקורא
את

נפרש בדבריו" .ע"ש.

המגילה

צריך

שיכוין

להוציא

ולפי זה בנד"ד לגבי אם מצוות צריכות

השומע וכו' ,מ"מ אף רבינו אברהם

כוונה ,אף שמרן עצמו בכסף

מודה לזה ,ומרן לא כתב שהקורא

משנה או בב"י פירש דברי הרמב"ם

לעצמו צריך לכיון לצאת .ואף שבב"י

באופן אחד ,מ"מ עדיין הרשות בידינו

בס' תקפב כתב מרן "ולענין הלכה כיון

לפרש את דבריו בש"ע באופן אחר.

דהרי"ף והרמב"ם והרא"ש מסכימין

ולכן י"ל שכיון דמצינו שרבינו אברהם

דמצות צריכות כוונה הכי נקטינן" .מ"מ

פירש דברי הרמב"ם כהוגן ,שפיר הוא

לפי ההלכה למשה ודע' י"ל שהעיקר מ"ש

להלום פירושו בדברי מרן בש"ע ,אף

מרן בש"ע .ועיין עוד בזה באורחותיך

שמרן עצמו בב"י או בכ"מ לא סבר כן.

למדני ח"א ס' א ,וח"ה ס' פז ,וח"ו ס' עג.

ולכן יש לפרש דין כפייה לאכול מצה

ואסיים בכבוד רב

בש"ע

ס'

תעה

כדעת

רבינו

מחבר הספר אורחותיך למדני

f
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מכתב מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט"א
)מח"ס בית מתתיהו ד"ח ,ומועדי הגר"ח ב"ח ,ועו"ס נכבדים(

לכבוד הגאון המובהק רבי אמיר ולר
שליט"א

בעל

שו"ת

"ירוץ

הרה"ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
)ושוב נדפס לאחר זמן בס' גם אני אודך ח"ז(:

דברו" ומח"ס הנפלא "אמרתו ארץ".
שלום רב .קבלתי ספרו החדש ע"י הרה"ג
רבי גמליאל הכהן רבינוביץ ,וארשום
מספר הוספות.

סימן

ברכת משנה הבריות על קוף שמת

אורך

ימים ושנות חיים למע"כ יד"נ הרה"ג
מזכה הרבים מפורסם לשו"ת רבי

א' ,עשרה ראשונים או להכנס

גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א .בעל גם

לביהכ"נ עם טו"ת ,עי' מ"ש בזה

אני אודך ,ומח"ס פרדס יוסף החדש על

בספר גם אני אודך ח"ב סי' ב עמ' י .יעו"ש

המועדים ושא"ס ,שלום רב ע"ד שאלתו

מה שהבאנו בזה.

במי שהגיע לגן חיות לברך ברכת משנה

סימן

ח' ,אם אמרינן אע"פ שיצא מוציא

הבריות על הקוף ,ובא לברך ואמרו שהיום

בליל א' דסוכות ,עי' מה שהארכתי

מת הקוף ,והסתפק אם יכול לברך עליו
ברכת משנה הבריות.

בזה בספרי בית מתתיהו ח"א סי' ז אות י"ד,
לתלות בגדר הגז"ש ט"ו ט"ו מחג הפסח.

א'

יעו"ש .ובספרי מועדי הגר"ח ח"א תשו'
תקכ"ג השיב הגר"ח קנייבסקי במה שלא
הזכיר השו"ע שגם בליל ראשון בסוכות
אמרינן אע"פ שיצא מוציא ,דסוכות נלמד
מפסח .ע"ש.

סימן

בברכות

נ"ח ע"ב ,הרואה פיל וקיפוף
אומר ברוך משנה את הבריות,

ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר
ברוך שככה לו בעולמו ,וכ"פ בשו"ע או"ח

כ"א ,אם מלאכת חוה"מ מה"ת או

ס' רכ"ה ס"ח ,בראה פיל וקוף מברך משנה

מדרבנן ,ע"ע מה שהאריך בזה בס'

הבריות עי"ש ,ויש לדון אם דווקא בראה

משנת יוסף להגר"י ליברמן סוגיות או"ח

פיל או קוף חיים ,או גם מתים ,כשבא לגן

ח"ב סי' א .ע"ש.

חיות ,ואמרו לו שעכשיו מת הקוף אם

ומה

שכתב בסי' י"ג לגבי ברכת משנה

יברך ,ובשו"ת רבבות אפרים ח"ו ס' קי"ב

הבריות על פיל וקוף ,הנני להוסיף

דלא יברך אלא בקוף ופיל חיים וכ"כ

בזה עוד כמה פרטים ממ"ש בזה ליד"נ

בשו"ת אז נדברו ח"ב ס"ד ,יעו"ש .ולכאו'

תי
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י"ל בזה דודאי אם רואה קוף ישן יברך עליו

הירושלמי ,דברכת השבח בראה גוי נאה

משנה הבריות ,א"כ מ"ל קוף ישן או מת,

אי"ז על הדבר שרואה ,אלא שבח באופן

כשמת עתה ולא ניכר בו שמת שפיר י"ל

כללי ,ולהכי בראה גוי נאה אינו משבח

שיברך.

הבריה שראה שזהו הגוי דבהכי י"ל שעובר

והנה

בע"ז כ' ע"א ,מסייע לרב דאמר רב
אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת

כוכבים זו ,מיתיבי מעשה ברשב"ג שהיה
על גבי מעלה בהר הבית ,וראה עובדת
כוכבים אחת נאה ביותר אמר מה רבו
מעשיך ה' וכו' ,ורב אודי הוא דקא מודה
דאמר מר הרואה בריות טובות אומר ברוך
שככה ברא בעולמו ,הרי שאי"ז לא תחנם
כשמברך על גוי נאה דכוונתו אלא לשבח
והודאה להקב"ה ,וכ"פ השו"ע או"ח סו"ס
רכ"ה ,שמברך על בריות נאות ואפי' עכו"ם
עי"ש ,ואולם בירושלמי ברכות פ"ט ה"ג,
משני אבסקטא ]לשון נשיאות חן[ ,לא אמר
אלא שכך ברא בריות נאות בעולמו שכן

דלא תחנם בנשיאת חן לגוי ,אלא משבח
באופן כללי להקב"ה את הקב"ה שברא
נאות,

בריות

וזהו

דאמרי'

בירושלמי

אבסקטא לא אמר ,דהאיסור לומר דברי
שבח על הנכרי ,ורשב"ג לא אמר עליה
דברי שבח אלא שברא בריות נאות בעולמו
ומשבח באופן כללי ואי"ז לא תחנם עי"ש,
וע"ע בקונ' חן מרים לידידי הגר"מ
פטרפרוינד ]הנדפס בס' אהל יעקב ע"ז[,
ס"ט מש"כ ,ובקובץ מה טובו אהליך יעקב
]בעריכת כת"ר הגאון רבי גמליאל הכהן
רבינוביץ שליט"א[ חלק י' עמוד תקע"ו,
מה שכתב ידידי הגר"ח מלין עי"ש.

ואשר

עפ"ז י"ל נפק"מ בראה פיל או קוף

אפי' ראה גמל נאה סוס נאה חמור נאה

שמת ,אם יכול לברך עליהם משנה

אומר ברוך שברא בריות נאות בעולמו

הבריות ,דבגמ' ברכות הנ"ל סמיך ליה

עי"ש ,ומבו' בירושלמי הא דבירך על

ברכת משנה הבריות לברכת בריות נאות,

עכו"ם נאה דאי"ז נשיאות חן אלא שכך

ונראה שהם באותו גדר ברכה ,וא"כ י"ל

ברא בריות נאות בעולמו ,ואפי' ראה גמל

דאם נימא דברכת משנה הבריות כשראה

נאה מברך ,וביאר בס' שלמי יוסף ברכות ס'

קוף ופיל ומברך ,אין הברכה על זה הקוף

קצ"ה אות י"ד ,דפליגי הירושלמי והבבלי

והפיל ,אלא מברך ומשכח באופן כללי

במהות של ברכת השבח דהבבלי ס"ל

משנה הבריות על כל החיות ובני אדם

שהוא שבח על הא גופא ,ומ"מ ל"ה לא

המשונים בבריאה ,וא"כ אף שקוף זה מת,

תחנם אע"פ שמשבח הגוי ,מ"מ כוונתו אינו

מ"מ ע"י שראה קוף ופיל אף שמתו

לשבחו ,אלא לשם הודאה להקב"ה ,ואולם

ומתפעל

משנה

הירושלמי ס"ל דכה"ג נמי איכא איסור לא

הבריות ,דהברכה בכללות ליתן שבח

תחנם דסו"ס משבח את הנכרי ומה בכך

להקב"ה

ופיל

שכוונתו לשם שבח להקב"ה ,הרי אמרה

שנבראו בעולם ,ואולם אם נימא דהך ברכת

תורה לא תתן להם חן ,להכי משני

השבח זהו על הקוף ופיל שראה יל"ד אם

מצורתם
על

י"ל

התפעלותו

שיברך
מהקוף
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מברך על קוף שמת דתו אינו בריה ,וע"ע

דאם אפשר לברך ברכת אילנות על אילן

בס' שלמי ניסן ]כיצד מברכין[ ס' נ"ד

תלוש ה"ה י"ל שיכול לברך ברכת משנה

בברכת משנה הבריות על הפיל אם פוטר גם

הבריות על קוף שמת עי"ש ,ובשו"ת צל

מה שיראה את הקוף אח"כ עי"ש ,ובס'

ההרים ח"א ס' כ"ו ,יעו"ש.

חשוקי חמד סנהדרין ק"ט ע"א.

וראיתי

בשו"ת שואלין ודורשין להגר"א
שלזינגר ח"י ס"י ,דכתב לדון אם

ברכת אילנות על אילן תלוש

יכול לברך ברכת אילנות על ענף של אילן
בתקופת מגיפת הקורונה במי שלא יצא
מהבית ,וכתב דבגמ' ברכות מ"ג אמרי'

ב'

והנה

היוצא בימי ניסן ,והיינו שיוצא מחוץ לעיר

בס' דעת תורה למהרש"ם או"ח ס'

ולמה צריך לצאת מחוץ לעיר הרי אפשר

קדושים

להביא לו גזם של עץ ,וע"כ ברכת האילנות

מבוטשאטש ,שיכול לברך ברכת אילנות על

הוי רק על עץ מחובר עי"ש ,וכבר הוכיחו

אילן תלוש עי"ש ,וגם בשו"ת התעוררות

כן בשו"ת התעוררות תשובה או"ח ס' ק"ד

תשובה ח"א או"ח ס' ק"ד כתב לדון במי

וכן בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב ס"כ או"ב,

שאין יכול לצאת מביתו ומביאין לו ענף

עי"ש .ומיושב בהכי משה"ק בס' אמונת

מלא פרחי שושנים ,אם יכול לברך ברכת

אברהם עה"ת ויקרא פר' מצורע ,מ"ט

האילנות על ענף תלוש עי"ש ,ובשו"ת רבי

אמרי' היוצא בימי ניסן וראה אילנות מברך,

עקיבא יוסף ]שלזינגר[ ח"א או"ח ס' קפ"ו

הא יכול לשבת בביתו ולראות אילנות

כתב שעדיף לברך על המחובר ,ואם אין

דמברך עי"ש ,ובס' חן בשפתותיך ח"ב

יכול ,יכול לברך על אילן התלוש שפרחיו

ס"ח ,ולהנ"ל י"ל דקמ"ל היוצא דיברך רק

מלבלבים עי"ש ,והרי אילן תלוש שאינו

על

בביתו

מחובר אינו נקרא אילן וכמש"כ בשו"ת

דמביאים לו אילן תלוש ,וכ"כ להוכיח

להורות נתן ח"ה ס' י"א ,יעו"ש ,ובשו"ת

בשו"ת קב חיים ס' כ"ב מדאמרי' היוצא

דברי ישראל ח"ב בהערות על האורחות

דל"מ לברך על אילן תלוש ,וכ"כ בשו"ת

חיים עמ' י"ב עי"ש .ואפ"ה ס"ל להנך

מאור החיים ח"א ס"ד עי"ש ,ומש"כ בזה

אחרונים שיכול לברך ברכת האילנות על

ידידי הגרמ"ש דיין בס' קרן אור פני משה

אילן תלוש ,וה"ה י"ל שיכול לברך ברכת

ס' מ"ב או"ט ובשו"ת דברות אליהו חי"א

משנה הבריות על קוף שמת ,וכמו אילן

ס' ע"א ובשו"ת אבני דרך חט"ז ס' מ"ח

שמת היינו שנתלש ואינו מחובר לחיותו

ובס' אילני דחיי פ"ז ובס' פרח מטה אהרן

אפ"ה ס"ל להנך אחרונים שמברך עליהם

ס' כ"ד ,ובספר גם אני אודך תשובות

ברכת האילנות ,וכ"כ לתלות בס' אהלך

הגרמ"ש דיין ,חלק ו' סימן מ"ג אות ט',

באמיתך לבעל הבצל החכמה פי"ז ס' י"א,

ובס' חשוקי חמד ר"ה י"א ,ובשו"ת

רכ"ו,

הביא

מהדעת

אילן

מחובר

ולא

שיושב

תיב
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תשובות ישראל ח"ה ס' עי"ש ,ובס' חן

נימא שברכת האילנות זהו על כלל האילנות

בשפתותיך ח"ב ס"ח.

ולאו דווקא על עץ זה י"ל דמברך אף על

ולכאו'

י"ל דתליא אם מברכין ברכת
אילנות על אילן תלוש ,או בעי

מחובר דוקא ,במש"כ בתשו' נטע שורק
או"ח ס"ט ,דברכת האילנות לא נאמר על
אילן זה ממש ,אשר הוא רואה פה כעת
לפניו אלא הברכה על הכלל כולו נאמר,
ועפ"ז כתב דשפיר אפשר לברך ברכת

אילן תלוש דהברכה בכללות על כל
האילנות המחוברים ,ואף שאילן זה תלוש
מ"מ מודה ומשבח על כלל האילנות ,ואולם
אם נימא שברכת האילנות זהו על האילן
שמברך עליו ,י"ל כיון שאילן זה תלוש
ואינו מחובר אין מברך עליו.

ועיקר

ד"ז דברכת האילנות זהו על כללות

האילנות על עץ ערלה אף שאין יכול

הבריאה בכללה כתב בשו"ת דובב

ליהנות ממנו דהברכה על כלל האילנות

מישרים ח"ג ס"ה דמה"ט י"ל שיברך ברכת

ולאו דוקא על אילן זה ,יעו"ש והרעק"א

אילנות בעץ ערלה עי"ז וכן בשו"ת יגל

או"ח ס' רכ"ו כתב להסתפק בזה אם

יעקב או"ח ס' י"ב ,דברכת אילנות זהו על

מברכין ברכת האילנות על עץ ערלה,

שאר האילנות ,ולהכי י"ל שמברך אף באילן

ובמועדי הגר"ח ח"א תשו' ג' השיב ע"ז אם

מורכב עי"ש ,ואמנם י"ל דהרי זה תליא אם

אפשר לברך ברכת אילנות על עצי ערלה

ברכת האילנות הוי מברכת הנהנין וכמש"כ

והשיב יש מחמירין ,ויעו"ש מראי מקומות

בשו"ת יד יצחק ח"א ס' קצ"ח ,או שברכת

רבים שציינתי ע"ז אם מברכין על אילנות

האילנות הוי מברכת השבח ,וכמש"כ

ערלה ,ומש"כ בזה עוד בס' ביכורי ארץ

בשו"ת משפטי עוזיאל ח"א או"ח ס"ו,

ברכות ח"ג ס' ל"ז ובס' בר אלמוגים ברכות

שפיר י"ל דהשבח על כללות הבריאה ולא

ס' קמ"ו ובשו"ת חמדת צבי ח"א ס' י"ח

על אילן זה ,ומשא"כ אם נימא שברכת

או"ז ,ובשו"ת שמחת יהודה ח"א ס"ה אות

האילנות הוי על ההנאה וכברכה"נ מברך

ט"ז ובשו"ת מחקרי ארץ ח"ח ס' ס"ט

על אילן זה ואין יברך בערלה ,וכ"כ לתלות

ובהגדש"פ מחשבת בצלאל עמ' כ"ט ,ובס'

בס' מנחת מאיר ס' מ"ז אות ה' עי"ש,

מאיר עוז חי' ס' רכ"ט ס"א ,ובשו"ת משנת
יוסף ח"א ס' ס' ובשו"ת להורות נתן ח"ה

ומש"כ בס' דברי יוסף ברכות מ"ג.

ובמועדי

הגר"ח ח"ב תשו' ל"ט השיב מרן

ס' י"א ובס' מנחת מאיר ס' מ"ז אות ה',

הגר"ח קניבסקי אם אפשר לברך

ולמש"כ הנטע שורק ה"ז תליא אם ברכת

ברכת האילנות על ענף תלוש מן האילן

האילנות ה"ז על עץ זה דווקא שמברך עליו,

שיש בו פרחים ,או בעי מחובר לקרקע,

די"ל דאין יברך על עץ ערלה כיון שאין

והשיב ע"ז מחובר עי"ש ,ואכן בס' מאיר

יוכל ליהנות ממנו ,אולם אם נימא דהברכה

עוז חי' ס' רכ"ה עמ'  658הביא ממרן

על הכלל כולו נאמר על כל האילנות ,שפיר

הגר"ח

משנה

י"ל שמברך גם על ערלה ,וא"כ י"ל דאם

הבריות על פיל וקוף מתים עי"ש ולהנ"ל

קניבסקי,

שא"א

לברך

ירוץ דברו +
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אזיל לשיטתו דא"א לברך גם ברכת

חיות מתים ,וכתב דמסברא הרי הם כפסל

האילנות על אילן תלוש ,וכן השיב הגרח"ק

דלא חשיב לענין ברכה ,וכתב לחלק דפסל

בס' שערי ציון ח"א מועדים עמ' י"א דלא

אינו מעשה הקב"ה ולא נוכל לברך עליו,

יברך על אילן תלוש עי"ש ,ומה שהאריך

ומשא"כ מתים שצורתם נוצרה ע"י הקב"ה

בזה בס' מעשה חמד ליד"נ הג"ר אליהו כהן

מה איכפ"ל שעתה אין בהם חיות ,ומ"מ

הנדמ"ח פ"ו ס"ה עי"ש ,ואולם צ"ע למאי

מלשון הברכה משנה הבריות משמע

דהבאנו בבית מתתיהו ח"ד ס' מ"ד אות א'

דהברכה הוא על בריה ומת אינה בריה

בשם הגר"ח קניבסקי דאפשר לברך על

עי"ש ,ואולם י"ל דשאני קוף שמת זה עתה

חכם שמת ברכת ברוך שחלק מחכמתו

ואין מבחינים בו שמת ונראה כישן די"ל

ליראיו כשעדיין לא נקבר ,אולם אם נקבר

שיברך עליו ושאני קוף חנוט די"ל דאין

לא יברך עליו ,וצ"ע מ"ש מברכת משנה

לברך עליו ,וכיו"ב כתב בס' אורח כהלכה

הבריות דס"ל להגרח"ק דלא יברך על קוף

מבעל שבט הקהתי עמ' רע"ו ,לענין ברכת

מת ולענין חכם שמת יכול לברך עליו אף

האילנות ,דאילנות תלושים שנתלשו בזה

שכבר מת.

השנה ולא נכמשו יש ספק אם יכול לברך
עליהם עי"ש ,הרי דשאני אילן דלא נכמש
די"ל דיכול לברך עליו ,וה"נ י"ל בקוף

ג'

והלום

ראיתי בתשו' חקי חיים להגרח"י
קעניג זצ"ל ח"ג ס' מ"ב אם

שמת זה עתה יש ספק אם יברך עליו.

ואולם

בתשו' תשובות ישראל ח"א עמ'

מברכין משנה הבריות על קוף או פיל מת,

ת"מ אות תרכ"ד כתב לדון בברכת

וכתב דפשיטא שברכת משנה הבריות

משנה הבריות אם הוי גם כשמתו ,והביא

נתקנה על בריות כי אין מברכין על

שם מת"ח שבירך על לויתן מת ,וכתב

פורעניות ,וכשהם מתים הוא ענין של

התשובות ישראל ,דמצינו בעוקצין פ"ג

פורעניות ,ועוד דהלשון משנה הבריות

מ"ח

מקבלים

מורה על בריית נשמה ,ועיקר חשיבות בריה

טומאה ,ובפשוטו אם נקטינן דעל לויתן מת

הוא מכח החיות שלה ,ולגבי ברכה דודאי

אין מברכין ה"נ אם דינו כמת לענין טומאה

תקנו לברך עליהם כשהם בחיים שאז עיקר

נמי אין מברכין ,וסיים דשפיר אפשר לברך

חשיבותם ופשיטא דלא לאחר מיתה עי"ש,

על מת דמ"ש מחי עי"ש ,ואולם י"ל דשאני

וכ"כ בס' אורח כהלכה מבעל השבט

לויתן מת דהכל מתפעלים מגודלו אף

שדווקא

במותו ,וכן פיל מעורר התפעלות אף שהוא

כשרואה פיל או קוף חיים מברך ולא

מת ,וכ"כ בס' מעשה חמד לידידי הג"ר

הקהתי

עמ'

רע"ב,

דמסתבר

פלוגתא

מאימתי

דגים

כשרואה אותם מתים עי"ש ,ובס' שער העין

אליהו כהן הנדמ"ח הל' ברכת האילנות פ"ו

עמ' נ' ,כתב לדון בראה פיל וקוף כשהם

ס"ה ס"ק מ' ,ושאני מקוף דמת שי"ל דלא

מתים אם יברך ,ומצוי במוזיאונים שחונטים

יברכו עליו משנה הבריות אחר מותו עי"ש.

תיד
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בשו"ת צל ההרים ח"א ס' כ"ו

נחשב לבעל חי ,והוכיח מהמבו' ביומא נ'

בנידון זה ,אם אפשר לברך ברכת

לאחר

ע"א

והוציא

כל

הפר,

ומיירי

משנה הבריות על פיל או קוף מתים ,וכתב

שחיטתו ,ומסקנת הגמ' דאם העור והבשר

שגם קוף מת דומה לאדם במקצת דברים,

קיימים הרי הוא עדיין פר עי"ש ,וא"כ אולי

ומה"ט מברכין על קוף משנה הבריות,

אפשר לברך משנה הבריות על פיל מת,

וכמש"כ המלאכת שלמה כלאים פ"ח משנה

והביא מהגר"ח קניבסקי שכלב מת שמו

ו' ,א"כ מ"ל קוף חי או מת ,או אם הקוף ער

נבילה ואין שמו כלב יעו"ש ,ובס' נתיבות

או ישן ,עדיין קוף הוא ,ומ"מ יתכן שברכת

הברכה פכ"ט ס' ס"ב ,ובס' מנחת נתן ח"ב

משנה הבריות לא נתקנה על המתים אלא

ליקוטים ס"ה ובס' שומר אמת או"ח ס'

על החיים וכשמסתכל בקוף מת הרי הוא

רכ"ה ,מש"כ לענין ברכת משנה הבריות

כמסתכל בתמונה של קוף ,ואין מברכין

בקוף מת יעו"ש .והגר"א נבנצאל כתב לי

משנה הבריות על תמונה ,וכתב עוד שם,

שאי אפשר לברך משנה הבריות על קוף

דבקוף מת כיון שנסתלקה החיות מגופו הרי

מת.

הוא כאבן דומם ,ואין נחשב יותר כבריה
ברכת משנה הבריות על פיל וקוף
אם רק בראיה ראשונה

שעליו מברכין ודמיון לזה ממה שאין
מברכים ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם על
מלך שלובש בגדים פשוטים ,כמש"כ
בשו"ת נבחר מכסף או"ח ס"ג ,שאין
מברכין עליו אלא בזמן שרואה המלך
בכבודו עיין שם ,ומה שכתב בזה בספר גם
אני אודך תשובות הגרמ"ש דיין ,חלק ו'
סימן י"א ,עי"ש.

וגם

ד'

ויש

לדון אם נימא דברכת משנה הבריות
על הקוף רק בפעם ראשונה שרואה

ובירך על קוף מת ,אם יברך שנית ,והנה
בשו"ע או"ח ס' רכ"ה ס"ט ,הרואה את

בס' חשוקי חמד סנהדרין ק"ט ע"א,

החגר ואת הקטע ,ואת הסומא ומכה שחין

כתב לדון במי שהגיע לגן חיות לברך

והבהקנין והוא מי שמנומר בנקודות דקות,

משנה הבריות ,וראה פיל גדול שוכב על

אם הם ממעי אמם מברך משנה הבריות,

האדמה ,וחשב שהפיל ישן ובירך עליו

ואם נשתנה אח"כ מברך דיין האמת וכו',

בשו"מ משנה הבריות ,ולאחמ"כ נודע לו

ואינו מברך אלא פעם ראשונה שהשינוי

שהפיל היה מת ,אם ברכתו היה לבטלה,

גדול מאוד ,והרמ"א שם די"א משלושים

וכתב החשוקי חמד ,עפמש"כ בס' בית

לשלושים יום ,ומקור דברי השו"ע דאין

האוצר להגר"י ענגל כלל ז' לדון אם אדם

מברך משנה הבריות ,רק פעם ראשונה

מת נקרא אדם ,וכתב שנחלקו בזה בזוהר

שהשינוי גדול מהראב"ד המובא בטור ס'

פר' בשלח ,וכתב הבית האוצר דאפי' אם

רכ"ב שם ,ואולם המאירי ברכות נ"ח ע"ב

אדם מת אינו נחשב לאדם בעל חי מת

דמברך כל שרואהו לפרקים עי"ש ,ולכאו'
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תטו

צ"ע דעת השו"ע דברכת משנה הבריות

משונים מתחילת ברייתם עי"ש ,וצ"ע מ"ש

מברך רק בפעם ראשונה ,ומ"ש משאר

ברכת משנה הבריות על פיל וקוף שמברך

ברכת הראיה דמברך שנית אחר שלושים

משלושים לשלושים יום משאר ברכת

יום ,ורק בתוך שלושים יום אין מברך,

משנה הבריות כרואה הקטע והחגר ממעי

וכמש"כ השו"ע או"ח ס' רכ"ג סי"ג דבתוך

אמו שמברך משנה הבריות רק בפעם

שלושים יום אין חוזר ומברך ,הרי שלאחר

ראשונה וצ"ע .ועמש"כ בהך פלוגתא אם

שלושים מברך שנית בכל ברכת הראיה

מברך רק פעם ראשונה ,בשו"ת ירוץ דברו

עי"ש ,ומ"ט שאני ברכת משנה הבריות

ח"א סי' י"ג ובשו"ת ויען הכהן ח"א ס'

דמברך רק פעם ראשונה משאר ברכת

כ"ב ,ובס' ברכת שמואל ס' רכ"ה ס"ח

הראיה ,ועמש"כ בס' שער העין ס"ט עמ'

ובשו"ת ברכת יהודה ח"ז ס' ל"ו ובשו"ת

רמ"ג יעו"ש ,ואכן בנחלת צבי או"ח ס'

אלישיב הכהן ח"ב ס' כ"ח אות ט"ז

רכ"ה סק"ט ,הקשה בדעת השו"ע ממש"כ

ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ב ס' כ"ב עי"ש,

השו"ע או"ח ס' רי"ח ס"ג בברכת שעשה לי

ובס' נתיבות הברכה ס' קמ"ב יעו"ש.

נס במקום הזה יש לברך אחת לשלושים יום

ונראה

בזה די"ל דחלוק ברכת משנה

וכתב דשאני ברכת משנה הבריות שהשינוי

הבריות על הקוף והפיל ,משאר

עליו אינו אלא בפעם ראשונה ,ומשא"כ

ברכת משנה הבריות כרואה קטע וסומא,

בכל הניסים צריך להזכיר חסדי המקום

וכדחזינן בגמ' ברכות נ"ח ע"ב ,דבתחילה

שעשה לו נס תמיד אלא שאין החיוב אלא

תניא ראה את הכושי והחיגר את הסומא

אחר שלושים יום עי"ש ,ובמאמר מרדכי ס'

והחגר וכו' ,ואיתא עוד שם ת"ר הרואה פיל

רכ"ה ס"ק יא עי"ש ,וע"ע בשו"ת מעלפת

וקוף אומר ברוך משנה הבריות ,הרי מוכח

ספירים ח"ב ס' כ"ג סק"ב עי"ש ,וא"כ י"ל

מהגמ' דחילקו לשני ברייתות ברכת משנה

בדעת הרמ"א שמברך משנה הבריות כל

הבריות ,ברכת משנה הבריות על הקוף

שלושים יום דס"ל דהשינוי וההתפעלות

והפיל ,לברכת משנה הבריות בראה קטע

עליו הוי כל שלושים יום ולא רק בפעם

וסומא ,דחלוקים ביסודם ,דברכת משנה

ראשונה ושפיר מברך כל פעם שרואה

הבריות על החגר והסומא זהו משום

משלושים לשלושים יום ,והמשנ"ב ס'

שמצטער בראייתו וכמש"כ השו"ע ס' רכ"ה

רכ"ה סק"ל כתב דלמעשה יש להורות אחר

ס"ט די"א דדווקא על מי שמצטער עליו

שלושים יום ללא שם ומלכות ,ואולם בס'

אבל על עכו"ם אינו מברך עי"ש ,ומקורו

אורחות רבינו ח"ג עמ' רכ"ד בשם החזו"א

מהראב"ד המובא בטור שם ומש"כ בזה

דאם לא ראה קוף שלושים יום יכול לחזור

המג"א ס' רכ"ה ס"ק י"ח והב"ח שם ,ובס'

ולברך עי"ש ,ובס' שער העין פט"ו הערה

דברי הלכה להגר"צ ובר ס' רכ"ה ,אם

כ"ג בשם מרן הגר"ח קניבסקי שבפיל וקוף,

משנה הבריות תקנה על הצער או על עצם

גם להמשנ"ב יברך לאחר ל' יום כיון שהם

השינוי עי"ש ,וא"כ י"ל דשאני ברכת משנה

תטז
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הבריות על קוף ופיל קתני ליה בחדא אם

בפתיחה אות ה' עי"ש ,א"כ יברך שנית

ראה אילנות טובות ובריות טובות ,הרי

ברכת משנה הבריות בהרהור על קוף אחר

שהוי מברכת ההודאה ומברכת השבח,

שכבר בירך על קוף מת ומסתפק אם יצא,

ומודה ומשבח לה' על הפיל והקוף שברא

אולם ראיתי מעשה רב בס' היכל הוראה

המעורר התפעלות משינוי בריאתו ,וכ"כ

ח"ב הוראה ע"ו ,שהביא למרן הגר"ח

בס' שלמי יוסף ברכות ס' קצ"ה אות י"ג,

קניבסקי תרנגול עם ארבע רגליים ושאלו

וא"כ י"ל דשאני ברכת משנה הבריות על

אם לברך ע"ז ברכת משנה הבריות ,והשיב

פיל וקוף זהו מברכת השבח וההודאה

שכן ,ושאלו מ"ט מרן אינו מברך כעת,

ושפיר י"ל שיודה משלושים לשלושים יום

השיב שכבר הרהר הברכה בשם ומלכות

וכברכת שעשה לי נס ,מברכת משנה

ברכת משנה הבריות ,ואם הרהר בשו"מ

הבריות על החגר והסומא דאי"ז ברכת

יברך ללא שו"מ עי"ש.

שבח והודאה אלא ברכת צער שמצטער

ה'

וכברכת דיין האמת די"ל שמברך רק בפעם
ראשונה ,ואולם ראיתי בס' חשוקי חמד
ברכות נ"ד ע"א ,שכתב דברכת משנה
הבריות על קוף ופיל אינה מברכת השבח,
עי"ש ,וא"כ י"ל דבהכי פליגי אם בברכת
הקוף והפיל יברך משלושים לשלושים
וכשאר ברכת ההודאה וכברכת שעשה לי
נס ,שהם מברכת ההודאה והשבח ,או די"ל
דברכת משנה הבריות זהו על שינוי
וההתפעלות,

וזהו

רק

בפעם

ראשונה

שרואה ,ועמש"כ בס' נתיבות הברכה ס'
קמ"ב או"ד ובשו"ת אדרת תפארת ח"ה ס'
כ"ו ובס' מורשת משה ברכות ס' צ"ט
עי"ש.

ולכאו'

וראיתי

בס' שומר אמת או"ח ס' רכ"ה,
שכתב

בהמבו'

להסתפק

בסנהדרין ס"ה ע"ב ,בעסקו בספר יצירה
ומיברא להו עגלא תלתא בראו ,אם ברא
קוף ופיל ע"י ספר יצירה ,אם מברך ע"ז
ברכת משנה הבריות ,וכמו שרואה בריה
משונה ,יעו"ש ,והנה בס' מלאכת שלמה
כלאים פ"ח משנה ו' בטעם שרק על קוף
ופיל ומברכין משנה הבריות ולא על שאר
חיות ,ששינה הקב"ה בימי דור ההפלגה
צורת בני אדם לפיל וקוף וכמבו' בסנהדרין
ק"ט ע"א עי"ש ,וא"כ י"ל דרק בקוף ופיל
שנבראו ע"י הקב"ה מברך עליהם משנה
הבריות שעי"ז מתפעל מבריאת הקב"ה

י"ל אף אם בירך על קוף שמת

בבריאתו חיות אלו ,ולא בפיל וקוף שנבראו

משנה הבריות ,אם נימא דברכת

מספר יצירה וצ"ע.

משנה הבריות רק בפעם ראשונה שרואה,

ו'

ורוצה לברך שנית לאחר שלושים יום ,י"ל
שיהרהר הברכה ,למש"כ הצל"ח ברכות כ'
ע"ב שבהרהור אין עובר בלא תשא עי"ש,
ומה שהארכנו בזה בבית מתתיהו ח"א

והנה

הפרמ"ג או"ח ס' תל"ב מ"ז סק"ג,
דאפשר

אף

ברכת

השבח

בעי

בעמידה וכברכת המצוות עי"ש ,ומה
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תיז

שהארכנו בזה בבית מתתיהו ח"ד ס"ד אות

משנה הבריות נהנה משינוי הבריאה,

ח' עי"ש ,ומש"כ בקונ' ומפליא לעשות פ"ז

ובברכה"נ א"צ לעמוד בברכה א"כ ה"ה

ס"ג ובקונ' הקשת בהלכה עי"ש .וא"כ אם

בהך ברכות דברכת משנה הבריות על קוף

נימא שברכת משנה הבריות על קוף ופיל

ופיל וראה בריה נאה דנהנה בראייתם א"צ

הוי מברכת ההודאה והשבח ,שפיר יל"ד

לעמוד ,וא"כ אם נימא שברכת משנה

שיברך בעמידה אם נימא שגם ברכת השבח

הבריות הוי מברכת השבח וההודאה יל"ד

בעמידה ואולם יל"ד בזה מדסמיך ליה בגמ'

אם צריך לעמוד אם נימא שגם בברכת

ברכת משנה הבריות לפיל וקוף בחדא אם

השבח בעי לעמוד ,ואולם י"ל כיון שנהנה

רואה אילנות טובות ובריה נאה שמברך

בראייתם בראה קוף ופיל ,וכן בראה בריות

ברוך שככה לו בעולמו ויל"ד אם הברכה

טובות ואילנות טובות י"ל שא"צ לעמוד

על ההנאה שנהנה בראיה וא"כ ה"ה בברכת

וצ"ע.

f
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מכתב מהגאון רבי משה יוחאי רז שליט"א
)ראש מוסדות "פלא יועץ" ורב קהלת "תפלה למשה" בעיר לוד ,מחבר הספרים
שו"ת ימין משה ,תפארת הברית ,שלחן הזהב ועו"ס חשובים(

מוצ"ש

כי תשא ,אור לכ"ג באדר התשפ"א

)סימן רנב( .וכן מה שאמרו במגילה )דף ז(:

לכבוד

מעלת והדרת ידידנו הנעלה ,לשם

"מחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע"

טוב ולתהלה ,הרב הגדול ,מעוז

וכו' ,ס"ל לראבי"ה שהוא רק ל'מצוה' ולא

ומגדול ,חובר חיבורים מחוכם ,ה'ן נבון

לעכב .כמ"ש בשמו בהגמ"י )פ"ב דמגילה(.

וחכם ,הרה"ג רבי אמיר ולר שליט"א,

ע"ש .ומזה למד אאמו"ר לענין חיוב

מרביץ תורה בעי"ת רחובות ת"ו

הקבלת פני רבו ברגל .ע"ש .ועיין עוד

שלום
שמחתי

וישע רב,

מאד בספרו הנכבד שו"ת "ירוץ
דברו" חלק ראשון ,אשר כבדני

בו ,ובס"ד זכיתי לעבור על כולו ,וברכתי

כיוצ"ב בשו"ת מציון אורה שם )סימן יב אות

י( לענין חיוב לחם משנה .ויש עוד מקומות
רבים ,לא עת האסף .וה"נ דכוותה.

ב.

בסימן א' )עמוד ו ד"ה והנה( כתב להעיר

עליו ברכת הנהנין ,כי ערוך ומסודר הוא

סתירה בין דברי הגרי"ח בבן איש חי

בטוב טעם ודעת ,באר היטב ,תפוחי זהב

שעדיף לצאת מביתו עטור בטו"ת מאשר

במשכיות כסף .בן פורת יוסף.

להמנות עם עשרה ראשונים ,למ"ש בבן

מידי

עוברי רשמתי בשולי הגליון כמה
ציונים ,והנה הנם לפניך.

א.

בסימן א' )עמוד ב בהערה( כתב להביא מי
שדייק ממה שכתב החיד"א :צורך גדול

"וחיוב" וכו' ,שצריך לעשות כן ומן הדין.
נ"ב .אין זה מוכרח ,שהרי מצאנו בכמה
דוכתי שנקטו חז"ל לשון חיוב ,ואינו מן
הדין אלא הנהגה .וכמו שכתב אאמו"ר

יהוידע )ברכות מז (:שמצות עשרה ראשונים
קודמת .וכתבתם ליישב דבריו .ולפע"ד יש
לומר דלעולם ס"ל להלכה כמו שכתב בבן
איש חי שהוא ספר הלכה ,ובספרו בן
יהוידע שהוא ספר חידושי הש"ס לא נחית
להלכה .בדומה למה שאמרו רש"י פרשן
ולא פוסק ,כיון שהוא פירוש לתלמוד.

ג.

אודות מה שכתב בסימן י"ד בענין אחיזת

עט"ר הגאון רבי אלעזר רז שליט"א בשו"ת

הכוס בברכת המזון ובהבדלה ,עיין מה

מציון אורה ח"א )חאו"ח סימן כז אות י(,

שכתב בזה אאמו"ר שליט"א בספר "סוד ה'

ולדוגמא ,מה שאמרו )בשבת יב" (.חייב"

ליראיו" ,בסימן כ"ו אודות האחיזה בברכת

אדם למשמש בבגדיו ערב שבת עם חשיכה.

המזון לפי דעת האריז"ל ,ובסימן ע"ה לענין

ואינו אלא ל'מצוה' כמ"ש בטור ובש"ע

צורת האחיזה בקידוש .ע"ש ותרו"ץ.

ירוץ דברו +
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על מה שהאריך בטוב טעם בסימן כ"א

אהע"ז סימן ג( ושם )אות ט( אודות מעלית,

אודות מלאכה בחול המועד אם אסורה

ועוד כמה פרטי דינים בהלכה זו.

מדאורייתא או מדרבנן .ראה מה שכתב בזה
אאמו"ר שליט"א בספרו הנד"מ "אלה
מועדי ה'" )פרק א הערה .(4

ה.

תיט

יה"ר

שחפץ ה' בידכם יצלח להגדיל תורה
ולהאדירה ,ויזכה כת"ר להוציא לאור

עוד חיבורים רבים ונכבדים ,מתוך הרחבת

אודות מה שכתב בספרו הבהיר "אמרתו
ארץ" )פרק טז סעיף יד( בענין יחוד

במונית .ראה בשו"ת מציון אורה ח"א )חלק

f

הדעת .אכי"ר.

ביקרא דאורייתא
משה יוחאי רז
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מכתב מהגאון רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א
מו"צ בבית ההוראה דהגרי"מ שטרן שליט"א
ור"מ בישיבת 'כנסת מרדכי' סאדיגורה
ומח"ס שו"ת 'בירורי חיים ח"ח' ,ו'לקט הלכות' ד"ח ,ועוד
לכבוד
הרה"ג רבי אמיר ולר שליט"א
מח"ס 'אמרתו ארץ' – יחוד ,ושו"ת ירוץ
דברו
מק"ק רחובות
בס"ד יום עש"ק לסדר קרח

דצניעא ,אפילו בעלה בעיר צריך להתרחק
מן הכיעור והדומה  1עיי"ש ,אמרתי בליבי
הא מידה טובה מרובה ,אצרף בדיני היחוד
במובן החיובי 'יחוד בחתן וכלה' ,מה
ששאל עתה ידידינו הרה"ג רבי גמליאל
שליט"א בזה.

שאלה:

באולם

א' לחודש הרביעי ה'תשפ"א
יחוד בחדר שיש בו שני פתחים
והעדים עומדים ליד פתח אחד ,האם
מהני

קיבלתי

את ספרו שו"ת ירוץ דברו ח"א,
דשדר לן ע"י ידידינו הרה"ג רבי

גמליאל רבינוביץ שליט"א ,ונתמלא הבית
אורה זו תורה .וראיתי את הקונטרס אמרתו
ארץ על הלכות יחוד ,ובו יבאר בקוצר
אמרים דיני היחוד במובן השלילי ,והיינו

קרעטשניף ברחובות ,ותמול
אתמול זכית להיות עד קידושין בחופה
ונתעוררת בשאלה 'יחוד בחדר שיש בו שני
פתחים והעדים עומדים ליד פתח אחד' האם
מהני ,או לא2 .

תשובה:

)נתיב כ"ג( שכתב בשם הרמ"ה דמאן

הנה בספרי לקט הלכות )ח"ד עמ'

תקפד הערה סד( כבר הבאנו בזה
משו"ת מנחת יצחק )ח"ד סימן כ"ט סק"ז(

שכתב ,דאין צריך לנעול את הדלת ,וסגי
לסגרה בלי מנעול ,דהא לכל היותר צריך
יחוד 'הראוי' לביאה .ע"כ.

דפעמים אף היכא דהתירו את היחוד כגון
בבעלה בעיר ,עכ"ז מצינו ברבינו ירוחם

החדש

שע"י

ק"ק

וראה

בקובץ אפריון לשלמה )עמ' צו הערה

ג'( הביא דהעירו ,דלפי מה שהעלו

 . 1וראה מה שכתבנו בספר לקט הלכות )ח"ד עמ' תקלה אות יט( בזה.
 . 2וראה בשו"ת בירורי חיים )ח"ח עמ' תח( מה שכתבנו ,האם מהני לעשות את היחוד בעזרת
נשים שיש בו ספרים .עיי"ש .וזה גם נפק"מ למה שאמר מעכ"ת שהיחוד נעשה בחדרו של
רב הקהילה שליט"א ,ומן הסתם יש שם ספרי קודש.
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תכא

כמה מהפוסקים דבדלת סגורה בלי נעילה,

האבני מילואים )סימן ל"ה סקי"ז( דהוי ככל

לית בזה איסור יחוד ]ראה מה שהארכנו

דבר שבערוה שצריך עדים .עיי"ש.

בלקט הלכות – יחוד )אות כא( בזה[ ,ה"נ

]ובשו"ת

בירורי חיים )ח"ח עמ' תעה אות ד'(

לכאורה לית בה קנין יחוד ,ויש לתרץ עפ"י

כתבנו ע"ד האם חופה צריכה

מה שכתב בספר המקנה )ריש סימן נ"ה ד"ה

עדים ,עיין בספר אור שמח )אישות פ"י ה"ב(

בהגה"ה וי"א דחופה( שהוכיח בכמה ראיות,

דנסתפק בזה .וראה בספר אבני מילואים

דאפילו למ"ד דבעינן יחוד הראוי לביאה,

)סימן ל"ח סי"ז – הנ"ל( ,ובספר המקנה )סימן

לאו יחוד גמור שלא יהא שם שום אדם,

נ"ה( סברי דבעינן עדים .וכן כתב בשלחן

אלא שיהא מקום צנוע ומיוחד לה כמ"ש

העזר )סימן ח'( דכן משמע בתוס' ר"י הזקן

הב"ח שיש למנוע באותה שעה שלא יכנסו

)קידושין דף י'( .וכן בשו"ת הרדב"ז )ח"א סו"ס

שם רבים .ע"כ .וכן מבואר בערוך השלחן

קכ"א( נראה דבעי עדות .אך י"א דאין צריך

)סימן נ"ה סי"א ו-ט"ו(.

עדים – ראה בספר האלף לך שלמה )אהע"ז

וכעין

זה כתב החזון איש )אהע"ז סימן ס"ג

סימן קל"ט( ,חלקת יואב )אהע"ז סימן ו' ד"ה

אות יז( בזה"ל ,ואפשר אף הרמב"ם

והגם([.

מודה דאין צריך יחוד גמור שלא יהיו

וכמו"כ

נכנסים ויוצאים ,אלא קביעות פיתא ולינה
בחדרו .ע"כ.

ב(

הובא בקובץ אפריון לשלמה )עמ'

צו הערה ב'( שמשפחת הגרי"ז
מבריסק זצ"ל מעידים שהיה אומר דשיעור

וראה עוד בקובץ אפריון לשלמה

יחוד הוא כהרף עין ,וברגע שסגרו ונעלו

בהנהגות מהגאון רבי אליעזר מן שך

את הדלת ונתייחדו יחוד גמור ,הרי זה קנה

זצ"ל )בראש הקונטרס אות כו( ,וז"ל שאלתי

עיי"ש .וכן הובא בספר בד קודש להגאון

אותו כמה זמן יראו העדים להיות ]החתן

רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א )קידושין סז(

והכלה[ בחדר יחוד .ואמר שאין שיעור אלא

שאמר לו הגאון רבי יושע בער זצ"ל בן

העדים צריכים לראות שמתיחדים .ועיין

הגרי"ז זצוק"ל ,שהוא בכדי להעיד על זמן

בספרו אבי עזרי )קמא אישות פ"ג הי"ג( דאין

של נעילת המפתח ,והיינו רגע .ע"כ.

צריך כלל עדים בשעת היחוד ,דלא מצינו

אלא

שכתב )אפריון לשלמה( דצ"ע מה

בשום מקום להצריך עדים בנישואין,

שכתב בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סימן

ולהמתבאר שאין הנשואין גדר קנין רק

צ"ה סק"ז( שנאמר לו בשם הגרי"ז מבריסק

מעשה נשואין ,על כן לא שייך להצריך

שהחמיר שהעדי יחוד ימתינו זמן מסויים,

עדים ,דרק קנין בעי עדים לקיומא דאפשר

בשיעור

להתבטל וכו' .ואעפי"כ החמיר כדעת

והיה

לו

גדולה
חומרא
הזמן .ע"כ3 .

 . 3אולם בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סימן צ"ה סק"ז – הנ"ל( כתב דשיעור יחוד הוא חמש דקות.
ובקובץ אפריון לשלמה )עמ' צה הערה ב'( הביא שכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל)] .אולם

תכב
ומ"מ
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בברכה מרובה

בנידון השאלה כאמור אין נעילת
הדלת

מעכבת,

וכמו
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שהעלה

המנחת יצחק דסגי לסגרה בלי מנעול ,דהא
לכל היותר צריך יחוד 'הראוי' לביאה.
וכדברי המקנה הנ"ל לאו יחוד גמור שלא

שתי עיירות סמוכות זו לזו

עוד

ראיתי בספרו שו"ת ירוץ דברו )ח"א

יהא שם שום אדם ,אלא שיהא מקום צנוע

עמ' ש' אות ז'( ע"ד שתי עיירות סמוכות

ומיוחד להם .8וכיון שכן נראה פשוט דמהני

זו לזו ,ולכל אחת מהן שם בפני עצמה כגון

אף אם העדים עומדים ליד פתח אחד.

בני ברק – פתח תקוה ,או תל אביב – רמת

העולה

מן הדברים :העדים יעמדו מבחוץ
ויראו שהדלת נסגרת אף שלא

גן ,לא קיים ההיתר של בעלה בעיר ע"כ.
אביא מה שכתבנו בספר לקט הלכות )ח"ד

עמ' תקלג אות יז( בזה.

ננעלת ,ומהני אף אם העדים עומדים ליד
פתח אחד .ומ"מ לא יכנס לשם שום אדם.

מהו

גדרו של 'עיר' לא נמצא מבואר

וכמו"כ מעיקר הדין הזמן שצריכים החתן

בפוסקים )דבר הלכה סימן ז' אות כא עמ'

והכלה לשהות בחדר יחוד ,הוא בכדי

רסא בנדמ"ח(  ,4וכמעט ברור שכהיום 'בני

שהעדים יראו שמתייחדים.

ברק ותל אביב עיר אחת ממש' ,שאין

הגר"מ גרוס שליט"א אמר לי בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל דהשיעור הוא שש דקות([ .ושהגרש"ז
אויערבאך זצ"ל אמר לו ,שיש הנוהגים שיעור יחוד שבע דקות.
ושם )עמ' צו( עוד הביא מהגאון רבי ניסים קרליץ )שליט"א( ]זצ"ל[ שאמר ,שמעיקר הדין סגי
בשלוש דקות .ורק לכתחילה ישארו העדים חמש דקות .ע"כ.
 . 4וציין לדברי הגה"ק מבוטשאטש בספרו כסף הקדשים )חו"מ סימן רל"א סכ"ז( וז"ד ,צריך
לעיין מהו גבול עיר ,אם שייך בזה כל הסמוך ונראה נדון כעיר] ,כדמצינו לענין קריאת
המגילה .ועיין מה שכתבנו בזה ב'לקט הלכות – פורים' )הערה רס"ב([ .או אזלינן בזה רק כתחום
שבת .או רק בשבעים אמה ושיריים כלגבי תחומין .או אולי בזה רק בתר שמא ,מה שנכלל בשם
העיר בלי שום שם לווי .או אולי שם לוואי בזה כשם העיר ,כגון מה שנוהגין לקרות עיר חדשה
נייא מארק ]כגון מה שהיו קורין בהונגריה 'אוברלאנד' 'אינטרלאנד'[.
וכתבתי במקום אחר אודות כפרים לגבי עניי עירך קודמים ,ואולי גם בזה שייך ספיקות הנ"ל.
וכמו"כ לגבי הא דאיתא )אהע"ז סימן כ"ב ס"ח( כשבעלה בעיר ,לא שייך איסורא דיחוד ,שייך
ספיקות הנ"ל .ואולי שיעור של בעלה בעיר ,הוי רק לפי אומדנא ששייך דילמא השתא אתי וכו'
]כשיטת רש"י עיין לעיל )עמ' תקל([ .ועיר גדולה שרחובותיה מופלגים זה מזה וכל אחת יש להם
שם בפני עצמה ,יש מקום לומר דאין זה כעיר אחת .הגם שבדרך כלל לכל עיר שם אחד בלי שם
לוואי ,וצ"ע .ע"כ.
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תכג

ביניהם הפסק לחלקן לשתי עיירות ,וא"כ

עיירות ,וכ"ש 'פתח תקוה ותל אביב' חשיבי
כעיר אחרת )דבר הלכה – הנ"ל(  ,5משא"כ

לבוא ממקום עבודתו עם מונית )קריינא

קרית הרצוג ופרדס כץ נחשבות כחלק

דאגרתא לבעל הקהלות יעקב ז"ל ח"ב סימן קכ"ב(.
חולקים ,ואמרו בשם החזו"א שאמר

מהעיר בני ברק ,וה"ה קרית ספר וברכפלד
שנחשבות לעיר אחת  ,6דיתכן שכל היכא

ד'רמת גן ותל אביב' חשיב כשתי

דקרוי בשם עיר אחרת יש לה הרגשת

הוי בעלה בעיר ,ובפרט בזמנינו שיכול

ויש

 . 5והובא עוד בדבר הלכה )עמ' רסא בנדמ"ח( דאמר ,שכל תל אביב ואף שכונותיה הרחוקות
חשיב בכולה בעלה בעיר.
עוד הובא עובדא שם )עמ' רלד בנדמ"ח( ,פעם שאל את מרן החזו"א בחור כבן י"ט שנה ,וביתם
בתל אביב ,דמאחר ואביו האלמן נושא עתה אשה אחרת ,והבחור הנ"ל יבוא לעיתים לביתם,
ובפרט בבין הזמנים אוכל וישן בבית זה ,אם איכא חילוק בין אשת אב לאשה זרה .וכמו"כ אם
מהני היתירא דבעלה בעיר ,כדי שיוכל לשהות בבית .והשיבו :דליכא חילוק דין ,ומהני בה בעלה
בעיר ,ושרי לו להיות עמה בבית אף שהדלת נעולה ,בעת שאביו יוצא למסחרו .דאביו היה נוסע
לכל קצוי העיר אף הרחוקים למכור מרכולתו .ושאל הבחור שוב ,האם אף כשהוא נוסע ל'רמת
גן ולפתח תקוה' )דלאביו היה ימים קבועים שנסע למסחרו למקומות ההם( ,השיבו מרן ז"ל:
'שלא' .ושאל הבחור ,הרי אבי עלול לבוא בכל עת ורגע ,השיבו :דאיכא משך זמן שבטוחים
שלא יבא .ע"כ.
 . 6א[ וראה בספר יסוד הטהרה – יחוד )עמ' טז הערה ל'( שכתב ,גבעתיים ובני ברק אינן
נחשבות לעיר אחת לענין בעלה בעיר ,וכן הדין לגבי תל אביב או פתח תקוה לגבי בני ברק
שהן נחשבות כשתי ערים נפרדות .לעומת זאת קרית הרצוג ופרדס כץ נחשבות כחלק מהעיר בני
ברק לענין זה .וכן לגבי קרית ספר וברכפלד שנחשבות לעיר אחת לענין זה.
ב[ והוסיף )שם(  -ומכל מקום כאשר נמצא במקום שיש רצף של בתים ובעלה יכול להגיע עם
רכב בתוך רגעים ספורים ,יש מקום לצרף דבר זה עם עוד סניפים להקל ,עפ"י הוראת חכם לפי
הענין .ודבר זה נוגע למעשה כגון לגבי גבעת שמואל ובני ברק ,שיש רצף של בתים ביניהם.
ג[ ותו הוסיף )שם( – אמנם כאשר נמצאים במרחק קטן ממש ,וכגון בית הנמצא בקצה העיר,
ובעלה נמצא ברחוב או שנים הסמוכים בעיירה שלצידה ,ויכול להגיע תוך כחמש עד עשר דקות,
בזה יש להקל בפשיטות ע"כ .וע"ע בספר לקט הלכות ח"ד – יחוד )עמ' תקלד הערה עג( שהבאנו
מדברי סופרים שכתב כיוב"ז.
ובביאור הענין כתב )שם מקורות וביאורים עמ' קמה אות ח'( ,הנה בחז"ל נמסר לנו דגדר ההיתר

תכד
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ריחוק ,וצ"ע )דברי סופרים – יחוד עמ' צד ס"ק

תקלה( .7

יתן
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רבות בשנים לישב על התורה ועל
העבודה מתוך שלוה ונחת דקדושה.

ה' שיפוצו מעיינותיך חוצה ,ותזכה עוד

f

כשהוא באותה עיר עצמה ,ואין לנו לחדש סברות מליבנו ,ומ"מ כאשר יכול להגיע ממש תוך
דקות ספורות יש מקום לדמותו להולכים בדרך ]כמבואר בגמ' )קידושין פא ,א([ ונתבאר
באחרונים דאין צריך שומר נוסף ,מפני שבעלה שהרחיק לנקביו הוי שומר ,ואף שבדרך אין גדרי
עיר ,מכל מקום עצם סמיכות המקום גורמת שתהא אימתו עליה ושרי .ואף שיש מקום לחלק בין
שם עיר אחרת ,לבין דרך .מ"מ למעשה כשיכול להגיע תוך
היכא שהוא נמצא במקום שיש עליו ¥
רגעים ספורים – חמש עד עשר דקות ,יש להקל .ע"כ.
 . 7הנה האריך שם דאין זה תלוי כלל במה ששניהם נמצאים באותה שם עיר ,אלא הענין הוא
שכל שבעלה במקום קרוב אליה ,יש לה אימה טבעית ממנו ,וכשהוא במקום קרוב שיכול
בקל לבוא משם לביתו ,דבדרך כלל כל שהוא בעיר היא מרגשת שהוא קרוב אליה ,כיון שיכול
לבוא בכל רגע ,ולא בעינן שלמעשה תחוש שמא יבוא ,אלא אף שהיא בטוחה שלא יבוא ,מ"מ
כיון שהוא מקום קרוב אימתו עליה .אבל בעיר גדולה מאוד ,ויודעת שהוא בצד השני של העיר
שהוא מקום רחוק ,אין אימתו עליה .ולפי"ז היה מקום לומר ,שאם המקום קרוב ,אף שקרוי בשם
עיר אחרת מותר ]וכיוב"ז הבאנו בספר לקט הלכות ח"ד – יחוד )עמ' תקלד הערה עב אוק"ג([,
ודלא כמ"ש בספר דבר הלכה )סימן ז' סכ"א – הנ"ל( בשם החזו"א .וצ"ע .ולמעשה בלא"ה ראוי
להחמיר ,שלא הותר אלא היכא דחוששת שיבוא .ע"כ.
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מכתב מהגאון רבי משה חליוה שליט"א
)מח"ס ענפי משה ה"ח ,ושפתי איל ,וגם אני אודך כ"ט כרכים ועו"ס(

כבוד הרה"ג החריף ובקי מוה"ר אמיר
ולר שליט"א ,רחובות יצ"ו,

שלו'
אקדם

וברכה וכט"ס,

פניו בתודה בעבור ספרו היקר
"אמרתו ארץ" – הלכות יחוד

דשדר לן למנא ביד ידידנו הרה"ג מוה"ר
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א ,עיינתי
בו טובא וששתי על אמרותיו כמוצא שלל

להתייחד עם אחותו לפרקים בין שנתגיירה
ובין

שלא

נתגיירה

ויש

אוסרין

בזה

והמחמיר תבוא עליו ברכה – לכאו' יש לדון
בהא נמי ממ"ש מע"כ נ"י לעיל )פ"ב ס"ח(

דמעיקרא דדינא היתר דיחוד אח ואחות הוי
גם כשחד מינייהו פרוץ ויש מחמירים בזה
והמחמיר תע"ב ,ע"ש .ולכאו' סתמא
דמילתא גבי עכו"ם דחשיבי פריצי ,ודוק
בזה.

רב.
בענין יחוד עם זקן מופלג

מ"ש

)פ"א ס"ז( דאסור להתייחד אף עם זקן
מופלג בשנים ומ"מ אם הוא זקן

שתש כוחו וידוע מפי רופאים שאין לו

רופא נשים שעזב עיסוקו אי מיקרי
עסקו עם הנשים

מש"כ

)פ"ו ס"י( וז"ל איש שהיה עסקו עם

גבו"א כלל דיש מקילים להתייחד עמו .הנה

הנשים אך כעת הפסיק לעסוק

עי' נמי בספר אהל יעקב לידידנו הרה"ג

עמהן שוב אינו נחשב כמי שעסקו עם

רי"א סקוצילס שליט"א הל' יחוד )ס"ק

הנשים ומותר לו להתייחד עם ג' נשים

קכ"ט( מאי דנו"נ בזה בטוטו"ד ע"ש היטב.

ויותר עכ"ל .ובהערה )שם ,ס"ק י"ב( כתב

ומ"ש מע"כ נ"י בהערותיו לתלות זה

וז"ל כן משמע מפרש"י )קידושין פ"ב( שכתב

בהשאלה אם יחוד הוי איסור עצמו או

כל שעסקיו עם הנשים שמלאכת אומנותו

גזירה וכו' וכו' עי' במ"ש ידידנו הרה"ג

נעשית לנשים והנשים צריכות לו ע"כ והנה

מוה"ר מתתיהו גבאי שליט"א בהנדפס

בנ"ד שפסק מלעסוק עמהן שוב אינן

בספר אהל יעקב הנזכר )עמוד תשל"ג ,ס"ק ב'(

צריכות לו יותר ולא יבואו לחפות עליו

ע"ש דהאריך בהא מילתא ודוק בזה )ועי'

וכ"פ הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא בספר

מאי דכתיבנא בספרנו ענפי משה בהלכות מאכלי

תורת היחוד )פ"ג הערה כ"ח( וכן העלה בספר

עכו"ם )סימן א'( ע"ש ויל"ד למאי דקמן(.

מנחת איש ח"א )פ"ו סעיף י"ד( ע"ש ,עכ"ל.

יחוד גר עם אחותו

מ"ש

)פ"ב סי"ג( דמעיקר הדין מותר לגר

ולפענ"ד יש לדון בהא מילתא דהנה כידוע
ישנם רופאים שאף שעוזבים המקצוע
לטובת מקצוע אחר מ"מ עדיין יש להם שם

תכו
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דמומחה בענינים אלו שעסקו בהם וישנם

הביא דמרן הגה"ק רבינו חיים בן עטר

שנועצים עמם בביתם בענינים אלו לפרקים

זלה"ה בספרו ראשון לציון )שם( עמד בהאי

שאין

עניינא ובסו"ד כתב וזל"ק "אכן נראה לי

המרפאה פתוחה וכיוצא בזה ,וכפי זה יל"ד

דאעיקרא דדינא פירכא דמלת "אבי" מורה

אי משו"ה מיקרי דעסקו עם הנשים ,דסו"ס

על מעלה גדולה דאשכחן דאלישע היה

עדיין חשיב דהנשים צריכות לו להטעם

קורא לאליהו ז"ל אבי אבי )מלכים ב' ,ב' י"ב(

דנקיט רש"י ז"ל בשלהי דבריו ,ויל"ד בזה.

וכן יהושע קרא למשה אבי אבי ולא היו

חוזר ומודה למע"כ נ"י על מתנתו

אבותיהם .ואילו מלת אבי היא גרועה

מתנתא דאורייתא ויהא רעווא קדם

ופחותה ממלת רבי לא היו פוחתים בכבודם

אבוהון דבשמיא שיזכה להוסיף לאסוקי

לקרותם אבי ,הגם שקראו להם גם כן רבי

שמעתתא אליבא דהלכתא ולהגדיל תורה

פשיטא שלא היו קוראים אבי אלא ודאי

ולהאדירה לאי"ט.

דמלת אבי תורה על מעלה רמה וכפי זה אין

בשעות

וכגון

והנני

לילה

מאוחרות

פחיתות כשיקרא לאביו ורבו "אבי" מידי
בהא דקרא יהושע ע"ה למשה רבינו
ע"ה אבי אבי

דהוי יהושע ואלישע ע"ה ,עכ"ל.

והנה

בעיקר מאי דכתב רבינו זלה"ה

כבוד הרה"ג החריף ובקי מוה"ר אמיר
ולר שליט"א בעמח"ס אמרתו ארץ

אבי" ,ראיתי בראשל"צ מהדו' מכון המאור

על הלכות יחוד,

דהעירו על אתר וז"ל צ"ע דלא נמצא אלא

שלו'
בחיבת

וברכה וכט"ס,

הקודש קבלתי מיד ידידנו הרה"ג

מוה"ר גמליאל הכהן רבינוביץ
שליט"א את ספרו החדש דמע"כ נ"י שו"ת
"ירוץ דברו" בו נו"נ בטוטו"ד בדברי
הפוסקים בד' חלקי השו"ע ותשוח"ח.

כמו

בתו"ד "וכן יהושע קרא למשה אבי

לשון אדוני בבמדבר י"א כ"ח" ,עכ"ל.
אולם עיין בראשל"צ מהדורת ידידנו הרה"ג
מוה"ר משה שווארץ שליט"א דבהערות
אור לציון )שם ,ס"ק י"ב( כתב אדברי רבינו
זלה"ה וזה לשונו "בראשון לציון על יהושע
מביא רבינו בשם מדרש שאחר הסתלקותו
של משה היה יהושע בוכה וצועק אבי אבי

כן הנני מאשר בזה קבלת מכתבו על

רבי רבי וכן מצינו במדרש תנחומא )ואתחנן

תשובותינו גם אני אודך חי"ז חי"ח

אות ו'( שיהושע אמר כן למשה בחייו רבי

ונהנתי מיקרת אמריו ומיני ומיניה תסתיים

רבי אבי אבי ואדוני ,עכ"ל .וע"ע במילואים

שמעתתא ותרבה הדעת.

לראשל"צ על ספר יהושע מהדו' ידידנו

ראיתי

למע"כ נ"י דבספרו )סימן ל"ד( מייתי

הרה"ג הנ"ל שליט"א )עמוד קפ"ב( דמייתי

לדברי רמ"א ז"ל ביו"ד סי' רמ"ב

למ"ש בספרי פרשת נצבים )ס"ק ש"ה( וכ'

)סעיף א'( דס"ל דאביו שהוא רבו קוראו רבי,

עלה דבהגהותיו דהגה"ק מוה"ר סלימאן ן'

והביא מ"ש אהא הש"ך )שם ,ס"ק א'( ,ושוב

אוחנה זלה"ה מגורי האר"י הק' גריס בדברי

ירוץ דברו +
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תכז

הספרי דקאמר יהושע אמשה רבינו ע"ה

בשם רב ,ואפשר דאיכא לדחויי דאף לולי

"אבי אבי רבי רבי" ע"ש היטב ,והם הם

זה היה קוראו אב וכמ"ש דכל המלמד בן

דברי רבינו זלה"ה.

חברו תורה כאילו ילדו ,ואך לצד דאצל

לדון בעיקרא דמילתא דלפום גי'

יהושע היה נמי מעלת גדלו כאב דזה טפי

הספרי דהתם אי' דאמר יהושע

לפום פשטי' על כן קאמר אבי שגדלני

אמשה רבינו ע"ה אבי אבי רבי רבי והדר

מנעורי ,והרבה יש להאריך בכל זה ולא

קאמר "אבי שגדלני מנעורי רבי שלמדני

באנו אלא להעיר.

ויש

דלצד שגידלו

בברכה מרובה

מנעוריו כינה לו שם אב ,אך אילו לא היה

הק' משה חליוה

תורה" ,דלפי"ז משמע

מגדלו מנעוריו יל"ד אם היה קוראו רק

f
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מכתב מהגאון רבי משה שלמה פנחסי שליט"א
)מחה"ס "חייתני נפשי" ג"ח ושא"ס(

לכבוד הרה"ג מעוז ומגדול ,ידיד נפשי

מהראשונים שלמדו כן ,שהעיקר זה במקום

וחמדת לבבי ,מזכה הרבים,

סכנה של שודדים וליסטים וחיות רעות,

אהוב למעלה ונחמד למטה ,מורה צדק

אולם לענין נסיעה ברכב אנו לא מברכים

בעיר רחובות יע"א ,הרב אמיר ולר
שליט"א .קיבלתי את הספרים היקרים
שו"ת ירוץ דברו ח"א ועוד ,ועיינתי בהם

הגומל אלא על הסכנות הבאים מבחוץ של
ליסטים וכדו' ,והנה בתוך העיר אף שיוכל
להיות סכנה אנו לא מברכים היות ואינה
סכנה ממשית כמו שביארו האחרונים ,א"כ

כמסת הפנאי ונהנתי מאד ,ואם ירשה לי

גם בחוץ לעיר מה שגורם סכנה אינו הדרך

כת"ר להעיר בדרך כבוד והערצה

אלא המהירות ,וא"כ אם נשתהה בפקק

כדרכם של לומדי תורה.

מחוץ לעיר זה פחות סכנה מנסיעה בתוך

בענין ברכת הגומל בנסיעה

מש"כ

העיר ,ואף שזה מחוץ לעיר וכך היא
התקנה ,היינו דוקא בזמנם מפני שודדים

כת"ר )בסי' יב( בענין ברכת הגומל

וליסטים וחיות רעות .אבל מפני סכנת הרכב

שצריך לברך בשיעור שעה וחומש

שנוסע מחוץ לעיר יתחדש ג"כ דהוי בכלל

אף שנתעכב בנסיעתו מחמת הפקקים

סכנה של נסיעה וא"כ זה רק דוקא כשנוסע,

מתחייב בברכת הגומל דהרי סוף סוף

ומה שכתב כת"ר דא"כ כל פעם שיש

נשתהה במקום סכנה .ע"כ .ואני עומד

פקקים

שמעלה

ומשתומם מנין לקח זאת ,וכי הסכנה הוא

ומוריד נוסעים נחשבן את הדקות של

מחוץ לעיר ,והרי הסכנה היא מחמת

הנסיעה גרידא .אינו קשה דיש לחלק כל

הנסיעה שמחוץ לעיר ,ובשוהה מחוץ לעיר

דבר שהוא בכלל נסיעה של סכנה ,היינו

אצל חברו בלי לנסוע ג"כ יברך ,ודאי

העצירות לרמזור וכדו' בדרך הנורמל ,זה

שהעיקר הוא בעצם הנסיעה וגורמת לסכנה

נחשב נסיעה של סכנה ,אבל בפקק ארוך
לא  .1הגע עצמך ,מי שיוצא דקה אחת

עצם השהות הוא הסכנה ולכן ישנם

מחוץ לעיר ועמד שם בפקק וחזר לביתו,

ולא השהות גרידא ,אלא א"כ במדבר ששם

ורמזורים

ובאוטובוס

 1טרם כל שי'ח יהיה בארץ ,אודה מאד לידידי הגאון הנז' שעבר על הספר והעיר הערותיו
המחכימות כדרכה של תורה ,על אף טרדותיו הרבות בהרבצת התורה ,בכתיבת חיבורים,
ובמסירת שיעורים לאברכי הכולל אשר בראשותו .ולענין גוף הערותיו אשיב בקצרה את הנלע"ד.

ירוץ דברו +
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תכט

יברך הגומל? והרי כת"ר הביא מחלוקת אם

עמד במקומו ,ולפ"ז העומד בפקק מחוץ
לעיר ולא נסע כלל ,לא יברך  .2ולענ"ד

של מהלך פרסה ,ומדין סב"ל לחוש לב'

נראה שהנסיעה היא הסכנה ,דהיינו זמן של

הטעמים ,וא"כ בשלמא למ"ד משום הזמן,

סכנה בנסיעה ולא בעמידה בפקקים .כן

היינו שהברכה אינה משום שעבר את מקום

נראה לענ"ד הדלה והפשוטה.

אזלינן בתר זמן הנסיעה ברכב או לפי שטח

הסכנה אלא ששהה במקום הסכנה ,לפ"ז
האם מרן החיד"א היה מבטל דעתו
מפני דעת הרש"ש זיע"א

העומד בפקק מחוץ לעיר נימא דיברך.
אולם למ"ד שזה שטח של סכנה מהלך
פרסה ,א"כ בשוהה באותו מקום אינו מברך
הגומל ,דהרי לא הלך מהלך פרסה אלא

עוד

יורשה לי להעיר בדברי קדשו ,בסימן
כ' במחלוקת הרש"ש והחיד"א ,וביאר

הנה אבאר כוונתי בתשובתי הנ"ל ,דאם אדם נוסע מעיר לעיר באופן שבנסיעה ממוצעת אינו
שוהה בדרך שיעור זמן של שעה וחומש ,אך מחמת ריבוי כלי הרכב הנסיעה אורכת זמן ממושך
יותר ,כגון שיש פקקים ועומסי תנועה ,ומחמת כן שוהה בנסיעתו שיעור שעה וחומש ויותר ,אז
בכה"ג כיון ששוהה שעה וחומש בנסיעה שפיר מתחייב בברכת הגומל .לדוגמא ,אם נסיעה
מירושלים לבני ברק בשעות הלילה אורכת כשעה בלבד ,אינו מתחייב ע"ז בברכת הגומל ,אולם
בשעות הצהרים שיש ריבוי תנועה ומחמת כן הדרך אורכת שבעים ושתים דקות ויותר ,בכה"ג
שפיר מתחייב בברכת הגומל .ואף דביני וביני עומד בפקק ונוסע קימעא קימעא ,מ"מ כל שאינו
מסיח דעתו מהנסיעה ,מצטרף כל זה לשיעור זמן של מהלך פרסה .אכן אם נעצרה נסיעתו מבלי
לנוע כלל לפרק זמן ארוך ,כגון שיש תאונה רח"ל ונסגר הכביש ,או כשיש מחסום משטרתי
וכדומה ,באופן שהרכבים עומדים ,ואנשים יוצאים מרכבם ומשוחחים או שוהים בצדי הדרכים,
בכה"ג מסתברא דלא מצטרף לשיעור הזמן הנ"ל ,דהסיח דעתו מן הנסיעה .ונלע"ד דזו גם כוונת
מרן הגרע"י זיע"א במה שהשיב לשואלו הרה"ג ר' יהודה נקי נר"ו )והובא בשו"ת מציון אורה
ח"א סי' ו אות ז( ,וכן נראה כוונת הג"ר בנימין חותה בשו"ת אליבא דהלכתא ח"א )סי' ע( ,וכן
מורה ובא הג"ר גדעון בן משה שליט"א .ושו"ר להגר"ז כהן נר"ו בשו"ת נזר כהן ח"ג )סי' ג(
שכתב כן במפורש .ודו"ק.
 2לפי האמור בהערה לעיל ,יש לומר ממה נפשך ,דלמ"ד דאזלינן בתר השהות ,שפיר שהה
זמן מהלך של שיעור פרסה ,ולמ"ד דאזלינן בתר השטח של מהלך פרסה ,במהלך של
כארבעה קילומטר )בערך( כבר מתחייב ,וע"פ רוב הגמור אין מציאות של נסיעה מעיר לעיר
פחות משיעור מהלך זה .ועל העומד במקומו וחוזר לביתו מבלי שנסע שיעור מהלך פרסה כבר
השבנו דבכה"ג אינו מברך ,אך ודאי שלא זו הכוונה ולא זו המציאות .ודו"ק.
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בטוטו"ד מחלוקתם של הגרע"י והבא"ח

שחלקו עליו .וא"כ גם אם החיד"א יחלוק

בענין ,והסיק לבסוף כן נראה לענ"ד כדברי

על הרש"ש הלכה כדברי הרש"ש .זאת

הגרע"י שהעיקר שאין הכרע לאומדנא דאם

ועוד ,אף להפוסקים שחולקים על הרש"ש,

היה רואה החיד"א דברי הרש"ש היה חוזר

וכי במקרה כזה החיד"א היה פוסק כמו

בו דהרי מצינו בכמה פוסקים שחלקו על

אותם אחרונים דפליגו עליה דהוא רביה?

הרש"ש ולא נמנעו מלהטות מדבריו .ע"כ.

ודאי שהיה פוסק כהרש"ש ,ואף שאין לנו

ואנכי אשתומם כשעה חדא ,וכי להלכה אנו

אומדנא ,מ"מ אין ראיה ממה שחולקים

פוסקים כמו אותם פוסקים שחלקו על

הפוסקים עליו ,דהרי היה מבטל דעתם מפני
דעתו  .3צא וראה בדברי האריז"ל מש"כ

הרש"ש ,הרי העיקר כדברי הרש"ש אף

 3אחר המחילה מכת"ר לא זכיתי להבין הערתו ,דכל המעיין בתשובתי הנ"ל ראה יראה שלא
באנו להכריע כמי אנו פוסקים להלכה ,אלא כל הנדון סובב האם מרן החיד"א היה מבטל
דעתו מפני דעת מרן הרש"ש .לכן מ"ש כת"ר דאין אנו פוסקים כהחולקים על הרש"ש אלא הלכה
כהרש"ש וכו' .הנה אין זה ענין כלל לנדון בתשובה .וכמו כן מ"ש דהחיד"א היה פוסק כהרש"ש
ודלא כהחולקים עליו .הנה זאת ראינו שבמקומות מסוימים פסק כהרמ"ע מפאנו והרמ"ז והר"נ
שפירא כנגד הרש"ש זיע"א ,כמבואר בתשובה שם ,וזאת אע"פ שידע שהרש"ש לא סובר כמותם
)אלא שלא ראה נימוקו בספריו(.
ומה שכתב כת"ר שעיקר הראיה שמרן החיד"א לא היה חוזר בו מפני דעת הרש"ש כי מצינו
פוסקים שחלקו על הרש"ש אינה ראיה וכו' .אחר המחילה מכת"ר ,לא זאת הכוונה ,אלא הראיה
היא שמצינו ל"תלמידיו המובהקים" של הרש"ש שחלקו עליו במקצת דברים ,כגון התורת חכם,
ומהרי"ט אלגאזי ,ומהר"א פירירא ,ומהר"א עזריאל ,ומהר"ד מג'אר ועוד .כיעו"ש .וא"כ יש
לומר שגם כלפי מרן החיד"א שנחשב לתלמידו אין אומדנא שהיה מבטל דעתו כליל מפני דעת
הרש"ש .ודו"ק .ומה גם שאלו הנזכרים למדו אצל רבם הרש"ש זמן רב יותר ממרן החיד"א,
ונחשבו לתלמידיו המובהקים כידוע .משא"כ מרן החיד"א דהשנים שהסתופף בחברת רבו מרן
הרש"ש ז"ל בבית אל היו בעיקר בצעירותו עד שנת תקי"ד ,כמ"ש הגרי"מ הלל שליט"א בשו"ת
וישב הים ח"א )סי' ח בהערה עמ' קמב( ,דאז כתב מרן החיד"א בכתי"ק שטר ההתקשרות השניה,
ושוב נסע לחו"ל בשליחותו הראשונה משנת תקי"ד עד תקי"ח .ומתקי"ח עד תקכ"ד חי
בירושלים ושימש בבית דין .ושוב בתקכ"ד יצא למצרים עד תקכ"ט שחזר לארץ ישראל ,אבל
גר בחברון ,עד למסעו השני מתקל"ג עד תקל"ח שכבר אז בתקל"ז נפטר מרן הרש"ש ז"ל .נמצא
שמשנת תקכ"ד שאז יצא למצרים ,מאז מעולם לא חזר לגור בירושלים ,ובודאי שלא המשיך
ללמוד ולשמש לפני רבו הרש"ש ז"ל.

ירוץ דברו +
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ביבי"א דכבר הגר"א חולק על האריז"ל

אומר כן ,רוב המאכלים נעשים ע"י

בכמה מקומות ,וא"כ איך יתכן לומר דאילו

השפחות האסורים .עכ"ל .הרי לשיטת

ראה מרן הש"ע דעת האריז"ל לא היה חולק

המתירים בבית ישראל הכוונה לשפחות,

עליו .ע"ש .אולם החיד"א למד דאף שישנם

ומי

ישראל

שחולקים על האריז"ל ,מ"מ אין מכאן ראיה

ובשפחות .ודו"ק .וע"ע בשו"ת ברכת

דמרן הש"ע לא היה חוזר בו היות והלכה

יהודה ח"א )חיו"ד סי' כו( ,ובשו"ת דברי

כמותו .אולם נראה לומר דהעיקר בסתמא

בניהו חי"א )סי' נו אות יב( .אולם במקום

דאם החיד"א היה רואה או יודע במקומות

שיש זריקת קיסם לתנור אפשר לעשות ס"ס,

שלא כתב דעת הרש"ש ,היה חוזר בו ,אלא

מ"מ דעת הבא"ח דאין לעשות ס"ס בכה"ג,

א"כ כותב מפורש ואני על משמרתי

וכן בקדש חזיתי להרב מעשה ניסים בספרו

אעמודה ,במיוחד במקומות שהרש"ש ביאר

)שם דף כג( דאחר שהביא דברי הרב ברכות

דבריו ע"פ הסוד בביאור חדש שלא דן בו

)בצעירותו( שכתב מדברי החיד"א שעושים

החיד"א.

ס"ס נגד מרן בב' מקומות ,כתב דלא דק
והמעיין יראה במחזיק ברכה דאין ב'

בישולי עכו"ם בבית ישראל ע"י
משרתת גויה

ובמחילה

שאוסר

היינו

גם

בבית

הספיקות נגד מרן ז"ל ,והעיקר כמ"ש ברב
פעלים ח"ב )חיו"ד סי' ז( דלא עבדינן ס"ס

מכת"ר ראיתי מ"ש בחלק יורה

נגד מרן .עכת"ד .מ"מ אין להוכיח מהרב

לזוג

ברכות ממ"ש בצעירותו והעיקר כפסק

להתארח בבית הורי הכלה אף שיש שם

הבא"ח

כדברי

משרתת גויה שמבשלת תבשילים ,דיש בזה

החיד"א בכל דבר ,כמו שהעיד משם זקנו

כמה ספיקות להקל .והנה לענ"ד נראה דאין

הרמ"ח .וכן עיקר בשו"ת אור לציון ח"ב
בהקדמה ענף ב' אות ה' .ע"ש .4

דעה

)סי'

כה(

שמותר

להקל בזה מדין ס"ס ,שמא אין בישול

במקום

מנהגו

שנהגו

עכו"ם בבית ישראל ,ושמא בשפחות שלנו
מותר ,דהרי פשוט וברור שבשפחות שהיו

פקידה ביוצא לדרך

פעם נמצאים בבית ישראל ואעפ"כ מרן
אסר .וראיתי בספר הישר לר"ת )סי' תשלג(

אבל בבית ישראל מותר שאם אין אתה

ובהלכות

נדה )סי' כו( נהנתי לראות איך
מפלפל בדברי רבותינו בענין

 4הנה כת"ר יעיין בגוף השאלה שם דמיירי בשעת הדחק ,שהזוג הנם בעלי תשובה ,שהבעל
ציין שאם נאסור להם להתארח אצל חמותו יש בזה סכנה רוחנית לאשתו וגם בעיות של
שלום בית וכו' .ולמעשה אמרנו להם שיעמידו נר נשמה גדול שיודלק ע"י ישראל שממנו תדליק
המשרתת את האש כאשר תרצה לבשל .וכדאים הם הגאונים משנת אליעזר די טולידו ,והחקרי
לב ,והפני יצחק אבולעפיא ,והסבא קדישא אלפנדארי ,ורבי אברהם הכהן מסאלוניקי ,ומרן

תלב
פקידה
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שנאמרה

ביוצא

לדרך

הינה

יחוד גמור ,וכעין זה כתב בתפארת למשה
)יו"ד סי' שמב על הש"ך סק"ה( .אולם לענין

בתשמיש ,וכן עיקר.

אולם

 +ירוץ דברו

להלן )בסי' לו( כתב בדעת הראב"ד
שצריך שמירה ביום דינה כמו שאר

נשים ,יש להוסיף דיש מפרשים דס"ל

הלכה יש להקל כמו שכתב כת"ר ,כדברי
החינא וחסדא.

בברכת התורה להגדיל תורה ולהאדירה

כשאר נשים בדין היתר יחוד ולא בדין היתר

משה שלמה פנחסי בן לאדמו"ר יוסף
שלום פנחסי.

והם מהרש"ל )בכתובות ס"ק סו( דביום אינו

מחבר הספרים "חייתני נפשי".

יחוד לגמרי ,דהיינו לא כהרמב"ן והרא"ש,

f

הגר"ע יוסף זצ"ל לסמוך עליהם בשעת הדחק כזו ,דעבדינן ס"ס אף היכא דב' הספיקות הם נגד
מרן .ודו"ק.
ואסיים בברכה לכת"ר שליט"א ,שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת ושמחה,
בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכוטו"ס.

ירוץ דברו +
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תלג

מכתב מהגאון רבי יוסף אביטבול שליט"א
)מח"ס שערי יוסף ועו"ס נכבדים(

בדין רבו מובהק בזמן הזה

לכבוד

בס"ד

בחברותא לבדו ,ובפרט שכיום רוב בני

יום ג' כג מרחשון תשפ"א

הישיבות אין עיסוקם בהלכה וממילא לא

הגאון האדיר והנפלא רבי גמליאל
הכהן רבינוביץ שליט"א בעמח"ס

גם אני אודך ופרדס יוסף החדש על
המועדים ושא"ס ,שלו' רב.

ראיתי

הספר הנפלא שו"ת ירוץ דברו
להגאון רבי אמיר ולר שליט"א

מהעיר

רחובות,

אשר

נושא

ונותן

שייך כאן את הדין של רבו מובהק כשאין
עיסוק הרב בהלכה ואינו בקי בשו"ע
ונושאי כלים ,וכל שלא מגיע ע"י דרך
הלימוד של רבותיו להיות תלמיד חכם
הראוי להוראה אינו בגדר רבו מובהק
עתכ"ד ,יעו"ש.

אלא

דבעיקר כל דין רבו מובהק ,מצינו

במלחמתה של תורה לאסוקי שמעתתא

בשו"ע )סימן רמב סעיף ל( שכתב ,כל

אליבא דהלכתא ,ושם בחלק יו"ד סימן לב,

אלו הדברים שאמרנו שצריך לכבד בהם את

כתב לדון לענין רבני הישיבות שאין להם

רבו לא אמרו אלא ברבו מובהק והיינו

בזמנינו דין רב מובהק שהרי אין רוב חכמת

שרוב חכמתו הימנו אם מקרא מקרא ,אם

התלמידים מהם ,שרוב למודם לומדים עם

משנה משנה ,אם גמרא גמרא ,ומבואר

החברותא ,ועוד שע"פ רוב אינם מקבלים

מהשו"ע שהכל תלוי בתפיסתו של התלמיד,

מהם הדרכה להגיע לפסק הלכה בעומק

והוא כדעת רש"י בב"מ )דף עג ע"א( והרא"ש

העיון כמ"ש מהרי"ק והרמ"א והערך לחם

)שם פ"ב סימן ל( .אולם בשיטמ"ק )ב"מ שם(

והלבוש ,אלא רוב למודם במשא ומתן עיוני

כתב ,שרב מובהק היינו דוקא כשלימדו

זמן זמנים ,על דרך הפלפול והחריפות

הרב כל חכמה וחכמה מכל חלקי התורה,

כידוע ,והביא שכן כתב מרן הראשון לציון

אבל ברמ"א כתב ,ובימים אלו עיקר הרבנות

הגר"י יוסף שליט"א בילקוט יוסף )שבת כרך

אינו תלוי במי שלמדו הפלפול וחילוקים

א' חלק ג' עמ' תטז( שאין לרבני הישיבות

שנוהגים בהם בזמן הזה ,רק במי שלמדו

בזמן הזה גדר רבו מובהק ,שמלבד שאין

פסק הלכה והעמידו על האמת והיושר,

רוב תורתם מהרב שהרי רוב תורתו לומד

ומוכח דהעיקר הוא בהלכה.

תלד
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ונחלקו

הפוסקים לפי השו"ע ,מה הדין
אחד

בחכמתו

במקרא

פג( שבזמן הזה אין לנו דין רבו מובהק כיון

ואחד

במשנה וכו' .הנה בשו"ת הרדב"ז ח"ו )סימן

ב' אלפים קז( כתב ,שרק שלמדו תלמוד הוא
חשיב מובהק ,כי התלמוד כלול הכל
כדאיתא בסנהדרין )דף כד ע"א( .אבל הש"ך
)סקי"ב( כתב ,שבכל חלק מחלקי התורה
שייך שיהיה לו רב מובהק .ומוכח שלדעת
השו"ע סגי רב מובהק אפי' על חלק .וא"כ
נראה דה"ה ראש הישיבה יכול להיות רבו
מובהק כיון דמלמדו גמ' .וע"ע בשו"ת
דברי מלכיאל ח"ב )סימן עד( שביאר ,שכל
החילוק בין רב מובהק שלמד ממנו את רוב
חכמתו ,לאינו מובהק ,הוא רק כשאינו
לומד לפניו ,אבל בתקופה שלומד לפני רבו
דינו כרב מובהק ,וא"כ הוא הדין בראש

 +ירוץ דברו

שאנו לומדים מן הספרים.

אולם

בשו"ת

מהרי"ק

)שורש

קסט(

בתשובתו למהר"י ברונא ,כתב
שאף בזמן הזה שייך כל דיני רב מובהק,
ומוכיח ממה שכתבו הרמב"ם והטור
שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ,ולא
כתבו שלא נוגע דין זה בזמן הזה ,אלא
דבשו"ת מהרשד"ם כתב ,שהרי הרמב"ם
דרכו לכתוב אף דברים שאינם נוגעים בזמן
הזה ,וע"ע בשו"ת וישב משה )סימן קכב אות
ו( ,וע"ע בשו"ת דברי יציב )יו"ד סי' קלא(

שכתב שמי שנותן לאדם אורחות חיים ודרך
מוסר הרי הוא חשיב רבו מובהק.

והנה

בגדר דין רבו מובהק ,כתב במהרי"ק

הישיבה .אלא דיש לומר דלפי מש"כ בערוך

)שם( ,שמי שמעמידו על דרך האמת

השולחן )יו"ד סי' רמב סעיף כט( שרב מובהק

והיושר ולמדו דרכי פסיקת ההלכה הוא רבו

שנתמנה למרא דאתרא להורות ולדון,

מובהק .וע"ע בש"ך )יו"ד סימן רמ"ב סקי"ב(

נחשב לגבי בני המקום כרב מובהק.

שכתב לבאר ,שיכולים להיות לאדם כמה

והנה

לענין הזמן הזה ראה בארחות חיים
)הל' ת"ת אות כא( וכן בסמ"ק )מצוה

קיא אות נא( בשם המהר"ם ,וכן כתב בשו"ת
מהרשד"ם )חו"מ ס"א( ובלחם משנה )הל'

ת"ת פ"ב ה"ג( בשם חכ"א יעו"ש ,וכן כתב
בשו"ת יד אליהו )פסקים סימן מא( וכן בשו"ת

רבנים מובהקים בתחומי התורה השונים,
כגון מקרא גמרא אגדה ,ולמד כן מד'
הריב"ש והשו"ע .וכיוצא בזה כתב בערוך
השולחן )סימן רמב סי"ט( שיכולים להיות
לאדם כמה רבנים מובהקים .יעו"ש.

והנה

בשו"ת נודע ביהודה )תנינא אה"ע סימן

דברי חיים )ח"ב אות סו( וראה עוד בחכמת

פג( כתב לדון וז"ל :ועל דבר אשר

אדם )כלל קד ה"א( דכיון שרב מובהק היינו

שאל על הסידור קידושין בגבול השייך

שלמד ממנו את רוב חכמתו ,א"כ בזמן הזה

להרב ממושקאץ אחר שהמתינו כל היום על

אין לנו רב מובהק .ועוד כיון שאנו לומדים

הרב ההוא ולא בא וכו' ,ואמנם כבר מצד

מן הספרים ,וכן כתב בשו"ת בנין ציון )סימן

המנהג נהגו הרבנים סלסול בעצמן ומצד

ירוץ דברו +
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המנהג אין אחר יכול לסדר וכל זה אם הרב

אלא א''כ הם יודעים שהם טהורים וכו',

היה שם וכו' .עכ"ל .ולפי"ז יש לדון במנהגי

ומ''מ אחר שפסק שאפשר להניח לא חילק

בחורי ישיבה שנותנים רק לראש הישיבה

בזה ,ועוד כמו שהביא שם תשובתו של

לקדש ולא נותנים לרבנים ,ומ"מ י"ל דכיון

חכם שלום כהן שליט''א שהרי שייך

דראש הישיבה לא חשיב רבו מובהק ,כיון

לחשוש בזה גם אחרי החתונה ,ולכן זה לא

שאין תורתם מראש הישיבה א"כ י"ל דאין

משנה .ולכן נראה שיכול להניח אף

להם כלל חיוב בזה.

בפרהסיא.

וכמו

כן יש לדון בזה נפק"מ לענין לשבת

והנני

מצרף תשובתו של מרן הראשון
לציון הגר''י יוסף שליט"א בעניין

במקומות ראשי ורבני הישיבה ,אם

זה:

חשיבי רב מובהק או לא ,יען כי ראיתי

בס"ד,

בקונטרס ידי כהן שיח אברכים שכתב לחלק
בזה בין רבו לבין רבו מובהק ,שברבו

לכבוד

מובהק יש להחמיר בזה ,וע"ע בהסכמה של
הראשון לציון לספר יד בתשובה לידידינו

ט"ז חשון תשפ"א,

היקר והנעלה ,שוקד באהלה של
תורה ,כש"ת ה"ה סיטבון יוני נ"י

לשאלתו

אודות הבן שבעוד ג' חודשים

הגר"י דהן שליט"א שכתב ,שכל האיסור

נכנס לעול המצוות ,ממתי יכול

לשבת במקומו הינו דוקא לגדול הדור

להקדים ולהניח תפילין ,ועוד שואל שהבר

יעו"ש .והוא כנ"ל לשיטתיה דהראש ישיבה

מצוה שלו יחול בפרשת יתרו ,והוא רוצה

אינו חשוב רבו מובהק ,וע"ע בגם אני אודך

לקרוא את כל הפרשה עם עשרת הדברות

תשובות מהגאון רבי משה חליוה )חלק ח'

האם יכול.

עמ' מג( שהעלה להתיר בשם כמה פוסקים
וכן ראה עוד בס' יד בתשובה )סימן יז(

שהעלה להתיר כיון שאינו נראה כגאוה,
וע"ע בגדר רב מובהק בס' הדר זקנים )עמ'

 ,(123ובס' קימה והידור ) (177יעו"ש.
בחור רווק האם יניח תפילין דר"ת

וראיתי

הנה

הלכות תפילין

)סי' ל"ח סעיף א'(

מבואר ,שמדין חינוך מצוה על האב לחנך
את הבן במצות תפילין להניח תפילין שנה
קודם ,וגם רשאי לברך עליהן ,וכן מנהג
הספרדים ,ואמנם כל זה אם הוא יודע
לשמור גופו בטהרה ולשמור על קדושת
התפילין ,והכל תלוי בזה.

מש''כ לדון בסימן ג' האם בחור
רווק יניח גם תפילין של רבינו

בספר ילקוט יוסף דיני חינוך לקטן

והנה

בברייתא )סוכה מב (.אמרו :קטן

תם ,והאריך בזה מכל דברי הפוסקים בטוב

היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו

טעם ודעת ,והעלה שנכון להניח אבל יניח

תפילין .ופרש"י ,שהכוונה שיודע ליזהר

בצנעא ולא בפרהסיא ,ותמהתי מדוע אחר

לשמור על קדושת התפילין שלא יכנס בהם

שהביא שם פסקו של מרן הגרע''י זיע''א

לביה"כ .והסמ"ג פירש ,שיודע ליזהר

בהליכות עולם שבחורים רווקים לא יניחו

להיות נקי לשומרן בקדושה ובטהרה ,ושלא

תלו
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ישן בהם .וכמו שאמרו בשבת )מט (.במעשה

כדעת בעל העיטור ,נגד דעת רוב הראשונים

של אלישע בעל כנפים .וכן פירש הסמ"ק.

הנ"ל .וכבר העיר בזה הב"ח שם ,דהיאך

ומפשט דברי הברייתא נראה שהכוונה על

הרמ"א פסק נגד רוה"פ .ואפשר שלא נהגו

קטן שהגיע לחינוך ,ועדיין לא הגיע לגיל

כן אלא רוב העולם שאינם יודעים לשמור

בר מצוה .ומ"מ יש לחנכו במצות תפילין,

על עצמם בנקיות כראוי .אבל עכ"פ קטן

כיון שיודע לשומרן בנקיות ובטהרה .וכן

הלומד תלמוד ויודע לשמור עצמו בטהרה,

אמרו בכיו"ב בערכין )ב (:הכל חייבים

אפי' אינו אלא בן י"ב שנה ,איה"נ אביו

בתפילין .ופירשו בגמרא לרבות קטן היודע

חייב לקנות לו תפילין ולחנכו בטהרה.

לשמור התפילין.

ודלא כהרמ"א .וכ"ד מהר"ש הלוי )חאו"ח

ואמנם

בעל העיטור )בהלכות תפילין חלק

שביעי דף סא( כתב ,דמה שאמרו
קטן היודע לשמור תפילין היינו בין י"ג
שנה ויום אחד .שהרי אמרו שם ,קטן היודע
לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית

סימן א'( ,דדוקא בארצות אשכנז שנהגו ע"פ
בעל העיטור יש להם להמשיך במנהגם,
אבל אנו הספרדים אין לנו אלא דברי מרן
הש"ע .וכן פסקו :בחקרי לב )סימן ח'(,
ובעולת

תמיד,

אחרונים.

הגרנות ,ואם קטן ממש הוא ,הרי שנינו
במגילה )כד (.קטן לא ישא כפיו .וביבמות
)צט (:אמרו ,חרש שוטה וקטן אין חולקין

ובשלחן

גבוה,

ועוד

והנה

יש גם מהאשכנזים שנהגו להקדים
את

זמן

הנחת

התפילין

לקטן,

להם תרומה בבית הגרנות .ע"כ .נמצא

וכמ"ש בספר שערי הלכה ומנהג )חב"ד,

שלדעת בעל העיטור אין דין חינוך בהנחת

חאו"ח עמוד עז( ששמע ממו"ח האדמו"ר

תפילין .אולם רוב הפוסקים חלקו עליו בזה.

הוראה לרבים להתחיל בהנחת תפילין ב'

ופירשו ,דקטן הנאמר כאן היינו קטן שהגיע

חודשים לפני הבר מצוה .ובבית הרב היו

לחינוך .וכן מבואר בתשובת רב יהודאי

מתחילין להניח תפילין זמן רב קודם לזה.

גאון] ,ראה בספר המנהיג הלכות תפילין

והאדמו"ר מוהרש"ב עצמו התחיל להניח

עמוד תקצח[ .וכן כתבו התוס' והרא"ש,

תפילין בשנת י"ב ,או י"א .ועוד כתב שם

והמרדכי )בפרק ג' דברכות כ .(.וכן דעת

)עמוד עט( שמנהג העולם לחנך היתום להניח

הרשב"א ,הרא"ה ,בפסקי הרשב"ץ ,ועוד.

תפילין במלאת לו י"ב שנה ,כדי לזכות

וכן פסק מרן בשלחן ערוך )סימן לז סעיף ג'(:

המת .וצע"ק מה זכות בזה שעושה דבר

קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא

שאינו שייך לזה ,ואפילו לא משום חינוך,

יישן ושלא יפיח בהם חייב אביו לקנות לו

משא"כ בקדיש ,ועוד דבקדיש בני חיובי

תפילין לחנכו .ואמנם הרמ"א בהגה שם

עונים אמן .ושומעים איך שמצדיק את הדין

כתב ,ויש אומרים שפירוש קטן הנאמר כאן

וכו' .וי"ל בדוחק .ועוד מובא טעם דכיון

דוקא כשהוא בן י"ג שנה ויום אחד .וכן

שחסרים הדואגים עבור הבן ,או עכ"פ אחד

נהגו ,ואין לשנות .והיינו ,דתפס לדינא

מהם לכן צריך ללמדו בעוד מועד ,ומה

ירוץ דברו +
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תלז

שמקדימים דוקא לי"ב שנה ,הוא ע"פ מה

הוא בחזקת גדול ומצטרף למנין ויכול

שאמרו בגיטין )נב (.דאפוטרופוס לוקח

להיות ש"צ ,ואף לקרוא בתורה וגם יכול

תפילין ליתום .וביתום בן י"ג שנה הרי הוא

לקרוא בפרשת יתרו יחד עם עשרת

גדול .אלא דמנא לן שהוא בגיל י"ב שנה.

הדברות .ואף אם אין ידוע אם הביא ב'

ועיין בשו"ת הריב"ש )סימן תסח( ,ובשו"ת

שערות ,סמכי' על חזקה דרבא שמסתמא

מהריב"ל ח"ב )פרק טו( ,ובפמ"ג )ס"ס לז(.

הביא ב' שערות ,ורשאי להוציא אחרים ידי

ע"ש .ובערוה"ש )סוף סימן לז( כתב ,שאין

חובה ,וכ"ש בקריאת התורה שהיא חובת

נכון לעשות כן ,כיון שצריך ליזהר בקדושת

צבור.

התפילין ,ובאות חיים )סק"ה( הוסיף ,שלא

ומה

ששאל אם יכול להניח גם תפילין של

יקדימו להניח אפי' יום אחד ,ואפילו יתום.

ר"ת ,הנה ,אף על פי שמרן השלחן

אך מנהג חב"ד להקדים ב' חודשים ,וכנז'.

ערוך כתב ,שלא יניח תפילין דרבינו תם

ז"ל הרמב"ם )פ"ד מתפילין הי"ג( :קטן

אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות ,וכן

היודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו

נהגו רבים ושלמים להניח רק תפילין

תפילין כדי לחנכו במצוות .ודייק הגרי"ז

דרש"י ,מכל מקום בזמן הזה שהנחת

והנה

מבריסק ,דהרמב"ם דייק לכתוב "תפיליו"
דמיירי שיכול לשמור התפילין ולא לזורקם
לארץ ,ולא לשחק בהם או להכניסם בבית
הכסא .אבל הרמב"ם לא קאמר לשמור
תפילין ,לא להסיח דעת מזה וכדומה .אלא
תפיליו ,דהיינו תפילין גופא .וראה מ"ש
בזה בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב )סימן

כט( .וראה עוד בשו"ת חבלים בנעימים ח"ג
)סימן ג'( ,ובשו"ת לב שלמה )סימן א'(,
ובשו"ת מהר"ש לבית הלוי )סימן א'(,
ובשו"ת פרחי כהונה )סימן כב( .ובתשובות
והנהגות הנ"ל.

ומרן

תפילין דרבינו תם נפוצה גם אצל אברכים
ובעלי בתים יראי שמים ,אין לחוש יותר
משום יוהרא .ולכן מצוה שכל אחד ואחד
יחוש לדברי גדולי הפוסקים ,שסוברים
כדעת רבינו תם ,ומה גם שכן מבואר
בתלמוד ירושלמי ,ולא יכנס ח"ו בספק של
קרקפתא דלא מנח תפילין .ומכל מקום
בחורים רווקים נכון שלא יניחו תפילין
דרבינו תם ,אלא אם כן יודעים בנפשם
שמחשבתם טהורה כל זמן שהתפילין
עליהם .וכפי שביארנו בס"ד באריכות
בילקוט יוסף או"ח )הל' תפילין סי' לד הלכה ג
ובהערה .וכן בספרנו שארית יוסף חלק א עמ'

אאמו"ר זיע"א הנהיג אותנו להניח
תפילין כששה חודשים קודם הבר

מצוה ,כדי שנהיה רגילים בהנחת התפילין
במקומן .והיה מזהיר על גוף נקי.

ולענין

תמא(.

וכתב

בתשובת מהרי"ל )סי' קלז( ,שצריך
המחמיר ]להניח גם תפילין של

ר"ת[ להיות מפורסם ומוחזק בחסידות.

קריאת התורה ,הנה כיון שנכנס

והובא בב"י )סי' לד ד"ה ומצאתי בתשובה

לגיל שלוש עשרה שנה ויום א',

אשכנזית( .והביא שם משו"ת מן השמים

תלח
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)סי' ג'( שעשה שאלת חלום ע"ז ,ואמרו לו,

זוגות ,לכן גם אני נהגתי כמותם ,ששוב אין

שהואיל ולא נהוג מיחזי כיוהרא ,ואין

כאן יוהרא .ע"כ .גם מרן החיד"א בשו"ת

ליטול את השם אלא מי שמוחזק ומפורסם

חיים שאל )סי' א'( כתב ,שדברי מרן הם לפי

בחסידות ,מה שלא היו כן כל אותם

דעת הפוסקים ,אבל לפי דעת המקובלים

שראיתם נוהגים כן וכו' .וכ"פ מרן בש"ע

ששניהם צריכים ,גם מי שאינו מוחזק

)סעיף ג'( ,וז"ל :לא יעשה כן אלא מי שהוא

בחסידות יניחם ,וכן המנהג בארץ הצבי זה

מוחזק ומפורסם בחסידות .ע"כ .והיינו

שנים רבות ,שרוב תלמידי חכמים וגם בעלי

משום דמיחזי כיוהרא .ובבאר היטב )סק"ו(

מקרא ומשנה מניחים ב' זוגות .ומ"ש

כתב ,נשאלתי על אחד שהיה נוהג להניח

המהרי"ל דלא חזינן לרבנן קשישי שנהגו

תפילין של ר"ת לאחר התפלה בפרהסיא,

הכי ,היינו בזמנו שעדיין לא נודע שעל פי

בפני הקהל ,אי מיחזי כיוהרא ,פסק

הקבלה צריכי תרוייהו .ע"ש .וכ"כ עוד

בתשובת מהר"ש הלוי דמיחזי כיוהרא

בספרו ברכי יוסף )סק"א( שרוב תופסי

וצריך שיבטל מנהגו .וכ"כ בתשו' שבות

התורה וקצת בעלי בתים מניחין שתי זוגות

יעקב ח"ב )סי' מד( שאפי' אם מקצת עושין

תפילין ,ולא מיחזי כיוהרא .ע"כ .וכן הוא

יש בו משום יוהרא .גם בהגהות יד אהרן

במחזיק ברכה )סי' לד סק"ב( .והובא בשערי

אלפנדארי החמיר בזה ,כיעו"ש .וכתב

תשובה )סק"ו( .גם בשיירי כנה"ג )או"ח סי'

במשנ"ב )ס"ק טז ויז( שאף אם ירצה להניחן

לד הגהות ב"י ס"ג( כתב על דברי הב"י ,נ"ב,

רק לאחר התפלה ,גם לא יעשה כן .שכיון

כל מי שירצה להניח שתי זוגות יניח.

שהעולם נוהגים כרש"י נראה כיוהרא מי

הרמ"ע מפאנו סי' לו .ע"כ .וכ"כ בשו"ת

שחושש להחמיר על עצמו בזה ,אם אינו

תורת יקותיאל )סי' יא( ,ובשו"ת זכרון יהודה

מוחזק שמחמיר על עצמו ג"כ בשאר

)סי' יט( ,ובשו"ת מהר"ם בריסק )סי' יג(.

דברים.

וכ"כ ביפה ללב )סי' לד אות ב'( .ע"ש.

אולם

בזמן הזה כבר נהגו רבים להניח

ובשו"ת תשובה מאהבה ח"ב )סי' רכב( כתב

תפילין דר"ת ,וכמ"ש בשלחן גבוה

לפרש מ"ש מרן שלא יעשה כן אלא מי

)סי' לד סק"ד( ,בעיר גדולה של חכמים

שמוחזק בחסידות ,דהפירוש הוא שלא

שאלוניקי היו רבנים גדולים שלא הניחו

יעשה כן להניח שניהם בבת אחת .וכן פירש

אלא תפילין של רש"י בלבד ,וכגון הרב

בספר אות חיים )אות ט'( .וכתב עוד

הגדול מהר"י קובו ,והרב הגדול מהר"ש

בתשובה מאהבה בח"ג )סי' תלא( דמיחזי

אמאריליו ,ומורי מהר"י דוד בעל בית דוד,

כיוהרא לא שייך אלא אם הוא מניח הב'

מפני שחששו למ"ש מרן שלא יניחם אלא

זוגות של רש"י ור"ת בבת אחת ,אבל בזה

מי שמוחזק ומפורסם בחסידות ,וגם אני

אחר זה לא מינכרא לאינשי כל כך .ומכ"ש

נהגתי כן אחריהם .וכשעליתי לירושלים

אם מניח של ר"ת בחדרו ביחיד ,וזו היא

ת"ו ראיתי שאפילו מאן דהוא מניח ב'

כוונת הב"י )סעיף ג'( במ"ש לא יעשה

ירוץ דברו +
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כן.

ואדרבה

המתפלל

במקום

כן אלא מי שהוא מוחזק וכו' ,ר"ל להניח

נוהגים

שניהם בבת אחת .וכן נראה מפורש ממאי

שנוהגים להניח גם ר"ת ואינו מניח ר"ת,

דאיתא בסידור האר"י ז"ל ,שלא היה מניחם

בזה יש לחוש ליוהרא ,כעין מ"ש רבינו

בפעם אחת מפני היוהרא ,כי אם אחר

עובדיה מברטנורא בפרק ב' דברכות ,דחתן

התפלה .והובא בעט"ז .ואם כן לפי מנהגינו

כיום קורא ק"ש ,ואם לא יקרא הוי יוהרא

שלא להניח הב' זוגות דרש"י ור"ת בבת

לומר שהוא מכוין .ובפרט לפי מ"ש הגאון

אחת ,רק בזה אחר זה ,בודאי שאין שום

מליסא בחוות דעת )יו"ד סי' קי בבית הספק(

מקום עכשיו למנוע עצמו מלהניח תפילין

דבמצות עשה לכולי עלמא ספק דאורייתא

דר"ת .וע"ע בספר ווי העמודים על היראים

לחומרא מן התורה ,דבעינן שיהיה ודאי

)סי' לו אות י( .ובשו"ת יהודה יעלה קובו

ולא ספק .וכ"כ בשו"ת מוצל מאש )סי' יג(,

)חלק יו"ד סי' ג( ,ובספר יפה ללב )סי' לד(.

ובשו"ת דברי חיים מצאנז )סי' יב( .וראה

ובשו"ת אור לי )סי' כד( .ובשו"ת מנחת

מ"ש הפמ"ג בפתיחה כוללת ח"ד )אות יג(.

יצחק ח"ג )סי' קמד אות ב'( ,וח"ו )סי' ז'(.

ולכן צריכים להניח גם ר"ת לקיים בודאי

בשו"ת אגרות משה )ח"ד מאו"ח סי' ט'(

מצות תפילין .וכ"כ בישועות יעקב )סי' לד(

כתב ,וכבר העיד הכ"מ דכבר פשט

דמחמירין להניח גם ר"ת משום ספק

המנהג בכל מקום כדברי רש"י בסדר

במצוה של תורה .גם באשל אברהם

הפרשיות ,ומ"מ טוב להתנהג לצאת ידי

מבוטשאטש )סי' יח( כתב ,דעכשיו הרבה

חובת כל השיטות ,שהרי הרבה מרבותינו

מניחין תפילין של ר"ת ברבים ,אף שלא

הקדמונים סוברים כר"ת ,והרמב"ם כתב

הוחזקו בחסידות כל כך ,מ"מ כמעט אין

שאינו כן ,ותפילין של רבינו האי גאון היו

אחד שלא יהיה בהנהגותיו איזה חומרא

כסדר הרמב"ם ורש"י ,וכתב שכן הרבה

בשאר ההנהגות ,וידוע שהנחת תפילין של

גאונים סוברים ,וכל אנשי ארץ צבי

ר"ת היא חומרא שרבים נהגו בה ,ולא שייך

הקדמונים חולקים על זה ,כיון שהיו

בזה לא תתגודדו .ע"ש .ובספר ראשית

בתחלה הרבה מקומות שעשו כר"ת ,וגם

חכמה )שער התשובה פרק ו'( כתב ,דבעל

במקומו של הרמב"ם נהגו כן לכתחלה .טוב

תשובה ראוי שיהיה לו ב' זוגות תפילין ,של

לצאת גם ידי שיטת ר"ת אף שכבר נפסק

רש"י ושל ר"ת ,כדי לקיים מצות ק"ש

ונתפשט המנהג שלא כמותו .ומ"מ כשיטת

כראוי שלא יאמר עליו שהוא מעיד עדות

רבינו נהגו למעשה בהרבה קהלות גדולות,

שקר בעצמו ,שהרי התפילין של זה פסולים

וטוב להתנהג כך לצאת ידי חובת שיטתם.

לזה ,ונמצא שקרא ק"ש בלא תפילין לפי

ע"כ .גם בשו"ת שמע ישראל )סי' ג'( כתב,

סברא אחת .ע"ש .ובספר ברכת אברהם

דכיום אין בזה חשש יוהרא ,אחר שרוב

מהגה"ק מבוטשאטש )דף ג'( כתב ,שחיוב

היראים אפילו מהאשכנזים נוהגים להניח

גדול להניח תפילין דר"ת ,והוכיח כן

תפילין דר"ת ג"כ ,וגם חייטים ורצענים

מהש"ע )חושן משפט סי' כה( שאם טעה

גם

תמ
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בשיקול הדעת ,כגון תרי תנאי או אמוראי

המנהג

פליגי ולא איפסקא הלכתא כחד מינייהו,

המוציא ,וקודם טעימת הלחם אומרים ה'

ואזל הדיין ופסק כאידך ,מה שעשה עשוי

מלך ה' מלך וגו' ,וזה בודאי מנהג עם

וישלם מביתו ,משום דיכול הזוכה לומר

ארצות ,אבל גם בזה הם מחזקים ואינם

לדיין זיל אייתי ראיה שאין הלכה כמו

מודים שהוא מנהג בורים ועמי ארצות.

שפסקת תחלה ואז אחזיר הממון .והרי
ההלכה דפליגי בה רש"י ור"ת בתפילין
דומה ממש לשיקול הדעת ,כי לא איפסקא
הלכתא כחד מינייהו ,כי הברייתא סובל ב'
פירושים ,אך סוגיא דעלמא אזלא כרש"י,
ועל כן אם אין מניחין תפילין דר"ת אז יש
להשען פתחון פה ח"ו לתתו לאיש בליעל
קרקפתא דלא מנח תפילין שהוא מפושעי

וגם

שיש

מהמון

 +ירוץ דברו
העם

שמברכים

כאן איני יודע למה יש להעמיד בדוקא
המנהג בזה ,ממה שנהגו בחו"ל ,גם

כאן בארץ ישראל ,אחר שעצם הנחת
תפילין דר"ת היא חומרא חשובה ,שאם לא
יניח ר"ת ספק אם קיים מצוה דאורייתא של
תפילין ,ולדעת ר"ת ודעימיה אם לא יניח
התפילין שבסדר הפרשיות לפי דעתם ,הרי

ישראל בגופן ,והגם שסוגיא דעלמא אזלא

הוא קרקפתא דלא מנח תפילין .ומצינו

כרש"י ,זהו תירוץ באם האדם אינו מסור

לכמה וכמה מרבותינו הראשונים דקיימי

עדיין ביד מנוול ,אבל חלילה כשנמסר בידו

בשיטתו של ר"ת .ואע"פ שהמנהג כדעת

על ידי חטא ,כי העושה עבירה קונה לו

מרן ,ורוב העולם מניחין תפילין של רש"י,

קטיגור ,היינו שהקטיגור קונה אותו ,ואז

מ"מ מה בכך אם ישנו את מנהגם להחמיר

הוא טוען אייתי לי ראיה דהלכה כרש"י.

בספק דאורייתא כזה .ולמה צריך להתעקש

ע"ש.

לקיים בכל דבר את המנהג שנהגו בחו"ל,

ומה

מאד תמהתי שראיתי בספר שמחזק
את כל מנהגי מרוקו בכל אופן,

ולדעתו מעולם לא טעו ,והוא ספר דברי
שלום ואמת )עמוד  (42וכתב ,שהמנהג היה
במרוקו שלא היו מניחין תפילין דר"ת אלא
מי שמוחזק ומפורסם בחסידות .ע"ש.

ובזה

חלק על מ"ש בילקו"י לחזק את יראי
ה' להניח תפילין דר"ת ,ואיני יודע

מה מפריע לו שאנשים מתחזקים וחוששים
לכל הדעות ,כי העיקר אצלו לחזק את כל

והרי אין בכך כל פגיעה בכבודם של אחרים
שלא החמירו בזה בחו"ל .ואדרבה כל מי
שיכול לחוש ולהחמיר על עצמו ולהניח גם
תפילין דר"ת ,תבוא עליו ברכה ,וכדברי
רבותינו האחרונים הנ"ל שחשו להחמיר
בזה .ואף שיש הרבה שיטות בעניני
התפילין ,מ"מ לא מצינו שחששו לכל שאר
השיטות ,ורק בענין ר"ת חששו להחמיר,
כיון שהרבה גדולי עולם הסכימו עם ר"ת.

וכ'

בש"ע )סי' לח סעיף ד'(" :המניח תפילין

מנהגי מרוקו שחלילה לא יחשבו שיש איזה

צריך להזהר מהרהורי אשה" .הג"ה,

מנהג שאינו נכון אצל המרוקאים .וכל

ואם אי אפשר לו בלא הרהורים מוטב שלא

מנהגיהם כביכול ירדו מהשמים ,כולל

להניחן .ע"כ .ואע"פ שלגבי תפילין דרש"י

ירוץ דברו +
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תמא

עליו להתאמץ בכל כוחו ולהסיח דעתו

בש"ע שהמניח צריך להזהר מתאוות אשה,

מהרהורים ולכוין לבו בשעת הנחתן ,אבל

ואם אי אפשר בלי הרהורים מוטב שלא

בתפילין דר"ת שאינן חיוב כל כך ,שב ואל

יניחן .ועל כן הוקשה לו למהרי"ל על

תעשה עדיף .וראה בשו"ת יביע אומר הנ"ל,

בחורים שאינם נשואים עדיין שמניחין

ובשו"ת משנה הלכות ח"ו )סי' יב( .ועיין

תפילין ,אבל בשו"ת התשב"ץ ח"ב )סי' רסא(

בשו"ת אגרות משה כרך ו' )חאו"ח סי' ט'(.

כתב ,דאף אם בודאי יהרהרו יניחו תפילין.

אבל הנשוי שיש לו פת בסלו ,בנקל מצי

ועכ"פ מידי ספיקא לא נפקא ,ע"כ בתפילין

כייף ליצריה ,כמו שכתב בש"ע )סי' ג' סעיף

דרש"י שהם מחוייבים על פי הדין אין

יד( .ושוב ראיתי להגאון ממונקאטש בספר

לפוטרם משום שמא יהרהרו ,אדרבה יכופו

אות חיים ושלום )סי' לד סק"י( שכתב כן.

עצמן שלא יהרהרו .אבל בתפילין דר"ת

אלא שכתב שהגאון בעל בני יששכר ציוה

שמניחין רק בשביל ספק ,הרי יש לך ספק

על נכדיו להניח תפילין דר"ת תיכף בשנת

גדול וכו' .ועל כן אין מניחין תפילין דר"ת,

הי"ג .ע"ש.

ואף לשיטת המקובלים דגם בתפילין דר"ת

ועיין

בשו"ת מנחת יצחק ח"ג )סי' קמד אות

ב'( שנשאל על בחור שהתחיל להניח
תפילין דר"ת ,ומאחר שלא היה לו משלו רק
שאל מאחרים היו כמה פעמים שלא הצליח
לקבל תפילין של ר"ת ,ועל כן לא הניח
תפילין דר"ת ,אם יש בזה עבירה מה
שבאותם ימים לא הניח תפילין דר"ת.
והכותב שם כתב שמצא בשם הגה"ק היכל
ברכה דבזמן הזה מי שאינו מניח תפילין של
ר"ת הוי בכלל קרקפתא דלא מנח תפילין.
וכתב הרב המחבר שאמנם מדברי ספר מצת
שימורים שהובא בשו"ת חיים שאל )סי' א'(

הוי ודאי חיוב .י"ל על פי מה שהביאו בשם
המקובלים ,דתפילין דר"ת במדרגה גבוהה
יותר משל רש"י ,אם כן יש לחוש יותר
להרהר בהם .ע"כ אין מניחין אותם .ואם כן
בסתם בחורים לא שוינהו עלייהו חובה.
ולכן גם אותו בחור מכיון שלא היה לו
תפילין משלו ,לא קיבל עליו בנדר שיניח
תפילין .ומה שעשו בניו של הגה"ק בעל
היכל הברכה שהתחילו להניח תפילין דר"ת
מיד לאחר הבר מצוה ,היינו משום דחששו
לאיסור דאל תטוש תורת אמך .ע"ש.

ולכן

לדינא אין לבחור רווק להניח תפילין

משמע כדברי היכל הברכה שיש להניח

דר"ת עד אחר החתונה .ואף שבספר

תפילין .אבל מדברי היעב"ץ במור וקציעה

שערי הלכה ומנהג )חב"ד ,חאו"ח עמוד עח(

שכתב שחלילה להוציא לעז על גדולי

כתב ,שפשט המנהג אצלם להניח תפילין

ישראל ,ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.

של ר"ת באותו זמן שמתחילים להניח

אמנם נראה שאף דלפי המנהג שנהגו

תפילין של רש"י .וכתב עוד שם )עמוד עב(

חסידים ואנשי מעשה להניח תפילין דר"ת,

דאף שבדורות שלפנינו לא היו מתחילים

מ"מ בחורים לא נהגו להניח ,ומצא

להניח תפילין דר"ת אלא לאחר משך זמן

אסמכתא לכך מספר תורת חיים ,על פי מ"ש

מהבר מצוה ,ועד לאחר הנישואין ,מ"מ

תמב
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בדורינו זה פשט המנהג ]ובפרט מנהג

יותר .עכ"ד מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק

חב"ד וברסלב[ שמתחילים להניח תפילין

יוסף שליט"א.

דר"ת באותו זמן שמתחילין להניח תפילין

ואחתום

בברכת התורה להרב המחבר

דרש"י .ע"ש .מ"מ המנהג אצלינו כאשר

שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה

נתבאר שאין מניחין תפילין דר"ת אלא אחר

ולהוציא עוד עשרות כרכים בסדרת ספרים

החתונה.

ויש

מהאשכנזים

בישיבות

זו.

הקדושות שאינם מניחין תפילין דר"ת כלל,
אחר שפשט המנהג כשיטת רש"י ,ולא חשו
להחמיר כדעת ר"ת .והנכון הוא כמו

יוסף אביטבול
מח"ס שערי יוסף ושא"ס

שנתבאר לחוש להחמיר לשיטת ר"ת ,אבל
רק לאחר החתונה שמחשבותיו טהורות

f

בני ברק

ירוץ דברו +
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תמג

מכתב מהגאון רבי אפרים שוקר שליט"א
)מחבר הקונ' "שעשועי אפרים" עמ"ס עירובין ועו"ס(.
בס"ד

לפרוס עליהם סדין אח"כ ,והא דמותר

גיסי יקר היקרים ,ידיד נפשי ,איש

לנטות בשבת ב' חוטים תוך ג"ט משום

כלבבי ,דיתיב באתונא דליבאי ,לן

שהאהל נעשה ממילא ע"י לבוד אבל איהו

בעומקא של הלכה ,בקי בחדרי תורה ,חובר

לא קעביד מעשה בידים שיהא אסור

חברים מחוכם ,יראתו קודמת לחוכמתו,

לעשותו .וכ"ב דבריו המחצה"ש .ע"ש.

אשרי יולדתו ,תרב גדולתו ותנשא מלכותו,

ולפי"ז ,דברי המ"ב לק"מ ,דכיון דאיכא שם

הגאון ר' אמיר ולר שליט"א.

אוהל על מקום הקנים ,שפיר מותר לכסות

לכבוד

לחיבת

הקודש וחיבת המחבר אצלי ,אעלה
ב' גרגירים קטנים שעלו במחשבתי

מדי עברי בספרך הבהיר והנפלא שו"ת ירוץ
דברו ח"א.

את המשך המקום שאין בו קנים.

והב',

אודות מה שהעלת בסי' יח להקל
לבני ספרד לנפח בלון בשבת ובלבד

שלא יקשור ,לענ"ד קשה להתיר זאת לפי

אודות מ"ש בסי' טז לתמוה אהא

מה שאסרו לנפחו ולקושרו מרנן ורבנן,

דמבואר במ"ב )סי' שטו ס"ק יג( דשרי

עמודי ההוראה ,כ"א לפי דרכו .לדעת

להוסיף תוספת אוהל עראי מן הלבוד

הגרשז"א )שש"כ פט"ז ס"ז( כיון שדרך לנפחו

והלאה ,דהא אין על הקני לבוד שם אוהל

ולקושרו פעם אחת ,אסור לנפחו משום

כדמוכח בתוס' )עירובין קב .ד"ה לא אמרן(

מכה בפטיש ,והרי הוא קודם הניפוח

ממ"ש שמותר לנטות בשבת שני חוטים

מוקצה .והביאו' בדבריו הוא כמ"ש הגר"י

תוך ג"ט ואין בזה משום עשיית אוהל .וא"כ

בן צור )לוח המוקצה עמ' קכד ,שלמי יהונתן סי'

מה שמוסיף כעת בשבת לא מקרי תוספת

שמ עמ' רז( דקודם הניפוח לא חשיב כלי

אלא עשיית אוהל בתחלה .ומשו"כ יסדת

גמור ,וע"י ניפוחו וקשירתו נמצא מתקן

דבשביל להתיר תוספת אהל עראי לא בעי'

מנא מדאורייתא .וכן אסרו החלקת יעקב

דוקא שיהא שם אוהל על הקנים אלא סגי

)ח"ג סי' קנט( והמנח"י )ח"ו סי' ל( מה"ט

במאי דאיכא התחלה מסויימת המשמשת

ויתירה מזאת ,אף דברים שדרך לנפחם

היכר שאי"ז עשיית אוהל מתחלה .עכת"ד.

תמיד ,משום דבכל ניפוח הוי כנותן מוכין

הא',

ובאמת נראה דאי"צ לכך ,דיעוי' במ"א )סי'

חדשים לכר .וכ"ד רבינו האורל"צ )ח"ב

תקב סק"ט( דפי' כונת התוס' הנז' דלעולם

פמ"ב תשובה ד( דכיון שהבלון בטל לגמרי,

איכא שם אוהל אהני קנים ,דהרי מותר

יש בניפוחו משום מתקן מנא )ונ"פ דלדידהו

תמד
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נמי הוי הבלון מוקצה( .ומעתה ,י"ל דאף

מוקצה ואסור אף בטלטול .וכן העלה בס'

הניפוח גרידא יש לאסור דלמא יקשור

לוח המוקצה )שם( והביא דכן אמר לו
הגר"צ ובר .1

וקעבר אמתקן מנא .ולהאמור ,הוי נמי

 1בראש ובראשונה אודה למעכ"ת נר"ו על שטרח לעבור על ספרי הקטן ולהעיר הערותיו
המחכימות ,על אף טרדותיו וסדרי לימודו הצפופים ,וזיכוי הרבים דבר יום ביומו .יישר כח
גדול.
והנה מה שכתב שעמודי ההוראה אסרו לנפח בלון בשבת כל אחד לפי דרכו וכו' .ראה נא
בתשובתי הנ"ל ,שציינו לכמה וכמה מגדולי ההוראה שהעלו להתיר בזה ,ומהם בשו"ת באר
משה ,והגרי"ש אלישיב זצ"ל ,והגר"ח קנייבסקי שליט"א ,והראש"ל נר"ו בילקוט יוסף ועוד.
ע"ש.
ולענין איסור מתקן מנא בכל ענין הניפוח ,רוב ככל הפוסקים כתבו שאין בזה איסור מתקן מנא
או מכה בפטיש ,וכפי שתמצא בספר תולדות זאב להג"ר חיים שרגא פייבל פראנק זצ"ל )ח"ב
עמ' קצו( שכתב ,דלא מבעיא לדעת הרמב"ם דס"ל שהטעם שאסור לתת המוכין לתוך הכר הוא
משום גזרה שמא יתפור ,שלפ"ז בכר או כסת של גומי דלא שייך בהו תפירה כלל משרא שרי,
אלא אף לרש"י וסיעתו שהוא משום דעביד ליה מנא ,זהו דוקא בכר וכסת שכל זמן שלא נתן
בהם המוכין אין עליהם שם כר או כסת ,ולא חשיבי כלים ,ורק ע"י נתינת המוכין לתוכן נחשבים
כלים .אבל כר של גומי דומה לנוד שעשוי למלאותו מים ,ששם נוד עליו אף קודם שיתן לתוכו
מים ,כן הדבר לגבי הכר של גומי ,מיד שנגמר יש עליו שם כר טרם שמנפח אותם ברוח ,ולא
חשיב בניפוחו עביד מנא אלא דרך תשמישו בכך .ע"כ .וכן כתב בשו"ת בצל החכמה ח"ד )סי'
צב( ]והבאתי דבריו באריכות בשו"ת ירוץ דברו ח"א סי' יז( ע"ש[ .ובשו"ת משנה הלכות חלק
י"ח )סי' רמב( כתב וז"ל :אבל לענין יסוד ניפוח ,לפענ"ד פשוט דכל שאינו עושה פעולה בעצם
הכלי אינו כלום .ועוד נראה דלא מצינו בשום מקום מלאכה כזו שאין לה קיום ,שהרי האויר
שהכניס לשם הוא דבר שאינו מתקיים כלל אם לא יסגרנו ,אם כן פשוט דעל הנפיחה ליכא כאן
איסור בשעת נפיחה כלל ,ואם כן אי איכא איסור ,על הסגירה הוא .וכאן שוב לא הוה אלא גורם
שלא יצא האויר ,ומותר .כן נראה לפענ"ד פשוט .ע"כ .וכן כתב בפשיטות בשו"ת באר משה ח"ב
)סי' כ( ובח"ו )סי' כג וסי' צט( ע"ש .וכן בשו"ת מחזה אליהו ח"א )סי' סט אות ב( כתב שאין
בזה משום מתקן מנא או מכה בפטיש ,וזת"ד :האם מותר לנפוח אויר לתוך כר גומי שישנים
עליו בלילה ,והדרך הוא להוציא האויר ממנו ביום ,ואפילו לא יפתח הפקק בבוקר יצא האויר
ממנו לאט לאט במשך זמן קצר ,ויהא צורך לנפוח בו מחדש .ולענ"ד מותר לכתחילה לנפוח בו
אויר בשבת ולהעמידו במצב שראוי להשתמש בו ,דאף דנכון הוא ש"האויר החדש" שהוכנס בו
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תמה

נעשה המוכין לכר הזה ,ואינו האויר שהיה בו מאתמול ,ויש להחשיבו כהרכבה חדשה וכנתינת
מוכין חדתי לכר ישן שאסור ,מ"מ כאן שאני ושאני ,מאחר דזוהי הרכבה לזמן בלבד ,ואין הכר
והאויר מתאחדים להיות כלי אחד ,וכבר הוכחנו שאין בזה איסור כלל ,ובאמת המתבונן בדבר
יראה שהוא שוה למילוי בקבוק גומי של המטה עם מים חמין ,דגם שם הבקבוק שהוא "כלי
לחימום הגוף והמטה" צריך "המוכין" של המים חמין בתוכו ,ובלי מילוי זה הוא כחצי דבר
)ואינו כלי להחזקת המים בעלמא( ,ובכל זאת פשוט הוא לכו"ע שמותר למלאותו בשבת .והטעם
לזה משום שהיא הרכבה לשעה ואין המים מתאחדים עם הבקבוק ,ורק לזמן הם משתמשים אלו
עם אלו .וכ"ה מילוי אויר לתוך כר גומי בכדי שיהא אפשרות לשכב עליו ,אין בו איסור .עכת"ד.
)וסיים שם שלא נכון לנפח בלון בשבת כיון שהוא עשוי מגומי דק ביותר שמתפוצץ בקל ,והוי
זילותא דשבת .ע"ש( .ועכ"פ לענין מתקן מנא או מכה בפטיש ס"ל שאין בזה איסור .שוב ראיתי
שכן העלה הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א בשו"ת משנת יוסף חי"א )סי' עד( וזת"ד :ובני הגאון
רבי יקותיאל שליט"א אמר שיש חילוק בין כר חדש שעושהו כלי ע"י שממלאו במוכין ,לבין
גלגל גומי שהוא כבר כלי גמור הטעון רק למלאותו אויר ,ובנפיחתו באויר אינו עושהו כלי ,כי
כאשר אינו צריך כבר לכר הגומי מוריקו מהאויר ,ולא כמו בכר של מוכין שמבטל המוכין בתוכו,
ומקודם היה כעין שם או דלוסקמא שראוי להניח בו גם שאר חפצים ,ועתה על ידי מילויו במוכין
עשאו לכר .משא"כ כר גומי ,לא היה ראוי לשום שימוש אחר כי אם למלאותו אויר ,והאויר גם
כן אינו מתבטל שם לגמרי ,דעתיד להוציאו ולמלאותו שוב ,אם כן לא המילוי הראשון עושהו
לכלי ,אלא גמר מלאכתו היא הדבקתו לצורת גלגל גומי .והיינו שיש ב' סברות בכר חדש :א'
שבלי המוכין הוא רק שק בעלמא ,והמוכין הם שעושים אותו לכר .ב' גם כשממלאו מוכין הוא
מבטלם שם ואינו עתיד להוציאם .וב' הסברות אינם בכר מגלגל גומי וכמו שנתבאר ,א' שגם בלי
האויר הוא כלי .ב' שאינו מבטל האויר בתוכו לעולם .ולדוגמא כשעובר דירה מוריקו מהאויר
ומקפלו ,וכשיצטרך ממלאו שוב בניפוח אויר .ולפי סברא זו אפשר להתיר לנפח גם כר גלגל
גומי חדש .עכת"ד .וכן מטו ביה משמיה דהגרי"ש אלישיב דאין בזה משום מתקן מנא או מכה
בפטיש בספר שלמי יהודה )עמ' צב ס"ק יד( ,ובספר אשרי האיש ח"ב )פל"ג סעיף ד( ,ובספר
איל משולש )קושר ומתיר ,פ"ג הערה פח( ע"ש .וכן השיב שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
לידידי הגאון רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א בספרו "גם אני אודך" ח"ב )עמ' חה אות קמה(
שמותר לנפח בלון בשבת .והובא גם בקובץ "צהר" חי"ד )עמ' נט( .וכ"כ בשמו בספר אש התורה
)בראשית ,עמ' רט אות סא( ע"ש .וכן כתב בקובץ אליבא דהלכתא )גליון ע ,עמ' נא( בשם הגאון
רבי אברהם קופשיץ זצ"ל ובשם הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א .ע"ש .וכן העלו גם בשו"ת
דברות אליהו ח"י )סי' נה( ,ובשו"ת אבא בם ח"ד )סי' ו( ,ובשו"ת אבן ספיר ח"ג )סי' כט( ועוד.
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מן דין ,מאחר ורבו רבותינו הספרדים

מפני שהקשר נעשה בבגד רחב והש"ג

דהשלט"ג

והרמ"א דברו בקושר חבל דק או חוטים

דקשר על גבי קשר חשיב מעשה אומן ,מהם

דקים .ובנ"ד הרי הקשר של הבלון מהודק

חסד

היטב עד כדי שצריך התאמצות גדולה

לאלפים ,פרי האדמה )ח"ד דף ג ,ע"ג( ,שולחן

להתירו .ממילא ,יש לאסור הניפוח נמי

עצי שיטים ,לקט הקציר להרב אברהם

מחשש שמא יקשור ,כיון דהרגילות לקושרו

כלפון ,שו"ת רב פעלים )ח"ב סי' מד( ובא"ח

אחר הניפוח קשר בראש החוט אחר

)פ' כי תשא( ,כה"ח )סי' שיז( ועוד .ואי משום

הניפוח ,ונמצא עביד קשר האסור מה"ת אף

דברי החיד"א הידועים "ובגלילותינו פשט

לדעת הש"ע ,דהוי מעשה אומן וקש"ק

המנהג לקשור שני קשרים בחגורתו וכו'",

]דעשוי להתקים לעולם .ואף דאינו נצרך

כבר כתב רבינו הגרי"ח בשו"ת רב פעלים

כ"א לזמן עד שנגמר השימוש בבלון,

)ח"ב סי' מד( דאין בזה משום סתירה

ואשכחן להמהריל"ד )קו"א אות לה( דעל'ה

לשלט"ג ,דלא בא להכריע ההלכה אלא רק

והסתפ'ק דלמא מתוך שעומד להשליכו דמי

להודיע מנהג מקומו ושאין למחות בידם.

לעתיד להתירו ,מ"מ כבר העירו עלי'

והכין פירש נמי הכה"ח )ס"ק כג( .והוסיף

דמרש"י סוכה )לג (:משמע דפליג ע"ז .וע"ע

דנראה )כונת החיד"א( דהיינו בקשר שאינו

בשש"כ )פל"ה הע' סז( .וכ"כ להדיא הריב"ש

מהודק ,אבל במהודק יש לאסור ,וכמש"כ

)סי' קכב( דאף בכה"ג דינו כקשר של קיימא.

הלבושי שרד דכל חומרת השלט"ג אמורה

וכן העלו כמה אחרונים .ואף המהרלי"ד

במהודק קצת ,אבל במהודק היטב ליכא

גופיה לא הכריע להקל[ .וכן השיב לי

ספק כלל ,דודאי הוי קשר אומן .וכ"כ

המאה"ג ר' עמרם פריד שליט"א דאף

בשו"ת שבה"ל )ח"ח סי' ס( ,שו"ת איש

שבדעת הש"ע נראה דלית ליה חומרת

העומדים
ס'

הזכרונות

בהך

שיטתא

למהר"ש

אבוהב,

מצליח ח"א )חאור"ח ,סי' לג( בהערת הגאון

השלט"ג ,מ"מ מנהג הספרדים להחמיר

הנאמ"ן ובשו"ת תפילה למשה )ח"א סי' כט

בזה .ועל כן אין להתיר נפוח הבלון אף
שאין בדעתו לקושרו .עכ"ד  .2אכן ,אם

האבנט וכיוצ"ב ,דאע"פ שעושה בהם ב'

כבר ניפחו מע"ש והראה שאינו בהול

קשרים זע"ז אין הקשר נעשה מהודק היטב,

לקושרו,

אות ג( דהחיד"א מיירי דוקא בקשר חגורת

ע"ש .ולפי האמור אדרבה רוב עמודי ההוראה כתבו שאין בניפוח הבלון משום מתקן מנא או
מכה בפטיש ,וכמעט כולם ציינו לדברי האוסרים ודחו דבריהם .ודו"ק.
 2אחר המחילה מכת"ר נר"ו ,הנה הבאתי בתשובתי דברי הפוסקים הנז' שכתבו שמרן החיד"א
לא בא להכריע בדבר אלא רק להודיע מנהג מקומו ,או שדיבר בחגורה עבה שאין הקשר בה
מהודק וכו' .אמנם כת"ר נר"ו התעלם ממה שהקשינו ע"ז שם ,דקוטב דברי החיד"א מוסבים על
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שכתבתי.

כגון שאחר שניפחו עזבו באויר לשעשע את
ילדיו ,או שליפף גומי מסביב לראש הבלון
וכיו"ב ,בזה מודינא דליכא למיחש לשמא
יקשור ,דומיא משנ"ת ברמ"א )סי' שח סט"ז(

גבי ספסל שנשמט אחד מרגליו וכו' .וכן
מצאתי בס' הליכות שבת )ח"ב עמ' תח(

כדברינו .אלא דמ"מ ליכא נפקותא לדינא,
דאכתי יש לאסור מחמת הטעם הראשון

ולסיום,

הנני הק' מברכך שתזכה להגדיל
תורה

ולהאדירה,

ויפוצו

מעיינותיך חוצה ורבים יאותו ויתענגו
מאורך ,אמן.

הכותב בהערכה רבה ובאהבת עולם,
הצב"י ,אפרים שוקר.

f

דברי הרמ"א שאסר ,דעל זה הוא כתב "ובגלילותינו פשט המנהג" וכו' .וברור שהרמ"א מיירי
בקשר מהודק ,שהרי מקור דבריו מהשלטי גבורים הנ"ל שכתב דמשמע מהרי"ף שקשר אומן הוא
קשר שקושרים אותו "הדק היטב ,ומכאן נ"ל שיצאה אזהרה כשקושרין ב' קשרים" וכו' .ע"ש.
ועל כרחך שמרן החיד"א פליג על הרמ"א ,ומיירי אף בקשר מהודק .ושו"ר בשו"ת נחלת לוי
ח"ב )סי' לז אות ד( שכתב לדחות כן ד' כה"ח הנ"ל .וציין לעוד ספרים שהעלו כן .ע"ש .גם מה
שכתבו שמרן החיד"א לא דיבר על קשר מהודק ובזה דייקא ציין שהמנהג להקל בזה ,לפע"ד
אין זו כוונת מרן החיד"א ,דאי איתא דטעמו משום שאינו קשר מהודק ,אמאי לא כתב כן
במפורש? ועוד ,מי יימר לן שהיו קושרים החגורה בקשר שאינו מהודק .אתמהה .והגאון רבי
אברהם הכהן מסאלוניקי זצ"ל בספרו יוקח נא )סי' שיז סק"ג( הוכיח מדברי הרמב"ם ומרן ז"ל
דלא חששו כלל לחומרא דב' קשרים .ע"ש .והניף ידו שנית בשו"ת מעט מים )סי' ח וסי' כו(.
וכן כתב להדיא בשו"ת ציץ אליעזר חלק טז )סי' י( שיש ללמוד מדברי מרן החיד"א שעיקר גזירה
זו של ב' קשרים שנויה במחלוקת בין הרמ"א למרן המחבר ,ומפשטות ד' הש"ע משמע דלא ס"ל
הך גזירה דב' קשרים ,ומשו"ה פשט המנהג בגלילותיו של הגאון ברכ"י שלא לחוש להך גזירה
כלל .ע"ש .והרי כל נדונינו הוא האם יש לגזור על קשר זה ,ובכה"ג יש לומר ספיקא דרבנן
לקולא .ומה גם דהוי קשר הנזרק שיש בו עוד צד קולא כפי שנזכר בתשובה שם .ודו"ק.

תמח
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מכתב מהגאון רבי נועם ירמיהו שליט"א
)מחבר שו"ת מערכי השלחן ,נועם ה' ועו"ס נכבדים(

לכבוד ידי"נ איזי חביבי ריע וכאח לי,

בזה אף לכתחילה – יש להם על מה

היקר והנעלה ,כליל כל מעלה,
צנצנת המן נטע נאמן ,ענוותן כהלל אין

שיסמוכו.

ובאמת

לאחר שראיתי את תשובתו

גומרין עליו את ההלל ,חובר חיבורים

ובצירוף מה שהיה ידוע לי

מחוכם ,נהרא דנגיד ולא פסיק ,אליבא

בעבר ,גם אני עניא לפי עניות דעתי יראה

דהלכתא שמעתתא מסיק ,כש"ת הגאון

שאפשר להקל בכך .אם זה מצד המובא
בש"ס ,לדוגמא כמו הגמרא במסכת חולין

רבי אמיר ולר נר"ו.

קיבלתי

את ספרו הנפלא ירוץ דברו חלק
א' ,ועתה שמעתי מכת"ר שרחש

ליבו דבר טוב להוציא לאור עולם את אחיו
התאום – חלק ב' מהשו"ת הנ"ל ,ולשמע
אוזן שברצונו להדפיס בסוף הספר הערות
והארות ששלחו אליו ,ואף אני התבקשתי
למלא את ידי ולכתוב כמה גרגירים .ועל אף
דמני"ר אינו צריך לא לדידי ולא לדכוותי,
אין מסרבים לגדול ,ולכן לחיבת הקודש

)קי"א(:

המתירה לאכול דגים בכותח,

ובמסכת פסחים )מ"ב (.מבואר שבכותח
הבבלי יש נסיובי דחלבא ,ומשמע דלא
חששו חז"ל לאיזושהי בעיה בריאותית
באכילת

דגים בחלב.

וכך

הבינו

גם

התוספות )בחולין שם ד"ה ואסור( ,וכך מדויק
גם מרש"י )חולין שם ד"ה ואסור להעלות(.
]וזכורני שבקובץ ויען שמואל ח"כ סימן
מ"א הובאה תשובת הרה"ג יעקב נסיר

אל

שליט"א ,ושם מנה פוסקים רבים למכביר

המלאכה לעשות אותה ,וכמה אי אלו

מרבותינו הראשונים שהתירו זאת ,וכעת

הארות בכמה מהנידונים שבהם דן בצורה

ספר זה אינו מצוי בהישג ידי ,ולכן לא

נפלאה בספרו.

יכולתי לציין את המקור המדויק ,ולך נא

והמקדש

א(

ולאהבת

ידי"נ,

קרבתי

ביו"ד סימן כ"ב דן ידידי האם מותר
לאכול דגים בחלב ,ושם השתטח

ראה שם[ .ואף אם ניזיל כדעת רבינו בחיי
בפירושו לתורה )פרשת משפטים כ"ג ,י"ט(
שכתב" :וכן דעת הרופאים )שכמו שבשר

ברחב'ה ופרש השמלה לאורכה ולרוחבה

בחלב אסור ומזיק לגופו של אדם ,כך( בתערובת

לפני הזקנים השערה ,והעלה דמעיקר הדין

דג וגבינה שנתבשלו כאחד ,שמוליד תכונה

מותר לבשל ולאכול דגים בחלב ,והמקילים

רעה וחולי צרעת" .ובכף החיים סופר )יו"ד
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סימן פ"ז ס"ק כ"ד( התייחס לקושיא זו

זאת

ועוד ,שרבים מהאחרונים כתבו להקל

שמהש"ס והפוסקים משמע שהתירו ,והעיר

בכך ,בין אם זה מחמת המנהג )כפי

שמה שכתבו הפוסקים להתיר" :נראה דאין

שכתב הש"ך יו"ד סימן פ"ז ס"ק ה'" :וכל יומא

כל אויר המקומות שוים וגם לא כל

ויומא נהגינן הכי לבשל דגים בחלב

הטבעיים של בני אדם שווים ,וסכנתא

ולאכול"( ,ובין אם זה מחמת שכבר נהגו

חמירא מאיסורא ,ולכן יש להחמיר ."...מכל

להקל ,וכיון דדשו – דשו )וכפי שכתב הפתחי

מקום ,טענה זו תקפה גם לכיוון ההפוך,

תשובה שם ס"ק ט'" :ונראה לי דהאידנא שכל

וידוע שבזמנינו דעת הרופאים שלא ייגרם

העולם מבשלים גם עם חלב –

שרי ,דכיון

היזק מאכילת דגים עם חלב )וכפי שהעיד

דדשו בה רבים .("...ועיין עוד בזבחי צדק

הרה"ג יהודה ברכה שליט"א בשו"ת ברכת יהודה

)שם ס"ק ח"י( שעל אף שכתב להחמיר בכך

ח"ב יו"ד סימן ה' עמוד קפ"א הערה  ,(4ולכן אף
אי תימצי לומר שהיתה סכנה מאכילתם
ביחד ,מכל מקום אפשר בהחלט לומר
שבזמנינו השתנו הטבעיים ,ואין בכך שום

והביא שכך מנהג בגדאד ,מכל מקום פתח
את דבריו בכך שרוב הפוסקים התירו זאת.

וגם

בזמנינו פוסקים רבים היקלו בכך,

היזק .ואין זה דבר חדש ,וכבר כתבו

ומהם :הגאון רבי שלום משאש זצ"ל

הפוסקים בהרבה נידונים שהשתנו הטבעיים

בשו"ת שמש ומגן )ח"ד יו"ד סימן י"ב(,

במהלך הדורות ,ודברים שהיו אסורים

ואחריו בקודש בא הרה"ג יהודה ברכה

בדורות עברו – בדורנו אנו מותרים ,וצא נא

שליט"א בשו"ת ברכת יהודה )ח"ב יו"ד סימן

וראה אפס קצהו בתוספות )מועד קטן י"א.

ה' ,ובח"ז יו"ד סימן ו'] ,וזה עתה האיר וזרח עלינו

ד"ה כוורא( ,ובמגן אברהם )או"ח סימן קע"ג

שו"ת ברכת יהודה חלק ח' ,ושם חזר על דבריו

ס"ק א'( ,ובשו"ת חת"ם סופר )יו"ד סימן ק"א

בשלישית ביו"ד סימן ז'[( ,ואחריו יאיר נתיב

ד"ה איברא( ,וע"ע בנשמת אברהם סופר

הרה"ג משה סויסה שליט"א בספר עטרת

)או"ח עמוד ח' ,וביו"ד עמוד תכ"ז ,ובחושן משפט

אבות )מהדורה שלישית ח"ג פרק ל"ה סעיף

עמוד תכ"ב בשם הגרש"ז אויערבאך(.

כ"ט( ,וכך כתב גם כן הרב אבי עובדיה

זה מצד הפוסקים הטוענים שמה

שליט"א בקובץ ויען שמואל )חי"א סימן מ"ה(

שכתב הבית יוסף )יו"ד סימן פ"ז( –

בשם הרה"ג אליהו בנימין מאדאר שליט"א,

הויא טעות סופר ,ומה גם שאיהו גופיה

ועיין עוד במה שהאריך בכך להקל הרה"ג

פסק בשולחן ערוך )שם סעיף ג'( שמותר

נהוראי יוסף אוחנה שליט"א בספר פסקי

לאכול דגים בחלב! והיאך סתרן דבריו

רפואה )עמודים שס"א – שס"ז( ,שהואיל

אהדדי?! וידועה דעת גאון עוזנו מרן הרב

ורופאי זמנינו מודים בדבר שאין בכך כל

חיד"א זצ"ל )במחזיק ברכה יו"ד סימן פ"ז ס"ק

רבותינו

ואם

ד'( שנפלה טעות סופר בשולחן ערוך.

סכנה,

ומהש"ס

וכמעט

כל

הראשונים ,מבואר להדיא שמותר לאכול

תנ
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דגים וחלב ביחד] .ועיין עוד להרה"ג אדיר

)במסכת בבא קמא פ"ט ,:וכך נפסק בשולחן ערוך

כהן שליט"א בשו"ת ויען הכהן )ח"ב סימן ו'

שם סעיף ג'( שאסור לבעל לשהות עם אשתו

סס"ק ה'( שאחר שהאריך להחמיר בנידון זה,

ללא כתובה – "אסור לאדם שישהא את

הוסיף על טענותיו סיבה נוספת להחמיר:

אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה,

"ובפרט שאי אפשר להקל לאלו שנהגו

וטעמא מאי? – כדי שלא תהא קלה בעיניו

להחמיר ללא התרה ,כמו שהעיר על דברי

להוציאה" .ובמידה שנאבדה הכתובה – יש

הרב שמש ומגן ,הרה"ג רבי אברהם עמאר

צורך לכתוב לה כתובה אחרת )כמבואר

בהערותיו שבסוף ספר מגן אבות עמוד

במסכת כתובות נ"ז ,.וכך נפסק בשולחן ערוך אבן

ת"ג" .וכבר דנתי בטענה זו בתשובה בכת"י,

העזר סימן ס"ו סעיף ג'( .ובאיזשהו שלב

שאפשר להקל שמכיון שכבר אין סיבה

במהלך ההיסטוריה )כמדומה שלפני בערך

להחמיר – מדוע יחול על דין זה איסור של

כ 500-שנה( ,החלו להעתיק את הפרטים

נדר?! ויש עוד מה להאריך בכך ,וכעת לא

הכתובים על גבי הכתובה בפנקס שלימים

ע'ט האסף[ .וכעת האיר וזרח עלינו הספר

'העתק

הנפלא פסקים וכתבים על יו"ד סימנים פ"ז
– קכ"ב ,ושם )בסימן פ"ז סעיף י'( אסף איש
טהור מהפוסקים שדנו בכך ,ולך נא ראה
במה שכתב שם.

ב(

יתפתח

למסמך

שייקרא

בשם

כתובה' המפורסם של ימינו )וכפי שכבר
מוזכר בתשובת הרדב"ז ח"ד סימן אלף קפ"ה

)קי"ד( ..." :אבל בנידון שלנו שדרך
הסופרים שמניחים אצלם תופס הכתובה
והסכום והתנאים שביניהם ,כיוון שהוא

שם באבן העזר סימן ל"ז דן כת"ר

מודה שנאבדה ולא פרעה לה ולא מחלה

בחכמה האם מותר לבעל להתייחד עם

כתובתה – כותבין לה כתובה אחרת

אשתו שאיבדה את כתובתה ,ושם )בעמוד

כראשונה ,אפילו עומד וצווח כההיא

רס"ז( ראיתי שהתייחס לעניין העתק כתובה,
וכת"ר העלה שעל ההעתק לבדו אין לסמוך
בכדי להתיר לבעל להתייחד עם אשתו.
]וכבר דנתי בכך עם כת"ר על כך בתורה
שבעל פה לאחר שיצא לאור הספר הנפלא
אמרתו ארץ ,ולפני שיצא לאור שו"ת ירוץ
דברו חלק א'[.

ובבואנו

לדון בכך ,יש לדעת שחז"ל תיקנו
כתובה לאשה "כדי שלא תהיה

קלה בעיניו להוציאה" )עיין במסכת כתובות

נ"ד ,:וע"ע שם בדף נ"ו ,(:ועוד מובא בחז"ל

דאמרינן' :מי שנמחק שטר חובו – מעמיד
עליו עדים וכו' ,וזו אינה צריכה לפנים.(."...
ומנהג זה הוזכר גם כן עלי לוח ספר נוה
שלום לגאון רבי אליהו חזן זצ"ל )בדיני

כתובות סעיף א'(:

"אני

בבואי הנה מצאתי הרבה אנשים
שנאבדו הכתובות שלהם ,ובפנקס

בית דין לא נמצא כתוב אלא שמות החתן

והכלה וסכום הנדוניא לבד .על כן הנהגתי
לכתוב גם כן בפנקס מיוחד הכתובה
כולה וחותמים שם גם כן העדים והחתן,
ומוסרים הכתובה ביד קרובי הכלה,
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והפנקס נשאר באוצר בית דין הצדק.
ואף שהמנהג היה למסור הכתובה
העיקרית ביד קרובי הכלה וכך כתב
הרשב"ש ז"ל בסימן ש"ך .מכל מקום
אהני לן הכתובה הנכתבת בפנקס בית
דין ,שאם נאבדה הכתובה שבידם ,אין
צד לומר שהם שרויים בלא כתובה .וכן
מבואר בדברי הרב דברי יוסף אירגאס
ז"ל בסימן מ"ב".

ואחריו

בקודש בא הגאון רבי רפאל אהרן
בן שמעון זצ"ל בספר נהר מצרים
)בהלכות כתובות סעיף ב'(:

"במצרים

קבעתי למנהג משנת התרנ"ב
לכתוב כל מין כתובה שני

טופסים האחת נקראת העיקרית ,והשנית
העתק העיקרית .וסופרי בית הדין כותבין
את שתיהן נוסח אחד ממש זו כזו ,וזה
משפטן ,הראשונה העיקרית נכתבת על נייר
מצויר ומוזהב כנהוג ,והשנית שהיא העתק

כתובה אחרת ויצא טעון שכך וכך היה
סכום כתובתה ,והיא אומרת לא כי,
ובאים לידי קטטות ח"ו ,אכן עתה
פלטינן מכל חשש – כי עתה הרי העתק
הכתובה בבית דין כתובה כשרה
חתומה מהעדים והחתן ביום החופה
עצמו ,ואם ח"ו באה הכתובה לידי
גובינא מסיבת גירושין או אלמנות ח"ו
אחר שנקרעה הכתובה העיקרית – אנחנו
כותבין על העתק שבפנקס שהכתובה
העיקרית נקרעה מסיבה כך וכך ,וגם זה
העתק אינו שווה עוד למאומה ומותחין
עליה קו להודיע פסולתה .ומנהג זה
לעשות מהכתובה ב' טופסין ראיתיו
בראשונה בעיר ואם בישראל תונס
יכוננה עליון אמן ,ובשנת התרנ"ד נדפס
ספר נוה שלום על מנהגי נא אמון יכוננה
עליון אמן לרב אחאי גאון המחבר נר"ו
]דיני כתובה אות א'[ ,וראיתי שכן הנהיג
בקהל עדתו לך נא ראה ,וה' יעזרנו על
דבר כבוד שמו".

העיקרית נכתבת בפנקס מיוחד לזה בבית
דין .וביום החופה שמש בית דין לוקח עמו

תנא

כפי

שרואים גם מדברי האחרונים הללו,

למקום החופה את שתי הכתובות הנזכרות

מדובר על העתק הפרטים הכתובים

לעיל ,ואחר החופה חותמין העדים והחתן

בכתובה על גבי פנקס בית הדין )וכפי

בשתי הכתובות הדומות זו לזו ,בהעיקרית

שדיקדק לנכון הרה"ג אליהו בר שלום שליט"א

העיקרית

בספר משפט הכתובה ח"ז עמוד י"א( .ובמהלך

נמסרת ביד אבי הכלה או קרוביה ,והשנית

הדורות מנהג זה צבר תאוצה עם מרוצת

תישאר למשמרת לעולם בבית דין .וזאת

השנים ,עד כדי כך שבדור הקודם הופץ על

נאבדה

ידי הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל

הכתובה והבעל לא ידע ,ואסור לשהות

כרוז עם הכותרת 'סידור ענין הכתובות'

עם אשתו אפילו שעה אחת בלי כתובה,

)המובא בספר מכמני עוזיאל ח"ג בסוף הספר סימן

כמו שאמרו רז"ל ]כתובות נז .ב"ק פט.[.

ל"ג( ,ושם )באות ט'( נכתב" :יסודר העתק

או אם נאבדה הכתובה ובא לחדש לה

מדויק מכל כתובה וכתובה ,ואלו לאחר

ובהעתק

עשיתי

שבפנקס

למנוע

הראשונה,

מכשול

או

תנב
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חתימתן ואישורן ,ישמרו במשרד בית הדין

הכתובה; והאות ב' הזאת אפשר לגוז אותה

בארון מיוחד" .וככל הנראה משם נולד

]והרי חז"ל חששו חששות שכאלה[,

המנהג הזה בדורנו על ידי הרבנות הראשית

ואפילו סימן קל זה לא יישאר.

לישראל ,לעשות מסמך בפני עצמו כדוגמת

והיכן

הכתובה המקורית.

ולאחר

מצינו דבר שכזה בהלכה ,שהעדים
רשאים לחתום פעמיים על שטר

שמנהג זה התרווח ,ישבו הפוסקים

כתובה ,וליתנו פעמיים למי שהוא ,אפילו

מכורח

אם האחד מהם משרד הרבנות ,על כל פנים

הנסיבות ,והיא :במידה שהכתובה הולכת

אף זה נפקד הוא ששומרו בשביל האשה

לאיבוד – האם מותר לבעל להתייחד עם

]והרי ברי שאף זה אחד מן הטעמים שתיקנו

אשתו על סמך ההעתק הכתובה .וזה יצא

סידור זה ,שלא תהיה אשה המאבדת את

ראשונה ,במכתב ששלח הגאון רבי יונה

כתובתה שרויה תחת בעלה בלא כתובה,

מרצבך – ראש ישיבת קול תורה זצ"ל לגאון

ואז במשרד שומרים השטר בשבילה[ .ואף

רבי צבי פסח פראנק זצ"ל )והובא בספרו עלה

אם למעשה בתנאים של היום לא יצא

יונה במהדו"ק עמוד רי"ג ,ובנדמ"ח עמוד רס"ג(,

קלקול על ידי התקנה ,אבל מן הדין ייתכן

ושם קבל בפניו על נוהג זה בזו הלשון:

שיהיה לבעל הפסד אם שני השטרות יפלו

לדון

"הנני

בשאלה

שעלתה

לפנות אל כבודו בהבעת תמיהתי על
סידורי כתיבת הכתובות איך שסודר

הדבר אצל כבודו בזמן האחרון ,ואשר
לעניות דעתי יש לערער נגדם ,ולשאול
דעתו של מרן הגאון המרא דאתרא אם הוא
יסכים לסידורים אלה".

ועובר

לעניין ,שטח בפניו הגר"י מרצבך
את טענתו בפני הגרצ"פ פראנק:

"הונהג

לידי האשה באופן תיאורטי ,שתוכל לגבות

הכתובה פעמיים .ואיך יש רשות על פי
ההלכה לעדי הכתובה לחתום ולחזור
ולחתום".

והגרצ"פ

פראנק השיבו במכתב לאחר
כמה חודשים:

"זה

מכבר קיבלתי מכתבו המתאונן בצדק
על סידורי כתיבת הכתובות .אבל

לצערי שהייתי חולה לא עלינו ,זה כמה

שהעדים צריכים לחתום על שתי

חודשים שהייתי מדוכא בייסורים שיש בהם

נמסרת

ביטול תורה ותפילה ,ולצערי לא הייתי

לכלה ,והשניה תישאר במשרדי הרבנות.

במצב רוח לערוך לכבודו מכתב תשובה,

שני השטרות הם בצורה כזו ,שכל אחת

וגם היום שב"ה הוקל לי אבל עדיין איני

מהם הוא שטר גמור נכתב ונחתם כדין

מוכשר לכתיבה כראוי ,ולכן הנני מוכרח
לקצר ולהודיעו שבעה"י תיקנתי את
הערותיו הצודקות והנני מכיר לו תודה
רבה על דבריו הנכונים שהביאו לידי
תיקון".

כתובות

שהאחת

מהן

וניתן לגביה בכל בית דין בישראל ,במקרה
של אלמנות או גירושין .ורק האות ב' בראש
השטר שנשאר במשרד הרבנות ,מרמז שאין
שטר זה אלא העתק ואכסמפלר שני של

ירוץ דברו +
וגם
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הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל

המקורית .ומכיון שהעתקתו נעשית ביחד

)בתשובה ששלח להרה"ג הרב שמואל

עם הכתובה המקורית ,יש להיזהר לכתוב

אליעזר שטרן שליט"א בספר כתובה כהלכתה עמוד

עליו שהוא העתק ,כדי שלא יהיה חסרון

ש"ז( כתב:

של שני שטרות היוצאין ביום א'".

"חלילה מלסמוך על הכתובה השנייה
לעניין

איסור

שהייה,

ועוד

זאת מצאתי לגאון רבי בן ציון אבא

ואסור

שאול זצ"ל באור לציון על מסכת

לעשות כן שאם כן מחזיק שני כתובות ,ויש

כתובות )ח"א עמוד שע"ד( ,שגם כן העלה

לציין על ההעתק הנמצא והנשלח לרבנות

שהעתק כתובה זו לא מועיל לעניין איסור

שזה העתק בלבד".

ומדבריו

עולה ,שמלבד הבעיה להסתמך
על כתובה זו – יש בעיה ליצור

ולכתוב העתק נוסף זה ,משום דהוי ככותב
שני שטרות ביום אחד – ששני השטרות
פסולים ואין גובים מהם ,וכמבואר בשולחן
ערוך )חו"מ סימן מ"א סעיף א'( ,וראה בסמ"ע
ובש"ך )שם( שביארו דחוששים שמא יטרוף
פעמיים ,וגם צריך לכתוב על שטר כזה
שהוא העתק )כמבואר שם ברמ"א בסעיף ג'(.

יחוד:

"ואם

שעה

אחת

בלא

שיכתוב

לה

כתובתה חדשה .ולא מהני העתק הכתובה
שמניחים בבית דין ,דהרי שאינה יכולה
לתבוע אותו על סמך העתק זה ,כי יכול
לומר פרעתי ונטלתי את הכתובה שהיתה
אצל האשה ,ולא נטלתי את העתק שנמצא
בבית דין ,וכיון שיכול לומר פרעתי ,אין
מועיל אותו העתק כלום".

ועיין עוד באורים ותומים )שם אורים ס"ק

כ"ח( .ועיין עוד במה שכתב על כך הרה"ג

נאבדה כתובתה ,אסור להשהותה

והובא

שם שכך העלה גם כן בשו"ת חדות

אברהם דוב לוין שליט"א בפסקי דין

יעקב עדס )אבן העזר סימן ט"ו( .ועיין

הרבניים של ירושלים )ח"ז סוף עמוד תצ"א

עוד להרה"ג יעקב לוי שליט"א בספר גן

ס"ק ד' והלאה( .ובפסקי דין הרבניים של

נעול על הלכות יחוד )פרק א' סעיף י"ט( שאין

ירושלים )ח"ה עמוד ר"ד ,בהרכב הדיינים הרה"ג

לסמוך למעשה על העתק הכתובה המצוי

אברהם דב לוין אב"ד ,הרה"ג שמואל ביבס,

ביד הרבנות ,והמיקל בשעת הדחק – יש לו

והרה"ג ברוך שרגא שליט"א( הדגישו הרכב

על מה שיסמוך .ותנא דמסייע דילייהו,

הדיינים:

מני"ר הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשו"ת

"ואף

שבהעתק הכתובה שנהגו להפקיד

תשובות והנהגות )ח"א סימן תש"ס(] .ועיין

במשרד הרבנות כמו שכתב בנהר

עוד בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג סימן

מצרים ,נראה שאינו מועיל לגבות בו

שצ"ה[ .ועוד הביא בגן נעול הנ"ל )בעמוד קי"ט

בהעדר הכתובה ,אלא רק לענין שלא יוכל

הערה  (105מהגאון רבי עזריה בסיס בתשובה

לטעון לא היו דברים מעולם .ויש לדקדק

בשו"ת עולת יצחק )ח"ב סימן נ"ר( ,שאף על

בהעתקתו שתהיה אות באות מהכתובה

גב שכתב לתמוה על דברי התשובות

תנד
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והנהגות ,דמה בכך שאין הכתובה מוכנה

הנישואין ,ויכולים לקחת העתק מזה ,ולציין

אצל הרבנות וכו' ,וסיים :כיון שגברא רבא

שזה העתק מן המקור .ואם ירצה יעשה

אמר מילתא – יש לחוש לזה ,עיין שם.

כתובה חדשה ,ויוסיף לה מעט בכתובה".

ומנגד,

בספר חופה כהלכה של הרה"ג

וכך

הוסיפו וכתבו בשו"ת ברכת יהודה

יוסף שעשוע שליט"א )בפרק ו'

)ח"ד אבן העזר סימן ט"ו( ,ובספר ואין

סעיף ו' בהערה 10ב( העד העיד בנו ששאל את

למו מכשול )ח"ח עמודים שע"ה – שע"ו(,

מרן מופת הדור והדרו הגאון רבינו עובדיה

שאפשר מעיקר הדין לסמוך על העתק

יוסף זצ"ל ,האם העתקת הכתובה מועילה

הכתובה המצוי ברבנות ,ומכל מקום ראוי

להתיר איסור שהייה עם אשתו במידה

ונכון לכתוב כתובה חדשה כדת וכהלכה.

ונעלמה

הכתובה

הגרע"י:

"שאפשר

המקורית.
לסמוך

והשיבו

על

העתק

הכתובה"] .ועל דבריו הסתמך גם כן הרה"ג
אהרן

זכאי

שליט"א

בספר

החופה

והנישואין )ח"א פי"ב סעיף י"ג( ,וכתב שכל
האיסור לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת
בלי כתובה" ,כל זה בזמנם שלא היה העתק
לכתובה ,אבל בזמנינו שיש העתק ברבנות,
אין חיוב מעיקר הדין לכתוב עוד כתובה,
אלא אפשר לסמוך על מה שיש ברבנות"[.

]ועיין עוד בשו"ת ציץ אליעזר )חי"א סימן

ס"ז( ,ושם )בחי"ט סימן ט"ל ס"ק ב'( מנה כמה
טעמים ש"אין על כל פנים להחמיר כל כך
להאיץ ב"תיכף" ללכת לחכם שיכתוב להם
כתובה אחרת" )ואמנם ,גם הוא סמוך ונראה
לדברים הקודמים ,הוסיף וכתב" :אם כי בודאי
שצריכים מיהת במוקדם או במאוחר לכתוב כתובה
אחרת כדהעליתי בספרי ציץ אליעזר חי"א סימן ס"ז
בתושבי עיר העתיקה שנאבדו כתובותיהם כאשר

פונו משם בזמנו כיעוין שם"([.

ועל דבריו יש להוסיף את מה שכתב הרה"ג
יהודה נקי שליט"א במעין אומר )ח"ט פרק ב'

ובאשר

לטענה שלכאורה אסור לכתוב שני

סימן ל"ח( ,אודות זוג שנעלמה כתובתם,

שטרות חוב ,ראיתי להרה"ג אליהו

ועשו להם ברבנות כתובה על פי שמות

בר שלום שליט"א במשפט הכתובה )ח"ז

העדים שהיו בהעתק הכתובה ,ושאל את

עמוד י"ב( שהתייחס לטענה זו ,וכתב בהלכה

מרן הגרע"י האם זה מועיל? והשיבו" :מה

למעלה )סעיף ה'(:

שעשו זה שטויות ,אך יכולים לסמוך על
ההעתק ]שברבנות[".

וכך

הרבנויות ובתי דין בארץ ישראל

נראה שזו גם דעתו של הגאון רבי

ובעולם ,שעושין שטר העתק כתובה שלם.

שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן

וסוברים שאין לחוש לתקלת גביה כפולה,

)ח"ג סימן ס"ב ס"ק ה'(:

"אם

"כהיום

המנהג

למעשה

כמעט

בכל

כיון שהשטר השני נכתב עבור בית דין ולא

נקרעה הכתובה או נאבדה ,יש מקור

עבור האשה ,ונמצא רק בידי בית דין ואינו

במחלקת

יוצא מתחת ידם ,וגם לא נשמע מעולם

כתוב

בתיק

הנישואין,
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תקלת גביה בזה .ובפרט שכהיום כל העולם

ולכן אין צריך ב' כתובות ,אלא אחת ולצלם

מקושר היטב וניתן להעביר מידע במהירות

אותה ,ולמסור הצילום ביד בית דין

מכל מקום לכל מקום ,באופן שאפשר

למשמרת".

למנוע לחלוטין גביה כפולה .ומעתה
אדרבא יש להמליץ בדווקא על מנהג
ההעתק ,כיון שבזמננו יש סביב כל אדם
מאות מסמכים ,והכרח שיהיה העתק מסודר
לכל דבר".

ועל

כתובה רק מצולם .אך אחר העיון
נראה דאין זה כל כך משנה ,דממה נפשך,
הבעל אף פעם לא יוכל לטעון שהוא לא
התחייב לאשתו סכום מסוים ,ולא תהיה

אף ששם )בעמוד ח"י( שטח בשנית את

קלה בדעתו להוציאה] .ואחר זמן ראיתי

טענת המתנגדים אפילו בכהאי גוונא:

שבמשפט הכתובה )ח"ז עמוד כ"ב( כתב

"ועדיין

סוברים המתנגדים כי העתק שטר
הכתובה כפי המקובל ברבנויות,

יש בו תקלת גביה ,כיון שאין הדברים
נשמרים כל כך ,ויתכן שיהיו שני שטרות
אצל האשה לבד .גם כיון שבזמננו יש הרבה
סוגי כתובות והעתקים ,בצורות שונות ,לא
יידעו כל בתי הדין בעולם מהו העתק ומהו
שטר .וגם כבר נגרמו תקלות שעשו את
החופה

וקידושין

בהעתק

ולא

בשטר

המקורי .ולכן אין לנהוג בשטר 'העתק' אלא
רק בהעתקת פרטים לפנקס הבית דין,
באשר היה כימי מקדם".

ובשו"ת

שצילום זה לא מועיל כדי לסמוך עליו ,ועל
פי זה אין גם את הבעיה של עשיית שני
שטרות זהים ,ומותר לצלמה לכתחילה[.
וזכורני ימים מקדם ,כשישבתי ביני עמודי
דבי מדרשא קדם מו"ר הרה"ג אייל גיאת
שליט"א בלומדנו הלכות כתובות ,ושמעתי
שכבר

ממנו

היה

מקרה

שכשנעלמה

הכתובה המקורית ,יד נעלמה העלימה אף
את 'העתק הכתובה' שהיה ברבנות ...וזאת
משום שהצד השני ידע שכל עוד ההעתק
קיים אי אפשר יהיה להוציאה מבלי לשלם
לה ,ולכן דאגו להעלים את ההעתק.
]ובמקרים כאלה מו"ר אמר לנו שאפשר

מחקרי ארץ שעיו )חלק ו' אבן העזר

לבדוק בהקלטה של החתונה ,כמה כסף

סימן ט'( ,אחר שהביא את הנהר

התחייב הבעל לאשתו ,ודפח"ח[.

מצרים הנ"ל ,כתב:

"וכן

ונראה

שזה עוד טעם לגריעותא ,שההעתק

ואמנם

את כל זה כתבתי לפום ריהטא על

נתקבל מנהג זה פה בארץ ישראל

פי מה שכתב המחקרי ארץ שעיו

לכתוב ב' כתובות והחתים בהם,

הנ"ל ,אך עד כמה שידוע לי דברים אלו לא

ואולם בזמנינו זה אין הבית דין מבקשים

מעוגנים במציאות ימינו ,משום שכיום מה

אלא ,רק צילום של הכתובה העיקרית ,ובזה

שעושים ברבנות ,לוקחים צילום של שטר

נמלטים מהבעיות הנזכרות שאם תאבד

כתובה המודפס על גבי נייר רגיל ,וממלאים

הכתובה ,לפי שאפשר להוכיח מהצילום

אותו כמו שמילאו את הכתובה המקורית,

שביד בית הדין כל הכתוב בכתובה לחיים.

ונייר זה נכתב על ידי כתב יד הרב המקדש

תנו
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והעדים של מעשה הקידושין .ולכן ,בימינו

הנזק שנגרם לו ,אך לא כתוב בשום מקום שאסור

אין טענה זו מעלה או מורידה.

לו להזיקו( ,ורבינו יונה בפירושו למסכת

ולאחר

כל האמור ,נראה דיש מקום
להסתמך על העתק זה במקום

הצורך הגדול ,אך לכתחילה אני מסכים עם
כת"ר שאין לסמוך על זה .וכמובן שלו

אבות )פרק א' משנה א'( ,והטור )בחושן משפט

ריש סימן שע"ח( כתבו ,שהאיסור להזיק את
חבירו נלמד מהאיסור לגזול את חבירו.
וכ"כ ג"כ הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג

ישאלוני – אען ואומר שאפשר בשנייה

זצ"ל בקובץ הישר והטוב )ח"א עמוד ב'(.

הראשונה כבר להתפיס לאשתו מטלטלים

]ועיין עוד לו בספר נתיב מצוותיך )עמוד 335

בפני שני עדים ,ועל ידי כך לצאת מידי כל

והלאה([ .והקשו לפניי ,דלו יהי כדבריך –

בעיה ,כמובן עד שיתפנו לכתוב כתובה

הרי כאן בהיזק שנגרם לאדם שהעירו אותו

חדשה על פי הכתובה הישנה.

– הוא אינו נחסר כלום ,ואם כן על איזה

ג(

שם בסימן ל"ח עסק ידידי בנידון של
גזל שינה ,האם מושג זה נכון על פי

איסור של גזל עבר מי שהעיר אותו?
וציינתי שם לדבריו של הגאון רבי אשר וויס
שליט"א במנחת אשר על התורה )ויקרא סימן

גדרי ההלכה .וגם אנכי איש צ'עיר דנתי בכך

נ"א ס"ק א'( שהאריך להביא ראיות כדעה זו

לאחר מכן בספרי מערכי השולחן )ח"א סימן

שהמזיק עובר על איסור גזל ,ושם הוכיח

ל"ה( ,ושם כתבתי לדחות את הראיה

באותו'ת ובמופתי'ם שהמזיק עובר על

מהמסילת ישרים )פרק י"א( שכתב שיש

איסור זה אף אם לא חיסר את הניזק בכלום.

איסור גזל בזמן ,משום ששם הוא עסק

ע"ש] .והביאור בדעת הפוסקים שסוברים

בפועל שיש בו איסור גזל של זמן ,שבכך
הוא גוזל את בעל הבית שמשלם לו
משכורת על זמן העבודה הזה )וראה במה
שהובא על כך בשולחן ערוך חושן משפט סימן

של"ט סעיפים י"ט – כ'(.

ואמנם,

במסקנת ההלכה אינו צריך לדידי
ולא לדכוותי ,אך לפענ"ד צדק

בסימוכין שהביא לדין זה .ושם במערכי

שהאיסור להזיק את חבירו נובע מצד איסור
גזל,

הוא

כפי

הילדסהיים שליט"א בספר כתר )ח"ז עמוד

:(33

"הכוונה

בזה היא כנראה כיון שגרם הפסד
ממוני או גופני ,דהיינו "גזל"ל

מחבירו את אפשרות השימוש או ההנאה
מהמוצר וכדומה ,או ש"גזל" את שלימותו
הגופנית"[.

השולחן הוספתי וחזקתי את בדק הבית של
מושג זה ,וזאת על פי החקירה הישיבתית
המפורסמת מאיזה איסור בתורה נלמד

שכתב

הרה"ג

יעקב

ועוד

הבאתי ראיה נוספת ממה שכתב
הרה"ג

יוסף

ליברמן

שליט"א

שאסור להזיק אדם אחר )דהיינו ,שבתורה

בשו"ת משנת יוסף )חי"ג סימן שנ"ד( שכמו

כתוב אמנם שהמזיק את חבירו – צריך לשלם לו את

שיש איסור לגנוב דברי תורה ולאומרם

ירוץ דברו +
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שלא בשם אומרם )ובמדרש תנחומא )פרשת

הסוכות,

במדבר אות כ"ב( השתמשו חז"ל בלשון של

שהבחורים שבתוך הסוכה ירדמו – ירימו

גזל ,ועיין עוד בשו"ת אבני דרך )ח"א סימן

אותם ויקחו אותם לחדרם ,והבחורים

כ"ז(( ,וזאת למרות שאין בכך לקיחה

הערים יכנסו וישנו במקומם] .ועיין עוד

ממשית מחבירו אלא לקיחה רוחנית שאין

להגאון היעב"ץ זצ"ל בשו"ת משנת יעבץ

בה ממש ,מכל מקום גם בכך יש איסור גזל,

)ח"ב סימן צ"ז( שהיטיב להגדיר" :דישן לאו

והוא הדין והם הדברים לנידוננו] .וראה עוד

בר דעת הוא לגמרי ,לא למצוה ולא לעברה,

שם שהבאתי מהמשנת יוסף הנ"ל )ח"ו סימן

לא נשכר ולא נענש" .ומשמע מדבריו

כ"ד בהערה ,וחי"ג סימן שנ"ה( שחידש ,שמכיון

שהגדר הוא איפשהו באמצע ,ולפי דבריו

שאיסור פריקה וטעינה שם גם באדם )ועיין

במה שכתבתי על כך בספרי שם סימן ל"ה( ,לכן
גם אדם שמעיר את חבירו מהשינה – עובר
על איסור של צער בעלי חיים! ולא ע'ט
האסף בנידון זה הכא[.

ועוד

פסק

להם

הגרש"ז

שלאחר

צ"ע היאך להגדיר אדם מתנמנם .וכעת
נזכרתי שלפי חז"ל מתנמנם הינו שפוי ובר
דעת לכל דבר וענין ,וכפי שאומרת המשנה
במסכת מגילה )י"ז (.שאדם שקרא את
המגילה כשהוא מנומנם – יצא ידי חובה

ראיתי שדן כת"ר האם מותר להעיר

)וראה שם י"ח ,(:וכך נפסק להלכה בטוש"ע

אדם משנתו לצורך קיום מצוה

)סימן תר"צ סעיף י"ב( .וראה עוד בטוש"ע

עוברת ,ובנידון זה באנו לידי מחלוקת

)סימן תקס"ד סעיף א'( שכל עוד האדם לא ישן

הפוסקים האם אדם שישן חייב הוא בכל

שנת קבע – יכול להמשיך ולאכול עד אור

המצוות או פטור מחמת המציאות שכרגע

הבוקר ,ביום שלפני תענית .וביאר הבאר

הוא לא בן דעת )וגם אדם שמתנמנם ,אמנם

הגולה )שם( בדעת מרן ,שאפילו אם

הדעת אצלו פועלת ,אך בצורה הרבה פחות

התנמנם – מותר לו לאכול עד אור הבוקר.

אקטיבית ,וכפי שאומרים חז"ל במסכת תענית

ודוק מיניה שמתנמנם הוא בר דעת לכל

)י"ב" :(:נים ולא נים ,תיר ולא תיר ,דקרו
ליה ועני ,ולא ידע אהדורי סברא ,וכי מדרכי
ליה מדכר"( .וכבר ידוע חידושו המפורסם
של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהליכות

דבר ועניין[ .ומכל מקום ,אף הגרש"ז סיים
את דבריו בכותבו:

"מיהו

לעניין נידון דידן נראה דודאי ראוי

שלמה – תפילה )במילואים שבסוף הספר סימן

שיקיצנו משינתו כדי שיקרא קריאת

י"ב( שאדם ישן – פטור מן המצוות,

שמע ויתפלל ,דאף שאין עליו חיוב כלל

ומפורסם ביני עמודי דבי מדרשא )וכך גם

ולא יענש על זה שלא התפלל משום ביטול

מובא בספרים שיצאו על תולדות חייו ,ובהליכות

עשה דאנוס הוא ,מכל מקום סברא הוא

שלמה שם( ,שאף עשה מעשה רב על פי יסוד

שיש לזכותו שלא להפסיד קיום מצות

זה ,וכשלא היה מקום לכל הבחורים

קריאת שמע ותפלה ,ושאני מסוכה דהתם

בישיבת קול תורה לישון בסוכה בימי חג

אין מוטלת עליו מצוה לישן בסוכה אלא

תנח
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שאסור לישן חוץ לסוכה ,אלא הרי זה דומה

תשובה )אבן העזר סימן ס"ח ס"ק ח' ד"ה גם

לישן בליל יו"ט ראשון של סוכות דודאי

בתשובת אא"ז( שהביא בשם הפנים מאירות

מצוה להעירו כדי שיאכל כזית בסוכה ולא

שאשה שנבעלה באונס בעת שנתה – אינה

יפסיד המצוה".

נאסרת לבעלה .ועע"ש במה שמה שהוסיף

ומלבד

כל זאת ,כבר בא רעהו וחקרו מני"ר

על כך שם .וע"ע בשדה חמד )מערכת י' אות

הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל

כ"ד( .ומאידך ,אם אדם נדר בשנתו – מרן

בשו"ת משנה הלכות )חי"ב סימן ש"ס( ,ושם

בשולחן ערוך )יו"ד סימן ר"י סעיף ב'( פסק

האריך להראות שאדם שישן חייב בכל

בסתם שאין חוששים לנדר זה ,והביא בשם

המצוות .וע"ע במש"כ בשו"ת תשובות

יש אומרים שיש להתיר לו בעשרה ,ומנהג

והנהגות )ח"ד סימן קס"ד(.

עמך בית ישראל לחשוש לכתחילה לדעה זו

וכבר

האריכו בכך הפוסקים ,ונראה
דמסקנת רובם ככולם שאדם שישן

חייב בכל המצוות כולן ,ולמרות כל זאת,
אם אדם קיים מצוה מתוך שינה ,במקרים
רבים הוא לא יצא ידי חובה ,בין אם זה אדם
שקרא מגילת אסתר מתוך שינה או ספר
ספירת העומר בחלום )בכך דנו הגר"ח פלאג'י
זצ"ל בשו"ת לב חיים ח"ג סימן קכ"ו ,ועיין עוד

והערב נא זילברשטיין ח"א עמוד  ,(250או אם
אדם קידש אישה מתוך שינה )עיין ברשב"ץ

ולהתיר בעשרה )עיין במה שכתב על כך הגאון

רבי בן ציון מוצפי שליט"א בשופר בציון עמוד ה'(.
ובנוגע לנידוי בחלום – פסק מרן בשולחן
ערוך )יו"ד סימן של"ד סעיף ל"ו(" :נידוהו
בחלום – הוי נידוי וצריך התרה!" .ויש בכך
גם דיון בנוגע לאדם שהזיק תוך כדי שינה
)דקיימא לן דאדם מועד לעולם בין ער בין ישן,
וכמבואר במסכת בבא קמא כ"ו .ועיין עוד בשולחן

ערוך חושן משפט סימן תכ"א סעיפים ג' – ד'(,
ועיין עוד בפתחי חושן )ח"ג פרק ג' סעיף כ"ג

המובא בבית יוסף אבן העזר בסימן מ"ב ,והובאו

ובהערה נ"ז( בנוגע לשומר שהלך לישון

דבריו בבית שמואל שם בס"ק א'( .ומאידך ,ישנן

וקרה אונס בשנתו והפיקדון נגנב או שקרה

מצוות שאם קיימם מתוך שינה – יצא ידי

לו משהו.

חובתו ,וכמו אדם שהרדימוהו בכדי למול

והפוסקים

דנו גם כן בנוגע לדיני שליחות,

אותו ,וכפי שהעלה מרן מופת הדור והדרו

האם אדם שעשה אדם אחר

הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יביע

כשליח והלך לישון – האם השליחות

אומר )ח"ה יו"ד סימן כ"ג( ,ע"ש.

פוסקת בעודו ישן )ועיין בטוש"ע ובאחרונים

אם עשה האדם איסורים מסוימים

באבן העזר סימן קכ"א( ,ועיין עוד במחנה

מתוך שינה – אינו נחשב לאיסור ,ואף

אפרים )קניין חצר סימן י"ב( שכתב ,דלא מהני

אם בחלום היה חפץ לעבור את העבירה –

קניין חצר במקרה בו הבעלים ישן ,שאין

אינו נחשב כאדם שהיה חפץ לעבור את

דעת הבעלים לקנות בקניין חצר את החפץ

האיסור הזה .ולדוגמא ,צא נא וראה בפתחי

שמונח בו )וידועה המחלוקת האם קניין חצר

וגם

ירוץ דברו +

 -מכתב מהגאון רבי נועם ירמיהו שליט"א

קונה מדין יד או שליחות(.

ועוד

על גוף המצוה .ובמקורות שציינתי )כגון

דנו בכך באורך ,מרן מופת הדור
והדרו הגאון רבינו עובדיה יוסף

זצ"ל בחזון עובדיה – סוכות )עמוד ר"א(,
ובשו"ת שבט הקהתי )ח"א סימן שפ"א( ,ועוד
בדברי הפוסקים הלא בספרת'ם.

ובנוגע

תנט

בשו"ת תשובות והנהגות והדברי פנחס הנ"ל( כבר
חילקו את החילוקים האמורים .וכמובן
שלית מאן דפליג שאם הוא אומר לו בצורה
מפורשת שלא יעיר אותו – שאין לו להעירו
)כמבואר שם ,וגם מה שמצאנו שאפשר לכפות
חבירו כדי להפרישו מעבירה )עיין במה שחידש

להעיר אדם לצורך מצוה ,דנו בכך

בנתיבות המשפט סימן ג' ס"ק א' ,ובמה שחלק על

תשובות

כך בקצות החושן סימן ג' ס"ק א'( ,ומכל מקום

והנהגות ח"ב סימן נ' ,ובשו"ת דברי פנחס מייערס

כבר כתב במנחת חינוך )מצוה ח' אות י'(

ח"ב סימן פ' ,ובשו"ת גם אני אודך ח"ב סימן כ"ג

שזוהי רק רשות ולא חובה על האדם היחידי

לידידי ורעי הגאון הגדול רבי גמליאל רבינוביץ

להפריש מישהו אחר מעבירה ע"ש .ולכן

שליט"א( ,ויש לכך כבר תקדים במשנה

נראה דאין להעיר בכפייה ,ורק אם ידוע לו

ברורה )בסימן תער"ב ס"ק י"א( הסובר ,שאם

שזהו רצונו של אותו האדם – רק בכהאי

אדם בא להדליק נרות חנוכה לאחר חצי

גוונא יש לו להעירו( .ובמקרה של הורים

שעה מצאת הכוכבים – צריך שבני ביתו

שמעירים את ילדיהם בזה היריעה הרבה

יהיו ערים בשביל לקיים פרסומי ניסא .וביני

יותר קלה כדי להקל ,וראה במדרש במדבר

שיטי כתב" :ואם בא לביתו קודם עלות

רבה )פרשה י' אות ד'( במה שמתואר שם על

השחר ומצא בני ביתו ישנים – מן הנכון
שיקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה".

איך שהעירה בת שבע את שלמה המלך
ביום חנוכת המקדש ,וראה עוד בספר

ומשמע להדיא דבמקום הצורך מותר

חשוקי חמד על מסכת יבמות )עמוד תכ"א(.

לעשות כן )ועיין במה שביאר בספר הליכות פנחס

ומו'ל

הפוסקים

)עיין

בשו"ת

ח"ב עמוד קס"ח בשם הגאון רבי פנחס שיינברג
זצ"ל ,שמותר לו להעירם בגלל שבוודאי נוח להם
שיעיר אותם ועל ידי כך יוכל לקיים את המצוה של

הדלקת נרות חנוכה(.

ובנידון

סו'ף אברך את כת"ר שאתה ונוות
ביתך תראו ותרוו נחת מכל יוצאי

חלציכם ,ותזכה שהקב"ה ירבה גבולך
בתלמידים ,ויפוצו מעיינותיך חוצה ,ותזכה
להגדיל תודה ולהאדיר מתוך יישוב הדעת

זה יש לחלק בין כמה מקרים ,כגון

ונהורא מעליא ובריאות איתנה ,ותזכה

האם מדובר על אדם שישמח

להוציא את חידושי התורה שנפלו בחלקך

שיעירוהו לבין אדם שלא ישמח שיעירוהו

מן שמיא לחדש.

וידעו לנו שיתנגד ,ובין מקרה בו מדובר על

המברכך בברכת התורה

איסור לבין מצוה שיש מקום יותר לשקול
להעיר אותו ,ובין מקרה בו מדובר על
הידור מצוה גרידא לבין מקרה בו מדובר

ידידך עוז האוהבך ומוקירך
נועם ירמיהו ס"ט

עץ חיים היא
למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראש ידידנו
היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד

כש"ת אלעד יאיר בר-חן
ומשפחתו הי"ו

שנדב בעין יפה להוצאת הספר ,יהי רצון שיזכו לכל
מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו
ויצליחו ,לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל מתוך בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לעילוי נשמת

מכלוף בן בת שבע ,נזמה בת אסתר ,סולטנה
בת נזמה ,מרים בת נזמה ,זוהרה בת נזמה ,פאני
בת נזמה ,אהרן מיכאל בן סעודה ,ג'ולייט בת
ז'נו עיישה ,אברהם רפאל בן ג'ולייט ,אסתר
בת ג'ולייט ,מרים בת תמו ,דליה בת מרים,
שלמה בן מרים ,שמואל בן חנה
ת.נ.צ.ב.ה

מי שברך
אבותינו הקדושים והטהורים אברהם
יצחק ויעקב ,משה ואהרן ,יוסף דוד
ושלמה ,הוא יברך וישמור וינצור את
ידידנו היקר והנעלה

כש"ת אייל טהר
ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע
עליהם השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים חן
וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם
ובניהם וכל אשר להם ,והכל מתוך בריאות
איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב
סלה.

נתרם לעילוי נשמת

ניסים טהר ז"ל בן תמר
ת.נ.צ.ב.ה

לזכרון עולם
בהיכל ה'
לעילוי נשמת נעים זמירות ישראל

משה ניסן בן חנה

ז"ל

נלב"ע ג' כסלו התש"ף

ואשת חיל עטרת בעלה

דינה ניסן בת חנה

ז"ל

נלב"ע י"ג אלול התשס"ב

ת.נ.צ.ב.ה

הונצחו ע"י בנם ובנותיהם הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם
השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים,
בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך ימים
ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל
אשר להם ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא
מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

עץ חיים היא
למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו
על ראש ידידנו היקר והנעלה,
רודף צדקה וחסד

כש"ת מאיר אליהו דויטש
ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע
עליהם השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים
חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו
ויצליחו ,לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב
ובנעימים ,הם וכל אשר להם ,והכל מתוך
בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע
שמחות וכל טוב סלה.

עץ חיים היא
למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראש ידידנו
היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד

כש"ת ציון רביבו
ומשפחתו הי"ו
יהי רצון שישפיע עליו ה' שפע טובה וברכה,
פרנסה טובה ,והצלחה בכל מעשה ידיו ,ויאריך
ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ,מתוך בריאות
איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב
סלה.

נתרם לעילוי נשמת

רפאל מזרחי בן פנינה ז"ל
ציון מזרחי בן בסו ז"ל
מרים רביבו בת כריה ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד,
מוקיר ורחים רבנן

כש"ת ראם אברהמי
ומשפחתו הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם
השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים,
בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך ימים ושנות
חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם,
והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע
שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לעילוי נשמת

קוטה אמסלם בת מרים ע"ה
מזל אברהמי בת דאולת ע"ה
שמחה בת מסעודה ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

מי שברך
אבותינו הקדושים והטהורים אברהם
יצחק ויעקב ,משה ואהרן ,יוסף דוד
ושלמה ,הוא יברך וישמור וינצור את
ידידנו היקר והנעלה

כש"ת ינון דוידסון
ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע
עליהם השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים חן
וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם
ובניהם וכל אשר להם ,והכל מתוך בריאות
איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב
סלה.

נתרם לעילוי נשמת

רינה בת

יוסף ע"ה

עץ חיים היא למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראש ידידנו היקר והנעלה ,ראש
וראשון לכל דבר שבקדושה ,רודף צדקה וחסד

כש"ת עמרם בן ישי

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם להצלחת

משפ' בן ישי הי"ו ומשפ' פילו הי"ו

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת עוזי ויזמן

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם לעילוי נשמת

יקוט בת זוהרה ע"ה ,ויצחק ערן בן יפה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד ,מוקיר
ורחים רבנן

כש"ת מאיר אנקרי

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכה לעבוד את השי"ת מתוך שמחה ונחת
וישוב הדעת ,וישפיע עליו ה' שפע טובה וברכה,
פרנסה טובה ,והצלחה בכל מעשה ידיו ,ויאריך ה'
ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ,מתוך בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

עץ חיים היא למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראש ידידנו היקר והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ,רודף צדקה וחסד

כש"ת ינון מערבי

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת
שפע טובה וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו
ישכילו ויצליחו ,לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל מתוך בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

מי שברך
אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב ,משה ואהרן,
יוסף דוד ושלמה ,הוא יברך וישמור וינצור את ידידנו היקר והנעלה

כש"ת רועי אלעזר כהן

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר
להם ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות
וכל טוב סלה.

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת אסף פרץ

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכה לעבוד את השי"ת מתוך שמחה ונחת וישוב
הדעת ,וישפיע עליו ה' שפע טובה וברכה ,פרנסה טובה ,והצלחה
בכל מעשה ידיו ,ויאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ,מתוך
בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם לעילוי נשמת שלום בן אסתר ז"ל,
ולרפואת שושנה חיה בת מרים וחיים בן לאה הי"ו.

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת יניב אוזן

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

ַ
לרפואה וחיים טובים
לאורן ואבישי ישועה בני יפית הי"ו
וכן להצלחת יגאל אוזן בן ג'קלין.

לזכרון עולם בהיכל ה'
לעילוי נשמת

עליזה בת כמוס ע"ה
גבריאל בן זוילה ז"ל
יצחק בן רוזה לאה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

ולהצלחת ידידנו היקר ר' ראובן רוקח וכל משפחתו הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
ולזיווג הגון ועליה ברוחניות ובגשמיות לליאור ויצחק בני סמדר חגית
הי"ו.

מי שברך

אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב ,משה ואהרן,
יוסף דוד ושלמה ,הוא יברך וישמור וינצור את ידידנו היקר
והנעלה

כש"ת אליה רוקח

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכה לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליו השי"ת שפע
טובה וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנה ישכיל
ויצליח ,לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,ויזכה לזיווג
הגון משורש נשמתו במהרה ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא
מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת הרב חן דמארי

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לע"נ אילן בן מרים ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תשע"ח
ת.נ.צ.ב.ה

עץ חיים היא למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראש ידידנו היקר והנעלה ,ראש
וראשון לכל דבר שבקדושה ,רודף צדקה וחסד

כש"ת ליאור בכר

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם לעילוי נשמת

ערן בן מטילדה ז"ל
בנימין בן לורה ז"ל
מטילדה בת ריקה ע"ה רינה בת אסתר ע"ה
שלמה בן פורטונה ז"ל

סופיה בת רבקה ע"ה
יצחק בן סוילה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד,
מוקיר ורחים רבנן

כש"ת משה אמיגה

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת
שפע טובה וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר
יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב
ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,ויזכו לרוות נחת
דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,והכל מתוך בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

מי שברך

אמותינו הקדושות והטהורות שרה רבקה רחל ולאה,
הוא יברך וישמור וינצור את השם הטוב

מרת חנה סיאני

שתחי'

יהי רצון שתזכה לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליה השי"ת שפע טובה וברכה ,חיים חן
וחסד ורחמים ,וישלח לה רפואה שלמה ,לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לעילוי נשמת ימן בת יעקב ע"ה
ולרפואת אמיר ונצח בני חנה הי"ו
ולחזרה בתשובה של אילנית ובנימין בני חנה הי"ו
ולהצלחה ופרנסה טובה לאליצור בן חנה הי"ו

לזכרון עולם בהיכל ה'
לעילוי נשמת

עמרם בן מרים

ז"ל

נלב"ע ג' באדר תשפ"א

רונן בן עלי'ה

ז"ל הי"ד

נלב"ע ה' בחשון תשע"ט
ת.נ.צ.ב.ה

נתרם ע"י ידידנו היקר דוד עוז ומשפחתו הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה וברכה,
חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך ימים ושנות
חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,ויזכו לרוות נחת דקדושה
מכל יוצאי חלציהם ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע
שמחות וכל טוב סלה.

תשית לראשו עטרת פז
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה וחסד,
הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,מזכה הרבים

כש"ת הרה"ג ר' ראובן רועי מזרחי
ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם לע"נ

אבנר בן שלום ז"ל ,שושנה בת ציפורה ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

עץ חיים היא למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראש ידידנו היקר והנעלה ,ראש
וראשון לכל דבר שבקדושה ,רודף צדקה וחסד

כש"ת יניב טרבלסי

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר
להם ,ויזכו לרוות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,והכל מתוך
בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם לעילוי נשמת אליהו בן שרה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

לזכרון עולם בהיכל ה'
לעילוי נשמת

יעקב נורי בן רחל
ציפורה נורי בת רחל ע"ה
ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה

נתרם ע"י ידידנו היקר אהרן נורי ומשפחתו הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם ובניהם וכל אשר להם ,ויזכו
לרוות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,והכל מתוך בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

לזכרון עולם בהיכל ה'
לעילוי נשמת

רינה דינה בת עיישה

ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה
הונצח ע"י בניה ובנותיה הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב ,וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,
לאורך ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים ,הם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

לזכרון עולם בהיכל ה'
לעילוי נשמת

יוסף ז"ל

יוסף בן
סעידה בת רבי
אברהם ע"ה

יצחק בן פרידה
לונה לאה בת
לטיפה ע"ה

ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה
הונצחו ע"י ידידנו היקר והנעלה כש"ת יהודה כהן נר"ו
ימלא השי"ת משאלות לבו לטובה ולברכה ,כל אשר יפנה ישכיל
ויצליח ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,אורך ימים ושנות
חיים ,נחת רוח מהילדים והנכדים ,שובע שמחות וכל טוב סלה.

עץ חיים היא למחזיקים בה
ברכות שמים מעל יחולו על ראשם של חמי וחמותי היקרים

יצחק ומיכל שוקר

ומשפחתם הי"ו

יהי רצון שימלא השי"ת כל משאלות לבם לטובה ולברכה ,בכל
אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,ברוב אושר עושר וכבוד ,וירוו נחת
דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,והכל מתוך בריאות איתנה ונהורא
מעליא ,שובע שמחות וכל טוב סלה.
נתרם לעילוי נשמת
שוקר בורא בן ברוד ז"ל ,מרים בן ימן ע"ה ,תהילה שני בת מרים
ע"ה ,שרה בת נתן ע"ה ,הרה"ג אברהם בן מרים ז"ל ,יוסף בן לאה
ז"ל ,הרה"ג יוסף חיים בן שרה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

התודה והברכה
לידידנו היקר והנעלה ,רודף
צדקה וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת אופיר צ'ונה
ומשפחתו הי"ו
יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב,
וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל
אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא,
שובע שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לעילוי נשמת חנה בת
חדווה ע"ה ,וניסים בן סולטן ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

התודה והברכה

התודה והברכה
לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה
וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת שי שוברט
ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב,
וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל
אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא,
שובע שמחות וכל טוב סלה.

לעילוי נשמת דוד בן אלישבע
ז"ל ,חוה בת מרים ע"ה ,אליעזר
בן פנינה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

התודה והברכה

לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה

לידידנו היקר והנעלה ,רודף צדקה
וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

כש"ת אושרי כהן

כש"ת ניסים גוזלן
ומשפחתו הי"ו

וחסד ,מוקיר ורחים רבנן

ומשפחתו הי"ו

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב,
וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל
אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא,
שובע שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לרפואת
צילה בת לאה שתחי'

יהי רצון שיזכו לכל מילי דמיטב,
וישפיע עליהם השי"ת שפע טובה
וברכה ,חיים חן וחסד ורחמים ,בכל
אשר יפנו ישכילו ויצליחו ,לאורך
ימים ושנות חיים ,בטוב ובנעימים,
הם ובניהם וכל אשר להם ,והכל מתוך
בריאות איתנה ונהורא מעליא ,שובע
שמחות וכל טוב סלה.

נתרם לעילוי נשמת אליהו גוזלן
בן פורטונה ז"ל ,ושרה סארין

רביבו (גוזלן) בת אליס ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

לזכרון עולם
בהיכל ה'
לעילוי נשמת הזמר והפייטן

איתן ניסן
בן דינה ומשה ז"ל
נלב"ע י"ז במרחשון תשפ"ב
"ונתתי להם בביתי ובחומותי
יד ושם טוב מבנים ומבנות שם
עולם אתן לו אשר לא יכרת"
(ישעיה נו ,ה)
ת.נ.צ.ב.ה

