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הקדמה
ירושלמי פבתלמוד ה"(חגיגה eylzpy:ז)"א zexiir zi`x m` igei oa y"x ipz"

dca` dn lr `nrh dn ,mipyne mixteq xkya ewifgd `ly rc l`xyi ux`a onewnn

."izxez z` mafr lr 'd xn`ie ± ayei ilan xacnk dzvp ux`d

רשב של ממאמרו ולהוציא ממקומן. עיירותינו נתלשו האחרונים י,"בחודשים
ממקומן נתלשו שהן הסיבה זאת החלקלא בהקדמת זאת וכתבתי להיפך, .

סופרים בשכר שהחזיק ארץ חבל היה לא הגירוש, לפני יצא אשר הקודם
כמעט קטיף. מחבל יותר בארץ והתיישבות תורה חיי בו פעמו ואשר ומשנים,
אם בין תורה תלמוד של חינוכי מוסד בו היה שלא קטיף בגוש ישוב היה ולא
וכמה כמה היו גדול ובחלק תורני. מכון או כולל או אולפנא או ישיבה זו

ואעפ כאלו. שיכולים"מוסדות כמובן יושב. מבלי כמדבר ונצתה הארץ אבדה כ
והגלו אותו והרסו אותו וחללו בקודש ידיהם את ששלחו באלה זאת לתלות
גדולה יותר הרבה היא שואלים אנו אשר השאלה אולם מבתיהם, ישראל את

מאשר: אחרת תשובה לנו ואין בקודש. ידם ששלחו חיים חדלי "z`nמאותם

"epipira z`ltp `id z`f dzid 'd.שרבש התהליכים את מבינים מעביר"איננו ע
ליעקב היא צרה ועת גדולה באמונה חמושים להיות וצריכים בדורנו, אותנו
השלמה, גאולתנו את לנו מצמיח עולם של רבונו ממנה דוקא יוושע. וממנה
עמוקים יותר עוד ובשורשים עוז ביתר ארצנו רוחב מלוא לכל נשוב ואנו

ובריאים.
קראנו: תולדות iniaבפרשת extg xy` mind zex`a z` xtgie wgvi ayie"

xy` zenyk zeny odl `xwie ,mdxa` zen ixg` mizyilt menzqie ,eia` mdxa`

."eia` odl `xwישראל בישיבת ומחבלים הורסים סותמים, כדרכם, פלישתים
ל ויש יראים"בארצו, איננו יצחק של בדרכו אנו אבל דרכם. את המחזקים ע

משנים איננו בארות. ובחפירת ובנטיעה בהתיישבות אבותינו במעשי וממשיכים
בדרכ ממשיכים אלא חדשות דרכים מחפשים ואיננו דרכנו וקוראיםאת ם

אבותינו. להם שקראו כשמות למעשינו

לשם לעבור הבחירה האמונה. לעיר העקירה אחר מיד עברו עצמונה אנשי רוב
בא ולהתיישב לחזור שצריך ברורה החלטה מתוך ישובים"היתה גוש ולהקים י

להמשיך נועדו אשר ביניים מצבי בתוך לשקוע לא כבעבר. תורה מלא חדש
את ולהמית המשפחות, את להרוס הקהילות, את לפורר קטיף, גוש את ולפרק
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אלא העקירה. בגזירת מלחמתו ימי בכל קטיף לגוש עמדה אשר הגדולה הרוח
מיד להם לבנות ובנותינו, בנינו לחינוך לדאוג מיד, להתיישבות לעבור להיפך,
אותם במקום ישובים ולהקים לבנות, ספר ובית תורה תלמוד חינוך: מוסדות
ולהרוס להמשיך היה מעיינם שכל ושליחיה לממשלה בניגוד זאת כל שנחרבו.
בארץ ההתיישבות ברוח לפגוע – עצמה ובעקירה בגירוש הצליחו שלא מה את

ואמונה. תורה מתוך בארץ בהאחזות ישראל
ע לרשותנו שהועמד גדול תעשייתי במבנה האמונה, בעיר עשינו נדיבי"זאת י

ולבי תורה לתלמוד לימוד כיתות נבנו התיישבו"עם, ומסביבם לבנות ס
שחולקו גדולים באוהלים היתה האמונה בעיר ההתיישבות תחילת המשפחות.

ואח זורמים, מים ללא מגורונים הגיעו בהמשך למשפחות. קרוונים"במחיצות כ
ושרותים במקלחות קלים. היו לא בהחלט היום-יום חיי בתוכם. למים חיבור עם
גדולות משפחות של ישוב הקמת קשיי ובעוד ציבורי אוכל בחדר ציבוריים

ואעפ ותינוקות. קטנים בילדים שארץ"המטופלות וידענו נשברה, לא רוחנו כ
כשלושה עתה בשלמות. נקנית היא כך ודוקא כך אבל ביסורים, נקנית ישראל
את הדוחפת היא היא בהתעקשותה האמונה עיר דוקא הגירוש, אחר חודשים
מישובים ריק שכמעט ישן-חדש ארץ בחבל חדשים ישובים להקמת המדינה

בספר. המשתקפות רבות שאלות העלו האמונה בעיר החיים ויושבים.
התברכנו חדשים, ארץ בחבלי התיישבות שהוליד המפעל בכל האמונה, בעיר
עיר של הזה הגדול המהלך כל את והפעילו שהניעו דברו עושי כח בגבורי
באמונה התנגדותם. אף על אלא ומשרדיה, המדינה של סיוע ללא האמונה,
לישוב ישראל עם כל וזוכה זכינו המבורכים מעשיהם ובזכות קץ, אין ובמסירות

נוספים. במקומות ישראל ארץ

והחודשים שלפניו החודשים הגירוש, ימי בעצם הגדול בחלקו נכתב זה ספר
וחלקן עצמה, העקירה בעת שאלות חלקן הגירוש שלפני שאלות חלקן שלאחריו.
כתבתי. שעלו הלכתיות לשאלות התשובות את האמונה. בעיר שעלו שאלות

לקו יהפך לא שהספר כוונה מתוך הספר בתוך פוזרו שלהתשובות תשובות בץ
הללו, השאלות מיגוון את שאוסף קובץ שאין לי נדמה זאת ועם מגורש,

עצמה. הקשה המציאות מתוך שעלו כשאלות
רבה בבראשית מהנאמר מבוארים הספר בכתיבת יא)הקשיים אות לח "cg:(פר'

z` zil h"n l"` ,xaq `le dil xaqn dede ,idencw aizi ded opgei iaxc on cinlz

..."siqxea on l"` ,jcic `rx` okidn l"` ,i`rx` on ilb `p`c l"` ,xaqיוסף ובעץ
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didבאר: evx` rahy e` ,ezelb zcxhn e` ,ilr dgep izrc oi`e ivx`n dleb ip`"

..."xzei el gepבתנאים אחריו ובין הגירוש בתהליך בין וכתיבה שלימוד וכמובן
במחסנים נמצאים ספרי כל שכמעט גם מה קשה. בהחלט בהם, שרויים שאנו

ובע מעיקות. מייסרות היום-יום טרדות וכל בהם, לעיין יכול נזכה"ואיני ה
הדעת. הרחבת מתוך תורה ללימוד בעתיד

ז ראב צדוק של לזכרו עצמונה, אנשי עם הקדשתי הספר שנלב"את בט"ל ז"ע
תשס נדפסו"תשרי להכירו שזכינו כפי אודותיו דברים הגירוש. אחר כחודשיים ו,
הספר. בסוף

זצ ליבמן מנחם הגאון הרב מעמנו הסתלק (ראב) צדוק סבא לאחר ל"כחודש
למד שנים. כשבע בעצמונה עמנו להיות הספיק מנחם הרב קשה. מחלה לאחר

" בישיבת החייםולימד חברותותתורת עם בעצמונה ולימד ולמד דקלים, שבנוה "
ברבש יוקדת ואמונה שמים יראת תורה כולה היתה אישיותו רבות. ע."ובחבורות

ובע החיים, בצרור צרורה נשמתו את"תהי לפרסם ותלמידיו משפחתו יזכו ה
הרבים. ולזיכוי נשמתו לעילוי דרכו ותיאור דבריו

בכרכים שכתבתי כפי שכתבתי. ממה שקיבצתי חמישי כרך הוא זה ספר
לא שהלומד כדי הציטוט ומטרת המקורות, בציטוט לעתים הארכתי הקודמים,
פוסק איני שכרי. זה והיה למסקנתי הוא אף יגיע ואם בעצמו, יעיין עלי, יסמוך
מהמאמרים בחלק לברר. שהצלחתי המעט את ללמד ומנסה לומד אלא רב ולא
הספר. על והמסכימים המברכים ועם דורנו פוסקי בדברי ומתן משא דברי מובאים

בנושא העוסק עשרה שבע בגיל כתבתי אשר קונטרס הוכנס הספר בתחילת
בעבירה" הבאה מחדש"מצוה הקונטרס את ערכתי חשובים שהדברים כיון .

חולין במס' עוהכנסתיו. חנינא:ב)"(כד ר' izecliaמספר in` ipzkqy onye oing"

."izepwf zra il ecnr odשסכתני ושמן חמין בבחינת הוא הקונטרס אצלי אף
הי את"אמי בבגרותי. עתה לי העומדים והם המדרש לבית ובשליחה בזירוז ו,

ד הרב של הדרכתו תחת כתבתי ז"הקונטרס כהן ידידיה סעד,"ר קיבוץ חבר ל,
קשה מחלה לאחר עולמו לבית ונפטר היסודי, הספר בבית לתלמוד מורי שהיה

נשמתו."בקציו ולעילוי לזכרו הזה הקונטרס יהי ש.
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ה כי:בחלק כתבתי "ראשון ספרי שם נחלתוקראתי אבי-מוריחבל של לכבודו "
שנהח שבעים ליובל הגיעו עם (מנחם) שנים.לןבייםח(יים כמה לפני ואףוי)

עמו רמוז נחלתו"(שמי חבל נחלתנו)"יעקב הוא ה' אשר – לוי שבט – ושבטנו ..

לאויו תחי' אמי עם ושנותיו ימיו את ה' עצמות."יאריך ובחילוץ הגוף בבריאות ש

ביתנותודה צרכי בעול עמי נושאת אשר אשת-חיל, לאשתי, מיוחדת וברכה
כ צאצאינו וצאצאי וצאצאינו זרעינו כל לראות ונזכה ילדינו. עוסקים"וחינוך י

ובעבודה. בתורה

לאנשי הסוגיות, את ליבנתי שעימם החכמים ותלמידי חברי, רבותי, לכל
רבות. תודות – וסייעו העירו ששמעו, עצמונה

תשס כסלו קטיף, גוש – עצמונה עקורי האמונה, אפשטייןו"עיר יעקב
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הגרא – הרב מרכז ישיבת ראש שליט"ברכת שפירא א"א

שפירא אברהם הרב
לישראל] הראשי [הרב
הרב מרכז ישיבת ראש

ד"בס
תשס חשון ו"כ' ברכה מכתב

הרה ידידי שליט"כבוד אפשטיין יעקב רבי ""ג הק' ישיבתנו מבוגרי מרכזא,
ספריו"הרב של החמישי מהחלק גליונות הראני קטיף, גוש מגולי וכיום ,

" בשם נחלתוהנקובים חלקי"חבל בד' ותשובות בשאלות חיבורים והם ,
במאמריו גברא איתמחי וכבר בזמנינו. המצויות בשאלות ערוך, השולחן
השיטות ומברר בהרחבה הנדונים הנושאים שמקיף הקודמים, ובספריו
הלכה של בעומקה שלן לי ידוע המחבר הרב והנה טעם. בטוב השונות
בשפה אופניו על דבור דבר רבות, בסוגיות באריכות ודן רבות, שנים כבר
שיזכה לברכו אלא באתי ולא לחכמה, הקודמת וביראה ונעימה, ברורה
תורה להגדיל החשוב, חיבורו את עולם לאור ולהוציא המוגמר על לברך

ובעז כיד"ולהאדירה. וסוגיות הלכות בבירורי וכהנה כהנה להוסיף יזכה ה
קודם – עזה שבחבל נחלתנו בחבל שנכתבו אלו וגליונות עליו, הטובה ד'

בעוה שאירע הגירוש"הגירוש גזירת בזמן וחימה, אף בימי נכתב וחלקם ר,
המחבר בהרב בו ויקויים ישראל. ארץ של לחיזוקה ואומץ כוח יוסיפו –

ידרים" להחכים והארץ.הרוצה התורה מכון לקימום המיועד במקום "
לתושיה. בכפליים ולהאדירה תורה להגדיל ויזכה

התורה"הכו לכבוד ח

שפירא אברהם הרב
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הרה מאת ברכה אריאל"מכתב יעקב ג
לרמת-גן הראשי הרב

גן – רמת הרבנות משרד
הראשיד"בס הרב לשכת

אריאל יעקב הרב

זה חבל אכן נוספת. נימה נוספה אפשטיין יעקב הרב של נחלתו לחבל
אליבא שמעתא לאסוקי הלכה בירורי של עבות לחבל קודמיו עם משתזר
שיפוצו הנכבד למחבר מאחל והנני ישרה. והבנה רחב ידע מתוך דהלכתא
נחלתו בחבל העבודה ועל התורה על במנוחה לישב ויזכה חוצה מעינותיו

ולהאדיר תורה .*להגדיל

לידה חבלי כולנו ועל וחבריו המחבר על שעברו אלו משיח חבלי ...יהיו
נחלתו. בחבל ישראל עם בתולדות חדשה תקופה של

נחלתם לחבל לגבולם בנים שישובו ולחבריו הנכבד למחבר מאחל והנני
חבלים לקלוע ימשיך ושם קטיף גוש ישובי ויתר דרום בכפר בעצמונה,

אמן. בימינו במהרה שילה יבוא כי עד לתורה

והארץ התורה בברכת

אריאל יעקב הרב

במקומן. סימן בכל צורפו אשר הרב הערות באות כאן *
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ברכה מכתב
ליאור דוב הגאון מהרב

חברון – ארבע קרית העיר רב

ליאור דוב הרב
העיר רב

ת חברון - ארבע ו"קרית

תשס ו"מרחשוון
לכבוד

אפשטיין יעקב הרב

וכט והברכה ס."השלום

" ספריך בסדרת הנוסף החלק את לעיון נחלתוקבלתי חבל ,"יעקב
מהתשובות, חלק לראות הספקתי עלי המוטל הרב העומס ובעקבות
על לעבור שלא שבזמננו, האקטואלי לענין שבתשובתך ראיתי ובעיקר
ופסקת למטרה קלעת ממשלה, של חוק זה אם אפילו תורה איסורי
הספציפית לפקודה מתייחסים כי במלכות מרידה בזה שאין וברור נכוחה

הצבא. או הממשלה של הסמכות שלילת ולא
מאוד נכון פסקת מחמד בחיות טלטול איסור בעניין שפסקת מה כן כמו

הרא מועיל"כמו ולא חמור חיים בעלי של שמוקצה סברה גם וראיתי ש,
יחוד. שום

ולהאירם הציבוריים לחיינו הקשורים נושאים לברר שתמשיך ובעיקר
הציבור. כלל את לזכות חוצה מעיינותיך ויפוצו חיים תורת באור

ולומדיה התורה לכבוד החותם

ליאור דוב הרב
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ברכה מכתב
נבנצל אביגדר הגאון מהרב

ירושלים העתיקה העיר היהודי הרובע רב

תשס"בס לפניך מלאכו ישלח פ' ב' עהו"ד תובב"ירושלים א"ק
שליט אפשטיין יעקב ר' משביר... לראש וברכה א!"שלו'

כתר"אחד ה"ש
דמלכא בהורמנא לי. שלח אשר תורתו דברי את בשמחה ראיתי
על כזה, נפלא ספר למצא נהנה ואני הערות. כמה רשמתי
המחבר הרב סברות וגדוש מלא שונים, מנושאים נושאים

הראשונים"שליט רבותינו דברי על לתלפיות בנוי א,
מעלה. של בישיבה אשר ואת פה ישנו אשר את והאחרונים,

כתר מלאה"יזכה עד הקדושה, תורתנו מעמקי ולגלות להוסיף ה
בב דעה התורה."הארץ נותן מאת ויתברך א,

הלוים צעיר כעתירת
נבנצל אביגדר
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א סימן
בעבירה הבאה מצוה

תוכן
פתיחה

בעבירה.א הבאה מצוה מקור
איסור היא להלכה בעבירה הבאה שמצוה הראשונים שיטת ב.

בלבד
בגזל עקריות שיטות ג.

תם ורבנו חננאל רבנו שיטת .1
ר שיטת י"2.

רש שיטת לסוכה"3. בפירושו י
טבל במצת בעבירה הבאה מצוה פסול ד.

בעבירה הבאה מצוה בדין כלליות שיטות ה.
הרמב שיטת ם"1.

המרדכי שיטת .2
בעבירה הבאה מצוה בדין כללים גדרים ו.

התוספות חילוק .1
עבירה קימת מצוה בשעת .2

הירושלמי חילוק הבנת .3
לאחרים? גם בעבירה הבאה מצוה פסול .4

חובה ידי יציאה אי או עבירה .5
עבירה בלא שתעשה למצוה אפשר .6

הרמב חידוש ן"7.
נספחים

בדרבנן בעבירה הבאה מצוה ז.
דאורייתא ומצוה דרבנן עבירה .1

דאורייתא ועבירות דרבנן במצוות בעבירה הבאה מצוה .2
בעבירה הבאה מצוה על ברכה .3
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פתיחה
השד מביא"בעל בעבירהח הבאה (מצוה

כד) סופרסעיף החתם דברי תורף (דףאת
מצוהצח) בין קשר של הכלליים בגדרים

וז mc`yל:"לעבירה, epivn mipt dylya"

devne xzen cg`d :dxiara devn dyer

m`e ,dligzkl zeyrl xeq` ipyde ,zeyrl

iyilyde ,dwel epi`e devnd ciqtd `l dyr

dyr `l eli`k ,dwele devnd inp ciqtd

miiwny .` :md el`e .cala dxiar `l`

dfa oi`e ,zivva mi`lk enk dxiara devn

dxez dzev jky ,dxiara d`ad devn meyn

.'eke llk e`ldl dlgzd oi` dyr mewnac

zayd devn dyerd ,dyrl wzipd e`l .a

ick lefbl xeq` dligzkl la` ,`veike dlifb

lr e`ld wzpn lfb m` la` .ef devn miiwl

oi`y ote`a dxiar dyery .b .dyrd ici

ecg`zp `ly epiidc ,dze` dgec dyrd

,dyrz `l dgec dyrl mikixvy mi`pzd

dyrz `ld dpzip `l mdn cg` xqg m`y

dzid `lk dyery devnd ied f` ,zegcl

:xaeqc o`nl ± dwele ,dnewna dxiarde

o`n la` ,`ziixe`c ± dxiara d`ad devn

x`ya t"kr e` ,opaxcn `l` epi`c xaeqc

onc ,iwl `l ± opaxc ied ,oaxwn ueg ,zeevn

`l ± dxiara elit` devn dyery lk dxezd

dligzkl xeq`c b"r` ,devnd ciqtd

'eke df ote`a devnd zeyrl."

צו תנחומא הפסול(יד)מדרש את נימק
וז בעבירה הבאה מצוה diryiל:"של xn`"

.'dlera lfb `pey htyn ade` 'd ip` ik'

qnege lfeb ipixd xn`z `l :d"awd xn`

z` `pey ip` ik ,il xtkzne dler `iane

.lfbd lr miyery dlerk dlera elit` lfbd

aiyi ± dlerd law`y mlerd dvex m`e

dler dlri m` ok ixg`e dlral dlifbd

dplaw` dilrlfb `pey 'd ip` ik' :xn`py ,

'ecia lfbdy cera ± 'dlera."

אמור מצוה(יח)בתנחומא פסול נמקו
כך: בעבירה jlnהבאה ly gilyl ?c"dnl"

e`vn dze` dabyn ,xira zeabl jldy

z` lhpe egtw ,mihqil ,jxca cg` ipexir

mini xg`l .ecia dzidy dabend z`e eilk

`a ,oehly lv` oic oexird eze`l did

dil xn` .zekf eilr cnliy mc` el xekyl

dz` dn il cbd :oexird eze`l i`ab eze`

oehlyd lv` oic il yi :el xn` ?o`k dyer

dil xn` .zekf ilr cnliy mc` ywan ip`e

milk oze`e adf eze` il oz :i`abd eze`

cnln ip`e ipnn zlhpy zehiard oze`e

iptl oica cner dz`yk xgnle .zekf jilr

?zekf jilr cnliy in jl yi :xn`ie oehlyd

jilr cnlne jled ip`e ,ipelt yi`l :xn`z

mzvwn zehiare adf eze` epnn lhp .zekf

oehlyd iptl cnr `edyk xgnl .el jlde

aiyd ?zekf jilr cnliy in jl yi :l"`

zekf dn :oehlyd l"` .ipelt yi` :el xn`e

ip` ,ix`n :dil xn` ?df lr cnln dz`

.df ixag il dyry mixac jl xne`

ilr cnr ,ipelt xira zeabl jxca izkldyk

milkde .iciay dn lk lhpe ipgtwe jxca

ilk zvwn md icia d`ex dz`y el`d

.zekf eilr cnl`y ick ,il xifgdyeiykr

exebipq dyrpy dfl el ie` :mixne` lkd eid

exebihw ±lldl jixv l`xyin mc` oi` jk .

:xn`py ,minca eze` gwel k"` `l` b"dela

'mkl mzgwle'."

שוים. אינם המדרשים בשני הרעיונות
על הדגש מושם הראשון כלליותבמדרש

– law`yהפסול mlerd dvex m`"lfbd,

yxcna .lfba exewn m` lqti oaxwd k"re

`ed leqtd ipydihxt,elxebihw ± cala
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zehiarde milkd k"re .cala eil` qgizn

.xg` mc`l xebipq zeidl mileki

האם – הפסול של זו שתפיסה ונראה
פרטי או החפץ, מגיע שאליו לכל כללי
במחלוקת נמצאת בלבד. העבירה לעובר
הירושלמי לירושלמי. הבבלי בין רעיונית

פ ה"(סוכה לוהא)"ג פסול את ג"מסביר
וז מאמור למדרש מאד iel:ל:"בדומה x"`"

?dnec `ed dnl lefb alel lhep `edy df

oehlyd z` caky cg`l.cg` iegnz

ely `vnpe(השלטון dfl(של el ie` :exn`

."exebihw exebipq dyrpyהבבלי זאת לעומת
ע ל נכתב:א)"(סוכה וכך מצו למדרש דומה

ik aizkc i`n :i"ayx meyn opgei 'x xn`e"

lyn ?dlera lfb `pey htyn ade` 'd ip`

,qknd zia lr xaer didy mce xya jlnl

:el exn` .miqkenl qkn epz :eicarl xn`

:mdl xn` .`ed jly elek qknd lk `lde

onvr egixai `le mikxc ixaer ecnli ipnn

lfb `pey 'd ip`' :xn` d"awd s` .qknd on

on onvr egixaie ipa ecnli ipnn ± 'dlera

."lfbdכעבירה הגזל את בבבלי רואים אין
ונמצא תמחוי נותן כגון לאדם, המייחסת
שעל כללי פסול אלא המקבל, של התמחוי

לעשותו. שלא האדם פסולבני פרק (עיין
.לאחרים)

במסגרת שנעלה העקריות הבעיות
אלה: הן זו עבודה

רק הוא בעבירה הבאה מצוה האם א.
גםאיסור שהיא או כך?פסולה, מתוך

פסולה האם נפסלת, היא אם ב.
כן? תקנו חכמים או מדאורייתא

כדי העבירה, תקיפה מתי ועד ממתי ג.
המצוה? את לפסול

נובעים אלו מרכזיות בעיות שלש מתוך
וסברות חילוקים דינים, חידושי הרבה

שידינו כמה עד עליהם לעמוד שנסינו
מגעת.

בעבירה הבאה מצוה פסול הגדרת
– עבירה עם קשר לה שיש מצוה
ופסול עבירתה בגלל המצוה את פוסלים
תנאי בעבירה. הבאה מצוה נקרא זה
אלו מצוות על הפסול להחלת הכרחי
מסוג קשר לעבירותיהן ביניהן שאין הוא:

בהם: שאומרים l`הקשרים dgec dyr"

,"dyrzאו."dyrl wzipd e`l"

בעבירה הבאה מצוה לדין דוגמאות
יא. בה לצאת טבל, בפסח"מצת ח

א) לה, .(פסחים
טבל אכילת(דאורייתא)העבירה: המצוה: ,

.(דאורייתא)מצוה
לקרבןב. שהוקדשה גזולה, (גיטיןבהמה
א) .נה,

גזל קרבן(דאורייתא)העבירה: המצוה: ,
.(דאורייתא)

בחולג. לולב לנטילת הגזול, לולב
א)המועד ל, .(סוכה

גזל נטילת(דאורייתא)העבירה: המצוה: ,
המועד בחול .(דרבנן)לולב

קטןד. או שוטה, או מחרש, גזול לולב
י בו סוכות"לצאת של ראשון ביום (שערח

ח) פרק לולב הל' .המלך
חש גזל המצוה(דרבנן)ו"העבירה: ,

הראשון ביום לולב (דאורייתא)נטילת
dvn"ברכתה. zlik` lr"מצה על
ה"(רמבגזולה י פרק ומצה חמץ הל' .ז)"ם

גזל ברכת(דאורייתא)העבירה: המצוה: ,
.(דרבנן)המצות
מדרבנן.ו. טבל על המזון ברכת
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ברכת המצוה: מדרבנן, טבל העבירה:
.(דאורייתא)המזון
בשבתז. מת על פיקריעה שבת ג"(ירושלמי

ג)"ה
בשבת קלקול המצוה:(דרבנן),העבירה:

מת על .(דרבנן)קריעה

בעבירה.א הבאה מצוה מקור
בב תוס' עק"שיטת ד"(סו מינה)"ב שמע ה

מפסוק נלמדת בעבירה הבאה שמצוה היא
נכתב: בגמרא daxlבתורה. iia` diaizi`"

iptl `nili` ?inc ikid ,lefbd `le 'epaxw'

xg`l e`l `l` !`hiyt ?`xw l"l ye`i

."ipw `l ye`i n"y ye`i:'תוס "`laוכתב

`ed yecw n"ne ,liqtn ± ye`ia ipw `l i`

d"ynzexedl `xw jixhv`,dler epi`y

."dxiara d`ad devn meynאומר הוה
נלמד בעבירה הבאה מצוה שאיסור

מה'קרבנו'מהמילה התוס' על קשה ולא ,
בעבירה, הבאה מצוה דין מכאן לחדש ראה
יאוש, לאחר הפסוק של רגיל מיעוט ולא
דין מצד השם, ושינוי יאוש שהיה שכיון
ויכול לו קנוי הקרבן רגיל, ושינוי יאוש
מדין להקרבה שנאסר מכאן אלא להקריבו,

רעק כתב וכך בעבירה. הבאה א"מצוה
המשניות סבפרוש ג פרק יז)"(סוכה .ק

כתב סופר החתם לולבאולם (חידושי
ik`lnc:הגזול) `xwn silic i`n dpd"

יג) א, l"ned(מלאכי p"ddxez `xwnaizkc

epaxw"lefbd `le"מצוה משום וטעמו
כמ בעבירה בב"הבאה תוס' ובגטין(סז)ק"ש

ע דא)"(נה דשמעתין קניא"ובתוספות הא ה
דקראווכו' משום דמלאכי, קרא דמיתי הא

דחבריה קרבן מגזל למדחי איכא דתורה
בב התם ממלאכי,ק."וכדדחי מייתי כן על

קרא פירוש בידו, היתה קבלה כרחך שעל

ולא בעבירה הבאה מצוה משום ד'קרבנו'
כלום הנביא מבהיר."חידש אלו במלים

הבאה"החת שמצוה א. נקודות: שלש ס
מדוע ב. מדאורייתא. מקורה בעבירה
אם ג. נביאים. מפסוקי זאת למדו בסוכה
הבאה מצוה דין שרמוז אומרים אנו
בכך אין האם נביאים, בפסוקי בעבירה
לחדש רשאי נביא שאין להלכה סתירה
שהמלה קודמת קבלה שהיתה ומבין, כלום.

"epaxw"בעבירה הבאה מצוה על מכוונת
א מצוה"והנביא דין שיש הידוע, על חזר כ

הלמ זאת ואין בעבירה. שקבלה"הבאה מ
נראה אך בפסוק. ממש נמצאת זאת
ולולא הכרע, אין עצמו מהפסוק שלדעתו
כמיעוט זאת לומדים היינו המסורת

כרעק ולא למקריב, השייכות את א"המחייב
זאת מהפסוק.כמתחיבשהבין

בעבירה הבאה מצוה שדין להם בדומה
ר אף למד בסוכה"מדאורייתא עת ד"(ט ה"א

הרשבההוא) אף סובר שכך ונראה (והםא",
הריטב בסוכהא)"חי' עשכתב ד"(ט הא)"א ה

iabל:"וז migqta inlyexia gkenck `zile"

zvw gken inp mzde .dlefb dvndevnc

dxiara d`ad`id dxez xeq`,"סזק"ובב)
ד"ע אמר)"א zxnbpה dpi` eziipwc oeik n"n"

± ycwd i"r `l``pngx dilqtdaxwdl

."dxiara d`ad devn meynהריטב א"וכן
בעבירה הבאה מצוה שפסול כתב

עמדאורייתא לא ד"(סוכה אבל)"ב כתבוה וכן .
בסוכה עתוס' ד"(ל משום)"א הבאהה שמצוה

מדאורייתא. בעבירה
התויו כתב גדול פט"חידוש מ"(סוכה :א)"ג

`iepy izcnl `xephxa axd ixacne"

`ki`e li`edc iieyw`l `ki` `dc ,`pixg`

`xw il dnl ,dxiara d`ad devn meyn

meyn mkgxek lr `l` ± 'mkl mzgwle'c



א בעבירה―סימן הבאה מצוה

17

dxiara d`ad devnl opitli dipinc `xwy

"`ed dlaw ixacc `xw")"גזול )"והבאתם
zetqeza eywdy dn xity inp iz`eע א"(ל

משום)"ד iracה 'dry lk' wxtc `zixan

wetize laha dvn `vei oi`y slinl `xw

lik` `wc dxiara d`ad devn meyn dil

,`iyewa egipde .k"r ,dvn ici witpe `xeq`

dxezd onc `xw irac meyn `gip ocicle

,"ung eilr elk`z `l"n mzd `zi`ck

מקורו בעבירה הבאה מצוה דין כלומר
נביאים. מדברי
התויו נתנאל"כדעת הקרבן אף כתב ט

פ ס"(סוכה טו סי' ט)"ג צריכיםק מדוע שמתרץ
ולא שעוריה דמיכתת משום אשירה לפסול

וז בעבירה, הבאה מצוה yiל:"משום j`"

sili dxiara d`ad devnc jdc zegcl

dlawd ixacn'gqtd z` lefb mz`ade' ±

leqty `nrh adinl dil `gip ithe

."alel iab `ziixe`cnלפסול כדי דהיינו:
טעם ניתן מדאורייתא גם אשירה של

ולאמדאורייתאשפוסל שיעוריה, מכתת –
הקבלה הבאהמדברי מצוה פסול –

בעבירה.
התוי שיטת את שראו אחרונים ט"אמנם

כתבו"והק שהראשונים כך על מחו נ
חדשים: תוס' כך על כתבו אחרת. בפירוש
d"c ,`"r h sc 'qez epnn mlrp k"gna"

d`ad devny evxize ef `iyew eywd ,`edd

`l` epi` dxiaraopaxcn,"הערתם (ומקור
כתבוח)"המהורש ט בדף תוס' כלומר .

בעבירה הבאה מצוה דין שמקור בפירוש
קבלה. מדברי ולא מדרבנן

ט בדף ד"(עתוס' ההוא)"א ברורה כה אינו

המשניות. על חדשים תוס' שכתב כפי
'לך' מיעוט צריך מדוע הקשו: תוספות
משום תיפסל גזולה סוכה לפסול בסוכה

ומתרץ: בעבירה? הבאה "l"ieמצוה

`nrhce`l dxiara d`ad devnc

opaxc `l` `ziixe`c,"למעט"וא כדי כ
מיעוט צריכים מדאורייתא גזולה סוכה

ומקשה: oiwfipdמהתורה. wxtn dyw edine"

dpi` miaxl drcep `ly dlefb z`hg iab

oia drcep oia :`xnba `ler xn`c .zxtkn

ick ye`i `nrh i`n zxtkn dpi` drcep `l

ipw ick ye`ic `lerl dil opirnye ,ipw `l

z"x xne`e .olfbe apbe a"dra ly zexer iab

oihiba `lerc `nrhc(הניזקין)devn meyn

."!`id `ziixe`c `nl` ,dxiara d`ad

בעבירה"וא הבאה מצוה בקרבן כ
תוס': וממשיכים e`la"דאורייתא. edine

ikd`ki` inp oaxw iabc b"r`e ...okzi `l

`xwirn' :mzd xn`ck myd iepiye ye`i

,hrnn mewn lkn 'ycwd `zyde oileg

ely e`l ycwd mcewc oeik 'epaxw' aizkcn

iepy zngn ycwd eilr lgc b"r`e ,`ed

opirac daxwdl ifg `l `zyd ,ez`c myd

."yicwny drya 'epaxw'בפשטות ונראה
שמצוה לכך תוס' הסכימו בקרבן שלפחות

כר מדאורייתא בעבירה אולם"הבאה ת,
בדעתו. גדולה מח' אנו מוצאים

עא"הרשב ט דף תוס'א)"(סכה את הבין
eke'כך: devn l"lc 'qeza evxiz"`l`

zevxl `ad xaca1alele oaxwkdevn

dxiara d`ad(מדאורייתא)x`ya la` ,

"...zeevn(בלבד לתוס'(=מדרבנן וכוונתם .
וא ט' בלבד"בדף בקרבן לא הבאהכ מצוה

נלע1. אך זה, מתוספות זאת למד כיצד יודע אליו."איני שהתכוון ד



נחלתו חבל

18

מדאורייתא בכלבעבירה אלא מצוות,
במקדש ואילוהנוהגות ולולב. קרבן כגון ,

פסול מצוות בעבירהבשאר הבאה מצוה
נוהגתמדרבנן שאינה בסוכה ולכן בלבד.

רק בעבירה הבאה מצוה פסול במקדש
'לך' מדאורייתא מיעוט וצריכים מדרבנן,

ריטב גם כתב .א)"(וכן
הרשב"רעק הבנת על חלק א"א
לתוי"והריטב ובניגוד שיטה"א הציב ט

וז בסוכה בתוס' scל:"חדשה dkeq 'qezae"

`id dxiara d`ad devnc uxzl azk 'h

'epaxw'c `xwe opaxcepiiddaxwdlc,

ixacl v"l dfac ...ely didi eycwd zryay

zn`a `dc ,`ed dlaw ixacc `xwc h"iezd

leqt `ziixe`cnc oaxwax`yac `l` ,

."opaxc `id zeevnשבקרבן (כפיכלומר
רעק לעיל)"שהבין פסול'קרבנוא על מלמד '

ותוס' מדאורייתא, בעבירה הבאה מצוה
בעבירה הבאה מצוה – מצוה שבכל סובר
הנוהג בלולב ואפילו לקרבן, מחוץ מדרבנן
ולא מדרבנן, בעבירה הבאה מצוה במקדש

וכריטב"כרשב א."א
עא"מהרש ל דף בד"(על תוס' משום)"ב ה

הדגש את ושם שניהם על בהבנתו חלק
המלה על שהמילה"ממעט"כנראה והבין

ר כדרך למעט, באה אינה משום"'קרבנו' ת,
וכך רגיל. מיעוט אלא בעבירה הבאה מצוה

m`eכתב: w"ta zetqezd ok eywd xake"

`kd edl `gipmy mvexzk dlefb dkeqn

`l` epi` dxiara d`ad devny dxeq`c

"opaxcnoic zeevnd lkay oiad `"yxdnd .

.opaxcn `l` epi` dxiara d`ad devn

`"wrx oia zwlgnd xewny c"prl d`xpe

zpada `ed `"yxdnd oialikd e`la edine"

."okzi `lה הבאה"הכי"מהו מצוה דין ,
לרעק – מדאורייתא או"בעבירה א,

– מדאורייתא הוא גזול בחטאת שהפסול
מצוה"למהרש משום לאו שונה והטעם א,

בנוסף בפסוק. מיעוט אלא בעבירה הבאה
שרעק לזכור יש ע"לכך כבר הניח פ"א

בב מה"תוספות שפסול בקרבן"ק, ב
מדאורייתא.

המהרש דעת פי על בסוכה כתב"כתוס' א
ען"הרמב לה xwirdל:"וזא)"(פסחים la`"

opaxc dleqt dxiara d`ad devny l"py

`d ,dil jinqn dlawc `xw`e `ed

`vi `ziixe`cndia aizkc ipdn ueg ,

xac miyxtnd zvwn ixack `le iherin

meyn zxtkn dpi` dlefbd z`hg dxez

."dxiara d`ad devnפסול כל לדעתו,
ע חודש בעבירה הבאה חז"מצוה ל"י

שפסלו ומה נביאים, דברי על והסמיכוהו
– גזולה וסוכה גזול לולב או גזול, קרבן
נלמד לא אך מפורש, מפסוק נלמדים אלה
בעבירה הבאה מצוה של כללי דין על מהם
המצוה למקום החפץ שייכות חיוב על אלא

הרמב אלו. ר"במצוות על חולק ותוס'"ן ת
הרשב לפי ורעק"בסוכה, שחטאת"א א

מצוה משום מדאורייתא פסולה גזולה
בעבירה. הבאה

הוא פרטית שיטה לעצמו שיצר אחרון
צט)א"השאג בסוכה"עפ(סימן תוס' דברי י
ע ד"(ל מתוך)"א לוהה הסובר שמואל ג"שגם

ביו שלוה"כשר מקבל שני ביו"ט פסול ט"ג
השאג ומקשה דתקון"ראשון. כל והרי א

וא תקון? דאורייתא כעין לא"רבנן מדוע כ
ביו סובר"פסלו שמואל אם – אלא שני. ט

הבאה מצוה משום לגזור שייך לא שבדרבנן
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מקור לו היה שלא משמע – בעבירה
דרבנן במצוות פיו על לגזור .2מדאורייתא

בעבירה הבאה מצוה לגזירת סברא
בחידושיו סופר החתם מביא מדרבנן

בעבירה הבאה ואכתי)"(דלמצוה לדעתה ,
וז d`ad(לשמואל)"ל:"שמואל, devn lkay

mewn lkn ,`vi `ziixe`cnc edip dxiara

b"del zedydl i`yx epi` dligzkl t"kr

xfgde cenra rbx lka `dc ,ea z`vl elv`

epi` t"kr la` ,`vi caricac edipe i`w

`dyi ile` ,xacl minkg eyge ,i`yx

jkl devn ici z`vl elv` lfbd dligzkl

xari `ly ick carica s` edelqt

,oipwd mcew df lke ,c"prlpk dligzkl

yi ,elv` zedydl xeq`e dayda aiigc

,oipwd xg` la` .caricd lr xefbl mewn

e`l dxiara d`ad devn ± i` i`cea

ea z`vl dligzkl i`yx i`ce ± `ziixe`c

dnl k"` ,dayd zevn oi` `dc ,`ziixe`cn

"?carica minkg edelqtiחכמים כלומר
אף לכתחילה להשיב שחייב מקום בכל גזרו
מדאורייתא שכשר מקום בכל אבל בדיעבד.
הסברא וזוהי בדיעבד. גזרו לא לכתחילה,
גזול, מצוה במכשיר בעבירה הבאה למצוה

עפ לומר צריכים מצוות בשאר י"אבל
dlera",הפסוק lfb `pey"'לה אין היינו,

מקדשת המטרה ואין גזולות בעולות חפץ
ו האמצעי אףאת פסול האמצעי אם
נפסלת. המטרה

הנו כתב גדול ע"(צלב"חידוש ט סוכה א)"ח
ושמואל יוחנן ר' בין להבדל בתירוצו
מצוה האם נובע שההבדל כתב במחלוקתם
ומוכיח לא. או דאורייתא בעבירה הבאה

שני מביא יוחנן ר' מדוע כך: יוחנן לר' זאת
והשני ממלאכי מהפסוק אחד לימודים,
בפסוק הסתפק לא מדוע מישעיהו,

ומתרץ: xw`ממלאכי? jdnc l"i la`"

ik`lna weqt `edy 'eke "lefb mz`ade"c

`id dxiara d`ad devnc gken `l oicr

.dlaw ixacn `ed `xw jdc ,`ziixe`cn

ik" i"ayxc jci`l mb opgei 'x `ian okle

mce xya jlnl lynde "htyn ade` 'd ip`

`xaq `edy gken ,lynd i"r k"` .'eke

`ziixe`cnc ,dxez oic df `ed `linn

."dxiara d`ad devn leqt opixn`כלומר
שכבר אלא מסברא, המקור לדעתו
סברת בגלל גזול, לולב נפסל מדאורייתא

בעבירה. הבאה מצוה
הרמב הרה"בדעת בין מחלוקת ג"ם

ואומרים הים מפרשי לבין בענעט מרדכי
הים שומפרשי ס"(סוף הים מפרשי ד"ת ה"ד

z"krn:והנה) y"n dpde"בענעט)"(ר devncמ

`ziixe`c e`l dxiara d`addil `hiyte

ep`vn eppipra ep` ,ok xaeq l"f m"anxd mbyŸ

d`ad devnc xaeq l"f m"anxdy `icdl

zekldn d"ta azky ,`ziixe`cn dxiara

on `l mikqpe zegpn mi`ian oi`' :n"eq`

i`lke dlxrn l"v`e ycgd on `le lahd

,dxiara d`ad devn `edy iptn ,mxkd

'd`pey d"awdy.",בפשטות ולדעתם
בעבירה"הרמב הבאה מצוה איסור מזכיר ם

וברור מדאורייתא, הנוהגות מנחות לגבי
אסורה"א בעבירה הבאה שמצוה שסובר כ

ור ראה"מדאורייתא. שלא או בענעט, מ
ואעפ שראה או זו, שהפסול"הלכה הבין כ

משום xzendהוא on l`xyi dwyn"

מדרבנן.2. בעבירה הבאה מצוה שמקור סובר פלוגתיה בר יוחנן ר' וגם
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,"l`xyilשהרמב בעבירה הבאה ם"ומצוה
הרעיוני הצד את להסביר כונתו מזכיר,
כדי אין בלבד בזו אך העבירה, שבגוף

פסילה.
הבאה שמצוה הראשונים שיטת ב.

בלבד איסור היא להלכה בעבירה
הרי והרז"שיטת העיטור בעל גיאת, ה"ץ

הבאה מצוה לגבי חדשה שיטה אינה
שיטה זו אלא הבנתה, בצורה בעבירה

זה דין כלל קיים שלא .להלכההסוברת
גיאת אבן יצחק שעריר' ס סימן לולב (הל'

mileqtdכתב:שמחה) lk ik mixaeq ep`e"

edlek ,alelay oipn drax` oiprl epzpynac

la` ,`ziixe`cnc ± iniiw oey`x h"eia

lefb `py `l ,mixyk ± opaxcnc inei x`ya

xa wgvi 'xcke mileqt x`y `py `le yaie

`ed `xzac ± iy` axc :l`eny xn` ipngp

h"eia oizipzn dlekl dnwe`e diail` dwxit

edeawpy bexz` iabl mzdc cere .oey`x

xqge awip :opzc oizipznl `pniwe` mixakr

x`ya `d ,oey`x h"eia leqt ± `edy lk

ileqt edlek oey`x h"eia i`wcne .xyk inei

oey`x h"eia inp=)ראשון)"ביוורק .ט

inlyexiaeפ ה"(סוכה l`enyו)"ג mya o"aix

oey`x h"eia `l` mileqt mpi` mileqtd lk

."i`xza wiqt inp oke

מספר כך על חוזר העיטור בעל וכן
לולב בהלכות בספרו כא)פעמים הוא(אות ,

dxiara"כותב: d`ad devnc `xazqne

"`zil:כותב הוא מו mrhc"ובאות ± n"y

`zil dxiara d`ad devn."

הרז פסק:"וכן הוא גם הקטן במאור ה
dinyn p"aix s`e... daxd mipe`bd on yie"

jezn :xn`wc ,yexita eilr bilt l`enyc

`edc iy` axe .lefba `vei le`ya `veiy

diail` wxtn ,`xza`zkld ikd `nl`,

."i"ayxc `dl ygc zil n"ne

יסוד: הנחות משתי בנויה שיטתם
ביו – הגזול לולב ראשון"א. פוסליםט

ובלבד"mkl"משום משום, ימים בשאר רק
בעבירה. הבאה מצוה

בשאר כפוסלים הלכה שאין כיון ב.
הבאה מצוה פסול לן לית ממילא ימים,
מצוה דין לשיטתם שגם ונראה בעבירה,

הוא בעבירה לכתחילההבאה ,איסור
אפשרויות שתי לו יש אם שודאי כלומר
יקיים באיסור, לקיים או בהיתר לקיים

אע יצא"בהיתר, באיסור יעשה אם שאף פ
המצוה."י ח

בגזל עקריות שיטות ג.
קובעת: leqt,המשנה yaide lefbd alel"

."leqt p"dir lye dxiy` lyושואלת
h"eiaהגמרא: `py `l ipze wiqt `w"

"?ipy h"eia `py `le oey`xביום בין כלומר
המשנה פוסלת ימים בשאר ובין הראשון,

– kile`,גזול opira xcd ± yai `nlya"

'mkl' aizkc oey`x h"ei `nlya lefb `l`

"?`l i`n` ± ipy h"eia `l` ,mklynדהיינו
למקיים שייך שאינו לולב פוסלת התורה
בשאר יפסל מדוע אך הראשון, ביום המצוה

רשב משום יוחנן ר' ומתרץ י:"הימים?
,dxiara d`ad devn dil dedc meyn"

z`e gqtd z`e lefb mz`ade :xn`py¦

"dlegd(יא א, dn(מלאכי ,gqtc `inec lefb .¦

dil zil lefb s` ,`zpwz dil zil gqt¦

xg`l `py `le ye`i iptl `py `l ,`zpwz

aixwi ik mc`' ye`i iptl `nlya .ye`i

mkn`l` ,`ed dicic e`le `pngx xn` '

e`l `l` ?ye`ia dipw `d ± ye`i xg`l

."dxiara d`ad devn dil dedc meyn
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שני: לימוד בהמשך מיד מובא בגמרא
ik' aizkc i`n :i"ayx meyn opgei 'x xn`e"

'dlera lfb `pey htyn ade` 'd ip`ישעיהו)
ח) lrסא, xaer didy mce xya jlnl lyn ?

miqkenl qkn epz :eicarl xn`e qknd zia

?`ed jly elek qknd lk `lde :el exn`

ecnli ipnn :mdl xn``le dxiar ixaer lk

."lfbd on mnvr egixaiהמסביר זה לימוד
הבאה במצוה הפסול את מוסרי באופן
ביחס בעיות לעורר ממשיך בעבירה,
הם האם הראשון: הלימוד לגבי למקומו
את זה סותרים או זה, את זה משלימים

גזל3זה לגבי השני: הלימוד מהות ומהי ?
ועבירות? מצוות לשאר ביחס גם או בלבד,

ר לשיטת הוכחה הגמרא מביאה י"בהמשך
רשב כמותו."משום שסבר אמי מר' י

הגמרא wgvi,ממשיכה 'xc `bilte"

`l :l`eny xn` ipngp xa wgvi 'x xn`c

jezn ipy h"eia la` ,oey`x h"eia `l` epy

."lefba inp `vei ± le`yk `veiyושוב)
ותירוץ יצחק בר נחמן מרב קושיה הגמרא מביאה

אשי/רבא)"ע רב .י
ראש שהוא בסוגיא, יש יסודי ותוס'
וממנו בסוגיה העוסקים לכל וראשון
הבאה מצוה בדין סברות הרבה יוצאות

ד תוס' – משום"בעבירה דףה בראש (סוכה
ע תוספותא)"ל בעל מסיקים הדיבור בראש .

בכל שייך בעבירה הבאה מצוה שפסול
הראשון ביום לולב וגם דאורייתא מצוה
בהמשך בעבירה. הבאה מצוה משום פסול
מדוע המפורסם, חילוקם את מציבים הם
מצוה משום לפסול אין מאשירה הבא לולב

בעבירה: zngncהבאה lfbl inc `lc l"ie"

eh` ipd la` ,devnd d`a lfbd zxiar

."dia witp in ea ziyrpy dxiar zngn

טבל מצת מדוע קושיה: שוב שואל ובסוף
בעבירה הבאה מצוה משום פוסלים אין
לשאלות התירוצים ורבו בתימה. ונשארים

תוספות: שמעוררים אלו
דאורייתא פסול בין ההבדל מה א.

בעבירה. הבאה מצוה לפסול ממיעוט
טבל מצת מדוע משוםאיןב. לפסול

בעבירה הבאה שניתןמצוה יוכיחו אם (שהרי
בש כך נכתב לא מדוע השאלה תשאל .ס)"לפסול

הנ התוספות בסברת מי"דן כל כמעט ל
בעבירה. הבאה מצוה בנושא שכתב

חשוב, הוא וגם בסוגיה יש שני תוס'
שמואל בשיטת הוא זה עתוס' ד"(ל' ה"א

סוברמתוך) שמואל שגם מסבירים התוס' .
הבאה מצוה ביוםדין שרק אלא בעבירה

שהוא השני ביום דאורייתא, שהוא הראשון
דעת לנו מתבררת ובכך לא. – דרבנן

עפ התוספות."שמואל י
תם ורבנו חננאל רבנו שיטת .1

ר בגיטין"דעת הגמרא על בנויה (נהת
עולא:א)"ע אומר גזולה)"שם xac(חטאת

dpi` ,drcep `l oia drcep oia ± dxez

."ipw `l ick ye`i ?h"n ,zxtknומקשים
בגמרא: gahבהמשך k"g`e yicwde apb"

mlyn epi`e ltk inelyz mlyn xkne

b"dk ,dlr ipze .dyinge drax` inelyz

."zxk yepr uegaהקדיש גנב אם כלומר
הראויה"ואח הקדש של בהמה בחוץ טבח כ

על הגמרא ושואלת כרת. חייב – למזבח
zxkעולא: ipw `l ick ye`i zxn` i`e"

ע"הריטב3. (ל בסוכה ועי"א עיקר שני שלימוד כתב ש."א)
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"?dizciar i`nקנה לא יאוש אם היינו
יכול ואינו למקדיש הבהמה שייכת לא הרי
המזבח על לעלות יכולה ואינה להקדישה

שיזבי: רב מתרץ כרת! יתחייב "zxkומדוע

"mdixacnשעשו דבריו את רבא ומפרש
של הבהמה שתהא כדי ברשותו הבהמה את

ר מקשה כרת. עליה חייב ולכן ת"הקדש
הישר בבבספר בתוס' וכן קכ, ע"(סי' (סז א"ק

ע"ד נה ובגיטין עולא אמר ד"ה תוס' מאי)"א ה
יותר הרבה שאלה לשאול יכלה שהגמרא
לא יאוש אם הרי כרת, בלא אף פשוטה:
להתחייב וצריך להקדיש כח לו אין קונה,

בעה של ומוכר טובח שהרי וה' אלא,"ד' ב?
ר וע"מתרץ קונה שיאוש מכאן יש"ת כ

קונה שיאוש אף אולם להקדיש, כח לגזלן
שלגבי יכול, אינו לקרבן להעלותו –
מצוה משום קני, לא כדי יאוש הקרבתו

בב אומר וכך בעבירה. i`ceק:"הבאה `l`"

`ler dcen ilin lklipw ye`icwxoiprl

daxwd."בסוכה תוס' גם דעתו (טומסביר
ההוא)"ע oiwfipd:א wxtn dyw edine"גטין)

miaxlנה.) drcep `ly dlefb z`hg iab

oia drcep oia `xnba `ler xn`c ,zxtkn

ye`ic `nrh i`n ,zxtkn dpi` drcep `l

,ipw ye`ic `lerl dil opirnye .ipw `l ick

olfbe apbe a"ra ly zexer iabע"(ב קיד א)"ק

meyn oihba `lerc `nrhc z"x xne`e

."!dxiara d`ad devn

שרש הוא"ונראה אף מפרש בגיטין י
שבדה"כר dizciar"מ"ת i`n zxk":כותב

`l dynge drax` inelyz oiprl `nlyac"

ick ye`i xn` ikc xninl `ki`c ol `iyw

,ipw `ldaxwd oiprlycwd oiprl `le xn`w

."xn`w

הר אף סבר אוצהח"וכך ב"(סוף ע"ג סו ב)"ק
`opixnשהסביר: `lc edl opinwen `l`"

xg` elit`lefbd oaxwa `l` ,ipw `l ye`i

b"delae,a"eikedxiara d`ad devn `edc,

ye`i ± a"eike dcia` oebk ,`nlr ileka la`

y`izpc dixnl dil oizrnyc oebke zrcn

."dpw ± ye`i xg` ,daהרשב א"ואף
לב עק"בחידושיו עולא)"(סז אמר כתב:א

`lerl dil zi` n"kac o`k azk l"f i"xe"

oke aiign `edy oaxwn ueg ,dpew ye`i

z"x zrc oke i"yx zrc4.

ר אומר רש"הוה ור"ח, בגטין ת,"י
הקרבה: לבין הקדש קנין בין מפרידים
אבל קני, יאוש ודאי – שלו שיהא לענין
לפי קני. לא יאוש – בו המצוה קיום לצורך
קנה לא שיאוש המשמעות מה יקשה זה
המצוה הרי בעבירה, הבאה מצוה משום
לכנות צריכים ומדוע שלו, והחפץ פסולה

ע"ר4. (כט לסוכה בפירושו ""ח כתב: ביוב) נמי ""גזול כתיב ראשון שלכם.לכםט לא והאי ובשאר"
שלכם אינו דהא יאוש לפני נמי בעבירהימים הבאה מצוה ליה דהוה משום – יאוש לאחר ,".

ר סובר שמואל ""ובשיטת בגזולח: נמי יוצא שאול בלולב שיוצא מתוך ואילך, משני אחראבל
"יאוש משום פסול שיש שסובר כלומר מצוהלכם" משום (ולא ימים בשאר יאוש לפני בגזל "

וצ בעבירה). ""הבאה משום מדאורייתא גזול שפוסלים כשם שלדעתו גזרולכםל הראשון, ביום "
משום ימים בשאר אף דאורייתא"לכם"חכמים פסול בין חילקו שכאן אלא דאורייתא, כעין

" משום פוסלים עבירה היתה אם שרק התקנה עצם וקבעו דרבנן ישלכםלפסול מדרבנן ולכן "
" אםלכםפסול ושמואל, יוחנן ר' מחלוקת יאוש ולאחר בשאלה, ולא בגזל רק אך ימים, בשאר "

לא. ולשמואל פוסלים יוחנן לר' בעבירה, הבאה מצוה משום פוסלים
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וצ קני? לא יאוש – הפסול שאין5ל"את
לא שיאוש אומרים אם קרבן לענין הבדל
אם או קנה, דברים ולשאר מצוה לענין קני
מצוה לקיים אבל קנה, שיאוש אומרים
לכנות ניתן התוס' לדעת ולכן בו. אסור

לגבי זה קני.פסול לא יאוש – קרבן
הסביר"והחת לוהס ד"(חידושי :"i"x`e")ה"ג

"n"n ,ipw ick ye`ic b"r`c l"q z"x `l`

"dxiara d`ad devn l"ed

פסול ברורה: הפרדה רואים בשיטתם
הורדת למעין גורם בעבירה הבאה מצוה
והחפץ מצוה קיום לשם החפץ, קדושת
האחרות. הפעולות שאר לכל כשר עצמו

במתנה נתן אם יאוש)כגון חפץ(לאחר
שלו. היה שהחפץ כשירה, הנתינה שגזלו,
בשיטת כללית מסקנה להסיק אפשר ומכאן

אע"ר לדעתו, העבירה"ת: שנגמרה (חוסרפ
לגזלן) לשם"בכהשייכות פסול בחפץ דבק ז

וע בו, מצוה אע"קיום אשירה של לולב פ"כ
שלר נראה מלעובדה, פסול."שבטלו יהא ת
ר בשיטת בעיה גזל,"מתעוררת לגבי ת

קנה כבר מתי לתיקון. הניתנת עבירה שהיא
שא מספיק מצוה"קנין משום לפסול שוב א

להוכיח אפשר ואולי בעבירה? הבאה
הישר בספר קכ)מדעתו סי' "`la(בהערות

aex oi` b"dela dkeqa ixbpxeek` iab `kd

zeyx iepy ied ,zelfbp zerwxw`xzida..."

יאוש אחרי רשות ששנוי להוכיח יש ומכאן
באיסור קנין היא ר– בהיתרא)"(מדיוק ת

בעלים. של כורחם בעל שהיה כיון וכנראה
יאוש לאחר כשהיה נשאר החפץ ומצב
לא אך דברים לשאר כשר יאוש ולאחר

ועפי מצוה. רשות"לקיום שינוי לאחר ז

קנין לעשות ביכולתו יש באיסור שהיה
י ולצאת ח."נוסף

רעק אחרת: בדרך לתרץ ח"(אוא"ואפשר
ס תרמט למא)"סי' כהנחה כדי"מקבל יאוש ד

קנין לאחר בעבירה הבאה מצוה ופסול קני
לגזלן רק הוא בעבירה הבאה מצוה שפסול
אין יאוש לאחר ממנו ללוקח אבל עצמו,
כדרך באיסור, אליו בא שלא עבירה שום
סוף סוף קנין עשה שאפילו עצמו שלגזלן
גזול היה שהחפץ באיסור היה החפץ קנין

ש"ואע רשפ את רק גם"הסביר אולי כך, י
כך."ר סובר ת

שלישית בדרך לתרץ אולי ואפשר
עא"כמהרש ד"(ל ""ב שלאחר)"י"ופירושה

יצא נוסף, קנין מעשה הגזלן עשה אם קנין,
י לרש"בו רק תרץ הוא וגם המצוה, י"ח

הבאה מצוה בענין פרוט ביתר דבריהם (ועיין
לאחרים). בעבירה

ר הבאה"סברת מצוה דין שכל ת,
מכך בנוי חשיבותהבעבירה בגלל שהמצוה

לקיומה מושלמים תנאים איןמצריכה ולכן
לאו, אם העבירה נגמרה אם כלל משנה זה
תמיד היא – בחפץ עבירה שהיתה כיון

המצוה. את פוסלת
ר שיטת י"2.

לר שקשתה קושיה מהסתירה"אותה ת
גזולה חטאת לגבי שבגיטין עולא, בדברי

ובב קני כדי שיאוש עק"סבר כתבא)"(קיד
לר אף קשתה קני, לא יצחקי"שיאוש (רבנו

ר"ב של אחותו בן שמואל מסבירת)"ר ותוס' .
מקומות במספר שיטתו ע"(באת סז א"ק

ע"ד נה גיטין עולא, אמר ד"ה ל"א סוכה מאי, ה

פי"רידב5. שבת ירושלמי ה"ז כך."ג הסביר לא ג,
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ד"ע קניא)"א הא לר6ה אחר:". פתרון "l"iי

mcew ely ied ipw ick ye`ic `zi` m`c

,dxiara d`ad devn aiyg `l eze ycwd

:ixkpee` iab oizrnya onwl gken oke

evn ipw i`c rnyn .myd iepya edpipwle

."dxiara d`ad devn aiyg `le dia iwtp

בעבירה הבאה מצוה של פסול אין היינו,
ר על חולק ובכך קנין ר"לאחר וממשיך י:"ת

`w oycwd i"re ipw `l ick ye`i i` la`"

k"` `zyd ,myd iepye ye`i `ki`c ,dil ipw

."dxiara d`ad devn aiygפסול לדעתו
נקודות: משלוש בנוי בעבירה הבאה מצוה

קני לא כדי יאוש קניניות)א. .(עבירות
בין קשר היה אם ורק אך נפסל החפץ ב.
לקיים שגורם קשר ודוקא לעבירה, המצוה

ע המצוה העבירה."את י
למקיים נקנה החפץ אם מ-ב, נובע ג.
יצא המצוה, עם לקשר שהגיע לפני המצוה

אע"י עביר"ח, בו נעשתה שבמקורו ה.פ
ר סובר בגיטין oaxwי:"אף iabc b"r`"

,mzd inp opixn`ck ,myd iepye ye`i ied inp

oeik n"n ,ycwd `zyde oileg `xwirn

did `le yicwdy zngn `l` iepw epi`c

meyn daxwdl `pngx dilqt ,mcew el iepw

el iepw did m` edine .dxiara d`ad devn

d`ad devn aiyg ded `l ycwdd mcew

."dxiara

לר הרשב"בדומה אף סבר לא"י (סוכה
iepyל:"וזא)"ע opgei 'xl i`cec oekpde"

devn meyn liqtn d"yne opira zeyx

df oipw znxeb devndy ,dxiara d`ad

ye`ia dipw eli` `d ,lfbp zeyxn e`ivede

devn meyn lqtin `l ez ,`xwirn ick

."dxiara d`ad

הבאה"הר מצוה איסור את הרחיב ן
הריבעבירה ד"(על ולענין)"ף "ikeל:"וזה

ipd a"dn meyn leqt lefbd alel opixn`

ilinoiicr edpw `lya`l` edpwy inp i`

dpwpy lk la` ...oipwa ezriqn devndy

ea oi` aey ± devnd reiq `la dligza

."dxiara d`ad devn meynהר ן"ופוסל
כלל הגזלן קנה לא עדיין אם גם המצוה את
שהראשונים ונראה לקנין. עזר המצוה ואין

לכך מסכימים כה עד הריטבשהבאנו א"(רק
פרק"נלע לשיטתו בהערה וראה בענין שחולק ד

טבל) .מצת
ג כתב סוכה t"r`yכ:"המאירי zcnle"

n"ne dxiara d`ad devn oicn leqt ,e`pwy

cb` e` ycwddy ,epazky efa `veika `wec

df cia oipwd z` zxneb devn jxevl aleld

mcew x"ye ye`i my didy lk la` ,dlfby

dnda cg` lfby oebk ,ezevn e` eycwd

cg` lfb e` ,yicwd k"g`e olfbde `ed gwle

`ayke li`ed ,olfbd on `ed egwle alel

jxevl ecb` e` eycwd reiq `la e`pw ecil

d`ad devn cer o`k oi`e `vi ezevn

."dxiara

אין קנין לאחר ברור: קו רואים בשיטתם
הבאה מצוה משום לפסול אפשרות

ל דבריהם ומשמעות מהבעבירה. דין ב"כלל
המצוה, שעת לפני כלתה עבירה אם היא:
הבאה מצוה משום לפסול אפשרות אין

הנ6. התוס' שכל לציין (עפ"יש משאנץ שמשון ר' של מדרשו מבית יסודן רא"ל בספרו"י אורבך א
וע התוספות) בב"בעלי בתוס'"כ – נוספת ראיה לגמרי. זהים הם מסוימים בחלקים ובגיטין ק

" בסופו: נאמר (בבסוכה במרובה הארכתי (גיטין)"והרבה הניזקין ובפרק שם.ק) האריך ואמנם "
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גדר שאין בדבריהם להבחין חשוב בעבירה.
שבא במקרה מועיל אינו שהקנין הפסול

ואעפ קנה, הקניין אלא כ"בעבירה,
י לצאת מצוה"אי-אפשר פסול משום ח

היא גם הגזל תיקון דרך בעבירה. הבאה
ע ע"ברורה נגרמו שלא ושנוי יאוש י"י
המצוה.

הבאה מצוה של שהפסול היא סברתם,
מחוזק נובע רקהעבירהבעבירה ולכן ,

ואם לפסול, ביכולתה קיימת עבירה
את לפסול ביכולתה אין העבירה נסתיימה

ר על חולקים ובכך שעיקר"המצוה. ת,
התנאים שלמות מחיוב לדעתו נוצר הפסול

נגמרה,"ועהמצוה,של אם גם עבירה כ
ללימוד אפשר ומכאן המצוה. את פוסלת
בדין כלליות השקפות בשתי שחולקים
הבאה שבמצוה בעבירה, הבאה מצוה
ועבירה. מצוה גורמים שני יש בעבירה

זע השפעתם מה השאלה ומדוע"ועולה ז,
תשובות: שתי יש ולכך זו. משום זו נפסול

ע מיוצגת ר"האחת שיטת שהעבירה"י י,
גם אתה סוחפת שבה והאיסור חוזקה בגלל
קיום לפני כלתה אם אולם המצוה, את
אדם לכל שהרי פוסלת אינה שוב המצוה
את פוסלות העבירות ואין ועבירות מצוות

אא ביניהן."המצוות מסויים קשר יש כ
ע המיוצגת שניה, ר"ודעה שהמצוה"י ת,

וע לקיומה, מושלמים תנאים כל"מצריכה כ
אף למצוה, ההכנה במסלול שהיתה עבירה
פוסלת שנגמרה, ואף ביותר, הקלה עבירה

הרמבבה על עיין זו פסול"(בשיטה פרק ן
.לאחרים)

רש שיטת בסוכה"3. בפירושו י
אחת"רש שיטה מביא אינו כפרשן י

אותן שגם שיטות, שתי לפחות מביא אלא

שכולן ונראה יותר, עוד לפרט אפשר
עצמאיות שיטות ולא לפניו שהיו שיטות

שלו.
נאמר: devnבגמרא dil dedc meyn"

z`e lefb mz`ade" xn`py ,dxiara d`ad

"dlegd z`e gqtdמה דפסח, דומיא גזול ¦ִ
תקנתא ליה לית רש"פסח קטע"... מפרש י ִ

כך: ebe'זה lefb mz`ade xn`py"–
d`ad devn `iadl xqe`c `xw ogky`c

,"dxiaraבד הבא:"וממשיך `oiה gqt dn"¦

men ixdy eaixwdl onf xg`l ± dpwz el

dpin opitli lefb s` ,`ed zinler reawoi`c

opirnyc ye`ia elit`e onf xg`l dpwz el

.qik oexqgl dil iee xn`e ,y`inc ixnl dil

w"aa opixn` ipwn oiprlc b"r`e(:סח)ipwc

."`l ± gafnl iaexw` d"t`e .ye`ia dil

אינו בעבירה הבאה מצוה פסול אומר הוה
קניני המצוהפסול ביאוש שקנה לאחר (שאף

בגללפסולה) שנובע אחר מסוג פסול אלא ,
מצוה בין דמיון שום ואין בעבירה המקור

לפסול בעבירה הוא"mkl"ש"mkl",הבאה
מצוה ואלו בלבד זו במצוה קניני פסול
גם יסודי, יותר הרבה פסול בעבירה הבאה
שאינן בעבירות וגם ההיקף מבחינת

בגיטין פירושו על וחזר עקניניות. ב)"(נח
ר"וכ בב"כ ק."ח

רש של שניה היא"שיטה אף נמצאת י
ד zlfbp"ה"בתחילת dpi` rwxwe"–xnelk"

mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi`

la` ...ol `wtp i`xwnc ,`id dilra zwfga

jkld .elfeb `ed eylezde lfb ied ylzpyn

od eidiy mkl depzie xaegnd on od deffbl

milrade mdn dze` migwel mz`e oiplfbd

mlv` ye`i iede zexitd lkn xak ey`izp

.mkzeyxl ozeyxn dpzyn `ed k"g`e

,ipw `l `cixb ye`i xaqwex"ye ye`i la`
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ipw."הגר ורעק"ונחלקו באורו"א בהבנת א
לאחרים) פסול בענין יותר מפורטים :(ודבריהם

תרמ"(אוא"רעק רשט)"ח בשיטת שרב"מבין י
בעבירה הבאה מצוה דין כלל סבר לא הונא

עשו"כרז האוונכרי שהרי העיטור, ובעל ה
הם קני, לא יאוש שאם באיסור הקנין את

ש"ע בעלים."י מרשות הגזול את מוצאים ר
שלא כנראה זו פעולה להם הותרה ואם
וכנראה בעבירה. הבאה מצוה לדין חוששים

הקנינים כל ושנויים)שאת רב(יאוש יצטרך
משום הראשון ביום פסול לענין הונא

."mkl"

הגר בעניין"ואלו שמדובר מסביר א
ובפסול הראשון ביום "mkl",האוונכרי

שרש צריךי"ומבין הבאהאינו מצוה לפסול
רש וסובר עפ"בעבירה זו, בשיטה הגר"י א"י

וכרשב"כר מצוה"ן משום לפסול שאפשר א
יאוש של קנין לפני רק בעבירה הבאה
לפסול שייך לא קנין לאחר אך ושינוי

בעבירה. הבאה מצוה משום
שרש לי ר"נראה שיטות את למד ת"י

ר"ור שיטת את בפסוקים. מדיוקים ת"י
הראשון מהפסוק z`eלמד lefb mz`ade"

"gqtdדייק:"ורש dnי :gqtc `inec lefb" ¦

reaw men ixdy ,dpwz el oi` gqtzinler

,`eddpwz el oi`c dipin opitli lefb s`"...

ורש לתמיד. פסול שגזול למד"כלומר י
או הקנין נגמר אם משנה זה שאין מכאן,
אותו ופסל בחפץ, נקבע העבירה פסול לאו

למצוה.
ר שרש"אולם השני מהפסוק למד י"י
בדה dlera"מ"כתבו lfb `pey"–zelera"

`pey ip` il mi`ian mz`ylfbd z`mz`y

dligzn s`e ily lkdy t"r`e ,mze` milfeb

."ily didורש בעקבותיו"הפסוק, י
את דוקא שונא שה' הגזלמדגישים ,מעשה

וע בחפץ. אחיזה לו שנגמר"ואין ברגע כ
מדברי לכך וראיה העבירה. נגמרה הקנין

כרש"הריטב סובר הוא שגם עפ"א, י"י
הגר ip`wecא:"הבנת i`gqep `ki`e"

`i`n?(מדוקדקות) ipy h"eia `l`' iqxbc

devn l"dc meyn i"ayx meyn opgei 'x xn`

' :aizkc ,dxiara d`adlfb `pey 'd ip` ik

,'e"a jlnl lyn,ith iwiic `gqep i`de

`pey'n dxiara d`ad devnc dleqt i`cec

`wtp 'dlera lfblefb mz`ad'c `xw `edde

."jixhvn dpew epi`y ye`il 'gqtd z`e

מכאן לומד קני, לא כדי יאוש דאמר מאן
העבירה נגמרה – הגזל שנגמר שברגע

י לצאת ולענ"ואפשר בחפץ. אפשר"ח ד
בש הרעיונותלראות את האלה הפסוקים ני

ר בין במחלוקת ור"אשר לר"ת עיקר"י. ת
מכך נובע בעבירה הבאה מצוה פסול

וע במצוה. פגם שיוטל מצוה"שאסור כ
כמעט הוא והפסול לתקנה קשה שנפגמה

– gqtc".מוחלט `inec lefb"הפסול"לר י, ¦

מספיק שתהא שאסור מהעבירה, נובע
וע המצוה את לפסול כדי כשהיא"חזקה כ

את רק שונא וה' לאוסרה, אין הגזלנגמרת
הגזול. את ולא

במצת בעבירה הבאה מצוה פסול ד.
טבל

מצת לגבי נקודות מספר נאיר זה בפרק
שונים: מצדדים טבל

רגיל איסור שאינה העבירה מבחינת א.
שמים. בידי מיתה בה ויש

קשר לו שאין האיסור, מבחינת ב.
למצוה.

כלולב אינה שהיא המצוה מבחינת ג.
במקדש. דוקא נוהגת ואינה קרבן, או

נוצרת העבירה שכל הצירוף, מבחינת ד.
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המצוה. קיום בשעת
בפסחים עהמשנה "`elכותבת:א)"(לה

...gqta ezaeg ici mda `vei mc`y mixac

dlhp `ly oey`x xyrnae laha `l la`

`ly ycwde ipy xyrna `le eznexz

."...ectpלה בדף "`laנכתב:ב)"(עבגמרא

laha ± `kixv `l ?`hiyt ± laha `l

,"aewp epi`y uivra erxfy ,opaxcn leah

נצרכה ולא שאסור, ברור טבל – כלומר
אסור. הוא שגם מדרבנן לטבל אלא המשנה
דוקא המשנה את הגמרא מעמידה בהמשך
כך: בטבל פוסל שמעון ור' שמעון. ר' לדעת
la meyn exeqi`y in 'ung eilr lk`z `l'"

meyn exeqi` oi`y df `vi ung eilr lk`z

."lah lk`z la meyn `l` ung lk`z la

במצה דוקא חובה ידי לצאת אפשר כלומר
אלא אחרים איסורים עליה חלים שלא
אי טבל גם שהיא מצה אבל חמץ. איסור

י בה לצאת הגמרא:"אפשר ושואלת ח.
"?`lf` okidl ungc `xeqi`e"הרי כלומר,

היא המצה אם גם חמץ איסור חל סוף סוף
של חמץ כך משום נפסל לא ומדוע מטבל,

ומתרצים: x'טבל, ?ipn `d :zyy ax xn`"

."xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c `id oerny

משום טבל חמץ שמעון לר' לפסול אין ולכן
לחכמים השאלה ונשאלת חמץ. איסור
חמץ ואיסור איסור על חל איסור שסוברים
טבל איסור על גם החל כולל איסור הוא
אפילו מצה חובת ידי לצאת אפשר האם
טבל מצת לפסול אין האם טבל. באיסור

ורש בעבירה? הבאה מצוה כתב"משום י
opaxcn"ה"בד leah lah"–devn d"t`e"

"`id dxiara d`adדוקא זו שאין ונראה
גם אלא שמעון, כר' בהמשך ההעמדה על
בעבירה. הבאה מצוה משום פסול לחכמים

פירש"הרמב ולא כתב ומצהם חמץ (הל'

ה"פ ezaegל:"וזז)"י ici `vei mc` oi`"

lk`y oebk ,el dxeq` `idy dvn zlik`a

zkxa eilr oikxany lk llkd df ...lah

oikxan oi`y lke ezaeg ici ea `vei oefnd

."ezaeg ici `vei oi` oefnd zkxa eilr

את להבין שצריכים משנה המגיד ומעיר
ע ברכות"דבריו בהלכות שכתב מה א"(פפ

לאט)"הי מברכין אין איסור דבר שעל
הוא שטעמו ונראה בסוף. ולא בתחילה
כתב אף וכך בעבירה. הבאה מצוה משום

בנדרים למשניות מ"(פבפירושו "ixdeב)"ב

`l` gqt lila `vn `ly inl dnec df

dzidy oebk ,dlik`a eilr dxeq` `idy dvn

`idy iptn dlk`l xeq`y ycwd e` lah ly

."dxiara d`ad devn

הרי"הר על בחידושיו בפסחים,"ן ף
חילואה"ומהר עם לה הםב)"(פסחים גם

טבל בין טבל במצת הפסול שטעם סבורים
הבאה מצוה משום מדרבנן בין מדאורייתא

בעבירה.
טבל"הרמב לפסול שאין בתחילה סבר ן

בעבירה: הבאה מצוה uxzlמשום il yie"

iptn dxiara d`ad devn oic laha oi`y

."epwzl eciayלפסול כלל אין אומר, הוה
שאי בעבירה, הבאה מצוה משום בטבל

עבירה עקב לפסול לתקנה,אפשר שאפשר
מצוה משום פוסלת מוחלטת עבירה ורק

בו: חזר אך בעבירה. l"pהבאה la`"

`id opaxc dleqt dxiara d`ad devny

`ziixe`cn `d ,dil jinqn dlawc `xw`e

`le ,dia herin dia iaizkc ipdn ueg `vi

miyxtnd zvwn ixackט"(ר סוכה בתוס' ת
ד"ע ""א zxtkn)"ההואה dpi` dlefbd z`hg .

eniiwzp eiykre .dxiara d`ad devn meyn

mixagnde opax ixac`l la` ± miwqetd

dxiara d`ad devn meyn laha"כלומר
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בעבירה הבאה מצוה שפסול סבר לכתחילה
וע א"מדאורייתא טבל"כ מצת לפסול א

מצוה שאם בעבירה, הבאה מצוה משום
רק פוסלת היא דאורייתא, בעבירה הבאה
שבידו בעבירות ולא מוחלטות בעבירות
שמצוה שסבר מכיון ולמסקנה לתקנן,
אף פוסלת היא מדרבנן, רק בעבירה הבאה

מוחלטות. שאינן בעבירותבעבירות זה (ולפי
חובתו ידי יצא אם לשאול יש מוחלטות, שאינן

לאו) אם .בדיעבד,
הריטב עא"בחידושי לה נכתב:ב)"(פסחים

oi`y ipzwc ipzn dzrne l"f h"ixd azk"

opaxl oky oeike ,oerny 'xk laha oi`vei

,xeqi` lr lg xeqi`c ixaqclaha oi`vei

d`ad devnl `incc b"r`e edizek l"iwe

d`ad devn exq` `ly 'qeza eazk dxiara

,alel oke zevxl `ay oze`a `l` dxiara

jixv` `dc ,rcz .`l zeevn x`ya la`

dzrne zivv oke dlefb dkeq diherinl `xw

.carica da oi`vei lah ly oke dlefb dvn

."jxa rveae meyn xeq` dligzkl edine

א."הריטב מקורות: שני על מסתמך א
ר שרק על"המשנה חל איסור אין הסובר ש

וע איסור"איסור על חל אינו חמץ איסור כ
חמץ איסור עליו לחול שיכול חפץ ורק טבל

ר לדעת כשר חכמים"– אבל למצה. ש
גם ולכן איסור על חל שאיסור סוברים

חובה. ידי לצאת אפשרות יש טבל במצת
ע תוס'"ב. עפ ט סוכה ד"(כנראה )"ההוא"ה"א

שבאות במצוות שרק מדעתו שמשמע
בעבירה, הבאה מצוה פסול שייך לרצות
לרצות, באה איננה בפסח שמצה כיון ולכן
בעבירה, הבאה מצוה משום בה לפסול אין

הריטב"ועפ בהערה"י קושיתנו מתורצת א
שטבל לו בלבד,אסורשמשמע לכתחילה

לא בעבירה.פוסלאבל הבאה מצוה משום
הרמב על חולק אף "m"anxdeם:"ובהמשך

da oi`vei oi` dlefb dvnc ,azk l"f

azke .xaca ewlgp inlyexiae .carica

dnka dl `pyixt `d op`e' :l"f h"ixd

opixn` `lc zexexa zei`xa `pxixae oizkec

zriqn devndyk `l` dxiara d`ad devn

`l ± `pipwa zriqn dppi`yk ,`pipwaixdy ,

...el aiig `ed mincenvrnc lah jkld

ע נוצר לא אדם)"(=האיסור devndי oi`e ,

,`aiyg dxiara d`ad devn e`l ,zriqn

"ixyeע יוצא נקבל". לא אם שאף שיטתו פ
לרצות, הבאות מצוות לגבי תוס' שיטת את
הבאה מצוה משום לפסול אין אז גם

שמשה כשיש"בעבירה. רק לפסול יש ב
מיוחד וקשר לעבירה, המצוה בין קשר
טבל אבל העבירה. בקנין מסיעת שהמצוה
לעבירה כלל קשר לו ואין מעצמו שעבירתו

בעבירה הבאה מצוה חשיב .7לא

.7" לזהב: הכור גםומקשה זו סברא יוצאולפי כלל, קנאו דלא היכא אף המצוהגזל דאין משום בו,
וצע לקנינו הריטב"מסיע יעשה מה קשה. באמת ולכאורה אותו"ג. יפסל כיצד קנין, לפני בלולב א

עפ להסביר וצריכים קנין? לפני בעבירה הבאה מצוה משום ימים הריטב"בשאר (ל:"י בסוכה א
""ד סוכה"תה ""ר שכתב דמאריה) וברשותיה כלל לה קני דלא כיון גזולה) (סוכה דהכא הנכון אבל

כאילו הוא הרי בעבירה, הבאה מצוה חשיבה לא – בעליה מרשות מוציאתה המצוה ואין איתא
שאע ברשותו, גזולה דעלמא שדה בכך"היתה נפסלת הסוכה אין בידו, שעבירה בסוכה"פ ודוקא .

ע אותה קנה לא יוצא,"שאם אינו ראשון ביום בלולב אבל יוצא. בעליה ברשות והשאירה עבירה י
" משום ופסול יוצא לא בשאול גם נ"לכםשהרי ימים בשאר שלא"אבל כשר יהא יאוש שלפני ל



א בעבירה―סימן הבאה מצוה

29

כריטב"הר התלבט את"ן, לקבל האם א
לפסחים בחידושיו וכתב לא, או תוס' דעת

`oi:(לה) opaxl elit`c xninl epivn `le"

ixn`ck dxiara d`ad devn meyn mi`vei

alel ip`yc 'qeza exn` xaky ,lefbd alela

ody oeike ,mewnl ea oigayne oiqlwny

d`ad devn oic mda yi zevxl mi`a

`l zeevn x`ya la` ...oaxw ick .dxiara

la` ...dxiara d`ad devn oic ep`vn

`zkld i`ce oizipznc xn` l"f o"anxd

`iedc meyn laha oi`vei oi` opaxl elit`c

...`id opaxc dleqt dxiara d`ad devn dil

opaxk elit` `zklid `nwezn jkld."

הרמב שאף ממנו טבל"ומשמע פוסל ן
מדרבנן ואפילו בעבירה הבאה מצוה משום

בדיעבד. פוסל
חדש נימוק מעלה ההשלמה (פסחיםבעל

ע meyn:ב)"לח `nrh epiid oizipznc l"ie"

c"nl elit`e dxiara d`ad devn dil dedc

le`ya `veiy jezn ipy h"ei b"del 'ta

d`ad devn `idy t"r`e lefba `vei

,inc `l ,dxiaraepi` devn dyery mzdc

dyery drya dvn iab `kd la` ,xaer

dxiar xar `w devnd."מיוחד טבל כלומר
ע נוצרת אינה שהעבירה המצוה,"בכך י

ובמקרה טבל. איסור על גם עובר ובאכילה
מצוה משום פוסלים שאינם אלה אף כזה
הימים, בשאר הגזול לולב בעבירה הבאה
בשעת קיימת שהעבירה יפסלו מצוה במצת

המצוה. קיום
סיכם"השאג צו)א סימן לדעת(סוף ביחס

epizpynlן:"הרמב dgc l"f `edy ixd"

`"`c meyn `nrh epiid egxk lrae dkldn

`l` dxeq` dvna g"i `vei epi`y xnel

xeqi` lr lg xeqi` oi` l"qc y"xc `ail`

dvnc `ywidn yxcnl `ki`e oipr meya

la meyn exeqi` oi`y df `vi' ± ungl

lg xeqi` l"iwc ocicl la` ± 'ung lk`z

,`yiwd i`d epl oi` llek xeqi`a ,xeqi` lr

.xeqi` ly dvna g"i `vei epi`ymeyn i`e

dxiara d`ad devndgec dyrc oeik `d

,dxiar o`k oi`c `iran `l ± dyrz `l

o`k yi devn elit` `l`epiide ,k"ynke ,

.l"f ezrcl mikqdl izikfy il izize ,eixack

dgc dnl ,eilr dnz ip` mewn lkn la`

oi`c mrh aeh izazk ixd ,dkldn epzpynl

iptn zegcl miie`x epzpync mixeqi` el`

epi`y oeike oday xneg meyn ,dvnc dyr

elit`e ,dvn zaegl dligzkl elk`l ie`x

devn meyn g"i `vei epi` ,olk`e xaera

."dxiara d`adבאיסור דוקא – אומר הוה
ל דוחה עשה אלא"קל, עבירה, ואינה ת

חמור איסור שהוא כיון – טבל אבל מצוה,
י בו יוצאים אין – מיתה עליו ח."שחייבים

ל דוחה אינו שעשה והמשנה"לפי זה. ת
השאג לדעת לרבנן."בפסחים אף היא א

הריטב בדעת בטבל"ואינו יוצא שבדיעבד א
כר אלא בעבירה, הבאה מצוה אף ן"על

לרמב יוצא"והסברו אינו בדיעבד שגם ן
בעבירה. הבאה מצוה משום בטבל

שיטתהמרדכי בסעיף פיהמרדכי)(עיין על
איסור .1 כך: בטבל יסבור הבנותיו שלש

בעליה מרשות שעמוציאה לעבירה מצוה בין קשר נוצר כאשר ורק העבירה". את קונה המצוה י
מה משום נפסל אותה מצוה"ומכשיר משום פוסלת אינה טבל כגון זה לפי עבירה סתם ולכן ב

בעבירה. הבאה
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לשאגחמור בדומה אהרן בשעתא)"(מטה .2 .
עבירה. עושה בעלמצוה – א ישע (בגדי

דאורייתא.ההשלמה) עבירה .3 ב). ישע .(בגדי
ומספר לפסול סברות מספר קבלנו

להתיר: סברות
:להתיר

לתקן בידו ונדחה)"(רמבא. .ן
מדרבנן פסול בעבירה הבאה מצוה ב.

יוצא .ן)"(רמבומדאורייתא
לרצות הבאות במצוות רק (תוס',ג.

.א)"ריטב
העבירה ואין מעצמו עבירתו טבל ד.

למצוה .א)"(ריטבמסיעת
:לפסול

המצוה בשעת נוצרת העבירה (בעלא.
.השלמה)

ע נדחה שאינו חמור, איסור טבל י"ב.
מצה אכילת .א)"(מרדכי-שאגמצות

דאורייתא עבירה .(מרדכי)ג.

כלליות שיטות ה.

הרמב1. ם"שיטת
הרמב כיון"בשיטת שאלות נוצרות ם

את"שהרמב מזכיר לא הלכה, כפוסק ם
וראשונים8מקורה אחרונים נחלקו לכן ,

בעיקר עוסק זה סעיף דבריו. בפירוש
הרמב האם א. שאלות: סובר"בשתי ם

להלכה. בעבירה הבאה מצוה פסול בכלל
כר סובר האם כר"ב. או ננסה"י ת.

באופן קשורות השאלות כי להלן, להראות
ולפי ניתנו, רבות תשובות בזו. זו ברור
גם מחייבת מהן באחת הכרעה ככולן רובן

בשניה. הכרעה
לולב"הרמב בהלכות כתב ה"(פם :א)"ח

daxre qcde alel ody elld oipin zrax`"

pb e` lefb e` yai odn cg` didy ,bexz`eae

dxiy`n didy e` ,ye`i xg`l elit`

e` ,dcarln dxy`d elhay t"r` zcarpd

."leqt df ixd ± p"dir didyבעל ומעיר
עיה לגבי מימוניות dedcנ:"הגהות meyn"

."dxiara d`ad devn dilהלכה"והמ על מ
ג כתב:"א meynכ o`k qxeb `edy l"pe"

."ze`gqep zvwk dxiara d`ad devnהוה
לרמב בגמרא"אומר אחרת גירסה היתה ם

ועיה אשירה הבאה"לפסול מצוה משום נ
בעבירה.
עליהם:"הכס חלק cibndמ axd azk"

lefbd ,ye`i xg` elit`y `xnba x`eane

t"xa opiqxbc ipdnze .leqt(.ל lefbd(סוכה

d`ad devn meyn ipy h"eia elit` leqt

`l` epy `l l`eny xn` p"aixe .dxiara

`veiy jezn ± ipya la` ,oey`x h"eia

`l oey`x h"eia xnelk .lefba `vei ,le`ya

."mkl meyn `l` ,lqtinשהרמב ם"וברור
ט' שבהל' יוחנן, כר' ולא כשמואל פסק
וכיון ימים בשאר גזול הכשיר פרק באותו
לפסול שייך לא ממילא כשמואל שפסק
משום רק אלא בעבירה, הבאה מצוה משום

"mkl"והרמב הראשון. ביום לא"ורק ם
הבאה מצוה פסול כלל לדעתו, סובר,

להלכה. בעבירה
בכס"בד הבא המ)"או"(מ"ה על מ"השיג

אשירה: mipekpלגבי mpi` o`ka d"d ixace"

zxg` dqxib qxeb epiaxy azky ,ipira

."epize`gqepa dpi`yשהרמב ם"כלומר

הרמב8. הראב"כתש' עליו השיג וכן קמ, סי' לפסיא ל"ם בהקדמת החזקה"ד ."יד
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לגבי בעבירה הבאה מצוה פסול סובר
– dqxibאשירה dze`l `zi` m`c ,cere"

dil zi`c ,xnzi` `wec opgei 'xc `ail` ±

`l lefbac p"aixl la` ,lefb iab ikd inp

dxy`ac d"d ± dxiara d`ad devnl yiig

efl zncewd `aaa izazk xake .yiig `l

meyn leqt dil zilc p"aixk wqt epiaxc

dxiara d`ad devnzrcl elit`y cere .

eazk ixdy `qxib dze`l dpi` miwqet x`y

dpwpy lkc opgei 'xc `idd` miyxtnd

zameyn ea oi` aey devnc reiq `la dlig

`l` opgei 'x liqt `le dxiara d`ad devn

`l` edpwy e` ,oiicr edpw `ly `kid

`kilc dxiy` iab k"`e oipwa zriqn devnd

dzrihp `idy dxiardy ,ikd dia xninl

,melk dziyra zriiqn devnd oi` ± m"ekrl

zil i`ce `l` ,liqt` `l opgei 'xl elit`

."`qxib dze`l edl'כר לסוברים כלומר:
הבאה מצוה משום אין קנין שלאחר יוחנן
פסול אשירה של לולב כיצד יקשה בעבירה.
נגמרה שהרי בעבירה, הבאה מצוה משום

עכו של וא"העבירה בו"ם לצאת אפשר כ
פוסלים"י שאין ודאי אלא לולב, ח

באשירה.
כזו נוסחה מזכירים תוס' הגירסא: לעצם
אשירה כשהוא פסול אתרוג לגבי בפירוש,

הראב ואף בעבירה. הבאה מצוה ד"משום
הריבהשגותיו לוה"(על לפ' ראשונה השגה ג)"ף

mipyidכתב: ze`gqepae"micxtqde'iqxb

dedc meyn ,leqt dxiy` ly oipra bexz`a

."dxiara d`ad devn dilמצמצם כי אם
– אתרוג לגבי רק ipdzncזאת meyne"

."oipin x`ya k"`yn ,ezqitza `gixn

הרמב האם הבעיה פסול"לעצם סובר ם
שיטת על מאד קשה בעבירה, הבאה מצוה

הרמב"הכס מקורות. של רב ממספר ם"מ

אסו מהל' ה בפרק ה"עצמו פוסק:"מ ז,
leqt oaxwd ,aixwne lfebd e` apebd"

"dlera lfb `pey" :xn`py e`pey d"awde

."lawzn epi`y l"v oi`eכתב:"ובה "`oiט

l"v`e ...lahd on `l mikqpe zegpn oi`ian

iptn mxkd i`lke dlxrnd`ad devn `idy

d`pey d"awdy dxiara"הכס אין וכאן מ",
אין פיה על בסוכה, סברתו את כלל מבאר

לרמב בעבירה הבאה מצוה פסול ם,"כלל
המשניות בפרוש קאפח)וכן פרש(מהדורת

פם"הרמב מ"(סוכה d`ad:א)"ג devn"

lye b"del jkitle devn dpi` dxiara

."leqt p"dir lye dxiy`שלא ובפירוש
בנדרים"ככס מ"(פמ. הרמב"גב)"ב כתב ם:"כ

f ixde"gqt lila `vn `ly inl dnec d

dzidy oebk dlik`a dxeq` `idy dvn `l`

iptn dlk`l el xeq`y ycwd e` lah ly

."dxiara d`ad devn `idyובאגרות
תרצם"הרמב נרדמים מקיצי הוצ' שפו ב)"(סי'

וסביבו בכפר שגר אדם לגבי שאלה מובאת
בניהם את למול שיצטרכו יארע ואם חוות
לבין בינו והיה שם, ומל לחוות הוא יוצא
ומל אחד לכפר הרופא ויצא ריב אחד רופא
הרופא האם לעניים, וחילק כסף וקבל שם
לא? או לקבל לעניים ומותר עבירה עבר

הרמב dyryם:"והשיב xaqy dn"devn

dxiara d`ad devn `ed ixd miiprl ewlga

`hge 'd zcear `ldreaw dqpxt rpny itl

."dxez oa ipr lyשבסה נשארת"כך כ
הכס כדעת"שיטת יותר ונראה קשה. די מ

שהרמב משנה והמגיד מימוניות ם"הגהות
בעבירה. הבאה מצוה פסול סובר

הרמב סבר אם לבעיה בגזל"תשובה ם
כר"כר או הכס"י שהרי נתנו, כבר מ"ת

הרמב על עפ"מקשה באשירה שיטת"ם י
הכס"ר שכתב ועוד הפיסקה"י, בסוף מ
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הנ בהלכה didל"הראשונה eli` dzrne..."

mixne` epiid i`ce opgei 'xk epiax wqet

oeik ,leqt ye`i xg`lc `xnba x`azpy

la` ,dxiara d`ad devn meyn dilqtc

,'mkl' meyn dinrhc wgvi 'xk wqety oeik

± oipwa zriqn devndy elit` edpwy oeik

xity cg`k mi`a ezevne epipwy oeikc ,`vi

xaeq epiaxc ,l"i jk `l` .'mkl' dia opixw

'dn a"ta x`eank ipw `l ick ye`i c"nk

meyn oey`x meia aepbc `leqtc oeike ,dlifb

."leqt ye`i xg`l elit`c i`ce 'mkl'הוה
שהרמב כיון מצוה"אומר פסול סובר אינו ם
א בעבירה, לסבור"הבאה אפשרות אין כ

סוברים אם אלא בו יוצא אינו יאוש שאחר
ומשום"כר קני לא שיאוש "mkl".י

הכס הרי"על תמרים: הכפות מקשה מ
הרמב את לישב מצוה"אפשר שסובר ם

ובכ בעבירה ביום"הבאה זאת סובר לא ז
ד תוס' שתרצו כשם ל"jezn"ה"שני (סוכה

yiigא)"ע `l opaxcn `idy `wec `kd"

,"dxiara d`ad devnlדוקא היינו
הבאה למצוה שמואל חושש בדאורייתא
לולב כגון דרבנן במצוה אבל בעבירה,
למצוה שמואל חושש לא ימים, בשאר
מרן הסביר לא מדוע וקשה בעבירה, הבאה

זה. כתוס' קארו יוסף ר'
סופר הבאההחתן מצוה על (חידושים

הכפבעבירה) קושית את ומסיק"דוחה ת,
ע שלשמואל, להסביר ר"שמוכרחים ת,"פ

ולכן בעבירה. הבאה מצוה פסול כלל אין
פסול יהא יאוש לאחר הראשון ביום גם

שהכשיר"והרמבבלבד."mkl"משום ם

לאחר הראשון ביום ופסל ימים שאר
כשמואל סובר ר"עפיאוש, שיטת .9ת"י

הט סבר סק"(אוז"וכן יא סי' שקשהו)"ח ,
הרמב שכתב מה פסול"לו גזול שצמר ם
הב ומתרץ הנ"לציצית, בסימן שני"י ל

הרמב א. ב."תירוצים: יאוש. קודם מיירי ם
מפני קנה, לא ושינוי יאוש לאחר אפילו

הט ומקשה לברייתו. החוזר שינוי ז"שזהו
פרשו לא בגמרא הרי הראשון התירוץ על
ובגמרא מאליו מובן שהדבר ומשיב כך,

בב hiyt`,(סז)ק"נאמר ye`i iptl `nil i`"

"`xw l"l10.ג קשה השני כ"והתירוץ
קמא הגוזל בריש שנאמר מפורשת מגמרא

ע חוזרב)"(צג שאינו לשינוי נחשב שהליבון
מלבנים"וכ חוטים לעשות שכדי בציצית ש

הרמב הסבר אלא אע"קודם. – שקנה"ם פ
פסול,"בכ בעבירהז הבאה מצוה .משום

שהרמב לו נראה כר"ולכן סובר שגם"ם ת,
הבאה מצוה משום פסול קנין לאחר

בעבירה.
הרמב שיטת היא מה הבעיה ם,"על

בעבירה, הבאה מצוה פסול סבר והאם
בהל' ואילו סבר, שלא נראה לולב שמהל'

בפירוש"אסו כתב devnמ iedc meyn"

"d`pey d"awdy ,dxiara d`adפותחו
בצד השיטה את התולות שונות, גישות

אסו בהל' או לולב במצות מ."מיוחד
יעקב ישועות תרמט)בעל אף(סי' טוען:

הרמב הבאה"אם מצוה סובר לא ם
מאיסורי ונסכים מנחות לגבי הרי בעבירה,
שהרי בעבירה הבאה מצוה יסבור – הנאה
שקיים בכך היא העבירה אלה באיסורים

שבכ9. הכס"אלא על קשה הרמב"ז את להסביר ניסה הוא הרי ר"מ, כשיטת כר"ם ולא ת!"י
הרמב10. ""אמנם שהוא מה גם מביא ואולי פוסק, הוא ?!"פשיטאם
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וע בהם. את"מצוה קיים שלא נאמר אם כ
עבר ולא ההנאה בטלה ממילא המצוה,
הבאה מצוה של כזה במקרה עבירה. שום
הבאה מצוה סוברים שלא אלה גם בעבירה
מצוה יעשה שלא שמוטב יסברו בעבירה

בעבירה מצוה משיעשה פרקועבירה, (עיין
הרמב .ן)"חידוש

בן שמואל רבינו כתב חשובה סברא
קלד)"(מהדוי"הנוב סי' xaq`–ת l"i f"tle"

izlan ea z`vl leki didy `kidc lefba ef

didy s` ,dxiara d`ad devn ied `l lfbd

`l` ,dxiara d`ad devn opixn` `le ,elfeb

ipy h"eia jkle .ea `vei `ed lfbd i"ry

inp lfbd e`lae li`edc ,ea `vei elfeb elit`

oiekn did `l m` ixdy ,ea z`vl leki did

`vei 'a h"eia `dc ,ea `vei did ± elfebl

."le`yaיכול העבירה שללא כיון כלומר,
י –"לצאת הוי לא חבירו, של בלולבו ח

"devn d`a dxiar zngny"ד משום"(תוס' ה
ע ל יא)"סוכה בו יוצא וע"ולכן לדעתו,"ח. כ

א"הרמב העבירה כשבלי רק יפסול א"ם
המצוה את הרלקיים גם הסביר ש"(וכמוהו

פ לולב הלכ' שלמה בבנין ה"קלוגר, פרק:"ח עיין א;
עבירה) בלא מצוה לעשות .אפשר

פישמן חנוך גרשון ר' חידש יפה שיטה
מכבר) לא שנפטר bgd"בספרו(אחרון, in"

י בעבירה)"(בענין הבאה מצוה אתא ושואל ,
אסו להל' לולב מהל' ומסביר"הסתירה מ

לחלק מתוס' לתרץ היה אפשר שלכאורה
לדרבנן דאורייתא d`n"בין il egn xak j`

`id m"anxd zhiyc xneln ,`lkera ilker

'qezd zhiykm"anxd ixac znizqnc

rnynycwna mbyk"b ,`ziixe`cn `edy ,

cibnd axd azk oke ,mini x`ya lefb xyk

yxtn n"ddc ixd .'h 'ld ,alel 'ldn g"ta

elit` dxiara d`ad devn dil zil o"aixc

diyewd dxfg k"`e ,inp `ziixe`cn

`lc o`k m"anxd wqt j`id ,dizkecl

zekldn g"tae dxiara d`ad devn opixn`

."jtidl wqt n"eq`המצוה דאין ומחדש
כיום ימים בשאר לולב נטילת של במקדש,
יוחנן ר' בין המח' שלדעתו הראשון,
הנטילה עצם במקדש האם היא לשמואל
של החג שמחת משום היא הימים שאר כל

"mzgnye"משום היא המצוה או
"mzgwle"–m`c heyt c"prlp z`fc"

mrhn `id ycwna mini dray aeigc xn`p

"mzgnye"d`ad devn b"dela jiiy `l

d`ad devn xnel jiiy `lc ,dxiara

devnda `id dxiardc `wec `l` dxiara

m` oebk ,devnl mxebd xaca `le diteb

± dy`l e` ,oiia `l` devnd oi`c xn`p

dpwi e` lefb oii dzyi `ede ,oiperav icbaa

`vei i`cec lefb sqkn oiperav icba ezy`l

zizy `id devndc oeik ± dgny zevn dfa

micba zyial e` oiidgnyd wxdevnd `id

wx dfedevnl mxeb."יסביר יוחנן ר' ולכן
משום לולב נטילת במקום גם לדעתו

,"mzgwle"יסבור ושמואל ימים. בשאר אף
משום הראשון ובשאר"mzgwle"ביום

משום היא"mzgnye".ימים שהמצוה וכיון
י יוצא החפץ"שמחה שכל בעבירה, אף ח

שהיא עצמה למצוה גורם רק האסור
והרמב גופא, כשמואל"השמחה שפסק ם

לגבי לא רק בעבירה. הבאה מצוה סובר
ביו זכר"לולב הוא ימים שבשאר כיון ב' ט

מהמקדש יותר בזכר החמירו לא למקדש,
הוכחות)גופיה מספר עוד .(ומביא

המרדכי2. שיטת
נובע שקשייה מיוחדת, שיטה יםלמרדכי

כמעט מתיחס איננו שהמרדכי מכך
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בלבד ואותם למקרים בעיקר אלא לכללים
המרדכי: כותב לב דף על מסביר. הוא
odk xecbia` axd azk .xyk ohrin m`"

evvwe zaya cg` meia zeidl x"yed lgyk

`le .dxyk ± e`iade zaya daxr m"ekr

:opz `dc ,`id dxiara d`ad devn opixn`

opzcn .cifna elit` ixiine ,xyk ohrin m`

`ed xenb owznc `"aix yxite ohwile xar

dxeqi`e devnl epwzpy dnied `ziixe`c

`ede dxiara d`ad devn meyn liqtn `le

xzen ,h"eia xtey m"ekr dyr m` oicd

uegn e`aedy alele bexz` oke ea rewzl

xg` l`xyil xzen ,l`xyi liaya megzl

e`aedy l`xyil mb ik xyt`e .ea z`vl

xac `edy oeik ,ea z`vl xzen eliaya

oixaer el` wxt opixn`ck ,devndדף (פסחים
ע lekiא)"מח .lahd on mikqp oi`ian oi` ,

cgein lah dn zxn` ?dvwend on `iai `l

xeq` oi`y dvwen `vi ,el mxeb eteb xeq`y

cere .cg` xac xeq` `l` ,el mxeb eteb

lkd ixaclc ,mda jkqe mivr lfbn di`x

dyrpy b"r` ipya xyk inp b"dlele ,dxyk

."ea `vei envr olfb elit`e dxiar eaהמשך)
" (כ"ואעהמרדכי: קדשים ואלו פרק דבתמורה, ג

אשם"ע קרבן אין אשם, תמורת דולד אמרינן ב)
מתכפר אדם דאין טעמא התם: ומפרש כפרה, לפני

הב ביד"בדבר נעשית שעבירה משום התם ב,
יחליפנו דלא בלאו שעבר )."ישראל

אהרן מטה עבספר מג הבית, ,ד)"(כללי
כך: המרדכי את להסביר cnldניסה xac"

devn opixn` `lc ,`id ikcxnd zrcy

m` ,lfba 'it`e ote` meyn dxiara d`ad

enke lah enk ,etebn exeq`y xaca `l

xaca la` ,oikqpc `iddn di`x `iady

xg` xacy `l` ,xeq` epi` envr cvny

meyn ea oi` ± 'cke lfb enk ,exeqi` mxb

."dxiara d`ad devnכל לדעתו היינו,
וטבעו החפץ מפנימיות נובע שאינו איסור
בעבירה. הבאה מצוה משום בו אין –
ותמורה!) עולה טבל רק שנאסרים (ונראה

כתב: i`nבהמשך ezrclc d`xpe..."

dlefb dvna ,bxe`d 'ta ,'yexia xnzi`c

ezrcl l"iw `l ,y"re ,gqta g"i `vei epi`

`l` etebn exeqi` oi`c oeikc ,g"i ea `veie

d`ad devn `pin` `l ± el mxb xg` xeqi`

'xc dizhiyl xnzi` inlyexide .dxiara

d`ad devn meyn lfba yic xaqc ,opgei

dvnl d"de ,'a meia g"i `vei epi`e dxiara

`l ikcxnd zrcl p"a y"xl la` .dlefb

"!dxiara d`ad devn `da jiiyמטה בעל
ע הירושלמי את מסביר ר'"אהרן שיטת פ

ולדעתו כשמואל פוסק המרדכי ואלו יוחנן
הבאה מצוה יש ממש, מגופו באיסור רק
כלומר אשם, כתמורת נולד ואשר בעבירה.
וולדה היא – וילדה בנקיבה שהחליפו אשם
מבואר הוא גם הטעם שיסתאבו. עד ירעו

על שעבר כיון אהרן, eptilgi".במטה `l"

עליה ויכפר עבירה עבר שהוא יתכן לא
בעבירה.

ישע הבגדי מפרש שונה, ג)"(ספרוש :ק
dxiar ixaer meyn mzdc ,mzd ip`y"

l`xyi cia ziyrp(המרדכי l"x,(מתוך ,

zrya s`e l`xyi cia dieyr `id dxiardy

xzei `id f` ,`axc`e dxiard `id oaxewd

,da xtkzn oi` jkl ,dxenzd aixwny drya

dieyr dxiard oiicr ,devnd zryay xg`n

,cg`k oi`a dxiarde devnde l`xyi cia

`xkpn `l ,ezhiwl zryay ,alela k"`yn

."w"ece ,xar xak dlifb xeqi`e lefbdהוה
המצוות קיום שזמן בעבירות דווקא אומר:
מצוה משום אסור אז העבירה, לקיום חופף
העבירה כשנגמרה אבל בעבירה, הבאה
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בעבירה, הבאה מצוה משום בו אין ודאי
תמורת אבל מותר. וגזל אסור טבל ולכן
אז כאשם, ההקרבה את כשמבצע אשם,

של העבירה על eptilgi"מוסיף `l"שזו
האיסור את בתמורה עושה שבה הנקבה
עבירה. מקיים מצוה שבשעת אסור, ולכן

ישע: הבגדי מביא פירוש "qezd'עוד

`edy xacae xg` oipra evxiz i"xy`de

devn` opiyiig `l 'a meia oebk ,opaxcn

a d`ad`ed xtqd zrc mby xyt`e dxiar

'a meia lefbd alel` icin dil dyw `le .ok

`ed dlihp lkc x"ryed ly daxrd e`

dxenzac b"r`e dyiwnc i`ne .opaxcn

on ezriwzy xtey ixkp ziyr lr ...'eke

on ezlihpy alel zgiwl lr e` ,dxezd

megzl uegn `aedy ,oey`x meia dxezd

meyn ,mzd :t"de ,ip`y mzdc uxzn df lre

`lc" e`la xary l`xyi cia ziyrp dxiar

"eptilgi,da xtkzn oi` ikd meyn mzd l"pe

`ed ± l`xyi cia ziyrp dxiardy meyn

`id ziyrpd dxardy xg`ne e`la xary

xtkzn mc` oi` okl .`ziixe`c xeq` ± e`l

."w"ece daהשני פירושו לפי אומר, הוה
לדרבנן, דאורייתא איסור בין מבדיל הוא

או"וע לתחום, מחוץ נכרי שהביאו לולב כ
העבירה, את עבר הוא שלא כיון קצצהו
אפשר – מדאורייתא אסור שאינו גוי אלא

י בו אשם"לצאת תמורת אבל "dxiardyח.

"e`la xary `ed ± l`xyi cia ziyrpכאן
ע נעשה יאסר."הלאו ולכן ישראל, י

סיכום
בשלש לפרש אפשר המרדכי שיטת את

דרכים:
מצוה משום נאסר בגופו איסור א.
גזל כגון בגופו איסור ולאו בעבירה, הבאה

י יצא וע"– לוה"ח, – ביו"כ שני"ג ט
מותר.

העבירה, קיימת המצוה בשעת אם ב.
לאו ראו ור"(כמחלוקת .ת)"י

לאיסור מדאורייתא איסור בין מבדיל ג.
מדרבנן.

הבאה מצוה בדין כללים גדרים ו.
בעבירה

מצוה1. באה עבירה מחמת
שמעלים בסברא נעסוק זה בפרק
יובהר לה. הסברים מספר ויובאו התוס',
של הכללית במערכת התוס' חילוק מקום
מספר נביא בעבירה. הבאה מצוה פסול
התוס', בסברת שהשתמשו אחרונים
חילוק לגבי ודעתם ראשונים כמה ולבסוף

התוס'.
בסוכה עהתוספות ל שואלים:א)"(דף

xir lye dxiy` alel opilqtc ,onwl z"`e"

dil wetiz dixery zzknc meyn ,zgcipd

opixy i`n` eze ?dxiara d`ad devn meyn

"?dync dxiy` e`lcלפסול במקום כלומר
ועיה אשירה של שעומדים"לולב משום נ

משיעורם, כפחותים וחשובים לשריפה
ותרץ: שבהם? עבירה משום "l"ieנפסלם

d`a lfbd zxiar zngnc ,lfbl inc `lc

`veiy dxiar zngn eh` ipd la` ,devnd

"?dia witp in ± eaבמקום אומר, הוה
ובלעדיו המצוה לקיום גורם הוא שהפסול
פוסלים שם להתקיים, יכולה המצוה אין
במקום אבל בעבירה. הבאה מצוה משום
אפשר שבלעדיה צדדית, היא שהעבירה
לפסול אין בכשרות המצוה את לקיים
ועבירה בעבירה. הבאה מצוה משום
שהיא בכך מצוה לקיום לגורמת נחשבת
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אשירה של בלולב ולכן למצוה, תועלתית
בעבירה, הבאה מצוה משום פוסלים לא

אשירה של הפסול בלעדי באותושהרי
עצמו אבללולב המצוה. את לקיים יוכל –

המצוה את לקיים יוכל לא הגזל לולא בגזל,
הבחנה כאן ויש שלו. היה שלא זה, בלולב
הבאה מצוה של הפסול ביסוד עמוקה
ותוס' ביניהן, קשר להיות צריך בעבירה.
קשר דוקא אלא קשר סתם שלא מסבירים
לקיום האפשרות את היוצר קשר תועלתי,

א העבירה ובלעדי את"המצוה לקיים א
זה)המצוה .(בחפץ

סופר החתן נתן לתוס' (חידושיםהסבר
בעבירה) הבאה מצוה alela:לדין 'qez y"ne"

envra df dyrnac ,ea `veike dxiy` ly

,llk dlha `l eay dxiard ,eiykr dyery

leki did ok enkc ,devnl zlrez oi`e

dne ozi dne dxiy` ly did `l m` zeyrl

d`a devnd oi`e f"ir devn zlert siqei

llk devnl jynd dl oi`e ,llk dxiard i"r

."`vi b"dk opgei 'xle

בירושלמי נמצא פוהנה ה"(שבת ג)"ג
על לקורע גזולה מצה בין להבדל הסבר

בשבת: oelמתו xn`",dxiar dteb onz

,dxiar xar `ed `kd mxamixne` ep` jk

da `vei epi` ,x"dxl i"dxn dvn `ived

"!?gqta g"ciהשוו בתמיה הקריאה (ולפי
מצה הוציא בין לרה"מרהבירושלמי על"י לקורע ר

י יוצא שבשניהם בשבת, אף"מתו על מצוה ח
בתמיהה שלא זאת הקוראים יש אך שבהם; עבירה

הבא) בפרק בשיטתם אחרוניםונדון ומספר .
אריה השאגת כתב וכך הסברות בין הישוו

צט) dxiara,:(סי' d`ad devn opixn` `lc"

oebk dxiar i"r ziyrp dnvr devnd k"``

xeqi` zlik` i"r e` lfb i"reazk b"dke

dkeqc b"tc 'qezdoke ...inlyexia d`xpiab

inc `le drixw ici `vic ,zaya rxewd

dteb onz meyn da `vei epi`y dlefb dvnl

."dxiar xar `ed `kd mxa ,dxearוהבין
כל"השאג גזולה במצה כך: הירושלמי את א

ממעשה נבעה המצוה קיום של האפשרות
מתו על הקורע אבל גזל של העבירה
הביא לא בשבת דוקא שקרע בכך בשבת,
לקיום האפשרות ליצירת תועלת שום
היה יכול מידה באותה שהרי המצוה,
בשפתו: הירושלמי זאת וניסח בחול. לקרוע
devnd ly `teb ± dlefb dvna ± onz"

`ed ezn lr rxewa ± `kd la` ,dxiar

"dxiar xarwמשום המצוה את לפסול (ואין
וכעבר)שהואעבירה מצה", המוציא לגבי ש

העבירה קיום בזמן חפיפה היתה שלא
בקיום תועלת שום היה לא והמצוה,
איסורים באכילת אבל למצוה. העבירה

ע מצוה קיום יש שאין"מסוימים עבירה, י
בין כמו – לאיסור מאכל בין כאן להפריד
מצב היא שאשירה ללולב, אשירה איסור
האדם, של רצונית מפעולה שנוצר באיסור
יצר האדם לא טבל, כגון אסור מאכל אך
טבל מצת אכל אם ולכן האיסור את
העבירה ולולי למצה תועלתית היא העבירה
שבלי המצוה, את לקיים יכול היה לא

– זההעבירה לקיוםבחפץ אפשרות אין
שבלי בגזל, וכמו חפץ, כלל כאן שאין מצוה

א ולכן שלו. כלל החפץ אין לקיים"הגזל א
סופר החתם אף כתב וכן מצוה, (חי'בו

±:ג)"לוה dxiara d`ad devn l"dc meyn"

d`ad devn jiiy `l f"r lya 'qez 'k

,dxiard zngn d`a devnd oi`c dxiara

,bxe`d t"q inlyexia mix`ean el` mixace

lr eyexitay dcrd oaxw lra mbe

azk 'qezd yexit z` `iad inlyexid

dnize' :oaxwd ixiiya('תוס iad`(על `ly
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."'y"nk yxetn xacdy el` q"yd ixac

החיד העדה קרבן בעל על א"חלק
ברכה דבמחזיק תרסד ולי)"(סי' "ikל:"וזה

yic exn` dxiard sebac inlyexid itl dpd

xnel mewn did ,dxiara d`ad devn da

d`ad devn meyn leqt dxiy` ly alelc

j` ...dielr riax dxiy` xeq`c dxiara

eteba exeq`a mbc liredl epecnil zetqezd

,dia witp in ea ziyrpy dxiar zngn eh`

d`a lfbd zxiar zngnc lfbl inc `le

."devndשונה חילוק בירושלמי שיש כלומר
בעבירה הבאה מצוה משום לפסול שאפשר
עבירה. קיימת המצוה חפץ כשבגוף רק
שקימות בעבירות שגם חדשו ותוספות
מחמת אם אלא נפסל לא המצוה, בגוף

מצוה עושה ירושלמי)עבירה חילוק פרק .(עיין
התוס' בסברת שימוש של שונות צורות
שורשי בעל באחרונים. נמצאות הן גם זו,

דל"(חהים עא)"ב אשה המגרש לגבי מ"דן
מגורשת היא היאך ומקשה חזיר. שתאכל
ומתרץ: בעבירה? הבאה מצוה זו והרי
devn opixn` `l o`k crc wlgl xyt`e"

xyt` i`c `kid `l` ,dxiara d`ad

,b"delk dxiard i"r `l` dyrzy devnl

,dia witp did `l dxiar ciarc e`l i`c

izla ,yxble ycwl xyt` ixd `kd la`

dteba oi` xare df i`pz dpzdyke ,df i`pz

ciarwc `ed edi` `l` dxiar devn ly

wxt inlyexia exn` df oirke .dxiar

`kd mxa dxiar dteb onz ipyne ...bxe`d

."ciarwc `ed edi`שאין כיון כלומר,
אין המצוה לגבי תועלת שום לעבירה
מצוה משום המצוה את לפסול ביכולתה

בעבירה. הבאה
שבדעת בהגיון לשימוש נוספת דוגמא

החינוך במנחת מובאת שכה)תוס' (מצ'

ע ט בסוכה תוס' קושית את ד"המתרץ ה"א
"`edd"גזולה בסוכה פוסלים לא מדוע

ב הבאה מצוה עפמשום הדין"עבירה, י
טפחים. בג' פוסל הסוכה באמצע שאויר

odeל:"וז cvd on od lqet 'b xie` did m`"

jkq gipda s` f` dkeqd leqtc ,rvn`a

ode cvd on od ,dleqt dkeqd migth 'b lefb

,dleqt dkeqd did jkqd e`lac rvn`d on

i"r xiykdl dz`ae 'ba dleqt dkeq xie`c

,dxiara d`ad devn l"de lefbd df jkq

dxiard e`l i`c dxiard i"r d`a devndc

el did `l"llk dkeqהסכך אלולא כלומר ...
אלא הסכך, במקום כלום לו היה לא הגזול
הגזול הסכך דין ולכן בג' פוסל ואויר אויר,

האויר כדין צלהוא כיון"(ודבריו שהניח ע
היה לא כאילו דנים בעבירה בא ג' על ג' שהסכך
גזל, לגבי גם כך הנחנו וכי זאת? לו ומנין סכך כלל
וכאילו כלל עשה לא כאילו בעבירה שעשה שכיון
לו ומנין עבירה, עשה שלא בדינו והקלנו נטל? לא
לא שכאילו נאמר יפסול שאויר שבמקום להחמיר,

סכך). כלל שם היה
בפסול זה רעיון האם השאלה נשאלת
תוס' של בלעדי הוא בעבירה הבאה מצוה
שגם או לו, מודים אינם אחרים וראשונים
כתבו אם בין לכך, מודים אחרים ראשונים
בין מדבריהם ניכר אם ובין בפירוש זאת

הרא פש"השיטין. טו)"(סוכה סי' אותוג כתב
אשירה: של אתרוג לגבי l`רעיון i`ce"

`inec `l` dxiara d`ad devn ixwin

dze`a lfbc `ed dxiar zngnc ,lfbc

eda witp `l ipd la` ,da `veiy devnd

."ziyrpy dxiard zngnמהרמב ם"אולם
כתוס': סבר שלא בפרוש נראה

עפ לולב"א. שפסל שלו, המשנה פירוש י
בעבירה.אשירהשל הבאה מצוה משום

המ והג"ב. בפ"מ כתבו יוח"מ ט)"(הל'
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הבאה"שהרמב מצוה משום אשירה פוסל ם
בעבירה.

ציון"נ בנין ספר חידש מיוחדת סי'"(חמ א
הרמבמא) דעת בין לולב", – והתוס' ם

ע במתנה הראשון"שנתנו ביום להחזיר מ
לא שהרי יצא לתוס' הלולב, את החזיר ולא
שיש נכון אמנם המצוה. את כאן גרם הגזל

הגזל עבירת לא אך למפרע גזל גרמהכאן
לרמב ואלו המצוה, יצא,"לקיום לא ם

ר"שבכ בדעת למפרע. גזל כאן יש ור"ז י"ת
הבא. בפרק נדבר

עבירה קימת מצוה בשעת .2
כל לגבי מאד וקובעת גדולה שאלה
כדי האם בעבירה, הבאה מצוה של הפסול
צריכה בעבירה הבאה מצוה משום לפסול
כלומר המצוה. קיום בעת להיות העבירה
גם מקיים – מצוה שמקיים בזמן שבו
אפשרות יש זה בלא שגם או עבירה,

בעבירה? הבאה מצוה משום לפסול
כמו נוסף גדר של אינה זו שאלה
הנחה יש ששם לאחרים' 'פסול לדוגמא
פסול זהו העבירה שלמבצע מלכתחילה

י יצא שאלה"ולא זו אלא המצוה, ח
הבאה מצוה של הדין כל את שמקיפה
את לדוגמא ראינו מזה ויותר בעבירה.
לגרום צריכה שהעבירה התוס' חידוש

בין הוא הקשר שם המצוה, סיבהלקיום
האם(מצוה)למסובב(עבירה) היא ובעיתנו .

למשל נוסף, קשר להיות עשיתבזמןצריך
לחלק מקום יש ואולי והמצוה. העבירה
או אחרות, למצוות מסוימות מצוות בין

אחרות. לעבירות מסוימות עבירות בין
פיבירושלמי ה"(שבת דיוןג)"ג ישנו

י שיצא בשבת מת על קריעה"בקריעה ח
שיכות לו אין ולכאורה העבירה. אף על

wcvediלענינינו: oia y"x mya opgei x"`"

ezaeg ici da `vei mc` oi` dlefb dvn

dxiar dteb `id onz :iqei 'x el xn` .gqta

גזולה) kd`(מצה mxa בשבת), xar(קורע `ed

i"dxn dvn `ived mixne` ep` jk ,dxiar

"!?gqta g"ci da `vei epi` x"dxlאת נבחן
שאלתנו: של המבט מנק' הירושלמי
ברור לא – מצה ומצות גזל של בעבירה
קריעה לאו, או חופף שזמנן מדובר האם
היא הדעות לרוב העבירה – בשבת מת על
בשעת קיימת העבירה אך בלבד, דרבנן
מת. על קריעה – מדרבנן המצוה עשית

מרה מצה לרה"הוצאת די"י נראה – ר
מרשות הוצאה של שהעבירה בבירור

שללרשות המצוה קיום בשעת נגמרה
ואוכל. מהלך על מדובר ואין מצה אכילת
מצה בין מחלק בירושלמי הדיון בפשטות

י שיוצא לקריעה עבירה, שעושה ח."גזולה
עצמו: החילוק ברור כך כל id`ולא onz"

,"dxiar xar `ed `kd mxa ,dxiar `teb

הבא) הפרק את נקדיש שלישית(ולכך נקודה .
של הקריאה דרך היא בירור שצריכה

האחרון: ived`המשפט mixne` ep` jk"

,"gqta g"i `vei epi` x"dxl i"dxn dvn

בשאלה או חיווי במשפט מדובר האם
רטורית.

בגלל"בד כזה שבמשפט מקובלנו כ
בתמיהה הוא אומרים' אנו 'כך (וכךפתיחתו

רמב עיין ניקדנו, ב"אף ע"ן נח ח"ב עיטור א"א,
הראשוניםשיתוף) רוב הבינו אף כך .

וכו' יוצא אינו אומרים ואם והאחרונים
זה ולפי שיוצא. פשיטא משמעו: בתמיהה,

מרה שהוצאה מצה לרה"משתייכת ר,"י
קריעה של בעבירה הבאה מצוה לסוג
שיש אלא חובה. ידי בהם שיוצא בשבת,

רק: אצלם שנגרס יראשונים בלי"יוצא ח.



א בעבירה―סימן הבאה מצוה

39

בתמיהה"אינו"ה נקרא ואם ,,"`vei"נסיק
מרה שהוצאה שמצוה לרה"מכאן היא"י ר

הבאה מצוה משום שנפסלות המצוות מסוג
למעלה, לשאלתנו תירוץ ומכאן בעבירה!

מרה שהוצאה במצה לרה"שהרי ר"י
המצוה קיום תחילת לפני נגמרה העבירה
מצוה שפסול ומוכח מצה, אכילת של
העבירה זמן שאין אף קיים בעבירה הבאה

הרמב גרס כך לזה. זה חופפים ן"והמצוה
ד הקריעה שער האדם, אליעזר)"(תורת ור' בפרק ה

`mc...שלפנינו: oi` dlefb dvn"jixtexn`

xar `ed `kd mxa ,dxiar `teb onz oil

:mixne` ep` jk ,dxiari"dxn dvn `ived

gqta g"ci da `vei x"dxl"?שהעיר אלא
בספרו ליברמן פרופסור כך "inlyexiעל

"eheytk(שם הרמב(שבת, ן"שגירסת
דפוס האדם ובתורת משובשת. שבידינו

בפירוש: כתוב יוצא"קושטא, כ"וא"אינו
בעייתנו לגבי מסקנות מכאן להסיק אין

הפרק. בפתיחת
הלקט שסט)בשבלי "cereכתב:(סי'

dvvwpe dyrn ,l"f mipe`bd ixaca iz`vn

lg daxr meie zaya miprpk i"r daxr

xizde ixenl el`ye ,zaya cg`a zeidl

m` l`xyil oexec `iady ixkp dedc icin

icka axrl xzeny xaegna oind eze`n yi

wxtc inlyexia opiqxbc b"r`e ...eyriy

bxe`d(שם x"dxa"(שבת, d`ivedy dvn

devn meyn gqta g"i `vei epi` ,zaya

dxiara d`ad."ziyrp dxiardyk ilin ipd

`l ixkp i"r dxiardy `kd la` ,l`xyi i"r

."dxiara d`ad devn dedזה אין וכאן
אלאציטוט מסקנהמהירושלמי,

וא לקושיתנו"מהירושלמי. תירוץ מכאן כ
המצוה, בשעת העבירה שאין שאף למעלה
בעבירה. הבאה מצוה משום נפסלת המצוה

הבין הלקט שבלי כיצד קשה זה שלפי אלא
לו שהיתה לומר וקשה – הירושלמי את
ראשון בשום כך מצאנו שלא אחרת, גירסא

אחר.
האחרון:"החיד שהמשפט תרץ `epא jk"

"mixne`הלקט לשבלי נקרא וכו',
דעהבניחותא דעות. שתי בין מח' כאן ויש ,

משום תמיד פוסלת דאורייתא עבירה אחת:
אף דרבנן ועבירה בעבירה, הבאה מצוה
בגוף עבירה שניה: ודעה פוסלת. אינה פעם

פוסלת טבל)החפץ גזל, עבירה(כגון: ולא
אחר דבר מחמת נובעת מחמתאשר (כגון

שבת) – מסכימותהזמן הדעות ושתי ,
י יוצאים בשבת ומצה"שבקריעה קריעה ח

כ בה יוצאים אין הנפקא"גזולה מטעמו. א
מצה, להוצאת ביחס הוא ביניהם מינה
שהעבירה יוצאים אין הראשונה לדעה
שהרי יוצאים, השניה ולדעה מדאורייתא,
בגוף העבירה ואין לעבירה הגורם הוא הזמן

עפ הראשונה הדעה מן החיד"המצה. א"י
אין אם שאף הוכחה הלקט, שבלי בדעת
משום לפסול יש חופף והמצוה העבירה זמן

בעבירה. הבאה התירוץמצוה נשאר (ועדיין
מהרמב שכל"קשה כלל שכתבו ומהעיטור אנו"ן כך

בתמיהה)אומרים תמיד הוא ".
ההשלמה עבעל לה ובעקבותיוב)"(פסחים

המאורות בעל עתלמידו לה נתנוא)"(פסחים
לשונם: וזו לשאלתנו שונה "l"ieתשובה

`nrh epiid oizipznc(טבל מזה meyn(לפסול

o`nl elit`e ,dxiara d`ad devn dil iedc

`veiy jezn ipy h"ei ,b"del wxta xn`c

d`ad devn `idy t"r`e lefba `vei le`ya

mzdc ,inc `l ± dxiaraepi`y drya

dvn iab `kd la` ,xaer epi` devn dyer

dxiar xar `w devnd dyery drya."

קיום בשעת קיים האיסור אם כלומר
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פסול וישנו יצא, לא עלמא לכולי המצוה
העבירה אם ואלו בעבירה. הבאה מצוה

כגון: המצוה לפני הגזולהיא זולולב
ולדעת ושמואל. יוחנן ר' מחלוקת
לפני שנסתימה עבירה לשמואל, ההשלמה,
הבאה מצוה משום פוסלת אינה המצוה

וא כמי"בעבירה, תלויה לבעיתנו התשובה כ
תלמידו כשמואל. או יוחנן כר' פוסקים,
כשמואל, פסק כמותו, שסבר המאורות בעל
אם בעבירה הבאה מצוה פסול לו אין ולכן

המצוה. לזמן חופף אינו העבירה זמן
בספרו מנוח מנוחהרבינו לולבבית (הל'

עב)"פ דף בעבירהח אחר: בענין חילק
הוי העבירה נסתיימה אם אף דאורייתא
דרבנן בעבירה אבל בעבירה. הבאה מצוה
משום פסול בו אין העבירה נסתיימה אם

בעבירה. הבאה מדוע11מצוה תירץ ובכך
ביו הדס ענבות הדס"מלקט הכשר לשם ט

בעבירה. הבאה מצוה הוי לא לולב, לנטילת
ענבות המלקט לגבי עצמה, בעיה באותה

ביו המלך"הדס שער אף התקשה (הל'ט,
פ ה"לולב מהמרדכיה)"ח לתרץ וניסה –
המלך:"וזג)"(פבסוכה שער "...ile`eל

ezpekyo`k oi` devnd ziyr zray lkc

dxiar jxqd`ad devn :opixn` `le ixy ±

."`id dxiaraלפסול שאין אומר: הוה
אלא בעבירה הבאה מצוה משום
קיום בשעת עדיין קימות כשהעבירות

אחרת: תירץ ובהמשך "aeyeהמצוות.

rxewd oica ,bxe`d wxta inlyexidc izi`x

dvnn dil aize` ,drixw g"i `veic ,zaya

epi`e dxiara d`ad devn `iedc ,dlefb

`kd mxa .dxiar `teb onz :ipyne .da `vei

`edd `zvxzn dzrne .dxiar xarwc edi`

"...`iyewהקושיא הדסכלומר מענבות
ביו המיעוט אין ששם עבירה"מתורצת, ט

החפץ חילוקכטבלשבגוף – הבא בפרק (עיין
מסיבותהירושלמי) נובעת העבירה אלא ,

בשבת קריעה איסור של הזמן כגון אחרות,
ממשיך הוא אבל ימים. בשאר ולא בלבד
הבאה שמצוה לשאלתו הקודם בתירוצו
קיום זמן חופף אם רק פוסלת בעבירה

וז העבירה, קיום לזמן "lkneל:"המצוה

epazky enk wlgl ep` oikixv oiicr ,mewn

lirloizrc `wlqc i`nl,inlyexia

dil iywz ,zaya rxewd oicn jixtc`c

:ipzwc ocic oizipzn."w"ece ,xyk ohrn m`

את לתרץ סברתו את צריכים היינו,
היה קשה למה בירושלמי, דעתין הסלקא
מהממעט ולא בשבת, מהקורע דוקא להם

ביו הדס ענבות,"ענבות שבממעט ט.
המצוה, לזמן בזמנה חופפת לא העבירה
בקורע אך להם, קשה היה לא כן ועל
מבצע שהרי בו לפסול אפשרות יש בשבת,
ומכאן המצוה. עשית בעת העבירה את
מצוה פסול שאין לשאלתנו: ברור תירוץ
קיימת כשהעבירה אלא בעבירה הבאה

המצוה. בשעת
רעק גם סבר שכך סי'א"ונראה (תשובות

dnicשהקשה:קעד) dnn il dyw"

`ivendl ,drixw ici `vic zaya inlyexia

oi`c meyn ,dvn ici `vic ,x"dxl i"dxn

`d :oeincd df dn `zyde .dxiar eteb

xak ,dzlik` epiid devnd ocira ,dvna

rxewa ok oi`y dn ,d`vedc dxiard dzlk

ocira ezn lr zaya,drixwd epiid ,devnd

שעה11. פ"ועין לולב הל' ה"מ זאת."ח דחה ובהמשך כך, שכתב ה
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inlyexid zi`xc l"i ile`e ?dxiard dpyi

jxca x"dxl i"dxn eita dvn `ivendn

opirac ,ezlik`דבעידן)"(אצ devnd,ל meiw

ezrilac ,dxiard xnbp ,ezrila zry epiidc

."ezgpd dfלרעק היה קשה א"כלומר,
הרי"מההו לקריעה, מצה הוצאת לדמות א

הו אין מצה שהעבירה"בהוצאת לפסול א
וע המצוה, בעידן היתה שבדרך"לא תרץ כ

מרה לרה"הוצאתו מצה"י אוכל הוא ר
הבליעה, דהיינו המצוה, התחלת ובשעת

ע העבירה ומשמע"נגמרת הבליעה י
העבירה בין בזמן, חפיפה אין שאם בפירוש
מצוה משום לפסול יכולת אין למצוה

בעבירה. הבאה
ע פותחה בעיקר"הבעיה האחרונים, י
התוס' לחילוק הקודם)ביחס בפרק .(הובא

תירוץ לגבי לענות היה חשוב לאחרונים
מצוה פסול לגבי מדעתם נסיק ואנו תוס'

הכללי. בעבירה הבאה
לנר הערוך בא"(דמקשה שם דמחמת)"ה ד

mzpekכך: m` wtzqdl yi"('התוס (חילוק
devnd ziyrp k"` ,ecil `a lfbd i"rc oeik

i"rxak dxiard dnlyp elit` dxiar

devn zryamzpek m` e` ,df i"r `wecc

dlihp i"rc oeik ,dxiara d`ad devn ixwn

dyer devnd zrya if` ,elfeb ± ea `veiy

dxiar."של פגישה פה יש האם – דהיינו
סיבה בעבירה; הבאה מצוה בין קשרים שני
עבירה בשעת בזמן ובו כתוס', – ומסובב
קשור אינו תוס' שחילוק או מצוה, עושה
יש מצוה לקיום גרמה העבירה ואם לזמן
מצוה משום המצוה את תמיד לפסול
ענה זו, לשאלה תשובה בעבירה. הבאה

שו יצחק"בעל בית ב)ת אות צט ל:"וז(סימן
`zil z`fe"('התוס kid`(לחילוק `wec dfc ,

alela oebk ,dxiard dyrp `l devn zryac

devn zryay `kid k"`yn ,dxiy` ly

dnn gkenck dcen 'qez mb ,dxiard dyrp

."lah ly dvna eywdyמקושית – כלומר
ה מוכיח בסופו, יצחק"תוס' שאיןבית "

כשכלתה אלא תוס' כסברת לפסול
מדוע בתימה: נשארו שתוס' העבירה,
בפסוק, מיעוט משום טבל מצת פוסלים
ומוכח בעבירה, הבאה מצוה משום נפסול

יש"שאע המצוה, לקיום גורם אינו שטבל פ
ומכאן בעבירה. הבאה מצוה משום לפסלו

שו יצחקת"יכול סברתבית שאין להוכיח,
אם אלא מצוה נעשית עבירה מחמת התוס'

המצוה, קיום לפני העבירה אםכלתה אך
בלא אף עבירה עושה הוא המצוה בעידן

המצוה את לפסול יש התוס' וכןחילוק .
מיזליש יוסף ר' שוכתב ספר תפארת"(מחבר ת

השיוסף) בסוף בחידושיו והן בספרו הן ס,",
lkdל:"וז dyrpc ote`a zn`a mle`"

ied i`cea ,devnde dxiard ,zg` diyra

zngn `l m` s` ,dxiara d`ad devn

."devnd ziyrp dxiardלדעתם ומשמע
שאין – חמור כה מצב היא בזמן שחפיפה
לאו, אם למצוה גרמה העבירה אם לחלק
מצוה משום נפסלת המצוה תמיד אלא

בעבירה. הבאה
דבריו בסיום עליהם חלק לנר הערוך

d`xpל:"הנ `"ahixd ixacn ok`"`wecc

dxiard dxnbp `l cer devn zrya m`

dxiara d`ad devn ixwn."שהוכיח ונראה
ע"מהריטב ל' דף בסוכה והסביר"א א,
שם:"הריטב iepyא opgei 'xl i`cec oekpde"

devn meyn liqtn d"yne opira zeyx

df oipw znxeb devndy ,dxiara d`ad

ye`ia dipw eli` `d ,lfbp zeyxn ez`ivede

ick(שהוא כל lqtin(ושנוי `l ez `xwirn

."dxiara d`ad devn meynומוכיח
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שלריטב"הערול מכך הוא"נ לפסול הגורם א
מרשות החפץ את מוציאה שהמצוה המצב
עבירה של פגישה שחלה כלומר הנגזל,
סוף הוא שהקנין וכיון קנין בשעת ומצוה
עוד אם שדוקא מוכח, הממשית העבירה
משום לפסול אפשר העבירה נסתימה לא

לריטב וזוהדוקא בעבירה, הבאה א"מצוה
כר רי"שסובר שיטת פרק קניןי)"(עיין שלאחר

הבאה מצוה משום שוב לפסול אין
בעבירה.

כלאול שיטת זו שאין לזכור צריך ם
לפסול אפשר לקנין עד שרק הראשונים
חלקם, אלא בעבירה, הבאה מצוה משום

ר ור"כגון יש"ח קנין, לאחר שאף סוברים ת
ועפ בעבירה. הבאה מצוה משום י"לפסול

רזה לשיטת משום"רק לפסול אין וכד' י
בעידן אם אלא בעבירה, הבאה מצוה

עבירה מקיים לעילהמצוה ובעייתנו .
בין ראשונים מחלוקת שזוהי בכך נפשטת

ור"ר הבאה"י מצוה דין קיים מתי ת.
יש העבירה נגמרה אפילו האם בעבירה,
לאו. או בעבירה, הבאה מצוה משום לפסול

שה לנר"ואף כדי"ערוך עד לכת הרחיק לא
כך וכתבו מדבריו, ישירה מסקנה זוהי כך,

סופר. והכתב סופר, החתם בפירוש
סופר החתם דכתב הגזול לולב ה"(חי'

הנגרמתמשום) מצוה בין תוס' חילוק על ,
ע"ע נגרמת שאינה למצוה עבירה י"י

i"xe.עבירה: z"x ibilt izk` ,`da n"ne"

`ipwc oebk ,xak oipwd mcw elit` z"xl

.dxiara d`ad devn `ed n"n ,ick ye`ia

,dxiard zipwp devnd i"r i` `wec ,i"xle

."myd iepy dyrp ycwdd i"r oebk,ולמעשה
דין בכל אלא התוס' בסברת מח' זו אין
לכל מגזל ולומדים בעבירה. הבאה מצוה
העבירה, לגומר נחשב בו שהקנין עבירות

לר"ובכ מצוה"ז משום לפסול אפשר ת
בעבירה. הבאה

סופר הכתב בנו כתב לו סי'"(אובדומה ח
ד וכאשר)"קכז מדועה המלך שער על שתמה ,

– עבירה הוי מצוה בשעת אם שרק טען
בין מח' זוהי הרי בעבירה, הבאה מצוה הוי

לר"ר וז"י ipnnל:"ת. e`ltp c`n eixace"

epazky dn dryl epnn mlrda did ji`

devna xaer dry lk eay dlifba `wecc

± dxiara d`ad devn `ki` ,daygef

i"x zhiydevn `kil dpwy xg`lc l"qc

xak dxiardy `nrh i`dn ,dxiara d`ad

dxar(בהשבה חייב l`(שאינו mz epaxd la` .

devn `ki` oipwd xg` mbc l"qc ,ok l"q

dyr xaky dxiar meyn ,dxiara d`ad

n ,dxiy` iab azkc 'qeze .dligznmey

meyn azk `le devnl znxeb dxiard oi`y

mb witnc ,`nrh xnel dvxc ,dxar xaky

."z"x zhiyl

בעבירה הבאה במצוה נאמר לא מדוע
תעשה לא דוחה עשה

בעקבות שמתעוררת מיוחדת שאלה
המצוה: בשעת הקיימת עבירה של המצב

כאן נאמר לא מדוע –`l dgec dyr"

?"dyrzשעשה נאמר טבל במצת לדוגמא
טבל אכילת של תעשה לא ידחה דמצה

י השאג"ויצא כן והקשה הארוך"ח. בדיונו א
צו-צט) פעולה(סימנים לדעתו זה. נושא לגבי

היא מצוהכזו שהלאפילו כיון ת"שהרי
שאין רק ולא מצה. מצות רק נשארה נדחה

בעבירה הבאה מצוה אפילוזו שזוהי אלא
.מצוה

לומר אפשר אי כלל שבגזל, לומר נראה
הל"עדל של דחיה כל שהרי היא"ת, ת

זו אין אם ואף לגזלן, הגזול החפץ הקנאת
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לעשות לאדם רשות לפחות זוהי הקנאה,
לכו וכאן שלו, שלא בחפץ אין"מצוה ע

מצוה"עדל לעשות הרשוהו לא שהרי ת,
מצוה."כשע לעשות מהנגזל מונע הוא כך י

נוטים שאנו עבירות כל כללי באופן או
לא – לחבירו אדם שבין כעבירות לסווגן

עדל בהם שיקיים"נאמר שבמצוה ת,
חברו. את עושק הוא אלו בעבירות

עדל של הבעיה במצות"עיקר היתה ת
שאיסוריהן וחדש טבל כגון ובעבירות מצה,

ההשלמה כתב וכך הנאה, :(שם)איסורי
dvnc ztxv inkg mya izrnye"(טבל (של

."ipy zif eh` oey`x zif opixfbc `nrh epiid

שלמעשה אומר אומריםהוה ראשון בזית
תעשה לא דוחה בזיתעשה רק אלא .

י יצא שכבר וכיון מצוה, שהוא ח"ראשון
עדל שוב אומרים וא"לא מה"ת, כל כ

אח שאין"שיאכל וכיון עבירה. זוהי כ
וברור ראשון זית כדי עד לצמצם ביכולתו
גוזרים – זו באכילה עבירה גם שיעשה

ראשון. זית אכילת אף לאסור
אריה וחילק(שם)השאגת זו, טענה דחה

תעשה בלא דוקא לדעתו, אחרת. בדרך
ידי יוצאים מיתה עליו חייבים שאין רגיל

שעדל ו"חובה במצהת שיוצאים פסק לכן
גוזרים ואין העומר הקרבת לפני חדש של
באיסור אבל שני, זית משום ראשון זית
שהאיסור כיון כרת, בו שיש טבל כגון חמור

וע תעשה, לא דוחה העשה אין כ"חמור
הבאה מצוה משום פסול טבל במצת

בעבירה.
כיון האחרונים: העלו אחרת בעיה

בעבירות"שעדל הבאות במצוות ת

מצוה יקיים אדם אם יהא מה מסוימות,
אע שהוא"באיסור או היתר, של לו שיש פ

היתר. של לו יהא שלא לעצמו בכוונה גרם
יום ר' כאן? שנעשתה העבירה השפעת מה

בספר אלגזי יוטוב מב)ט"שמחת כתב(סימן
י יוצא אדם של"שאין לו יש אם המצוה ח

גרמו מעשיו אם אבל באיסור. ועשה היתר
אומרים – היתר של לו תהיה שלא לו

ויוצא"עדל לכתחילה"ית עליוח השיג .
הד עיקרי ו)"(אוט"בעל אות יט סי' אשרח

של במצב דרגות שלוש לנו שיש טוען
גרמו"עדל מעשיו ב. היתר. של לו אין א. ת:

ועושה היתר של לו יש ג. לו. יהיה שלא לו
המהריט שיוריד מדוע הדין"באיסור. את א

אין היתר של לו יש שאם דרגות בשתי
יוצא לו גרמו מעשיו ואם .לכתחילהיוצא

של נוספת דרגה יש ועדיעבדהרי פסק:"? כ
גרמו מעשיו לכתחילה, יוצא – היתר לו אין
יוצא אין – היתר לו יש בדיעבד, יוצא – לו

.12כלל

הירושלמי חילוק הבנת .3
ההבדל את כך מסביר בשבת הירושלמי

בשבת: לקורע גזולה מצה dtebבין onz"

dxiar(גזולה xar(מצה `ed `kd mxa ,

dxiar(מתו על בשבת ומשוה,"(קורע
מרה מצה מוציא בהמשך י"הירושלמי

י"לרה בה שיוצא בשבת לקורע אף"ר על ח,
מצאו האחרונים בה. שהיתה העבירה
ההבדל להסברת שתתאמנה הגדרות מספר

המקרים שישבין תוס' בהסברת לעיל (הובא
ולא הירושלמי כחילוק דבריהם את המבינים

כאן) בכך .נעסוק

שאג12. ושד"עין זו."א לשאלה ח
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האדם"הרמב בתורת כתב קריעהן (שער
אליעזר"ה"ד דר' `mc)"בפרק oi` dlefb dvn"

d`ad devn dedc meyn g"i da `vei

devn zaya rxwy ef drixw s` .dxiara

`teb onz el xn` jixte .`id dxiara d`ad

opirnye ...dxiar xar `ed `kd mxa ,dxiar

rxw m`yici `vei epi` ± lefb welga

drixw"ההבדל"לרמב שברור נראה עצמו ן
בשבת. קריעה לבין גזול, בחלוק קריעה בין

דן קארו יוסף יו"(בר' שמ)"י סי' בדבריד
ואת הירושלמי סברת את המביא הטור

ומסביר:"הרמב dvnlן, inc `l ,xnelk"

`ed ,dvnd `idy devnd seb mzdc ,dlefb

welgd seb `kd la` .dlifb `idy dxiar

ea dyr `edy dyrndy t"r` ,dxiar epi`

,dxiara d`ad devn ixwn `l ,dxiar `ed

t"r` ,x"dxl i"dxn dvn `ivendc ikid ik

`idy itl ,gqta g"i da `vei dxiar xary

."dxiar dpi` dnvrשהב מבדיל,"נראה י
לבין החפץ, בגוף לפסול שגורמת עבירה בין
ולדעתו בגוף. לפסול גורמת שאינה עבירה
אינה בגוף, לפסול גורמת שאינה עבירה
ורק בגוף, לפסול הגורמת כעבירה פוסלת
מצוה לפסול גורמת האחרון מהסוג עבירה

בעבירה. הבאה
כנגד ונגמרה, שנעשתה עבירה להסביר (ואין
בקריעה, שהרי בגוף, כפסול שממשיכה עבירה

זמן) באותו ומצוה .עבירה
הקריעה בחלוק, שהעבירה כיון ובגזל

בעבירה. הבאה מצוה משום נפסלת
דהא"החיד תוס' ברכה גם)"ולו"מ"(מחזיק

כב הירושלמי את הבין itlי:"הוא dpd ik"

da yic exq` dxiard sebac inlyexid

alelc xnel mewn did ,dxiara d`ad devn

,dxiara d`ad devn meyn leqt dxy` ly

`iyw `teb `d ,dielr riax dxiy` xeqi`c

,zaya erxwc welgl inc `le dlefb dvna

dvn oke ,xeqi` ea oi` welgd sebc

mey dvnd seba oi` x"dxl i"dxn d`ivedy

xiy` alela k"`yn ,xeqi`elqtc a"eike d

."...enr delp xeqi` mbe etebaומשוה
האיסור"החיד שבשניהם לגזל, אשירה א

שהוצאה ובמצה בחלוק אך בגופם, הוא
החפץ. בגוף האיסור אין לרשות, מרשות
כיון מאד, גדולות השלכות זו לקביעה
מצוה פסול תחום את מצמצמת שהיא
דאורייתא מצוות לדוגמא בעבירה. הבאה
מאיסורי גדול שחלק כיון דרבנן, ואיסורי
איסורי אלא בגוף איסורים אינם דרבנן
במקרה יחול לא – העושה האדם על גברא
במצוה וגם בעבירה, הבאה מצוה פסול כזה
פסול כל דאורייתא ועבירה דאורייתא
קצירה איסור כגון האיסור מזמן שנגרם

הבאה"ביו מצוה משום נפסל אינו ט,
בו בחפץ לפסול גורם שאינו כיון בעבירה,
ולפי הזמן, הסתיים לאחר העבירה נעשתה

ביו קצר אם לעיל, שמותר"הדוגמא כיון ט
ביו מצה ממנו אפה אפילו לפי"בחול, ט,

י"הב בו יצא משום"י נאסר ואינו בפסח ח
בעבירה. הבאה מצוה

המהרי גם כך כתב אלגאזי"לכאורה ט
בכורות ד"(פבהל' סד סי' :)"ואולם"ה"ח

`ed iqei 'xc weligd xwirc ,l"vc `vnpe"

xnelk ,dxiar `teb `edc ,lefb iab `wecc

zeyxd xacl epnn lek`l `a m` elit`c

i"dxn dvn `iven k"`yn ,ecia `id dxiar

`id ote` lka `lc ,dxiar dteb oi`c x"dxl

o`k oi` lega x"dxa `ived m`c ,dxiar

sebc ,ezn lr zaya rxewa oke ,dxiar

rxew did m`c ,dxiar dpi` dnvr drixwd

`ed ipeb ipd ik lke ,dxiar did `l lega

oke .dxiar dteb oi`e ,ixwin dxiar xaer
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i"a oxn y"nn jk inlyexid yexitc d`xp

,drixw iab my yeald k"ke ,n"y 'iq c"ia

."y"ieriפסול של שההגדרה נראה לכאורה
דעת על ומתקבלת ברורה היא החפץ בגוף
בגוף נקבעת שאינה עבירה כל שניהם:
חפץ אותו את נקח שאם כלומר החפץ,
בה אין הרי – פסול שום בו אין אחר בזמן
אך בעבירה. הבאה מצוה משום לפסול כדי

לענ הב"נראה אחרת: חוסר"ד את מנמק י
בקריעה בעבירה הבאה מצוה פסול
החפץ, בגוף עבירות אלה שאין ובהוצאה

המהריט ואילו בלבד. העושה של א"אלא
והוצאה קריעה שניהם, את מנמק אלגאזי

כ לעבירה, נחשבים בכלשאינם שאינם יון
ויו שבת כגון זמנים יש אלא עבירה ט"זמן

אומר, הוה מותרים. ימים ובשאר שאסורים
לכך"המהריט כגורם הזמן את רק מסביר א

הב ואילו תמידי, בחפץ הפסול כולל"שאין י
בחפץ. התמידי הפסול את המבטל דבר כל

המהריט"נ לשיטת בעיקר מעניינת, א,"מ
מחוץ שני מעשר מצת אכילת תהיה

לב משום"לירושלים; לפסול שאין ברור י
פסול אין שהרי בעבירה, הבאה מצוה
לפסול. גורם המקום רק שני, מעשר במצת

המהריט זה"לגבי אין מחד – בעיה תיוצר א
הבאה מצוה דין אין שבו הזמן מחמת פסול

וע אחר פסול אלא לכאורה"בעבירה, כ
אולם בעבירה. הבאה מצוה משום יפסל
מחמת לפסול הדומה פסול זהו מאידך,
ואפשר הגבלות יש לו גם שהרי הזמן,
עבירה. לעבור בלי פשוטה בצורה לקיימו

חסד"בשו תורת לא)ת המשיך(סי' אף
דאורייתא שבמצוות וסובר זו נקודה לפתח
הזמן מחמת פסול והן גופו, מחמת פסול הן
במצוות ואילו המצוה. את פוסלים –
ופסול פסול, – גופו מחמת פסול דרבנן,

ועפ כשר, – הזמן מדוע"מחמת מובן זה י
כשר בשבת מוציאקורע דין בכך הסביר (ולא

מרה להיות"מצה צריכה זה לפי והלא – וקשה י.
המצוה) את הפוסלת חולקעבירה חסד התורת .

המהרי או יוסף הבית אלגאזי,"על ט
דברים מחמת שעבירתו כל שלדעתם
הבאה מצוה משום פוסלים אין – אחרים
כך חילק והוא דאורייתא. ואפילו בעבירה

משניהם. עליו וקשה דרבנן במצוות רק
אחרים. אחרונים שני פיתחו שונה שיטה

ה יצחק"בעל סק"בית צט טוען:ב)"(סי'
xeqi` oia wlgn inlyexic xgaend yextde"

xeqi` ded dlifbc ,`xab xeqi`l `vtg

,deabl qi`ne dxiar df utga dyrpe `vtg

`xab xeqi` wx ied `l zay xeqi` k"`yn

ea dyrpy utgd okle ,minrt dnk y"nk

`id onz 'itd dfe .deabl qe`n epi` xeqi`

lre dxiar xar `ed `kd mxa ,dxiar `teb

devnl qe`n epi`e xeqi` ixwn `l utgd

."`vei okleובעל"sqei zx`tz"(יד אף(סי'
מדעתו: מחלק xnelהוא l"p zn`a mle`"

dxiara d`ad devn ied `l b"dkcc"prlpc ,

`vtg xeqi` ied dxiardc ote`a wxc xnel

."dxiara d`ad devn ied f` lfb xeqi` enk

הב לבין האחרונים שני עקרוני"בין הבדל י
מצאתי לא הירושלמי. חילוק בהסברת

השד שמביא לאחרון בעל"מחוץ – ח
שלמה"ה ל)"(או"חמדת סי' הכותבח

או אחרון – גברא איסור הוא טבל שאיסור
לבית שיקשה וכמובן כן, שיאמר ראשון
טבל במצת יוצא איך יוסף ולתפארת יצחק

הרמב שאסור."והרי בפירוש כתב ם
החגבעל דמי בעבירה הבאה ומה"ה"(מצוה

הירושלמי לדב' סוגי)"שנוגע שני בין חילק
ויש מצוה מכשיר בהן שיש מצוות מצוות,
למצוות ולולב, כסוכה להפסל יכולת לו
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שהעפר הדם ככיסוי מצוה חפץ בהן שאין
שאין ומעקה מצוה, מכשיר אינו ודאי
אפשרות יש ובהם מצוה. מכשירי העצים
משום לפסול ואין עבירה מעשה של רק
בין מחלק והירושלמי בעבירה. הבאה מצוה
לא שהתורה ובמצוות המצוות, סוגי שני
פסול בו אין המצוה למכשיר גדרים קבעה

בעבירה. הבאה מצוה משום
גם בעבירה הבאה מצוה פסול .4

לאחרים?
פוסל בעבירה הבאה מצוה פסול האם
מעשה את בצעו שלא לאחרים גם
ר' היה הבעיה את שעורר מי העבירה?

בשו שכתב קארו בעל"יוסף דעת את ע
פוסלים שאין נראה שמדבריו חיים ארחות

בעבירה. הבאה מצוה משום לאחרים
בחלק את(א)להלן נביא זה, פרק של

עצמו, בנושא לדיון כרקע בסוכה הגמרא
ואת חיים באורחות הקשה המשפט את

עליו הפירושים קשוריםכל חלקים (שרק
בחלקלנושא) העקרונית(ב). לבעיה נתיחס

השו בחלק"ולדברי זה. בענין נברר(ג)ע
לפירוש שיש ההלכתית המשמעות את

השו ע."דברי
(א)

ע ל' דף בסוכה וע"הגמרא מביאה"א ב,
מצוה פסול להבנת בסיס המשמש מקרה

לאחרים: בעבירה פירושהבאה מצורף (לקטע
גדולי"רש בו ונחלקו ברור אינו פירושו י.

`ixkpee.האחרונים) edpdl `ped ax edl xn`"

רוכלים) תגרים, – `q`(אוונכרי ezipaf ik :

edpi` effbl `l` ,oez` effbz `l ,m"ekrn

miakek icaer mzq ?`nrh i`n .ekl eadie

jkld ,zlfbp dpi` rwxwe edpip `zrx` iplfb

milra ye`i iedlc ikid ik ,edpi` deffbl

."ekicia zeyxd iepye ,edcic ediciaומפרש
נגזלת)"(די"רש אינה וקרקע `dpi:ה xnelk"

zwfga mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw

`xza lfebda ol `wtp i`xwnc ,`id dilra

קיז)"(ב lfbק ied ixtd ylzpyn la` oiwfipa ,

on od deffbl jkld ,elfeb `ed eylezde

mz`e oiplfbd od oidiy ,mkl depzie xaegnd

xak ey`izp milrade mdn dze` migwel

`id k"g`e mlv` ye`i iede zexitd lkn

ye`i xaqwe .mkzeyxl ozeyxn dpzyn

.ipw zeyx iepiye ye`i la` ,ipw `l `cixb

ipw inp i`e(קני כדי d`ad(=יאוש devn ,

,xaegnd on dekzgz mz` m` ,ied dxiara

."milfeb mz` eidzהגמרא "seqוממשיכה

milra ye`i iedil ,ixkpee` effb ik seq

."ocia zeyxd iepiye ediciaי:"ומפרש
ocic ± ocia ,ixkpee` ± edicic edicia"

d`ad devn e`l ocicle odn oze` oigweld

."`id dxiara:הגמרא kixv`מתרצת `l"

."editeb ixkpee`c `pryedaרש י:"מפרש
."ea z`vl mkxvl mipew mdy mze`a"ובו)

וש יאוש עדיין אין קטפו אוונכרי מקשהר)"אם .
dyrn?"הגמרא: iepya deipwile"ומסביר

iepycי:"רש cgi mipind zyly cb`y"

."ipw inp dyrn:הגמרא `oiמשיבה alel"

iepy ± cb` jixv alel l"z`e ,cb` jixv

eziixal xfegd iepye ,`ed eziixal xfegd

."iepy diny e`l:שוב "deipwileושואלים

`zyde `q` dil ded `xwirnc ,myd iepya

,"`pryed:ומתרצים± `q`l inp `xwirn"

."dil exw `pryed

בקטע פתוחות נשארו שאלות מספר
דלעיל:

האם הונא? רב חשש פסול מאיזה א.
הבאה"mkl"משום מצוה משום או
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בעבירה?
משום אם הסוברים,"mkl"ב. (כפירושים

דאורייתא ממיעוט הראשון ביום פסול "לכם"שיש
בעבירה) הבאה מצוה משום ימים האםובשאר ,

בעבירה, הבאה מצוה לדין חשש הונא רב
לב נשים כזה? דין להלכה שאין שטען או

ברש הראשון אינה"(די"שבפירוש קרקע ה
כדינגזלת) יאוש מוזכרלאעל-פי לא קני,

הבאה מצוה מטעם פסול של הנימוק
שאין משום זאת האם ברור ולא בעבירה,
בגלל בעבירה, הבאה מצוה בפסול צורך
סובר לא הונא שרק משום או כלשהו, טעם

בעבירה. הבאה מצוה דין כלל
ברש השני קני"בפירוש כדי שיאוש י,

בעבירה,"ואעפ הבאה מצוה משום פסול כ
אח יעזור מה מובן מעשה"לא שינוי כ

השם. ושינוי
עניין לניתוח בסיס משמשת זו פיסקה
לאחרים. בעבירה הבאה מצוה פסול
המעשה של הראשון בחלק האוונכרי
ובחלק שקצץ לגוי ביחס לאחרים נחשבים
עצמם, הלוקחים הם האחרים – השני
לעניין המתייחס הגוזלים. הם כשהאוונכרי
יהא לאחרים, בעבירה הבאה מצוה פסול
את יסתור שלא כך זה קטע להסביר חייב

שיטתו.
אורחות בספרו מלוניל הכהן אהרן ר'

סט)חיים סי' לולב lefbdכתב:(הל' alel"

meyn dray lk eze` milqet yi k"b ,aepbde

l"f o"anxd zrc oke .dxiara d`ad devn

שבעה) כל apble(=לפוסלו olfbl `wec edin .

dray lk envrla` .oey`xd meia mixg`le

`lc mrhde xyk minid x`ya mixg`l

'mkl'` opictw".

האור התכוון למה דן תמרים ח."הכפות
האור את הסביר אופנים"הוא בחמשה ח

דרך כל בוחן הוא הדיון במהלך שונים.
וא מחודשת שיטה זוהי אולי כ,"אפשרית:

בין ההבדל נוצר מצב ובאיזה מקורה מה
רק אלא ידועה שיטה זו אולי לאחרים, גזלן
הכוונה אין ואולי שונות. במלים מובעת

אלא"`mixg"במלה המצוה, למקיים
אחר. למישהו

הכפ הניח האור"תחילה ששיטת ח"ת
ר דחו"כשיטת מדוע זה לפי לו והוקשה י.

הגמרא: שהציעה ההצעה "deffbileאת

"edpi`(האוונכרי=)קנין יהא שלא בטענה ,
לקיום עצמם האוונכרי הדסי של מספיק

שאף לדחות אפשר הרי לולב, לכלמצות
לאחרשאר הראשון ביום יפסל אנשים

וש יאוש"יאוש היה הרי לו, הוקשה עוד ר?
ביום"וש לאחרים לאסור טעם ומה ר,

ההדס את קנו כבר הרי קיוםלפניהראשון,
המצוה?

אע הגוזל שגם חייב"ותרץ שאינו פ
בכ הגזילה את דמים,"להחזיר לו חייב ז

החפץ"וא הרי דמים לו נתן שלא עד כ
ביום בו יוצא אינו ולכן בידו באיסור
כבר האחר הימים, בשאר אבל הראשון.
וגם דרבנן רק היא שהמצוה בו לצאת יכול

וש ביאוש ואע"קנהו להחזיר"ר. שצריך פ
האוונכרי ובמקרה בו, יוצא – לנגזל דמים

וע גזל ספק זה את"היה החשיבו לא כ
זה. בלא אף ויצאו הדמים החזרת

הכפ נתן נוסף עפ"הסבר תוס'"ת ה"(די
ע ל סוכה ר'א)"מתוך, על החולק ששמואל ,

הוא גם בעבירה, הבאה מצוה בדין יוחנן
ביום בעבירה הבאה מצוה דין סובר
הונא, ורב דאורייתא, שהוא לפי הראשון

ג וע"לדעתו, כך. סובר הראשון"כ ביום כ
לידו, בא שבאיסור לפי לאחר אף פסול

בש הבעלים."שהוציא מיד החפץ את ר
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בעבירה. הבאה מצוה לו אין ימים ובשאר
ר מדוע זה: תירוץ על בקושיה ה,"ונשאר

לא האוונכרי, הריבמקרה ב' יום דין לימד
הימים? לשני נפרדות הלכות יש הונא לרב

לאור"ע רביעי הסבר הסביר עפ"כ י"ח,
הרשד א)"(אום"תשובת סי' עליוח שהמצב

וע"האור יאוש. לפני הוא מדבר, ביום"ח כ
משום לאחר פסול אבל"mkl",הראשון

והקשה יאוש. בלא אף כשר הימים בשאר
פוסל עצמו ולגזלן לגנב הרי זה, לפירוש גם

שחושש"האור משמע הימים, בשאר ח
בשאר אף בעבירה הבאה מצוה לפסול

וא ימים"ימים, בשאר לאחרים הגיע אם כ
להם אף פסול הלולב יהיה יאוש, לפני

בעבירה? הבאה מצוה משום
בכיוון המפליא חמישי תירוץ וכותב

`g"xeמחשבתו: ixac yxtl il d`xi cer"

,l"pd zeiyewd lk eilrn ewlzqi ote`a

leqt epi` aepbe lefbc l"q g"xe` mlerlc

e` exkn m` la` .envr olfble apbl `l`

ecia yic ,ipyd l`xyid ea `vei ,xg`l epzp

,oey`x h"eia elit` g"i `veie .x"ye ye`i

.ixkpee`c `caer jd hytn d`xpy enkפ"(ע
ר aepbdeי)"שיטת b"del :w"d g"xe` zpeeke .

s"ixd zxaqk df lk ,eze` milqety yi

.envr olfble apbl `wec edin ,ezriqey"ne

la` l"x minid x`ya xyk mixg`l la`

mixg` miwqet zrclm"anxd epiidc ,

apbl elit`e minid x`ya lefbd xyk ,ezriqe

."envr olfbleהמלה אין "`mixg"כלומר

זהו אלא המקרה, ממשתתפי לאחד כינוי
זה דין שפסקה אחרת פוסקים לסיעת כינוי

האוראחרת ר"(ושיטת כשיטת .י)"ח
היתה האחרונים בין המחלוקת עיקר
הפסול שאלת שבו השלישי, ההסבר לגבי
שהאחרים לפי ביותר. מודגשת לאחרים,

שלהם, שאינו בחפץ מצוה מקיימים
לא"ואעפ עבירה. זו אין אולי ימים בשאר כ

כ האחרונים שאר את הבעיה"העסיקה כ
האור שיטת היתה הבעיה"מה יותר אלא ח,

האור אגב שעולה ח."העקרונית
ב)הלבוש סעיף תרמט דעת(סי' את הבין

בשו"האור המובאת אחרת,"ח בצורה ע
ל eilr"כהמשך jxai `l edine"ע."בשו

הימים לשאר ראשון יום בין ההבדל
בלבד ברכה לענין הוא לדעתו לאחרים,

apblל:"וז `l` ,lefbe aepb lqtp `lc `"ie"

dxiara d`ad devn l"d dicic iabc olfble

apbd el Fpzpy e` Fxkny mixg`l la` ,ith§©§©

.x"ye ye`i dil dedc .xyk ±mb edin

oey`xd meia mdilr ekxai `l mixg`d

`ziixe`c `edy."mdly df oi`yכלומר
שאפילו כך, כדי עד הראשון ביום מחמירים
שיש חפץ על לברך שלא אומרים לאחרים

הכפ קושית על בלבד. קנין לתירוצו"בו ת
שונה"שר דין להשמיע צריך היה בגמרא ה
עונה"ליו הימים לשאר שונה ודין ראשון ט

וז ede`ל:"הלבוש, li`ed ,`kd `wece"

e` x"ye ye`i i"r e`pwy `l` ,lfbp envr

,lfbp envr oind oi`y ,lirl la` .dyrn

cia dlefb `id da lecb `edy rwxwdy `l`

,rwxwd lfbyk mlera did `l bexz`de ,iebd

eze` dpew `ed iebd dvvewyk ,ibq jkitl

oda d`pwy ,x"ye lecibe ye`i l"dc epnn

meia elit` eilr oikxany ecen r"ke

."oey`x

השולחן תרמערוך ס"(סי' אתט)"ט מפרש
וז"השו שונה, בדרך `eל:"ע apbd m`"

olfbdn"r dpzna el ozp e` ,xg`l eli`yd

xifgdloi` ,milrad ey`izp xaky t"r` ,

ixdy oey`x h"eia g"ci ea `vei l`eyd

,ye`i mr x"y i"r el iepw epi`x"y df oi`y
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olfbdl exifgdl jixv `edy oeikx`ya la`

df oi`e dfa mb `vei ± le`ya `veiy mini

milrad ey`izp xaky ,dxiara d`ad devn

`hg oipr mey dfa oi`e el eli`ydy mcew

ied elv`c ,envr olfbd lr wx l`eyd lr

."dxiara d`ad devn cinzשיטתו,"ועפ י
האור בדברי ביום"אין שהרי חידוש שום ח

ע במתנה ומקבל שואל להחזיר"הראשון מ
ידוע לא אך יצא. לא – מגזלן שלא אף
לאחר, מכירה לגבי הדין מה השולחן מערוך

האחר. גם השתתף זו בפעולה שהרי
את להסביר שונות דרכים שבע קבלנו
ונסכמם מלוניל, הכהן אהרן ר' דברי

בקצרה:
ר שיטת וש"א. יאוש – בו"י ואין קונה ר

פסול ראשון ויום בעבירה הבאה מצוה
שקנו."mkl"משום כיון כשר, ולאחרים

הבאה מצוה משום יש הימים בכל ב.
מצוה שהוא הראשון ביום אולם בעבירה,
יכול אינו – דמים השיב לא אם דאורייתא
ואילו בעבירה, הבאה מצוה משום לצאת
שקנה אחר מדרבנן, שהמצוה ימים בשאר

וש בו."ביאוש יוצא – ר
ר הראשון"ג. שביום כשמואל, סבר ה

בעבירה, הבאה מצוה משום לפסול, סובר
הבאה מצוה ליה לית הימים ובשאר

בעבירה.
משום פסול הראשון ביום "mkl"ד.

ולאחרים יאוש, לפני מדובר הימים ובשאר
לאחר רק כשר ולגזלן יאוש בלא אף כשר

הקנין.
אחרים. פוסקים סיעת הם האחרים ה.

שביום ברכה, לגבי רק הוא ההבדל ו.
לא אחרים ולכן דאורייתא לולב הראשון

אע שקנו"יברכו כיון ימים ובשאר שקנו, פ
לברך. מותר מדרבנן לולב ומצות

ע במתנה נתן או שהשאיל גזלן מ"ז.
ששאול פסול – הראשון ביום להחזיר,

כשר. ששאול כשר, הימים בשאר פסול.
(ב)

מצוה פסול האם היא: העקרונית הבעיה
הבעיה לאחרים. גם פוסל בעבירה הבאה
לרוב בניגוד שם, גזל: בעבירת יפה מודגמת
העבירה. תיקון של אפשרות יש העבירות,

שבדר פעולות"כיון או רשות ושנוי יאוש כ
החפץ את כביכול מתקנים אחרות קניניות
עובר לרשות אותו ומעבירים מעבירתו
בשאלה: הבעיה כל תתמקד לכן העבירה.

האור חילוק לפי אחרים"האם יכולים ח,
עובר מאשר קנינים בפחות בחפץ לצאת
או קנין, שום בלא אף ואולי העבירה
לאותם וזקוקים העבירה עובר כדין שדינם
בשבע נתבונן אם קניינים? מיני

האור את להסביר נראה"האפשרויות ח,
הסבירה ג. אפשרות רק האפשרויות שמכל
יאוש בלא אף שיוצאים האחרים דין את
ובכך ושנוי, יאוש ללא יוצא לא הגזלן ואלו
הגזלן דין את כאילו סותר אחרים דין
בין הבדילו לא ההסברים שאר כל עצמו.

בתח דינים. לשאר אחרים אתדין נביא ילה
הראשונים,"הרמב בין היחידי שהוא ן

לבעיה. ישירות שמתיחס שמצאתי,
במלחמות"הרמב דבריו כפי פן, ,ג)"(סוכה

פסולה בעבירה הבאה שמצוה בברור סובר
קניניות פעולות שיבצעו עד לאחרים,
הכללית. שיטתו את בתחילה נסביר כנדרש.

ד הרמב"aezk"ה"בתחילת "weceן:"כתב

,gqtc `inec lefb oaxw iab `pngx azkcn¦

el oi` lefb s` ,llk dpwz el oi` gqt dn¦

xg`l 'it`e .`ed leqt oaxwe llk dpwz

?x"ye ye`ia diab dipw `d ± i`n`e ,ye`i
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`ly hgeyk ieedp ,dipw `l yicwnc inp idpe

myl milral elr `ly `l` ,mixyky onyl

.dxiara d`ad devn meyn e`l `l` !?daeg

oeikydevn eycwd oi` ecia `ed lefby

`l`oive`p."dlera lfb q`en d"awdy `ed

שגזל מפני נובעת הפסול סיבת אומר: הוה
גזל בחזקת ישאר שהחפץ זמן וכל בידו הוא

לאחרים גם יפסל הקדש)הוא בהמשך(כגון ,
דעתו: את מסביר `iia,הוא diaze`e"

i` ± inc ikid ,lefbd `le epaxw `ipzcn

`l` ,`xw il dnl ,`hiyt ,ye`i iptl `nip

i`ne .ipw `l ye`i n"ye ,ye`i xg`l ± e`l

devn meyn mzd ip`y `nlc ± `iyew

"?dxiara d`adהרמב מקשה:"כלומר ן
קני יאוש אולי קני, לא שיאוש לאביי מנין

מצוה"epaxw"והמלה שמשום מלמדת
אלא: הקנין, את פוסלים בעבירה, הבאה
oi` aey ,ick ye`ia elit` dpwc oeik n"y"

l"v oi`e dxiara d`ad devn meyn ea

,x"ye ye`ie myd iepya e` dyrn iepya

."ynn dipira ixeq`l `zilcלכו ע"כלומר,
הבאה מצוה משום אין שוב הגזלן קנה אם
גם הגזל לאחר – קנה לא ואם בעבירה,
בעבירה הבאה מצוה משום בו יש לאחרים

אע לאחרים, ברשותם."ופסול שנמצא פ
בפירוש: זאת `elitוכותב `dc ,rcz"

ey`izpe lfebdy dipic ikd inp heicd

milradxeq`epnn gwildpew `edy t"r`

x"ye ye`iaolfb e`pw .xzen ± n"yagwil

ikde ,mlyl aiig `ed minc ?h"n .epnn

alel jkld .lik`ne lfebd wxta `zi`

olfbd on gewlde`i xg`lyea `vei gwel ,

.epnn gwil xzen heicd ixdy ,devn ici

dnda olfb yicwddlefbdpi`e zxtkn dpi`

,daixwepnn gwil xeq` ixdy.",איפוא יוצא
הרמב ר"ששיטת משיטת מחמירה (עייןי"ן

מיוחד) ממקייםפרק תובעת שהיא בכך ,
וע – בכשרות לידיו יגיע שהחפץ כ"המצוה

כלשהו קנין לאחר רק יוצאים שלאחרים
ושהגזלן, יאוש או מעשה שנוי את"כגון ר.

הרמב מפרש האוונכרי גזל"מקרה משום ן
בלבד בעבירה)נכרי הבאה מצוה דיני שם ,(ואין

גזלו"וק אם עצמם שהאוונכרי שסובר ק
יכולים אינם השם, שינוי ועשו מישראל

י מדבריו"לצאת שמשתמע כמו בחפץ, ח
הרז לקושית שמודה וצ"שם שכשם"ה, ל

י אחרים לעשות"שליציאת הגזלן צריך ח,
ואח ש"קנין של נוסף קנין שוב גם"כ כך ר,
בש צריך"כאן אלא יוצא, אינו לבד מ

נוסף. קנין לעשות
הרמב בדברי העקרונית היא,"השיטה ן

שעובר אחר אלא לאחר כשר חפץ שאין
שנוצר תיקון מספיק ולא תקנו, העבירה

תיקון"ע צריך אלא ללוקח, מהגזלן העברה י
ואח הגזלן הלוקח."בידי בידי נוסף תקון כ

שהבא הגזלן: כדין הגזלן מן לוקח דין לכן,
לעשות צריך באיסור כדישנילידו קנינים

יש שללוקח אלא בחפץ; מהעבירה להיפטר
ש קנין שהוא ליד, מיד ר."העברה

השו גרם מרובות שהביא"לבעיות בכך ע
האור דעת כ"את אומרים"ח "yieל:"וז"יש

apbl `l` aepbe lefb lqtp `lc xne`y in

,minid x`ya xyk mixg`l la` ,envr lfble

"oey`xd mein uegס"(או תרמט סי' אתא)"ח
צדדיות"השו בדרכים להסביר יכלו לא ע
בתחילת"ככפ פסק קארו יוסף ר' שהרי ת,

ר כשיטת א וא"סעיף ה"י, שאומר"כ מי "יש
ר כשיטת להתפרש יכול (ונפסלותי"לא

בכפ ה' ב', א', הת)"דרכים בסעיף שני מצד .
כשמואל להלן)פסק נעסוק שנוצרת (בסתירה

וע ימים, שאר בכל נאלצו"להתיר מפרשיו כ
יאוש."בדר לפני כאן שמדובר להסביר כ
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בכ מפרשים יש הלבוש"(אמנם – אחרת בדרך ז
בהם נעסוק ולא אותם הבאנו וכבר השולחן, וערוך

.עתה)
השו מפרשי ניסו האם"בהמשך לראות ע

עפ"השו מדעתו כך פסק האור"ע או"י ח,
שהשו אחרים ראשונים יש מסתמך"האם ע

האחרונים מחלוקת את נבדוק עליהם.
מסתמך עליהם הראשונים הם מי בשאלה

והשו"האור שאין"ח מסקנתם דרך ומהי ע,
בעבירה. הבאה מצוה דין לאחרים

השו"המג לשון את הסביר ובדרך"א ע
לשיטה הוכחות מספר הביא אגב

אחרים: ye`i,מראשונים iptl ixiinc l"v"

mklye x"ye ye`ia `ipw `d ye`i xg`lc

."dia `pixwשלא ודאי יאוש לאחר כלומר
שעפ ר"מיירי, שיטת ביאוש"י שקנה לאחר י

מצוה"וש פסול שיחול אפשרות אין ר
שונה דין בכך אין ולכן בעבירה. הבאה
כשר קנין שלאחר שהשמיע הקודם מהדין
הבאה מצוה פסול בו ואין בו ליטול

מדובר ודאי אלא יאושבעבירה, ,לפני
הכפ של הרביעי לאור"כהסברו כאמור"ת ח.

שלדעתו, הראשונים, לגבי חשובים דבריו
וז כך, ye`iל:"סוברים iptl ixiin `l"

.dxiara d`ad devn ied `l mixg`l d"t`e

'l sc i"yxa rnyn okeye`i elit` :azky

mixg`l d"t`e dxiara d`ad devn ied ,ipw

la` .dxiara d`ad devn ied `l ±

zenglnarnynelit` ye`i iptly

mixg`l`lc oeik dxiara d`ad devn ied

.oiicr `ipw`xnba rnyn okeixkpee` iab

"...y"r x"ye ye`i iedilc xn`wcסברת את
ו בררנו. כבר xnba`",המלחמות rnyna"

הגמרא: לשאלת שמתכוון seqנראה seq"

edicia mlera ye`i iedil ixkpee` effb ik

."ocia zeyx iepyeעפ שיטת"וללומדים י

להם"ר ומותר הלוקחים, לידי ברשות בא י,
רש לולב. מצות בו התכוון"לקיים שאליו י

ברש"המג השני החלק הוא ד"א, ה"י
"zlfbp dpi` rwxwe"רש כתב "i`eי:"ושם

ipw inpm` ied dxiara d`ad devn ±mz`

eidz xaegnd on edekzgzmz`,"milfeb

מרש"המג זאת הסיק ומרש"א זה בעמוד"י י
רש שכתב קונה"הקודם, יאוש יוחנן שלר' י

הבאה"ואפ מצוה הוי קנין לאחר – ה
גם אם השאלה נשאלת כך ועל בעבירה.
בעבירה, הבאה מצוה פסול יש קנין לאחר
אי שהרי כשר, גזל איסור זה לפי יהא מתי
בגמרא ומדוע תמידי? פסול שיהיה אפשר

וש יאוש מצוה"לאחר פסול אין כבר ר
הרשות שינוי צריך הרי בעבירה, הבאה

ג בעבירה?"להפסל הבאה מצוה משום כ
המג ברש"לכן מדיוק זו בעיה מיישב י"א

זהו עצמם לגוזלים שרק האוונכרי, בסוגית
ואם תמיד. כשר לאחרים אך תמידי, פסול
בעבירה הבאה מצוה פסול חל כאשר
שאף מוכח כשר, לאחרים עצמו, לעובר
פוסלת ולא כשר לאחרים אף קנין קודם

המג בעבירה. הבאה מצוה מסיק"בהם א
הבאה"מרש מצוה פסול אין כללית: שיטה י

למ קשורה היא ואין לאחרים ד"בעבירה
למ אפילו אלא קני, כדי כדי"יאוש יאוש ד

מפסול נובע הראשון, ביום והפסול קני, לא
"mkl".דאורייתא

נגמר"המהרש מתי הבעיה את תרץ א
כך:"לרש בעבירה הבאה מצוה פסול י

יאוש, לאחר כשר תמיד לאחר ֶלדעתו
– יאוש לאחר קנין היה אם עצמו ולגזלן
בעבירה, הבאה מצוה משום אין שוב

למ רק קני."ותירוצו כדי יאוש ד
השו"הגר על ג)"(סע"א מפליאק ,

האור מקור להבנת דרכו וז"בפשטות ל:"ח,
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s` ixq` `l ye`i xg`lc ,ixiin ye`i iptl"

d`ad devn meyn `l` ,oey`xd meia

e`l i`de 'eke `nlya my y"nk ,dxiara

mei oia wElg oi`e .'ek `l` `ed dicic¦

iptl `l` my y"nk mini x`yl oey`x

e`lc meyn xeq` oey`xd meiac .ye`i

leki j`id ike ,mixg`l d"de `ed dicic

meyn mini x`ya la` .exiag ly el zepwdl

."`kil mixg`l dxiara d`ad devnכלומר
ימים לשאר ראשון יום בין היחיד ההבדל –
פסול הראשון ביום שאז יאוש, לפני הוא
לו להקנות יכול אינו שהרי לאחרים, אף
לאחרים אין ימים, בשאר אבל חבירו, של
לפני אפילו בעבירה, הבאה מצוה משום

הגר והוסיף l"dcא:"יאוש. b"da k"ke"

la` ,dxiara d`ad devndiipw`yipi`l

`pixg`ipwoey`x h"eia y"le dia witpe

,"ipy h"eia y"leשום אין אלה בדברים אך
לאחרים כשר הראשון ביום שגם חידוש,

הגאון: ומסביר קנין. mycלאחר `l`"

ye`ia `xnba y"nke ye`i xg`l ixiin

g"xe`l l"qe ,ixkpee` ipta my zeyx iepye

d`ad devn meyn `kil ye`i mcew d"dc

exebipq dyrpy inlyexia exn`c dxiara

."elfb `l `edy k"`yn .l"pk exebihwלפי
האור סברת דוקא"זה נלמדת ח

לעיל כבר הבהרנו ,(בהקדמה)מהירושלמי,
הרעיון את אחרת רואה שהירושלמי
וכאן בעבירה הבאה מצוה בדין המוסרי

מ זאת למד הבבלי מינה. גזל"הנפקא שונה
חפץבעולה מחזיק אם אדם כל ולכן "

הקב – שלו שכתב"שאינו וכמו שונאו ה
במקום:"רש pey`...י 'd ip`"mz`y lfbd z`

mze` milfeb,"זאת רואה הירושלמי אך
וקטיגור סניגור וקטיגור. כסניגור – אחרת

וע העבירה. לעובר רק כאשר"מתייחסים כ

גזול לקחת שלא מדאורייתא חיוב אין
זה אין שהרי בגזל אף יוצא האחר ושאול,

מפני שלו, אתקטיגור עבר הוא שלא
הגרהעבירה. האוונכרי"לפי על הגמרא א,

רש של הראשון בפירוש בד"מדברת ה"י
"zlfbp dpi` rwxw",קני לא כדי שיאוש

וש יאוש שיהיה בגלל"והחיוב רק הוא ר,
ורש"mkl"פסול הראשון. בחלק"ביום י

ג מדבר קני, לא פסול"שיאוש משום רק כ
"mkl"בעבירה הבאה מצוה משום ולא

עפ להסבירו אפשר זה הגר"(וחלק כאור"י אך"א ח
בפירוש) זאת אומר .לא

המג בין עקרונית מחלוקת א"ישנה
למג"והגר ללמוד"א, אפשר שבו המצב א

האור חידוש קני,"את כשיאוש דוקא הוא ח
רש"ועפ שיטת לאחר"י גם פסול שיש י

וסובר קני לא כדי יאוש שסובר מי אך קנין.
ר שיטת"כשיטת את לקבל יכול אינו י

של"האור בגמרא הוא הלימוד ומקור ח.
לגר הוא"אוונכרי. המקור זאת, לעומת א

שסוברבירושל למי דוקא נלמד לא והוא מי
אינה אוונכרי על והגמרא קני, כדי יאוש

האור דעת את רק"שוללת מדברת אלא ח
יו אפשר"על ימים בשאר ולכן ראשון ט

האור דעת את להבינה"לקבל ואפילו ח
רש פירוש לא"מתוך כדי שיאוש בחלק י

קני.
אף כתב יאוש, לפני שמיירי וכדעתם

זקנים lirl,:(במקום)העטרת azkc `de"

."ye`i iptl ixiinc l"p oey`xd meid on ueg

היטב ד"(סהבאר ב בשאר)"ק חלקה
שכתב: ed`עליהם, m`"xg`,"ye`i

השו"ונלענ את שהסביר ג'"ד כהסבר ע
עפ"בכפ לשאר"ת, הראשון יום בין ההבדל י

לשמואל. ימים,
עשה האוונכרי מקרה של חריף ניתוח
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בשו"רעק רעק"א שא"ע. מוכיח א"א
עפ הגמרא את רש"להסביר זאת"י ועם י

רש מדעת האור"להוכיח דעת את ח."י
דבריו. רוב את כאן נביא חשיבותם מפאת

רעק ye`iא:"שואל mzdc oeik ,il dniz"

devn ied `l d"yn ,xzida dicil iz` ,dpew

oipw dyrac l"q i"yxc s` dxiara d`ad

dxiara d`ad devn k"b ixwn ,devnd mcew

welig iedc l"i xg`l la` ,envr olfbl epiid

d`ad devn ied `l el `a xzidac oeik

."dxiaraשאף לו, נראה בפשטות כלומר
ג"שלרש קנין לאחר מצוה"י פסול יש כ

ה בעבירה אבל"הבאה עצמו, לגזלן דוקא מ
אליו שבא כיון פסול, שום אין – לאחר
שלישי תירוץ ניתן בכך קנין. לאחר בהיתר

עפ שהקשינו המג"לקושיה כיצד"י א
בעבירה, הבאה מצוה של הפסול מסתיים

רש רעק"לשיטת שום"י. בזה רואה אינו א
נוסף הגרקנין גם הבין אולי לאא)"(וכך ולכן ,

המג מצא מה לו רש"מובן בדברי י"א
יוצאים שאחרים להוכיח קני, כדי שיאוש

רעק אלא ימים. בשאר יאוש מסביר"לפני א
כדי שיאוש לומר אפשרות אין ודאי אחרת:

שא הש"קני, מובן לא בגמרא,"כ שנאמר ר
רצה אלא הקנין, נגמר כבר הרי תפקידו מה

שר וברור"לומר קני, לא שיאוש סובר ה
ר נס"בדעת שאם קני,ה לא כדי יאוש ביר

וש יאוש לאחר לאחרים להפסל ר,"צריך
ר ואם בעבירה, הבאה מצוה ה"משום

דין כלל סובר שלא משמע לאחרים הכשיר
רעק לאחרים. בעבירה הבאה א"מצוה

היה קני לא יאוש אם כך: דבריו את מוכיח
הבאה מצוה מדין לאחרים אף להפסל צריך
שהיה באיסור, לידם בא שהרי בעבירה,

וא בעלים בחזקת ובכ"גזול באיסור קני ז"כ
שר מוכח הבאה"כשר, מצוה דין סבר לא ה

לאחרים הרמב"(רעקבעבירה דרך על מנסה ן"א
לעיל) רעקשהובאה דוחה זאת בכל את". א

dc`הסברו: ok yxtl `"`c d`xp mpn`"

`d ,n"ya deipwle opikxt i`nc dyw i"yxl

"?dxiara d`ad devn ied n"nאם כלומר,
מה יקשה קני, לא יאוש שסוברים נאמר
השנוי הרי שעושה, נוסף מעשה שינוי יעזור
מסביר באיסור? נגזל מרשות הוצאה הוי

רש"רעק את oeikי:"א ,uxz `"yxdnae"

n"yc oipw k"g` dyr ik ,ye`ia dpwp xakc

gken k"` .dxiara d`ad devn ied `l

."ipw ye`i `ped axl l"qc,כלומר
לגזלן"המהרש שהקנין תרץ שהבאנו, א

בש שקונה יאוש לאחר אפשרי או"עצמו מ
שר ומוכח השם. גם"שנוי סובר שיאושה

בעבירה הבאה מצוה דין וגם לכןקני .
רש"רעק פירוש את להעמיד מוכרח י"א

א. האלו: המצבים קניבשני לא יאוש אם
בעבירה הבאה מצוה דין כלל אםאין ב. .

בעבירה, הבאה מצוה דין יש קני יאוש
ממנ לשאול"שהרי יכולה הגמרא כיצד פ

בש קני?"וליקניה לא יאוש סוברים אם מ,
לומר ומוכרחים בעבירה! הבא קנין זה הרי

ר סובר לא קני, לא יאוש מצוה"שאם דין ה
כלל בעבירה משוםהבאה ואם)"לכם"(ורק ,

מעשה שנוי שהיה כיון קני, יאוש סוברים
לאוונכרי, נקנה בהכשר– תמיד ובא

לוקח שלאחרים"(עפלרשות למעלה חלוקו י
כשר) קנין לפי"ש.לאחר בגמרא שאמרו ר

קנין לשם אינו זו רעקדעה מסקנת היא". א
עפ"שא אוונכרי של מהגמרא להוכיח י"א
האור"רש חידוש את שהבין"י וכנראה ח

השו כ"את היטב"ע עפבאר הסבר"" י
השלישי."הכפ ת

המג"רעק על חולק והגר"א בכמה"א א
נקודות:



נחלתו חבל

54

ללימודא. אפשרות יש לדעתם במסקנה
כי"מרש כי רש"(אם בדברי שונה מחלק .י)"א

רש מפרוש ללמוד אפשר אי י."ולדעתו
לרש גם קני יאוש אם לדעתו י,"ב.

לאחר בעבירה הבאה מצוה שיש שסובר
והמג לאחרים, לפסול שאין פשוט א"יאוש

אחרים לגבי דופן יוצא דבר בכך רואה
בלבד.

עפ רעק"ג. למ"י קני"א לא כדי יאוש ד
לידי"ברש שיגיע קודם קנין להיות צריך י,

הרמב כפירוש רשן"לוקח, לפי ,י)"(לפחות
וע"ולגר קנין, בשום צורך אין לקח"א כ

וש ביאוש לגר"מהגזלן ולרעק"ר יצא א"א
יצא. לא
סג"הפמ תרמט סי' אברהם ג)"(אשל חיזקק ,

רעק דעת א:"את
daxc` :t"dc d`xp"gken `xnbde i"yxn

dxiara d`ad devn inp mixg`lci` ded

p"` i"yx y"nn ,mini x`ya s` `ipw `l

i`e ...dxiara d`ad devn `ipw ye`i

oipr lkk dxiara d`ad devn zil mixg`l

s` dpin rny ?x"ye ye`i `xnba miiq dnl

i` a"dn yxeik mixg`l ded ye`ia dpw i`

ye`i ± xzei lecb oipw dedc wx ,ipw ye`i

."dxiara d`ad devn on `vi f` zeyxe

ש להשמיע הגמרא של הצורך אומר ר,"הוה
ודלא פסול הקנין היה זה שבלי מוכיח

ומג"כרעק שש"א שלמדו לקנין"א אינו ר
והגר ללקוח. מהגוזל ההעברה תאור א"אלא

ביום שמדובר בפשטות השאלה את תרץ
למ שבקו"הראשון אלא קני, לא כדי יאוש ד

הפמ מסכים לרעק"העקרוני שאין"ג א
מרש הבאה"ללמוד מצוה דין שאין י

לאחרים. בעבירה
האור"המהריט לדעת התנגד (שמחתח"א

קצ"יו דף מב סי' תוספות,ה)"ט על ומסתמך

onwlל:"וז z"`e :eazk 'qezd ixdy"

meyn p"dir lye dxiy` ly alel opilqtc

... a"dn meyn dil wetiz ,dixery zzknc

devn leqt llk my jiiy `ly ,evxize

dpi` dxiy`a devndy oeik ,dxiara d`ad

`zi` m`e .dxiard ly d`vezלשיטת)
mzdח)"האור ip`y :ewlg `l i`n` (אשירה),

dxiar dyr `l envr `ed ,devn dyerdc

,"dxiar eyr mixg` m` ik'תוס אם אלא
להסביר סוברים שלא משמע כך, תרצו לא

הבאה"כאור מצוה דין אין ימים שבשאר ח
לאחרים. פוסל בעבירה

המלך פשער לולב ח"(הלכות אףט)"ח עסק ,
בדין לאחרים פסול יש האם בבעיה הוא
להוכיח וניסה לאו או בעבירה הבאה מצוה

התוס' קושית על ענה בתחילה (למתוס'.
ד"ע ע"א ט משום, ד"ה ההוא)"א ההבדלה מה ,

דאורייתא פסול לפסול"jl"ו"mkl"בין
שמצוה בתשובה בעבירה הבאה מצוה
אבל לגזלן, רק פוסלת בעבירה הבאה
אחד. לכל דאורייתא ופסול לא, ללוקח

בהמשך: i"yxוכתב zrc `idy d`xp oke"

"zlfbp dpi` rwxwe" d"c jenqa l"f:azky

dxiara d`ad devn l"ed ipw ye`i p"`e

meyn ,ixy mixg`lc `ped ax xn`w d"t`e

devn meyn leqt `d i`n`e x"ye ye`i iedc

i"yx zrcl ,dil ipwc b"r`e dxiara d`ad

devn ixwin `l mixg`lc i`ce `l` ,l"f

k"ke ilfb `l edpi`c oeik ,dxiara d`ad

."y"ieri 'b w"q h"nxz oniq `"bn axd

קושיתם את תרצו שתוס' זאת דוחה אולם
להשמיע הוצרכו שאול שמשום בלולב,

דאורייתא הוקשה"mkl"פסול לא ומדוע
לפסול כדי דאורייתא פסול שצריכים להם
שפסול סוברים שלא משמע לאחרים, גזול
אלא עצמו לגזלן רק בעבירה הבאה מצוה
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לאחרים. ed`אפילו oky `"bn axd k"ke"

."y"iere eizenglna l"f o"anxd zrcאלא
שכתבו אחרת מתוס' לו עשנראה ד"(ל ה"א

קניא) ickל:"וזהא ye`ic `zi` i`c l"ie"

devn aeyg `le ycwd mcew ely ied ,ipw

iab oizrnya onwl gken oke .dxiara d`ad

."dyrn iepya edpipwle jixtc .ixkpee`

שעה כן"ומקשה להשמיע הוכרחו מדוע מ
ר מדברי להשמיע יכלו עצמו"מהקושיה, ה

iedilcשאמר: ikid ik edpi` effbil jkld"

"ekicia ye`iוש ביאוש קנו שאם ר"ומוכח
תוס' אלא, בעבירה. הבאה מצוה פסול אין

מר הוכיחו לאחרים"לא שלדעתם מפני ה,
ולכן בעבירה, הבאה מצוה פסול כלל אין

וש"א מיאוש להוכיח הו"א שאין שיהא"ר א
והוצרכו בעבירה, הבאה מצוה פסול שם
גזלן. ברשות שנשאר מעשה משנוי להשמיע
למעלה תרצו למה השאלה שחוזרת אלא
למצוה דאורייתא פסול בין ההבדל את
צריכים הרי שאול, משום בעבירה הבאה

עפ לתרץ לאחרים?"היו פסול של ההבדל י
לשעה נראה וש"לכן וביאוש היות ר"מ

בעבירה, הבאה מצוה פסול אין תמיד לאחר
מר להוכיח התוס' ניסו אלא"לא ה

ומסקנתו: la`"מהקושיה. x"ya mpn`

d`ad devn iedc l"f 'qezd icen ye`i

edi`c b"r` ,ecil `a lfbac oeik ,dxiara

ecia lfb xeqi` n"n ,dxiar ciar `w `l

mxifgn epi` m``xwc lirl egc `l d"yne ,

,aizkc lefbl jixhv` "mkl"c`"bnk `lce

mixg`lc l"qc i"yx ixacn gikedy l"f

d`ad devn ied `l ye`i mcew elit`

k"rc `zilc .l"f g"xe`d zrck ,dxiara

meyn ,x"ye ye`ia `l` l"f i"yx azk `l

xyt` ye`i mcew la` ,dicil `z` `xzidc

,dxiara d`ad devn iedc i"yx dcenc

w"ece."שעה בדעת ההתפתחות מ:"מעניינת
רש את לומד הוא ולומדא"כמגי"בהתחלה

הבאה מצוה דין אין שלאחרים החידוש את
שלרש מכך אע"בעבירה פסול"י שקיים פ

פסול לא יאוש לאחר בעבירה הבאה מצוה
מתוס' להוכיח מנסה בהמשך לאחרים.

רעק גם ניסה קצת"(כמוהו מתרחק לבסוף אך א
אותו) הבאתי לא ולכן להוכיחמעניננו וחזר ,

עפ"כרעק רעק"א, הנחת דבריו"י בתחילת א
לפסול סברא שום אין שלאחרים וסיומם,
לידם. באיסור בא שלא כיון יאוש, לאחר
האור בשיטת השונות הגישות ח"סיכום

ע:"בשו
אפשרויות שלש ראינו זה, חלק בסיכום

האור שיטת את השו"ללמוד בתוך ע:"ח
כגר הירושלמי, על בהסתמך א."א.

רש על בהסתמך כמג"ב. והרמב"י ן"א.
בעבירה הבאה מצוה פסול שיש סובר

לאחרים.
עפ שמואל שיטת על בהסתמך תוס'"ג. י

בשארשאין בעבירה הבאה מצוה פסול
הימים.

רעק את והפמ"הבאנו שסוברים"א ג,
ללמוד מצוהי"מרששאין דין קיים שלא

את ראינו ולבסוף לאחרים, בעבירה הבאה
ושעה"המהריט ללמוד"א שאין שהוכיחו מ

לאחרים בעבירה הבאה מצוה פסול שאין
מתוס'.

יש זו למחלוקת האם השאלה מתעוררת
שהרי שכן, ודאי לכאורה להלכה? משמעות

ה"השו בסעיף אבל בפירוש. זאת כותב ע
סימן) וז(באותו אחרת, `elל:"כתב lk"

e` epx`iay oinen iptn mileqt mdy epxn`y

la` ,cala oey`xd h"eia daipbe lfb iptn

xyk lkd mini x`ya."המג העיר א:"ומיד
mixg`l ,'` sirqa azk dnl k"`c ,r"ve"
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envr olfbl elit` `d ,oey`x mein ueg xyk

zexaqd ipyy ealka k"ke ,ef drcl xyk

l"q i"axdc xyt`e .df lr df oiwleg el`d

mixg`le envrl olfbd eplhi `l dligzklc

."xzenלכתחילה הדין הוא א שסעיף כלומר
בדיעבד. הדין הוא ה וסעיף

רבה תרמט)האליהו lc`כתב(סי' `"ie"

yi `dc ,edilr jenql ie`xe ...lefb lqtp

oey`x meiae xzen envr olfbl s`c miwqet

y"nk jli`eי)"(הב,"'d sirqaככלבו וסובר
זה על זה חולקים הסעיפים 13ששני

האור דברי מתקבלים ודאי ח,"ולכתחילה
זאת הסביר כן יותר. המחמירים הם שהרי

miipy"בעל it"ע"(שד ב' דף ספקד)"ח, שזהו
האור ודעת המקילה"ספיקא הדעה היא ח

ספק א. הספיקות: הם ואלה במחמירים.
פסול הגזול שלולב יוחנן כר' ההלכה אם

א'. ביום שרק כשמואל או שבעה, ב.כל
כאומרים ההלכה אם יוחנן לר' ספק

ג מותר."לאחרים לאחרים או אסור כ
האור סברת שבתוך אחרונים לפי"יש ח,

בעבירה הבאה מצוה פסול שאין הפירוש
יו השמחת כתב וכך שוב. חילקו ט"לאחרים

i"inc:(שם) `l ,ikd c"nl elit`c ,ok lr xz

dcear xwirc ,zaya cigi oaxw hgeyl

lefba k"`yn ,oaxwd lra jxevl ziyrp

."ez`pdle envrlדומה שאין דהיינו
לו שוחט שכהן בעבירה, יחיד שחיטת
להנאת המעשה עיקר שגזל לגזלן בשבת
למעשה טפלים הם ואחרים נעשית הגזלן

אפשרות שום קיימת לא בקרבן אבל הגזל,
ע אלא עבירה"להקריב זו הרי ולכן כהן, י

שהעבירה הקרבן למביא וגם למקריב גם
שלמה ר' כתב לו, בדומה בשבילו. נעשית

שלמה בחכמת סקלוגר תרמט ל:"וזא)"(סי'
,di`xd zegcl my epazk ...ixeaga oiire"

epiid xyk mixg`lc mixaeqdl s`cinl

eliaya dxiard dyrp `lyinl la` ,

enk leqt i`ce eliaya dxiard dyrpy

."xeqi` lhanaהאוונכרי במקרה זה ולפי
ש הלוקחים גם צריכים מדוע ר,"ברור

שאינם יוצאים היו לא קנין בלי שהרי
מצוה פסול אין שלהם אחרים, כשאר

בעבירה .14הבאה
לנר פהערוך סוכה)"(ריש שתוס'ג הסביר

ל ד"(עבדף משום)"א צריךה מדוע שהקשו
משום"mkl"לפסול נפסלהו גזול, בלולב

להם קשיא לא בעבירה, הבאה מצוה
מיוחד מיעוט צריך שם מדוע "jl",מסוכה

הבאה מצוה משום פוסלים ולא גזל למעט
מצוהבעבירה. פסול אין ל בדף שלתוס'

לאחרים בעבירה וזהבאה w"lל:". okle"

mrhn dil wetiz dlefb hrnl l"l ,dkeqn

`kidl jixhv`c l"ic .dxiara d`ad devn

d`ad devn mrhn ,xg`l dl`ye dkeq lfbc

aizkc `zyd la` ,`vei xg`d did dxiara

"jl",`vei epi` xg`d mb ,dlefb iherinl

.dze` le`yl zeyx did `l olfblc oeik

dxikna la` ,`vei ipyd dl`ya `wece

."dxkenl zeyx el oi` olfbdy oeik ,`kil

שנלענ13. שלישי ורעק"הסבר היטב כבאר הוא הב"ד שיטת שכל אותם, שהסברנו כפי הי"א עפי י"א
וש יאוש לאחר גם בעבירה הבאה מצוה משום פוסלים הראשון וביום לאחרים"שמואל אפילו ר

וכן בעבירה הבאה מצוה משום ימים בשאר פוסלים לא שלשמואל כשר לאחרים ימים ובשאר
הכפ ועפי"כתב השלישי. בתרוצו השו"ת יתישב אומרים."ז כיש בפירוש פסק ה שבסעיף ע

לפמ"וק14. לאחרים."ק בעבירה הבאה מצוה פסול שאין מכאן שלמד ג
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לגבי"הערול ורק השולחן, ערוך כמו סובר נ
ואולי השלחן ערוך דעת ברורה לא מכירה
החפץ נחשב הגזלן מכר שאם סובר הוא אף

ופסול. בעבירה לאחר כבא
בשו כתב חשוב יעלה"יסוד יהודה (סי'ת

שפוסלותג) חמורות עבירות בין שחילק
פוסלות שאינן קלות עבירות ובין לאחרים
שהוא אשירה, כגון איסור ולדעתו לאחרים.
כגזל למצוה, הגורם איסור או החפץ בגוף

התוס': סברת חלה dxiarשעליו zngn"

,"devn d`aורק לאחרים, גם הפוסלים הם
פוסל האלה הגדרים בתחום שאינו איסור
בשבת תפילין הכותב כגון, בלבד, לעובר
אחרים ראיתי לא בדבריו הרב ההגיון אף (ועל

כך) .המחלקים

מסקנות
הנ האחרונים מכל כמה"למדנו ל

נקודות:
למ אף הבאה"א. מצוה פסול אין ד

נעשית לא אם דוקא זהו לאחרים, בעבירה
– למענם נעשית אם אבל בשבילם עבירה

להם. גם המצוה פסולה
אם שרק הסבורים יש השאילב.

אם אבל להם, גם פסול לא נמכרלאחרים
להם. גם פסול

ולומר בעבירות לחלק אפשרות יש ג.
גם הפוסלות חמורות עבירות שיש

לאחרים. פוסלות שאינן ויש לאחרים,
חובה ידי יציאה אי או עבירה .5

עסקו לא האחרונים רוב ואף הראשונים
הבאה מצוה פסול מהו בבעיה כלל בדרך
סוביקטיבי, או אוביקטיבי פסול בעבירה
מקיים בכך האם אחרות: במילים או
לא רק או עבירה, עבר בעבירה המצוה

י זה"יצא מכלל עשה. לא עבירה אך ח,
ואף זו בבעיה שדנו אחרונים מספר יצאו
הלכתיות. מינות נפקא מספר בה המציאו

חינוך מנחת בעל את ראשית (מצ'נזכיר
ד וד"שכה ודין ויש)"ה אתה משוה הוא .

בעבירה הבאה מצוה פסול בין היחס
התורה שני"jl"ופסול שבין ליחס בסוכה,

לולב, כגון חיובית מצוה המצוות: סוגי
ואם עשה, קיים הראשון ביום נטל שאם
ביום לולב נטל שלא עבירה, עבר – לא

ומצו שאיןהראשון, כציצית, קיומית ה
לובש אם אלא ציצית, בבגד להטיל חובה
בו להטיל חייב כנפות ארבע בעל בגד
של סוגים שני יש מסביר, הוא כאן ציצית.
בלי מתאים, בגד לבישת א. המצוה: ביטול

ע בטול ב. ציצית. בגד"עשית לבישת אי י
עבירה, עובר הראשונה בצורה מתאים.
לא אבל עבירה, עובר לא השניה בצורה
הבאה מצוה איסור לדעתו מצוה. מקיים

במצוות מצבהקיומיותבעבירה הוא ,
אינה והמצוה בעבירה מצוה שמקיימים
נחשבת אינה גם אך ית', הבורא לרצון

כגון התורה, פסול ואילו "jl"לעבירה,

במצוות ההבדל עבירה. שעשה לגמרי פוסל
בין בעבירה"jl"קיומיות הבאה למצוה

מסתכלים בעבירה הבאה מצוה שמדין הוא,
לחיוב כלל עצמו הכניס לא כאילו עליו

ומדין עצמו"jl"המצוה. הכניס כאילו
כיון כלל אותה עשה לא אך המצוה, לחיוב

בעבירה. שעשאה
מינה: נפקא picl`,ומביא n"p k"b yie"

ueg lke`e dkeqa lek`l dvex epi` m` ik

dvex epi`e zetpk 'c cba yael e` ,dkeql

eytp `vzy cr eze` oitek ziviv ea lihdl

b"dka la` ,r"n lkkוציצית גזולה (סוכה
`epiגזולה) e` llk yael epi`y ink l"dc
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dvx `l m` eze` oitek oi` k"` ,lke`

j` ,devnd lhan epi`c oeik ef dkeqa lek`l

.dxiara d`ad devn zngn opixn` i` df

ink l"d ,yexita lefb dlqt dxezd m` la`

e` ux`d on elecb oi`y ,leqt jkqa jkiqy

,lke` m`e ;llk dkeq e`lc d`neh lawn

efc dxfb dxezdc oeik ziaa lke`y ink l"ed

`gip k"` .llk dkeq ied `l'התוס (לקושית
ע ט בעבירה"בדף הבאה מצוה בין ההבדל על א

idp)"לך"ל ,dxiara d`ad devn zngn i`c ,

devnd miiw `l efk dkeqa ayi m` bgac

lefbc dzlib dxezd dzr la` ,lha `l la`

dnk dyrd lhia eli`k l"ed k"` ,leqt

"jl" dxezd dazk jkl ,eziaa lke`y

,ziviv iabe dkeq iab ,lefb iherinl

"prlpk."cזה שחילוק שנית, להדגיש וצריך
ציצית כגון קיומיות, מצוות לגבי רק מועיל
חיוביות במצוות אבל ימים. בשאר וסוכה

ביו וסוכה לולב לחילוק"כגון אין ראשון, ט
בעבירה מצוה עשה אם שהרי משמעות, זה
– חיוביות במצוות כלל עשה כלא חשיב

עבירה. זו ואף
דגל בעל כתב חינוך למנחת תשובה

בספרו דראובן ב אות ד ולענ"(סימן קשהד)"ה .
קרבן לגבי מהפסוק הרי z`eלו lefbd"

"gqRdגזול גם פסול שפסח שכשם מוכח ¦

המנ ולפי הקרבן"פסול, בעל גזול בקרבן ח
י יצא יפסל."לא לא לפחות הקרבן אבל ח

הבאה מצוה משום פסול גזול קרבן ומדוע
הבאה שמצוה גזול מקרבן מוכח בעבירה?
החפץ לגבי אפילו החל פסול הוא בעבירה

י יציאה אי קשה,ח,"ולא זה שאין נראה (אמנם
לגבי החילוק כלל שייך לא חיוביות מצוות שלגבי

י יציאה שאי בעבירה, הבאה לגביהן"מצוה חשוב ח
והמנ בקרבן"כעבירה, זה פסוק הבין כנראה ח

בדברחיובי). לחלק יצא ראובן דגל בעל

קושית את כך אגב מסביר כשהוא חדש,
ברשב"הרמב עא"ן קג לעיל)"(יבמות שיובא :ב

ע של בסנדל חלצה אם חליצתה"מדוע ז
פסולה בעבירה הבאה מצוה והרי כשרה,
בין הבדל שיש ותרץ, פסולה? החליצה ואף
לפסול בגזל בעבירה הבאה מצוה פסול
העבירות. בשאר בעבירה הבאה מצוה
מהפס' לומדים בגזל בעבירה הבאה שמצוה

"mz`ade"הבאה שמצוה לומדים ושם וכו'
ממש. פסול ולכן עבירה הוי בגזל בעבירה

מ לומדים עבירות שאר לגבי "`dlאבל

"zeevndה"(פיבשבת רקג)"ג לומדים ושם
י יוצא צורך"שאינו כאן שאין כיון וסנדל ח.

י –"ביציאה dvilgdח lireiy oiprl wx"

,"carica dvilgd dxiyk xity ± `ypil

אע חלוצה היא הרי האשה שכן, פ"וכיון
בעבירה. היתה שהחליצה

טוב הלקח יב)בעל כמנ(כלל ח"סבר
דאורייתא פסול בין מינה נפקא והביא
סוכה לענין בעבירה, הבאה למצוה
שותפים של סוכה כגון גזול, שמיעוטה
וישב השני חלק גזל ואחד בשוה, שלא
בעבירה, הבאה מצוה משום אם בסוכה;

י"אעפ יצא שלא כיון"י – זה בחלק ח
ישרוב יצא כשירה מחמת"ה אם אבל ח.

של דאורייתא רק"jl",פסול אם גם
משום אסורה פסולה."jl"מיעוטה כולה –

הירושלמי"הרידב על פיז ה"(בשבת ג,"ג
רי ד"תוס' א"ד בהבדלל)"ה עוסק הוא אף

י יציאה אי ובתחילה"שבין ועבירה, ח
ממנחות עמקשה במשנה:ב)"(סח שם נאמר ,

mgld izye dpicna xizn did xnerd"

mcew mixekiae zegpn oi`ian oi` .ycwna

mgld izy mcew .leqt ± `iad m` .xnerl

."xyk ± `iad m`e `iai `l ר± ט"ושואל
לשתי לקודם לעומר קודם בין מה בגמרא:



א בעבירה―סימן הבאה מצוה

59

נחמיה: בר יהודה ר' ותרץ `mהלחם? `l"

dillkn xzed `l oky ,xnerl mcew zxn`

xzedy mgld izya xn`z ,heicd lv`

."heicd lv` dillknהרי מהי"ומקשה ד:
ר הבאה"קושית מצוה הוי ברישא הרי ט

בסיפא ואלו פסולה המנחה שגוף בעבירה,
ומביא עבירה עבר הוא רק פסולה אינה

הרמב את מזבח"כסיוע אסורי בהלכות ם
ה"(פ קודםט)"ה מנחה יביא שלא שכתב,

הבאה מצוה משום החדש מן לעומר
הבאה מצוה – מתרץ אלא בעבירה.

י יצא שלא פסול אלא אינה ורק"בעבירה ח
פסול הדיוט אצל מכללו הותר שלא במקרה

ר שאלת היתה וזו העבירה. חפץ מה"גם ט
צריך היה בשניהם – כלומר לזה, זה בין

י יצא שלא הדין עפ"להיות אלא י"ח.
אצל מכללו הותר שלא כיון התירוץ,
החדש היתר לפני תבואה כלומר הדיוט,
ממש עבירה היא לכן לאחרים, גם אסורה
הלחם שתי לפני אך המנחה, גם ופסולה

ע אסורה, למקדש ורק להדיוט כ"מותרת
י יצא לא הוא הביא המנחה"אם אך ח,

גוף את גם פוסל טבל ולכן כשרה. עצמה
לפני וגזול עבירה, עשה אכל ואם החפץ
קנין ולאחר החפץ, גוף את יפסול – קנין

י יצא פה"לא ויש היות מותר שלאחרים ח,
ושנוי. יאוש

אחד"לענ שטח עוד להוסיף נראה ד,
הנ האחרונים שלשת בו נגעו בכל"שלא ל:

עפ שבהן הרמב"המצוות סברת פרקן"י (עיין
הרמב שלאן)"חידוש כדי יצא שלא ַנקבע

פירושו היציאה אי אין עבירה, יעשה
י יצא שלא פירושו אלא בלבד,"עבירה, ח

עבירה"שאל שמנענו בכך הרווחנו מה כ
עבירה. שזוהי קבענו אם קודמת

סיכום
במצוה"מנ עבירה. – חיובית במצוה ח:

י יצא לא – ח."קיומית
בחפץ."דג ופסול עבירה – בגזל ר:

י יצא לא – ח."בשאר
פסול"רידב – מכללו הותר לא אם ז:

י יצא לא – בשאר החפץ. ח."גם
עבירה בלא שתעשה למצוה אפשר .6

אפשרות יש כאשר נוצרת מיוחדת בעיה
אותה עשה ואדם בהכשר פעולה לעשות
המצוה, דין אז יהא מה באיסור, פעולה
בעבירה? הבאה מצוה משום פסל האם

יהושע בפני מצאנו מיוחד ל)חידוש (סוכה
וז שמואל לדעת ixacל:"כהסבר ilele"

i`cec :xg` oipra yxtl il d`xp did 'qezd

dxiara d`ad devn l`eny xaq ivn xity

devn jiiy `lc xaeqy `l` ,opaxcn elit`

xyt` i`c `kid `l` ,dxiara d`ad

b"dkc .dxiar i"r `l m` devnd zeyrl

`l` .oizrnya lirl zetqezd eazk

`l inp `teb olfbac ,xzei lwn l`enyc

jixvy `kid `l` dxiara d`ad devn jiiy

oeik ,oey`x h"eia epiide aleld zepwl oeekl

z`vl el `"` jgxk lr k"` ,leqt le`yy

ezepwl oekzpy zpn lr `l m` ,exiag lya

ok oi`y dn .dxiara d`ad devn ied d"yn

oi` ixd k"`e le`ya `veiy jezn ,ipy h"eia

dlhep did m` elit`c ,dipw myl oeekl jxev

oi` k"`e .`vei ± xzl`l xifgdl n"r

dzepwl oekzny ,dxiar i"r d`a devnd

."lefba inp `veic xn`w ikd meyn

שהפנ לי כך:"נראה שמואל את מסביר י
השייכות חוסר הוא הפוסל הראשון ביום

וע המצוה, למקיים החפץ ביום"של כ
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שאול וגם בעבירה שבא גזול גם הראשון
שני, טוב ביום אך פסולים. בכשרות שבא

שונה,המצוה מסוג שייכותהיא וחוסר
בה הפוגם דבר לא ששאולהוא וההוכחה .

ביו אע"כשר ב' כלומר"ט שלו, שאינו פ
ע"ביו מתקיימת אינה המצוה שני י"ט

הלולב של ועהשייכות המצוה כ"לעושה
בעבירה,"א הבאה מצוה משום לפסול א

הפנ טען i"rי:"שכך d`a devnd oi` k"`e"

"...dzepwl oeekzny ,dxiarכאן ורואים
בעבירה, הבאה מצוה של עמוקה תפיסה
הפסול אם אלא להפסל יכולה אינה מצוה
אליה, נספח רק ולא במצוה ממש קשור

ביו לולב לגבי הוא"ולכן השייכות ראשון ט
היסוד מתנאי כאחד במצוה הנמצא תנאי

וביו אינו"לקיומה, שייכות חוסר שני ט
גזל, איסור של עבירה כאן יש אמנם פסול.
המצוה. את לפסול כדי אין בלבד בו אך

זה בכיוון הלך יוסף פורת בעל (בסוףגם
עהמסכת) ט בדף מדוע להסביר שמנסה א",

מקורה בעבירה הבאה שמצוה תוס' מסיק
ע ל ובדף בעבירה"מדרבנן הבאה שמצוה א

וז מדאורייתא, xnelל:"מקורה xyt`e"

ied `linn ,leqt le`yc oeik ,alel iabl

epi` `dc ,dxezd on dxiara d`ad devn

oipw el yic dlfba `l` devnd miiwl leki

ye`i dlifb mzq c"n `xnbd wiqn jke zvw

xyk le`yy oeik ,dkeq iab k"`yn .milra

`l ± dle`ya devnd miiwl leki ixd k"`

"...opaxcn `l` iedהפורת"לענ סברת ד
כפנ אינה כיון"יוסף כך: טוען יוסף הפורת י.

עם מעשה באותו לצאת אפשרות שישנה
היינו עבירה, לעשות בלא אחרת כוונה
ודאי בזה ויוצא שאילה לשם מאחר לקיחה

ביו"י שני,"ח ביוט הגזל עבירת שני"אין ט
איסורה, במלוא עבירה מוחלטת, עבירה

ביו כזו"כמו עבירה בכח ואין ראשון ט
גם אחריה. שבאה המצוה את אף לפסול
הבאה מצוה בדין מיוחדת תפיסה יש כאן
מיותרת, זה במקרה היא העבירה בעבירה:
היה מאחר לקיחתו של המעשה שהרי
פורת לדעת פה אסורה. הכוונה ורק מותר
המעשה, פי על שדנים לפסול, אין יוסף

מותר היה לעצמו זווהמעשה לסברא (בקשר
רמב בהו"עיין טבל)"ן על בפרק .א

שלמה, בנין בעל גם לכאורה הסביר כך
קלוגר"הר פש לולב alela:ח)"(הלכות jkle"

,`vei did le`y did m`y oeik ,ipy h"eia

did eli`k iede devnd gkn dxiard oi`

miiwl yipi`l dil `gip :l"iwc epiide le`y

exag ly alel gwell xzene ,dipenna devn

idp inp `kd k"`e .ea z`vl ezrcn `ly

devnd oiprl `zyd n"n ,aleld lfeb `edc

eli`k iede ,dlihpa lfbpl `gipc icdq op`

enk zrcn `ly dfa iede lehil edyxd

le`y zxezl lefb zxezn `vei k"`e ,zrcn

."ynn le`y `ed eli`k dyrpeלהבין ואין
בפנ דעתו עצם"את לדעתו, יוסף. וכפורת י

את להוריד מאפשרת כשר ששאול העובדה
מדעת. שלא לשאול ולהופכו בדרגה הגזל
שניחא מדעת, שלא כמו כאן הוי ומדעת
– בממוניה מצוה שתקויים לאיניש ליה

עבירה. כלל כאן ואין
ג"ע הסביר סברא, אותה הנו"פ בן ב"כ
קלד)"(מהדו סי' okל:"וזת opixn` l"i k"`"

m` `l` ,dxiara d`ad devn ied `lc

,ynn elfebzrcn `ly l`ey liaya la`

dxiara d`ad devn aygin `ldpdp dfc

xqg `l dfecarinl yipi`l dil `gip mbe

."epenna devnהנוב בן הסביר את"בכך י
הרמב בדעת לכאורה שבהל'"הסתירה ם,

הבאה מצוה כלל סבר שלא נראה לולב
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ביו לפחות או בהל'"בעבירה, ואילו שני, ט
אלה"אסו ובדבריו בפירוש, זאת סובר מ

פסול שייך הראשון ביום שבאמת תרץ
לא השני ביום ורק בעבירה, הבאה מצוה

ע הנ"שייך הסברו ל."פ
החתן זו בסברא שמוש ופיתח הרחיב

דסופר בעבירה הבאה מצוה על ה"(חידושים
הפנגמרא) תירוץ כך: עפ"ומסביר י"י

בדף התוס' לקושית תשובה מהווה שמואל,
ע בסוכה"ט ההוא)"(דא תוספות:ה שהקשו

פסול צריך תפסל"jl"למה גזולה בסוכה
כיון ובאר: בעבירה? הבאה מצוה משום

א בשאול כשרה לפסול"שסוכה אין כ
בעבירה, הבאה מצוה מדין גזולה בסוכה

של מהתורה פסול מוכרחים "jl",ממילא

לו היתה זה, חידוש הסובר שמואל ולכן
לצאת אפשרות יש שאם מסוכה, הוכחה
הבאה מצוה פסול אף על יוצאים בשאול

וע בלולב"בעבירה לצאת שאפשר סבר כ
ביוגזו סובר"ל שלא יוחנן ר' אבל שני. ט

הפנ מצוה"כדברי שפסול להסביר מוכרח י,
ופסול קנין לפני שייך בעבירה "jl"הבאה

קנין .15לאחר
סופר: החתן בשיטתם זאת "itleומישם

inp l"qe dpw ick ye`i l"q l`eny l"i df

"lefbd mz`ad"n ± opgei 'xc dgkedlre

oipw xza mbc gkene ixiin ye`i xza jgxk

`zil k"`e dxiara d`ad devn ied

jl"e"(לשמואל) l"pd z"tkd ly evexizl

`veic meyn jgxk lr ?il dnl dkeqc

ied `l le`ya `veic `kidc gkene ,le`ya

dizhiyl opgei 'xe ,dxiara d`ad devn

devn oaxwn gken `le dpw `l ye`i l"qc

`le ,dpw xakc `kid `l` dxiara d`ad

`kilc le`ya `vei m`c `xaqd gken

."xity iz`e ,lefba dxiara d`ad devn

בלולב. מחלוקתם מוסברת זה ולפי
שיטת שיטות: שלש ראינו עתה עד

של"הפנ בשוני הפטור עיקר את הרואה י
השני ביום לדעתו הימים. שני בין המצוה
כדי עד המצוה עם מיוחד קשר לעבירה אין
פוגם שאין בעבירה, הבאה מצוה פסול

יו שייכות,"במצות אי של העבירה שני ט
משום"וע לפסול יכולת שייכות באי אין כ

שניה סברא ראינו בעבירה. הבאה מצוה
ביו בעבירה שרואה יוסף הפורת ט"בדברי

איסורה, במלוא שאינו מיותר, דבר שני
הבאה"וע מצוה משום לפסול יכול אינו כ

הרש של שלישית שיטה וראינו ק"בעבירה.
הנו עבירה,"ובן כלל כאן רואים שאינם ב

בשאול הגזול את להעמיד שאפשר כיון
כמדעת, נחשב מדעת ושלא מדעת שלא
בממונו. מצוה שתיעשה לאדם שנוח משום
ששאול במצב משתמשות השיטות שלש

ביו ביניהן."כשר המרחק רב אך שני, ט
שאין"לפנ הוכחה אמצעי מהווה שאול – י

במצוה. דבוק שייכות חוסר של הפסול
העבירה להעמדת אמצעי – יוסף לפורת

לרש יותר. נמוכה המוצא"בדרגה – ָק
עבירה. כלל כאן היתה שלא להראות

הפנ"בחת חידוש על גדולה תמיהה י"ס
ד"(לולה וחידש)"ג midenz:ה c`n eixace"

הכפ15. ש"בתירוץ למלך"ת: צריך בסוכה לאחר"" אף לפסול כדי בעבירה, הבאה מצוה פסול יש ד
" ופסול קנין, לאחר יהיה בעבירה הבאה מצוה שפסול סופר החתן על קשה ולא לפנילךהקנין. "

הכפ בשיטת שהמשיך (א) הלא"קנין. יאוש לפני פוסלים כיצד יקשה ימים בשאר שבלולב (ב) ת.
" פסול ."לכםאין
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e`l milra oevxn `ly dtihga l`ey eh`

dywd oke ?`ed dxiar xaer `le ?`ed olfb

e`ivede exag z` swezd iab z"tkd onwl

`kd la` .d"i` my x`eaie ,ezkeqn

,dxiara d`ad devn dil ded milhlhna

,"xeng lefb enkקשה קושיתו שאין ונראה
הפנ מוציא"על הגזלן שאין יוסף והפורת י

שלא לשאילה שגזל החפץ את לדעתם,
בלבד, שלמה הבנין על אלא מדעת,
לתורת גזול מתורת ירידה שיש המסביר,

שאול.
ועקרונית קשה יותר הרבה קושיה

סופר הכתב בנו לה)"(אומקשה סי' לגביח
בברכות16מ"פר הגמרא את (מזשהסביר
הבאהב)"ע למצוה לחשוש אין מדוע

להשלים עבדו ששיחרר אלעזר בר' בעבירה,
כנענים? עבדים לשחרר אסור הרי מנין,
לכנס, כגון: זה, בלי שיכול כיון ששם ותירץ
משום בכך אין שוב המניין, את לפזר או
להתפלל אפשר שהרי בעבירה. הבאה מצוה

וז ושיחרורו. העבד צירוף `ipל:"בלא dnz"

ly lfbe ,ely alel el yiy in ike epeinc lr

dnda el yiy in e` ,devnl elhpe exiag

leki didy e` daxwdl die`xy eziaa zxg`

lfbyk ,milrad on df alele ef dnda zepwl

,`vi ± devnl alel lhpe oaxw aixwdl

!ddnz` ?xeqi` `la xyt` dide li`ed

,`ed jetdpqirknc ,xzei rxb b"dk i`cea

xzida zeyrl el xyt` dedc d"awdl xzei

iptl xzeia ef devn dqe`nc xeqi`a dyre

'db"dk dxiara d`ad devn r"ekl xyt`e .

zeyrl el xyt` didy meyn la` ...`vi `l

`"xc `caera :oebk xg` ote`a ef devn

,xg` dyrn zeyrl xyt` didy meyn

devn aygp `lc xn`p `l xftl e` qepkl

i"r devnd dyery enkc ,dxiara d`ad

dyrna did `l xxgyc ilelc ,d`a dxiar

...melk dyery dfi"ptd y"neiptn my

devnd miiwl el xyt`y le`ya `veiy

`ed oekp ,dxiar dyriy ilan le`ya

lya devnd zeyrl lkeiy oeik l`enyl

`ede le`ya `veic ely didiy ila exiag

jxev ea oi`y ,lefbl oeekne exiag ly gwel

ila exiag ly lehil dyery enkc devnl

z`vl ick ezricioi`y ,lefbl cer oeekne

jxev eai 'xe .`vic l`enyl l"q b"dkcopge

dnl inc `l f"ke `vi `l b"dk inp l"q

."n"xt azky

עפ קודם"נראה שהצבנו השיטות שלש י
הפנ על קשה לא סופר שהרי"שהכתב י,

נפסלת שאינה במצוה היחוד את ראה הוא
וע שייכות. חוסר של מהסוג אין"בעבירה כ

יותר עוד עבירה שזוהי לומר אפשרות
אצלו שהרי לאיהמצוהגדולה הגורמת היא

אך בעבירה. הבאה מצוה משום פסילה
ולרש יוסף הגורמת,"לפורת היא העבירה ק

קושית עליהם קשה וודאי בה. שמקילים
בתרוץ עדיין להסביר ויש סופר. הכתב
שיכול מקרה בין מבדיל שהוא סופר הכתב
לבין שונה, בצורה לגמרי המעשה את לבצע
בגזל המצוה את שמקיים בלולב המצב
החיצונית מבחינתו אפשרי מעשה ואותו
אחר מעשה בין כלומר: שונה. בדרך להבינו
ובין עבירה כפעולת להסבירו שאפשר
אחר מעשה לעשות שאפשר עבירה מעשה

עבירה. יהיה שלא

הכוונה.16. למי מצאתי ולא
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סיכום
מקרים: סוגי שני בין מבחינים

מעשה לעשות שאפשר עבירה מעשה א.
י לצאת כדי מצב באותו –"אחר בו ח

לכו"עפ סופר הכתב עבירה."י הוי ע
אפשר מעשה שאותו עבירה, מעשה ב.
ובו פסולה שאינה אחרת, בצורה להבין
קשה מהן שתים על סברות: בשלש הבחנו

הכת ולפנ"קושית הכת"ס, קושית אף ס"י
הפנ סברת כי אם קשה, היא"אינה י

בלבד. לשמואל
הרמב חידוש ן"7.

ליבמות"הרשב בחידושיו עא ב)"(קג
dfמביא: itl dywd e"xp o"anxde"חלצה)

ע של למ"בסנדל –"ז, ניתנו ליהנות לאו מצוות ד
יצאה) wxtaבדיעבד d"x zkqn opiqxbc `dn ,

c"ia ede`xע df,א)"(כח cg` xn` `ax ±

`vi `l df cg`(ושלמים עולה של xcd(שופר .

`l zeevn ?h"n ,`vi df cg`e df cg` xn`

zepdil e`l zeevnc `nrh ,epzip zepdil

."`vi `l ± oda zepdil epzip eli` `d ,epzip

למ למה"מדוע יצא, – ליהנות לאו מצוות ד
שלמ כשם יצא, שלא נאמר מצוות"לא ד

הרמב מתרץ יצא! לא – ניתנו ן:"ליהנות
c ,`zlinc `nrhe"`l `vi `l m`c oeik

,`vi `lc 'ixn` ,`xeqi` ciar `le dpdp

."dpdpy `ed eiykr ± `vi xne` dz`ykc

נגרמת שהעבירה מקרה בכל כלומר,
י יצא לא ואם המצוה מקיום ח"כתוצאה

אע המצוה"המצוה, פעולת את שקיים פ
יפסק"בכ כזו, מציאות בכל עבר, לא ז

שלא כדי המצוה, בקיום יצא שלא להלכה

מהר כך על וכתב עבירה. שיק"יעבור ם
רצה)"(או סי' ריש yiigח `lc o`n s`"

oi` m` mewn lkn ,dxiara d`ad devnl

devnd meiw zngn `l` ziyrp dxiard

,dxiar o`k oi` devnd `lay xn`p m`y

d`ad devn meyn opiyiigc ecen r"ek

ick devnd g"i `vi `ly xn`pe dxiara

."dxiar eziyr `dz `lyשבסברא משמע
כ דין"כזו סובר שאינו זה אף מודים, ע

הרגיל בעבירה הבאה .17מצוה
את אבן הטורי גם הסביר לכך בדומה
עולה של או שלמים של בשופר האיסור

ע"(ר כח devnc":ב)"ה 'nrhc xn` ikid l"ie

`kid n"d da ol zil z"dn dxiara d`ad

znxeb `ide xak zxnbpe 'iyrp dxiardy

zivive dkeq oebk onf xg`l i"r `ay devnl

df lfba 'evnd g"i `vei oi`c z"t`c oilefb

g"i `vei oiac df i"r owezn dxiar oi` d"t`

daxzp `l n"n df lfb i"r g"i `vei epi` oia

k"`yn ,df lfb ly 'xeqi` hrnzp `le

ly df xeqi` oi` dler ly xtey zriwza

ly ef devn i"r `l` zxnbpe ziyrp dlirn

zriwza `vei epi`c zxn` i` `dc .driwz

`dc dlirn xeqi` o`k oi` `linn df xtey

znxebd devn z`pd `l` d`pd mey o`k oi`

`kil g"i `vei oi`c oeike dlirn xeqi`l

icil `al `"`e `kil dlirn `linne d`pd

`ki` f`e `viy xn`z k"`` dlirn xeqi`

`dc dlirn xeqi` lg 'linne devn z`pd

`id dneiwe devnd `vnp ,ycwdd on dpdp

dlirn ly df xeqi` o`kl `iadl znxebd

dilr aikx `l 'linne g"i `vei oi` d"yn

,dlirn ly df xeqi`."דגש שם אבן הטורי

רי"רז17. עיטור, גיאת."ה, ץ
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גורמת העבירה אין שכאן העובדא על
בסוכה תוס' כהסבר עלמצוה, ד"(ל ה"א

עמשום) נגרמת העבירה קיום"אלא י
משום ודוקא המצוה, קיום ובזמן המצוה

י יצא לא שאם במקרה גם"כך המצוה, ח
מצוה פסול כאן חל העבירה, את קיים לא

מדאורייתא. בעבירה הבאה
אינה הזו הסברא כל שלשתם לדברי

למ ליהנו"אלא מצוות שלמד ניתנו, ד"ת
ההנאה אין – ניתנו ליהנות לאו מצוות
אסורה, הנאה הנאה באיסורי מצוה בקיום

י"וע יצא שלא לומר צריכים לא בקיום"כ ח
וכיון עבירה. יעשה שלא כדי המצוה
ליהנות לאו שמצוות להלכה שפוסקים

הנ הסברא לכל אין שום"ניתנו בינתים ל
הלכתי. מימוש

אחרים ראשונים האם השאלה נשאלת
סופר הכתב זה? חידוש סי'"(אוסוברים ח

כך.קכז) סוברים לא בשבת שתוס' הוכיח
האורג עשבפרק שהקורעב)"(קה נאמר

שכיון תוס' וסוברים יצא, מתו על בשבת
הכת ומקשה הוא. מתקן יאמרו"שיצא ס:

הרמב כחידוש וממילא"תוספות יצא, שלא ן
סוברים לא שתוס' משמע אלא מתקן? אינו

ומתרץ,"כרמב מקושיתו בו חוזר בהמשך ן.
יעבור שלא כדי יצא שלא פוסקים שאין
לקיים אפשרות שאין במקום אלא עבירה

ע אלא של"המצוה בשופר כגון עבירה, י
אך החפץ בגוף הוא ההנאה שאיסור שלמים
לעשותו יכול שלמחר מתקן של זה בכגון
אין – כעבירה דוקא עשה והוא עבירה בלא

יעבור שלא כדי יצא, שלא (כלומראומרים
הירושלמי)"עפ את סברו ותוס' הירושלמי, .י

יעקב"הכת ישועות בעל וכן תרמט)ס ,(סי'
הרמב את אסו"הסבירו בהלכות ע"ם פ"מ

הרמב"הרמב ונסכים"ן. מנחות פוסל ם

זאת ומסבירים שבהם הנאה איסורי מחמת
מצוה, אינם אלה הנאה שאיסורי כיון כך:
של גדר להם אין בלבד רשות דברי אלא
ליהנות לאו מצוות נפסק בהן מצוות,
שלא נאמר ובנסכים במנחות ולכן ניתנו.
כדי הנאה מאיסורי מנחות בהבאת יצא
בעל הסביר בכך עבירה. יעבור שלא
לכאורה הסתירה את יעקב ישועות

דין"ברמב סובר אינו לולב שבהלכות – ם
אסו ובהלכות בעבירה הבאה פוסל"מצוה מ

בהלכות שהדין בעבירה, הבאה מצוה משום
מצוה"אסו דיני מיתר שונה דין הוא מ

בגלל באה המצוה שאין בעבירה, הבאה
ובמקרה המצוה בגלל העבירה אלא עבירה
גם תתבטל – המצוה את נבטל שאם כזה

הרמב גם מצוה"העבירה, דין שקיים יודה ם
בעבירה. הבאה

תחומים"מהכת שני על לומדים אנו ס
הרמב סברת משום פוסלים ן:"בהם

בכך מהדעות שלחלק בשבת, קורע א.
וע למתקן, נחשב שלא"שיצא אומרים אם כ

זאת. ודחה תיקן לא ממילא יצא
שדינם הנאה באיסורי הרשות דברי ב.

היותם"כמ בגלל ניתנו ליהנות מצוות ד
הרמב שדעת אנו ורואים בלבד. ן"רשות

בלבד. תאורטית אינה
הרמב בעל"בחידוש צבי מאיר ר' חלק ן

רמ"שו ח)"(אוץ"ת אות מג סי' לדעתו,ח,
עפ הנ"פוסקים הרעיון דוקא"י כשכלל

כשנוספת אך המצוה, מקיום היא ההנאה
לא וכד' טעם ריח, כגון: אחרת, הנאה לה
הסברא כל שהרי החילוק, את אמרינן
העבירה שעשה שכיון עשיה לאחר נאמרה
אמרינן עבירה, יעשה שלא באפשרותנו ויש

אע עבירה, יעשה שלא כדי יצא, פ"שלא
הנאה, באיסורי אבל יעשה. לא מצוה שגם
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הנאה שנהנה כיון נוספת, הנאה בהם שיש
איסור, של מעשה היא זו והנאה שהיא כל
שהרי החילוק, את אומרים לא ממילא
בתוך נקבע וכבר נעשה כבר האיסור

המעשה.
שו בעל מביא פלפולית דבר"קושיא ת

יט)משה שחידש(סי' אחיו, הרב בשם ,
למצוה נחשבת מצוה אין הפוכה: סברא
בה, תלויה עבירתה אם בעבירה הבאה

אפשר משנילתפוסשאיך החבל את
ולומר ומצדהקצוות יצא, לא אחד מצד

שאם בעבירה. הבאה מצוה שיהיה שני
מצוה דין כאן אין ממילא – יצא נאמר
הבאה מצוה דין נאמר ואם בעבירה, הבאה
– כלומר יצא. שלא חייב ממילא בעבירה
על מושתת בעבירה הבאה מצוה פסול כל

י יציאה אי של במצב שהוא משום"כך ח,
במקרים אך בעבירה. הבאה מצוה פסול

י יצא שלא בזמן שהבאנו אין"מהסוג – ח
לפסול סיבה שום הפסול בזמן ואין עבירה,

מוהר עליו חולק אולם המצוה. ם"את
הרמב בסברת מספר"תאומים ומביא ן,

מהרמב אסו"הוכחות: בהלכות הוכחה"ם מ,
ביו הדס ענבות מהממעט שיוצא,"נוספת ט

לפסול ואין ממועטות כבר הענבות שהרי
הרמב סברת שלישית"משום והוכחה ן.

מההו יצא"מהירושלמי לא בשבת שקורע א
להו שם עפ"והטעם משום"א, דעתו, י

הרמב שם,"סברת הגמרא ומסקנת ן,
בגוף העבירה שאין מפני יצא בשבת שקורע

א פוסלים"החפץ. שאין נוסף תחום יצא כ
הרמב בסברת עבירה"בו שהיתה במקרה ן:

אינה אך המצוה, בקיום תלויה אמנם והיא
באותו לעשות מאיסור אלא מהחפץ, נובעת
סברת את אומרים לא שם גם הזמן

הנ"(עפן."הרמב הירושלמי הכת"י תרץ ס"ל

ס ועשתוס' הירושלמי חילוק את כיון"ובר קריעה כ
סברת משום בה לפסול אין בגופו איסור שאינה

.ן)"הרמב
את שוב משה דבר בעל מרחיב בהמשך

הרמב דרבנן,"סברת מצוות על גם ן
הו היתה מדוע מובן לא א"שאחרת

זה וכל יצא. לא בשבת שקורע בירושלמי
גזול בחלוק קורע אך בשבת, לקורע דוקא
שלא נאמר אם ובין שיצא נאמר אם שבין
הסברא שייכת לא עבירה, עשה כבר יצא

וק יצא. והן"ולכן גזול בחלוק שהן לו ק
הגזול ימים)בלולב בשאר הרמב(אף ן"פסק

שהרמב ותרץ, יצא. עפ"שלא סובר י"ן
שלוה בבלי, שני."שיטתו ביום אף פסול ג
השו לו קשה שבאו"והיה שיצא"ע פסק ח

הבאה מצוה דין סוברים ולא ימים בשאר
וביו י"בעבירה יצא שלא פסק קריעה"ד ח

לענ ונראה גזול. עפ"בחלוק לתרץ י"ד
שהשו"הפנ הבאה"י, מצוה דין סובר ע

לעשות שאפשר כיון בלולב, ורק בעבירה,
עפ או בו, יצא בעבירה ועשה עבירה י"בלא

עתוס' ל ד"(סוכה מתוך)"א אףה ששמואל
הבאה מצוה משום הראשון ביום פוסל הוא
משום פוסל אינו ימים בשאר ורק בעבירה,
ודאי גזול ובחלוק בעבירה הבאה מצוה

בעבירה. הבאה מצוה משום פוסל
סיכום

אותו וסובר כללי הוא זה שדין ראינו
הבאה מצוה דין סובר שאינו מי אף
לאמירתו הכללי והתנאי הרגיל בעבירה
ואם במצוה תלויה שהעבירה – הוא

המצוה את מעשהיבטלו אזלאחר גם –
עקריים סוגים שלשה עבירה. כלל כאן אין

לפסול: זו סברה קיימת לא בהם
הנאה. באיסורי בגופו נהנה אם א.
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להחזיר אין מעשה, כבר נעשה אם ב.
העבירה. את

ג החפץ, בגוף אינה העבירה אם כ"ג.
הרמב סברת שייכת ן."לא

בהם עקריים תחומים שני גם ראינו
הרמב סברת ן:"שייכת

הנאה. באיסורי רשות דברי א.
למ הנאה, באיסורי מצוות מצוות"ב. ד

ניתנו. ליהנות
נספחים

מה .1" הבאהלכםבין מצוה לפסול "
בעבירה

ע ל בדף דא"תוס' פסלומשום)"ה"(סוכה ,
הבאה מצוה משום הראשון ביום לולב

דאורייתא פסול משום ולא "mkl".בעבירה

כתבו תוס', לדברי בהמשך האחרונים,
כמה ולהלן הדינים, שני בין הבדלים

למעשה: הלכה כאלה הבדלים
יהונתןא. קצה)זכרון סכך(דף טפחים 2 :

באים אם גזול סכך טפחים ו-2 פסול,
יצא, בעבירה הבאה מצוה משום לפסול
של האויר הגזול, הסכך את תסיר שאם כיון

י ויצא יפסול לא הטפחים אבל"שני ח,
לסכך"mkl",משום מצטרף גזול סכך

שפוסלים פסול סכך טפחים 4 והוי הפסול,
הסוכה. את

יעקב ישועות תרמט)ב. לולב(סי' גזל :
משו את"פחות והחזיר נוסף, חפץ עם פ

משום – בלבד שגזל"mkl"החפץ יצא, לא
יצא, בעבירה הבאה מצוה משום אך בידו,

היה שאם יצא, בו שיש עבירה מחמת שלא
וע השבה בכלל היה לא בלבד, לולב כ"גוזל

י בו יוצא ח."היה
יעקב ישועות תרמט)ג. עפ(סי' תירוץ": י

בב"הרשב איסור"א שבספק שחידש ק,
אבל לקולא, הולכים דאורייתא במצוה
פוסקים מצוה, קיים אם לאדם בספק
הבאה מצוה משום גזל בספק לכן לחומרא.
ספק שהרי לצאת, לו מותר היה בעבירה
דאורייתא בפסול אבל לקולא. – איסורא

את"mkl"של קיים אם מסופקים אנו
לחומרא. אזלינן ולכן –המצוה, גזל (ספק

לר לבריתו החוזר ושינוי .י)"יאוש
גר תרמט)א"ד. האורחות(סי' סברת לפי :

לאחרים)חיים פסול פרק לפני(עיין לאחרים, ,
כשר. – בעבירה הבאה מצוה משום קנין

ידי יצאו."mkl"אבל לא –
שו יוסף"ה. תפארת יד)"(אות סי' סכךח

מטעם השיב"jl"גזול ואם פסול, הוא הרי
עדיין הסכך המצוה קיום לפני תמורתו
בעבירה הבאה מצוה מטעם אבל פסול,

וא תוקנה העבירה שהרי כשר, כ"הסכך
כשר .18הסכך
שאג צט)א"ו. עכו(סי' גזל נפסל": אינו ם

משום רק אלא בעבירה, הבאה מצוה משום
"mkl"או מדאורייתא זה אם במח' תלוי (לכ'
.מדרבנן)

מהר חביב"ז. בן שגזלהת)"(כפמ סוכה :
אע החג, לפני שבחג"וקנאה כיון שקנאה פ

אע גזל שמקורו – בחפץ שהוא"השתמש פ
בעבירה הבאה מצוה משום כעת גזול איננו

פסול –19.

צל18. זה ע."תירוץ

רעק19. עליו כלל."תמה פסול שאינו כיון א
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מנ עין ובעלח"ח. זה, בחלק .5 סעיף
שם. טוב הלקח

א ל, (סוכה התוס' לקושית תרוצים .2
""ד אינהה טבל מצה מדוע – משום)

בעבירה הבאה מצוה משום נפסלת
תרצוה!) לא עצמם (שהתוס'

תויו פט"א. מ"(סוכה שדיןא)"ג כיון –
וע נביאים, מדברי בעבירה הבאה כ"מצוה
דאורייתא. במצוות פיו על לפסול אין

מהרש עפ(סוכה)א"ב. ט"– בדף תוס' י
ד"(ע ההוא)"א אסורה בעבירה הבאה מצוה

מדרבנן. רק
רעק או–(סוכה)א"ג. בנו תרמט)"(בשם :ח

מצת כרך שאם לטבל מיוחד פסוק צריך
הוי המצה לגבי המרור במרור, טבל

וע מהטבל נהנה ולא עובר"חציצה לא כ
ומ שהרי"עליו. יצא, המצוה חובת ידי מ

הפסק הוי ולא הוא המצוה מעין המרור
מצוה. לענין

חת הרא"(עפס"ד. בפסחים)"י מצוהש – :
במצוות אלא שייך לא בעבירה הבאה

וע וקרבן לולב כגון לרצות, כ"הבאות
פוסל. אינו טבל במצת

ערול בולמוסנ"ה. שתקפו במקרה –
היתה שלא כיון טבל מצת והאכילוהו
הוי, לא בעבירה הבאה מצוה היתר, מצת
קעביד, מצוה ולפיכך פיקוח-נפש דהוי

ג טבל איסור לכן"ומשום עליו, עבר לא כ
לפסול. פסוק צריך

– יוסף תפארת יד)"(אוו. סי' טבלח
ל דוחה עשה אומרים ובו גברא ת,"איסור

פסוק צריכים סי'לכן אריה שאגת על (חולק
.צט)

דאורייתא אתוון כד)ז. שתי(כלל –
טבל של שאינה ואחת טבל אחת מצֹות

י יצא – טבל של את ולקח מצות"וטעה ח
ואילו העבירה, לגבי שמתעסק משום מצה

יצא."ע לא – הפסוק פ
נו קלה)"(מהדוב"ח. סי' טבלת מצת –

שייך ולא לתיקון, ניתן שלא איסור הוא
בעבירה. הבאה מצוה בו

רא תועפות בשדמ"ט. יד)"(מובא סי' –ח
הרמב"(עפ חידוש משוםן)"י שפוסלים למד

לו שיועיל שכדי רק בעבירה הבאה מצוה
נאמר לא טבל במצת ולכן יעבור, שלא

וע ואכלה, עבר שכבר יצא, צריכים"שלא כ
פסוק.

כפ שאג"י. למעא"ת, טבול בטבל ש,"–
חייב"דהו שעליו טבל כשאר שאינו כיון א

שמי בידי משוםמיתה בו שאין נאמר ים,
פסוק. צריך כן על – בעבירה הבאה מצוה

הים מפרשי חובהיא. ידי יוצא אדם –
הנאתו, כדרך רק ועובר הנאתו, כדרך שלא

אע הנאתו, כדרך שלא אכלו שיש"ולכן פ
לאו שמצוות כיון האיסור כילוי הנאת

י יוצא ניתנו ח."ליהנות
גר תרמט)"(אוא"יב. מצוהח משום –

מפסוק ואלו כשר, לאחרים בעבירה הבאה
יפסל.

בדרבנן בעבירה הבאה מצוה ז.

דאורייתא ומצוה דרבנן עבירה .1
דרבנן עבירה היא מיוחדת שאלה

י לצאת כדי דאורייתא"שנעשתה מצוה ח
הבאה מצוה משום המצוה את פסלו האם

לאו? או בעבירה
ור"רש יוצאים"י שאין כתבו בפסחים, ן,

בטבל"י בעבירה הבאה מצוה משום ח
וז מצה, מצות לשם רש"דרבנן עי"ל ב"(לה

מדרבנן)"ד טבל d`adשם:ה devn d"t`e"
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"`id dxiara(מצה ובהו(מצות בראש", א
רש כתב דמאי, לגבי ied`י:"העמוד p"`"

,"dxiara d`ad devn dlהרין"הר ף)"(על
עבמשנה lahaכתב:א)"(לה `l la`"

`le eznexz dlhp `ly oey`x xyrnae

lkc `nrh ± ectp `ly ycwde ipy xyrna

,"dxiara d`ad devn dl `iedc meyn ipd

רש ור"ולדעת אפילו"י – עבירה כל ן
המצוה. את תפסול – מדרבנן

לעיל הובאה מצוהלעומתם בשעת (סעיף
עבירה) החידהוי שבלי"שיטת בהסברת א

גזל בין מחלק הלקט ששבלי המבאר לקט,
מצוה האם בסברא בשבת, קריעה לבין
דרבנן, בעבירות פסולה בעבירה הבאה
הבאה מצוה דין הלקט, שבלי ולשיטת
דרבנן בעבירות כלל פוסל אינו בעבירה

דאורייתא. ומצוות
וכר"כרש ישראל"י תפארת בעל סבר ן

פ מ"(פסחים לפסולה)"ב כשמואל שפסק
את"לוה קיבל שני ומצד הראשון ביום רק ג

תוס' ""(דחידוש עמתוךה ל שגםא)"" שכתבו
בעבירה הבאה מצוה דין סובר שמואל

לוה כך משום ולכן"ופוסל הראשון. ביום ג
לו: ixde"opaxcאיבעיא lkadevn ixy

,"a meia b"dela dxiara d`adומדוע
והריבטבל מצה חובת ידי יוצא אינו דרבנן

ותרץ: מדרבנן? רק edfהאיסור l"pe"

opaxc devnykג)"(כלוהdxiaryk la` ,

d`ad devn jiiy mlerl ± opaxcn

."dxiaraמצוה רק לפסול שסברתו נראה
מהגישה נובעת דרבנן, ועבירה דאורייתא
עקב דאורייתא, מצוה לקיום שהתנאים
ביותר מושלמים להיות צריכים חשיבותה,

פוסל"וע מדרבנן, רק הוא אפילו איסור כ
בעבירה. הבאה מצוה משום המצוה את

הפנ לסברת סברתו ""(ודומה פרק עיין אפשרי,

עבירה בלא שתעשה )."למצוה
מועד בית הספר הפוסליםבעל דברים (דיני

ד מינים איתא)"בד' דרבנןה עבירות שיש כתב,
משום המצוה את לפסול יכולות שאינן

וז בעבירה, הבאה devnל:"מצוה ied ike"

epiid ,opaxcn dxiara elit` dxiara d`ad

opaxcn leah elit` lah ly dvnc `edd ik

dxiarl ciarw devnd zrac meyn epiide

,"opaxcn lah zlik`cאם דוקא אומר: הוה
מעשה בשעת נתבצעה מדרבנן העבירה
לפסול אין כן לפני היתה אם אבל המצוה,
ולא דאורייתא, מצוה העבירה בגלל

משום"כתפא פוסלת מדרבנן עבירה שכל י
שו עליו חלק בעבירה. הבאה ת"מצוה

חסד לתורת במצוותא)"(סי' שטען:
בגוף שהן עבירות הן פוסלות דאורייתא,
זמן מחמת שנובעות כאלה והן המצוה חפץ

ה בעלקיום לדעת דרבנן, ומצוות מצוה.
בגוף כאשר אלא תפסלנה לא חסד, תורת
אפילו טבל, כגון: איסור, קיים החפץ

מדרבנן.
התורת דעת בין אין דאורייתא במצוות

והתפא כל"חסד – שלשניהם כלום, י
מועד לבית ורק המצוה את פוסלת עבירה
אך בדאורייתא. תפסל דרבנן עבירה כל לא

עפ"נלענ כגון"ד, הענינים בשאר דעותיהם י
דאורייתא,"לתפא ועבירה דרבנן במצוות י

לשו דרבנן,"או במצוות חסד תורת ת
מצוה בדין שונים קוים שני על להצביע
לבעיה מסביב שמתרכזים בעבירה הבאה
חוזק האם הפסול: של הכובד מרכז היכן

וע המצוה שלמות או פסילתה"העבירה, כ
התפא עבירה. בכל המצוה את"של רואה י

כנובע הפסול אם"ועמהמצוהעיקר כ
בגלל אותה פוסלים – מדאורייתא המצוה

תפא לבעל ולכן עבירה. דרבנן"כל במצוה י
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פסול חל לא מדאורייתא אפילו ועבירה
הדין קיום שעיקר בעבירה, הבאה מצוה
אינה מדרבנן ומצוה מהמצוה. לדעתו נובע
לקיום מושלמים כה תנאים מצריכה
לצד נוטה חסד, תורת בעל לעומתו המצוה.
מספיק להיות צריכה העבירה – השני

וע המצוה. את לפסול כדי כ"חמורה
נובע מנין משנה לא דאורייתא בעבירות
מדאורייתא, פסול החפץ גוף האם הפסול
לעבירה גורם הפעולה שזמן או
כיון דרבנן בעבירות אך מדאורייתא.
שבגוף איסור רק יותר, חלש שאיסורן

המצוה את אף יפסול בגוףהחפץ פסול (בענין
הירושלמי) חילוק סעיף עיין –.

גזל איסור מעורר מיוחדת שאלה
שוטה חרש מציאת הגוזל כגון מדבריהם,

וע קנין קנינם שאין מהם"וקטן, הגוזל כ
את יפסול כזה גזל האם בהשבה. חייב אינו

למ ומצוה"המצוה דרבנן עבירה ד
ופסול? בעבירה הבאה מצוה הוי דאורייתא

פ לולב בהלכות המלך כותב"שער ח,
י יוצא האם מזמן: כבר לו ח"שהוקשה

ולבסוף לא, או דרבנן בגזל לולב מצות
בעבירה. הבאה מצוה משום לפסול מכריע

הרמ דעתו על מפאנו"חלק קטןא (אלפסי
תרנח) dipinל:"וזסי' liwy i` xg` i`de..."

dia witp ± opaxc xeqi` iedc dlifb zxeza

"`ziixe`c devna.דינו את מנמק ולא
השלחן ג')בערך אות תרמט פסול(סי' לגבי דן

וכתב: לפסול"zile`מדרבנן דרבנן (לגזל
בעבירה) הבאה מצוה miwqetdמשום lkc ,

`l ± devnd reiq `la `ipw i`c egiked

lfba elit` dxiara d`ad devn ixwn

d`vei oi`c l"iwc p"d k"`e ...`ziixe`c

`ipw d"`lae xifgdl aiiegn epi`e mipiica

zi`xp jke ...dxiara d`ad devn ied `l

,o"gxz dkxa wifgnd e`iad r"nxd zrc

opixn`c q"ya `icda ogky` `l d"`lae

opaxc xeqi`a elit` dxiara d`ad devn

,y"r d"l sc migqta i"yx ixacn `l`

x`ya s` b"del c"nk l"q `edc o"xdae

dxiara d`ad devn meyn leqt opaxc mini

."opaxc xeqi`a p"de

פוסקים א. טעמים: שני בדבריו ויש
וע הבאה"כשמואל למצוה חוששים לא כ

בדרבנן ע"(עבעבירה ל סוכה ד"פ תוס' ה"א
בעבירה)"מתוך" הבאה מצוה אם אף ב. .

מדרבנן, בגזל לפסול אין בדרבנן, אף פסולה
.1 סיבות שתי בגלל בגזל שפוסלים מפני
החפץ את שקנה בגלל .2 להחזיר. שמחויב
מציאת בגזל כן ואם המצוה. בסיוע הגזול

לא"חש הקנין וגם להחזיר מחוייב אינו ו
בו. יוצאים ולכן במצוה, נסתייע
מועד הבית יפה זאת ל:"וז(שם)מבאר

y"i` ile"שמו"(ר ישעיהות l"p)אברהם ,xirv

b"r` e"yg z`ivnc ,b"dk mdixacn lfbac

mewn lkn ,mdn elfby zra `xeqi` ciarc

ied dicice xifgdl aiig epi` elfb ikc oeik

d`ad devn meyn mb ,"mkl" dia opixwe

devnd oi`c oeik ,lqtin `l dxiara

cin devnd mcew mb ixdy ezepwl ezriqn

epi` ixdy ,ixnbl `ed dicice e`pw elfbyk

xenb lfba elit` ixde exifgdl aiig

d`ad devn meyn lqtin `l ,`ziixe`cn

...devnd reiqa lefbdl e`pwyk `l` ,dxiara

dxiara elit` ,dxiara d`ad devn ied ike

elit`e lah ly dvnc `idd ik epiid opaxc

devnd zrac meyn epiide opaxcn leah

,opaxcn lah zlik`c ,dxiarl ciarw

yac e"ygn mipin 'cn cg` lfba k"`yndr

ea ciarw `l devn g"i ea `vei `edy

elfby dry dze`n e`pw xaky ,`xeqi`
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`kil ± opaxcn elit` xifgdl aiig epi`e

xyke inp dxiara d`ad devn meyn dia

`lce `picl xwir l"p oke .ea z`vl `ed

"l"f n"dry axdk

היא"ונלענ ביניהם המחלוקת שנקודת ד
נובע מאין למעלה: המחלוקת בנקודת
בית בעל מהעבירה. או מהמצוה הפסול
שהעבירה סוברים השלחן ערך ובעל מועד
מספיק, חוזק אין לעבירה אם ולכן פוסלת
– המצוה בזמן ואינה מדרבנן היא אם כגון
בעבירה, הבאה מצוה משום פוסלים אין
כשרות חוסר הוא הפוסל המלך ולשער

וע מדרבנן"המצוה. היא ואפילו עבירה כל כ
לגזלן שייך והחפץ המצוה בזמן ושלא

בעבירה הבאה מצוה משום .20פוסלים

דרבנן במצוות בעבירה הבאה מצוה .2
דאורייתא ועבירות

עבירה היא שנעשתה והעבירה במקרה
היא ידה על שתבוא והמצוה דאורייתא
או המצוה פסולה האם – מדרבנן מצוה
מצוה כל האם – פסולה המצוה ואם לא?

מסוימות? מצוות רק או מדרבנן,
בבבעיה בפוסקים שיטות שלש מצאנו

זו:
השאג שיטת היא הראשונה א,"השיטה

כשירה. המצוה זה שבמקרה הסובר
שייך בעבירה הבאה מצוה פסול כלומר:
במצוות ולא דאורייתא במצוות ורק אך

השאג כי מובן כשמואל"דרבנן. פוסק א
ביו כשר הגזול שלולב שני."בסוכה ט

השני, לצד קיצונית השניה השיטה

שיטתו לדוגמא מדרבנן. מצוות ופוסלת
השד סקח"של בעבירה הבאה ,ג)"(מצוה

מצוה שפסול הסובר יוחנן שר' הכותב
סובר מדאורייתא, מקורו בעבירה הבאה
דאורייתא במצוה וגם דרבנן במצוה שגם
ומבאר בעבירה, הבאה מצוה דין קיים

זו לשטה oirkשהסברא opax oewzc lk"

"oewz `ziixe`cמצוה מקור הסובר ולכן
מדרבנן בעבירה משום(שמואל)הבאה פוסל ,

במ רק בעבירה הבאה דאורייתאמצוה צוות
לדעת יוחנן)ואלו שהמקור(ר' הסובר

דרבנן. במצוות אף מחייבים – מדאורייתא
השאג של המחלוקת נקודת כיון"(מכאן עליו, א

הוא"שהשאג יוחנן ר' ב. מדרבנן, המקור א. סובר א
פוסק הוא ואלו בדרבנן אף שפוסלים שסובר

.כשמואל)
השד שאלה"לדעת לשאול נצטרך ח

במצוות חילוקים מקבל הוא האם – נוספת
והתוס', הירושלמי חילוק כגון דאורייתא,
החמירו לא שחכמים יקבלם שהוא נראה

מבדאורייתא. יותר בדבריהם
הביניים, שיטת היא שלישית שיטה
במצוות בעבירה הבאה מצוה את המחלקת
העבירה. בגלל פסולות שאין למצוות דרבנן

בנושא: מצאתי עיקריות שיטות שלש
שו של אחת ומשיב"שיטה שואל ח"(אות

קמ) שבמצוהסי' שאמרנו מה כך: המחלק
דוקא בעבירה, הבאה מצוה אין דרבנן

קניניות ביובעבירות הגזול לולב שני)"(כגון ,ט
אחד מיד להפקיר חכמים בידי כח יש שם

אע לחברו, אבל"ולהקנות גזלו, שהלה פ
מצוה שייכת – מדרבנן אחרות במצוות

ובפ"וק20. מצוה, בשעת הוי לא דרבנן שגזל ה"ק בשעת"ח הקיים איסור שדוקא בפירוש כתב ה
עבירה. עושה מצוה בשעת סעיף עיין בעבירה. הבאה מצוה משום פוסל מצוה
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המצוות את פוסלת והיא בעבירה הבאה
עפ בה. יצא לולב"ולא מדוע יובן דבריו י

ביו מתו"גזול על קורע ואילו כשר שני ט
בירושלמי דעתין סלקא היתה בשבת
בעבירה. הבאה מצוה משום שיפסל
הוא א. נקודות: שתי זה חילוק מציינים
חילוק מחדש הוא ב. כשמואל. פוסק
אך שבירושלמי, לחילוק עוד קדם שלדעתו

לשד מסכים אף"למעשה לפסול בשיטתו ח
בדרבנן.

שיטת הן והשלישית השניה השיטות
דרבנן שנט)ארעא השלחן(כלל ערך ושיטת

תנד)"(או סי' דרבנןח מצוות פוסלים הם .
ע מדאורייתא הבאה"שעיקרן מצוה י

לשיטת ביניהם. חולקים הם אולם בעבירה.
לעיקרה נחשבת מצוה דרבנן ארעא

עמדאורייתא נתקנה עפ"אם חכמים י"י
מהתורה בשאר"ועמצוה הגזול לולב כ

בזה הגזול ומרור פסול, אולם"ימים פסול. ז
סובר השלחן שעיקרהערך שמצוה

שנהגה מצוה דוקא נחשבת מדאורייתא,
מדאורייתא הבית כזכר.בזמן היא ועתה

ביו לולב כן דרבנן"אם למצוה נחשב ב' ט
זכר משום שנתקן מדאורייתא, שעיקרה

בזה הגזול ומרור הבית, בזמן ז"ללולב
בזמן מדאורייתא שנהג בעודפסול, הבית.

השאג השד"ששיטות שו"א, שו"ח מ,"ת
משתמשים שהרי סברות על בנויות אינן
שתי ושמואל, יוחנן ר' במחלוקת בעיקר
על בעיקר בנויות האחרונות השיטות

סברות.
בעבירה הבאה מצוה על ברכה .3

איסור. על בברכה נדון זה בפרק
שני בין להבדיל יש כזה נושא על כשדנים
וברכות הנהנין, ברכות ברכות: סוגי

המצוות:
האוכלא. אדם לדוגמא: הנהנין, ברכות

דיון אין כאן לפניו. ומברך טבל פרי
תמיד שהיא לפי הברכה על בדיעבד
זו בברכה השאלה האסור. למעשה קודמת
או איסור על לברך לו מותר האם היא:

לאו?
משניב. בה לדון צריך המצוות ברכות

והיחס למצוה הנלוית כברכה א) צדדים:
טיעון כשכל – כברכה ב) שתיהן. בין
הכיוון בגלל לא הנהנין לברכת שיתאים

שלה גם(הנאה)המיוחד מתאים יהא –
המצוות. לברכת

הגזול,ג. על ברכה היא מיוחדת בעיה
שלשה בה יש הברכות ליתר שבנגוד
יש מצוה לכל כלומר: שניים, ולא מצבים
ועבירה איסור של מצב – מצבים שני
איסור. בלא המצוה של כן לפני ומצב

ע הנעשית מצבים:"למצוה שלשה יש גזל י
עבירה כשיש מצב העבירה, בטרם מצב
נוצרת ואז העבירה, כשתוקנה ומצב בחפץ
מספיק התיקון ברכה לגבי האם הבעיה:
לברכות הבעיה מתפצלת ושוב לאו, או

המצוות. וברכת הנהנין
מצדד המזון: ברכת היא אחרת בעיה .

ושוב ברכה. זו שני מצד מצוה זו אחד
– האחרונות הבעיות שתי של השילוב

הגזול. על המזון ברכת
לארבעה מתחלק זה מורכב סעיף
בסעיף, הגדול החלק ראשון, חלק חלקים:

דעת מה עלהראשוניםדן ברכה לגבי
האם בשאלה עוסק השני החלק איסור.
עליו. לברך מותר אכילה לפני שנקנה גזל

דעות בפרק בבעיה.אחרוניםמובאים
ועונה ביותר מצומצם השלישי החלק

למ האם גזל"לבעיה על לברך שמותר ד
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ע לברך מותר או"שנקנה, בלעיסה קנין י
יש האם בנושא: מדבר הרביעי החלק לאו.
האיסור אכילת אם הברכה על השלכה

במזיד. או בשוגג היתה
א)(

היא ברכה לענין בבבלי המקורות אחד
בברכות עגמרא במשנה:א)"(מה שם נאמר .

eznexz dlhp `ly oey`x xyrne lah lk`"

oipnfn oi` ...ectp `ly ycwde ipy xyrne

"mdilrאפילו שטבל בהמשך, מסבירה (הגמרא
עלמדרבנן) כאן מדובר האם היא הבעיה .

המזון ברכת בכך כוללים או בלבד, זימון
מדובר שאם ברור אולם הנהנין. וברכות
המצוות. ברכות אלה אין ברכות, על כאן

בב גמרא הוא בבבלי אחר (צדק"מקור
עומד.א)"ע במקומו ששנוי להוכיח המנסה

ע ו סנהדרין שם:ב)"(מקבילה: נכתב וכך .
lfby ixd :xne` awri oa xfril` 'x `ipzc"

yixtde d`t`e ,dyl ,dpgh ,oihig ly d`q

`l` jxan df oi` ?jxan cvik ,dlg dpnn

'd u`ip jxa rvea xn`p df lre !u`pn"

פ ג)"(תהילים פס' הגמרא:י ודוחה ."mzd `l`

d`ad devn dil iedc meyn dkxa oiprl

jxal xeq` d"t` ,dxiara."ראשונה שאלה
י יצא עצמה בהפרשה האם א) ורק"היא: ח

ולכן יצא לא בהפרשה גם ב) או יברך, לא
לברכה: בקשר נוספת אפשרות ג) יברך? לא
בברכה, וחייב יצא עצמה בהפרשה אולי
אינה שהברכה לנו להגיד באו אלא
חייב אבל מגזל, המקור עקב מושלמת

בש שלישי מקור בירושלמי"לברך? הוא ס,
פי"(פבחלה שבת מקבילה ה, הלכה ג)"א הלכה :ג

iax xn` .dilr jxal xeq` dlefb dvn ipz"

xn` .'d u`ip jxa rveae my lr :`irye`

`l seqa la` dligza `nizc `cd :dpei 'x

oi` :xn` dpei 'x .el aiig `ed minc ±

.dxiar devn oi` :xn` iqei 'x .devn dxiar

mziyr m` ,'zeevnd dl`' :`lid x"`

."zeevn opi` ± e`l m`e ,zeevn od ozevnk

המצוות ברכת היא הברכה כאן גם
אםומש א) ברור: לא כאן וגם בגזל. ולבת

הראשונים"ייצאבכלל יונה ר' בדברי ב) ח,
של בהמשך בקטע ג) ו'בסוף'. 'בתחילה' מהו
ידוע לא הילא ור' יונה ור' יוסי ר' מחלוקת
מחלוקת רק או הלכתית, מחלוקת זו האם

בדרשות.
בברכות הגמרא על הגאונים כתבו

חיים)"(אוצה האורחות מתוך `ep:ג o`kn"

epi` xeqi` ly xac lk`y iny micnl

olk elk` m` oke .onfl mixg`d mr sxhvn

,olk oipnfn oi` ,xeqi` ly xaci`ce la`

dpdpy oeik seqe dligz jxal `"k aig."

איסור אכל אם משנה זה שאין מכאן, עולה
כ לברך – לא שברכות"או משום חייב, א

הן הנמצאת ההנאה, על נתקנו הנהנין
מזה יותר אסור. בדבר והן בהיתר בשימוש

ברה הגאונים: לנו אף"משמיעים על מ,
כברכתמצוהשהיא דין לה יש עצמה, בפני

איסור. דבר על אותה ומברכים הנהנין
ברכות לגבי כולל קו נתנו תוספות
התוספות כתבו וכך המצוות. וברכת הנהנין

עק"בב ע"(סז ל סוכה ד"א, גיטין"א קניה, הא ה
ד מאי)"נה nw`::ה lfebd yixa xn`c `de"

d`t` ,dyl ,dpgh ,mihig d`q lfby ixd

jxan df oi` ?jxan cvik dlg dpnn mixde

xaq ivnc mzd dil igce ,u`pn `l`

d`ad devn meyn `kde dpew iepyc dnlra

(` :okl mcew dpwc b"r` ,dxiaraoiprl

xingdl ie`x ,eilr miny my xikfdl ,dkxa

xzei."`nlra `iegc inp i` (a לב. נשים
לגזל. המיוחד המצב על מדבר שתוס'
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קנינים, מספר היו אפילו הראשון, לתירוץ
שמים שם להזכיר שאין לפי לברך לו אסור
רק לא נלמד ומכאן בגזל. שמקורו חפץ על
שיש כיון ברכה כל אלא המצוות, ברכת על
רק ולא לברכה, אסור שמים שם הזכרת בה

אסור דבר כל על אלא גזל, ברהעל מ"(אולי
דאורייתא) שהיא לברך השנייש התירוץ י"(עפ.

המהר בסוכה)"הסבר דיחוים הוא שהדיחוי
ראב שאמנם לומר כונתו באמת"בעלמא, י

עומד, במקומו שינוי היהסובר אילו אך
שם שאין סובר היה – קונה שינוי סובר

בעבירה הבאה לגבימצוה נלמד ומכאן .
שינוי שלדעתנו כיון גזל, על המצוות ברכת

וכ קנין לאחר לברכה מותר ש"קונה
שהנאתו מותרות, תהיינה הנהנין הברכות
ברור: התרוצים שני בין ההבדל בהיתר.

י יוצאים אם אף הראשון מצוה"בתירוץ ח
עליה, לברך אין – באיסור שמקורה

י יוצאים אם השני יש"ולתירוץ – המצוה ח
התשובות, שתי לפי ידועה, לא עליה. לברך
נשים עוד המזון. ברכת לגבי התוספות דעת
ברכת לגבי הראשון בתירוצם שתוס' לב
לגאונים, בדיוק ההפוכה בדעה הם הנהנין
אוסרים ואלה שנהנה כיון מתירים שאלה

שמים. שם שמזכיר כיון –
ברכות"הרמב בהלכות הי"(פם כתבט)"א

oia"כך: oecfa oia xeq`d xac lke`d jk

`le dligza `l eilr jxan epi` ,dbbya

seqae` ,mdixac ly lah lk`y ixd ?cvik .

e` ,eizenexz elhp `ly oey`x xyrn lk`y

epi` ± ozkldk ectp `ly ycwde ipy xyrn

zelap lk` m` xnel jixv oi`e .jxan

."ea `veike jqp oii dzy e` zetixheהשיג
הראב כך drh"ד:"על ,l"f c"a`xd azk

oikxan oi`y oxn` `ly ,dlecb zerh dfa

mdilroi`y xnel ,mdilr oipnfn oi`y `l` ,

xac oilke`e li`ed zeriaw ± zeaiyg mdl

mdl oi`y zexit zlik` oirk `ede xeq`d

.oenifl raw`l dnl seqe dligz dkxa la`

epdpe li`ed ,ekxai."הראב סובר"כלומר ד
וברה הנאה ברכות שמברכים מ"כגאונים,

הרמב ודעת איסור שאסור"על הפוכה, ם
בהסברם תוס' בסוף. וגם בתחילה גם לברך
ברכות לפחות לברך שאוסרים הראשון

לרמב מסייעים המצוות, וברכות ם,"הנהנין
ומצה חמץ ה"(פבהלכות הרמבז)"ו ם:"כתב

dvn zlik`a ezaeg ici `vei mc` oi`"

xyrn e` lah lk`y oebk .el dxeq` `idy

,dlfby e` ,eznexz dlhp `ly oey`xdf

ea `vei ± n"dxa eilr oikxany lk :llkd

± n"dxa eilr oikxan oi`y lke ezaeg ici

ea `vei oi`ezaeg ici."עליו השיג ולא
כלל."הראב ד

הרמב את מסביר משנה ם"המגיד
וז ומצה חמץ dfל:"בהלכות epiax azke"

dpyndy itl 'eke eilr oikxany lk llkd

o`kay `xnbdeע לה ואילך)"(פסחים mieyא

elk`y dyly wxt zekxaay `xnbe dpynl

מ דף ex`aה.)"( xaky iptn o`k epiax xviwe

."zekxa zekldn `"tהרמב פסק"כלומר: ם
איסור. על כלל לברך שאין ברכות בהל'

מהרמב לנו שהוא"ידוע ומצה, חמץ בהל' ם
י יציאת דין לברה"משוה המצוה לכן"ח מ.

הרמב שלדעת לומר כמו"מוכרחים ם,
המצוות ברכת בתוספות, השני בתירוץ

אי"וברה של או יציאה של תוצאה הן מ
י ברה"יציאה ודין המצוה. ברכת"ח כדין מ,

איסור על לברך שאין הבדלהנהנין (שאין
הברכה) לחיוב משנהבתנאים המגיד ממשיך .

גזל: ed`לגבי ,dlfby e` azky dn la`"
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dilr jxal xeq` dlefb dvn ipz ,inlyexia

'd u`p jxa rveae my lr `irye` x"`21.

`ed minc seqa la` ,dligza xnizc `cd

iqei 'x .devn dxiar oi` xn` dpei 'x .el aig

dl` `li` 'x x"` .dxiar devn oi` xn`

zeevn odixd ozevnk oziyr m` ± zeevnd

in izi`x la` .k"r zeevn opi` e`l m`e

`ed minc seqa la` exn`y dnn ,azky

carica da `vei dlefb dvn ,n"y :el aiig

inlyexid seqe ,k"r mkzvn aizk `l `dc

,dvn lfby `ede ,`vi `l `l` ,ok d`xp epi`

i`ce zt e`yre dnw e` mihig lfb la`

,el aiig `ed cal mince iepya e`pwy `vei

."l"p jkגירסת את בינתיים "inנניח

"eazkyגירסת את vi`"ונבחן `l `l`"

המ שיטת הרמב"שזוהי שיטת ללימוד ם"מ
המ"עפ הירושלמי. כאן"י שמדובר מבין מ

י יוצאים שאין וכיון ממש. מצה גם"בגזל ח,
ולא המצוות ברכת לא עליה, לברך אסור

ה"ברה ובתחילה"מ. לענבסוף"" הן, בלי"" ד,
קנין ועם "קנין בדבריו: דיוק לבד(מתוך ודמים

לו חייב "הוא הגמרא: ללשון מאד שדומים אבל"
לו חייב הוא דמים ור')"בסוף יונה ר' מחלוקת .

אילא ר' ומתוך מדבריו, ברורה אינה יוסי
המ לדעת לאחר"יוצא אכל שאם בבירור מ

הרמב ושיטת יצא, – על"קנין היא: כך ם
ולא הנהנין ברכות לברך אין איסור דבר כל
קשורה המצוות וברכת המזון. ברכת

י יוצאים אם – עצמה יברכו,"למצוה – ח
יוצא אם ולדעתו יברכו. לא – לאו ואם

ברכת"י לברך מותר הגזל. את כבר שקנה ח,
הנהנין ברכות גם לברך ומותר המצוות

הראב"וברה שיטת מספיק"מ. ברורה לא ד

שמודה נראה אך המצוות ברכת לגבי
השגתו)ם"לרמב י(מחוסר יצא אם ח"שרק

הנהנין בברכת המצוות. ברכת מברך
הראב"וברה סובר דבר"מ על אף שיברך ד

שנהנה. כיון לו, קנוי שאינו וגזל איסור
כמותו. שסברו מהגאונים לו יש אסמכתא

דעת"הרא את ברכות במס' הביא ש
ואח"הרמב הראב"ם דעת את ובסופה"כ ד
opixn`cכתב: `dn gken oke eixack l"pe"

lfby ixd :`nw lfebd wxtae oixcdpqc w"ta

yixtde d`t` ,dpgh ,exiagn mihg d`q

± dlg dpnnu`pn `l` jxan df oi`,

`id ezkxay `l` jxal aiigy rnyn

."ue`pשאלה שאין גרסתו לפי "cvikולומד

,"jxan dfאלא"jxan df oi`"קביעה היא
שנחשב אלא לברך חייב שהוא המלמדת

הרא ברכות"למנאץ. בין משוה כנראה ש
על המצוות ברכת לבין איסור על הנהנין
כשם וטוען: באיסור שמקורו חפץ

י יצא חלה על"שבהפרשת מקודם וברך ח
וברה הנהנין ברכות גם כך שגזל, –"אף מ

איסור. על מברך
מאירות"בשו פנים ז)ת על(סי' השיג

הרא kti`c`ש:"הוכחת xne` ip`e"

xac lrc o`kn di`x `iadl ,`xazqn

dlg epnn yixtde hwpcn ,jxan epi` xeqi`

dpghe lfby ixd :xevwa xninl dil ded

d`t`edlk`erny `l` ,jxan df oi` ±

yixtd `ly `kid dpin`l ± dlg epnn

`edy ,lah lr jxal xeq`c dl zgkyn

ikid :wlgl ep` oikixv k"re !xeqi` xac

ikid la` .jxai `l f` xeq` lk`nd seby

cvn xeqi`dy `l` ,xzen lk`nd seby

יונה.21. ר' בשם אינו – דתימר הדא
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`id ezkxay `l` jxal aiig lfb enk ,xg`

."ue`ipממש קשור שהוא איסור כל כלומר,
פוסל לכולם, שאסור טבל כגון החפץ, בגוף
שאינו ואיסור הברכה. את אף באכילתו

ע שהוא החפץ, עליו"בגוף אסר פעולתו י
קנהו אם כשר, – עצמו לנגזל אך החפץ את
הברכה, את אף פוסל אינו – לאכלו ורוצה
בעל הבנת לעצם לברך. יש – אוכלים ואם

שאין שלמד נראה מאירות, "cvikפנים

"jxan,חלה הפרשת לברכת מתיחס וכו'
ממש לאכילה .22אלא

הראב"הכס על כתב ברכות בהלכות ד"מ
opzcnל:"וז enrh"(.מה dyly(ברכות

l"f dil rnyne ...lah lk` ...cg`k elk`y

la` ,mdilr oipnfn oi`y `l` exn` `lc

."ikxan ikexa.שהבאנו הגאונים וכדעת
y"`xd...והמשיך: azke"הרא את ש"(מביא
jkaברכות) epiax ixac dgc dnl rcei ipi`e

dry lk wxta `ipz `dc23`nw wxtae ,

:ipz inlyexi dlgcjxal xeq` dlefb dvn"

,"zeevn opi` ...dilrהוסיף"ובב קצו בסימן י
inpכאן: seqa `li` 'xe iqei 'xlc rnyne"

."dlefb dvn lr jxan epi`בכס מ"והמשיך
mynי:"ובב daxc`e xnele zegcl oi`e"

ikd e`l `d ,`id devn dvnc `nrhc ,di`x

xninl `ki` `dc .dilr jxan xity ±

zlk`e" aizkc ,`id devn inp oefnd zkxac

"zkxae zrayejricedl ± dvn hwpc `de

zevn inp `ki`c b"r`c `irye` 'xc egek

."seqa jxan ± dvn

הבלפ הוכחת היא כך הבנתי מהגמרא"י י

הב דתימר"בירושלמי: שהדא סובר י
רב לשיטת היא – וכו' בסוף אבל בתחילה,

ו ברכת"בסוף"ו"בתחילה"אושעיא הן על",
מצה ור'"וברה"מצות יוסי ר' ולדעת מ.

בב שכתב כמו על"אילא, לברך אסור י,
שהלכה לו משמע וכך בסוף גם גזולה מצה

הרא כנגד הוכחה ומכאן ש"מהירושלמי.
שברה שכשם כללית,"ושיטתו ברכה היא מ

מצוה אפילו והיא במצוה קשורה שאינה
ובכ על"מדאורייתא אותה לברך אסור ז

הנהנין ברכות גם כך בעבירה, הבאה מצוה
קשורות ואינן כלליות ברכות הן שאף
ואם איסור. על לברכן אין מסוימת, למצוה
של יותר, פשוט מצב לקחו לא מדוע נשאל:
הוכרחו ולמה גזול, לחם אכילת סתם
ר' עונה כך על גזולה? מצה דוקא להשמיע
אושעיא, ר' של כחו להודיעך קארו: יוסף

ברה עליה לברך מתיר גזולה מ,"שמצה
גזולה מצה קנה אושעיא ר' שלדעת וכנראה
מצה מצות חובת ידי יצא ולכן בלעיסה

עליה. לברך ויכול
בכס קארו יוסף ר' מרן להוכיח"ממשיך מ

בב mihig,ק:"מהגמרא d`q lfbc `idde"

,ocic i`gqep metl `wec ,epiax ixaca inp

`l` jxan df oi` ,jxan cvik :mda aezky

jxaiy xyt` cvik ,dnznc rnync .u`pn

jkld ,u`pn `l` epi` jxan did m` `lde

:w"dc l"i y"`xd zgqep itl mb .jxai `l

,u`pn `l` jxan df oi` ,jxal `a m`

."jxai `l jkldהנוסחאות משתי כלומר
הכס ומביא"מוכיח איסור, על לברך שאין מ

איסור22. על לברך למתירים, גם שאסור, מאד: חשוב הוא חילוקו ועצם המאירי שלמד נראה וכך
הגזול. החפץ בגוף שאינו איסור על רק אלא החפץ, בגוף שהוא

שם.23. שנינו מה כתב ולא
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נוספת: ipz`ראיה `icdac ,cere"

l`xyi hiyei `l :'a wxt i`nc `ztqeza

oi`y ,xifpl oii qek `le gp ipal igd on xa`

mlk lre el xeq` `edy xac mc`l oilik`n

."odilr oikxan oi`

בב גם נאמר כאן מילה"עד כמעט י
לגבי בברכות הגמרא את זה ולפי במילה.

הב למד איסור על לא"ברכה יברך שלא י
ברה"המוציא" למד"ולא מהירושלמי מ.

לא ברכה שום לברך אין גזולה מצה שעל
ולא המצוות וברכת הנהנין ברכת – לפניה

בב הגמרא את המזון. ברכת על"אחריה ק
בתירוצו בתוס' למד קנין, לאחר ברכות
שמים שם שמזכיר כיון יברך שלא הראשון
בעיה אותה באיסור. שמקורו חפץ על

ברה גם האם התוס' בדברי לנו מ"שהיתה
שם שמזכיר לברך איסוראסור על שמים

הב לגבי גם קשה אחרונים"– ויש (ערוךי.
פמ ט, סעיף תנד סי' קצו)"השלחן סי' שהבינוג

ברה גם לפסול שנגזלו"בדעתו חטין ולכן מ
לדעת שאסור כיון מצה, מהם ואפה

הב"עפם"הרמב ברה"י עליהם לברך –"י מ
י זו במצה יוצא לא מוכרחיםח"גם ואין .

שברה כיון לומר, אפשר אלא כך מ"לסבור
ויוצאים לברך חייבים – מדאורייתא היא

י הב"בה לדעת בירושלמי, ר'"ח. דעת י,
כיון בסוף גם מברך שאינו אילא ור' יוסי
המחלוקת קנין, בלא גזולה מצה שהיא
האם אחרונים לאותם מתפרשת בירושלמי

י האם"יוצאים גודלו משנה ולא באיסור ח
קנין לאחר או קנין שקוניםלפני (ובהנחה

בלעיסה) כדעתםתמיד מסבירים לא ואם .
קונים האם היא בירושלמי המחלוקת

לא או לכובלעיסה רגיל שבשינוי ע"(בהנחה
ברה ומברך מדאורייתא)"קנה שהיא לפי .מ

הרא גם המצוות בברכת ש"ולדעתו

בה"והראב יוצאים שאין מצוה שעל יודו ד
המצוות."י ברכת לברך אין – ח

שבכס אלא ברורה. שיטתו כאן מ"עד
מאד משפטים שני מופיעים ברכות בהל'

שם: נאמר וכך ברורים, epaxלא xaeqe"

dilr jxal xeq` exn`y dny(גזולה (מצה
,dilr jxal jixv epi`y `l` ,`wec e`l

בהמשך) זה למשפט epi`c(נחזור epax azke

`eddy meyn ,seqa `le dligza `l jxan

`l ,"el aiig `ed minc seqa la`"c `nrh

."mixeqi` x`ya `le lfba `l` jiiyוקשה
בסוף, גזולה על לברך שמותר שאמר שמה
שהרי ועוד קודם. שלמדנו מה כל סותר

הרמב את והרמב"מסביר עצמו"ם, ם
שאין בפירוש כתב ומצה חמץ בהלכות
עליה מברכים ואין גזולה במצה יוצאים
משנה הכסף כתב ומדוע המזון ברכת

עיון."שהרמב וצריך מתיר ם
שאסור"מרש להוכיח נראה בברכות י

כראב ודלא איסור על רש"לברך כתב י"ד.
ifg"ה"בד `l `d"על"בהו לברך לאסור א

dxiara.דמאי: d`ad oenif zkxa dl `iede"

ixd :xn xn`e .''d u`ip jxa rvea' aezke

jxae d`t`e dpghe oihig ly d`q lfby

."u`pn `l` jxan df oi` ,dilrנדחה"אח כ
iedeבגמרא diqkpl edl xwtn ira i`y oeik"

."dil ifge iprבו יש שאם דחו לא אך
ברכה שזוהי לברך, אסור טבל חשש באמת

מרש ונראה בעבירה. דבר:"הבאה עוד זה י
כרא כיצד"שגירסתו שואל שלא בברכות. ש

– קובע אלא jxan"מברך, df oi`".'וכו
כרמב"ואעפ למד דעת"כ לברך. שאסור ם

שאף"רש יוסף, הבית שהוכיח כמו היא י
הרא גרסת כרמב"לפי להוכיח נראה ם."ש,

בחידושיו"הרשב עא מה סברא)"(ברכות
שכתב:"כרמב jkldם ...l"f c"a`xd azke"
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la` ,o`k oi`y `ed ± oenif zkxa `wec

jxal aiig i`yx epi`y t"r` ± odn lke`d

`l` exn` `ly ,zekxa 'be `ivend odilr

.mdilr mipnfn oi`yazk `l l"f m"anxde

okeilr biydy zebydd on zg` `id efe

ile ,c"a`xdl"f m"anxd ixack d`xp,

zaya dl iziine `ipzcnג.)"(כi`ncd"

eilr oikxane ea oitzzyne ± ea oiaxrn

oikxanc `ed i`nc `nl`c ...eilr oipnfne

."eilr oikxan oi` lah `d ,eilrמפורסמת
אלו לדבריו יוסףהסתירה הברכי עליה (העירו

קצו סי' השלחן ערוך שם. ברכה בשיורי קצו סי'
ד)"ס תשצד)"(חמתשובותיוק סי' שכתבא

ביוה חולה וז"לענין lke`aל:"כ exn` `ly"

epi`y xnelk ,eilr oipnfn oi`y `l` lah

,sxhvdle xagzdl ie`xenvr `ed la`

...seqe dligz jxanl"fna n"xd i`ceae

.jxan oi`y lah lke`a azk?el oipn la`

zg` efe efa eilr qtz l"f c"a`xd la`

eizebydn."הוא המקורות שבשני קשה,
– המזון וברכת הנהנין ברכות על מדבר

במקוםבמקום שאסור, בפירוש כותב אחד
בפירוש. מתיר – תשובתהשני זו אין (ואולי

שם)"הרשב השלחן ערוך עיין .א,
כרא סבר בבית"המאירי הסביר וכך ש

ע"(בהבחירה צד dpew,:ב)"ק iepydy xg`n"

,d`t`e dyle dpghe dhg ly d`q lfby ixd

aiig `ed minc ± dilr jxale dlk`l i`yx

."df mr mipnfn mixg` oke .elוברכתו
לו. קנוי הלחם שהרי גמור lke"בהיתר

`edy t"r` ,dlk`l dvex `ede dpzyp `ly

,u`pe dareze dllw ezkxae dxiar xaer

od jxane dkxa `la zepdil i`yx epi`

lkd ± zekxa x`y od ,n"dxa od ,`ivend

il d`xi mewn lkne .el ie`xd dkxad itk

epi` oke ...oenfl mixg`d mr sxhvn oi`y

`l` d`pd o`k oi`e li`ed dlgd lr jxan

devn zeyrl dkxa oi`e devn zkxa

dxiarazkxa s` jxal `ly miwleg yie .

."`ivendהנהנין ברכות לברך חייב היינו,
המצוות ברכת אך איסור, על המזון וברכת
לעשות ברכה שאין לפי וטעמו יברך. לא
להבין שצריכים לי ונראה בעבירה. מצוה
ברכות הן הנהנין ברכות כך: שיטתו את

וע כשנהנה, מהאדם נובע האדם"שחיובן כ
בברכה להתחייב ולא לאכול שלא יכול
שהרי ולהתחייב, איסור לאכול ויכול
אפילו ולכן בלבד. ידו על נקבעת ההנאה
האסור מאכל אוכל שהרי נאוץ שזהו
ברכת אבל יברך. שנהנה כיון באכילה
הוא לא דאורייתא, מצוה על היא המצוות

וע קבעה, התורה אלא חיובו את כ"קובע
עפ נקבעת אינה הברכה אלא"גם האדם, י

י יצא לא ואם למצוה –"ביחס המצוה ח
ועפ עבירה. לעשית ברכה שאין יברך, י"לא

על הנהנין, כברכת היא המזון ברכת שיטתו
זו ובמצוה דאורייתא, מצוה שהיא אף
על לקבוע היכולת את לאדם נתנה התורה
ממנו, להסיק ואפשר לא. מה ועל יברך מה

הרא והראב"שלשיטת המצוות"ש ברכת ד
יוצאים כאשר ורק איסור, על לברך אסור

לברך"י גם מותר המצוה, הח יש"(דעת
היא)."חולקים מי של ברור אין –

מפירושו יש אלה לדברים סתירה
ברכות מ"(פבמסכת dpyndל:"וזב)"ז zpek"

,l"x dxiara ezcerq xwir rawy iny x`al

dzid ,d`a oefnd zkxa eilry xacd xwiry

zrcl n"dxa ,n"ne ...oenf my oi` ± xeqi`a

miyxtnd ilecbד)"(ראבmdn zrwtp dpi`

dpdpe li`ed envrl `"k jxan `l``ly .

zeriawa `l` `a epi`y `l` ,oenfa dexn`

.xeqi` ilke` mr reawle xagzdl ie`x oi`e
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.mnvrl mikxan i`ce dkxa la`yie

oikxan oi` md s`y mixne`...onvrl

mixagndא)"(רשב ilecb deazk okeם)"(רמב
,lah zlik`aoky lk i`ceac d`xp oke

."`edברה לברך שאין בפירוש על"ואומר מ
שבב בעוד לברך"איסור פסק .24ק

עתה: עד הדעות סיכום
הנהנין רמבברכות רשב": א', תוס' א"ם,

מאירי(חידושים) יברך.(ברכות), לא –
ראב רא"גאונים, רשב"ד, תשובות,"ש, א

יברך.ק)"(במאירי –
המצוות הבאהברכת מצוה על –

רמב – בה יצא שלא א'"בעבירה תוס' ם,
ראב ב', רשב"תוס' מאירי, יברך."ד, לא – א

איסור"ברה על רמבמ א',"– תוס' ם,
מאירי(חידושים)א"רשב יברך.(ברכות), לא
רא"ראב רשב"ד, מאירי(תשובות)א"ש, ק)"(ב,

מברך. –
בעבירה הבאה מצוה על המצוות ברכת

בה רמבשיצא ב"(עפם"– –י)"י א', תוס' ,
יברך. – והשאר יברך. לא

העיטור מבעל עו)(הלכות סי' סברצה
כתב:"כראב וכך dlefbד dvn ipz inlyexi"

,dligza xnizc `cd .dilr jxal xeq` ±

dlefbc n"y ,el aiig `ed minc ± seqa la`

"mkzvn aizn `l `dc ,carica `veiוהוא
"xne`y in izi`x"משנה המגיד בדברי

ברא יותר עוד תבואר שסבר"והבנתו ש
כמוהו.
בפסחים"הרא יח)"(פש סי' להוכיחב ניסה

י יוצא אדם ובסיום"שאין גזולה, במצה ח
כתב: dlefbדבריו dvn qxb inlyexiae"

`ed minc seqa la` ...dilr jxal xeq`

`l` xeqi` ea oi`c rnyn ,`nl` .aiigc

,"'ebe u`p jxa `veae" meynבדיעבד אבל
בירושלמי: בה מסיק ותו בה. dpeiנפיק 'x"

ibilt i`xen` ipdc xyt`e .devn ...xne`

dpi` ozevnk o`yr `lc oeik edl zi`e

."ezaeg ici da `vi `le devnאת מסביר
נתנאל"הרא הקרבן פ)"(סש "zlnל:"וזק

l"x ,"seqa" ,t"d p"` ,carica 'it "seqa"

`ziixe`cnc oeik aiig eixg`l oefnd zkxa

epi`e iepiya dpwc driay ick lk` m` `id

'iq g"e`a i"a yxit oke .minc `l` aiig

."e"vwלעיל)"(וכס שהובא ברכות הלכות .מ
לרא גזולה"כלומר: ממצה שאכל לאחר ש,

ברה לברך נסביר"חייב אם בין –"seqa"מ,
נסביר אם ובין אכילה, לאחר – בדיעבד

"seqa"ברה יוסף"– ר' הבין גם וכך מ.
– בדיעבד אושעיא לרב הסברו שלפי קארו

ברה יברך בלעיסה, וקנה אכל מסיק"אם מ.
n"y"caricacdiaנ:"הק witp(גזולה (במצה

."m"anxd lr inlyexi jdn dyweזה על
`i`xenמתרץ: jpdc xyt`e 'eke wiqn eze"

."i`xen` ipdk wqt m"anxd k"`e .ibilt

ביניהם חולקים יוסי ור' יונה ר' כלומר
י יוצאים אם אושעיא ר' מצה"בדעת על ח

והרמב עליה. ומברכים כאחד"גזולה פסק ם
י יוצאים שאין בדיעבד."מהם אף ח

הב הבנת אחרונים)י"לפי אותם לפי (לא
ברא"ברמב הזה וההסבר מחלוקתש;"ם, כל
הראב"הרמב כנגד והרא"ם נובעת"ד ש

למדו ושניהם בירושלמי שונה מפסיקה
זהה בצורה הירושלמי הראבאת ד".

ברה24. בין מפריד, שהמאירי לתרץ אפשר ברה"אולי לבין איסור, על סתם איסור,"מ על שנקבעה מ
ברה שלדעתו, וכנראה לברך. אסור לדעתו, הגבלה"אותה, יש אלא הנהנין, ברכות כסתם אינה מ

לברך. אסור – בעבירה היא הסעודה כל וכאשר האיסור לגודל
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והרמב"והרא אושעיא כר' פוסקים ם"ש
הב"עפ יוסי"י כר' פוסק עפי יונה כר' י"(או

אילא וכר' ).25גירסתנו
הק הסביר משנה"בהמשך המגיד את נ

וז ומצה חמץ axdyל:"בהלכות rce"

la` :l"fe azk ,dvn zekldn e"t ,cibnd

seqa la` exn`y dnn azky in izi`x

da `vei dlefb n"y ,el aiig `ed minc

seqe .k"r 'mkzvn' aizk `l `dc ,carica

`ede `vi `l `l` ok d`xp epi` inlyexid

e`yre dnw e` mihg lfb la` ,dvn lfby

`ed cal mince iepya o`pwy `vi i`ce zt

l"kr l"p jk el aiigהק".מ)"(המ נ"ומסביר
המ `epiמ:"את inlyexid seqe y"n dpde"

oeeky cg` :miyexit 'a ea yxtl yi ,ok d`xp

."seqa ibilt i`xen` jpdy epiax azky dnl

הב את שהסברנו כמו xn`pי."כלומר e`"

oeekyמ)"(המ" dln lrseqaxkfpy "

,dlefb dvn lk` seqa m` yexit ,inlyexia

,`vi dvn d`t`e oghe mihg lfby oebk

xnel mikixv ep` oi` f"tle .iepya o`pwc

r"klc ibilt i`xen` ipdccarica`vi `l

,dvn d`t`e oihg lfb m`e dlefb dvna

`viy ecen r"k b"dkaברה לרמב"(ומברך ,ם)"מ
axd 'it ,'` oic alel 'ldn g"tac b"r`

l m"anxd zhiya cibnddxiy` oipr

d`ad devn iedc mrhn lqetc dcarpd

dxiaraהרמב שיטת פרק l`ם)"(עיין `kd ,

.iepya o`pwc ,dxiara d`ad devn ixwn

,u`pne dxiara `ad ixwn dkxa oiprl `l`

`l` epi`e .c"v sc w"aa `ax ipynck

exn` md ,opaxcn `idy dlg zkxaa(שיברך)
n"dxa la` ,u`pn ik jxai `ly exn` mde

m"anxd `dc .aiig ± `ziixe`cn `idy

n"dxae dvn oic deyd dvn zekldn e"ta

eilr oikxany xac lk llkd df :azky

oikxan oi`y lke ezaeg ici ea `vei n"dxa

."ea `vei oi` eilrנתנאל הקרבן והבין
מברך – קנה שאם משנה המגיד מדברי

ברכת"ברה לא אך דאורייתא שהיא מפני מ,
למנאץ. ונחשב דרבנן שהיא מפני המצוות
קנה, שאם קודם שהסברנו כפי זה ואין

לרמב ראשונה."מברך ברכה גם ם
האם"לענ – הפירושים נחלקים ד

א' תוס' כתרוץ משנה המגיד את להסביר
– א' כתירוץ נסביר אם ב'. תוס' כתרוץ או
לברך אין שמים שם המזכירים שכל כלומר

ב את נסביר המ"עליו, כדעת שאע"ק פ"מ
וע מנאץ הוא הרי קנינים מספר כ"שעשה

כגון דרבנן ברכות מצה, במצות קנה אם גם
מצה"ו"המוציא" מצות וכךעל – יברך לא "

הק התירוץ"הסביר לפי נסביר אם אך נ.
במקום ובאמת בעלמא דחויא – השני
מאכל קנה אם לברך, מותר קונה ששנוי
וכך – לפניה תמיד לברך מותר יהא – גזול

המ דעת את אנו שהמגיד"הסברנו וכיון מ.
בב הגמרא את למד כיצד כתב לא ק,"משנה

ולענ לגיטימיות. הדרכים להוכיח"שתי ד

לב"לענ25. שם שלא נתנאל, הקרבן על קשה עדין "מ"לכסד (הרמבשכתב: רבינו דאינו"וכתב ם)
בתחילה לא בסוףמברך דולא טעמא שההוא משום לו", חייב הוא דמים בסוף שייך"אבל לא ,

אסוריןבגזלאלא בשאר לדעתו"ולא ויוצא ברה. יברך מצה כתבמ"שבגזל ומצה חמץ בהל' והרי
ברה"הרמב גזולה מצה על לברך לא – מ."ם

הק את לתרץ היה"(אפשר שלפניו מפני לכך לב שם שלא יוסףנ שהזכיר:מ"הכסולאהבית כמו
פירש" ובב"בוכן ... בצי"י נשארת הקושיה עצם אבל חסר. זה ע)."משפט
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כתב לא שבלולב נתנאל הקרבן שיטת כנגד
אסור"הרמב קנה שאם מיוחדת, הלכה ם

הק דעת ולפי עליו, למנאץ,"לברך חשוב נ
עליו. שמים שם שיש כיון

ב)(
האם בבעיה לעסוק המשיכו האחרונים
לא. או לגזלן שנקנה גזל על לברך מותר

לולב לגבי פסק קארו, יוסף ר' (סי'מרן
iepya:תרמט) edpwc .xyk edtiye alel lfb"

."eilr jxai `l edine ,dyrnכפי ומחמיר
בב עפ"הסברו התוספות"י שיטת י

שמים שם עליו שמזכירים שכל הראשונה,
יצא. לא –

שנקנה,"הב גזל על לברך שצריך פסק ח
ההלכה ללימוד דרכו מעניינת ת"(שואולם

א)"ב סימן החדשות המלהח כך: והסביר
"rvea":בפסוק,"'d u`p jxa rvea..."

כדוגמת – גזל א. דרכים: בשתי מתפרשת
פריסת ב. בצע. הפת.(הפת)בוצע ובציעת

במלה דוקא השתמש תהילים מחבר ואם
שתי חלות שבו למצב שמתכוון משמע זו,
פריסת וגם גזל גם – יחדיו הפירוש דרכי

ב בבבלי לכך: יש אפשרויות ושתי ק"הפת.
ע –א)"(צד אחת אפשרות בהפרשתהעלו
החלה וכוונת מגזל, לברכת"בצע"שמקורה

חלה במסכת ובירושלמי חלה. הפרשת
– שניה שמקורהאפשרות מצה אכילת

מצהבגזל אכילת ברכת והברכה (שברכות,
ע נתקנו סופרים)"הנהנין המחלוקתי .

מצה, אכילת ברכת לענין היא בירושלמי
של נגזלובמקרה שחטיה ולכומצה ע".

אינו שכבר כיון לברך, חייב אחרונה ברכה
כך: ומסביר החפץ בהשבת "cd`חייב

"xnizc,בתחילה – כלל לברך שאסור –
קנין seqa"לפני la`"– קנין לאחר –

האמוראים ומחלקת לו. חייב הוא דמים
למ היא: כך הגמרא עבירה"בהמשך אין ד

י לצאת יכול שלא כיון במצוה"מצוה ח
אין ולסובר יברך. לא – בגזל שמקורה

י שיוצא בתחילה, מברך – עבירה ח"מצוה
וכך בגזל. שמקורה אף על כזו, במצה

הב השיטות:"מסביר את ipiraח d`xpe"

dxiar oi`" ikd xza dpei 'x xn`wc `d

"devn–`nrh iyextl `l` iz` `l

ikdle u`pn `xw dil ixwc `dc ,`zlinc

meyn epiid ± dligza dilr jxal xeq`

dlefb dvndc oeikc ,devn dxiar oi`c`l

devnd ef dlik`a miiwaxra' dehvpy .

lr' dlr jxany dn k"`e .'zevn elk`z

jkl ,dlhal zkxa dil ded 'dvn zlik`

devn oi` xn`w iqei 'xe .dlr jxal xeq`

aiige `ki` i`ce devnc l"qc d`xp ,dxiar

`xw dil ixwc `l` ,dvn zlik` lr jxal

oi` xnelk ,'dxiar devn oi`'c meyn ,u`pn

ok m` `l` dzenlya devn z`xwp devnd

dil iziine (ixi`nke y"`xk) dxiar da oi`

m` ± 'zeevnd dl`'c `xwn di`x `li` 'x

,ozenilya zeevn md ixd ozevnk oziyr

devnd oi` ok m` ± dlefb dvndc oeike

u`pn dil ixw jkld dzenilyadilr jxane

.driva zrya ,'dvn zlik` lr'`zyde

dpei 'xlc ;iqei 'xe dpei 'x ibilt i`na ayizd

iqei 'xle ,dvn zlik` lr dlr jxal xeq`

,u`pn l"dc `l` xeq` oi`dkxaa la`

`ed mincac oeikc r"klc ibilt `l seqaly

u`pn df oi`e deln eilr dyrp el aiig."

תלוי אינו המזון ברכת דין כל זה, ולפי
וצ מברך. שקנה וכיון בקנין שכיון"אלא ל

י יצא – וע"שקנה ר'"ח זה ולפי מברך. כ
יברך לא מצה אכילת שברכת סובר יונה

בכך, לצאת לו אסור שלכתחילה אבללפי



א בעבירה―סימן הבאה מצוה

81

ברה מברך שקנה כיון – אכל כבר ,מ"אם
הב להלכה:"ופוסק dligzayח dkxaae"

`axl l"q ikdc ,iqei 'xk dkldc c"prlp

`l` ,jxal aiige dpew iepyc lfebd wxta

,i"xy`a wqt ikde dkxa iabl u`pn l"dc

,d`t`e dyl ,dpgh ,mihg lfeba `wec edin

el xeq` mgl lfeba la` ,ecia iepy l"dc

dvne iepya dil ipw `lc oeik dligza jxal

d`q lfba `wec ixiin ,inlyexiac dlefb

."dpghe mihg

כשו"הרמ סבר שכתב"א סע, תנד ה)"(סי'
שם:"השו e`yreע gnw e` mihg lfb m`"

cal mince ,iepya d`pwy ,da `vei ,dvn

."el aiig `edהרמ dkxaא:"והגיה oiprle"

."h"nxz oniq yix ,lirl oiir ובסימן±
השו כתב הרי אף"תרמט יברך, שלא ע

לגבי יא, בסימן כתב וכן בשנוי, שקנאו
ומג בשנוי. שקנאה גזולה סבר"ציצית א

הרמב"כב את שהביא חמץ"ח, בהלכות ם
ואח הסביר:"ומצה m`eכ cibnd axd azke"

gken k"` ,g"i da `vei iepya d`pw

`dc zexedl yi oke n"dxa eilr oikxanc

la` .opilf` `xnegle `id `ziixe`c n"dxa

`id opaxcy ,jxai `l 'dvn zlik` lr'

`xity edil` 'x wqt jke .opilf` `lewle

dynא)"(מוהר ikxca e`iady ,b`xtnו"(קצ
א')"ס azk,ק eizedbda bxtn `"xdene :l"fe

la` `ziixe`c `idy ,jxal yi seqa `wecc

."jxal oi` dligzkl

סיכום
שנקנה גזל על לברך יש אם מחלוקת

השו הנהנין. וברכות המצוות וכן"ברכות ע
עפ"הרמ יברך, שלא פסקו הרמב"א ם"י
לברך"ועפ שאין הראשון, בתירוצו תוס' י

הב באיסור. הקשור כל על פסק"כלל ח

ברה לגבי לו,"שיברך. שנקנה גזל על מ
המג ולמוהר"לדעת חייבים"א מספק א

שברה כיון ולב"לברך, דאורייתא חייב"מ ח
וכבר להחזיר יכול שאינו כיון לברך. ודאי

הגזל. את קנה

ג)(
האם היתה, שנוצרה, מיוחדת בעיה
ואפילו בלעיסה גזול מאכל לקנות אפשר
ברור ראשונה בברכה אחריו. לברך
ולא יוצא בדיעבד רק שהרי שיאסר,
שנראה למעלה הבאנו וכבר לכתחילה.

ברא פרושו לפי נתנאל ש,"מהקרבן
לרא בה יוצא גזולה במצה ש,"שבדיעבד

קונה. שלעיסה כיון עליה, ומברך
תשובתו:"הב בסוף כתב lfbaח la`"

,iepya d`pw `lc oeik d`xp ,diet` dvn

,dligza jxal el xeq` lkd ixaclla`

eli` ,u`pn elit` epi`e jxal leki seqal

diet` dvn lfb"שקנאה כיון אומר: הווה
י יוצא ברה"בלעיסה ומברך מ."ח
המג כתב וז"וכן lfbל:"א elit`c xyt`e"

e`pw xak dlk`yk ,oefnd zkxa jxan ,mgl

yi m` wtzqn ,h"nxz oniqac cere .iepya

`xnegl opihwp n"dxaa k"`e seqa jxal

."`id `ziixe`ccהק עליו "k"keנ:"והשיג

`"bnוכו')"(שברה חטים גזל על e"vw,מ oniqa

...mgl lfb elit`c xyt`e :cer miqy `l`

ian ipi`e`vi inp dlefb dvna k"`c ,o

iepiya d`pw xak `dc ,caricadi`xe .

d`pw mzdc ,`id melk e`l h"nxz oniqn

± df oecipa k"`yn ,devn reiq ilan iepya

d`ad devn iede devnd reiq i"r `a iepyd

."jxan oi` r"kle dxiaraהק נ"כלומר,
אבל וכו', שקנה אמנם, נכון מקשה:
ממש ההגדרה זוהי הרי גזולה מצה באכילת
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– המצוה שבסיוע בעבירה, מצוה קיום של
וע גזל. העבירה את קונה המצה, כ"אכילת

ולכן המצוה לקיום מסייעת העבירה
יצא שלא יברך, שלא ודאי מצה באכילת

המצוה."י לברךח יכול זה, לפי סתם, בלחם (אבל
בשנוי) הקשקנאו על וקשה מנקודה". נ

הרא בשיטת כתב עצמו הוא הרי ש"אחרת:
גזולה במצה יוצא עליהשבדיעבד ומברך

שהמגמ"ברה שכיון לתרץ וצריך אמר". א
הרמב בדעת חטים בגזל דבריו סבר"את ם,

בדעת היא לחם לגבי המסקנה שגם
המגם"הרמב על מקשה מה הלא"(ועוד, ממצה א
להקשות"המג היה וצריך בלבד. לחם לגבי כתב א

הב .ח)"על

ד)(
המחלוקת תחום את במקצת שינה

וברה הנהנין ברכות הט"לענין – ז,"מ
הרמב מח' את והראב"שהסביר רק"ם – ד
בשוגג איסור אכל לכו26אם במזיד אך ע",

וז יצא. לא bbeyaל:"לדעתו i`ce `l`"

ezlik` oi`c m"anxdl l"qe ok opixn`

."llk dlik` zaygpהסביר:"ולראב "n"yד

,cifna epiide u`pn `edy `l` ,dkxa jiiyy

k"`e ue`p o`k oi` bbeya ok dyr m` `l`

."dkxa aeig xity eilr x`yp,וחולקים
הרמב והראב"לדעתו, אך"ם בלבד, בשוגג ד

הראב גם – לברך."במזיד שאסור מודה ד
ביוה לחולה זאת לאכול"ומשוה שאסור כ

m"anxdl jxai `l dpkqd zrya elit`c"

`"ayxd zaeyzn rnyn okeתשצד)"(ח סי' .א

c"a`xd wleg df lrebbeyacoeik jxai

."dpdpy:פוסק xnelובסוף dvxz m` s`e"

n"n ,ok y"`xde c"a`xd ixac yxtp `lc

lke`dc ,ok rixkdl xity d`xp dkld oiprl

."eixg` jxai bbeya xeqi`

השלחן ערוך בעל כך על אותו התקיף
ס קצו idp:ד)"(סי' bbeyae ,midenz mixacde"

`xeqi` seq seq n"n ,dfa aiig epi` `edy

mewna la` .dkxa llka df oi`e lik`w

iede dxizd dxezdy ,lik`w xzid ± dpkq

"!?dfl df oipr dne .ynn xzidkברכה היינו,
של בסופו בשוגג איסור על מבורכת אם אף

ואסורה. איסור על ברכה היא דבר
הרי אותו התקיף אחרת ש"מנקודה

ח"(שונתנזון ומשיב שואל ח)"ת שאלה :א
envra azk f"hdy jtidl d`xp c"prl"

mc` ly eytpy meyn xeq`c `d yxtl

xeqi`d on dzeg(באיסור aygp(קצה epi`e

rcepyk i`cec ,bbeya lk` m` f"itle d`pd

aygp `ly `vnpe lk`y dn lr xrhvn el

ixdy ,cifna la` .jxal ie`xdn epi`e d`pd

seq ,ryx `edy jka dn xeqi`a zepdil dvx

."jxai `l recn ,zepdil dvx ixd seqל"ונ
שלש הללו האחרונים שלשת בדברי שיש
לערוך הנהנין. לברכות שונות גישות
איסור כאן יש האם מסתכלים השלחן,

הט דעת לברך. אסור – שיש ז,"וכיון
מותרת הנאה על נתקנו הנהנין שברכות
אחד מצד הצרוף: על ומסתכלים לאדם
ידוע היה לא שני ומצד הנאה כאן היתה

בכלל26. ומזיד שוגג מהריטלגבי עיין פ", בכורות (הלכות ד"א סד סי' ""ח שרק"ואולםה שכתב, ,(
י לצאת יכול ר"באונס ועי' לא. ומזיד שוגג אבל בעבירה, הבאה מצוה מסכת"ח סוף טויבש ש

ע ל דף י"סוכה יוצא שבשוגג שכתב אתוון"א, ועיין טויבש, שמואל כר' שסבר נבחר, כסף וכן ח.
עבירה. שעשה אף על שיצא מתעסק, לענין כד, כלל דאורייתא
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לגביו והנאתו עליו אסורה שהיא לאדם
וע מותרת ברכות"היתה שהרי מברך, כ
על מברך במזידהנאותיוההנאה אבל ,

אף ולכן עליו, שאסורה הנאה כאן היתה
כך. לשם נתקנו לא ברכות נהנה אם

שו"ולשו ועל"ת בלבד עליו מסתכלים מ
ולענ יברך. שנהנה וכיון בפועל ד"הנאתו

לרי לסייע מהמאירי"אפשר נתנזון ש
שכתב: dxiarבברכות, xaer `edy i"tr`"

epi` ,ue`pe dareze dllw ezkxaei`yx

."dkxa `la zepdil

הפמ נשאר זו לבעיה קצו,ג"ביחס (סי'
אברהם) מהמשפטים"בצאשל אחד לגבי ע

הכס בסוף שם"הקשים כתב ברכות. בהל' מ
epiaxמ:"הכס xaeqe"...ם)"(=הרמבdny ,

xnel `l` ,`wec e`l ± jxal xeq` exn`y

epi`c epiax azke .dilr jxal jixv epi`y

`eddc meyn ,seqa `le dligza `l jxan

jiiy `l ,aiig `ed minc seqa lfebc `nrh

."oixeq` x`ya `le lfba `l`פי על ומשיב
הפמ אלו ldn'ג:"דברים `"t n"qk oiire"

epiax xaeq" :azkc h"id zekxaם)"(הרמב
azkc(הירושלמי),`wec e`l jxal xeq`

n"xdl mbc rnyn .y"ieri ,jixv epi`y `l`

i`ce ,`ed k"`e .r"ve ,jxan ± dvx m`

.r"ve ,jxanc dpwe lfba n"dxa± bbeyae

m` n"xle li`ed f"hd y"nk ,jxanc l"i

jxan dvx."שבירושלמי כיון אומר הוה
ולכס אסור, גזולה שמצה רצה"אמרו אם מ

ברה לברך חייב יהא על"מברך לפחות מ
בשוגג. אכילה

סיכום
של מקרה לדוגמא נעלה זו עבודה לאור
צדדים אלו ונבחון בעבירה, הבאה מצוה

הלכה: לפסק להגיע בכדי לבדוק עלינו
גזולות? תפילין המניח דין מה

העבירה האם לבדוק צריך לראשונה
ונפסקהבשעתנעשית היות וזה המצוה,

כר בזמן"הלכה נעשית העבירה אם שרק י
בעבירה, הבאה מצוה בה יש – המצוה
האם לדעת עלינו לפיכך נפסלת. והמצוה
גזל: על עובר הוא התפילין הנחת בזמן
לפני הגזולות התפילין את קנה לא אם

המצוה ע"(עקיום או ושנוי יאוש החזרת"י י
לכושווים) כמעט הרי מצוה"– כאן יש ע

בעבירה לריטבהבאה בהן"(מחוץ הרואה א
מרשות הוציאן ולא מאחר שאולות, תפילין

.הבעלים)
האם – בירור הטעונה שניה נקודה
רוב דעת החפץ? בגוף הוא האיסור
בגוף לעבירה נחשב שגזל היא הפוסקים

עהחפץ למרדכי אהרן)"(מחוץ מטה .פ
האפשרות האם – שלישית נקודה

המצוה תפילין)לקיום י"ענוצרה(הנחת
הרא(גזל)העבירה פסקו". והתוספות ש

המצוה לקיום הגורמת עבירה היא שגזל
בעבירה. הבאה למצוה נחשבת היא ולכן
שדבר הסברה עומדת דעתם לעומת

בהיתר לעשותו שאולות)שאפשר (תפילין
באיסור משום(גזל)ועשאו לפסלו אין –

בעבירה הבאה יוסף)"(פנמצוה פורת .י,
להלכה. התקבלה לא זו שסברה כנראה

מסתבר אלה נקודות שלש לאור
הבאה מצוה היא גזולות תפילין שהנחת

נראה זה, כנגד לגזלן. שאחריםבעבירה
תפילין. מצות חובת ידי בהנחתן יוצאים

כל לדעת הברכה: היא נוספת בעיה
– בעבירה הבאה מצוה שזו הסוברים
אחרים לגבי אפילו יברך. שלא כמובן
קיימת – אלה גזולים תפילין המניחים
או הנחתן על לברך עליהם האם מחלוקת

לא.
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ב סימן
המצוה מן פטור במצוה עוסק

עוסק לדין עקרוניות גישות שתי א.
האחת הגישה המצוה. מן פטור במצוה
המצוות. שתי את בחשבון לוקחת
אלא שתיהן, את לקיים צריך ומלכתחילה
את מלקיים פטור באחת התחיל שאם
בגלל בראשונה שעוסק זמן כל חברתה
השניה הגישה בראשונה. ועיסוקו טרדתו
אם אלא וחיובים זמנים לשקול שאין טוענת

מחברתה. לגמרי פטור באחת התחיל
הנ בדחיית"עיקר היא הגישות שתי בין מ

כגון עוברת. שאינה מצוה מפני עוברת מצוה
מצות לעומת חסדים בגמילות עיסוק
צריך אין הגישות שתי לפי שמע. קריאת

ק לקרוא כדי חלוקים"להפסיק אולם ש,
צריך הראשונה הדעה לפי הפטור. בסוג
יכול אינו אם ורק שתיהן את לקיים לשאוף

וע המצוה"פטור, עשית לאחר אף כ
המצוה את ולקיים לחזור צריך הראשונה
השניה הגישה לפי זאת לעומת הדחויה.

הדחויה. מהמצוה לגמרי נפטר
הב דברי הם הראשונה הגישה ח"(אוי"כפי

ח) aiwr`(כו.)"dkeq:לח, oa `pipg iax xn`

mdixbze md zefefne oilitz mixtq iazek

ixken iiez`l miny zk`lna oiwqerd lke

one dlitzd one y"wn mixeht zlkz

miiwl dxeza zexen`d zevn lkne oilitzd

wqerd lk xne` didy ,ililbd iqei iax ixac

.devnd on xeht devnadryac xnel jixve

`ly xn`wc `wec ozevna oiwqer ody

zxg` devn zeyrl ick ozevnn ewiqti

od ixd ozevna oiweqr mpi`y drya la`

zevnd lka miaiige mc` lk x`ykenke

zetqezd my eazkyד י: שלוחי)"(סוכה ה

y"`xdeו)"(פ סי' miqipב epiax axdeד ה"(יא.
onואיכא) mixeht devn igely opzc `d iab

my l"f md eazky dn itle dkeqdepiid

e` oilitz egipi m`y oipra `edyk `wec

zevnd x`yn zg` eniiwi e` y"w e`xwi

da miweqr mdy devnd lhazmc`y oebk

eiykr `xiiya e` mia yextl dvex cg`

el xyt` i`e zlkz e` oilitz zepwl dvexe

devnd miiwi xbzd e` xteqdy cr oizndl

,ecil d`addyri oizndl el xyt` m` la`

`id m` ecil d`ad devn xbzd e` xteqd

zxaer devnmixtq aezkl xefgi jk xg`e

epiax azk oke oxknl e` zefefne oilitz

mgexiח"(ני סוף קה.)"ג wece`ג ef `ziixa lr

ewqrziy drya ozk`lnn oilhaznyk

."zxg` devna

והשיקול"ולפי בדוחק, היא הדחיה ד
שתיהן. את לקיים אפשר האם הוא העיקרי

אינה"כמו הנדחית שהמצוה מחמת כ
הכניסה קודם שאף נראה לגמרי נדחית
היטב לחשב העושה יצטרך הדחיה למצב

לאו. או הדחיה למצב שיכנס ראוי אם
הב מביא לעומתם כעין"ב. שונה גישה י

מעל יורדת הנדחית המצוה היינו 'הותרה'.
במצוה לעסוק שהתחיל כיון לגמרי הפרק
צורך אין המצוות קיום וקודם אחרת.

מצוה. כנגד מצוה לחשב
הב"ז axd:(שם)י"ל zrc ok oi` la`"

miqip epiaxד יא. ואיכא)"(שם azkה `edy

devnd on xeht devna wqerdy mylr s`

lky itl mdizy z` miiwl leki `edy it

ezaiig `l mewn ly ezk`lna wqer `edy

zexg` zevn miiwle gexhl dxezt"r`
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jixv epi`y lky i`ce `picen edine .xyt`y

leki dpey`x devna ekxck `l` llk gexhl

ici `vi i`ce `peeb i`dkac dipy ici z`vl

.l"kr rx `xwi l` aeh zeidne odizy

zdbda my aezk miqip epiax axd ixacke

i"xiy`(ו rexf(סי' xe` myaרצט)"(ח סי' .1ב

iazekl ef `ziixa dxht `lc xnel xyt`e

meid lk mzgpd zevnn `l` 'eke mixtq

ogipdl md miaiig dlitze y"w zrya la`

oke [miny] zekln ler mdilr lawl ick

dpei x"d azk(ראשון דיבור ט: ".(ברכות

הר של כמה"ראיותיו על נשענת לדעתו ן
לגמרי שפטורים שנראה במצוה עוסקים

אע אחרות יכולים"ממצוות שבקלות פ
אותם כגון ב)(סוכהלעשותן. שבאוי,

פסולה בסוכה וישבו נחמן רב פני להקביל
חתן או כשרה. סוכה חפשו ולא דעתם לפי
את המשמר או קורא, ואינו לקרות שיכול

אע קבר החופר או להפסיק"המת שיכול פ
אחרות. מצוות ולקיים

הנ בענין"ג. מתבלטת הדעות שתי בין מ
לדעה ומזוזות, תפילין ספרים כותבי
האם לשקול צריך הכתיבה בעת הראשונה

וע עובר השניה המצוה צריך"זמן הוא כ
ולשיטה העוברת. המצוה לצורך להפסיק
אינו שוב בכתיבה שהתחיל כיון השניה

אחרת. מצוה לקיים נצרך
המצוה."נ עסק בהגדרת הן נוספות מ
עתוס' כה ד"(סוכה שלוחי)"א הראה ש"וכן

פ ו)"(סוכה סי' הראשונהב בשיטה הדוגלים
ר של מנוחתם את רב"מסבירים בר ורבה ח

נחו ושלא בסוכות הנהר גדת על הונא
סוכה יבנו או יחפשו שאם בכך בסוכה

הראבי וכן ממצותם. תרלה)ה"ייטרדו (סי'
מצותם את יקיימו שבמנוחתם משום

הר אולם האו"היטב, וכן מסבירים"ן ז
אחרות ממצוות בכלל שפטורים בפשטות

נשים"וע כמו לקיים מותרים רצו אם רק כ
שהז עשה מצות מהר"(שוג"בקיום או"ת ז"ח

קפג) כמוסי' האו". מסביר רצט)"(חז"כ סי' ב
פטורים ומזוזות תפילין שכותבי שזה
פשיטא, הוא כתיבתם בעת אחרות ממצוות
בעת אפילו שפטורים הוא בדבר והחידוש
לזמן להניח יכולים שלכאורה ומכירה קניה
המצוות את ולקיים בכך העיסוק את מה

העוברות.
הר לשיטת נוספות ראיות ניתן"ד. ן

זבחים ממסכת עלהביא "mipdk:א)"(יט

± ocnrna l`xyie opkeca miele ozceara

."oilitzd one dltzd on oixeht

רש olי:"ופרש `niiwc ± oilitzd one"

כה) דף devnd".(סוכה on xeht devna wqerd

ורגע רגע בכל שעוסקים מדובר שאין וברור
ואעפ התפילין."בעבודה מן פטורים כ
הרי עף"מדברי ז כמיב)"(שבת הכרעה אין

הרי סובר. לדבר"מהשיטות הפלגה מתיר ף
אף על שבת לפני ימים שלשה בתוך מצוה

ע וה"שמתבטל שבת, מעונג כך להליכה"י ה

פ"ז1. (סוכה אשרי הגהות ""ל ו): סי' באב כגון"אבל ברגליו או בידיו במצוה העוסק דכל חילק ז
לעני פרוטה למיתב שעתא בההיא מיפטר מאכילה או אבידה בהמת לקיים"אעמשקה דאפשר ג

אחר,שניהם אבל מתעטף או לובש שהוא בשעה פטור בציצית מתעטף או תפילין לובש וכן
ורבה חסדא רב וכן במצוה, עוסק קרוי זה ואין חייב תפילין לבש או בציצית נתעטף או שהשקה

אע דנהרא ארקתא גנו דהוו הונא רב שהיו"בר דהואיל משום פטורין לסוכה ללכת יכולין שהיו פ
מא דפטור. להשקות בהמה אבידת כמוליך הוי לשם הגיעו לא ועדיין מצוה לדבר ."ז"הולכים
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בע פרסאות מג' לדבר"יותר שמותרת ש
של עיירות על מצור לשים אסור או מצוה,
משום השבת לפני ימים מג' פחות נכרים

שבת. עונג
הרמב בפה"מדברי ג"ם שסבר"מ נראה כ

אבות במסכת כתב כך זו. מ"(פכשיטה :א)"ב
aygiiy devna xdfdl ie`xy xn` jk xg`"

zcinle lbxd zgny oebk ,dlw `idy da

enk ,dzxneg dx`azdy devnae ,ycew oeyl

,df zaiq mye .gqt zhigye zivive dlin

oiprd df xe`ae ,oxky ozn rcei dz` oi`y

dpnn ± dlek dxezdy ,dfe ,xtq`y enk

zeevn mpn` .dyrz `l zeevne dyr zeevn

lk lr yperd aezkd x`ia dpd ,dyrz `l

lceb rcp zebxcnd dl`ne ...odn zg`

x`azp `l ± dyr zeevn la` .ephewe `hgd

rcpy cr ,'d lv` edn odn zg` lk xky

,dfn dhnl odn dne aeyg xzei odn dn

`le ,ipelte ipelt dyrn zeyrl deiv `l`

,'d lv` lecb xzei mdipyn dfi` xky rceii

xwird df iptne .oleka lczydl ie`x jkitle

,'devnd on xeht devna wqerd' :exn`ilan

dziiyra wqer `ed xy` devnd oia dywd

.epnn selgz xy` zxg`de:exn` ok mb dfle

m` :xnel epevx ,'zeevnd lr oixiarn oi`'

epnn xearz l` ,devn dyrn jl oncfd

."zxg` devn zeyrl ick epgipze

הרמב מדברי שמעת"עולה במפורש ם
היא אין שוב קלה אפילו במצוה שהתחיל
ועוברת. חמורה אפילו מצוה משום נדחית

זרוע באור כתב סימן"(חוכן סוכה הלכות ב,
מלארצט) הוא השניה המצוה על שהפטור

ז שתיהן. לקיים יכול "p"deל:"ואפילו

igelyl hxt jxca jzkla x"zc `xazqn

i`n` mdipy z` miiwl leki epi` i`e devn

wlzqi dinrh i`nc dixhtinl `xw jixhv`

zxg` devna wqrzie da wqery devnd on

devn xeara wiay `l dlw devn 'it`

zevn ly oxky ozn rcei mc` oi`y dxeng

axd z` oiynynd micark eidz l`c eze

lekiy t"r` i`ce `l` qxt lawl zpn lr

zxifbe `pngx dixht mdipy z` miiwljln

."`id

הריטב שיטת כשיטת"ה. נראית א
לכשעצמו שהעיסוק סובר הוא מחד ביניים.

וע פוטר סובר"אינו הפטור בהרחבת כ
כתוס'.

הריטב דברי עא"אלו י "`exn:ב)"(סוכה

'it .ixihte devn igely op` dilxyt` i`ya

xg` oixifgn eid m`y odizy z` miiwl

oilhae daxd oicexh eid dxyk dkeq

mdipy miiwl mdl xyt` m` la` ,devnn

on xeht devna wqerd oicn mixeht mpi`

devndopixn`c `idde בא), פ' (מכילתא
i`dn e`l ,oilitzd on xeht dxeza wqerd

`l` ,mdizy miiwl xyt` `dc `ed `nrh

ecenlza dcexh ezaygnc meyn `nrh

giqi `ly jixv oilitze zrcd gqid `ki`e

ze`ivi wxta `zi`ck uivn e"w mdn ezrc

zaydי א')"(שבת l"pk".ב ,

שתי שחשבון סובר מאידך, אולם
אבל המצוה קיום קודם אך שייך המצוות
מצוה להניח אסור במצוה, התחיל אם

מסכת באותה בה. עשהתחיל כה א)"(סוכה
הריטב `l`א:"כתב xhtin `lc oeike"

`hiyt `xw il dnl ef devna wqer ecera

l"ie ,zxg` devn iptn ef devn gipi dnl

ef devn gipdl ira elit`c l"nw `dc

oi` dpnid dlecb zxg` devn zeyrl

xhtinc `ed ixehti` `"cq ,ecia zeyxd

carinle `d waynl ira i` la` dpin

on xehtc oeikc l"nw ,ecia zeyxd jci`
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ly xack eiykr elv` `id ixd zxg`d

`edy xac iptn ezevn gipdl xeq`e zeyx

,zeyx ly`ki`c b"r`c aezkd epcnl cere

z`ixw oebk i`ce onfl dreaw devn dilr

el z`a okl mcewe gqtd zhigye rny

ligzi m` zxg`d on eplhazy zxg` devn

,daecil d`ay efa ligzdl `ed i`yx

epi`e ,lhai zxg`d on lhai m`e eiykr

eilrn dwxetyk dpnn envr wxet aeyg

eilr devnd aeig oi`y ,devn xac zngn

zncew dpey`xe dpnf ribiy cr."l"pk ,

מצוה לצורך שאפילו מדבריו, למדנו
הימנה וגדולה אתאסוראחרת להניח

הראשונה בההמצוה לעסוק התחיל .כאשר
לעומת הרשות כדבר לו נחשבת והאחרת

כמו בה. שעסוק לחׁשב"זאת צריך אינו ֵכ
מתחיל אלא אחרת מצוה לקיים שיצטרך
מצוות. עול מעליו כפורק ואינו שלפניו בזו
כל אלא י, בדף לדבריו סותרים דבריו ואין
קודם הן המצוות שתי בין החשבונות
עליו, שתיהן חיוב אם במצוה שהתחיל
מכל פטור בה בפועל שעוסק בעת אולם

אחרת. מצוה
הגמ' דברי על עוכן לב :א)"(קידושין

ipiwyd xne` `a` :xne` `izn oa xfrl`"

`a` ceak ip` gipn ,zeyrl devne ,min

miaiig `a`e ip`y ,devnd z` dyere

xyt` m` :xne` dcedi oa iqi` ;devna

ici lr dyriz mixg` i"r zeyril devnl

ax xn` .eia` ceaka `ed jlie ,mixg`

."dcedi oa iqi`k dkld :dpznכתב
שם)א"הריטב epkxved:(קידושין efa yexit"

la` ,eiptl odizyydevna xak ligzdyk

ol `niiw `d zxg` devn ecil z`ae

`icdaי א')"(ברכות xehtא devna wqerdy

devnd onmdizy zeyrl xyt`yk elit`e."

ברמב דבריו ן."וכעין
הרמ של לדינו ביחס הדברים על ה"וחזר

ע ל l"f:א)"(שבועות ield xi`n epiax zrce"

`yixa dixbz dil opixyc opaxn `axevlc

opixn`cke ,`pixg` `pica egzt elit` epiid

,diwlqe dinw `pic dedc `caer `edda

epi` dfy mixne` izeaxe`pica wiqr i`c

lkn xehty `ed devna wqer ipixg`c

,dax devn `id elit`e devnexn` `le

e`ay t"r`y `l` `yixa dixbz ixyinl

`niiwe mixg` mipic ilra dfl mcew eiptl

oey`x mze` xehtl oernyz lecbk ohwk ol

,dxez ceakc dyr meyn edl oiwlqn ,oey`x

`pic dedc eyexit ikd inp mzdc `caere

gzt `l oiicr la` ocinl dinw inzic

..."dia

וכ הזוהר"ו. מדברי ענ קפו בלק א)"(פר'
הר והאו"כשיטת שר'"ן מתאר הזוהר ז.

ק קראו יהודה ור' בעונתה"יצחק שלא ש
חתונה צרכי בהכנת שהתעסקו משום
יכלו לא שהתחילו שכיון ומשמע לעניים.

ולקרות .2להפסיק
תרומת סבר שיטה שכאותה ונראה

הדשן בתרומת ז)"(חהדשן. סי' אתא פוטר
מקודם בשבת וכלה חתן בסעודת האוכלים
מן המנחה תפילת זמן ועובר המנחה,
שמחת במצות שעוסקים משום התפילה

ואע"חו מן"כ, פטורים להתפלל שיכולים פ

הגר2. נבנצל"הערת אחא החתונה צרכי להכין אפשר אי כשהיה מיירי אולי כ?":
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.3התפילה
בשו בארוכה מהר"ויעויין זרוע"ת אור ח

קפג) אביו.(סי' שיטת שבאר
מברטנורא"וכ עובדיה ר' מדברי (סוכהנ

מ"פ wqerdy:ד)"ב ± mixeht devn igely"

drya cala `le .devnd on xeht devna

drya elit` `l` ,mixeht devna oiwqery

eax ipt liawdl jled oebk ,da miweqr oi`y

mieay oeictl e`eziipg zrya s` xeht."

אחרות מצוות לקיים שיכולים ודאי ואלו
ואעפ חנייתם פטורים."בשעת כ

השו בכך שנחלקו ונראה והרמ"ז. א"ע
חיים ח)באורח סעיף לח oilitz:(סי' iazek"

lke mdixbz ixbze mdixbze md zefefne

zgpdn mixeht ,miny zk`lna miwqerd

.dltze y"w zrya zlef ,meid lk oilitz

zrya ozk`ln zeyrl mikixv eid m`e :dbd

.oilitze dltze y"wn oixeht f` ,dltze y"w

m` zxg` devnn xeht devna wqerd lkc

leki m` la` ,zxg`d xg` gexhl jixv

dyri ,gxeh `la zg`k odizy zeyrl

odizyא בשם אשרי ור"(הגהת הישן)"ז פ' ".ן

הלכה דובביאור לח צריך)"(סי' אם כתב:ה
zetqezdc s`e o"xd azk oke a"na oiir"

rnyn n"n ,dfa oixingn e"ixe y"`xde

o"xdl dkldl minikqnc `"nxde i"adn

f"e` mya `"bdezenevrd zei`xd iptn

n"dd mya `iad `"nd oke .dfl e`iady

xehtc mixaeq k"b mipe`bde m"anxdy

azk xacd mrhe .odizy miiwl lekia elit`

mewn ly ezk`lna wqery lky itl o"xd

zevn miiwle gexhl dxez ezaiig `l

oke zevn dnk miiwl f` lekiy t"r` zexg`

gpy t"r` mlekn xeht znl xaw xtegd

hrnwqer oiicr `xwp egep zrya mby

xetgle xefgl egek wfgzi f"iry devna

zzl f` lekiy t"r` f` xeht `ed okle

yealy in la` elv` cnerd iprl dhext

(או3. אברהם המגן כך על ס"העיר לח סי' ""ח ז): רמק בתשובת קל"כתוב סי' שחייבים"א דהאידנא ב
[כמ"בק ותפלה ס"ש ע' סי' דה"ש בתפילין גם חייבים עכ"ג] בעצמו שקר עדות מעיד כאלו ל."ל
הרא"וצ לדעת דהא בק"ע איירי חייבים שושביני' שילא ר' דתני הא פטורים"ש בתפילין אבל ש

וי אשבתות דהוה מידי שפטור כיון בעצמו שקר עדות דמעיד אמרינן לת"ולא ועוד ולילות ק"ט
בק חייבים בשעת"נמי אבל היום בכל היינו פטורים דקתני דהא לומר ודוחק מתפילין ופטורים ש

ע"ק דוחק דזהו חייבים וצ"ש בק"ש. שחייבים קאמר לא דבגמרא לכן"ל ראשון בפסוק אלא ש
משא"ל שקר עדות כמעיד ק"ה בכל שחייבים לדידן ג"כ חייבים כמעיד"ש יהא שלא בתפילין כ

רש מלשון אבל שקר. ק"עדות בכל דחייבים משמע ראשון"י בפסוק אלא כוונה צריך שאין אלא ש
פטרו"ובת גאונים והרבה מנחה זמן והגיע בשבת נשואין במשתה מסובין שהיו כתב ז' סי' ה

דס מנחה רש"מלהתפלל כדעת וא"ל המצוה מן פטור במצוה דהעוסק משום דפטורים דהטעם כ"י
להרא אבל לזמנינו. זמנם בין חילוק דס"אין שאין"ש הטעם אלא הם במצות עוסקי לאו שהם ל

א לכוון שבלא"יכולים אנו כ"כ מכונים אין ובל"ה חייבים ג"כ כתב המשתה"ח בבית פטורים כ
ובב חופה רל"של סי' דס"י משמע ול"ב לאסור וה"ל הפסיד לא דהמיקל הקיץ"נ בימות ה

ה דאז עמהם מיסב שהחתן ובלבד מכולן פטורה הבוקר עד נמשכ' הנשואין סעודת וישלפעמים
רש לדעת ועס"מצוה וס"י ע' רל"ס רא"ס תשו' וע' סמ"ב וכ"ח שאין"ח נוהגים שבמדינתו כתב ה

ר אבל ראשון ביום תפילין מניח ול"החתן להניח שצריך כתב הלוי כמ"ש המשתה"נ דבשעת ש
וכ הש"פטור מל' ."ע"מ
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`xwp epi` devn miiwny t"r` oilitza

`l` zevnd lkn xhtdl devna wqer

oiprl oke k"g` `l la` oyaely drya

f"k a"na izazky enke dcia` xnyn

`"nxd k"yne .f"e`e o"xd ixacn x`azn

siqen epi`y l"x gxeh `la 'eke m` la`

gxeh `l` dipyd devn liaya llk dgxh

leki dpey`xd devna ekxcke odizyl cg`

ici z`vl d`xi i`cea f` odizy ici z`vl

azk ok ,rx `xwi l` aeh zeidnc odizy

`xnbdn f"r my `iady di`xdne my o"xd

icin my `xnbd iywn `l d"l`c oicd

."oiireבשו לגרש"ועי' מלאדי"ע סי'"(אוז ח
הרלח) בשיטת צידד הוא והאו"שאף ז."ן

והנדחות הדוחות המצוות גדר לגבי ח.
הרמב דברי לעיל במצוה"הובאו שעוסק ם

שמחת כמו קלה במצוה עוסק אפילו הוא
אחרות. מצוות דוחה עברית ולימוד החג

האו קלה"וכן שמצוה זו בלשון השתמש ז
חמורה. למצוה דוחה

בסוכה הגמ' דברי על עוכן "`l`:ב)"(כה

devn zna oiwqerרש)"" מצוהי: מת דוקא לאו
בהם להתעסק שמצווה מאלה lgy)"אלא eid

..."gqt axra zeidl odly iriayמפרש
efgcי:"רש ab lr s`e ± odly iriay lgy"

oihgey oi` :xaqwc ,exzyi` `l ,`zxe`l

opirny mewn lkn ,uxy `nh lr oiwxefe

ixdy ,devnd on xeht devna wqerc dipin

s`e ,gqtd iptl mini dray odizna e`nhp

zlik` mci lr akrz ef d`nehy it lr

jpi` jcil d`ad dlw devn :`nl` ,odigqt

."`eal dcizrd dxeng iptn dzegcl jixv

רש מדברי המצוה"נראה עשיית שלפני י
ק יוכל שלא לחוש צריך אתאינו יים

וכ ממנה. החמורה הריטב"האחרת א"כ
לעיל)"(הו במצוהד אפילו התחיל כבר שאם

בחמורה לעסוק כדי לעוזבה אסור קלה
ממנה.

רמח)"(אוהטור סי' xacכתב:ח oiprle"

oebk jled mc`y mewn lky z"xt devn

exiag ipt ze`xl e` dxegqllkd aiyg

devn xac`l` zeyxd xac daeyg oi`e

."liihl jledyk

יוסף ד)"(אווהבית אות רמח סי' לאחרח
ר דברי שהביאו הראשונים את ת,"שהביא

הוא חברו פני שלראות דבריו את דחה
והביא אחרות, מצוות הדוחה מצוה בגדר

וסיים: הראשונים מן לכך "lkneראיות

xity ied l`xyi ux`l zelrly azk mewn

y"xd azk oke devn xaclתשב"(שו ח"ת א"ץ
כא) ".סי'

הריטב כתב ה'עיסוק' לגדר ביחס א"ט.
א) כה, jzklae:(סוכה aizkc oeik `niz ike"

`linn devn xacl ezkla xhtpy jxca

,`ed oky lke ynn devna wqeryk opirny

`l` azk `l eli`c l"i ,jzaya il dnle

devndyk dil opinwen ded cegla jzklae

,ynn devna wqer `edy dnvr dkilda `id

dlk zqpkdle znd z`vedl jledd oebk

oi`y devn xacl jled la` ,lbxl dlere

z`ixwn xhtin `l devn ly dteb dkildd

aizkc `zyd la` ,devn x`ye rny

jxca jzklae xziin devna wqerl jzaya

devn xacl jledl."

לעני. עיון ד:"וצריך
במשנה פנאמר מ"(סוטה "dna:ז)"ח

la` zeyxd znglna mixen` mixac

elit` oi`vei lkd devn znglna(ב (יואל
dcedi iax xn` dztegn dlke excgn ozg

la` devn znglna mixen` mixac dna

ozg elit` oi`vei lkd daeg znglna

."dztegn dlke excgn
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עובגמרא מד zeyx:ב)"(סוטה :opgei x"`"

opaxc devn ,dcedi iaxc devn `id ef opaxc

:`ax xn` .dcedi iaxc daeg `id ef

,daeg lkd ixac ± yakl ryedi zengln

,zeyx lkd ixac ± dgeexl cec zia zengln

izil `lc miakek icaer ihernl ± ibilt ik

;zeyx ixw xne ,devn dl ixw xn ,ediilr

on xehty devna wqerl ?dpin `wtp

."devnd

בהסברת חלקו ורבא יוחנן ר' לכאורה,
ר מחלוקתם"מחלוקת יוחנן ר' לפי ורבנן. י

היא ההלכתית והמשמעות במונחים, היא
מחלוקתם רבא ולפי במצוה. עוסק לגבי
האם נחלקו שעליו מסוים מלחמה בסוג
מלחמות בשאר אבל מצוה או רשות הוא

נחלקו. לא
רש הרמב"אולם וכן בפה"י לא"ם מ

מורכבים הפירושים שני אלא, כך, פרשו
חלקו:"זב אחת במלחמה ורק "iherinlז.

."ediilr ezil `lc miakek icaerיוחנן ור'
רבנן של הרשות מלחמות שמתוך לומר בא
מצוה מלחמת מוגדרת המלחמות אחת

יהודה. דר' אליבא
איך וכי הסבר. טעונים הגמ' דברי אולם
ניתן וכי מלחמה, באמצע להפסיק אפשר

ק זמן שעתה ולהודיע מלחמה ש"לעצור
פיקוח זה הרי במערכה, להפסיק וצריך
יוחנן שלר' מסבירים היינו ואם נפש?!
לפחות המלחמות סוגי בכל המחלוקת
שקורא מפני מובנת היתה יהודה ר' שיטת
הראשונים לפי אבל מצוה, מלחמות אותן
מלחמה בשעת מפסיקים איך לי מובן לא

מצוות .4לקיום

ג סימן
גבס גבי על יד של תפילין

שאלה
עטופה תפילין מניח הוא עליה שהיד מי
על תפילין מניח האם השחי בית עד גבס
שאינו או השניה ידו על שמניח או הגבס,
בברכה? מניח האם מניח ואם כלל, מניח

תשובה
בין חציצה האם הראשונים, נחלקו א.

י יציאה מעכבת ליד או"התפילין המצוה ח
מעכבת. שאינה

יח)ש"הרא סי' תפילין הל' קטנות פסק:(הל'
dici iaa oiixv iedc xnin`l difg iy` ax"

xaq(בבגדים) `l dil xn` .eiltz `ifgzne

.ze`l mixg`l `le ze`l jl dide xn dil

xnzi` ze`l jl mewna el xn`,לז (מנחות
oikxraב) 'iqxbcne א). li`ed(ג, ipdk ipde

הגר4. נבנצל"הערת שפירא שייך הלילה ומנוחת הגבול לעבר וההתקדמות והתירגול הגיוס בשעת :
מצוות. ולקיים להפסיק

המחבר: זותשובת האם משמעות אין הללו הזמנים כל לגבי שכן הרב, השגת לעומק ירדתי לא
וא אלו? בשעות פטורים יהיו מצוה במלחמת וכי רשות, מלחמת או מצוה היתה"מלחמת מה כ
ע ג (מגילה תורה מתלמוד ובטלו תמיד שבטלו בן-נון יהושע על המלאך של א)."בקורתו
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exya lr yali aizkc cic devna edpzile

n"y ,exyal epia uveg xac `di ± `ly

.dvivg `la edl gpn `xyia` inp oilitzc

migafc a"ta inp xn`e(א did(יט, exry

oilitz gipn myy ztpvnl uiv oia d`xp

."ztpvnd lr ogipdl leki oi`y `nl`

בתשובה ד)וכן סי' ג `m:(כלל ,zl`yye"

,ey`xa e` ,erexfa oilitz gipdl mc` leki

xac `di `ly jixvy ,rc .uveg xac lr

.erexfl oilitz oiae ey`xl oilitz oia uveg

migafc 'a 'ta opixn`cי ednט)"(דף ,oilitz :

dpedk icbaac ?ecbal eteb oia evegiy

uveg xac `di `ly ,exya lr yali :iaizk

lr ztpvnd znye :aizke ;exya oiae epia

.ey`x oiae epia uveg xac `di `ly ,ey`x

mzceara mipdkc ,`ziixaa mzd iziine

dvivg oi`y c"q i`e ;oilitzd on oixeht

,ztpvnd lr oilitzd gipi ,oilitza zlqet

:aizkc meyn `nrhe !zpezkd lr rexfd lre

epia uveg xac `di `ly ,dkci lr ze`l

`di `ly ,exya lr yali :opiyxcck .ecil

:opiyxc oke .exya oial epia uveg xac

oia uveg xac `di `ly ,jipir oia zethehl

."jipir oiae oilitz

יוסף הבית אמנם ד)"(אוב. אות כז סי' ח
הרא דעת שהביא כתב:"לאחר בקצרה ש

o"xd la`"(ראשון דיבור wxta(טו: opzc `d`

cner dlibnd z` `xewd(:כד mpzp(מגילה

,mipevigd jxc df ixd ilwpe` ci zia lr

ewelg lr ci ly dltz ozpy epiidc :azk

ynn exya lr `l zxeaiwd cbpk uegan

oeike jci lr ze`l aizkc meyn ikd icare

`le lkl e`xiy ie`xy od oixeaq ze`l ody

.ze`l mixg`l `le ze`l jl dide iyxc

`"ayxd wcwc o`knד שם זה)"(חי' הרי ה
raek lr dze` zzl xzen y`x ly dltzc

y`xd ieqik lr e`exq` `l ci lya `dc

aizkc meyn `l` ilwpe` ab lr dze` ozil

ixy ikd e`l `d ze`l jl dadltz eli`e ,

da aizk `axc` y`xay(י כח, e`xe(דברים

`nlra opixn`ck ux`d inr lk(:לה (מנחות
yi mewn opixn`c `de y`xay oilitz el`

xyt` oilitz ea gipdl ztpvnl uiv oia

devn ly xg` ilk zzl xeq`c meyn epiidc

."l"kr ztpvnd lrהר מדברי ן"ועולה
בין"והרשב דבר יחצוץ לא שלכתחילה א

ויצא כשר בדיעבד אבל לבשרו התפילין
על"י התפילין הנחת שנאסרה ומה ח,

משום ולא מינות משום היינו השרוול
חציצה.

הב כתב הרשב"וכן בדעת "lkneא:"י

enk xexiaa jk ezrc `diy azk `l mewn

`a ef dprh jezny `l` ,enya o"xd azky

azk ixdy df wtq icilלרמב סי'"(במיוחסות ן
`dzרלג) y`x ly dltz lr m`e :epeyl dfe

t"r` mipy dnkn icia `id zwteqn ef xne`

l"f mipey`xd on cg`l izi`x `ly

oi`y mlek zrc d`xp `l` dfa wtzqpy

`ly ick y`xay cbad lr dze` mipzep

ip`iady edfe y`xl dltz oia dvivg `dz

ci lya elit` exn` `ly itl df wtq icil

meyn ilwpe` ci [zia] lr dze` mipzep oi`y

ikd e`l `d ze`l jl meyn `l` dvivg

:'eke ze`l jl aizk `l y`x lya eli`e ixy

`"ayxdl zxg` daeyz iz`vn cereא"(ח
בקצור) תתכז ciסי' ly drevx edel`yy lr

xyad lr miptan dgipdl aekir yi m`

e` xyad lr dnvr dltz migipny jxck

lr mze` migipny y`x ly zerevxk dpicy

dnvr dltzdy t"r` uegan micbad

jl oipn aiyde ynn y`xd lr migipn

y`xd lr dgipdl jixv y`x ly dltzy
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y`xd lry cbad lr elit`y xne` ip` ynn

jl rcz cere ,`lc jl `pnely dltz ixdy

jl da aezky iptn `l` dilr epcnl `l ci

mixg`l `le ze`l jl mewna opiyxce ze`l,

aizk daxc` ol `pn y`x ly oilitz la`

opiyxc dipinc 'ebe ux`d inr lk e`xe eda

eda aizkc meyn i`e y`xay oilitz el`

'eke mewn mdl miiql `l` epi` jipir oia

'eke egvn lr dpzp epipy ixdy cer jl rcze

jxc df ixd ely ilwpe` ci [zia] lr dpzp

mixg`l `le ze`l jl ol `niiwc mipevigd

epl oi` dzrne azk eixac seqae 'eke ze`l

y`x ly zerevxn ci ly zerevxl di`x

ly oilitzne mixacd oi`xp jk mewn lkn

dkixv dvivwd ixdy mirxken od mnvr ci

cr dqekn zeidl ekxcy mewna didzy

dqekn zeidl jixvy xeaq iy` ax didy

dinw aizi ded iy` ax mzd opiqxbc mlerl

ded xnin`c`l dzrne 'eke dicia `ixiv

uegan zi`xp drevxd zeidl oixizn eid

rav`a zkxkpe cid lr zxaer `id `lde

jl mewna zeidl dxezd dcitwd `ly `l`

d`xp ok dvivwd lr `l` drevxd lr ze`l

oia y`x lya oia dyrnl la` ,dkldl il

bedppe mibdep miaxdy dn ep` oi`ex ci lya

inlyexia exn`y enke okפ שני ה"(מעשר ב,"ה
פ ה"יבמות idy`ג)"ז dkld lk dfa `veika

d`xe `v daih dn rcei jpi`e jcia zttex

l"kr ok bedpe mibdep xeaiv dnא"(=הרשב
בב `zegxי)"המובא xtqa daezk ef daeyze

miig(יח סי' תפילין ayxdy"`(הל' xg`ne .

jixv dyrn oiprl envr lr jnq `l envr

epcnll `l` oiekzp `l o"xd mby xnel

xac ozil xzeny slinl xyt` `kdnc

ok `diy `l la` ey`xl oilitz oia uveg

."dyrnl dkld..

שמחלוקת הראשונים מדברי עולה
בתפילין. פוסלת חציצה האם היא ראשונים

כן"והרשב להתיר שלא נוטה למעשה א
שהר"אע להיתר."פ משמו הביא ן

ערוך בשולחן ס"(אוג. כז סי' פסק:ד)"ח
`l ,exyal oilitz oia uveg xac `di `l"

`wece :dbd .y`x ly `py `l ci ly `py

citwdl oi` zerevxa la` ,oilitzaא"(רשב
תתכ סימן שראוי".ז)"בתשובה מדבריו ונראה

על עצמם התפילין את להניח שלא
החציצה.

של תפילין לגבי הבאה בהלכה אמנם
וכתב: מעט, הקל lelrראש `edy mc`"

y`x ly dltz gipdl jxhvi m`e zelifpl

gipdl el xizdl yi ,llk mgipi `l exya lr

,y`xl jenqd wc raekd lr y`x ly dltz

df jxca migipnde :dbd .mi`exd iptn mqkie

ci ly lr jxai wx ,y`x ly lr jxai `l

gipdlרשב ".א)"(לדעת
אברהם סוהמגן כז ו)"(סי' להניחק התיר

ע"תש לבגד מתחת תחבושת"י ג
שהסיבה(=סמרטוטין) לחציצה, חש ולא

ולא וכו' לאות לך משום היתה לאסור
אין בבגד שמכוסה וכאן חציצה, משום

ובס לחציצה"בעיה. החוששים משום ח ק
על רק יברך אלא יד של על יברך שלא כתב

וכ ראש. ברורה"של במשנה ספ כז יח)"(סי' ק
ע וכ"שיניח ברכה, ללא התחבושת כ"ג

הרב"בשו סע כז ובערוהח)"(סי' כזש". (סי'
יב-טו) לוסעי' יש אם כלל יניח שלא פסק

ובשו יצחק"חציצה. מנחת מו)"(חת סי' ב
ג כמג"הכריע א."כ

שהב אף אולם, לסמוך"ד. רצה לא י
הרשב דברי על המעיין"להלכה הנה א.

במגילה המאירי עבדברי שאיןב)"(כד ימצא
כרא מוכחים על"הם יניחם שלא וכתב ש,
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הזכיר לא זאת ועם חציצה, מחשש בגדו
י יצא וא"שלא אין"ח, שאם נראה בדיעבד כ

הגבס. על תפילין יניח אחרת אפשרות לו
רש דעת נחלקו"ולגבי חציצה לענין י
בשו צבי"האחרונים. הר כג)"(חת סי' א

רש בדעת מכריע"מסתפק ואינו סבר כמי י
חקר הוא שאף במגילה אבן מהטורי ומביא

רש דעת בשו"מהי יו"י. עונג ח)ט"ת (סי'
בתפילין. פוסלת אינה שחציצה סבר

הלכות"ובשו משנה ג)"(חת סי כתבד
לאדמו להניח"בתשובה שאין מצ'יעשינוב ר

משו ראיה והביא חציצה בגלל ת"כלל
עב"מהר כובע על להניח שאין אלשקר ם

ולענ תשובת"ביותר. את שראה אף ד
יעקב להלן)החלקת נחית(שתובא לא

ודחאה. בטעמיו לדיוקא
בשו יעקב"ה. חלקת בתשובה"(אות ו סי' ח

לאדמו מצ'יעשינוב)"קודמת שחייבר מסיק
וז הגבס על dvivgcל:"להניח leqt la`"

'ld y"`xda wx ,`xnba `icdl x`ean epi`

ipde 'a 'b oikxrc `dn z`f cnly oilitz

aizkc cic devna edipzle li`ed mipdk

± uveg xac `di `ly exya lr yali

o"xe `"ayxd oke my 'qeze i"yx zn`ae

ze dlibnoilitzac mzrc y"aixd zaey

wx `xnbd zpeeke ,dvivgc xeqi` llk `kil

'ir ,ze`l mixg`l `le ze`l jl 'ide meyn

mixingn ep` wxe ,zehiyd xexia my i"aa

ote`ae ,dvivg lr citwdl y"`xd zhiyk

x`ean dnecke dkn mewna enk xyt` i`y

dqkic wxe ,xzenc 'e w"q my `"bna `icdl

mixg`l `le meyn eiab lr xg` cbaa

."ze`l

בשו ומחדש"וממשיך יעקב חלקת ת
וע חציצה זו אין לגוף המבוטל כ"שבמקום

הרא הגבס."אף על תפילין שמניח יודה ש

ihx'ל:"וז oiprl `vnp mipexg`d ixtqae"

miycg dnk gipiy mi`texd e`ivndy

mrhn lwdl ,dy` zliah oiprl ,mitevx

'iq 'a miig ixac 'ir ,citwn epi`y herin

rbep xacdy s`e 'f 'iq '` m"yxdne d"q

zwfg dl yi dy`de zxk xeqi`c `xxcl

jixv `edy efk 'ihx oecl yic opifg ,d`neh

,citwn epi`l d`etx jxevl daexn onfl dl

dliah oiprl wx citwne eaexc n"lldc s`e

,lqet dvivgc mixac ix`y oiprl `le xn`p

'ld m"anxa x`ean dpedk icbaa k"dyne

uveg herin s`c f"d e"d i"t ycwnd ilk

ied `le xg` oaxw `iadl jixve z"dn

`d ok` ± my n"k 'ir ,dxfra ehgypy oileg

ix`y oiprl mb epivn lhainc citwn epi`c

e"q 'iq c"ei y"dvaga x`iay enke ,mixac

,mcd ieqik 't yixn zenewn dnkn c"eheha

'eke oipa lr siqenw 'il lhanc i` c"d

`neie gln oiwfea oiprl c"w oiaexirc `dne

oiaexirne wxfn jeza wxfn ozp oiprl g"p

ezeptl ezrc oi`y xtr '` 'c dkeqe h"r

ikid lkc zenewn edpd lkn opifg ,'eke

zrcl s` ok m` ± etebk ied elhanc

ikid ,oilitza z"dn lqet dvivgc y"`xd

opaxcn wx epi` 'icicl s`c l"i lhainc

lr jenql yi i`ce opaxca k"`e .xzeid lkl

llk dvivg lqtin `lc l"pd zehiy edpd

wx epi` y"`xd zrcl s`c oeik ,oilitza

gipdl jixvc c"ipa `hiyt k"`e ,opaxc

oinia `le dvivgd iab lr el`nya oilitz

ipy el yic oeik l"pke ,llk devn ied `lc

lr enk ied epini lr oilitzd zgpd ,mici

."c"prtlpk ,llke llk devn miiw `le ,lbxd

שדבר להוכיח המשיך הבאה בתשובה
לדינא: והסיק חוצץ, אינו למקומו המתבטל
i`ceae `zewtp dfa oi` `pic oiprlc `l`"
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aex zrcl `dc ,l`ny cia gipdl jixv

izx`iay enke qabd lr gipdl yi miwqetd

y"`xd zrcl eli`e ,'e 'iq l"pd izaeyza

mewn lkn ,i"yza zlqet dvivgc l"aqc

dne .dvivg o`k oi`e citwn epi` ixd c"ipa

opira oilitzac sqei ikxan d"zk `iady

mkqen df oi` ,dpedk icbaa enk ynn dribp

c"irq f"k 'iq g"e` mdxa` ly`a 'ir ±

dlrde oilitz zvivg oica daxd jix`dy

zvivgl dpedk icba zvivg oia wlgl my

mbe .oilitza ibq citwn epi`y lkc ,oilitz

`lc 'ira wx ied `teb dpedk icbaa

wtq epl yi ok m`e ,my migafa `hyti`

llk dvivg leqt oi` `nyc ,`witq

."miwqetd aex zrcke ,oilitza

ע יד של תפילין על הברכה לגבי גבס"ו. ג
בשו אומר"כתב יביע או"(חת אות"ה, ד סי' ח

g"e`l:ב) 'iga `"wrx oe`bdl ipir haze"

במג כז סק"(סי' m`yה)"א `"bnd y"n `iady ,

ezkn b"ry zyeagzd lr ci ly oiltz gipn

`"i ixdy oiltz gipdl eilr jxai `l

jxhvi n"n ixdy ,dywde .zlqet dvivgy

el oi`y in oick mizy y`x ly lr jxal

lr jxai `l dnl k"`e ,y`x ly dltz `l`

mb zxfeg dkxady oeik ,oiltz gipdl ci ly

y"`xdlc l"i ile`y uxize .x"y lr

ci ly oiltz zgpd ied zlqet dvivgc

oiltz zgpdl dkxad oia wqtd dzxiywe

i"r dwqtdy di`x o`kn 'e`kle .y"r .x"y

dlgzkl mzdc l"i j` .xeaick `ied dyrn

`cixb diidy i"r wqtda elit` ixde ,ixiin

xeq` axl cinlz mely zl`y ickn xzei

mipexg`de `"bnd y"nk ,dlgzkl(רו .(בסי'

wqtd lke .dyrn mb dfl sxhvpyk y"ke

.caric oiprl eplyס כז סי' החיים ק"(והארצות
הגרע לתירוץ נחית לא מדנפשיה"כח, וכתב א,

על גם דקאי כיון יד, של על להניח לברך דרשאי
הפסק"תש הוי דלא וכ' שתים, שמברך לדידהו ר
ע"ג ההנחה. צורך שהוא כיון להגרע"כ אבל א"ש.

דלהרא חשיב"כיון לא גמורה חציצה הויא ש
וק כלל. צורך ".ל)"לדידיה

דוקא הראוי שמן החיים, כארצות ונראה
יד, של תפילה על לברך – הספק מצד
ראש של תפילה על אף היא שהברכה שכיון

הרא שיטת מצד להפסק הוא ש,"והחשש
הרשב שיטת ראוי"ומצד הפסק אינו א

של הנחת עד לשתוק ולא בברכה להחמיר
בשו ואמנם לענין"יד. הסיק יעקב חלקת ת

`eברכה: hehxnq oia welig oi` `linne"

,dvivg meyn wx yygd lkc oeik ,qtib

zehiyd lr ,xyt` i`y mewna ,opiknq

jxai `ly wx ,oilitza lqet epi` dvivgc

y`x ly lr wx ,'g w"q `"bnak ,ci ly lr

'iql my `"bnd oeivk ,zekxad izy jxai

."'b 'iq `"g r"ieay 'ire ,e"kיש פניו ועל
שאין סבר שהרי תרי לבי שטרא זיכוי כאן

כרא וא"הלכה יברך."ש לא מדוע כ
ולענ לרא"ז. אף הפסק,"ד, בכך אין ש

תפילין הנחת כדרכה, תפילין בהנחת שהרי
אע ראש לשל הפסק מהווה אינה יד פ"של

וא לשתיהן, אחת ברכה אם"שמברך מדוע כ
היסח מה וכי הפסק, תהיה בחציצה הנחה

וק בה?! שאין"הדעת הסוברים לאותם ו
מדברי נראה וכן להניח. וחייב חציצה

בעצמו"הרא בקצרה)ש פסח הלכות (פסחים
zedyשכתב: oi`e dgpnd onf ribd elit`e"

aiigy lltzdle dcerqd xenbl meia

lltziy cr lek`l el xyt` i`e wiqtdl

odilbx exwr xn`ck wqtd ied `l d"t`

elit` oipr lka ixiinc zqpkd zial jlil

ied `l d"t` wiqtdl aiigc meia zedy oi`

m`y ipy qekl oey`x qek oia y"ke wqtd
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dzey zezyl dvexzrcd gqid ied `lcoke

oeik zezyl xeq`y t"r` iriaxl iyily oia

lld ied `l zezyl ezrce eiptl qekdy

."zrcd gqide wqtd

הב כתב יג)"(אוי"וכך יב, אות ח סי' :ח
i"xy`ae"(שם)mc`c di`x yi o`kn azk

meid lk `yep `edy ohw zilh yeald

jixv lecb zilha shrzn lltzn `edyke

ila df xg` dfa shrzn m` la` ,jxal

`zyde odizy lr zg` dkxa jxan wqtd

jixv i"xy`e m"xdn ixac zeeydl ep`a m`

ila df xg` dfa i"xy` azkc `dc xnel

gqid ila xnel dvex `l` ,`wec e`l wqtd

."zrc

אינה"וא יום כל שהנחה כשם כאן כ
ה הדעת, היסח בה שאין מפני ה"הפסק

בחציצה הראלהנחה בהש)"(לשיטת שאין
כהרגלו יניח ולכן הדעת. והסח הפסק

ממ לו תעלה יד של על לשל"והברכה אף נ
ראש.

ד סימן
קדיש בסוף פסיעות ג'

שאלה
ג' לאחור לפסוע צריך קדישים באלו

וכו'? שלום עושה ולומר פסיעות
תשובה

השו פסק ס"(אוע"א. קכג סי' "rxek:א)"ח

,zg` drixka ,eixg`l zeriqt 'b rqete

mcew ,rxek ecera zeriqt 'b rqty xg`e

jted ,einexna mely dyer xn`iyk ,sewfiy

mely dyri `ed xn`iyke ;el`ny cvl eipt

degzyi k"g`e ;epini cvl eipt jted ,epilr

..."eaxn xhtpd cark ,eiptl

באר:"ובב zeriqtי yly rqete rxeke"

di iax xn`c 'ekejixv lltznd iel oa rye

ozi k"g`e eixeg`l zeriqt yly rqtiy

el e`ived wxta .'eke mely(:נג edeazke(יומא

s"ixd(.כד כג)y"`xde(ברכות wxt(סי' seqa

lltznd iel oa ryedi iax xn` oicner oi`

k"g`e eixeg`l zeriqt yly rqtiy jixv

jixv lltznd ikd inp `ipz ,mely ozi

ozi k"g`e eixeg`l zeriqt yly rqtiy

lltzd `ly el ie`x ok dyr `l m`e mely

oinil mely ozepy exn` dirny ax meyne

xn`py l`nyl k"g`e(ג לג epinin(דברים

`nly aidic iia`l diifg `ax .enl zc y`

oinil zxaq in dil xn` `yixa `pinil

ly epini iedc `pin`w jcic l`nyl jcic

`pifg `ped axc dixa `iig ax xn` .d"awd

zeriqt yly edl irqtc `axe iia`l edl

`ly el ie`x i"yx yxite .zg` drixka

lltzd `l m` el did gep xnelk .lltzd

.zc y` epinin :mlerl `a `ly el ie`x enk

`idc .jcic l`nyl :`ticr oini `nl`

envr d`ex lltzndy d"awd ly epini

xn`py eipt lenl dpiky eli`k(ח טז (תהלים
ikcxnd cer azke ...cinz icbpl 'ii iziey

xhtpd(שם) cark mdiptl zegzydl elbxede

."eaxn

פירוש את הטור מסביר נו בסימן ב.
הב כך על כתב נו)"(אוי"הקדיש. סי' "ebdp:ח

yly eixg`l rqet yicw xne`y eze`y

znexza azke yicwd miiqy xg`l zeriqt
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zeriqt yly mcewn rqety b"i oniq oycd

di`x `iane mely dyera ligzn k"g`e

."xacl

בשו"וכ ה)"(אוע"פ סע' נו סי' "xg`l:ח

jk xg`e zeriqt 'b rqet yicwd miiqy

."'eke mely dyer :xne`

צריך קדיש בכל האם היא והשאלה
בין התפילה שבסוף שלם בקדיש בין לפסוע
שרק או יתום בקדיש ובין דרבנן בקדיש

שלם. בקדיש
עניינן לאחור הפסיעות שג' והנראה ג.
כאשר מרבו. הנפטר כעבד התפילה סיום

המרדכי הבכתב בסיום לעיל א')"(הובא אות .י
הראבי צו)"(חה"וכן סי' "xn`iykכתב:א

el`nyl degzyn `ed einexna mely dyer

epilr mely dyri `ed xne` `edyke

.l`xyi lk lr miiqne .epinil degzyn

mdiptl zeegzydl elbxedexhtpd cark

eaxnseqn zekxa g"i seq dpzyp dnc rcz ,

."zeltzd lk ly yicwdמדבריו למדנו
שלם בקדיש כמו היחיד תפילת שבסיום

התפילה ג'שבסוף לאחור לפסוע יש
בהשתחויה. או בכריעה פסיעות

הלקט בשבלי כתב סימןוכך תפילה (ענין
mrh:יח) df i`n l"f mipe`bl iz`vne"

.dltz xg`l zeriqt yly odixeg`l oixfeg

mewna cner dlitza cner mc`yky iptn

mc` ly ey`xn dlrnl dpikye dyecw

rax` jeze .cinz icbpl 'd iziey xn`py

`ed dyecw mewn ezcinr mewnl zen`

ayil mc`l xeq` minkg exn` jky oipne

oeik `ed oky oeike ,dltz ly zen` rax`a

zeriqt 'b reqtl jixv ezltzn mc` xhtpy

cenrie dyecw mewnn `viy ick eixeg`l

yly oixfegy oeiky xacl di`xe .leg mewna

xnelk dfl df mely oipzep odixeg`l zeriqt

mewnl ep`vie yecw mewna epiid eiykr cr

."leg

דוקא מתפרשים דבריו שאף ונראה
דרבנן בקדיש או תפילה סיום של כפסיעות
כגון חוזרים בקדישים אבל לימוד בסיום
שחרית תפילת בסוף יתום בקדיש
בסיום או פסיעות ג' פסע כבר שהמתפלל

ש הוא שאם או בלחש אף"תפילתו צ
ושוב שוב שיפסע נראה לא שלם בקדיש
להתנהג ראוי זה ואין פסיעות. ג' קדיש בכל

מרבו. פעמים וארבע שלש להיפטר כך
המג מדברי נראה וכן השו"ד. שכתב ע"א.

ס"(או קלב סי' `xne:ב)"ח p"kdan `veiyke"

'ebe ipgp 'd(ט ה, בו)(תהילים degzyne(כל

`veieהמג".ל)"(מהרי ו)"(סא"ובאר :ק
ze`egzyd 'b dyr l"ixdn ± degzyne"

ez`vae ycwd oex` lenl enewnn jldyk

mrt lka d"a gztneaxn xhtpd cinlzk

lkidl eixeg`e `vi `l k"dan `viyk [n"c]

."[g"x d"r] daizdn ezcixia oke ccvi `l`

מהרי של דרכו על מדבריו ל"למדנו
מבי כשיצא מארון"שדוקא נפרד או כ

בשבה שכ' מה ומעין שעומד"הקודש ל
ממקומו ויוצא קדושה .1במקום

הדשן בתרומת יג)ה. סי' האם(תשובות דן
שלום"ש בעושה הקדיש את כשמסיים צ

לאחוריו פסיעות ג' בתחילה לפסוע צריך
עושה"ואח אומר או שלום, בעושה יתחיל כ

פוסע. שהוא בשעה שלום
ודברי הגמרא דברי שמביא ולאחר

הגר1. נבנצל:"הערת שמוא בסוף מלבד קדיש."זה ובסוף ע
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מסיק:"הראבי `daxcה, silic onw `d"

cgc dhep zrcd oke .yicwd seqn g"i seq

xg`l eixeg`l rqet epi` v"yc oepi` `piipr

`ed oiznn `l` mx lewa lltzny ezlitz

v"yl minkg depwzy mly yicwd seq cr

z`ixwa miwiqtny `l` dlitz lk xg`

b"dke epkln epia`e llde dyecw xcqe z"q

mdixg`l yicwe ,oi`a dltzd xcql edlek

daexy itle g"ic dltzd lr xwir xfeg

xg` micigi mb da mixidf `lc opifg v"yc

mcew mely dyera migzet mlek mzlitz

."mdixeg`l erqtiyע שאף"נראה כ
בסיום"תרוה הן לאחור שהפסיעות סבר ד

וע בתפילה הש"פרק בחזרת לדעתו אין"כ ץ
פסיעות. בג' לחזור

בשו רדב"ו. שלט)"(חז"ת סי' האםא נשאל
הש"ש בחזרת שלש"צ לפסוע צריך ץ

ולכאן לכאן שדן ולאחר לא. או פסיעות
mipaxdyכתב: oeik xne` ip` oic on xae"

jixvy mdixacl di`x e`iad `l 'xkfpd

dltzd zxfga elit` zeriqt 'b reqtl v"y

mrt xfge '` mrt jlnd on xhtpy in eh`c

epi` mixg` lr epnn ywal jlnd l` zxg`

xhtpy in e` zxg` mrt epnn xhtil jixv

eaxn."עניינן הפסיעות שג' בדבריו מבואר
וע מרבו להיפטר כבוד דרך ראה"הוא לא כ

שאע בכך אחת"סתירה פעם נפטר שכבר פ
מרבו דבר לבקש אחרים לצורך נכנס אם
אבל כבוד. בדרך ממנו להיפטר שוב צריך
יתום קדיש האומר שאבל מדבריו ֵנראה
שיחזור ראוי זה אין התפילה בסוף ודרבנן
דקות כמה כל וכי פעמים, כמה לאחוריו
לצורך כניסה כאן אין והרי מרבו? יפרד

אחרים.
הרדב mrhז:"ומסיים d`ex ipi` jklid"

aexw `edy oeik zeriqt 'bn v"y z` xehtl

x"xd azky dn mb .cqtdl wegxe xkyl

z"q z`ixw xg` xne`y yicwdy l`xyi

dxezd z`ixw oipr dnc ilv` xeegzp `l

z`ixw mcew yicw xne` `l` dltzd mr

epi`x xy` zeldwd lk bdpn oke dxezd

xne`e dltzd xfeg v"yy mrny eprnye

`xew z"q yiy meiae ixy`e yicwe mipepgz

mdy enke jzia iayei ixy` xne`e dxeza

'b reqtl jixv v"yy zecedl mikixv

xeavd mr lltzn `edy drya zeriqt

ygla(אף)yicw xnel cizr `edy it lr

ly oze`a xhtp `le zeriqt 'b reqtle

`zlnc `nrhe dltzd zxfga d"d ,yicwd

..."cegl yicwd xcqe cegl dltz xcqc

בשו אומר"ז. יביע או"(חת ט)"ה סי' דןח
ומוכיח בה. עסוקים שאנו בשאלה

ש האם היא גאונים צריך"שמחלוקת צ
הש חזרת בסיום פסיעות ג' ץ."לחזור

מחלוקת שהביאו ראשונים כדרכו ומביא
הגר והנה ר"זו. יוסף שלרמב"ע אין"ל ם

סוף של שלם קדיש בסוף פסיעות כלל
הרי ואף שמענו, לא זו ודעה ץ"התפילה

רה על הנחלק בפשטות"גיאת אומר ג
ש"שאי של פסיעות בג' שכבר"צ מפני ץ

שאף ונראה התפילה שבסוף בקדיש יוצא
לכך."רה מודה ג

הגר שפסיעות"והסיק שכיון יוסף ע
לא היחיד פסיעות את פוטרות אינן הקדיש

כש ולא לחש על"בתפילת החוזר ץ
וע ולכולם"התפילה. שוים הקדישים כל כ

ז פסיעות. ג' vei`ל:"תוקנו x`ean dzrne"

x`yl lawzz yicw oia welig oi`y dkldl

,'eke einexna mely dyer miniiqny miyicw

yicwa zeriqt 'b reqtl mikixv m`y

miyicwd lka reqtl jixv ,lawzzm`e .

yicwa inp d"d miyicwd x`ya reqtl v"`
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."dxfgd xg`y lawzzשמביא ולאחר
הרדב שהו"מסקנת מסיק:"ז לעיל, "d`ד

iqtd oi`c onwxehtl mi`a yicwd ly zer

miyicwd lk `linne ,dxfgd ly zeriqtdn

."zeriqt 'b mdixg` reqtl miey

בדבריו אדון המחילה בקשת ואחר
הוא והרי רבותיו. לפני בקרקע הדן כתלמיד

הרדב דברי מביא לחוד"עצמו תפילה שדין ז
וא לחוד, קדיש שכל"ודין להוכיח מנלן כ

היחיד על חובה ישנה שוים. הקדישים
הש על וחובה הש"בתפילתו בחזרת ץ"ץ

כל לחבר מנלן אבל שלם ובקדיש
בטעם כלל התחשב לא ועוד הקדישים.
שג' לעיל דבריהם שהובאו הראשונים
אבל מרבו, הנפטר עבד או כתלמיד פסיעות
זה אחר בזה קדישים כמה האומרים ֵאבלים
כדי תוך ושלש פעמיים מרבם יפטרו וכי
ארץ דרך מידת ומה התפילה?! סיום
לימוד שבסוף דרבנן שבקדיש ונהי בדבר?!
הקדושה ממקום ולצאת להיפטר מקום יש
לגזור מנלן אבל שלום, ולתת חול למקום

הקדישים. לכל שווה גזירה
הגרע מהר"ח. דברי בהמשך מביא י"י

יהודה מטה בס' סעייאש נו ב)"(סי' שפסקק
ג' צריך התפילה בסוף שלם בקדיש שרק

מהר על ומקשה מדיוק"פסיעות. עייאש י
השו קדיש"דברי שאומר שאותו שנהגו ע

ש שדוקא נאמר ולא לאחוריו, ץ"פוסע
שלמ דבריו על וחוזר התפילה. ד"בסיום

לפטור כדי אינן קדיש של שפסיעות
דעת והיא שמחוייב אחרות פסיעות
שוים. הקדישים כל ממילא רבים, ראשונים
שצריך הסוברים נוספים אחרונים ומביא

ג עפ"לפסוע קדיש כל בסוף הרדב"פ ז."י
החיים סומכף נו לו)"(סי' כמק ש"שהמנהג

הגר וחולק יהודה דבריו"המטה על יוסף ע
עפ נוסד ולא טוב מנהג חכמים."שאינו י

דבריו רואה שאיני אמורה ומילתי
ג תוקנו בקדיש אם ובין פ"מוכרחים,

הש לחזרת כסיום אם ובין אין"לעצמן ץ
פסיעות. ג' צריך קדיש שבכל כלל להוכיח
והיא העניין משמעות אחר לילך וצריך

שהב ומה מרבו. הנפטר פרש"כעבד לא י
בש ג"שדוקא מש"ץ לפי מבואר שאף"כ כ,

מקום יש לימוד שבסיום דרבנן בקדיש
לענ"לג ראיה מכאן אין אבל לקדישים"פ, ד

התפילה בסיום דרבנן קדיש או אבלים של
פסוקי אמירת ולפני הקרבנות בסיום או
ליחיד תפילה סיום כאן שאין וכיון דזמרה.
ואינו פסיעות ג' לו תוקנו לא לציבור או

ואע בהן. לפי"מחוייב הציבור רוב שנהגו פ
נראה וקדיש, קדיש בכל לפסוע עיני מראה

כןלי לעשות נכון .2שאין

הגר2. נבנצל:"הערת המלך,א לפני כעומד שדנוהו והיינו קדיש, האומר לפני לעבור שלא כתבו
ואיש קדיש של הגדולה המעלה בגלל וכ"כנראה ג'. ברכות עי' אחר"ר, ליפטר צריך שפיר הלכך א:,

קדיש. כל
המחבר: כעשרתשובת תוך פעמים וארבע שלש המלך לפני לעמוד נכנס אדם כיצד מבין איני

המלך?! כלפי זלזול בכך אין וכי נכנס, ושוב ונפטר דקות
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ה סימן
בתפילות שלא כהנים וברכת כפים נשיאות

שאלה
ומברכים כפיהם נושאים שכהנים ראיתי
כגון: תפילה בשעת שלא כהנים ברכת

הבן פדיון או מילה ברית (הוספתלאחר
נבנצל)"הגר האםא ציבור, של בעצרות או

שאסור? או מצוה אפילו או מותר זה

תשובה
פסוקים הם כהנים ברכת פסוקי א.
השירים בשיר המדרש כדברי מיוחדים.

דרבה ג [ו])"(פר' א dnlyly:ה ezhn dpd"

iax mya iaia 'x ,dl aiaq mixeab miyy

,mipdk zkxaa diixw xzt iqei 'xa xfrl`

`"cnd eihaye eizehn dpd ,ezhn dpd

ג') jln(חבקוק ly ,dnlyly ,zehn zereay

,dl aiaq mixeab miyy ,ely melydyel`

mipdk zkxaay zeize` miyyixeabn ,

,l`xyil`xyi z` oixabn mdyifeg` mlk ,

,dxeaba oikxean mixac dixfr 'x xn` ,axg

ו') icneln(במדבר ,'d `yi ,'d x`i ,'d jkxai

,dnglnzeiprxet ipin lka minglp mdy

mlera yiycgtn ekxi lr eaxg yi` ,

axg enelga d`ex mc` elit`y ,zelila

zqpkd zial jli dyri dn ekxia zkzgn

rnyie ezltz lltzie rny z`ixw `xwie

xac oi`e on` mdixg` dprie mipdk zkxa

xne`e oxd` ipa z` xidfn jkitl ,ewifn rx

mdl('ו l`xyi".(במדבר ipa z` ekxaz dk

15 – ראשון שבפסוק חכמים כתבו וכן
ובפסוק אותיות, 20 – שני בפסוק אותיות,

הר בדרשת ועי' אותיות 25 – אבן"שלישי י
אף נאמרים הם וכידוע נשוא. לפר' שועיב

שבת בליל לבנים ובברכות חלום בהטבת
הם האחרים המצבים בכל אולם ועוד.
בנשיאות כהנים כברכת נאמרים אינם

גרידא. כברכה אלא וכד' כפים
הכהנים שאף מצאנו מזאת ויתירה
כהנים ברכת פסוקי את אומרים היו עצמם
כדברי בתפילה אלא כפים בנשיאות שלא

עבברכותהגמ' mzd:ב)"(יא opz"פ ה"(תמיד
`zg!א)"מ dkxa ekxa :dpennd mdl xn` ,

dide ,rny ,zexacd zxyr e`xwe ,ekxa mde

yly mrd z` ekxae ,xn`ie ,reny m`

,mipdk zkxae ,dceare ,aivie zn` :zekxa

."`veid xnynl zg` dkxa oitiqen zayae

תוס' כך על שם)וכתבו "zkxae:(ברכות

micner eid `l ixdy okec df oi`e ± mipdk

'ixn`c mixen` zxhwd xg`l cr okecl

ziprzaכו:)"(פ ד' meiaד minrt dyly

dil ded k"`e 'eke mditk oi`yep mipdkd

cg`e dxhwd iptl cg` minrt 'c ipznl

dxhwd xg`lexn` mitk ze`iyp `la `l`

mixne` ep`y enk mipdk zkxa."כ"וכ
לתמיד."הרא בפירושו ש
אינה"וע דברינו בראש שהצגנו השאלה כ

או לתפילה הפסוקים באמירת עוסקת
ברכת באמירת אלא לשמירה, או כברכה

ע כהנים"כהנים כפיםי ראשובנשיאות על
שלם. לציבור או הנימול

זו מצוה האם לברר ראוי תחילה ב.
שעה, ובכל עת בכל לברך כמצוה מוגדרת
ולמקום לשעה מוגבלת כמצוה או

מסויימים.
הרמב פן"כתב כב)"(ויקרא פס' ברכתט על

השמיני: ביום לעם `zאהרן oxd` `yie"
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,jkxai ,mipdk zkxa ± mkxaie mrd l` eici

zyxt didz ok m`e .i"yx oeyl .`yi ,x`i

z` ekxaz dk xn`l eipa l`e oxd` l` xac

micewtd ynegay l`xyi ipa(כג ו, (במדבר
dnl dkenq ik ,`ed ok ile`e .dfl zncwen

my xn`py(א miwdl(ז, dyn zelk meia idie

okynd z`1.

jxae minyd eitk yxt oxd` ik ,xnel okzie

xn`py ,dnly dyr xy`k mrd z`ח"(מ א
eitkכב) yextie 'd gafn iptl dnly cnrie

mye ,minyd(נה jxaie(פסוק cnrie xn`p

jkitle ,xn`l lecb lew l`xyi ldw lk z`

zeyrl dyn eze` devy aezkd xikfd `l

.ok

k"za mi`eln zyxt ly `ziixaaeריש)
ל) שמיני dkxaפרשת ef ,mkxaie ,izi`x

yxite aezkd xfg ,drcei dz` i`y dnezq

jil` eipt 'd x`i ,jxnyie 'd jkxai ,oldl

il yi oiicre .'ebe jil` eipt 'd `yi ,jpgie

z` oxd` jxay ef dkxa ,exn` jky xnel

epl yxit `le `id dnezq envrn mrd

mipdkd eehvpy dkxa la` ,`id dn aezkd

mipdkd lka dey `ide ,dyxtzp zexecl

eze` dev o`ky ,mixeaq mdy e` .mlerl

ef dkxa dpzp oldle ,df meil mitk ze`iypa

."zexecl eipale el

בשאלה"הרמב לכאורה מסתפק ן
לעת ברכה שזוהי לומר ניתן האם שהעלינו,

וע לברך מעוניין לברך"שהכהן יכל אהרן כ
בסדרי קבועה ברכה שהיא או העם את בה
ברכה היא אמנם ואם הכהנים, של העבודה
לומר ניתן כיצד הכהנים, מעבודת חלק של

למילואים, השמיני ביום כבר אותה שברכו
בפרשת הציווי את בזמן קדם שלכאורה

נשוא.
בספרא דואמנם א פר' ביום)"(שמיני ויהי ה

mrdנאמר: l` eici z` oxd` `yie"

,dpedk zepzna dkf dry dze`a ,mkxaie

eigiy cr eizexecle el mitk ze`iypa dkfe

."miznd

בשעת עולם בכהונת נתכהן אהרן היינו,
לגבי אולם כהנים, ברכת שהיתה זו ברכה
שהיה זה ממאורע להוכיח ניתן לא שאלתנו

חד-פעמי.
לרמב המצוות כו)ם"בספר כתב:(עשין

z` jxal mipdkd eehvpy `id e"kd devnde"

dlrzi exn` `ede mei lka l`xyi(ו (נשא
."mdl xen` l`xyi ipa z` ekxaz dk

אחת פעם לברכה היא שהמצוה משמע
עת, בכל ברכה על חיוב אין אבל ביום,

מותר. זה האם נתבאר לא אולם
בביהמ לׁשירות תעניתק"מהקשתה (ירו' ֵ

ה"פ ומהרמבא)"ד כפיםם", ונשיאת תפילה (הל'
ה"פט mitk::א)"ו z`iyp oirpen mixac dyy"

,oiide ,mipyde ,dxiarde ,oinende ,oeyld

..."micid z`neheלכל ברכה זו שאין משמע
הכהן. של התכוננות צריכה היא אלא עת

לכך. תנאים עוד נזכיר ולהלן
על היא בה לעיין שצריך נוספת שאלה ג.
על כהנים: בברכת המצוה מוטלת מי
להתברך. ישראל על אף או בלבד הכהנים

הנ שלא"ואחת כאלה יש אם היא מ
לברכם מצוה הכהנים על חלה ..2התברכו,

מחלוקת. זו בשאלה מצינו

הגר1. נבנצל:"הערת פא שבת ורש"עי' ישראל את לברך ראשון שם."ז: י

הגר2. נבנצל:"הערת דיא מוכרח, זה לשם"אין שיברכו ולא מברכים, כשהכהנים להתברך דהמצוה ל
כך.
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אומר"בשו יביע או"(חת אות"ז, יב סימן ח
וכתב:א) בכך, xacdyדן xnel yi"אם=)

ע להפסיק צריך עמידה בתפילת להתברך"העומד מ
כהנים) `mבברכת mipey`xd zwelgna ielz .

itn jxazdl mil`xyi lr mb devn yi

jxal mipdkd lr wx `id devnd e` ,mipdkd

micxg xtqa ik ,l`xyi z`(יח סימן ד' (פרק
itn jxazdl l`xyi lr mb devn yiy ,azk

mipdkd ipt l` mdipt micner mdyk ,mipdkd

mzkxa lawl mal z` mipeekne ,dwizyae

'd xack3c"a`xd `ed ,dil riiqnc `pze .

cinz 'qnl eyexita(ו פרק mya(סוף `iady ,

dcp dy` el yiy odky ,zerevwnd xtq

zkxa jxal okecl zelrl i`yx epi` ,eziaa

z` `iven epi`y `l` cer `le' mipdk

zia z"eya k"ke .y"r .'mzaeg ici l`xyi

mixt`ו)"(חאו סימן d`ltdח xtqae (כתובות.
ב) y"r.כד .

dkeq `"ahixd iyeciga mle`"(ב azk,(לא ,

aiig epi`e d`yr xaky devn ltekd lky

mixg` `ivedl dze` dyer epi`e ,dltekl

meyn ,dilr jxale xefgl el xeq` ,daeg ici

epi`y ,okecl dlerd odk okle ,dlhal dkxa

m`y t"r` ,zg` mrt `l` jxal deevn

z` jxal eitk `yil xefgl i`yx dvxi

i`yx epi` ,siqez la meyn dfa oi`e ,l`xyi

xninl `kile ,mipdk zkxa lr jxale xefgl

`aeig `kil `dc ,mixg` `ivedl ok dyery

lrodk ly devn `l` ,jxazdl l`xyi

."`id.ולכאן לכאן אחרונים להביא והאריך
חינוך"וכ במנחת ד)כ אות שעח .(מצוה

ישראל על מצוה אם שאפילו אלא
מצוה יש אם לדון צריך עדיין להתברך
ואינו קטן הוא הלא הנימול. את לברך

וא התברכות, מצות הכהן"מקיים אם כ
ואף שנית. יברך מדוע יום באותו ברך כבר
מצות היא כהנים שברכת השניה, לדעה
אלא ציבור מברך הכהן אין הרי בלבד, כהן

ובדר תפילה בשעת ולא ללא"יחיד, כ
מותר וכי מותר, הדבר ומדוע התכוננות

עת?! בכל לברכה
ע נראה לבררה"ד. שצריך שהשאלה כ

ביום נוספת פעם המברך כהן האם היא:
תוסיף בבל .4עובר

השנה עבראש axנאמר:ב)"(כח aizn"

`ly ,okecl dlery odkl oipn :`a` xa ony

z` jxal zeyx dxez il dpzpe li`ed :xn`i

ip`y ...ilyn zg` dkxa siqe` ± l`xyi

`pixg` `xeav dil inxzn el`c oeik ,`kd

."`ed dipnf `nei dilek ,jxan xcd היינו,±
וע היום. כל הוא לברך כהן של אם"זמנו כ

ומברכו. עומד התברך שלא ציבור לו מזדמן
אינו ציבור אותו שאת משמע מהגמ' אבל

שנית. לברך יכול
תוס' זאת, אתר)לעומת "l"ieכתבו:(על

w"ta ziyixtck(ושם טז: la(דף jiiy `lc

zkxae minrt izy devnd ziiyra siqez

xeavl minrt dnk oikxan 'it` inp mipdk

siqen ok m` `l` siqez la df oi` cg`

sqei oebk zg` dkxa('ה)mkk mkilrדברים)
da"...א) `veik e`

עוזיאל"בשו משפטי אות ג, נז)"(כרך סי' ח

נ3. שאין להתברך ועבדים נשים על מצוה האם ודן שהביאו ד) (שעח, חינוך מנחת בלילה"ועי' כ
מ שהז"ומשום ג."ע

יו4. כגון פעמים כמה כפים בו שנושאים ליום דומה זה בו"ואין כהנים ברכת שתקנו תענית או כ
פעמים. כמה
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ברכת על גם חוזרים האם בשאלה עסק
הש חזרת על לחזור צריך כאשר צ"כהנים

ר שהוא להזכיר ששכחו ברכת"כגון אבל ח,
הש בחזרת ברכו ובתוך"כהנים המוטעית. ץ

אלו: תוס' דברי על כתב c"rlדבריו la`"

'nba ixdy ,oeir oikixv dl` zetqez ixac

,`pixg` `xeav inxzi` i`c ,opixn`rnyn

mrt jxal leki epi` envr xeav eze`lc

zipy5zkxa zevnc meyn `nrh epiide ?

mipdkdxn`p mnvrl `ldvn zlik` oebk

`id dlert lkc ,oilitz zgpde dkeq zaiyi

`id mipdk zkxa la` .dnvr ipta devn

mrt ekxazpy oeike ,oikxaznd zlrezl

ixde .z`f devnl zelg mewn x`yp `l zg`

ivnc b"r`c ,oiyexibe oiyecwl dnec df

leki epi` la` ,miyp dnk yxble ycwl mc`

zkxal oicd `ede ,zg` dy` miinrt ycwl

xeavl miinrt jxal leki odkd oi` mipdk

oiicr jxa `l ipyd odkd m` elit`e .cg`

epi` ely dyr zevn miiw `le ,mipdk zkxa

zkxa erny `ly xeavl `l` jxal leki

oi` ekxazde erny xaky dl`lc .mipdk

."mipdk zkxa ly ztqep dkxal mewn

הגרב של שיטתו כי עוזיאל"מתבאר צ
ציבור אותו שנית לברך יכול כהן שאין היא
יום. באותו כבר פעם שהתברך ציבור או

ומוסיף:
xnel c"rl d`xp cere"dpnf mipdk zkxac

dcear zryaoxd` `yie :aizkcn opitlick ,

zeyrn cxie ,mkxaie mrd l` eici z`

zrya oldl dn .minlyde dlerde z`hgd

dcear zrya o`k s` ,dcearל ב)"(סוטה ,ח

`xwp mdiabl elltzdy xeavc `vei dfn

mewn oi` jklide dcear zrya `ly

`yep odk oi`y opihwp jklid .mitk z`iypl

`l oicry `pixg` xeavl `l` eitk z`

odk :l"f o"xne m"anxd ewqt oke .elltzd

zial jlde zqpkd ziaa eitk z` `ypy

eribd `le oilltznd xeav `vne xg` zqpk

okxane mdl eici `yep ,mipdk zkxalם"(רמב
פט תפלה ושו"הלכות טור יא, הל' או"ו סי'"ע ח

כ"קכ סעי' `zח)"ח `yep oi`y zcnl ixd .

eribd `le oilltzny xg` xeavl `l` eitk

,mipdk zkxalelit` e` xeav eze`l la`

`le mipdk zkxal eribd xaky xg` xeavl

odkd oi` ,eitk z` `yiy xg` odk did

`id dcear zry e`lc meyn eitk z` `yep

.oxn`cke

epcnl xen`d lkn"mitk z`iyp zevny

mixfer l`xyie mipdkl wx zcgein `id

mci lr oikxazneizi`x iz`vn oke .

...l"f `"ahixdl

"zevnc zehiyta hwp `"ahixdc zcnl `d

mpi` l`xyie ,mipdkl wx `id mitk z`iyp

l`xyi oi`y i"tr` mle` .jxazdl mieevn

zkxa zevne li`ed f"ka jxazdl oieevn

הרשב5. ע"וכן טז השנה (ראש ""א תוס': תירוץ על כתב זא) תוסיף"הם בל שייך דלא תירצו ל
אין אחד לציבור ביום פעמים כמה מברכין אפי' נמי כהנים וברכת פעמים, שתי המצוה בעשיית

א אלא תוסיף בל בזו,"זה וכיוצא עליכם יוסף אבותיכם אלהי ה' כגון משלו אחרת ברכה הוסיף כ
בל זה אין אחד ביום פעמים כמה ואכל וחזר מצה אכל או ביום ונטל וחזר לולב נטל אם וכן
הוסיף, בל משום ליכא פעמים מאה אפי' קרן באותו נתן אם אחת במתנה הניתנין וכן תוסיף,
משום ליכא למצוה מתכוין ואפי' היום באותו פעמים מאה אפי' ותקע וחזר תקע אם נמי והכא

ז והם תוסיף. זו"בל שיטה להעמיד טרחו בידםל יפה עלתה ."ולא



ה בתפילות―סימן שלא כהנים וברכת כפים נשיאות

103

ekxazp m` .l`xyi ly mzaehl `id mipdk

.okxal deevn odkd oi` aey ,odk itn l`xyi

dyr zevn miiw cg` xeav odk jxa m` oke

`pixg` xeav dil inxzi` i` la` .z`f

jxal ick z`f dyere li`edc jxane xfeg

ltekk dil ded ,oiicr ekxazd `ly dl` z`

oi` jklid ,devn xecd meyn devnd dyrn

mb i`ce la` .siqez la meyn dfa

`"ahixdlminrt jxal i`yx odkd oi`

,devn xecd meyn dfa oi`c ,zg` dltza

dpey`xd dkxa ly devn mbt `l`dfe ,

..."l"f `"ahixd zrca xexa il d`xp

הגרב לשאת"ומסיק שאסור עוזיאל צ
בשנית לחזור)"(אעכפיו צריך התפילה כל שעל פ

ב ת."ומשום
אלא כהנים ברכת שאין קבע דבריו בתוך
מזדמנים באירועים אבל תפילה בשעת
כהן ואפילו כהנים. ברכת לברך שאין נראה
עשרה לו ונזדמנו יום באותו ברך שלא
כבשעת לברכה מוכן הוא אפילו מישראל,
בס' וכן כפיו. את לשאת לו אין – תפילה

חי' יוסף א)'עוד כו, בשם(תענית כתב
בלא כפים נשיאות מצינו שלא הירושלמי

תפילה.
בשו עסק עוזיאל משפטי בשאלת ת"ה.

צבי סא)"(אוהר סימן א ded:ח `caer"

drh ofgdy ,`pcxed llek p"kdiaa ,q"ndega

ly u"yd zxfga `aie dlri xikfd `le

mitk z`iyp xg` mely miya xkfpe zixgy

eid mipdkd mb m` el`ye .dvxl xfge

.mditk `yile xefgl mikixv

mditk `yile xefgl mipdkl oi`y izayde"

."xeavd eze`l zipy

שניה פעם כהנים ברכת לענין ודן
ומסיק: תפילה, ixacבאותה zpwqne"

q"zgdכב)"(או סי' zepeyח zeltz izyay

,mei lka miyrne heyt ,sqene zixgy oebk

,zixgy mditk mi`yepy fpky`a mikxany

,`picn `ed oekpe dt dvet oi`e ,dlirpe sqen

mitk `yil oi` zg` dltza xeav eze`ae

ote` meya minrt 'a`pixg` `xeava j` .

my oi` m` eitk `yp xaky dltz dze`a

xeavd `ivedl ick jxaie eitk `yi mipdk

l"p md `la mipdk yi m`e .mze` jxale

dkxa wtql envr qipki `le eitk `yi `lc

."k"r

דיון: לאחר dae`ומסיק opizgp `da"

miya xkfpe i"eri xnel gkyy u"yy ,opiwlq

`edyk ,mditk mipdkd e`ypy ixg` mely

zipy mditk `yil mipdkl oi` dvxl xfeg

."jxale

ב מצד מותר, היה עת"ואם בכל לברך ת,
לברך יאסרו מדוע אחד יהודי עבור אפילו
מקיים מצוה הרי כהנים, ברכת בשנית
ליבם על עלתה שלא קמן הא המברך?!
שירצה. אימתי ולברך לעלות יכול שכהן

שלא במפורש פסק הטור שאף לציין ויש
פסק שכן קכח)"(אוכתוס', סי' `epi:ח odk"

'b el` lr xzei dkxa ezrcn siqedl i`yx

lr xaer siqed m`e mipdk zkxa ly miweqt

cg` xeaiv xak jxia m` la` ,siqez la

eribd `ly xeaiv `vne xg` mewnl `ae

."zxg` mrt mkxal leki mipdk zkxal

אחר לציבור שרק בדבריו והדגיש
אבל לברך, רשאי שבתפילה כהנים ובברכת
לעלות רוצה והוא התפילה לאחר הגיע אם
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רשאי אינו .6ולברך
בב עוברים אין לטעון: וניתן אא"ו. כ"ת

עפ כהנים בברכת הדברים"מברכים כל י
הש בחזרת הברכה את אבל"המעכבים ץ,

אין ומברך כפיו פורש ורק בנעליו עומד אם
הלכה בביאור אולם כהנים. ברכת (סי'זו

ד הוסיף)"קכח ואם ברכהה הוספת לגבי כתב
כהנים: dxe`klבברכת ± 'eke siqed m`e"

mitk zqixta did df mb m` `wecc d`xp

enke k"pa oiakrnd mixacd lk b"dke

ixwn df c"i sirqa a"na lirl epazky

k"pa `ly jxiaya k"`yn devnd lr dtqed

df b"dke mipt zxfgda `ly e`ixwn oi`

`nlra dkxa `"k dtqedr"eya azk oke

dkeq `"ayx iyeciga gken oke ,y"ir f"xbd

`nzqne ,y"r mitk zqixta `wecc `"l

.`py i`nc k"pa oiakrnd mixac ix`y d"d

mdixack `ly rnyn m"anxd ixacn mpn`

oi` :l"fe a"i oic z"dn c"ita azk ixdy

lr dkxa siqedl mewn lka oi`yx mipdkd

sqei mkizea` idl` 'd oebk miweqtd zyly

`le mx lewa `l da `veike 'ebe mkilr

l"kr 'ebe xacd lr etiqez `l xn`py ygla

jxanyk siqez la lr mixaer diciclc ixd

enk `aekirl `ed mx lewc b"r` ygla

diciclc `nzqne c"iq a"na lirl epazky

xaer k"b b"dke mitk zqixt `la d"d

r"ve7."

המשנ בבל"היינו, עובר האם מסתפק ב
כהנים מברכת שלא ברכה הוסיף אם תוסיף

נ הרמב"ללא שלפי ומוכיח בב"כ, עובר ת"ם

לא אם אפילו משלו ברכה הוסיף אם
נ ללא או פניו איפוא,"החזיר ונראה כ.

שניה"שה פעם ציבור אותו את ברך אם ה
בב עובר כל"וכד' את השלים לא אם אף ת

כהנים לברכת בעשרה,"(בלההתנאים ק,
בנ פנים)"בעמידה, מול פנים רם, בקול .כ,

שאינם כיון כהנים שאינם אחרים לגבי ז.
משום כהנים ברכת באמירת אין מצווים

הריא כתב כך בר"הוספה. שאין(לג)ה"ז ,
שלא במצוה תוסיף בל על עוברות הנשים
על עובר ישראל שאין כמו עליה, נצטוו

נצטוו"ב שלא כהנים, ברכת יברך אם ת,
הכהנים. אלא עליה

עובכתובות שישראלב)"(כד משמע
שהמצוה מפני בעשה עובר כפיו הנושא

תוס' כתבו ומאידך בלבד. קיחלכהנים (שבת
ד"ע אילו)"ב רה ידע על"שלא האיסור מה י

ב לברך ברכה"ישראל בגלל לא אם כ
לבטלה. שהיא שלפניה

שאין להיתר, והעלו בכך דנו והאחרונים
במנחת ועי' במקדש. שלא עשה איסור

ה)חינוך והפנה(שעח, מתירוציהם שהביא
נוספים. לאחרונים

דעת"ובשו יחווה יד)"(חת סי' האריךה
ודן: epaבכך z` jxal l`xyil xzen m`d"

izy jneq `edyk mipdk zkxaa ecinlz e`

`ly citwdl yi `ny e` ,ey`x lr eici

y`x lr cala zg` ci `l` jenqi

"?jxaznd

העלה: `zולמסקנה mikxand mixed"

xand mipaxe ,mdipae` mdicinlz z` mik

הגר6. נבנצל:"הערת הנא מז"אבל לחתן לומר לכהן אסור וכי כהנים, לברכת במתכוון וכיו"מ ב."ט

בשו7. הסיק (או"וכן צבי הר ח"ת בירידתו"ח הילוכו בדרך שפגש למי אומר שהיה שכהן סב) סי' א
תוסיף. בל חשש בכך שיש תהיו' 'ברוכים הדוכן: מן
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zkxaa mze` jxal mi`yx ,mc` ipa x`yl

lr oini ly zg` ci mikneq mdyk ,mipdk

."zg`k zekef mici izya e` ,jxaznd y`x

פסוקי המזכיר ישראל שלגבי ונראה
שאינו מפני תוסיף בל בכך אין כהנים ברכת
אלא כהנים ברכת מצות לקיים כלל מתכוין

עפ להוסיף וניתן בעלמא, לברך י"סתם
זבחים בריש עהאמור מינהב)"(ג 'דבת :

בה'. מחריב לא מינה בת דלאו בה מחריב
ב"ע חשש ולא"כ בכהנים דוקא הוא ת

בישראל.
את המברכים כהנים לגבי לדון וצריך ח.
בל בכך יהא שלא כדי תלמידיהם או בניהם
כפים נשיאות בין לחלק שיש ונראה תוסיף.
הידים הנחת לבין מכתפיהם למעלה שהיא
סמיכה כדוגמת שהיא המתברך ראש על
כהנים ברכת ולא בעלמא לברכה ונועדה
בין היטב לחלק הכהן וצריך המקורית.
ברכת פסוקי אמירת לבין כהנים ברכת
מהתורה, כמצוה שלא בלבד לברכה כהנים

שהכהן"ע וכיון תוסיף. בל על יעבור שלא מ
ע ולא בעלמא ברכה לשם לקיים"מתכוין מ

בב עובר אינו המצוה ת."את
נראה פתחנו, בה השאלה לגבי כן ועל ט.
הנימול הרך את לברך לכהנים שהקריאה
מברך אם יסודה, בטעות כהנים בברכת

עובר"ע כהנים ברכת מצות את לקיים מ

בב מהדעות בתור"לחלק מברך ואם ת,
של דוקא רבותייהו מאי בעלמא ברכה
יותר ומתקבלת פועלת ברכתם וכי כהנים?
כל שלא כיון ולהיפך, אחר? ישראל מברכת
ברכת בין החילוק, את יודעים הכהנים

בנ כהנים,"כהנים של ברכה לבין בתפילה כ
וע תוסיף. בבל אותם נראה"מכשילים כ

דוקא רוצים ואם זה, נוהג לבטל שראוי
כפי מסנדק או חכם מתלמיד יבקשו בברכה

השונות. העדות מנהגי
מסקנה

היא מהתורה כהנים ברכת מצות
ביום אחת פעם חז8לפחות ברכת". תקנו ל

המקדש כדוגמת רק כפים בנשיאות כהנים
בשעת שלא שמברכה כהן בתפילות.
תוסיף בבל מהדעות לחלק עובר תפילה
על כשמנעליו כפיו נושא כאשר ואפילו
פני מול אינם פניו כאשר או רגליו

לב לחוש יש אז גם כהן"המתברכים ת.
לברך צריך תלמידיו או בניו את המברך
על ידיו בהנחת אלא ידים בנשיאות שלא
כלל. ידיו הנחת ללא או המתברך ראש

שכהנים"כמו שפשט מנהג לבטל ראוי כ
או מילה בברית הנימול את מברכים
שיש מפני הקהל, את בעצרות שמברכים

נ ללא אפילו תוסיף בל של חשש כ."בכך

הגר8. נבנצל:"הערת הרמבא שיטת ומוסף)."זו (תמיד עבודה בכל שהיא תוס' שיטת ם
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ו סימן
קטיף מגוש כנסיות בתי בכלי חולין שימוש

שאלה
והובאו פורקו קטיף בגוש הכנסת מבתי
שריפתם וקודם התושבים גירוש לאחר

ע נורות,"והריסתם חלונות, הערבים, י
האם וכסאות. שולחנות שטיחים, כיורים,

חולין? לצורכי בהם להשתמש מותר

תשובה
באנ הכנסת)ת"א. בית ערך ג הביא(כרך

קדושת במקור הראשונים מחלוקת את
שמקורו הסוברת אחת דעה כנסת: בית

התורה וכמן תט, וסי' קד סי' השלם מ"(יראים
הרמב ל"ד' היד ס' שבראש המצוות במנין ת"ם

מדרבנןסה) שקדושתו הסוברת שניה דעה .
פ"(ר מגילה ביהכ"ן הל' אשכול ודעהנ)"ג, ,

אלא הגוף קדושת לו שאין שלישית
אחר שנזרקים מצוה כתשמישי קדושתו

ע"(רמבתשמישם כה מגילה הו"ן בר"ב ן"ד
הרשב כתבו וכן והריטב"מגילה, ונראהא)"א .

השלישית כדעה לפסוק שנטו בפוסקים
שו מהר"(עי' ושו"ת רב בי חי"י אליעזר ציץ ד"ת

להלן) הפוסקים בדברי וכן ח, ניתןסי' ואם ,
האחרות. כדעות החמירו
ירושלמי בתלמוד פב. ה"(מגילה א)"ג

zqpkdנאמר: ziak zqpkd zia ilk lk"

dxihlwe dlqtqקוראים"(=י שעליה הבמה מ
וי הס"בתורה ארון וי"א קלטירין)"ת ziakג

eda` 'x ,`pex`k `pex` lrc dlik ,zqpkd

`zleb adiגלימתיה)"(י axג ,olik odd iezgz

oda oi` oigeele dnia l`eny mya dcedi

zyecw meyn oda yie oex` zyecw meyn

oilbpi` ,zqpkd ziaס וי"(=נרתיק מ"ת

הפרוכת) את תולים שעליהם eaכלונסאות oi`

zia zyecw meyn ea yi oex` zyecw meyn

."zqpkd

ברמב הובא זה ונשיאתם"דין תפילה (הל'
פי הט"כפים אשריו)"א בהגהות פ, סי'"(מגילה ד

הרשבג) במגילה"בחי' עא ברא)"(כו ן"וכן
פ .ג)"(מגילה

הכנסת בית כלי שכל מהירושלמי עולה
הכנסת. בית בקדושת קדושים

שאין לכך גורמת הכנסת בית קדושת ג.
לצד אלא מיעודם החפצים את לשנות
מקדושתם להורידם לא אבל בקדושה עילוי

מגילה במס' העיר)כמפורט בני ע"ובשו(פ'
ס קנג ב)."(סי'

ללמוד ניתן בקדושתו החמירו כמה ועד
הט ס"(אוז"מדברי קנא סי' ג)"ח i"a:ק 'k"

ycwn `xwp k"da xird ipa 't ikcxnd mya

'ipzc d"an xac uezpl xeq` okle hrn

gafnd on lkidd on oa` uzepl oipn ixtqa

ok oeyrz `l 'n`py z"la `edy dxfrd on

ixy zepal n"r uzp m`e mkidl` 'dl

`"nx azke .l"kr ixwn oipa dvizp `iddc

mewn `lnie dpaie xefgiy 'it f"g`y 'iqa

dvizpdmewna zvw uezpl dvex m` la`

jxevl el `idy t"r` `neb my 'idiy cg`

,xeq`sc oiyery mze`a xdfil yi k"r

oiyere lzeka miwacne x"cprhy oixewy

eze` ur i"r my wifgdl lkeiy lzeka `neb

."l"pk icar xity e`l sc

אברהם סוהמגן קנב ו)"(סי' כתב:ק
lkidd on oa` uzepk iedc ± xezql xeq`e"

xaegn(שם) xac `wec uezpl xeq`c `d

ס"(מהר סי' פדואה או"(שוס"והחת".ה)"מ ח"ת
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לח) המגסי' על שממכות"השיג וכתב (כבא
מהרא)"ע מתשובת סים"וכן קמה)(קרימונה, '

נתיצה, של לאו ישנו בתלוש שאף עולה
ע ופדיון"והתיר חילול להלן)י .(יבואר

הדשן בתרומת ענה כך וכתביםד. (פסקים
רכה) `xy:סי' .`"xbii`n miig x"d iaed`"

migtl zeqpelkd zepyl ixy i` ipzyxc

?meid zaegl d`ixwl z"qd ea mipnqny

yinyz qpelk `dc b"r`c c"rl d`xp

xird ipa 't gkenck ,ixye `ed yinyzc

ב) כו, l`(מגילה i` c"tl diteb zkextc

yinyz ied z"q minrtl ea opitiirc

`l` epi`c qpelk i`d oky lke ,yinyzc

i`dc oeikc wlgl oi`e .zkextl yinyz

enk iedc xninl `ki` zkextd cinrn qpelk

jled lkd `nlra ogky`c ,diteb zkext

sicr `lc ok xnel oi` .cinrnd xg`

zyecw inp dia zilc diqxekl `bxcn

n"n .cinrnc b"r` mzd gkenck `iqxek

zyecw enk eda zil ilin ipdac idpc d`xp

`lc ,p"kda zyecw enk oda yi la` oex`

inlyexia `zi`c mixczwe milqtqn irixb

ixiy`a `zi`ck ,d"a zyecw oeda zi`c

aiygc d`xp k"`e .xird ipa 't ikcxne

n"ne ,qpelkd on migt zeyrl zvw dcxed

epi`y migta y"kne ,`ed yinyzc yinyz

`ly mc` ipa jxevl `nlra mipniql `l`

`le yealnl `le z"q iepl jk lk `le ,erhi

."zeripvl

הרמ כן בשו"ופסק ס"(אוע"א קנד סי' :ו)"ח
el oi` oex`d iptl oilez epgp`y zkexte"

zeqpelkd oke ;p"kda zyecw wx ,oex` zyecw

,zkextd oilez eaymdn zeyrl xeq` n"ne

,meid zaegl d`ixwd ea mipnqny mivrd

md enk miyecw opi`yמהרא סי'"(פסקי י
".ה)"רכ

ברורה במשנה סובאר קנד ל)"(סי' "wx:ק

yinyz wx `edy s`e ± p"kdia zyecw

p"kdia ilk x`yn rxb `l n"n yinyzc

."p"kdiak mpicy..
הרשב כתב עא"ה. כו דרךא)"(מגילה לגבי

הכנסת: בית קדושת oipicהפקעת dylye"

draya 'it`e llk `pacfn `l mikxk ly :yi

yi k"` `l` xird iyp` cnrna xird iaeh

axk dicic `zrc` miax ez`c aeyg g"z

i`e xird iaeh 'fa oacfn mixtk lye ,iy`

itl xird iaeh zrcn `ly xird iyp`a inp

ziak micigi lye ,'ipzna izyxity dn

zian 'ba elit` oacfn miiqxh ly zqpkd

zqpkd zian 'b inlyexia 'iqxbcke zqpkd

."xird ipak xird ipan 'f zqpkd ziak

היו בסתמא קטיף גוש של הכנסת בתי
כרכים של כנסת חבתי בספרי נקטתי ב"(וכן

ב) ניתןסי' היה ולכאורה תנאי, על נבנו ולא
ע קדושתם את העיר"להפקיע טובי ז' י

אלא הישוב. רב במעמד העיר אנשי במעמד
קדושתם"שלענ את להפקיע היה ניתן לא ד

הגירוש. קודם
קטיף גוש אנשי הוצאת שכל מפני
קדושה להפקיע שייך ולא בכפיה נעשתה
בתי קדושת להפקיע אונס והרי באונס.
הוא הרי חליפי דבר שום ללא כנסיות

aidie",כ edeilz"דבר לנתינת אונס היינו
הרא וכדברי תמורה, פ"(בש"ללא נא)"ב סי' :ג

dipiaf oiafe ede`lzc oild lkn opirny"

`wec e`le ,`rcen xqn `lc `kid ipiaf

xnb ediiab`e milecb oixeqi diqp`c ede`lz

oenn qpe` oebk oixeqi `la elit` `l` ipwne

qpe` aiyg `qicxtc `caer `edd ik

xqn i`e `rcen xqn `l i` ipiaf dipiafe

`wece ,ipiaf e`l dipiaf edleka `rcen

;oiafe edeilz`ied `l aidie edeilz i` la`
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,dpzn`rcen xqn `l i` elit`eirci i`

diqpe`a micrdpzn` `rcen xqn i` edine ,

oke ,opiazk diqpe`a micr erci `l elit`

."xacd lhan ezrc ielbc oihiba

היה"וא אפשר אי הנוכחי במקרה כ
ע הכנסיות בתי קדושת את י"להפקיע

הגירוש"זטה שהרי העיר אנשי במעמד ע
ובאונס.ונטי בכפיה היה הכנסיות בתי שת

קדושתם פדיון על לדון צריך עתהולכן
יד בם תשלוט שלא כדי פורקו שהם לאחר
וצריכים קדושה בהם נותרה האם הערלים,

לאו. או פדיון
בשו כתב רוכל"ו. אבקת הבת סי'"(למרן י,

`xne:קכב) ip` n"ne"zqpkd ziac

eed oda `veike dxepne xp oebk diyinyze

,d`pz eda ipdne devn iyinyzzia m`e

ea xnel ieyr exwiry oebk dizeekce zqpkd

dyecw l"fg ea elihd dyecway xac

xird iaeh dray epzd 'it`e ,mdixacn

rwtzy xyt` i` xird iyp` cnrna

,ea yiy dyecwd ceak iptn icka ezyecw

mincd lr ezyecw dlhedy xg`le edin

zqpkd zia zyecwn `yilw minc zyecw

xacl mlern ecnr `l el` mincy itl

dipy dyecw ol `iedc cere ,dyecway

iaxl ogky`ck dpey`x dyecwn `yilwe

`nhpy ipy xyrn sqka gewld l"qc dcedi

dipeict qtzinl mil` `lc meyn xawi

."my l"f o"xd y"nke diteb xyrnk

הראשונה לדעה שלפחות כן על ונראה
עדיין הכנסת בית קדושת בטעמי והשניה
ששמשו בחלקים או בכלים קדושה ישנה
מהכלים הקדושה את פדו שלא זמן וכל בו,

חולין. לצרכי בהם להשתמש אסור
תשובה בשערי הביא סוכן קנב ה)"(סי' :ק

dkxa wifgna azke"(ג `zn(אות rxf mya

כג)"(ח סי' oi`yא k"daay zepiyi zeaiz

h"eidvre ozyecw rwt oyinyzl mie`x

egwi mincd crae dwqdl mivrl dxknl

."y"r miycgשפקעה שסובר אף היינו,
בכ במעות"קדושתם ויקנה שיפדם סובר ז

כנסת. לבית חדשות תיבות
בשו כתב כך נזר"ז. אבני אות סי'"(חלק ח

כנסת:לד) בית קדושת לפדיון ביחס
ick xarl xarn lzeka xeg zeyrl c"re"

`l ornl envr lzekd iaera xeik reawl

jetyl uegl `vei xepive mixaerd meqgi

.mindxeq`l dfa d`xp c"prtls`e .

xicprhy ea aegzl xeg zeyrl oixizndl

ע סידור להחזיק הכותל)"(=עמוד ilkג lk ik .

inlyexia `zi`ck zqpkd ziak zqpkd zia

.xird ipa 't o"xd e`iad`edy xeik j`

ziaa zeyrl jxvp epi` dfe ea uegxl

zqpkd zia ilk llkn df oi` zqpkd.j`

df z` mb xizi leligd.

dpd mipta xry zia zeyrl mivexy dn mb

dlecb dcxed efy i`ceaxizi df mb j`

leligd`ed mixacd lka xzidd lky orie .

yi dxe`klc .xzei xxal ip` jixv leligd

dlrnly xie` 'idiy jk xg`y oeik xnel

mewn mb .leg `edy xeikl xeg didi mb .leg

ycwdl `ciqt aygi .xqgi xry ziad

zqpkd zia yiy `kidc opifg `d j` .xeq`e

didiy epzd `le .df z` xezql xzen zxg`

`le .df enk lecb xie` zxg` zqpkd ziaa

xeknl oileki oke .df ly ezcnn ohw didi

yiyk `xkiy dia izynl 'it` zqpkd zia

.ycwdl `ciqt aiyg `le zqpkd zia mdl

oenne llk deabl epi`y oeiky dpin rny

ycwdl `ciqt aiyg `l ,`ed xenb heicd

.dfa oke cinzd lhazi `ly wx

epiid xird ipa lk zrcn didiy jixv j`



ו קטיף―סימן מגוש כנסיות בתי בכלי חולין שימוש

109

jenql oi`e .xird iyp` meqxta xir iaeh

ziaa dlitzd i`ceea ik mdl `ed zekfy lr

ziae .zqpkd zial dyecw `ian zqpkd

dzre mipy g"i df ea elltzdy zqpkd

`le ycg zqpkd ziak 'idie ezyecw eriwti

ipal `gip `l ile` jk lk dyecw ea didi

ipa zrcn wx df zeyrl oi` ok lr .jka xir

.xir

m` i`pz lr wx ellgiy il d`xp z`f mb

`la mb xzid iccv yi ik .lelig jixv

l"pk ezyecw riwtdl dellgi dnle .lelig

legi lelig jixv m` wx .jxevl `ly

."xizdl ick llgl jixvy dn leligd

האב בית"היינו, בקיר שחציבה קובע נ
לבית ממנו וחלק פתחו הפיכת או הכנסת

מצד(=מבואה)שער אסורה והקטנתו
לאחר מותרת אבל כנסת, בית קדושת

וע מעות, על מקום אותו דרש"חילול כ
וה כך, הדבר אמנם"שיעשה לענייננו. ה

לאב אי"בניגוד שעתה דומני בזטה"נ ע"צ
בשויו."ואי לפדותו צ

כנסת בית שקדושת השלישית לדעה ח.
שהופסק שעתה נראה שימושו מתוך יוצאת

אי בהם ולדעות"השימוש ופדיון. בחילול צ
הכנסת בית בקדושת והשניה הראשונה
את לפדות היא ביותר הטובה שהדרך נראה
מעות. על וכלים בנין חלקי אותם קדושת
הללו הכנסת בית שתשמישי כיון כאן שכן
אחר, כנסת לבית הקרוב בעתיד ישמשו לא
במקומם הדברים את משאירים היו אם וכן
ומחללים פריצים באים היו קטיף בגוש
לפדות שניתן ונראה לפדות. עדיף ובוזזים,

עפ שלא זט"אפילו העיר,"י אנשי במעמד ה
עומדים שהם יצרה הקשה המציאות שכן
של בעלותם פקעה כבר ובחלקם ומונחים
בהם וזכו בהם, שהחזיקו העיר אנשי

שתי יתכנו אותם יפדו לא ואם המפרקים,
שאין כאבן מוטלים שיהיו או אפשרויות:
פדיון ללא בהם שישתמשו או הופכין, לה

בקדושתם. פגיעה תוך
נלענ"וכמו דוקא"כ שיפדום צורך שאין ד

מעטות מעות על אפילו אלא בשווים
בדמים שנפדה בימינו הקדש כדוגמת

עמועטים כט ערכין הרמבא)"(עי' כדברי ם".
פ וחרמין ערכין ה"(הל' zectl:י)"ח xzen"

dhexta elit`e dlgzkl dfd onfa zeycwdd

epc minkge ,glnd mil dze` jilyne

ick dfl aexw e` mifef drax`a dctiy

dcti `l ycwnd onfa la` ,xacd mqxtl

."epx`ay enk eieya `l` dlgzkl

על שחיללו מנה שוה שהקדש כשם וכאן
מחולל עפרוטה יא ב"(קידושין ע"ב, נז א,"מ
ע כה שלדעהא)"בכורות שלנו במקרה כן ,

האחרות לדעות ואף לחולין יצאו כבר אחת
הכנסיות מבתי הוצאו שכן קדושתם קלשה
קדושת את להפקיע כדי למחסנים, והועברו
סכום על בפדיון די החלונות או המנורות

בדיעבד. שהפדיון מאחר קטן,
יש תשמישים לאלו לברר צריך עוד ט.

לענ ונראה הכנסת. בית שכל"קדושת ד
דברי ואמירת התפילה תשמיש שהוא
בית מתשמישי הוא הכנסת בבית הקדושה
ולאור לאויר המשמש חלון ולכן הכנסת,
מנורות וכן ועצים, כאבנים הוא הרי השמש
הכנסת בבית שהאירו פלורוסנט נורות או
לפדות וצריך הכנסת בית קדושת בהן יש
הקדש יאמרו שלא מעות, על קדושתם
אפילו – כיורים אבל פדיון. בלא יוצא

ואפילולנטי המתפללים או הכהנים ידי לת
אין אליו ומחוברים הכנסת בית בתוך היו

הכנסת בית קדושת שולהם אב"(עי' נ"ת
היהלעיל) שלא כל וכד' לידים מגבות וכן .
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הכנסת, בית בקדושת הקדוש האולם בתוך
בצורה תפילה לצרכי משמש שאינו או
צריך אין וממילא קדוש אינו ישירה

לפדותו.
השולחן ערוך דברי ס"(אוכך קנד סי' :ז)"ח

zyecw oic mdl oi` p"kda ly zexfrd"

la` ,i`xw`a mda oilltzn elit` p"kda

zyecw dilr yi cinz my oilltzn m`

zyecw dilr yi miyp ly p"kda oke ,p"kda

.my zelltzn miypdy oeik p"dkaxace

aiaqy ob e` p"kda aiaqy xvgdy heyt

aiaqy ze`ahvi` e` qcxt e` p"kda

migezt elit` dyecw mey mda oi` p"kda

p"kdaloeifa ly xac my eynzyi `l n"ne

milbx ina z"q ly zegthn qakl xeq` oke

."ceakd iptn

כנסת בית את ששימשה פרגולה ולכן,

אין וכד' אוכל כלי וכן לסוכה או לקידושים
בהם להשתמש ומותר קדושה שום בהם
ששמשו ושולחנות וכסאות פדיון. ללא
הסידורים, להנחת או המתפללים לישיבת
צריך קודש, לספרי שהיו ספרים ארונות או
ללא בהם להשתמש ולא מעות על לפדותם

פדיון.

מסקנה
מגוש שהובאו הכנסיות בתי כלי כל
כנסת בית לצרכי משמשים ואינם קטיף

לפדות בית(לחלל)צריך קדושת את
להשתמש שיוכלו כדי שעליהם, הכנסת
סכום על לפדותם ודי חולין, לצרכי בהם

ואי כנסת בית לצרכי וליעדו צ"קטן
ע."בזטה

ז סימן
שלישית סעודה בסוף ברכות שבע

שאלה
ימי בשבעת ברכות שבע מברכים האם
והאם בשבת שלישית בסעודה משתה
המזון ברכת של מהכוסות לשתות מותר

אע הסעודה בסוף הברכות שהיא"ושש פ
השבת? שיוצאת אחר בלילה מסתיימת

תשובה
משנה שאלות לכמה נחלקת זו תשובה
בה בשאלה נעסוק ולבסוף בהן ונדון

פתחנו.
בשו פסק ס"(אהע"א. סב סי' "...ie"`:ח)"ע

zeycg miptk ied ipye oey`x h"ie zayc

dcerqa `l la` ,zixgye dlild zcerqa

."bdpnd hyt oke ,ziyilyבב י:"ובאר
`ki` `dc k"k xwir dpi`y iptn mrhd"

."dnibxz ipina da `veic c"nlא"והרמ
f'השיג: jxal el` zepicna ebdp eiykre"

milibxc meyn xyt`e ,'b dcerqa zekxa

oilibxc mrhn `"ie ;zeycg mipt `al

."zeycg miptk ied dyxcde ,yexcl

שבימינו תשובותונראה לפי (כנראה
כשוהפוסקים) הפוסקים לברך"אף נוהגים ע

שלישית. בסעודה חתנים ברכת
המזון ברכת האם הראשונים נחלקו ב.

הסעודה. בסוף הכוס על ברכה טעונה
הטור קפב)"(אופסק סי' jk:ח xg`e"

la` n"da eilr jxal oii ly qek el mi`ian
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ediilr raw m` elit` oiwyn x`y `l

`lcn cigia elit` qek dperh n"dac

qek dperh oenif zkxa mewn meya xn`w

elit` n"da lk rnyn xn`w n"da `l`

eixg` xefgl jixv qek oerhy oeike ,cigia

eilr jxal qek el didi k"`` lk`i `le

dtvn `ed m` n"da'it` el didiy xyt`e

opifgck zg` dlik` onf xearl jixv m`

iptn zay i`vena ziprza oly xnin`a

n"day oeikc eilr licadl qek el did `ly

` m`e dlcadl epia welig oi` qek dperhoi

xky lr jxal leki mewn eze`a ievn oii

."oiwyn x`ye

יוסף zkxacבאר:(שם)והבית `de"

migqt iaxr wxta qek dperh oefnd(:קה)
'eke zay i`vena ezial qpkpd `ipz

'eke ipnz `zipzn i`dn dpin rny `pwiq`e

qek dperh oefnd zkxa dpin rnyeeazke .

zetqezdש"(ד ברכה)"ה elit`cמ rnyne

`edy rnyn qpkpdc qek dperh cigia

zegcl yi edin 'eke onwl rnyn oke icigi

qekd lr oefnd zkxa mibdep oi` mlerde 'eke

qek oirhdl xne` m"ayxe dylya `l`

aeh xgey yxcna gken oke cigia elit`

ח) ג, l`igi(תהלים x"dn giken cere .

dperh dpi` i`c cigia elit` qek dperhc

d`xpe 'eke oefnd xg`l egipn dnl qekokc

qek dperh oefnd zkxac dkld.o`k cr

y"`xdeפ ב)"(ברכות סי' ixacח lk azk

mixne`d ixack xwir qtez epiaxe .zetqezd

azk jkitle cigia elit` qek dperhc

lr oixfgny jxck eixg` xfgl jixvy

mgexi epiax zrc oke ,zevndח"(ני קמט"ו ז
dylyא)"ע wxt seqa dpei x"d zrc oke ,

elk`yד גמ')"(לז: iaxlה minkg micen iab

dperh oefnd zkxac dkxa ly qeka xfril`

my azky dnny `l` .cigia elit` qek

ד מאי)"(לח. lyה qek lr oikxan oi` iab

.oiid xg` xfgl jixv oi`y rnyn zeprxet

...f"ta m"anxd zrc la`ו)"(הטoi`y

llk qek dperh oefnd zkxaenrhy d`xpe

migqt iaxr wxta opzcn(:קיז)qek el ebfn

dlr opixn`e epefn zkxa eilr jxan iyily

dpin rny `axl `piax dil xn` `xnba

iqk rax` dil xn` qek dperh oefnd zkxa

cg lk `ki`e li`ed zexig jxc opax epiwz

ciarp cgeo"xd yxite devn diaד גמ'"(כו. ה
onירושלמי) devnc ol `hiyt hytin i`ce

dnk exn`p ixdy qekd lr didzy xgaend

opzcn `l` dkxa ly qeka zeaeh zelrn

oixfgny hytinl ira iegnzd on elit`e

`wlq `wc zevnd lr oixfgny jxck dilr

oefnd zkxa meyn iyily qekc oizrc

`zpwz xwirc opigce iz`c `ed cegla

dia opicar dizi`c oeik `l` zexig meyn

eizeklda s"ixd df `iady oeike dkxa zevn

`dpi(שם) oefnd zkxac wqet `edy d`xp

opixn`c `d mdixac itle .l"kr qek dperh

`ziixa`(:קה)zay i`vena ezial qpkpdc

epiid qek dperh oefnd zkxa dpin rny

l"f gepn x"d azk oke xgaend on devnl

הט"(פ mixacו)"ז el` wxt azk `"ayxde .

ד ולענין)"(נב. oefndה zkxacqek dperh dpi`

`ziixa `iddc azke s"ixd zrc okye

dpin rnync zay i`vena ezial qpkpdc

ol `niiw `l qek dperh oefnd zkxac

oeniin zedbda aezke .dzeekס)"(פ אות ז
`din oenifac opgl` epiaxe i"x zrcy

zevnd xtqa la` qek dperh(.קיב כז (עשין
ea lkd azke :l"kr xagnd epiaxk wqt'סי)

כא.) dperhכה, oefnd zkxac xne`y in yiy

milke` mipyyk jklid cigil elit` qek
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oefnd zkxal eqek zgwl cg` lk jixv cgi

mlrpd zex yxcnae :k"r(.מז חדש aezk(זהר

dylya `ly qek jixv dylya oefnd zkxa

qek jixv oi`miwcwcndn izi`xe .

miwqetd ixacl oiyyeg dyly mpi`yky

oii qek oibfene qek dperh cigia elit`c

dfd yxcnd ixacl yegl icke oefnd zkxal

miqtez mpi`e ogleyd lr eze` migipn

."mdicia eze`

בשו סע"ופסק קפב mixne`y:א)"(סי' yi"

,cigia elit` qek dperh oefnd zkxay

i `le ,eilr xefgl jixveqek el oi` m` lk`

,el didiy xyt`e dtvn `ed m` eilr jxal

itle ;zg` dlik` onf xearl jixv m` elit`

lk zgwl jixv cgi milke` mipy m` df

dperh dpi`y `"ie ;oefnd zkxal qek cg`

dperh dpi`y mixne` yie ;dylya `l` qek

on devn n"ne :dbd .dylya elit` ,llk qek

qekd lr jxal xgaendערבי"(ר פרק ן
".פסחים)

ברורה במשנה סוכתב קפב ד)"(סי' "on:ק

oerh oi`y ef drcl s`c l"x ± 'eke xgaend

r"ek la` aeig da oi`y epiid llk qek

qekd lr jxal xgaend on devnc micen

rixkd `l xagnd dpde .eziaa oii el yi m`

xingdl g"ae l"yx zrce ,zercd oia

`picn qek jixv f"ndaclwdl mlerd bdpne

qek xg` xfgl `ly ziyilyd drck dfa

`edc oiwyn x`y e` oii el yiyk `l m`

on devn i`cea f`c eziaa dpicn xng

`wece l"pke qekd lr jxal r"ekl xgaend

cigi oiprl la` dyly oenifa `edyk

dinwl oiire ixnbl mipexg` dnk miliwn

."d"bda a"q seqa

שלא העולם שמנהג הפוסקים מן עולה
מברכים לו ויש במידה אבל כוס, אחר לחזר

בשלשה. ודוקא הכוס על
הטור פסק רצט)"(אוג. סי' lek`l:ח xeq`"

x`y e` oii zezyl elit` e` xac mey

oia dlila oia licaiy cr jygzyn oiwyn

did m` la` ,zezyl xzen mine ezxgnl

jixv oi` el dkyge mei ceran lke`e ayei

el dkyge dzeye ayei did m`e wiqtdl

."wiqtdl jixv

מותר אם הטור של האחרונים דבריו
בשבת בה שהתחילו בסעודה להמשיך
במחלוקת. נתונים – חשיכה לאחר ונמשכה

הב רצט)"(אוי"כתב ayei:ח did m` la`"

my .'eke el dkyge mei ceran lke`eפסחים)
ע ilinא)"קה ipde dlcadl zraew dpi` zay

`l ilegz` la` opiwqtn `lc wqtn oiprl

`l` oxn` `l inp wqtine ,opiligzn

`l inp diizye `l diizya la` dlik`a

zil `ina la` `xkye `xnga `l` oxn`

dpi` dlcadlc .ilin ipde i"yx yxite da ol

`l ilegz` la` `zcerq iweqt`l zraew

.dizyl la` .licaiy cr dkygyn oiligzn

eixacn d`xpe :iwqtne `ed aeyg xac e`l

reaw did `lya epiid dizyl wiqtnc `dc

dizyl `l`dlik`l reaw did m` la`

ezcerq jeza dzey wiqtdl jixv epi`y

dizyn wiqtdl jixv epi`eb"nq azke

oniq dyr zevnas"ixdy h"k(:כא (פסחים
i`ce la` dkyg wtqa ef dreny yxtn

dkygezcerq xnebe licane dtn qxet.

migqt iaxr wxta y"`xde(יב ok(סי' azk

xehird lra myaקלב.)"(ח ומרור מצה הל' ב
epi` i`ce dkyg elit`c dlrde eixac dgce

e"v yxeya oelew i"xdn la` wiqtn(ב (ענף
."b"nqe s"ixd ixack wqt

ס"(אוע"בשו רצט סי' "`xeqפסק:א)"ח

e` oii zezyl elit` e` ,xac mey lek`l
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cr jygzyn ,minn ueg oiwyn x`y

ceran lke`e ayei did m` la` .licaiy

wiqtdl v"` ,el dkyge mei(משתייה (אפילו
jixvי)"(ב ,el dkyge dzeye ayei did m`e .

la` ,dkiyg wtqa n"dc `"ie .wiqtdl

qxet lke`e ayei did elit` dkiyg i`cea

bdpnde :dbd .ezcerq xnebe licane dtn

."dpey`xd `xaqk heyt

בערוה ד)"(אוש"וכתב ג, סעי' רצט סי' :ח
ayei did m` la` dcerqa ligzdl edfe"

elit` ezcerq dkynpe mei ceran dcerqa

`l wiqtdl v"` dkiyg jeza zery dnk

y"rl inc `le diizyn `le dlik`n

ycwne dtn qxete wiqtdl jixv dkiygay

jixv y"rac enk `axc`c `"rx 'iqa y"nk

iptn jtidl ok enk zayd ceak iptn wiqtdl

cer `le dkiygyn wiqtdl v"` zay ceak

z` yxbnk d`xpy wiqtdl xeq`y `l`

ez`ivia edxny `zlikna `zi`e jlnd

edfe elv`n eade` jliy dvex epi`y mc`k

zraew zayc [.d"w] migqta exn`y

.y"r dlcadl `le yeciwl

k"ke my y"`xde my m"anxd zrc edfe

azk n"ne [:h"v my] 'qeze m"ayxe i"yx

wtqa `wec edfc d`xp s"ixdnc b"nqd

dkiyg i`ceae dkiyg i`cea `le dkiyg

yie xehird lra k"ke licadle wiqtdl jixv

l"f `"yxdnd lr eazke mdixacl eyygy

p"kdal jlde oi`eyp zcerqa wiqtdy

edfe [a"wq `"bn] dcerql xfge lltzdl

n"dc `"ie l"fe r"ya e`iady `"id zrc

did elit` dkiyg i`cea la` dkiyg wtqa

ezcerq xnebe licane dtn qxet lke`e ayei

dpey`x drick `picl xwird la` ,l"kr

`nlr ibidp ikde miwqetd aex zrc `idy

."`"nxd epiax wqt oke

נהגו וכך הפוסקים, רוב שלדעת מתבאר
בשבת שלישית סעודה להתחיל העולם
השאלה: ועולה חשיכה. לאחר ולסיימה
של המזון ברכת כוס על לברך מותר האם

שלישית. סעודה
הרמב כתב פכם"ד. שבת הי"(הל' :ב)"ט

jeza `ede zayd `vie zaya lke` did"

jxane eici lhepe ezcerq xneb ezcerq

"eilr lican jk xg`e qekd lr oefnd zkxa

השיג:"והראב lrד oefnd zkxa jxane"

el oi`ya `"` .eilr lican jk xg`e qekd

."qek eze` `l`הרמ על"ואף השיג ך
חבילות"הרמב מצוות עושין שאין ם

חבילות.
הרמב לפי אינו"היינו אך כוס על מברך ם

ברה לאחר עליו אלא"מברך ממנו, ושותה מ
הראב ולפי עליו, יין"מבדיל לו יש אם ד

הבדלה. לפני מברך כוסות שתי שיעור
סיכם:"והמ המחלוקת את שבאר לאחר מ

el yi m`y d`xp l"f mipe`bd ixacn n"ne"

lre oefnd zkxa jxan cg` lry zeqek ipy

."xwire lican xg`d

ערוך ס"(אובשולחן רצט סי' פסק:ד)"ח
v"`y epxn`y ,dkyge lke` didyk"

lr f"nda jxane ezcerq xneb ,wiqtdl

dipy el yi m`e ,eilr lican k"g`e qek

lr licane cg` lr f"nda jxan ,zeqek

."xg`

ברורה המשנה סובאר רצט יד)"(סי' :ק
s` qekdn zezyl xzene ± f"nda jxan"

jiiy f"nda ly qekc dlcad mcew `edy

qek lr jxal cinz xdfpy inl f"ke .dcerql

itl qek `la minrtl jxany inl la`

f"nda oi`c l"qy miwqetd lr jneqy

ly qekdn dzr zezyl el xeq` qek dperh

..."[`"ye `"n] dlcad mcew f"nda
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אומר"בשו יביע או"(חת לג)"ח, סימן ח
שא ו)"(סר"הביא עלק העירו שבת ותוספת
המג שברכה"דברי וכיון מוכרחים שאינם א

וחלק מצוה היא הסעודה בסוף הכוס על
אע ולשתותו עליו לברך יש פ"מהסעודה

החולקים אחרונים עוד ומביא הבדיל. שלא
המג הרגלו"על אין שאפילו וסוברים א

הבדלה. לפני לשתותו מותר היין על לברך
כוסות שתיית לגבי מתחדדת השאלה ה.
שהסתיימה שלישית בסעודה ברכות שבע

הגר הביא וכאן בשו"בחשיכה. יוסף ת"ע
סוברים(שם)א"יבי אשר אחרונים הרבה

המג לשיטת סעודה"שאף של כוס לגבי א
סוברים חתנים ברכת לגבי – שלישית

חשיכה. לאחר הסעודה בסוף שמברכים
yiyומסיק: lky xen`d lkn mxend"

mya onfl mixdfpy ziyily dcerqa oipn

zezyl jxand i`yx ,qekd lr f"nda jxale

xdfp epi` m` elit`e ,einbel `elnk qekd on

k"b i`yxe ,qekd lr f"nda jxal cinz

eixg` jxal ick ,qekd on ziriax zezyl

dcerq dkynpy t"r` ,dpexg` dkxa

eid m` mbe .miakekd z`v xg` cr ziyily

ekxiae ,ziyily dcerqa cala miyp` dyly

i`yx ,w"defa aezky dn t"r ,qekd lr

on devn yie li`ed ,qekdn zezyl jxand

o"anxd k"b y"nke ,qekd lr jxal xgaend

dlke ozg my yiyke .o"xde `"ayxde

f"ndal cg` ,zeqek ipy lr jxal bdpndy

zekxa ray xg`e ,mipzg zekxal cg`e

mi`yx ,cgia zeqekd miaxrne mibfen

mizeyy xg`y ,zeqekd ipyn zezyl

mdn cg`n mipzep ,zeqekd ipyn mikxand

miaeqnd mb mi`yxe ,zezyl dlkle ozgl

.qekdn merhl b"dta zkxaa z`vl epeeiky

zeycg mipt my oi`y e` ,oipn my oi` m`e

ח אומר יביע חאה"(ע' ד)"ג אות יא סי' ,ע

k"b mi`yx ,`xa xy` zkxa mikxany

'it` ,qekdn merhl dlkde ozgde jxand

."dkyg i`ce `ed m`

בשו אג"וכן ח"(אומ"ת סט)"ח סי' האריךד
ומבאר: minrhdבתשובה ipyl dpde"

dcerqa mipzg zkxaa `"bndc `ail`

mikixve mileki ixd qek aeig `ki`y

xzidy '` yexitlc ielz la` ,zezyl

dlik`d llkn `edc meyn `ed diizyd

oi` 'a yexitle ,zezyl oiaeqnd lk oileki

qekdl jixvy xeriydk `l` zezyl oileki

oi`y `ed oicd m` xeriyk cg` wx `edy

s` zezyl oileki oitxhvn m`e oitxhvn

..."xeriyk dzy `l cg` lkyk dylye mipy

השניה כדרך להחמיר זה בספק ודעתו
מלוא שיעור שתיית הוא שמותר שכל
ברכת לשם באה שהכוס וכיון בלבד. לוגמיו

ברה המברך על עדיפים הם מכיון"חתנים מ
סעודה. בכל היין על לברך נוהגים שאין

מסכם:"וע ozgdcכ zeyrl jixv oke"

ie`x xzei jxande ,mdipy oia ezyi dlkde

f"dfa `nbel `lnc xeriy ixdc dzyi `ly

dleg oiprle ,'nbd onfan daxd zegt `ed

dlkde ozgdly s` okl .opixngn k"eia

dlkdl s` xingdl oi` zezyl oikixvy

dzy `ny yegzy ozgd ixg` dzey `idy

xingdl yi n"n ,`nbel `lnk ozgd

dlkde ozgd ezyi ile`c yegl jxandl

,zezyl l"id `ly `vnie xeriydk eixg`

dzey `edy zngn zezyl dvex m` la`

oi` dlkde ozgd ezy `l oiicry dlgza

ick ynn hrn wx merhl jxhvi la` eakrl

cr zezyl dn dlkde ozgdl cer eidiy

`l jxandy ie`xe aeh xzei la` ,xeriyd

."mcal dlkde ozgd `l` dzyi
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מסקנה
ברכת של בכוס שנהגו שבמקום נראה

סעודה של מכוס ישתו כולם (המברךהמזון
והכלה) חתניםוהחתן ברכת של ―ומכוס

והכלה שלהחתן בכוס נהגו שלא ובמקום .
האג שפסק כפי ינהגו המזון שרק"ברכת מ,

שניהם בין להשלים ישתו והכלה החתן
לוגמיו. מלוא

ח סימן
וקדושים אחרי פר' הפטרות

שאלה
מות אחרי לפר' קוראים הפטרה איזו

קדושים ?1ולפר'

תשובה
הרמב בנביא)ם"א. המפטיר תפילות (סדר

crכתב: hetyzd hetyzd ,zen ixg`"

l`wfgia miebd ipirl ja zlgpe(כב ,(פרק

cr l`xyi ipwfn miyp` e`a ,eidz miyecw

l`wfgia zevx`d lkl `id iav(כ ".(פרק

האשכול קריאתובספר הלכות (אלבק,
ע סז hetyzdכתב:ב)"התורה ,zen ixg`"

miayei l`xyi zia ,eidz miycw ,hetyzd

mznc` lr(לו פרק `mixne(יחזקאל yie .

milyexi z` rced(טז פרק ".(יחזקאל

אבודרהם וההפטרות)ובספר הפרשיות (סדר
seqכתב: cr mi`a mini dpd .zen ixg`"

qenra xyr ixza `ide xtqd(יא-טו ח, .(עמוס

hetyzd mc` oa dz`e oixihtn yie

l`wfgia `ide 'd ip` ik zrcie cr hetyzd

א-טז) כב yexcld(יחזקאל ± eidz miyecw .

'd ip` ik zrcl cr mi`a mz` ize`

l`wfgia `ide mkidl`(כב-כ ".(יחזקאל

מות"עפי אחרי לפר' ההפטרות מנהגי ז
hetyzd"הם: hetyzd"אשכול,"(רמב ם,

באבודרהם) אחת mi`a",שיטה mini dpd"

קדו(אבודרהם) ולפר' `miypשים:. e`a"

"l`xyi ipwfnאבודרהם)"(רמב l`xyi,ם, zia"

mznc` lr miayei2"(אשכול),z` rced"

"milyexiי בשם .א)"(אשכול
כרמב נוהגים האשכנזים"התימנים ם,

בעמוס קוראים אחרי שלפר' "ld`נוהגים

,"miiyek ipakהמסודרת ההפטרה ולקדושים
hetyzd",היא hetyzd"קוראים והספרדים

– אחרי hetyzd"לפר' hetyzd"ולקדושים
–"l`xyi ipwfn miyp` e`a"ם)"(כרמב.

וקדושים אחרי פר' פשוטות בשנים ב.
וע אחת."מחוברות בהפטרה רק מפטירים כ

נפרדות וקדושים אחרי מעוברות בשנים

.1" מח): (סי' ומערב מזרח בני בין החילוקים ובניבספר שנה, בכל תורה שמחת עושין מזרח אנשי
ומחצה"א שנים לג' בא"י היינו ומחצה". שנים שלש כל בציבור התורה קריאת את מסיימים היו י

עפ נכתב, החילוקים ספר עתה. כמנהגנו שנה, כל הגאונים,"ובבבל תקופת בתחילת החוקרים, י
בא"וא בבל"כ מנהג נקבע העולם שבכל לאחר ורק בתורה לקריאות הפטרות יותר הרבה היו י

אותן. מכירים שאנו כפי השבוע פרשיות על ההפטרות נקבעו
פרה.2. פר' הפטרת למנהגנו,
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עצמה. בפני הפטרה קוראים אחת ולכל
לר בסמוך היא אחרי פר' לעתים ח"כאשר

מפטירים ואז הגדול לשבת או ניסן
i`qk"ב minyd"או"ycegd xgn"או

."'dl daxre"עפ נוהגים הספרדים י"למנהג
השו ס"(אוע"דברי רפד סי' "zaya:ז)"ח

zxhtda oixihtn ,zexaegn zeiyxtdy

."diipy dyxtנפרדות כשהפרשיות היינו
לכ הן"קוראים וכאשר שלה ההפטרה את א

קדושים. הפטרת את קוראים מחוברות
מסובכים יותר הדברים אשכנז למנהגי
המחלוקת. מקורות אחר להתחקות וננסה

הרמ שו"כתב על ס"(אוע"א תכח סי' :ח)"ח
dpexg`a mixihtn zeiyxt 'a oixewyke"

העיר) בני פ' zen,(מרדכי ixg`a cala

`idy miiyek ipak `ld oixihtnc miyecwe

zen ixg` zxhtd(מנהגים)."

במשנה השאלה מקור פג. מ"(מגילה :י)"ד
z` rceda oixihtn oi` xne` xfril` iax"

."milyexiשזוהי משמע המשנה ומלשון
מגילה בגמ' ואמנם יחיד. עדעת :ב)"(כה

dizearezנאמר: z` milyexi z` rced"

ט iwet`lז)"(יחזקאל !`hiyt ,mbxzne `xwp ,

cg` mc`a dyrn :`ipzc .xfril` iaxcn

z` rced xfril` iaxn dlrnl `xew didy

dz`y cr :el xn` ,dizearez z` milyexi

wecae `v ± milyexi zeareza wcea

uny ea e`vne eixg` ewca .jn` zeareza

."leqt

ר' על חלוקים שחכמים הגמ' משמעות

ומתרגם נקרא זה שפרק וסוברים אליעזר
וכ להפטרה. בו לקרוא הרי"ואפשר ף"פ

ע טז dizek".:ב)"(מגילה `zkld zile"כ"וכ
פש"הרא כד)"(מגילה סי' .ג

עפ פסיקה"ואמנם הרמב3י כתב ם"זו
בנביא) המפטיר תפילות oa:(סדר ,zeny dl`e"

my jl `vie cr milyexi z` rced mc`

"l`wfgiaי בשם באבודרהם מביא וכןא)"(וכן .
י בשם הביא כהפטרה"האשכול זה פרק א

קדושים. לפר'
ר של טעמו את מפטירים"ד. שאין א

milyexi"ב z` rced"הרמב ם:"מסביר
."milyexile l`xyil ceak xfril` 'x mrhe"

מברטנורא: עובדיה rcedaור' oixihtn oi`"

± milyexi z`ט xwi`ז)"(יחזקאל meyn .

."xfril` 'xk dkld oi`e .milyexicהיינו
יפרסמו שלא וירושלים ישראל של כבודם

ולפי"ח תועבותם. שלא"ו לומר מקום יש ז
אחרות נבואות אף אלא זה פרק רק
הראוי מן ירושלים תועבות את המוקיעות

להפטרה. תקראנה שלא
תויו כך על העגל"שאל מעשה הרי ט

לכבודם חששו ולא ומיתרגם נקרא הראשון
וא כפרה, משום והטעם ישראל ה"של ה"כ

ולא ירושלים לאנשי המכוונת זו להפטרה
מעשה בין לחלק אין וכן ירושלים. לעיר
אנו שכן עבירה של רבים מעשים לבין אחד

ת לפני דפורענותא בג' אע"קורים פ"ב
אף הרי ועוד רבות. עבירות שם שנזכרו

– קדושים hetyzd"הפטרת hetyzd"

ר"לפי3. מדוע קשה פסול."ז שמץ בו ומצאו בדקו שהרי לנזיפתו יסוד שהיה ומשמע בקורא נזף א
הריטב ע"מבאר כה (מגילה ""א ירושליםב): את בהודע שהפטיר אותו על אליעזר רבי שכעס מה

יפטיר,"אע במה פיו את לשאול ליזהר לו היה אליעזר רבי של שבמקומו לפי כרבנן, עביד דהוה ג
מורי מפי כן, בו [ונמצא] (ונעשה) אחריו בדקו ולפיכך בו יש פסול לחכמים כבוד חולק שאינו ומי

."ו"נר
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ומתרץ: עבירות. בכמה ilמדברת `gipe"

rced 'tc b"vz 'iq g"`a yeald lra y"na

iprpkd ux`a jizclene jizxekn da aizk

zepb i`ce dfe ,zizg jn`e ixen`d jia`

y"fe .ozclen xwirn ozefal svwe oeifa icke

xwira xnelk jn`a wecae `v `"x

."jzclen

התויו ר"לפי של שזהירותו עולה א"ט
את שמגנה מפני זו מנבואה רק היתה
אחרים פרקים אבל ישראל, של מוצאם
לא ירושלים העיר תועבות את המגנים

ר של בחששו א."כלולים
התויו ונביא"ה. הלבוש את הזכיר ט

לו. שקדמו אשכנז ראשוני את קודם
טרוייש ה)בסדר "`ixgכתוב:(סימן

,il mz` miiyek ipak `ld mixihtn miyecwe

iz`ved `lde miiyek ipak mz` ike :dinza

mkz` izlcade zene`d ici zgzn mkz`

."mdn

תתלא)ובמרדכי סי' "mibdpnae:(מגילה

dxhtd oixihtn zekenqd zeiyxt lk iz`vn

f`y miyecwe zen ixg`n ueg dpexg` ly

ly dxhtd `idy miiyek ipak `ld oixihtn

dyxt ly dxhtddy iptn dpey`x dyxt

."milyexi zearezn zxkfn dipy

המנהג התייסד וצרפת באשכנז היינו
מחוברות וקדושים אחרי פרשיות שכאשר
של ולא אחרי של ההפטרה את קורים
היו נפרדות היו שכאשר ונראה קדושים.
אבל הרגילה קדושים הפטרת את קוראים
את קראו לא מחוברות שהפרשיות בשנים

קדושים, hetyzd",הפטרת hetyzd"מפני
ירושלים. מתועבות מספרת שהיא

מהר במנהגי מנוישטט"וכן תעח)ש (סי'
ipakכתוב: `ld xnel wiwfd mely x"dn"

zewelg eidyk zen ixg` zyxtl miiyek

azky dnn dii`x `iade .miyecwe ixg`

zeiyxt lk iz`vn mibdpna :l"fe ikcxnd

ueg ,dpexg` ly dxhtdd oixihtn zekenqd

ipak `ld mixihtn f` ik miyecwe ixg`n

,dpey`x dyxt ly dxhtd `idy ,miiyek

zxacn diipy dyxt ly dxhtdy iptn

gkene o`kn rnyn .milyexi zearezn

ixg`l oixihtn mlerl miiyek ipak `ldy

."zen

המנהגים בספר שבתוכן של מנהג (טירנא,
ביום)"ד למחר oixihtnכתב:ה mlerle"

ixg`n ueg ,diipyl zkiiyd [dxhtd]

'eke miiyek ipak `lda oixihtny miyecwe

ז) ט, le`(עמוס ,zen ixg`l dpey`xl jiiyd

hetyzda(ב כ, miyecwl(יחזקאל jiiyy

zeareza ixiiny itl ,my i"yxtnck

odyk okl .ikcxna rnyn ok ,milyexi

ipak `ld zen ixg`l oixihtn ,zewelg

m` mbe .zewelg odyk xwir l"p ok ,miiyek

dliha f` '` meia e` zaya xii` g"x lg

oixihtn `dc ,zen ixg`c dxehtd,סו (ישעיה
`eא) i`qk minyd(יח כ, א' xgn(שמואל

wx miyecwl oixihtnc l"p ,zen ixg`l ycg

."lirl izyxitck miyecwl jiiyc hetyzd

לספר בהקדמתו הדברים עיקרי על וחזר
השנה. כל של ובמנהג

דבריו וכה הלבוש, דברי לעיל הובאו ו.
טירנא מנהגי את שהביא לאחר תכח בסי'

הרמ py`א:"ופסיקת i`nc c`n ipdinze"

,diipya oixihtny zexhtdd lkn ef dxhtd

."`ed zerhc l"p jklהיא הלבוש של דעתו
לשאר אחרי-קדושים בין הבדל שאין
בהפטרת בהן אף קוראים אלא פרשות
בהרחבה מסביר הוא דעתו את קדושים.

תצ ג."בסי'
בספרי טעות שנפלה דבריו תורף
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את שצרפו אחרי"hetyzd"החומשים לפר'
miiyek"ואת ipak `ld"קדושים לפר'

וע זאת, תיקן טירנא הכלל"ובמנהגי כ
אחרי בהפטרת לקרוא מהמנהגים שהובא

עפ הוא תיקון"מות לפני הטעות י
וע גם"המנהגים. התשפוט להפטיר צריך כ

דבריו את וחיזק כפולות. כשהפרשות
שהביא משה המטה על חריפה בביקורת

ב לקרוא המנהג miiyek"את ipak `ld"

בין הבחין ובדבריו הלבוש. דברי את ודחה
"milyexi z` rced"שאך ההפטרות לשאר

ר סבר ומשום"לגביה בה. להפטיר שאין א
התויו בשמו שהזכיר שמגנה"הטעם ט

על תוכחה שלגבי בעוד ישראל של יחוסם
ההפטרות והיחיד הציבור של חטאים

וע מהן, התשפוט"מלאות בהפטרת אין כ
בציבור. לקוראה שלא סיבה ואין יחוד שום
יששכר תיקון מס' ראיה לבסוף ומביא

ב מפטירים שתמיד לפר'"hetyzd"שכתב
אם ובין נפרדת היא אם בין קדושים

מחוברת.
כנה שבשיירי אלא הגהותג"ז. תכח (סי'

ג) אות יששכרהטור תיקון דברי את ציטט
התיקון הלבוש. מדברי שונים הדברים ושם
באחרי לקרוא הספרדים מנהג על דיבר

"hetyzd hetyzd"(כב –(פ' ובקדושים
"mi`a mz` ize` yexcld"(כ ולשיטה(פ'

היא אפילו בקדושים שקורים כתב זו
ז המרדכי דברי על אבל כתב:"מחוברת. ל

md oky dn `ed dtie aeh mbdpn itle"

xeag zezaya bdpndn zayd efa mipyn

zay eze`a mdl yie li`ed ,mixg` mixcq

,zexhtd izyda yiy dnn gipdl `ed oebd

zxg`a xihtdle milyexi zearez zxkfd.

cg` mc`a dyrn ,`xewd 'ta my `zi`cn

z` rced mc` oa `"xn dlrnl `xew didy

dz`y cr l"`e ,dizearez z`e milyexi

wecae `v milyexi zeareza wcea

."jn` zearezaיששכר"וא תיקון דברי כ
סדר דברי וכן הלבוש. דברי על חולקים

רש מנהג את המבאר ותלמידיו"טרוייש י
הלא קוראים מחוברים היו שכאשר מלמד

כושיים. כבני
הב תכח)ח"וכן סי' הלבוש(סוף על חלק

והמנהגים המרדכי דברי שהביא ולאחר
הרמ כתב:"ופסיקת lce`א mibdep oke"

ixtqa ltp zerhc azky miyeald lrak

el rnyi in ik mibdpnd ixtqae ikcxnd

zerhdle epizea` bdpn zepyl dfd xacl

`vn `lyk zrcd cne` it lr mixtqd

."epiciay mipencwd ixtqa df jtid

המג סא"וכן תכח י)"(סי' שכןק הביא
הב שלא"פסקו והאגודה משה והמטה ח

וכן השקל. מחצית בדברי שם ועי' כלבוש,
אפרים סעיף"(לגראבשערי ט שער מרגליות, ז

כרמיז) א."פסק
ברורה ובמשנה סח. תכח כו)"(סי' פסק:ק

dxhtddy iptn ± zen ixg` zxhtd `idy"

milyexi zarezn zxkfn dipy dyxt ly

ipak `eld e`xw xaky zecxtp odyk k"`yn

xihtdl gxkda ixg` zyxta miiyek

wleg yeald dpde .hetyzd miyecw zyxta

oi`xew dletk `idyk mbc ezrce `"nx lr

miyecw zyxt ly epiidc dpexg` dxhtd

lka bdpnd hytzpy eazk `"ye g"ad la`

't zay m` d"de ,dfa `"nxdk zeldwd

yceg xgn oixihtne g"xr did ixg`

ipak `eld miyecw zyxt zaya oixihtnc

."[`"rx 'ig] miiyek

הגיע הפטרת קריאת לגבי המחלוקת ט.
בשו לשאלה ונשאל"אף שואל –"(חת א

כ)"או סימן להח שהורו ג'רבה באי עיר לגבי
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הפרשיות כאשר אחרי בהפטרת לקרוא
והגר בתשובתו"מחוברות. מבאר כלפון מ

הספרדים ואילו כאשכנזים, להם שהורו
כשו –"נוהגים דסליק במאי לקרוא ע

קדושים. פר' של הפטרה
נשאלו האשכנזים דורנו אחרוני אף

בשו לכך. אליעזר"ביחס ציץ לא)"(חית סי' א
א שהפטרת בתקיפות הלאבאר היא חרי

התשפוט קדושים והפטרת כושיים כבני
כמוש להחליף בלוחות."ואין כ

בשו הלוי"וכן שבט ס)"(חת סי' כתב:ט
zpy oipra ipr iptl 'ak 'lrn rivd xy`"

miyecw ixg` 't f` e`xwie h"lrad f"pyz

dfi`e ixg`l cibp dxhtd dfi` ,micxtp

mpyi oke ,mibdpn eyr zegeld ik ,miyecwl

miiyek ipak `ld zxhtd mi`xewy dl`k

"miyecwl oia ixg`l oia minrt4.

ברמ כנפסק לנהוג שצריכים א"ומשיב
ס תכח היאח)"(סי' אחרי "ipakשהפטרת

,"miiyekקדושים "hetyzdוהפטרת

."hetyzd

בשו משה"י. אגרות אות סימן"(חלק א ח
כרמלו) הוא אף כמה"פוסק עד ומבאר א

שיקראו המצב שכיח לפר'"hetyzd"לא
וז oiyerל:"קדושים. wgecn wxy ebdp okle"

'tl zexhtd izyl oikixvyk `ede `"xk `lc

zeiyxtl oikiiy xzeiy miycw 'tle ixg`

mb oixihtn htyzde miiyek ipak el`

epbdpn itly `"xk `lc `edy s` htyzda

lgyk oia lecbd zay lka daxre oixihtny

mcewn lgyk oia gqt axroixihtny `vnp

b"gf `ed dpyd zeriawyk wx htyzda

zxaernae"k lgy zaya ixg` oixew f`y

la` xii` 'b lgy zaya miycw 'te oqip

ixd y"de g"da enk zxg` zeriawa

dxhtdl wx oikixve daxre ixg`a oixihtn

zeriawae ,miiyek ipak oixew okly zg`

f` oixewy zaya xii` g"x lgy y"fe g"a

v"`e i`qk minyd oixihtn ixd miycwa

ipak oixewy ixg`l zg` dxhtd `l`

g"xy k"be y"aa `ed zeriawdyke ,miiyek

g"xra ixg` oixewy '` meia `ed xii`

dxhtd `l` v"` ycg xgna oixihtne

zeriawe ,miiyk ipak oixewy miycwl zg`

yiy ievn `ly xac `ed zxaerna b"gf

c"kl zg`e `"kl zg`e f"kl zg` oncfny

c`n wegx xac `edy dpy c"nl zg` mbe

s` ,mc` mzqn mlrp `ed hrnky

ylyl zg` mb rxi` miwegx minrtly

."mipy

בטור שמובא כפי השנים בסדרי המעיין
עפ האג"יבין דברי נדירה"י כמה עד מ
hetyzd"קריאת hetyzd",קדושים לפר'

הנקראת ההפטרה המקרים בכל שכמעט
היא קדושים miiyek"לפר' ipak `ld"ורק

את לאחרי שקראו נדירים במקרים
המקורית להפטרתה חוזרים אז הפטרתה
האחרונה הפעם ולדוגמא קדושים. של

תשנ בשנת היה זה מצב במחזור"שהיה ז,
והמקרהו)"ח-תשע"(תשנשלנו מקרה, אף אין

תשפ בשנת תת"הבא בשנת ולאחריה א!"ד
רק האשכנזים שלמנהג למסקנה עולה
והשנה נפרדות וקדושים אחרי פר' כאשר

זח וסימנה מעוברת אז"היא ורק אז – ג
אחרי הפטרת miiyek"נקראת ipak `ld"

קדושים hetyzd",והפטרת hetyzd"אבל

הגר4. נבנצל:"הערת שוא גבן. נהוג שכ"הכי כת"ר לקמן."כ ר
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אם ובין מחוברות הן אם בין מקרים בשאר
הפטרות אחרי לפר' קוראים נפרדות הן
הלא – קדושים ולפר' לחודש הקשורות

כושיים. כבני
שיש הלוי שבט בעל בדברי הוזכר יא.

פעמיים שקוראים miiyek"מנהג ipak `ld"

קוראים ואין קדושים ולפר' מות אחרי לפר'
hetyzd",כלל hetyzd"מנהג הוא וכן

בירושלים הישן .הישוב
בקונטרס zenהובאו ixg` zexhtd"

"miyecweוינגרטן הכהן שמואל הרב שחברו
הבאים"ז המעשים שלל תצלום לי (העביר

שליט דרוקמן חיים הרב דודי זה :א)"עמוד
`"xbd zqpkd ziaa izlltzd b"yz zpya"

t"lxg n"ixbd oxn ly epipna cqg ixryay

zqpkd zial miyecw zyxta iz`a .l"vf

axd .`xnfc-iweqt rvn`a ,zvw xge`na

izkxa `l oiicr :il xn`e eil` `eal il fnx

`"ya zkxa(שאמר inl(=ברוך izikg ik ,

.zegily eilr lihdl lke`y ,`edylra

,oefawri dcedi miig 'x axd reawd d`ixwd

xryn ip`e ribd `l oiicr ,onfa `eal libxy

zxhtd `exwl jxhviy yyeg `ed .recn

zeareza zxacnd ,hetyzd hetyzd

el cibdle eil` zkll dli`ed okl .milyexi

epbdpny5.ef dxhtda `exwl `l milyexia

z` xak iz`vn `l la` ,ezeevnk iziyr

d`xpk lltzdl jld `ed ,eziaa oefwri axd

mi`iapae dxeza okl `xw .iaxrnd lzekl

ixg`y xpxl-onxtt l`eny mixt` axd

ipak `ld dxhtdd z` oiwize oipna `xwy

mb dilr xfg miyecw zyxta mb miiyek

.l"vf t"lxg n"ixbd oxn ly epipna

onxtt l`eny 'x axd mr jk xg` izxac

.eixac z` o`k xqen ip`e df oipra zekex`

dlrnl df zay zay dxeza `xew ip`

.dpy mirax`nתשכ בשנת נפטר פפרמן א"(הרב
תרס בשנת והיה שנה 83 זח"בן בסימן שהיתה ג"ב

(25 lkaכבן e`xw b"gf mipyay ip` xkef

l"vf q"yxbd ly epipna mbe milyexiהוא)
בחצר בתורה קרא הוא כי שם, נוכח היה לא עצמו

ld`שטרויס) zxhtda zetevx zezay izya

ziaa dxwn dxw :xtiqe jiynd .miiyek ipak

ligzd xy`k `cexa izaa xy` zqpkd

zxhtd z` miyecw zyxta `exwl `xewd

lecb ax eznerl `xw ,miiyek ipak `ld

mi`xew ± ,f` miycgd milerdn cg`

dniad lrn d`ixwd lra cxi !hetyzd

ly ezctwda cenrl oken ippi` ip` :xn`e

zxhtda `wec dvex x"zk m` ,xfril` 'x

erixkd seqale !`xwie x"zk dlri ,hetyzd

`ld zxhtd z` `xw `xewde milltznd

."miiyek ipak

שנים שבאותן וינגרטן הרב ומסכם
תש"(תש חבו)"ג, לחסידי לפי"פרט שנהגו ד

הגרש לבי"פסיקת ופרט מלאדי בזכרון"ז כ
המתפללים היו תקופה שבאותה משה
שותיקי לאחר מקומות, מיני מכל עולים
פרט אחרות, לשכונות עברו ירושלים
האשכנזים הכנסת בתי בכל אלו למקומות

קדושים בפר' קראו ipakבירושלים `ld"

."miiyek

במקור.5. ההדגשה
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ט סימן
בשבת מחמד חיות טלטול

שאלה
מחמד חית לטלטל מותר האם
טיפול מעין בזה שיש לליטוף המשמשת

בשבת? רפואי,

תשובה
בשו פסק הגרש"א. סז"ע שח :ח)"(סי'

lk la` eilr ilk zxez yiy xaca df lke"

mc` lk`n epi`e eilr ilk zxez oi`y xac

... zerne mipa` oebk dnda lk`n `leilrae

miigxeq` mdilr ilk zxez oi`y oeik ...

lr `l` mnewne mteb jxevl elit` mlhlhl

dvwen `xwpd edfe ex`aziy mikxc it

."eteb zngnככלי אינם חיים בעלי היינו
לצורך אף בטלטול ואסורים כאבנים ודינם

ומקומם. גופם
בראשונים. מפורש דיון כך על ומצאנו ב.

מהר"בשו זרוע"ת אור פא)ח שאל(סי'
הרא `i"trש:"את l"p ik ,ipericed cere"

xizdl l"p n"n ,edpip mivwen miig ilray

.eaelka d`p lewa mitvtvnd zeter lhlhl

oeik ediitcb hiny `nlic yginl `kilc

.edpip mivwen e`l mlewa mipdp mc` ipay

`zqewilq` iedc icin" סליקוסתא(= פירוש
בה וכיוצא השרון חבצלת כמו בשמים של אגודה
תתייבש. שלא כדי לחה בארץ אותה שנותנין

מע נעצה אם הונא רב והדר"וקסבר ושלפה ש
בשבת וכשיטלנה מרווח מקומה שתהא כדי נעצה
ואם בשבת לטלטלה מותר הגומא תתקלקל לא

אסור ראלאו – פ"" שבת יא)"ש, סי' idy`ד ,

oiprl edpip iccd ik d`xne lewe .d`xnl

e`l i`c xiy ilk lkn cnle `ve .dlirn

olhlhl xzen did `ny wqtz `ny dxifb

oa xfril` miig zrca iprd .oda xxeyle

."wgvi epiax

המהר או"כלומר, שיר"ח ציפור משוה ז
וכשם בשמים של לאגודה בכלוב

ה – מוקצה אינם שיר"שהבשמים לצפור ה
כדי לטלטלה ומותר מוקצה שאינה בכלובה
חית לגבי כן יסבור ואולי שירתה. לשמוע
וללטפה להרימה יהיה שמותר מחמד

בשבת.
הרא לו"אולם ענה מהר"(שוש אור"ת ח
פב) סימן ial:זרוע ip`ln `l zeterd lre"

miig ilra yeny xzid cenll oi`c ,xizdl

xeqi`l ezk`lny ilk s`c .milk xzidn

la` .xzen enewn jxevle eteb jxevl

lecb jxev mdn jixv elit` xvgay zexexv

mdilr ilk zxez oi`c meyn lhlhl xeq`

ilraa xzei xeq`l yie .miig ilraa inp ikd

belt `le miig ilraa oiynzyn oi`c miig

."l"vf l`igi x"d oa xy` .miig ilraa opax

הרא בין"היינו ההשוואה את דוחה ש
וע לכלים, חיים אותם"בעלי מכין אם אף כ

ואע לטלטלם. אסור יהא יום פ"מבעוד
חלק כעין והיא כלוב בתוך שהציפור

בכ1מהכלי לשורר אסר."שמטרתו ז
יוסף הבית מ)"(אוג. אות שח סי' כתבח

בע טלטול ly`ח:"לגבי calae y"ne"

הגר1. נבנצל:"הערת איפכא.א ולא מהציפור חלק הכלי
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.ux`d on mdilbx exwriy oipra mdiabi

sere dig dnda oixwer oi` my `ziixa

ixnbl dilbx oixwer oi` i"yx yxite xvga

o"xd azke ,dlhlhl `id dvwenc ux`d on

ד ומיהו)"(נא: oiccnה j`id il `iyw edine

lk `d xvga elit`e llk sere dig dnda

oilhlhn oi`y myk lehlhl ifg `lc icin

d`xp jkitl ,ezvwn oilhlhn oi` jk elek

[da] erbp miig ilra xrv meyn `kdc il

`l oikixv oi`yk la` jkl oikixvyk `wece

."l"krהר מדברי לטלטל"עולה שהותר ן
כולה להרימה לא אבל הבהמה מקצת
זה וכל נתונה, היא בו הכלוב או מהקרקע
לצורך אבל חיים, בעלי צער משום משום

אסור. אדם
בשו קטנות"ד. הלכות מה)"(חת סי' א

הר דברי את של"העמיד צער במקרי רק ן
וע בע"בהמה טלטול התיר לצורך"כ ח
ז dndaל:"משחק. lhlhl xzen m` dl`y"

daeyz .zaya ea wgyl wepizl sere dig

`rivna 'qezd ixacnע"(מ ד"ו פירי)"ב ה
ea oiyery lkc ,ilk xeyl dil ixwc d`xp

zay] `de ixwin ilk jkl cgeine xac dfi`

g"y 'iq g"e` a"r g"kwoiccnc [n"q

meyn ,`l oidiabn oi` oiccn oigiiqe milbr

jxevl `l` `ed enewne eteb jxevl e`lc

."xeqi` ly envr

מנוגד קטנות הלכות של חידושו
או"למהר ציפור"ח את להגדיר שסבר ז

שיש וכד' וכפרי כלובה אגב כבטילה השיר
הרי עיניים, למראה טוב והוא ריח בו

בע"בהל מגדיר ככלי,"ק בו שמשחקים ח
ככלי."וע לטלטלו מתיר הוא כ

יוסף הברכי ס"(אוה. שח סי' ד)"ח מדגישק
קטנות: הלכות מדברי lhlhlלהיפך xeq`"

eteb jxevl 'it` .'eke sere dig dnda

icina `l` `llk jd xnz` `lc ,enewne

opixy `l ilk ied `lc icin la` ,ilk iedc

heyt hb lra aiag 'o m"xdn axd .dil

."'i 'iq i"k eizeaeyza

העיר: יוסף הברכי על המהדיר ובהערות
d"c a"r d"n zay zetqeza x`ean ok"

ea wgyiy ick gext` lhlhl xeq`c ,`kd

`lc minrt dnk o`k i"aa x`ean oke .ohw

ilka `l` enewne eteb jxev exizd

`"g h"wldk `lce .`weec xeqi`l ezk`lny

eteb jxevl dnda lhlhl xizdy d"n 'iq

ryil` zlecbe h"p 'iq l"wg d`xe .enewne

."dfa edebiydy f"n w"q a"y 'iq

בשו אומר"ו. יביע או"(חת אות"ה, כו סי' ח
כראג) ופסק הראשונים מח' את ש"הביא

לכך ומביא מובהק, פוסק שהוא מפני
כמו הל"ראיות. דעת את דוחה ק"כ

בשבת מתוס' לכלי מחמד חית (מהלהחשיב
מהריטבב)"ע בין"וכן וחילק שם. והמרדכי א

מהר או"דעת הל"ח לבעל שכ'"ז כמו ק
הגרע וממשיך xfpי:"לעיל. 'qa izi`xe"

l`xyiרימ יא)"(בליקוטי אות ט סי' iady`א

zeter lhlhl xizny `t 'iq f"e` g"xdn 'c

`iad f"g`e .oaelka d`p lewa mitvtvnd

wgvi cgta y"n(בהמה miphw(ערך mialky ,

olhlhl xeq` oda zeryrzyn miypdy

micgein mdy oeiky xn`py `l m` ,zaya

zenia mda mngzdle mda ryrzydl

y"xd 'cn d`xp oke .dvwen eed `lc sxegd

my ikcxnd n"ne ,dxik t"q ikcxna `aedy

`l` `di `lc ,`xazqn ikde ,eixac dgc

xen`d itle .c"kr .xeq`y g"raa ynzynk

,ikcxndn wgvi cgtd zi`x zegcl yi

kdl iniiwc ipd ip`yczeaezka y"nk i(:סא)
i"yxta 're .`ziiphw `ziixeba `llhinc

wgvi cgtd wcv `pic oiprl n"ne .my
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."xeq`l

הגר על בקצות"ותמה שהתיר נאה ח
ד)"(בבדההשלחן אות קכא סי' לטלטלש

ומסיק: בשבת. דגים, בתוכו אשר אקווריום
zgxef dngd m`y d`xp mewn lkne"

minrtle ,miig ilra xrv dfa yie ,mdilr

zxaq lr jenql yi ,ezeniy k"b yyg miiw

xizdle z`fk c"drya f"e` g"xdnd

."lvl mlhlhl

באחת אבינר שלמה שהרב וראיתי ז.
כהלכות היקל כהנים' 'עיטורי מחוברות
על וסמך בשבת. מחמד חית לטלטל קטנות

ההל של משמשת"סברתו שהחיה שכיון ק
ומותרת ככלי חשובה היא הרי למשחק

בטלטול.
ונלענ זו. מידה עד באתי לא ד"ואני

הפוסקים כרוב בטלטול אסור שלגדול

הנזקק לקטן היינו להקל יש ואם לאיסור.
אינו שהוא מכיון וכד' ליטוף לצורך לכך
ניתן אם ספק בחינוך ואף במצוות חייב
החיים בעל עצמו, ולגביו אביו. את לחייב

וע ריפוי, אמצעי שמותר"הוא לי נראה כ
בעצמו, שיטלטלנו ובתנאי לטלטלו לקטן

לו לסייע אסור לגדול .2אבל
בס' בשבת, אקווריום טלטול ולגבי

צו)כ"שש הערה כז ובפ' סב הערה יח התיר(פ'
עפ למקום ממקום הגרש"טלטולו דברי ז"י
הרא שאף שסבר מתיר"אויערבך היה ש

ומטלטל לנוי שעשוי כיון כזה, במקרה
לדגים"אעפ כבסיס הם והמים שהכלי י

את שרואים היא שהסיבה ונראה האסורים.
ולא אחת כיחידה והדגים המים עם המיכל

הגרע דברי על וחלק האסור. לדבר י"כבסיס
שאסר.

י סימן
בשבת חיים לבעל אמירה

שאלה

לכלבו הוראות לתת לאדם מותר האם
ברמיזה)בשבת או שהכלב(באמירה כדי

פעולות ואותן בעליו עבור פעולות יעשה
שבת?אס חילול בגלל לבעליו ורות

תשובה

וטעמיו: לנכרי אמירה איסור ידוע א.
בעצמו לעשות יבוא שבת"(רמבשמא הל' ם

ה"פ חפצךא)"ו ממצוא משום או ע"(רש, ז"י
א) כשלוחוטו, שנראה משום או י"(רש,

הגר2. אריאל:"הערת גם"לעני במקרה ששימשו חיות על דברו זה בנושא שעסקו הקדמונים ד
וכן מוקצה, ואינן כלי דין עליהן חל לשעשוע ורק אך נועדו גידולן שמרגע חיות אך לשעשוע.

הגר פינשטיין."פסק מ
המחבר: או"הרתשובת והרא"ח בכתובות"ז בגמ' וכן לשעשוע מחזיקים שהיו בעופות דברו ש

ע ""(סא קיטנייתאב) בגורייתא וברשדמיטללא של"" שהמציאות כך קטנים. בכלבים משחקת י:
כמו אצלם. מוכרת היתה שעשוע בבע"חיות יחוד מועיל איך להבין קשה נפש"כ בעל שהוא ח

בע וכן למ"מעצמו, ע"ח צד (שבת עצמו את נושא (סוכה"ד ודופן מחיצה לגבי וכן בכפות, דוקא א)
ע (ב"כג לחלון סתימה או ע"א) כ בכפות."ב דוקא דברו א)
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ע קנג איסורוא)"שבת הדעות לכל כמעט .
אנמדרבנן לנכרי')"(עי' 'אמירה ע' שאלהת .

או 'אמירה' האם היא בירור שצריכה
בשבת אסורה היא אף חיים לבעל רמיזה

אסרוה. שלא או
מאיסור זאת ללמוד שניתן נראה ב.

בשבת. צידה
הרמב פם"כתב שבת הכ"(הל' :ב)"י

miapx`e mi`av eceviy ick mialk glynd"

`ed dide alkd iptn iavd gxae oda `veike

elidade eipta cnry e` iavd xg` scex

cvd zclez df ixd eytze alkd ribdy cr

."zetera efd jxck dyerd oke ,aiige

הרמב צידה"לפי בתולדת המדובר ם
משאלתנו בשונה אולם התורה. מן והחיוב
צידה של משותפת בפעולה הוא המדובר

ע אבל"שנעשתה העוף. או והכלב האדם י
הפעולה עשיית של הדין מה התברר לא

ע לו."כולה רומז רק האדם כאשר הכלב י
הכלבו"וכרמב כתב לא)ם "oke:(סי'

scxe ,dcivd ixg` secxl mialk glynd

."aiig dytzl alkd ribiy ick

עפ הרמ"ג. פסק הכלבו דברי ח"(אוא"י
ס שטז zaya,:ב)"סי' dig xg` alk dqynd"

dciv ied(כלבו)."אברהם המגן (סי'והעיר
ס ד)"שטז m"anxd:ק l"f ± dciv ied"

iavd gxae mi`av eceviy mialk glynd

e` iavd xg` scex `ed dide alkd iptn

alkd eribdy cr elidade eipta cnry

rnyn l"kr zetera d"de aiig eqtzem`c

xeht dyrn envra dyr `lea lkde

."xn`w `nlra `xeqi`l

המג מדייק"היינו, של"ברמבא שחיובו ם
הפעולה משום בשבת כזו צידה על האדם
ואף אחריו, שרדף או בפניו שעמד שעשה:
שעשה הצידה על מתחייב בכלב, שנסתייע

המג ומדייק הצידה"בגופו. שבדרך א
ברמ צד"המתוארת האדם שאין כיון א

פטור – הכלב בשיסוי רק אלא בגופו
דרבנן. באיסור ואסור צידה מאיסור

ברורה"וכ המשנה י)"(סכ ±:ק dciv ied"

wx llk dyrn envra dyr `l m` epiid

wx ied eqtz alkde alkd z` dqiyy dna

dyrn k"b envra dyr m`e ,opaxcn dciv

rbie sir dide alkd on iavd gxay oebk dfl

ied f"ir alkd ebiyde eixg` scex `ed dide

eipta cnr wx m` elit`e dxenb dciv

k"b ied eqtze alkd ribdy cr elidade

."miciivd jxc oky aiigine dcivc dclez

ד)"(סי"בברכ חייםק שהאורחות הקשה
הרמ העתיק מהם לשון"והכלבו נקטו א

בעשיית"הרמב התורה מן שחייב וכתבו ם
לרמ ומאין עשה"מעשה שבלא חידושו א

שהא והביא מדרבנן. אסור ו)"(סר"מעשה ק
הרמ"ג על הקשה והמג"כ א."א

הלכה דובביאור שטז צידה)"(סי' הוי כתבה
שהרמ האחרונים דברי שהביא א"לאחר

דברי את כתב ולא מהכלבו זאת דייק
עצמם. הכלבו

בשו נזר"ד. אבני קצו)"(חאות סי' דןח
הרמ שצ"בדברי מבאר ובתחילה ל"א

חייב שלו הכלב שאם שלו אינו שהכלב
ככלי חשוב והכלב בהמתו שביתת משום

ואח בעליו. יאסר"ביד לא מדוע מקשה כ
נכרי. בבהמת אף שעובר מחמר משום
לקול עושה שהבהמה מחמר בין ומחלק
מעורר שהאדם משסה לבין לה, הקורא

ברצונו. עושה הכלב בסוגרייםאבל (ואוסר
בעלים) מחשבת משום שלו ומוסיףכשהבהמה .

itlעוד: xwird `ede ayiil il d`xp cer"

dyrn dyery lky reci dpdc izrc zeipr

xexiaa xac dfi` dyriz df ici lr xy`
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d`ln `nw `aa zkqn lke .eivg enk aiyg

ebb y`xa ogipdy e`yn epikq epa` .dfn

lwn zaya oky lke .ewifde 'ievn gexa eltpe

ezriiqn gexe dxefc xnegedfa `veikc

'iq xferd oa`a oiire .`nxb aiyg oiwfpa

oixewy dwelr zcnrd oiprl g"ky

eznda xg` xngnyk reci dpde .qiwt`iit

s`e .yega d`xpk egkn jlz dndady xexa

.xngna z`hg dxez daiig `l ok it lr

epiideepi`e dyrnd dyer ig lray meyn

eivg oirk `linn `adnc dfn xxean ixde .

el`n xzei xeht ig lra ici lr dyrpy

dyr m`y myk ok lre ,eci lr `linn dyrp

i`cel aexwa `l` aiegn epi` envra

znda ici lr jk .eiyrn ici lr xnbezy

zziay meyn xeq` 'icic dndaac] .ixkp

eznda ici lr `dc .`ed oky lke [eznda

.l"pk rxbciay zek`lna `wec ok lre

i`cec .xngn dxez dxq` ozeyrl dnda

rnyz i`ceay .elew ici lr dyrnd dyriz

.yega d`xpk els`y dciv zk`lna la`

`l .digd biyi `ly xyt` alkd eptcxi m`

dfn dlerd .xexa dfe .dfa xngn dxez dxq`

xexa oi`y ote`a ixiin mdxa` obndc

."dnecke xria oebk alkd epbiyiy

שאינה בבהמה שרק מדבריו מבואר
את לעשות שתוכל ברור זה ואין לו שייכת

המג אסר דוקא בה האיסור אבל1א"פעולת
האיסור מלאכת את שתעשה בבהמה

עפי ומסיק מחמר. משום אסור ד"בבירור
שישיגנו"במקו ודאי אם צידה שבמלאכת א

בעצמו, עשה כאילו חטאת חייב הכלב
כבר ניצוד נחשב ליצוד העומד שכל משום

והרמ ניצוד"מעתה. יהא שודאי דיבר א
הרמב"וע ואילו השיסוי על כבר חייב ם"כ

משום וחייב ניצוד שיהא ודאי שאין דיבר
גופו. מלאכת

במלאכת דוקא הוא האחרון חילוקו
פעולות לגבי מדבריו למדנו אבל צידה,
החיים בעל שאם בשבת, אחרות איסור
ואף כליו. שביתת משום אסור שלו הוא
מדיבורו כתוצאה כאשר אסר שלו אינו אם

בודאות. מלאכה תיעשה
בשו כתב נזר האבני דברי כעין הר"ה. ת

ח"(אוצבי א)"ח סי' `micw:ב df ayil icke"

mihig ozepa f"erd`de `"bnd ewlgpc dn

,ogeh meyn aiig i` zaya min ly miigxl

`"bndc(רנב zeay(בסימן `l` ied `lc wqt

llk dk`ln ied `l `ziixe`cne `nlra

,micia dk`ln ciar `le mipghp `linnc

xferd oa`d la`(שכח eilr(סימן biyd

"ewn dk`ln a` iedc wqete`dc ,oiwifpc g

aiig wfipe miigxl exiag ly utg wxefa

gkene ,zaya g"ewe y`d jezl wxefk iedc

oiprl `nxb iedc b"dka mbc my eixacn

y"eri ,aiig zay oiprl n"n ,oiwfp aeig

m"anxd wqtc `dn eixacl di`x `iany

שבת)"(פ מהלכות eke'י cevl mialk glynd

alkd eribdy cr elidade eipta cnry e`

,aiigalkd wx mc`d edcv `lc s` ixd

aiig.c"zkr ,min ly miigxl di`x dfne

`lc i`ce oenn aeig oiprl b"dka dpde

dqynd l"niwcke micia ciarc o`nk aiyg

n"ne ,dqynd xeht wifde exiag ly ealk

s` zay zk`ln meyn eaiigl dxefn opitli

`icda wlgnc enke ,c"yl `nxbk iedc

הגר1. נבנצל:"הערת מדרבנן.א רק
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`xnbaע"(ב ס דף gexeא)"ק dxef opixn` ik

zaygn zk`lnc zay oiprl n"d ,ezriiqn

`ed `nlra `nxb `kd la` ,dxez dxq`

."xeht oiwfpa `nxbe

מלאכה כל העוזר אבן דברי שלפי נראה,
אע ובכוונתו האדם לצורך פ"שנעשתה

ע אלא ידו על נעשתה או"שלא מכונה י
ואע עליה, חייב חיים נזיקין"בעל שלדיני פ

בכ כגרמא על"יחשב חייב שבת לדיני ז
וכ בידים. עשה כאילו הבהמה כ"מלאכת

יעקב"בשו חלקת קסט)"(אות סימן ואמנםח .
האחרונים מן ס"(שעהיש שטז סי' יג,"צ ק

ח"שו הלוי שבט נב)"ת סי' שבצידהג שסברו
בכך צידה שדרך משום לאיסור מיוחד צד
עבורם נחשבת ואינה הכלבים להנאת והיא
מותר ולכן כהנאתם, אלא בעלים כמלאכת

ע בהמתו שאוכלת"להעמיד משום עשבים ג
הנחת לגבי כן לומר רצו יש וכן להנאתה,

בשבת דם למציצת שכח)עלוקה (סי'
בשו"שהמג ובא חייבו, העוזר ואבן ת"א

בינה כז)אמרי סי' שבת שכיון(דיני לדחות
למקומות ממנה ללמוד אין צידה דרך שזו

בכך. דרכם שאין אחרים
בשו הלוי"ו. שבט נב)"(חת סי' מסתפקג

האב שלו"בהנחת שאינו בכלב שמדובר נ

לגבי כמלאכה נחשבת אינה שצידה מפני
המג שמלשון ועוד שאפילו"כלב. משמע א

דומה שאינו דוחה מחמר ולגבי שלו. בכלב
שבמחמ פעולהמפני עושים והבהמה הוא ר

לעיקר. טפל האדם שבצידה בעוד במשותף
האב הנחת את דחה שהכלב"עוד שכל נ

שיסוי. משעת חייב – ודאי יצודנו
לשיטת שיסכים נראה הדין לעצם אמנם

העוזר"הגרצ אבן ולשיטת כגרמא שנחשב פ
המג שיטת ולפי עליה. במשסה"חייב אף א

אסור. אבל פטור
מאולפים חתול או כלב ולשאלתנו,

האב לפי בשבת, עבירה פעולת נ"לעשות
גרמא"והגרצ הוא העוזר אבן בשיטת פ

התורה מן ואסור אינולמלאכתם, (אפילו
המגשלו) דרבנן."ולשיטת איסור הוי א

מסקנה
שונים: מטעמים האוסרים שרבים כיון

והאב"המג מטעמו, ובשו"א מטעמו, ת"נ
עפ צבי הלוי"הר בשבט ואף העוזר אבן י

ע שמלאכה נראה מתיר, בע"אינו ח"י
אדם או בעליו כאשר אדם לצורך בשבת
– המלאכה עשיית על עליו פוקד אחר

.2אסורה

הגר2. נבנצל:"הערת ואמר"הגרצפא לישון, רוצה כשהאדון האור לכבות המאולף בכלב דן פ
(=הגרשז"אדמו זללה"ר בזה."א) דבריו להבין זכיתי ולא עצמו, להנאת עושה דהכלב ה
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יא סימן
בשבת טלויזיה מתוכנית הקלטה

שאלה
ע להקליט מותר שבת"האם שעון י

ע בשבת המשודרת טלויזיה מ"תוכנית
שבת? במוצאי לראותה

תשובה
בשו כאמור מותר, הדבר לכאורה, ע"א.

ס"(או שיח סי' zaya,:א)"ח lyand"או)
מלאכות) משאר אחת `xeq(טור),שעשה ,cifna ,

;cin zay i`venl xzen mixg`le mlerl el

axrle ,mixg`l mb meia ea xeq` ,bbeyae

;cin el ,mb xzenלעשות יהודי לאינו אמר (ואם
ע בשבת, מלאכה ש"לו סימן כ')"ל סעיף ".ז

שנעשה"השו שבת שמעשה פסק ע
ולאחרים לעולם, אסור לעושה במזיד,

וא מיד, שבת במוצאי ה"מותר במקרה"כ ה
בכוונה משדר מישראל אדם אותו שלפנינו,
אם אפילו לאחרים, אבל בשבת, ובמזיד
במוצאי מותר זה הרי תורה, איסורי נעשו
במזיד. שנעשה שבת מעשה ככל מיד שבת

ע לא המקליט הרי בשבתוכאן דבר שה
מותר."וע לכאורה כ

אברהם המגן אמנם סב. ב)"(שם כתב:ק
enk epic k"b ied eliaya lyazpy inlc l"p"

p"dc d"q h"v 'iq c"ia y"nk envr `ed

."`qpw meyn `nrhשבמבטל כמו כלומר,
המבטל את רק לא קנסו לכתחילה איסור

עבורו שנתבטל מי את אף א"(ורעקאלא
ביו שירצה"הוסיף למי בסתם הכין אם אף שם ד

לכולם) הנאסר יש", שבת במעשה גם ה
למי אף אלא לעבריין רק לא לאסור

ולפי עבורו. אף"שנעשה לאסור ראוי היה ז

עפ שבת."למקליט מעשה של קנס י
שהמג בו:"אלא חזר ixacnא edine"

xn`iy opiyiig mzd `wec rnyn my i"axd

jixv d"`la `d `kd la` ,elhal m"ekrl

,m"ekr elyiayk dyriy icka oizndl

`le `heg mc` oi`c opiyiig `l l`xyile

."`"q b"px 'iqr el

המג מעשה"היינו, לדמות שאין מסיק א
בביטול לכתחילה. איסור לביטול שבת
שיאמר שחוששים מפני הוא הקנס איסור
אין שבת במעשה אבל עבורו, לבטל לנכרי
לנכרי יאמר אם שהרי לנכרי אמירה חשש
ועוד, שיעשה. בכדי להמתין יצטרך לעשות
יאמר שבת ממעשה שהנהנה חוששים אין
לא הלה שהרי עבורו לעשות אחר לישראל

ולכן לו. אפילואיןישמע אחרים לקנוס
עבורם. שבת מעשה נעשה

ברורה המשנה זאת כתב סוכך ה)"(שם :ק
lyazpy inl elit`e ± cin y"enl xzen"

eyriy icka oizndl opira `lc eliaya

liaya i"` i"r ziyrpd dk`lna `l`

dxin`c xeqi` eipira lwc meyn l`xyi

ick zxg` mrt ok zeyrl `eaie b"erl

dyrpy xac la` ,cin y"ena el oken didiy

f"irc ,yginl `kil i`ce micia l`xyi i"r

xnel zxg` mrt `ai cin y"enl xizpy

cere df liaya zaya el lyal l`xyil

`le `heg mc` oi`c el rnyi `l l`xyidy

."elשו"וכ הגר"פ וערוה"ע ש."ז
מהמג"וא עולה למסקנה שבמעשה"כ א

שנעשה מישראל לאחרים מותר שבת
במוצ מיד על"בשבילם קנס מטילים ואין ש,

ולפי העושה. על כמו מקור"האחרים צריך ז
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ע בשבת ההקלטה את בה"לאסור לצפות מ
ש."במוצ

המג מהיתר שהראיה להעיר יש א"ג.
המג חזקה. שבת"אינה שמעשה קובע לא א

ח – בדיעבד,"מותר קונסים שאין אלא ו.
המעשה נעשה אם בשבילם שנעשה לאותם

המג אף שלכתחילה וודאי אינו"האסור, א
וא זאת. שהשאלה"מתיר הנוכחי במקרה כ

נאמר הזה מהמעשה ליהנות אם לכתחילה
צד ישנו אולם ליהנות. שלא שלא לו
אם בין יתבצע השידור שהרי להשוואה,

וע לאו, אם ובין יקליט לראות"הוא ניתן כ
שכבר שבת כמעשה והשאלהנעשהזאת

מהמעשה. אחרים הנאת על היא
שלפנינו המקרה בין שההשוואה אלא ד.

בשו התבוננות."לדין צריך ע
אם לו ישמע לא אחר שישראל הטענה
במקרה נכונה אינה שבת, לחלל ממנו יבקש
שבת, מחלל בישראל המדובר הרי זה.
שירבו ככל ולהיפך בשבת, בשידור העובד
בעבודתו וישתקע ימשיך הוא הצופים

וא כל"בשבת. זה במקרה אף לקנוס ראוי כ
וכיון עבורו. האיסור שנעשה אדם
שיצפה אחד כל עבור נעשה שהאיסור
הקנס. בכלל המקליט השואל/ אף בתוכנית
מעצמנו, קנסות מוסיפים אנו אין ואמנם
החלת אלא קנס הוספת כאן אין אולם
זו שבת ממלאכת הנהנים כל על הקנס
השבת מחלל כמו ממנה בהנאה שאסורים

שהמג וכשם החלת"בעצמו. את שקל א
כאן אף עבורם, שנעשה מי על הקנס
הצופים כל את כולל שהקנס כשהתברר

להטילו. ראוי והנהנים
שבת מחלל זה שישראל כיון ועוד, ה.

בשו כמבואר כנכרי דינו הרי ח"(אוע"במזיד,
ס שפה `milil:ג)"סי' zcearl xnen l`xyi"

e``iqdxta zezay llglepi` elit` ,

.m"ekrk `ed ixd ,opaxc xeqi`a `l` ellgn

ellgn elit` ,drpiva `l` llgn epi` m`e

lhane l`xyik `ed ixd ,`ziixe`c xeqi`a

."zeyx

ונהנים בפרהסיא מחלל הוא הרי וכאן
וע צופים אלפי שלו שבת אפילו"מחילול כ

פרהסיא לך אין בשמו, אותו יודעים אינם
וא מזו. איסור"גדולה מבטל שקנסו כשם כ

ה עבורו, לבטל לנכרי יאמר לכאן"שמא ה
מישראל יבקש בשבת שהמקליט חשש יש
עוד לעשות בפרהסיא שבתות מחלל

בשבת. תכניות
בשו שלמה"ומצאתי מנחת ס(תת סי' נינא

יד) דיןאות להטיל יש האם שהסתפק
מומר בישראל שיעשה' 'בכדי של המתנה

וז שבתות. `mdxaל:"לחלל obnd azk"

r"eyd wqtc `dc a"wq g"iy oniqa

zay i`venl mixg`l xzen zaya lyandc

mb `ed ,eyriy icka oizndl jixv oi`e cin

eyriy ickac mrhdc azky i"yx zrcl

t"r`c ,zay zk`lnn dpdi `ly ick `ed

mewn lkn l`xyia s` jiiy df mrhc

'qezdl la` .exfb `l `giky `lc `zlina

`l l`xyic meyn `ed mrhd xwir y"`xde

d"ky oniqa micbn ixtd mle` .el rnyi

a"k w"q mdxa` ly`axnen l`xyiac azk

dyriy icka oizndl mikixvmb df itle

j` .xnenk `ed ixd `iqdxta zay llgna

in n"n epl rnyi zay llgny s`c xyt`

xg` l`xyil xn`i `l zay xney `edy

ez`pd micwdl lkeiy ick exear zay llgl

`ed ikd e`lay inl elit` ± zay i`venl

wxc xyt` oky oeike ± `iqdxta zay llgn

zay llgna `le xeq`c `ed ynn xnena

oiprl mxa .m"ekrk epicy zek`lnd lka s`
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`iqdxtc ilin `edy y"vena cin driqp

la` ,xingdl oekp zay zyecwa leflfe

."c"prlp ok lwdl xity xyt` wgcd zrya

שומר"וא שישראל שלפנינו במקרה כ
אחר ישראל ממלאכת ליהנות מעוניין שבת

שיעשה. בכדי לקנוס ראוי היה בשבת
בשבת מקליט שהוא בכך הרי ועוד, ו.
מלאכות לעשות לעבריין גורם הוא הרי
ממלאכתו נהנים היו לא אם שהרי בשבת,
בשביל היא מלאכתו וכל עובר, היה לא

וא ב'לפני"אחרים. עובר שהוא נמצא כ
עבירה עוברי ידי מסייע הוא וכן עיוור',
הראוי מן ולכן עוד, עוד לעבור ידם ומחזק
של השבת מחילול ליהנות עליו שנאסור

העבריין.
החיים בכף סומצאתי שיח יב)"(סי' ק

שו בשם סופר"שכתב כתב שלת לבנו נ (סי'
המגס)"החת שהסיק שמותר"שמה א

ליהנות עבורם המלאכה שנעשתה לאחרים
ארעי, באופן דוקא היינו שבת ממלאכת
icn zeriawa lyany l`xyi wcpeta la`"

lyazpy inl xeq` i`ce ezaya zay

lyazp `ly inl elit` cere ,epevxe ezrca

xer iptl meyn epnn gwil oi` llk eliaya

."dxiar ixaer ici riiqn meyne n"zl

ונאסר בשבת להקליט שאסור לדיננו ומכאן
שבת. כמעשה עבורו

הנ הצדדים לכל בנוסף שיש"ז. ודאי ל,
כביכול שישראל השם חילול משום בכך
ישראל של שבת ממלאכת בהיתר' 'נהנה

וע כן."אחר, לעשות אסור כ

יב סימן
נכים של גלגלים וכסא תינוקות עגלת עם יציאה

לעירוב מחוץ
בתוכה) נישא (ללא עגלה הוצאת א.

נעשית לא בעגלה הוצאה במלאכת
אלא אחת בפעולה והנחה עקירה פעולת
שניכר ממה ויותר מתמשכת. בפעולה

מרה בהוצאה לרה"הדבר הדבר"י בולט ר
ברה אמות ארבע וע"בהעברת צריך"ר. כ

זאת. הוצאה על חייבים האם לדון
שבת במס' ענאמר ax:ב)"(ח xn`"

`nx ditwfe `nx ,ipwc `fxif i`d :dcedi

."dil xwrc cr aiigin `l ± ditwfeי:"וברש
`nx .mikex` mipw ly dliag ± ipwc `fxif"

daxd zen` ekiled ± ditwfe `nx ditwfe

on elek elhp `ly ,dfd oiprk miaxd zeyxa

etwfe xfge ekilyde etwf `l` ,rwxwd

."dxiwr ef oi` ± ekilydeלגבי כי מתבאר,
ברה אמות ארבע הוצאת ישנם"מלאכת ר,

שלא מפני שלמה עקירה בהם שאין מצבים
בב נעקר החפץ וע"כל מהאדמה, פטור"א כ

התורה. מן ההוצאה על
תוס' כתב מימרא אותה עעל ח ב"(שבת

מיחייב)"ד לא gipdykc:ה ditwfe `nx `wece"

ey`x oiicr zen` 'cl ueg cg`d ey`x

ey`x jilyne xfgyke 'c jeza gpen ipyd

aiigzn epi` oiicr zen` 'cl ueg ['ad]

utgd y`x `ivedy cr utgd xxbnk iedc

ekyene xfegy t"r`c egipde zen` 'cl ueg
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zaa dk`lnd ziyrp `ly ,xeht uegl

..."zg`עדיין הוצאה פעולת בכל תוס', לפי
אמות ארבע בתוך הקנים מחבילת חלק

ארבע"וע הוצאת של אחת פעולה אין כ
רש שאף ונראה כך,"אמות. להתפרש צריך י

שחלק מפני מושלמת אינה שהעקירה
אולם הקודם. במקומו נמצא עדיין מהחפץ

רש כוונת עקירהי"אין צריך לחייב שכדי
לקמן."מע שיתבאר וכפי באויר, הקרקע ג

תוס': ipwcמוסיף `fxif xxbn m` la`"

i"dxn e` zen` 'cl ueg cr zg` zaa

opixn`ck aiig x"dxl(:צא דף המצניע (לקמן
xeht `veie xxbn did zaya qik apeba

oi`a daipb xeqi`e zay xeqi`c meyn

i"x xne`e .cg`k'c ziag lblbn m`c

aiig x"dxl i"dxn e` x"dxa zen`iedc

daiz lblbn la` ,llk gp epi`c xxbn enk

ditwfe `nx enk iedc xeht zraexn `idy

."zvw dgp `dz `ly `"`c

לעניננו: חשובות נקודות כמה בדבריו
גורר אלא החבילה את הופך אינו אם
בד' בין הוצאה מלאכת על חייב אותה,

ברה מרה"אמות בהוצאה ובין לרה"ר ר."י
או לד' מחוץ הוציא אחת שבפעולה משום

מרה לרה"הוציא ממגרר"י זאת ומוכיח ר.
הפעולה שבסיום מפני וכוונתו בשבת. כיס
ונמצא הקודם ממקומו יצא החפץ כל
חבית גלגול תוס' ומדמה חדש. במקום
קנים. חבילת להפיכת תיבה וגלגול לגרירה
לא אחת פעולה סיום עם קנים בחבילת

וה ממקומה, כולה כיון"יצאה לתיבה ה
על נחיתה כל שונים משטחים בה שיש
הקודם. מקומו על חלקו עדיין משטח
כל פעולה בסיום בגרירה, לכך ובניגוד

וה הקודם, למקומו מחוץ נמצא ה"החפץ
אחת פעולה הוא הגלגול בחבית, תוס' לפי

וע הפסקות, יצאה"ללא החבית בסיומה כ
ולכן אחר, במקום ועמדה הקודם ממקומה

התורה. מן כזו הוצאה על חייב
ה"עפ תוס' דברי ד'"י עגלה בהוצאת ה

ברה מרה"אמות או לרה"ר הרי"י ולהיפך, ר
הרא כתב וכתוס' תורה. איסור (שבתש"זה

טז)"פ סי' .א
ירוחם רבינו מדברי במפורש עולה וכן

ני"(תואו ח"ח `eל:"וזה)"ב utgd `vn"

zeyxn `ived dzkiynae dxxbe dliag

zeyxa zen` drax` exiardy e` zeyxl

,aiig miaxdzaa ezk`ln ziyrp xak ik

xnby cr mizpa dgped `ly `wece zg`

`lc dxiwr ied enewnn dzkiyne ezk`ln

utgd diabiy opiraepfifiy oipr lka `l`

izlef ediabdy oia dkiyna oia ik dxiwr ied

cr jlede jyen `di mlerly wiqti `ly

inc `le epxiariy cr e` lke lkn ep`iveiy

,mipw ly dliaga dlrnl izazky `iddl

dlrnl izazky `idda zetqezd eazk jk

.y"`xd azk okelebr xac e` ziag df itle

exiard e` zeyxl zeyxn e`ivede elblb m`

xac la` aiig miaxd zeyxa zen` drax`

`l raexnizazky mipw zliag enk dpic ik

."dlrnl

הרמב מדברי אף עולה תוס' ם"מסקנת
פי שבת הי"(הל' gnex:א)"ג e` dpw did"

dvwd diabde ux`d lr gpen ea `veike

ekilyde ux`a gpen ipyd dvwd dide cg`d

gpen didy ipyd dvwd diabde xfge eiptl

xiardy cr ef jxc lr eiptl ekilyde ux`a

utgd xwr `ly itl ,xeht oilin dnk utgd

exxbe utgd jyn m`e ,ux`d iab lrn elek

aiig rax` seql rax` zlgzn ux`d lr

."`ed xwer lblbndyש'המגלגל הדגשתו
אם שבין להוסיף שרצה מלמדת הוא' עוקר
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נע(=גרר)משכו שהחפץ דחפו אם ובין
חייב. אחת בתנועה

דהכלבו לא בחפץ)"(סי' יצא לשוןה הביא
הוסיף:"הרמב אולם m`yם mixne` yie"

zeyxa lebr xg` ilk e` zeiag mc` lblbi

miaxdxehtyenk ,dlek xwr `lc meyn

xg`d ey`xe cg`d ey`x diabnyk dpwd

xeq` la` xeht mewn lkn ,ux`d lr gpen

oky lke ,dlgzkl dfa lwdl ie`x oi`e ,`ed

aeige ,xeq`y ef jxca `ivedl e` qipkdl

lra zrc itl zeyxl zeyxn `ki` inp

."l"f m"anxd azk oke ,l"f dnlydולשיטה
בשבת כיס ממגרר יקשה הכלבו שהביא זו

.1ע"וצ
עגלה בהוצאת כי זה מבירור בלאעולה

בה הפוסקים,יושב לכל תורה איסור ישנו
ברה אמות ארבע איסור"ובטלטול ישנו ר
הפוסקים. רוב לדעת תורה
עצמו את נושא החי ב.

אחר מצד הדין מה מלאכתנתבונן של
הוצאה.

את נושא שהחי היא מוסכמת הלכה
עעצמו צד המשנהא)"(שבת כדברי (צג.

dhnd,:ב)"ע lr s` xeht ± dhna igd z`"

."el dlth dhndy:'ובגמelit` :`ax xn`"

dilr opax ibilt `l o`k cr ;opax `niz

ihaxync sere dig dndaa `l` ± ozp iaxc

± envr z` `yepc ig mc` la` ,ediiytp

."ecen opax elit`עי"וברש igd:ב)"(צג z`"

`edc ,ez`ved lr aiigin `l ige ± dhna

."envr `yepe envr liwn

במשנה עעוד קכח dccn:ב)"(שבת dy`"

onfa ± izni` :dcedi iax xn` ,dpa z`

did m` la` !zg` gipne zg` lhep `edy

."xeq` ± xxeb:בגמרא dccnונוסף dy`de"

dpa z`miaxd zeyxaxnel jixv oi`e ,

xvga."

תינוק"ולפי של דינו מה לדון צריך ז
חולה, של דינו יהא וכן לדדות יכול שאינו

וכד'. משותק
הרמב פים"כתב שבת הט"(הל' :ז)"ח

miig ody t"r` sere dig dnda `ivend"

did m`e ,ie`yn epi` ig mc` la` ,aiig

dy`de ,aiig eze` `ivend dleg e` zetk

gipne zg` lhepy onfa dpa z` dccn

."zg`או חולה שאדם במפורש ופסק
המוציאו ברגליו, לילך מסוגל שאינו כפות

ע וכ"בנשיאה בשבת. עליו חייבים אחר נ"י
עמתוס' ד"(צד אדם)"א אבל רמבה (שבתן",
ע רשבב)"קמא עא", קמא ריטבב)"(שבת א",

ע קמא מהרלב"ושוב)"(שבת ס)ח"ת .(סי'
הריטב כתב עא"וכך קל :א)"(שבת

,envr z` `yep ig opixn` `l dlegae"

lnfi` z`ad oia wepiz z`ad oia jkitl

."`ed `ziixe`c `xeqi`

שח)"(אוהטור סי' dccnפסק:ח dy`de"

d"xa elit` dpa z`edxxbz `ly calae

diipyd gipie zg`d elbx diabn `di `l`

elbx gipie xefgiy cr dilr oryie ux`d lr

elbx lr oryp `ed mlerl `vnpy diabdy

."zg`d

עדיין1. ותנועה תנועה בכל סמיכתא כארעא נחשב לקרקע טפחים שג' שכיון סוברת זו דעה ואולי
וע הקודם ממקומו הגלגל כל יצא מרה"לא שהוצאה מדעתו עוד ונראה כעוקר. אינו לרה"כ ר"י

ברה אמות ד' מהעברה וצ"חמורה מ"ר, דוע.ע
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יוסף: הבית כך על o"xdוכתב azke":נא)
ראשון) okeדיבור xeq` xxeb did m` la`

`l` epi`y jk lk ohw `edy oeikc `zkld

epiax azk oke ,[ozp iaxl] opax ecen `l xxeb

'` wlg '` aizpa mgexiע epeyl:ג)"(יג dfe

xnelk zg` gipne zg` lhepy `wece

gipn zg`d diabnyk elbx ripn wepizdy

iptn xeq` eilbx izy xxeb la` zxg`d

`yil xzeny mixne`y mze`e .ez`yepy

z` `yep igdc eilbx izy xxebyk wepiz

`yep ig exn` `lc mcia `ed zerh envr

z`hgn(וכו') exhetl `l` [envr z`]la`

oze` xexbiy onf lk xeq`diabnyk `l`

."l"kr izazky enk zg` gipne zg`

איסור הוא הנגרר שתינוק מדבריו משמע
בלבד. דרבנן

מא)"(אוע"בשו סעי' שח סי' "dy`dפסק:ח

calae ,miaxd zeyxa 'it` ,dpa z` dccn

zg` elbx diabn `di `l` edxxbz `ly

cr dilr oryie ux`d lr dipyd gipie

mlerl `vnpy ,diabdy elbx gipie xefgiy

."zg`d elbx lr oryp `ed

ברורה במשנה קנג)"(סופסק "`elit:ק

igc dxeht epdiabz elit` `dc ± d"xa

z` `yep`xeqi` `l` dfa zile envr

e` zetk `yep m`e ,dxifbl dxifb iede opaxc

dlegaiigz` `yepy jiiy `l dfac

..."envr

כרמלית לגבי עוד סוהוסיף קנד)"(שם :ק
.i"yx k"k ,ez`yepy iptn ± edxxbz `ly"

k"`e e`yepy enk iedc l"qc rnynelit`

xeq` zilnxkadfa oiliwny yie .`yil la`

xeq` zilnxka mb etzk lr eze`yie .r"ekl

lr miphw oi`yepy dfa oilykpy oendn

jlil leki ohwdy iptn `ed ozerhe mditzk

lka yi opaxc xeqi`c ,`id dbbye envra

repnl aeh n"ne zilnxka elit` ote`

ahene epl ernyi `l i`ceay odl xneln

leki oi`y ohwe .oicifn eidi l`e oibbey eidiy

llk envra jlilmiwqetd aexl aiig

d"xa e`ypykoi`c ocicl ixy i"` i"re .

..."[b"nt] d"x eplv` ievnבביאור"ועי ע
דהלכה שח תגררהו)"(סי' שלא .ה

האדם את הנושא כי הדברים מן עולה
מרה והוציאו לרה"החי יכול"י הנישא אם ר,

מותר ג2לילך לדדות יכול רק ואפילו כ",
מדרבנן,2מותר אסור לגוררו יכול רק ואם .

הוצאתו. על חייב כלל לילך יכול אינו ואם
אסורה. בכרמלית שמדדה תינוק ונשיאת

ציון"בשו בנין כ)ת משו(סי' פרי"הביא ת
עפ אסר עצמו הוא אולם להיתר. י"תבואה

הרמב על"דעת חלקו אשר ראשונים ועוד ן
מהמג"ר אף כן והביא התוס' בעל (שח,א"י

וסיים:עא) .xaky xg` c"prlp dkldl okl"

xzen jlil lekiy wepizy mlerd ita lbxed

zelw ozrcy miypl xeqn xacde e`ypl

'eke oibbey eidiy ahen opixn` opaxc xacae

wepiz ze`yepd cia zegnl oi` okl

zexedl oi` dlgzkl la` zaya zilnxka

."envrl lwdl oi`y k"yke xaca xzid

ידה על לנישא עגלה ביטול ג.
או שתינוק לומר דרך נמצא אם אף
צריך עדיין בעצמו להוציאו מותר נכה

נישא. הוא בה העגלה בדין לדון
שבת במסכת ענאמר "`xn:ב)"(קמא

הגר2. נבנצל:"הערת אסור.א אבל פטור
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± ex`eva ielz qike ig wepiz `ived :`ax

el ielz qike zn wepiz .qik meyn aiig

el ielz qike ig wepiz .xeht ± ex`eva

meyn inp aiigile .qik meyn aiig ± ex`eva

:xn`c ,dil `xiaq ozp iaxk `ax ± !wepiz

,wepiz iabl qik lhaile .envr z` `yep ig

lr s` xeht dhna igd z` :opz `l in

± ig iabl dhn ± !el dlith dhndy ,dhnd

ilhan `l ± wepiz iabl qik ,dil ilhan

."dil

הריטב qikא:"ומבאר lihail opikxte"

iabl dhn opiwxte 'eke opz `l in wepiz iabl

.dil lihain `l wepiz iabl qik ,lihan [ig]

yexitqikc dizeaiyg meyn e`le,`ed

,dhnn ith aeyg qik iedlc dwqt o`n[c]

epa z` mc` lhepn opikxt i`n k"`c cere

dl lhane `aiyg `l oa` `dc ecia oa`de

i`pi iaxck dnwe`l ol dnle ,wepiz iabl

ol dnle ,eia` lr oirebrb el yiy wepiza

`nlicc meyn `l xpicc `nrhc iyextl

`le aiyg xpicc il wetiz ,iiezi`l iz`

`zlinc `nrh k"r `l` ,dil lihandhnc

eyinyzl el dkixv `idy oeik ig iabl

lhan`l` el jixv epi`y qik la` ,dil

[el oi`] ixdy el lha epi` `nlra liihl

[azk] l"f diryi x"d iwnpa la` ,da jxev

lth ied `l aeyg `edc oeik wepiz iabl qik

."oekp epi`e ,wepizlשביטול מדעתו עולה
אינו אותו מוציאים כאשר אליו תשמישיו
לנישא, צורכו משום אלא הכיס שווי משום
משמשו שאינו אחר וכלי בטל ותשמיש

אע הוצאתו על הנישא"חייב התינוק שעל פ
פטור. בעצמו

בשבת בכסא אדם הוצאת ד.
ולא מדרבנן אסורה במיטה בריא הוצאת

הרמב פסק כך התורה. פים"מן שבת ח"(הל'
`t"r:ח)"הכ xeriykn zegt `ivend"

oi`e el dlith ilkdy ,xeht ilka e`ivedy

dn z`vedl `l` ilkd z`vedl ezpeek

m` jkitl ,xeriyk ea oi` ixde ekezay

s` xeht dhna zetk epi`y ig mc` `ived

`veik lk oke el dlith dhndy dhnd lr

."dfa

הטור פסק דומה שא)"(אוובשאלה סי' :ח
ipae `qka ayeiy 'it `qka mi`vei oi`"

dy`d cg`e yi`d cg` eze` mi`yep mc`

szki `ly calae ,xzen el oikixv miax m`e

exiag szk lr eci cg` lk miyi `ly

."mdizerexf lr `qkde

יוסף: הבית כך על oi`veiוהעיר oi`"

oicv oi` wxta `ziixa .'eke `qka(שם)oi`

:dy`d cg`e yi`d cg` `qka oi`veidne

calae xzen el oikixv miax eid m`e azky

denzl yi mewn lkne .my df mb .szki `ly

zay oiprl dazky epiax ixac lrrnyne

ixy miaxd zeyxl e`ivedl elit`y eixacn

zexkfpd ze`ved x`yk el oikixv miaxyk

df oniqa`l m"anxde y"`xde s"ixde

edl `xiaqc meyn zay iab df oic exikfd

b"dka d`ved xqzin `lc aeh meia `wecc

`kide aeh meic `zelif meyn opaxcn `l`

zaya la` ,opax exfb `l el oikixv miaxc

zilnxkl elit`e ,xeq` i`ce miaxd zeyxl

`axk ol `niiwc ,miaxd zeyx eh` xeq`

eh` zilnxk xfbc oilitz `vend wxtc

epiaxc `nrhc xnel oi`e .miaxd zeyx

xnin`c oicv oi` wxt mzd opixn`c meyn

`lbxc `zaya edl itzkn `xhef xne

i"yx yxit ixdy ,ixy inp zayac `nl`

cr mze` mitzkn eid yxcnd ziaac

yi ef jxc lre .`xnba rnyn oke mnewn
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`nw wxt inlyexia rnync `d ok mb yxtl

dviacז)"(הxzen el mikixv miaxy mc`c

oeikc dil rnync xyt`e .zaya e`ivedl

ol `niiwc(.צד envr(שבת z` `yep igd

opaxcn `l` mc`d z` `ivedl xqzin `l

."exfb `l el oikixv miaxy mewnae

בראשונים מחלוקת שלכאורה נמצא
לו צריכים שהרבים מי להוציא מותר האם

והרי שמותר סבר הטור בשבת. ף"בכסא
והרא"הרמב לגבי"ם מזה הזכירו לא ש

השו ואמנם שבת,"שבת. לגבי כן פסק לא ע
יו לגבי כן תקכבט"והביא ב)(סי' אולםסעיף

לו. צריכים שהרבים למי רק
האחרונים מגאמנם ס"(דרישה, כז)"א ק

שיש במקום דוקא דיבר שהטור פרשו
וע ואין"עירוב הטור של מפסקו קשה לא כ

לעירוב. חוץ לגבי ראיה ממנו
הגרצ עסק דומה פרנק"בשאלה ת"(שופ

או צבי קעא)"הר סי' א iniay:ח dl`yd c"r"

zeaz enk eyr ,aegxa zkll dywy minybd

miyp`e ,dkeza ayeie qpkp mc`dy zelecb

h"eia df zeyrl ixy i` ,daizd z` mi`yep

i"r ,zqpkd ziaa lltzdle ,devn jxevl

."mieb

ותמיהת הטור דברי את שהביא ולאחר
הוסיף:"הב r"eyaי xagnd dpde"(שא (סימן

,h"ei 'lda eazke zay iabl df oic hinyd

el mikixv miaxy xehdk wqt g"ad mle`

s"ixd edeazky dne zaya mb xzen

oic xwirc meyn h"ei iab y"`xde m"anxde

azk f"k w"q `"bnde ,h"ei iab `zi` df

xzen el mikixv miax m`c xehd y"nc

,aexir yiy mewna ixiinבשו נוב"(ויעוין י"ת
או"מהדו יא)"ק סימן y`ח oniq b"ntae

:azke df lka jix`d ai w"q adf zevayn

envr z` `yep igc azk i"ady s`y

d"t` ,exfb `l opaxcne el dlth dhnde

oiprl a"kwz oniqa eazke r"eya ehinyd

xefb z"c aeig yi x"dxac xqe` o`ke ,h"ei

z` `yep igc azkc s`e ,x"dx eh` zilnxk

exfb `l opaxcne el dlth dhnde envr

zilc h"ei ip`yc l"ic o`k ehinyd d"t`

o`k k"`yn ,legc oicaer wx z"cc `zl

miax s` opaxc s` exq` ± ied dk`ln xcba

x"dxa m"ekr i"r s` xyt`e ,el mikixv

i"aa cnx oniqak `xw` deknq`c xeq`

edine ,legc oicaer meyn wxc h"ei ip`ye

l"i devn mewna zeayc zeay xiznc o`nl

`yep igd ik ixy z"zl el mikixv miax

."l"kr ,m"ekr i"r ixy x"dxa s`e ,r"`

בשו מהרש"וכן נב)"(חם"ת סי' אסרז
לנושאו ויכולים מדדה אפילו קטן להוציא

ראיה: ומביא לכרמלית. –'d dlbnc `dn"

oinicwn `le oixg`n ldwde dbibgc `"r

`"`e shd `iadl oikixvc meyn i"yxite

ezae ,a"rxa d"ke zayameyn x`ia h"i

`ki` `xeqi` n"n r"` `yep igc idpc

aiigc xyt` '` gipne '` lhep epi`y ohwae

zilnxk milyexi ixdy dnz my `"hae

`l i`n`e zevxt da evxtpy mcew dzid

mb envr i"yx 'iyle .ldwd zevn f` eniiw

'exi lr t"dxn 'ire r"` `yep ig ynn ohwa

zilnxka mbc l"qc gkene .dfa `"x t"x

zrck xingdl yi `picle" :miiqe ..."xeq`

."g"y 'iq g"e`l i"ad dlrd oke `"rx

פעלים"ובשו רב או"(חת כה)"א סי' צידדח
מהפמ והביא xizncג:"להיתר. o`nl edine"

edine miax l"i ,devn mewna zeayc zeay

x"dxa s`e ,envr z` `yep igdc ixy g"zl

zayac azk g"ad la` ,b"dka ieb i"r ixy

zvwa oibdepy dne ,opaxc dedc ixy inp

,`qka wepiz mr ziwcpqd aiyedl zenewn
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ici lr zaya ,zqpkd zial mze` z`yle

oi`c ,zilnxka s` xeq` i`ce l`xyi

z`hg eilr aiige ziwcpql dlth wepizd

l"kr ,x"dxaג)"(הפמ."
בשו כתב עירוב שיש רב"ובמקום ת

עפ הצל"פעלים דח"י כה ת"(ביצה וכןר)"ה
או"(מהדוב"בנו יא)"ק סי' למיח אף להתיר

שו הביא וכן לו. צריכים הציבור ת"שאין
עד)"(חמ"שו סי' l"ed:ג aexir `ki`c oeik"

zeyx jezc enke ,cigid zeyxk xird lk

`kile ,lehlhe d`ved xeqi` `kil cigid

xcgl xcgn mc` ly e`yne elehlha leflf

da yiy xird zeaegxa `ed ok ,ziefl ziefne

."ikda leflf `kilc ,aexirהביא וכן
חיד לרב ברכה ונסמך"מהמחזיק שהתיר א

הרשב דברי עבוה"על בס' ק."א
– בעגלה נכה או תינוק הוצאה ה.

האחרונים מסקנות
בשאלה דנו האחרונים מן רבים

דבריהם. עיקרי את ונביא שלפנינו
פעלים"בשו רב או"(חת כה)"א סי' ח

ורחובותיה עירוב בה שאין שבעיר מסיק
מחמת שחלוש למי מותר כרמלית הם
דבר לצורך בעגלה לצאת זקנה או חולי

כ אולם בעיר"מצוה. אבל בכרמלית ז
כיון אמה עשר ששה רחבים שרחובותיה

רה"שהשו שיש סבר בזה"ע אין"ר כן על ז
העיר ברחובות כזה בקרון לצאת להתיר

ביו רק אלא בשוט."בשבת רב"(ומביא ת
למקרה שייכים הם אין אולם היתרים עוד פעלים

וע אותם)"דנן הבאנו לא .כ
פרנק"והגרצ קעא)"(שופ סי' צבי הר ת

עגלת או נכים עגלת של במקרה אוסר
עשרה גבוהות העגלות שאין מפני תינוק

ברה מעשרה למעלה אגודות ר."ואינן

לנכה שעגלה הסברא את דוחה קע ובסי'
כמקל, או לקיטע עור של כסמוכות דינה

רה"וע דרך נכה להוציא אסור ר."כ
בשו משה"וכן אגרות לג)"(יות סי' ב :ד

zaya zewepiz ly zelbrd jiledl xacae"

wepizc xeq`y heyt ,zilnxka s`e x"dxa

...envr z` `yep epi` `d jlil leki epi`y

r"` `yep epi` miwqetd aexly hxtae

oiir ,`ziixe`cn xeq`e jlil leki epi`yk

xeq` okle ,`"r w"q g"y oniq `"`a b"nta

wtq yi m` zegnl jixve zilnxka s`

zay zexneyl eaygpy xg`ne ernyiy

."xacd mqxtle odl xnel jixv i`ce

בשו כתב יעקב"וכן חלקת סימן"(אות ח
mey:קנט) oi` i`ce aexir oi`y mewna ok`"

ig iab 'a b"v zaya x`eanc s`e ± xzid

iptn dhind lr s` xehtc envr z` `yep

`ed envr z` `yep igc `cg ± el dlithy

my c"v 'qeza 'ire ,xeq` la` xeht wx

ede`yry mipyk iedc dpynd lr i"`tzae

`icdl oke ,xeq`c i`ce rnyne ,oixehtc

z` dccn dy`c '` l"w zay `"yxdna

jixvy wepiza cere ,e`yep `l la` dpa

w"q g"y 'iq `"bna `icda x`ean exxbl

wepiza 'it`e ,r"`epg opixn` `lc `"r

'ire aiig e`yp m` '` gipne '` lhepy

.la` d"c '` c"v zetqezae my y"dvgna

zra oigipn miypdy zrk bdpnc oeik cere

dlbra mipey mixac wepizd z` oikileny,

wxt yixc `axc i`dl incc xyt` k"`

,qik meyn aiig ex`eva ielz qikc ,lhep

han `l qikcmy 'qezae ,wepiz iabl 'il il

,wepizd z` ea liihl qikl jixvc meyn

jxevl mb dlbrdl dil jixv inp `kde

d`xp l"pd lkn .dhinl inc `le ,eyinyz

xeq`c i`ce aexir oi`y mewnac i`ce,
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ok` .c"rtl ,milha mixac md lwdl jkegde

'ir ,xzei cer h"eia e` aexir yiy mewna

i`ce ,`"r a"k 'qeze b"k dvia siy m"xdn

'eyza 'ire ,heyt xaca jix`dl oi`e ,xzenc

szkd lr wepiz `yil oiprl g"k oniq `"rx

oi` dzrc opiwqtc s` ,aexir oi`y mewna

ixz enk wx iede zilnxk wx iede ,x"dyx epl

`ly mewna i`ce miiqe ,xeq` k"dt` ,opaxc

dti epzwizye ,oibbey ediy ahen ,epl ernyi

mdl zexedl ie`x le`yl mi`ad la` ,dfa

."y"ir xeq`l dkldk

בשו יצחק"וכן מנחת קיד)"(חת סי' אסרב
ע בחוץ ללכת רגלים נכת עגלה"לאשה י
נכרי. ובסיוע בידיה דוחפת שהיא

מצוה לדבר בדוחק י)ומתיר אות :(שם
xn`p m` ,l"pd minrhd lk zngn mle`"

'id ,dabl lha dlbrd m` wtq ied t"krc

oipna lltzdl oebk devn xacl xizdl d`xp

dnvra dy`d mdipy ekileiy i"r ,f"aike

oi`c s`c ,dkledl riiqi ixkp mbe ,dicia

s` ,`ziixe`c dk`lna ixkpl dxin` xizdl

g"e`a `"nxd wqtk ,devn xaclרע ו"(סי'
ב') yep`סעי' ig o`ka jiiy 'id m` ok` ...

dxin`ae ,opaxc xeqi` wx d"l aey r"`

xizdl yie ,zeayc zeay wx ied m"ekrl

x`eank devn xaclש ה')"(בסי' סעי' s`eז ,

b"ntdyש xizdl,א)"(בסי' ccv `l ,l"pd

yi n"n ,el mikixv miaxc `kid wx ,b"dka

n"itr ,cala dly devn xacl lwdl mewn

r"ya `zi`cש סי' mipexg`ae,ז)"(שם

dl exizi `lc `dn xrv dl yi m` xzeiae

,yegl yi zn`a j` ,xeavd mr lltzdl

l"ic ,dnvra jlil dleki dpi`c c"cpa enkc

,l"pk r"` `yep ig y"lc jk icil dribdc

mle` ,`ziixe`c d`ved xeqi`l rbep aeye

,r"` `yep ig ly oexqgd milydl lkez ixd

'qezac ,dici zkled i"r ,z`y xziaeשבת)
ד"צ שהחי)"ד kid`ה xehtc mrhd lr exwg

meyn xnel oi`c eazke ,r"` `yep ig jiiyc

dfe leki df ied `dc ,ede`yry mipy eedc

`la envr `yil leki `yipd oi`y ,leki epi`

'id elit` e`yepl gk ea yi `yepde ,`yepd

dicia riiqzy `kid k"`e ,y"iir zn

,dzkleda envr sxvi m"ekrd mbe ,dkledda

mipy meyn xeht aey ,leki dfe leki df eedc

dcedi 'xke ede`yryצ ע"(שבת enkeב)"ב

m"anxd wqtyפ שבת הט"(בה' linne`ו)"א ,

,zeayc zeay ixkpd zxin` iabl ied f"ir

lkc xn`p m` ixd ,dnvr zkledl rbepae

,l"pk xeqi` mey o`k oi` ,dlv` lha dlbrd

oi` ok ,dnvr z`veda xeqi` oi`c enkc

itl wxe ,l"pk dlv` lhay dlbrda xeqi`

wx ied t"kr la` ,dfa wtq yi oiicr epxac

dlbrd oi` m` s`c oeik ,opaxc `witq

wx d"le ,ede`yry mipy wx ied ,dl dlha

."`witqn lwdl yie ,opaxc xeqi`

במנח חמד"ומביא משדי יו"(אספי מע' ט"ד
ל אות א' בכסאב)"סי' נכה הוצאת לענין

ואף בשבת שאסר הכנסת לבית בנשיאה
להתפלל"ביו שניתן ומשום זילותא משום ט

במניין. בביתו
תשובתו: mbומסיים ,l"pd epxac itle"

`qkk e` dhnk epicc xzei aexw c"cpa

devn xacla s` d`xp 'id dfae ,l"pdשגם)
צ דברי"בזה לפי מצוה דבר הוי באמת אם ע
הנ"השד xizdlל)"ח ,bdpz `idy ote`a wx

,eztigca riiqi m"ekrde ,dicia milblbd

leki df mrhn xehtc ede`yry mipyk iedc

leki dfednkg iedc mbdc f"r azk d"zke ,

bedpl dyw ze`ivnae dyrnl n"n ,dlecb

`zlin ied mby siqe`e ,enr wcvd ,jk

ipa mpi`c mewna y"kne ,mr oenddl denzc
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h"ei ceaka lflfl e`eaiy yegl yie ,dxez

oecpa mbc opifg ixd mbe ,l"pk g"cyd y"nk

,mixkp i"r mbe ede`yry mipy eedc edcic

`l m` ,`nrh i`dn xizdl eccv `l n"ne

,leki epi` dfe leki epi` df ied myc xn`pc

edl ied f"kc `l`."r"ve ,iyextl

אש"ובשו שרידי לב)"(חת סי' הובאא
הגרש זצ"מכתב אוירבעך הספר"ז לבעל ל

עירוב: בו שיש מקום לגבי "iipraשהוסיף

dleg owf zkleda yi xeqi` dfi` izrci `l

,aexir yiy mewna mc` i"r dlbra zaya

oia lqtqe `qk dhn mc` xxebc l"iiw ixd

oiekzi `ly calae miphw oiae milecb

dcedi 'x mby dlbra y"ke uixg zeyrl

dcen d"it` xeq` oiekzn oi`y xac xaeqc

opzck zyaek `idy iptn ohw ly dlbra

`l owzi `nyl rbepa y"ne dviac x"teqa

dxifb g"raa ynzyna `l` ef dxifb epivn

ynzydl exq` `l la` dxenf jezgi `ny

owzi `ny meyn ilka(שיר מכלי s`e(חוץ

micli zlbr mikilen milyexiay miwcwcnd

."aexir yiy mewna zaya

אליעזר"בשו ציץ לב)"(חית סי' התירג
אפילו לטלטל שלא עצמו על שמחמיר למי
ברחוב תינוק לשאת עירוב, שיש במקום
על שסומך משום בעגלה. להוציאו ואף
אפילו עצמו את נושא שחי הפוסקים

ומסיק: ימים. שמונה בן "eppecipaבתינוק

`ly envr lr xingny `ed wxe aexir yiy

aexirdy mixaeqd zercl eyyga lhlhl

m` ,xizdl aexir eppi` epiptly ezpekzn itk

wepiz zdin z`yl el xizdl ccvl yi ok

dkld `ny wtq ,`ede ,`witq wtq gkn

,xizn dfk aexiry ,laewnd itke ,mixaeqdk

dfk aexiry mixaeqdk dkld `ny l"z`e

mixaeqdk zdin dkld `ny ,xizn epi`

xzenye opaxcn `l` epi` wepiz z`iypy

zeay l"edc df gkn zilnxka eze` z`yl

,dxifbl dxifb dfa exfb `le zilnxka zeayc

ea ligzdl xyt`e jtdznd q"q mb `ede

mixizndk dkld `ny wtq epiidc ,jtidl mb

dkldy l"z`e ,zilnxka zeayc zeay

itke mixaeqdk zdin dkld `ny mixqe`dk

.xizn dfk aexiry ,`nlr bedpy

`ed dfa `witq wtqdy epl `veiy ote`a

xeqi`a `witq wtq `edc z`f cere ,wfg

dfa zlaewnd dkldd `d dfl sqepe ,opaxc

dfk aexira xzid bedpl ok `nlr bedp jke

.xeqi` dfa mibdepd dnd dlebq icigi wxe

xzeny il d`xp xen`d lk sexiva ok lr

envra bdepy s` lr ,aegxa wepiz z`yl el

lwdle ,xac mey z`yl `ly llk jxca

."eiclie ezy` xrvn k"irאף"ועפי מתיר ד
על סומך שאינו למי בעגלה תינוק הוצאת

העירוב.
מסקנה

תינוק להוציא אין הפוסקים רוב לפי
במקום ורק לעירוב, מחוץ נכה או בעגלה
להוציאם. מותר חצרות בעירובי המעורב
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יג סימן
חמץ ריח

שאלה
שאינו חמץ בפסח להריח מותר האם

ברשותו ואינו נכרים,1שלו מאפית כגון
שהופקו חומרים בהם שיש תמרוקים או

אלכהול)מחמץ ?(כגון
תשובה

זרה עבודה במסכת עא. במשנה:ב)"(יב
opi`ye ,zexeq` zexhernd :minkg exn`e"

."zexzen zexhern:'ובגמ`l :l"ayx xn`"

ipdzn `wc ,qcde cxeea zexhern `l` epy

."zexzen ± zexita zexhern la` ,`gixn

רש לע"ומפרש תקרובת מריח שנהנה ז"י
והדס. מורד

הרמב שם)ן"והעיר l"x:(חי' xn`c `d"

ipdznwc qcde cxea zexhern `l` epy `l

oiekin `l `de xeq` in b"dke l"w .`gixn

migqta l"iwck ixy xyt`ca elit`eה"(כ
yil`ב') mzd akrinc icii` `nlic l"ie ,

yiwl yix p"` ,dizrc` e`le oiekin ozile

,'ipznl xzen oiekzn oi`y xac dil zil

xaca y"xc dilr ibiltc opaxk dl iwenc

."oiekzn oi`yהרמב לכונה"היינו חושש ן
דר שאליבא או מתכוין"ליהנות, אינו אף ל

הרשב כתבו דבריו וכעין והריטב"חייב. א"א
אתר. על

יוסף"וכ הבית ז)"(יופ אות קח סי' "azke:ד

cerבתשובה)"(=הרשב lyeא f"r ly minyae

mda gixdl exq` dlxr lye mxkd i`lk

oda gixdl oieyry lkc d`pda od mixeq`c

wxtc `axe iia`c `zbelt epiid qcde cxek

dry lk(:כה)oda gixny lk inp iia`le

zexhernd zeiepg epiidc xeq` ogix helwl

f"rc w"ta qcde cxea(:יב)k"ke ,l"kr

miig zegx`aסו נסך לא)"(יין llkdס df l"fe

`zlin e`l `gix `gixl ied `lc icin lk

qcde cxe oebk gixdl cnery xac la` `id

."l"kr gixdn zepdil xeq`

כו ריח לשם העשוי בדבר כי ע"מתבאר
חלק והיא אסורה, ריח שהנאת מסכימים

ההנאה. מאיסור
ע במס' עוד עז"ב. za:ב)"(סו i`d"

xn` iia` miakek caerca l`xyi ...`diz

`gix xeq` xn` iia` .xzen xn` `ax xeq`

e`l `gix xzen xn` `ax ,`id `zlin

dl `pin` `pn `ax xn` `id `zlin

ewiqdy xepz opzc ,`ed melk `le `gixc

ztd ztd z` ea dt`e dnexz ly oenka

,oenk `gix `l` oenk mrh oi`y itl zxzen

."dixeqi` `lwinc mzd ip`y iia`e

רש miawepי:"ופרש awp `diz za"

m` ewceal oiid z` gixdl ziag ztebna

."miiwzdl leki

ען"והרמב ע"(חי' סו zaבאר:ב)"ז i`de"

zikekf ly lelg dpw l"f g"x yxit `diz

ey`x qipkne aewp cc ezirvn`a yie jex`

של1. אחד בתנור באפיה המדובר בה חמץ לגבי מילתא ריחא לשאלת במקצת קשורה זו שאלה
ברמ עי' המצה, את מפטם החמץ האם היא והבעיה ומצה, (או"חמץ ס"א תמז סי' בשאלה"ח א).

ע הרחה לגבי היא הבעיה חמץ."שלפנינו בו מעורב או מחמץ שמקורו ריח אדם י



יג חמץ―סימן ריח

139

glwne oiid a`eye eita cg` ey`xe ziaga

ieb jkld ,eit l` rbep epi`e cca `veie

meyn xeq` iebl l`xyie inc xity l`xyil

`ed awp yxit l"f jexrd lrae ...`gix

it lr mdit oigipne ziagd ztebna oiawepy

m` oirceie oii ly egix oit`eye awpd

l"f mdipy ixacne ,`ed aeh m`e uingd

cenlpgix ly enrh `l` o`k oi`y`edy

..."gixd lke`k

בדיקה אמצעי היא תיהא שבת למדנו,
חזק כה שהריח אלא היין. וטעם ריח של

וביי כטעימה, או כשתיה להחשיבו נ"שניתן
י אסורה. שטעימה שהבדיקה"כמובן א

וי באף, בהרחה דרך"נעשית נעשית שהיא א
היין. אדי בקליטת הפה

בע תוס' כך על כתב דז"ג. אביי)"(שם :ה
opiayge `id `zlin `gix xeq` xn` iia`"

dpdp opiaygc xnel oi` la` .dzeyk dil

qpkpy dnexz ly oenkn jixt i`n k"`c

l`xyi ly zta egix`ixyc dnexz ip`y

ielk ly dpi`y d`pda l`xyil`kd ik

l`xyi wiqd `ly ixiinc ,`gix `l` `kilc

odky `l` dnexzd dlk k"`c xepzd z`

opiayg i` ibilt ikd i`ce `l` .ewiqd

dil aiyg `lc `axc `nrhe `l e` dzeyk

ewifne eipta qpkp gixdy itl dzeyk

w"t opixn`ck ixye oewzd lr dax lewlwde

oilegc(.ח miakek(דף zcear ly oikq iab

lr dax elewlwc meyn ea hegyl xzen

,epewzxeq` i`ce jqp oii ly selif la`

dxenb d`pd `iedcmigqtc w"ta 'ixn`ck

כ:) beln(דף mitlfne rlqa beln mizey

dil opiaygn `l i`ce dizyk la` mizya

migqtc w"ta oixizncn selifl(:כ slfl(דף

l"d aiyg dizyk i`e d`nh dnexz ly oiid

selif `l` ,dzinay d`nh dnexz dzey

,jqp oii iab xqzine aiygc `ed cegl d`pd

jxc `vei gixdy `diz zal `inc `le

wifne eteba wfega qpkpe awpdselif la`

."xftzn gixd

בין שהמחלוקת תוס' מדברי מתבאר
אבל לשתיה, בהשוואה היא ורבא אביי
מודה רבא ואף כהנאה נחשבת הרחה
אסורה. ריח הנאת תוס' דברי ולפי שאסור,

אשרי"וכ הגהות פכ זרה ח)"(עבודה סי' :ה
xeq` did gixdle miyi` iab lr slfl edin"

m` .dzeyk aiyg `l la` ,d`pd `aiygc

`zyd miakek caer ly oiic rnyn ok

.selfl ixy `ied d`pd xzid dia opibdpc

."g"ixdnהוא יין לזילוף ההיתר וסיבת
ולא שתיה איסור נהגו יינם שבסתם משום
האסור דבר הרחת אבל הנאה, איסור

אסורה.בהנא ה
הרמב ען"ד. ע"(חי' סו מעטב)"ז בדרך באר

וז `xnל:"שונה `ax xeq` xn` iia`"

,xzen `ed oieknwe xyti`c b"r`e 'it .xzen

'ta opixn`c b"r`e ,`id `zln e`l `gixc

dry lkב')"(כ lraה mc`l el d`ad d`pd

ibilt `l r"kc oiekin `we xyti`a egxk

,xiq`cla` ciar `gixlc zxehwa mzd

ciar `gixl e`l `kdiia` ibilt ikda `l` .

,xiq`e `ed `nrhk oixeqi` lkc `gix xaq

,ixye `nrhk e`l `gix xaq `axela`

`id `zlin i`ce gixdl oieyrd oixeqi`a,

w"ta inp opixn`ckא')"(י `l`ב epy `l

`gixn ipdzn `wc qcde cxea zexherna

.`ax bilt `le

`gixl oiekzn e`l i`ce `kdc d`xp ile

`nrhk `gixc meyn iia` xq` d"t`e `ed

ixeqi`a elit`c ,`ed(הנאה)e`lc dlik`

`nl` ,xq` inp dnexz oebk d`pd ixeqi`

dil rlac oeik `ed `nrhk `gix dicicl
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xeq` oiekin `l 'it` oky oeike ,`gixl ynn

opixn`ckי ב')"(כריתות mialgaט wqrzna

opixn`c b"r`e ,dpdp xaky aiig zeixrae

y"xk ixyc oiekin `lca migqta mzd

mzd ip`y ,xzen oiekzn oi`y xac xn`c

oiekinc `kd la` gixl ynn dil rla `lc

xeqi` mrehk gix ly egeliw cbpk dit`

.`ed ynn`nrhk e`l `gix xaq `axe

.ixy ciar `gixl e`lc icina jklid

llk `diz zaa gixc d`pd `kilc xyt`e

selifl enc `le oiid wfegn inp xrhvn `l`

epnn dpdp mc`y`l` exeqi` oi` df la` ,

`kid lk l"iwe .eynn mrehk `edy iptn

l"rin xa `axk `zkld `axe iia` ibiltc

..."m"bw

הרמב מדברי שאע"מתבאר שנהנה"ן פ
להריח עשוי אינו שהיין כיון לכך, ומתכוין
כטועם, שנחשב משום אסור לאביי בו,
באיסורים אולם בלבד. כריח נחשב ולרבא
מחנויות מוכח וכן אסור להריח העשויים
ליהנות שאסור והדס בורד המעוטרות
שאף השניה בפיסקה מסביר ולאביי מריחן.
שנחשב משום אסור מתכוין אינו אם
אינה תיהא בת הרחת ולרבא כטעימה.
מחוזק שמצטער משום כהנאה נחשבת

לרמב אף זילוף אבל אסור."היין. ן
הרשב"כרמב כתב `xn:(שם)א"ן `ax"

t"r`e 'it .`id `zlin e`l gix xzen

iab migqta opixn` `d z"`e ,oiekzny

`we xyti` egxk lra mc`l el d`ad d`pd

opixn`e ,xiq`c ibilt `l `nlr ilek oiekin

zexhern `l` epy `l oizlikn yixa inp

mzdc l"ie ,`gixn ipdzn `wc qcde cxeea

`gixl iciarc qcde cxee zxhwa ixiin

la` ,xeq` jklid odn ipdzn oz`pd jxce

`zlin e`l digix jklid gixl ieyr epi` oii

."`id

הריטב"וכ ע"(עא"כ יב l"ayx:ב)"ז xn`"

yexit .qcde cxea zexhern `l` epy `l

dly oiynyn e` f"r iep iedcd`pda oixeq`e

`gixn ipdzn `wc`gixc b"r`e yexit .

'it`e d`pd ixeqi`a elit` `id `zlin e`l

onwl opixn`ck jqp oiiaב')"(ס zaו iab

,`diz`gixl ciar `lc icina ilin ipd

edcic `gix iciar `gixlc ipda la`

xeq`e jci`c dlik`kmzd opixn`cke ,

כ ב')"(פסחים lraה mc`l el d`ad d`pda

xeq` dpin ipdzi`e oiekin `wc `kidc egxk

`iddc meyn darez zxehwc `gix meyn

oiekin `l `kd `de `niz ike ,ciar `gixl

'it`c mzd ol `niiwe dpin ipdzn `le gixl

xninl `ki` ,ixy oiekin `w `le xyt`

'it` dil opixye dxard jxc `id mzdc

mzd aizie aiqpc `kd la` ,dligzkl

jezn opiyiig(עברתו)oiekinc my [ezakr]

lkn ,dligzkl dil opixy `l jkle ipdzne

oi`y [ea] gixdl xzen dlxr ly qcd mewn

xeq` dlxr ly bexz` la` ,ea zbdep dlxr

."`xitn ipdzn `we ciar `gixl inp `dc

בשו ס"(יוע"ה. קח סי' "xzenפסק:ה)"ד

,ziagay awp jxc jqp oii gix eita se`yl

,enrehl xeq` la` :dbd .aeh `ed m` rcil

erlea epi`y it lr s`רפ"(ריב סימן .ח)"ש
d`pda xeq`y jqp oii slfl xeq`eבשערים)

ע סוף אשירי הגהות slflז)"בשם xzen la` .

d`pda xzenc ,epii mzqל כלל ".ט)"(ארוך
הש"וכ ס"(יוך"כ קח סי' כה)"ד ביחסק

בשו שהותר יינם מסתם "r"vע:"לזילוף

mpii mzq xeq`l yic azk b"kw q"x onwlc

`xza 't 'qezd ixacae d`pda dlgzkl

x`ean iia` d"c e"q sc 'iakek zcearc

oiia r"kl xeq`e dxenb d`pd aiyg selifc
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d`pda xeq`dהרשב"(וכ ב"פ ומביאו בתשו' י"א
ר קכ"לקמן ואסור"ס גמורה הנאה הוא דזילוף ג

ע יינם q"qש)"בסתם l"re wgeca ayiil yie

."d"pw

הרמ מדברי והש"מתבאר שהנאת"א ך
ולפי אסורה, בהנאה האסור מדבר ריח

הרשב"הרמב והריטב"ן, שאינו"א בדבר א
מותר יין כגון מתכוין ואינו לריח עשוי

ריח. בהנאת
סח"בפר קח כא)"(סי' דבריק הביא
מותר"הרשב להריח עשוי שאינו שבדבר א

באיסוה אף חלקו"להריח שתוס' וכתב נ,
לגוף. שמזיק משום תיהא בבת והתירו

שבע התוס'"והסיק לדברי אף לחוש יש ז
להקל יש הנאה איסורי בשאר אבל

לגמרי"כרשב אסור לריח שעשוי ובדבר א,
חלק תואר והפרי שנהנה. משום להריח

וע כתוס', שהלכה בשאר"עליו אף כ
אינו"איסוה אפילו ריח הנאת להתיר אין נ

ונ בו. להריח פת"עשוי ריח לגבי לדידן מ
שאע בה,"בפסח, להריח עשויה שאינה פ

להריחה. אסור
עפ שו"ו. דברי מובנים זו הקדמה ע"י

סז"הגר תמג evngשפסק:ג)"(סי' elit`e"

d`pda xeq` ieb lyלהריח אסור פת2(לפיכך
ביו (ועי' ואילך) ששית משעה גוי של סי'"חמץ ד

ס"ק שם חדש ובפרי כלל"ח יעקב ובמנחת כא ק
ס וצ"לו לט יעקב.."ע)"ק מהחק דבריו ומקור
הלכה"וכ בביאור תמג)כ "`elit:(סי'

eazk ± epnn zepdil xeq` ixkp ly evng

mb gixdl xeq` f"tlc g"nz 'iqa mipexg`d

xwira wtwtn n"gae .m"ekr ly dng zt

dn itl l`xyia elit`e ung zt gixc `pic

cner epi`y xacc g"w oniq c"eia l"iwc

oiir zt oiprl ok enke ea gixdl xzen gixl

df xac xwir `xixa `l zn`a ok` .eixaca

c"ix 'iq lirl oiir gixl cner epi` zt m`

`"xbd xe`iaa y"iire dfa zerc 'a d"bda

c"n cgl `zi` `teb g"w 'iq c"eia mb

`gix 'ixn` edyna `xeqi`c gqta ungac

mrhn xeq`l yi oic on xae ,y"iir `zlin

e"l llk i"pna oiir elk`l `ai `nyc xg`

my `iade el` mihxta jix`dy g"l w"q

a"q f"hx 'iq lirle ,df oirk gwexd mya

df oebka epazk wqend d"c dkld xe`iaa

dipin `lica `lc unga hxtae xeqi`l

."`zy `lekבשו"ועי שמואל"ע אמונת ת
השני) מה .(סי'

שמעורב תמרוקים דין לברר נעבור ז.
שעובדו ועישון הרחה וטבק חמץ בהם

עפ אלו ריח חומרי חמץ"בחמץ. הם רוב י
מחמץ שנתמצו חומרים רק ואינם בעצמם

אדם בחיי סכאמור קכא, eply:ג)"(כלל xky"

mixnyd oke xenb ung `ed eply y"iie

."mdlyאם לתמרוקים שמוסיפים ואלכהול
גמור. חמץ הוא מדגנים מופק

יסוהם"הרמב פ"(הל' ה"ת "dnaכתב:ח)"ה

x`ya oi`txzn oi`y mixen` mixac

jxc ody onfa ,dpkq mewna `l` mixeqi`

mivwy dlegd z` oilik`ny oebk oz`pd

הרמב2. לסה"בהשגות (ל"ן הרמב"מ את ציטט קצח) ""ת קצם: והמצוה הרב שנמנענו"כתב היא ח
בהן שיש הדברים חמץמלאכול והמורייס"ואעריח וכותח אלפקאע כגון לחם שאינם פ

ב"ודומיהם שמדבר ומלבד שלפנינואכילת... התרגומים בכל הנה חמץ, ריח בהם שיש דברים
ר"(רמב תיבון, אבן ר"ש איוב, אבן ""ש כתוב: קאפח) בהםי שיש הדברים ..."חמץתערובתמלאכול
הרמב"וא מדברי אין לשאלתנו."כ ראיה ן
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eze` oilik`ny e` gqta ung e` miynxe

oiyery oebk oz`pd jxc `ly la` ,k"deia

e` ,dlxrn e` ungn `nbeln e` dihx el

axern xn oda yiy mixac eze` oiwyny

jigl d`pd oda oi` ixdy lk`n ixeq` mr

..."dpkq mewna `ly elit`e xzen df ixd

הריח"ולפי הנאת את נחשיב אם ז
להתיר מקום יש הנאתו כדרך שלא מהחמץ

בפסח אפילו ממנו נראה3הנאה אולם .
בשמןשנתי או בשיכר ושימוש טוב ריח נת

שמירה לשם בטבק לעירוב מדגנים המופק
ואמנם הנאתו. כדרך שלא אינה טריותו על
אינה אבל הנאה, בעיקר כלולה היא אין

וע הנאתו. כדרך צ"שלא ניתן"כ אם ע
זו. אפשרות על לסמוך

הגרי כתב כך וייס"ח. יצחק"(שוי מנחת ת
סח)"ח סי' הומואופטיות:ח לתרופות ביחס

,gqtl rbepa la` ,dpyd lkl rbepa f"ke"

t"kry xxal xyt` m` wx ,xzid d`ex ippi`

lhal lehia xeriy ea 'id oexg`d zaexrza

,ekeza akxpy ung ly ledekl`d wlg z`

,xeq` xexia `la la` ,gqt mcew lhazpe

zihte`ned zetexzdc dt lawzp ok enke

il azk oke ,xenb ung dnd l"egn mi`ad

,el` zetexza iwae jnqen dgnen gwex

zpkdl miynzyn ea xy` ldkd :l"fe

xyk epd ux`a miyrp md m`a milednd

wx dpd ldk iabl zcnerd `irad ,gqtl

myy ux`l uegn mi`ad miievina

ip` okle ,mipbcn wtend ldka miynzyn

.gqta zeihte`ned zepkd oikn ippi` gwexk

ywal yie ,gqtl xizdl oi` dpkq oi`a okae

gqtd ini lr silgz dfi` oziy `texdn

."rx xac rci `l devn xneye

מדיפי חמרים לגבי היא שאלתנו אמנם
ולא להנאה חמץ בסיס על הנעשים ריח

וע בכך."לאכילה, להקל יש כ
פסחים במסכת נאמר עט. "xn`c:ב)"(כא

elit` ,d`pda xzen ± epnf mcew ekxg :`ax

."ez`pda xeq` epnf xar .epnf xg`l

הרא כך על פש"וכתב א)"(פסחים סי' :ב
ztc `inec alkl lek`ln lqtpy oebke"

d`pd `wec e`l xnel mivexy yi .dytiry

.`ed `nlra `xtrc dlik` inp oicd `edc

lke`d zrc dlhac t"r`c xazqn `le

dil lik`w edi`c oeik n"n mc` lk lv`

n"pde l"fe l"f ipelvxad axd k"ke .xeq`

,`l dlik`a la` epnf xg`l d`pda xzenc

lik` ik ilaad gzek xeq` inp `nrh i`dne

opzc dil(מב gzek(דף gqta oixaer el`

."'eke ilaad

לפני"ולפי כלב מאכילת שנפסל חמץ ז
וע בפסח. בהנאה מותר – לכאורה"פסח כ

– חמץ בהם שמעורב התמרוקים אם
מריח ליהנות מותר כלב מאכילת נפסלו
שהוסיפו טבק לגבי וכן מהם העולה החמץ
נראה טריותו על לשמור כדי חמץ חומרי לו

בריטב ועי' ממנו. ליהנות (פסחיםא"שמותר
ע הראב)"כא בשם מביא אף"אשר שמתיר ה

לתבשיל אותו מוסיפים כאשר באכילה
כאכילה. ולא כהנאה שנחשב מפני

בשו"וכ ט)"(אוע"פ סעיף תמב סי' "ung:ח

zlik`n lqtpe exeqi` onf mcew ytrzpy

y`a etxyy e` ,alkd(זמנו jxgpeן)"(ר(קודם

daiyil ecgiiy e` ,alkl ie`x epi`y cr

."gqta eniiwl xzen ,hiha eze` gheאמנם

הגר3. נבנצל:"הערת שאב"הרמבא לחולה התיר לבריא."ם ולא ס
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זה. מחמץ ההנאה היתר את השמיט
בב הביא י)י"וכן אות "aezke:(תמב

oycd znexzaקכ"(ח סי' edy`ט)"א eic

ea aezkl ixy mixery xkya lyean

d`pda xzen epnf mcew ekxg `ax xn`cke

i"xiy` azke epnf xg`l(שם)lqtpy `ede

eicc d`xpe dytiry zt oebk alkl lek`ln

mivtr zpigh oebk mipnnqa lyeand

ziizyn lqtp i`ce mixn mdy l"e`ixhiee

epnf mcew ekxgk iede gqtd mcew alkd

."epnf xg`l d`pda xzencעפ י"ונראה
שה שהוכנסו"דבריו ותמרוקים לסבון ה

מותרים מחמץ ואלכהול שמנים בהם
בפסח. בשימוש

אברהם המגן כתב ס"(אוי. תסז סי' י)"ח :ק
exbeql jixve xkya ezexyl jxc w"aehe"

."eiptl dvign zeyrl e` xcgaונראה
מטבק ליהנות שאסור שסובר מדבריו
עליו עובר אינו אבל בפסח בשיכר שנשרה

וב"בב נתייחס"י בחדר. לסוגרו צריך ולכן י
עקרונית בצורה ימינולשאלה לגבי (ומעשית

בירור) טעון .הדבר
שלמה"בשו לך האלף רד)"(אות סי' ח
yygכתב: ea yi m` wia`ha ezl`y"

oi`y `zkec dnka epazk xak dpd .uenig

dfi` ea iedc `di elc uenig yyg dfa

d`pda xzenc epnf mcew ekxgk ied ung

`"bnd y"ne .p"iil oipr el oi`e epnf xg`l

`edc d`xp xcga exbql jixv w`a`hc

eze` oizeyy oiheh `xwpd w`a`ha ixiin

yyegc exqe` jkl 'izy `xwp dfc oyra

`iady y"`xd zrclח)"(אוa"nz 'iqa

`l la` d`pda xzen epnf mcew ekxgc

xeq` jkl dizy `xwpc oeik p"de dlik`a

opaxcn xeq` ozlik` jxck `ly iedc s`

ea oi` i`ce oixigp jxc iedy wia`hd la`

mya h"cd ixwr xtqa ip`xd oke llk yyg

mya azky oicnr i"xdn axdl drivwe xen

llk yyg wia`ha oi`c v"g oe`bd eia`

inp d`xp ixkp cia gqta dyrp m` s`e

mby il cbede xakn daeyza y"nk xzenc

ixkp cia dyrpc dnc ok azk `"a 'eyza

xg`l d`pda xzenc epnf mcew ekxgk ied

."a"fe llk dfa yegl oi` okl epnf

בו הרחה טבק טבק סוגי שני ישנם היינו
המהר מפני"סובר חשש אין שכלל קלוגר ש

לעישון טבק לבין זמנו קודם לנחרך שנחשב
המג מחשיב וע"שאותו כשתיה אסר"א כ

זמנו קודם חרכו שהרי בפסח ממנו ליהנות
בשו ועי' ושתיה. באכילה יהודה"אסור ת

או"(חיעלה קנ)"א סי' "dpineשמסיק:ח

oixewy zxtety i"r milrd w`aeh se`ylc

w`aeh jiex(לעישון d`etxl(=טבק epi`y

beprze ynn sebd z`pd `ki` `l` cal

eic enk ynn epic .l"pd i"x i"qq `"bna

xkya w`a"eh ilrd m"ekr dxy m`c aezkl

p"dck `ly `edy s` ea`eyl xeq` gqta

dyrpe .l"pk alk zlik`n lqtp `ed mbe

l"dc eica enk ea`yl xzen gqt mcew

se`yl la` ezlrn y"nk epnf mcew ekxg

w`aehd wa`(הרחה xzen(=טבק oipr lka

xzen d`etxl meyn."xexa l"pk p"dck `ly

בשו יצחק"ועי' מנחת טז)"(חת סי' ה
בשיכר נשרה אפילו טבק לעשן שהתיר

בשו זו בשאלה ועסק הפסח. יחוה"קודם ת
סא)"(חדעת סי' הרהב מדברי שם ג"וציטט
וקציעה"יעב מור בספר תמב)ץ סימן (סוף

אברהם: המגן לגבי c`n,בדבריו denze"

ok idi el ik ,eitn xacd `vi m` ip` dnze

did ,ung xkya wahd z` mixeyy zn`a

wqtpy dnl dnec df ixdy ,gqta xzen

jexr oglyaט)"(או סעיף תמב סימן ungח ,
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epi`y cr jxgpe exeqi` onf mcew etxyy

my xehae] .gqta eniiwl xzen alkl ie`x

enikqd oke ,d`pda ok mb xzeny x`ean

ikcxn xn`nae dax dil`aסק תמב .י)"(סימן
xteq mzgd dlrd oke .mdxa` obndk `lce

gqt zekldl eiyecigaסק תמב .ז)"(סימן
xac epi` wahdy o`k oicd `ede .[y"r

zlik`n cin lqtp ea dxypy xkyde ,lk`pd

,jk ici lr giayn wahdy it lr s` ,alkd

okle ,el jld slg ung xeqi` mipt lk lr

,gqt mcew xkya i`cea dxyp m` elit`

xac wahd oi`y oky lkne ,gqta xzen

,llk ea zcner ung zxev oi`e lk`pd

gixk `id ixde ,ynn da oi` oeyird z`pde

jexr oglya wqty dnn sicr `le ,`nlra

י): סעיף תמב xkya(סימן lyazpy eic

.gqt crend lega ea aezkl xzen mixery

zg` lre .wtq `l` epi`y waha oky lke

ekixvdl llke llk mewn oi`y dnke dnk

wtq lk oi` izrcly `l` cer `le .xeria

dligzkl s` ezexyl xzen oicd xwirny

,gqta epnn zepdile gqt mcew ung xkya

`l xy` miaxl denzd xack d`xpy `l`

,enkgiסימן דעה יורה ערוך בשלחן (וכמבואר
י) סעיף oi`yרמב i`cea ewtql mewn lkne ,

oiae ,zeixbiq wah oyrl oia ,llk yegl

wecal jxev oi`e .mixigpd wah se`yl

xacde .ung xkya dxyp m` llk eixg`

xingndy xne` ip`y cr ,ipira ce`n xexa

izi`xy ipxekfe .midinznd on `l` epi` dfa

ciqgd oe`bd ia` ipec`l itxg iniaהחכם)
זצ lrל)"צבי wgey dide ,lwdl dxedy ,

."gqtl xyk wah xg` xfgl micqgznd

הגר אחרונים"והאריך והביא להיתר יוסף ע
זאת. המתירים רבים

בעישון"וע רואים שאיננו שכיון נראה כ
חמץ, חומרי עם מעובד הוא אם אף שתיה,
לאוסרם אין כלב מאכילת שנפסלו כיון

שובפסח. לדברי בניגוד יעלה,"(אולם יהודה ת
מזיק להיפך אלא רפואה בעישון שאין עתה ידוע
ונזקיו) מהעישון ירחק נפשו ושומר לבריאות .הוא
פסח 'סידור ספר דברי על תימה ומכאן

י פרק יא)כהלכתו' סעיף ו "okeשכתב:(אות

mda yiy dnecke dwihnqewe myea ixven

."mixeq` ung ledkl`n gixכיון ולכאורה
מגע וכל הפסח קודם כלב מאכילת שנפסלו
איסור. בכך אין הנאה בגדר הוא עימם
אכילה זו אין שיניים במשחת בשימוש (ואפילו

הרא וצש)"שאסר .4ע",

הגר4. נבנצל:"הערת שנייםא משחת חברת ראיתי לא ועוד קצת, לבלוע עלול שניים במשחת
כלב... לאכילת פסולה שהמשחה שתכתוב

המחבר: כאוכלתשובת לא עובר אינו יבלע אם אף כלב מאכילת שפסולה כיון שניים במשחת
אי שהמפורסמות מפני המשחה על רשום זה ואין כנהנה, ראיה."ולא צ
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יד סימן
מים עליהם שנפלו שבולים

שאלה
לבהמות שמוכנות קש חבילות בתוך
כיון קצורות, שיבולים נמצאות לפסח
ימים שבעה במשך עומדות שהחבילות
והן בלילות מטל הן נרטבות, הן ויותר

הבהמות של ולאמרוק ונופלות (במידה
עוברנאכלות) והקש הבהמות בעל האם .

בפסח? מחמץ ומהנאה יראה בבל
שבולים לגבי עולה דומה שאלה
תמונות, בתוך או לנוי השולחן על ששמים
הן השבולים את צובעים אין אם
מנוזלים או הבית מלחות מתלחלחות

באקראי. עליהם שנופלים

תשובה
בפסחים בגמרא כבר עא. נאמר:א)"(לג
."xaegna uing`c oebk"הדבר ומשמעות

היא כאשר תחמיץ שהתבואה שאפשר
ולפי לקרקע. צריך"מחוברת לכאורה ז

למ ואםלחוש בשבולים, קצורה שהיא צב
תחמיץ. – מים עליה נפלו

לתיתה"כמו בסוגית עכ ע"(לט ב)"ב–מ
ושעורה חיטה בסימני עוסקת הגמ'
נטחנו טרם בגרעינים בעודם שהחמיצו

שם: ועוד ihigcלקמח, `ax` `edd"

."mixkpl ipeafl `ax `ixy ,`zyiga `rahc

mcewי:"וברש drah ,xdpd my ± `zyig"

."oihig da eide ,gqtdשהחמיצו ומשמע
החיטה את למכור התיר ורבא בספינה

הטור כתב וכן תסז)"(אולנכרים. סי' "`la:ח

`iddk oippev mina zvngn i`ce dhg

`ipzc cere ,`zyiga drahc `ax`

mina mixerye oihg dxy `ztqeza

..."zexeq` evingdeראבי תיב,ה"ועי' (פסחים
.תיג)

בב תסז)"(אוי"ב. סי' "azkהביא:ח

`"ayxdח"(שו קב)"ת סי' dpydא zl`y

zenixrd lr eltpe minybd eax dxary

lry milaydn zvw eidy cr zecyay

gqta yegl yid ,mignv milrn zenixrd

:daeyz .df xivw ly mihga ung meyn

dze` ly mzq mihigl yegl oi`y `xazqn

lk`p `l mgl ok xne` dz` i` m`y ,dpy

lr minyb ecxi `ly dpy oi` ik ,gqta

mewn lka oikled dxez xacy `l` zenixrd

oze` s`e oivingn aexd oi`e ,aexd xg`

oilez minyb odilr eltpy epi`xy zenixrd

milaya `l` min oda eqpkp `l `ny lwdl

xacd oke ,dnixrd ohaa `l la` mipeilrd

`ny eqpkpy xnel `vnz m` s`e .oirl xkip

mina `ay lk `ly uingdl ewitqd `l

cirz inp `zizle zrcd eilr cirie uingn

dlgzkl `ixyc(.מ wtq(פסחים ied jkld

`zyiga `ax`l inc `le ,`lewle `witq

on mina raehy lke mina erah lkdy

."k"r uingdl ea yie ea ddey mzqd

אכילה"הרשב לגבי החיטים כלל על דן א
להחמצה חוששים ואין להקל. ודעתו בפסח
שנפלו תבואה באותה אלא מים מנפילת
בתוך אבל ריעותא, בה וניכר מים עליה
ומיקל חוששים, אין הערימה או החבילה

ספיקא.משום ספק
הב נוספת:(שם)י"ומביא "azkתשובה

daeyza cerכ)"(ח סי' wxtaז opixn`c `dc

dry lk(.לג)uing`c oebk inc ikid
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dpi`e xaegna ixnbl lyazpya xaegna

ixnbl yaiizpy lke dwipil llk dkixv

zlawne `inc `cka `gpnc o`nk xaegna

."minyb dilr ecxi m` uenigמדבריו עולה
מים עם ישירות במגע שבא שבמה

להחמצה. חוששים
לסמ פרץ רבינו בהגהות רכבק"ג. (מצוה

יב) gnvyכתב:הגהה obcd lre"שקורין)
בלע"בוליידו"רי l`igiז)"ש epiax ixen xne`

y"ix`tnxenb ung edfyxn`wc epiidc

dry lk wxta `cenlzxaegna uing`c

d`eazdy cera `a evengy minrty

xivwd zra oicxeiy minyb zngn zxaegn

axern `vni m`e ,yelza `ay minrte

cr dti dti exxal jixv gnvy eze`n

b"r` egnv `ly mze`n miyy ea `diy

zrya `nrh iadic meyn yaia yai iedc

gqtd mcew diit`d `dzy jixve ,diit`

xeq` `edy lk elit` gqta i`cלעיל (עיין
רי llkט)"סימן `di `ly xdfil oekp ok lr ,

ly d`eaza axern dgnvy dhg dze`n

..."gqtבכלבו הביא מח)וכן רבינו(סי' דברי
אלו. פרץ

בשבולים, להחמצה שחשש מדבריו עולה
וע להחמצה, חיצוני סימן הוא כ"והצימוח

הטחינה. וקודם הפסח קודם בברירה מחייב
מימוניות מהגהות עולה חווכן פ"(הל' ה"מ

ו) וזאות לחימוץ m"`xל:"לחשוש azk oke"

שא) מצ' יראים oxixyc(ספר ihig la` :l"fe

xn`c `axk l"iw(.מ)jklid ,zezll devn

mdilr oitlfn minybe weya oi`aend oihg

ab` lk opixn`c cere ,mdl yegl oi`

aex ecxi m` jklid .ivngn `l ediilfip

minyba iexy mihg ly wye mdilr minyb

,zxka olke`de mdl oiyyeg daexn oziixye

dedc `vni lae d`xi laa mdilr mixaere

ekixvd `le erwazp `ly t"r` ung dil

la` zhren dtelify dzizla `l` erwazp

erwazp `l elit` daexn diixy mewna

ield l`ei epiax xizd oke .l"kr zexeq`

gqtd jxevl dpitqa oikileny d`eaz zepwl

d`eaza la` .ivngn `l ediilfip ab`c

dxeq` dizgz min yi m` dpitqd ileyay

."'ek `ax` `eddl `incc

לרשב חמץ במאמר אולם צג)ץ"ד. (אות
ע מים לנפילת חשש אא"לא שבולים כ"ג

ז להחמצה. בפועל [dide(והנה)"ל:"סימנים ָ
`l` xeniy jixvdl xingdl oi`y [d`xp

jixvdl oi` dxivw mcew la` .dxivw ocirn

oi` xaegna min mdilr eltp m`y .xeniy

mixiyk mihg `vnz `l ok m`y .llk yegl

min mdilr eltp `ly devn ly dvnl

oixiykn mind oi` `nrh i`dne .xaegna

mdilr eltpyk `l` d`neh lawl zexitd

dry lk 'ta 'nba epivny `l` .yelza

א) לג, zry(פסחים dl dzid `lc opixn`c .

.xaegna uing`c oebk .inc ikid xyekd

n"ie(במי)xaegna min eilr eltpy [oebk]

gtzpe .xvwpyk gteh dwyn eilr x`ype

mina mixeypd oipirxbd oirk gnv `ivede

`id `wigx `zlin d"t`e .gnv mi`iveny

ibqe .opiyiig `l dgiky `lc `zlinle

'it` dxivw ocirn `zexihp carinl

."dligzkl

מה"עפ לעיין צריך הראשונים דברי י
לנפילת נחוש האם שלפנינו, במקרים נעשה

אע או"מים לפנינו חימוץ סימני שאין פ
לבערן. השבולים בעלי את שנחייב

בשו פסק ו-ה)"(אוע"ה. ד סעי' תסז סי' :ח
zenixr lr ecxie minyb eaxy dpy"

lry milaydn zvw eidy cr zecyay

mzql oiyyeg oi` ,mignv milrn zenixrd
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.dpy dze` ly mihg

jixv epi`e ixnbl yaiizpy xaegnay obc

uenig lawne inc `cka gpnc o`nk ,dwipil

minyb eilr ecxi m`."

שהשו הש"ונראה דברי על סמך ס"ע
ואולי"והרשב בשבולים, לחימוץ וחשש א

לחימוץ. יחוש לא גבוליים במקרים
תשובה בשערי ס"(אוו. תסז סי' יב)"ח ק
דבריו: בתוך lirnהביא z"eya oiire"

minyb eid a"rz zpya azky h"q 'iq dwcv

e` mei epxvwy mihgdy epi`xe xivwd inia

mixnbp eid devn zvnl eixg` minei

ok did ile` epwtzqpe mkxv lk miyiaie

,ux`d lr mybd didy zra miyaie mixnbp

xaegna s` uenig lawny `"ayxd wqty

elit` dfl yegl oi`y dlrde ,rwxwl

`l m` ,oztilwa mde ixnbl eyaiizp

litny wfg myb dlile mei minybd eaxzpyk

oitlfn minybde ux`l milayde miywd

ilka miyeak igpnc o`nke wfega mdilr

k"k wfg epi`y myba la` ,inc min `ln

`l m` xingdl oi` lecb onf jxe` epi`e

`ly rcze .miriwa mze` mi`ex ep`y

dryn `le dxivw zryn wx xeniy ekixvd

xvrn `l lh ixdc cere xaegna exnbpy

meya(=נעצר) xkfp `le mei lka mdilr ltepe

."y"r 'ek xac wqet

משו בגשם"מתבאר שרק צדקה מעיל ת
בשבולים לחוש יש ארוך זמן הדולף סוחף
נוצרו אם רק מקרים ובשאר להחמצה,

אסורים. החטים החמצה סימני
מהרש"בשו ד)"(חם"ת סי' גב כ"הביא

וז צדקה המעיל dc`ל:"דברי dlrd okle"

`l` oigl ocera mb ixiin xaegna uing`c

la` evngedy xkipe erwazpy e`xy

xn`ck uingn `l ediilcn ab` `nzqa

op`c s`e ,t"ye d"fxd ok ewqte onwl iia`

ecera n"n yelz obc oiprl iia`k l"iiw `l

oke ,iia` zxaql dcen `ax mbc l"i xaegn

xaegny onf lkc l"i ixnbl yaiizpy xg`

l"z`e uenigl yegl oi` eztilwa dqekne

wtq wx edf ixd n"n ith rxb yaiizpykc

`ki`ca k"` uingn ediilcn ab`a mb m`

minybd zra yai did `l `ny wtq cer

hxtae ,lwdl yi jtdzn epi`y s`e q"q ied

dcene iia`c` llk bilt `l `axc l"ic

siqenc `l` uingn epi` ediilcn ab`c

jxca mbc n"pe ,uingn epi` t"nc xnel

zeeydl xyt`y lke uingn epi` dgpd

mya i"aa x`ean ixde ikd opihwp zwelgnd

xtr e` oexcn mewnac i"x mya i"inbd

`edy azk i"ady s`e yegl oi` gegiz

migpena epiid f"r jenql oi`e dxizi `lew

oztilw `la ux`d lr oirak"`yn

'it` yegl oi` oztilwa ux`d lr ozcinra

ixnbl eyaiizp i`cea`l` xingdl oi`e

elitdy cr dlile mei minybd eaxzpa

mdilr mitlfn minybde ux`l mileaiyd

wfega`ln ilka miyeak migpenk iedc cr

wfg epi`y myba la` ,xeq`l yi f` min

y"kne llk xingdl oi` lecb onf jxe`a k"k

oi` zvw migl oiicr 'id `ny wtqa

mivnegn mze` mi`ex k"`` xingdl

dryn r"kl xeniy v"` okle ,mirewiae

dxivw zryn `l` mihgd eyaiizpy

..."c"zkr

המהרש מסיק כן l"iם:"ועל f"tl t"kre"

genive rewia mey mda d`xp `ly mihgdc

evnged `ly dgked yi llk`"ayxd y"nke

zerwean mihg mkeza yiy dne l"pd 'eyza

`ly oze`c dgked `ki` dfn `axc`c l"i

mihgc `"ayxd y"ne ,evnged `l erwazp
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rpnpd on epi`y epiid uenig milawn exnbpy

`lae egnvy e` erwazp m` wecal jixve

mda oi`e ewcaa la` ,xeq` epghpe ewca

l"pd a"w i"qeqa envr `"ayxd ixd rewia

zpek j` ...evnged `ly dgked edfc azk

exyp `ly ilzinl `ki`c `kdc `"ayxd

dgked `ki` xity erwazp `lcn minybda

."lwdl t"kr xacl milbxe

בשו חת"וכן קלב)"(אוס"ת סי' כתבח
אי ריעותא ראינו לא לחשוש"שאם צ

אולם לחימוץ, סימן אינו ריכוך ואפילו
mihgמסיים: xg` xcdi eytp xney la`"

."ie`xk zexneynחיוב הטיל שלא ומשמע
מים. עליהן שנפלו שבולים על ביעור

בשו ציון"ז. בנין ה)ת סי' משיב(החדשות
לגבי"לגרי מווירצבורג במברגר הלוי ד

זה: minybdמקרה eaxzp dxary dpya"

yyg yiy ote`a mihg xivw inia c`n

wteqny `l` ...`gqtc `gnw oiprl uenig

mixki` mipn`p micedin rnyy xy`a

mixkip enybzpy mihgdy d`eaz ixkene

mihgde dipt dtiqkd oirk `edy mzi`xna

enybzp `lyzexidfne zeaedv mdipt

df oniq lr jenql yi m` i"p xnc `witqe

."`ed wgcd zryy hxta

הגר מבאר תשובתו עטלינגר"בתחילת י
הרשב דעת הר"את ממתשו' וכן ומס'"א ן

נמצאה לא אם חוששים שאין יוסף ראש
ונתבקעו. התנפחו שהן בחטים ריעותא

oiaומוסיף: ax welig yiy c"prlp cere"

milay oiae mdilr mitlfn minybdy mihg

ila mdy mihgay minyb odilr ecxiy

glglzpe dhgd jez cin miqpkp mind yeal

milayd lr ecxia la` uenig yyg yie

mirlap mind dkezay dhgl yeal mdy

wx glglzp `l dkezay dhgde yeald jez

dfae .uingzy xyt` izla hrnke hrn

f"hd dywdy dn uxzl c"rlpתסז"(או סי' ח
`mה)"סק `"nxd azk 'a 'irqay dxizq

erwazp `l elit` mihgd lr oitlfn minyb

wqt r"yd `iady 'c 'irqae zexeq`

zenxrd lr minyb ecxiay `"ayxd

ezrc `"nxd dibd `l oiyyeg oi` zecyay

mihg ip`yc y"` epixac itl la` .xeq`l

milaya od mihgd oiicr myy zenxrdn

zvw eidy 'ky `"ayxd ixacn d`xpk

okle mignv oilrn zenxrd lry milaydn

dnixrd ohal yyg 'id m` wx xingd `l

lkn .mina mihgd exype mind micner myy

mihgl yegl mikixv ep` oi`y c"prlp df

`aex xza opilf`c minybd inia exvwpy

xzae `"ayxd 'ky enk mivingn oi`y

wifgdl `zerix mi`ex ep` oi`a dwfg

ixg` n"ne .sqei y`xd 'ky enk `xeqi`

oniq mdl yiy mixne` d`eaz ilray

yegl yi i`ce ozi`xna eglglzpy oze`a

xy` mihg wx `gqtc `gnwl zgwle dfl

."iepiy mey mda xkip oi`

בשו ונשאל"ח. שואל או"(חת ס)"ה סימן ח
דומה בשאלה גשמיםדן שנפלו המדובר כי (אם

הגרבמחובר) עושה בתחילה כלפון". הכהן מ
ספיקא: eidספק m` ,q"q iedc l"i k"`e"

l"z`e uenig milawn mpi`e dwipil mikixv

`ny uenig milawne dwipil mikixv mpi`c

mind wx dhgd mvr lr minybd e`a `l

micner mdy oeik eltpe mileaya efg`p

l"f oxn y"nk micxeie mirtzyn minde

`rahe dzizla `wecc n"dbd mya i"aa

min eltp m` la` mixeq`c `ed `zyiga

oexcn mewna ux`d lr eid e` mihgd lr

gegiz xtra e` mdn z`vl mind milekie

`l k"l`c opixq` `l rwxwa qpkil milekiy
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mdilr min ecxi `ly mihg mlerl `vnz

..."y"r

n"dbdcומוסיף: oeikc il d`xp cere"

oi`y wx xeq`l azk `l l"f oxne mixizn

`l `zbelt iyet` k"` ef `lew lr jenql

m` wx l"f oxn xingd `lc opixn`e opiytn

.mnvr mihgd lr e`a minde`a m` la`

lr xenyl zetilw dnk yic milayd lr wx

eedc lk min mkezl qpki `ly mihgd

l"f oxn zrcl mb yegl oi` retiyambde .

mbc azk d"qa my epglya l"f oxnc

lk inc `cka gpenc o`nk ied xaegna

k"b ixiinc rnyne .y"r mzwipi ixnbc

minde mdileaya micner mdy b"dka

`wec epiidc l"i n"n .y"r micxeie mirtyp

mind miribny c`n daxde shey myba

ux`l miribn mileaydy e` mileayl

oi` m` la` .mdiy`x ehhenzpe eltypy

mdl yegl oi` mileayd cr miribn mind

."xen`ke rwxwa cxil mewn mdl yiy lk

להתיר ומסיק להקל צדדים עוד ומביא
ולבסוף מצוה. למצת אף שלפניו במקרה

ixnblמסיים: eyaiizpc mbc l"p f"tle"

m` t"kr q"q `kilc minyb ecxi k"g`e

opiknqc d`pda mixzen gqtd xg`l edzyp

l"f oxn azk `le ivngn `lc n"dbd c"r

la` ,gqta elke`l wx f"r jenql `ly

epi`c gqtd ixg`אלא)"(אצ – xzenל opaxc

."d`pdaהיה לא דידן מקרה שלגבי ונראה
ולחות, לרטיבות להשאירו לכתחילה מיקל

ובהנאה. הפסח לאחר בדיעבד רק אלא
בשו יעקב"וכן חלקת רא)"(אות סימן ח

ומתיר ונשאל השואל בשאלת מיקל
ואי שמורה, למצה אלו בחטים צ"להשתמש
ועי נקצרה. לא אפילו משנתיבשה ע"שימור

מהרי"שו טו)פ"ת נו"ושו(סי' ת"(מהדוב"ת

סח)"או סי' .ח
הכללית שהמגמה שאף איפוא, נראה ט.
שלא זמן כל למעשה, להחמיר; בראשונים

לחוש,ראינו אין צימוח או התבקעות
אי"ועפי בהן"ז שיש אף קש חבילות לבער צ

וכ בתוכן. גרעינים עם מהמשנה"שבולים נ
סברורה תסז טו)"(סי' mda:ק oi`ex oi`y lk"

oi`e aexd xg` oikledy itl uenig oniq

epi`xy zenixr oze` s`e oivingn aexd

`l `ny lwdl oilez minyb odilr eltpy

la` mipeilrd milaya `l` minybd eqpkp

`l `ny eqpkp l"z`e dnixrd ohaa `l

..."uingdl ewitqdבס הביא:"וכן טז ק
zepwl xizdy dyrnl dkld b"dpkya azk"

lk zexeaa mixvrp eidy s` gqtl mihg

zegl mpi`e ozi`xna iepiy mda epi`x `ly

."mipexg`d edewizrde

ראוי אין פסח, קודם לכתחילה אולם
שיש קש חבילות לקנות ואין כך, על לסמוך

מלאות. שבולים בהן
כ אולם שבולים"י. לגבי להיאמר יכול ז

שהיו שבולים אולם תאכלנה, שהבהמות
ברפת או בדיר נפלו מה ומשום באבוסים
יותר צריך ברוק ונתלחלחו נאכלו ולא

וע בקליפתן עדיין החטים ואמנם כ"לחוש,
מחמיץ שהרוק כיון אולם מחמיצות, פחות

ס תסו השבוליםא)"(סי' שכל לבדוק עדיף
נאכלו.

או לנוי באגרטל שמונחות שבולים ולגבי
לצבוע הראוי מן תמונה, בתוך שהוכנסו
למנוע ובכך פלסטי בצבע או בלּכה ָָאותן
אינן מחד שהרי לתוכן. רטיבות כניסת
הרי מאידך אולם גשמים, לירידת חשופות
פסח עד לקיטתם משעת עליהן הקפידו לא
שנפלו להיות יכול וכך למים, נפלו שלא
שהלחות או מים, עליהן ניתז או למים
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אלו ששיבולים ועוד לחימוץ. תגרום באויר
היבשים, החלקים נושרים מתיבשות כאשר

וע מתפזרים, שלכתחילה"והגרעינים אף כ
שצריך"אי לי נראה הפסח קודם לבערן צ

לעיל. שתארתי כפי לצובען
" בספר רבומובא הגר"מעשה סי'"(מנהגי א

mihgn:קפז) eidi gqtd ini lk ly zevnd"

xaca c`n xingde dxivw zryn zexneyn

minyb in c`n oiievn epzpicnay zngn

cere ,dcyd ipt lr d`eazde xivwd inia

."`zerix wfgzi` enk iedc zeyyg dnk

טו סימן

שנהגו דברים לגבי בתמוז עשר שבעה ליל דין
השבועות בשלושת לעשותם שלא

שאלה
שלא שנהגו דברים עשיית מותרת האם
בליל – השבועות בשלושת לעשותם

בתמוז? עשר שבעה

תשובה
הטור פסק תקנ)"(אוא. סי' "jixt:ח

`xnbaע"(ר יח edlב)"ה ixwe mev edl ixw

mely `ki`c onfa `tt ax ipyne oeyy

onfa oeyy miiw d"ay oebk cny `kile

`pci`de mev mely `kile cny `ki`c

evx oiprzn evx cny `kile mely `kilc

ziady mely `kilc yexite .oiprzn oi`

evx l`xyia reci mewna cny `kile axg

zeprzdl `ly mdilr enikqde l`xyi aex

`pci`de .oiprzn xeav aex evx ,oiprzn oi`

xcb uextl xeq` jkitl zeprzdl ebdpe evx

zeprzdl oiaiig lkd jkld ,epizexeca y"ke

mlek edine .mi`iap zpwzne dlaw ixacn

lcpqd zlirpe dkiqe dvigxa mixzen

dhnd yinyzeoda wiqtdl jixv oi`e

i"ran..."a`a dryzn ueg

והב באר:"ב. oixzenי mlek edine y"ne"

`nw wxta o"xd azk .'eke dkiqe dvigxa

dpyd y`xcהרי ד"(על ד: סוד"ף ה. ודאמרי' ה"ה
יח:) וחי' o"anxdוהאידנא mya(שם)`xazqn

od xeaiv ziprz zenev drax` edlekc

mze` exfb mi`iapemdilr ziprz ixneg lke

mei ceran mda miwiqtndvigxa mixeq`e

dhnd yinyzae lcpqd zlirpae dkiqe

a`a dryzkebdpc oeik `pci`d `l`

elld zexnega ebdp `le oda zeprzdl

cala zeprzdl evx jk `xwirnc rnyn

ipdc oeike zexneg oze`a bedpl evx `l la`

dpwzd xwirn la` ocia zeyxd `ilz evxa

zetqezd eazke .o`k cr oleka oixeq` i`ce

zeiprzc `nw wxt seqaד וכל)"(יג. x`ycה

dvigxa mixzen a`a dryzn xa zeiprz

d"ia`x wqt jk oinga elit`(תתנד (סי'
oke .k"r oinga uegxl xq` eia` l`ei epiaxe

ikcxnd azk(תרכח d"ia`x(סי' mya azke

bdpn oke .k"r xaca xzid mlerd ebdpy

."heytd

הרמב דברי הדין"ומשמעות שמעיקר ן
משחשכה להתחיל צריכות התעניות כל
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בגלל ורק העינויים, חמשת כל את וכוללות
נביאים מדברי אינו עשייתן חומר שעתה
מהבוקר בתחילתן להקל נהגו ממנהג, אלא
ושתיה. לאכילה רק העינוי את ולצמצם

הדין"וא מעיקר שלושתכ מנהגי חומרי
עשר שבעה מליל מתחילים השבועות

מיומו ולא לומרבתמוז שלא שנוהג ומי .
שלא או נשים לשאת שלא או שהחיינו
אסור השבועות בשלושת וכד' להסתפר

מהערב.
המאור בעל אולם עג. ג בדפי"(תענית ב

ציבורף)"הרי תענית שאין שכיון וכתב חלק
באב תשעה אלא elבבבל xzeny dry lk"

jkitl ziprz zlitz lltzdl el oi` lek`l

."meia `l` ziprz zlitz epl oi`ולפי
הרז אינן"שיטת השבועות שלושת כל ה

ג' שכל משום מהבוקר אלא מתחילים
ערוך ודברי ביום. מתחילות תעניות

ס"(אוהשולחן תקנ סי' בעלב)"ח לדברי מטים
meiהמאור: ceran mda wiqtdl v"`e"

"a"ha wx xeaiv ziprz `pci`d oi`c1.
חיד הרב אמנם בשו"ד. שאל"א חיים ת

כד)"(ח סי' כרמבא ן:"סובר
jxal xzen m` xac lr jpw lr jaiy`e"

ycg 'qa izi`xy fenza f"i lil epiigdy

izxary hrnk jl rc dz`e dprny ,ixyc

icnr ikp` ok `lc xne` ria` eixac lr

wx eixaca cenrl yiy dn wcwc` `le

zaeyzl inc `lc azky `pic oiprl

lvena ix`cp`tl` i"xdn `iady `"ayxd

f"iac mrhd `kdc g"i oniq zc y`n

ea jl oi`e `zeprxetc ilin erx` fenza

meiac `wec zeprxetd onfnc eyecig `l`

zeyrl miklnd jxcc xird drwaed f"i

iipra ip`e ,dfa jix`de 'eke meia dngln

azk ixd dilic lk opiadi i` s`c xne`

zela` oipr yixa mc`d zxez 'qa o"anxd

zenev 'c edlkc `xazqne :l"fe dpyi

od xeav zeiprzmze` exfb mi`iapelke

ceran mda oiwiqtn odilr ziprz ixneg

dvigxa oixeq`e meiyiwn `xwe a"hk 'eke

`kilc onfac oeik `pci`d `l` a"hk edl

evx `le oda zeprzdl ebdp evxe oilha dxv

xwirn la` elld zexnega oda bedpl

zxfb rxb `lc olka od oixeq` i`ce dpwzd

y"r l"kr 'eke oic zia zxfbn mi`iap

oeike d"xc w"t o"xd eixac `iade jxe`a

zxfbe zpwz xwirn fenza f"i ziprzc

idp a"hk mei ceran wiqtdl did mi`iapd

n"n 'eke uegxle dlila lek`l elwd `zydc

`xwirn dpwzd dzid jke `ed zeprxet onf

oky xg`ne .a"hk mei ceran ziprza bedpl

i`ce epiigdy xnel `ly ebdpy dnl

.epiigdy xnel oi` f"i lil zligzn

mixvnd oia xya lek`l `ly mibdepd oke

oilke` oi` i`ce r"ya oxn df bdpn `iade

ux`a heyt bdpn `ede fenza f"i lila xya

oia xya zlik`n miyxet daxdy iavd

.fenza f"i liln bedpl miligzne mixvnd

c"ia m"xen ixde .epiigdya mb bdpnd oke

הגר1. נבנצל:"הערת ביארצייט.א גם שהדין כפי מהערב, האבלות אבל מהבקר מתחילה התענית
שהחיד"שו זו."ר ראיה מביא א

הגר אריאל:"הערת הרזי ""מדברי לתפילת מתייחס הוא ראיה. אין בתענית אולםעננוה בלבד, "
י יום מכניסת מתחיל שהאבל מסתבר המצרים בין לדיני של"באשר באהלה (עיין מבערב דהיינו ז

ח קב)."תורה סי' ב
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lek`l xeq`c azk a"z 'iqe `"vy oniq seq

eia` zn zxgnd meiay dlila dcerqa

oniqa `"i oeyla dazk `"vy oniqac mbde

d`x oky j"y axd azke mzqa dazk a"z

miliwnd 'it`c c"pa y"kne .xeqi`a mibdep

oi` fenza f"i lilc ecen i`ce `kd my

."dxvwd izrcl d`xp ok epiigdy xnel

החיד דעת כרמב"היינו לאסור ן"א
וע י"וסיעתו, איסורי בכל אסור בתמוז"כ ז

שלושת איסורי אף וממילא מהערב,
אסורים. השבעות

באג ח"(אומ"ה. קסח)"ח סי' עלא נשאל
בתמוז עשר שבעה בליל נישואין עשיית

במוצש עפ"שחל ודן מחלוקת"ק י
ראיה והביא לעיל. שהובאה הראשונים

המאור בעל לדברי פסחים בריש מהגמ'
שאע שהרי"והסיק ורש"פ והרמב"ף ן"י

יש בעלמא מנהג שהוא כיון להחמיר, סברו
להקל.

בח ב)"(אוד"ושוב אות קיב סי' הסיקח
בתמוז עשר שבעה בליל תספורת לענין

להתיר. יש גדול שלצורך

מסקנה
האג כדברי לפסוק אם"נראה שרק מ

בליל וכד' ינשא או יסתפר גדול צורך הוא
אולם לאוסרים. בתמוז עשר שבעה

הרגילים שלאבדברים או שמחה כגון
לאסור. יש גדול .2לצורך

טז סימן
גזולה בסוכה זרוע האור בשיטת עיון

סוכה במס' נאמר עא. opax::א)"(לא epz"

iax .miaxd zeyxa jkqnde ,dlefb dkeq

ax xn` .oixiykn minkge ,lqet xfril`

e`ivede exiag z` swezya zwelgn :ongp

oi` :xn`c ,dinrhl xfril` iaxe .ezkeqn

i` .exiag ly ezkeqa ezaeg ici `vei mc`

inp i`e ,`id dlefb dkeq ± zlfbp rwxw

opaxe .`id dle`y dkeq ± zlfbp dpi` rwxw

ezaeg ici `vei mc` :ixn`c ,ediinrhl

dkeqe ,zlfbp dpi` rwxwe .exiag ly ezkeqa

± oda jkiqe mivr lfb la` .`id dle`y

± i`nn .mivr inc `l` el oi` lkd ixac

zeyx dn ,miaxd zeyxc `inec ipzwcn

e`l inp dkeq ± `ed dicic e`l rwxw miaxd

."`ed dicic rwxw

סוכה העם בלשון שנקרא מה היינו
מרשות ומקומה הסוכה בגזל בין גזולה
נחשב – בהם וסיכך עצים בגזל ובין חבירו

י"עפ בהם ויוצא כשאול חכמים ח."י
אינו גזולה' 'סוכה שהביטוי איפוא, מתבאר

ע לקיום חכמים."פשוט י
כז בדף במפורש:ב)"(עאולם נאמר

dil irain ± ?dia iyxc i`n jl i`d ,opaxe"

lk aizk ± dle`y la` ,dlefb ihernl

הגר2. נבנצל:"הערת (=הגרשז"ואדמוא זללה"ר להינשא"א) ולא השביעי ביום לטבול לכלה התיר ה
י בתמוז."בליל ז
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."gxf`dמן מיעוט ישנו לרבנן כלומר,
גזולה סוכה למעט היא1התורה והשאלה .

התורה?! דברה מקרה באיזה
איזה על שונים תירוצים בראשונים ב.
גזולה. סוכה כשמיעטה תורה דיברה מקרה

עתוס' ד"(לא עצים)"א גזל אבל כתב:ה
oyid wxta dlefb opihrnnc jl aizkcnc"

כז:) דף iepiy(לעיל oda jkiqe mivr lfbe

ixe`cne `ed eziixal xfegdipw `l `zi

`xwe opaxcn epiid yixn zpwz meyne

`ziixe`cn mwezin2."נאמר המיעוט היינו
עצים בגוזל ומדבר השבים תקנת קודם

וכ בהם. הר"וסיכך הרין"כ ע"(על יב סוכה ב,"ף
הראשוניםוהמאירי) מן ויש שתרץ(העיטור).

הרי"עפי השיב"ד ולא גזל שאם גיאת ץ
ה והו"דמים גזולה, סוכה בב"ז סי'"(אוי"ד ח

.תרלז)
רש עי"אולם לא ד"(סוכה גזל"א אבל ה

oyidכתב:עצים) wxta opixn`ce",כז (סוכה
dkeqב) lfeba e`l ± dlefba opax ecenc

jkqne mivr lfeba `le ,rwxwl zxaegnd

,odadlbrd y`xa dieyrd dkeq lfeba `l`

dpi`y zlfbp dnvr `idc ,dpitqd y`xae

rwxwl zxaegnminc xifgdl eilr oi`e ,

zpwz meyn o`k oi`c ,diepa `idy enk `l`

`le ,dzepal dilr gxh `l ixdy miayd

."`id dlefb jkld ± ze`ivi dilr `ived

רש להסביר"היינו, שמוכרחים מבאר י
בסוכה גזולה סוכה הממעט הכתוב את
בראש או העגלה בראש המטלטלת
דברי את שקבלו הראשונים רבים הספינה.

הריטב"רש כגון: והר"י, ן."א
תוס' וכתב:(שם)ג. "elit`eחלק

dinewe`l `ki` dpitqe dlbr `la [opaxcn]

ly exvga dkeq dpay oae`xa oebk `xw

z` swze oerny `ae ezrcn [`ly] oerny

zxez dilr oi`c ezkeqn e`ivede oae`x

,oae`x ly ezeyxa `niiw `lc oeik dle`y

zcner milrad zwfgac rwxwl `inc `le

."zlfbp rwxw oi` jkle

ישנה בו מקרה מחדש תוס' כלומר,
בחצר שבנה כגון קרקע, ללא סוכה גזילת
הקרקע בעל ובא ברשותו, סוכה חבירו
– בה וישב הסוכה מן הבונה את והוציא
שהקרקע וכיון גזולה. כסוכה נפסלת סוכתו

ה שלו אינו כולו המבנה ורק הגוזל ז"של
המטלטלת. סוכה כגוזל

זרוע האור שב)ד. סי' שני הן(חלק הביא
רש של הסברו של"את ההסבר את והן י

רש דברי בתוך אולם גורס:"תוס', בראשי
הספינה. בראש או זוהיהאילן לכאורה

בראש לכתוב צריך והיה המעתיק טעות

ע1. ט (סוכה ד"תוס' בעבירה."א הבאה מצוה משום נפסלת אינה גזולה סוכה מדוע שואל ההוא) ה
וכ מדרבנן. אלא התורה מן אינו בעבירה הבאה מצוה שפסול משום הרמב"ומשיב (פסחים"כ ן

ע הריטב"לה מה"א). שפסול מתוס' אחר תירוץ מביא א) לא, (סוכה הבאים"א בדברים רק הוא ב
קרבן כגון מהלרצות פסול אין בסוכה אבל שופר, או לולב והריטב"או הירושלמי"ב. מן מקשה א

מה משום טבל ומצת סוכה חבירו"הפוסל את המוציא נגזלת, אינה שקרקע שכיון ומתרץ ב,
מה משום נפסלת הסוכה ואין בשאולה כיושב נחשב תרץ"מסוכתו כא) סי' אבות (מגן והמאירי ב.

וע בגופה יוצא י"שאינו יוצא וקנאם עצים גזל אם ח."כ
שכשרה"הריטב2. סובר א) ט, (סוכה בימדרבנןא הפקר י"מכח יוצא שלדעתו ומוכח מצוה"ד, ח

ברכ עי' דרבנן. בקנין (או"דאורייתא חת"י חי' ג), תרנח, א)."ח נה, (גיטין ס
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האו שהרי רש"העגלה בשם זאת כתב י,"ז
שקשה אלא הסבר. שום ללא השינוי ומדוע

האו של שינויו את כן בנו,"לתרץ שכן ז;
או"מהר ג"ח מביא אביו"ז, פסק את כ

בהג וכן אביו. פא"בלשון טז)"(סוכה סי' ב
האו פסק את במפורש"המעתיק נאמר ז

."dpitqd y`xa e` oli`d y`xa"קשה"וא כ
בהעתקתם. טעו המעתיקים שכל להניח

ענייני, קושי ישנו בציטוט לקושי נוסף
ומה לעץ המחוברת בסוכה המדובר הרי
וכשם הקרקע, על סוכה לבין בינה ההבדל
לשואל נחשב הקרקע על סוכה שהגוזל

ה נגזלת, אינה שקרקע סוכה"מפני הגוזל ה
לקרקע"ע המחוברת סוכה גוזל האילן ג

לשאולה."וא תחשב כ
בשו ומצאתי יעקב"ה. חלקת (ענייניםת

טו) סימן רששונים שיטת את י"שהסביר
ועפי בסוגיא שיטת"ותוס' את לבאר ניתן ז

ז."האו
מרש הביא בסוגיא"ראשית, עי א)"(לא

e`ivedeשכתב: dwfga exag z` swzy"

lke lfbpd ly erwxwa diepad ezkeqn

."rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd

יעקב: החלקת כך על "oeilbaוהעיר

a"g zexi`n mipt 'eyzl oiiv my q"yd

`cg ,b"rva elld i"yx ixac gipdy `"rw

yelz l"iw op`c ,`zkldk `lc yxit i"yxc

exag seqaleyelzkoiprl f"h oilega ,

elit` cere ,dneck mixac dnk cere dhigy

zlfbp dpi` rwxw i`c ,`gip k"b yelzk ied

x`eank ,oilfbp opi` dkezay mivrd mb

dthye exagn dcy lfb 'a f"iw w"aa `icdl

oi`c meyn xeht ea dveax dxt dzide xdp

zlfbp dpi` dxtd mb `linne zlfbp rwxw

da jyn `lc oeikהמג בסי'"(וכביאור ומחצית א
dlecb".ז)"תרל 'inza miiqe

רש דברי את"היינו שבאר תמוהים, י
תלוש בענין כהלכתא שלא חכמים דברי

ורש כתלוש, שנחשב חברו כתב"ולבסוף י
מדוע מובן אינו וכן כמחובר. שדינו בסוגיא

תלוש"רש אם אף הרי לכך, צריך היה י
שהקרקע כיון כתלוש נחשב חברו ולבסוף
אינו אפילו עליה המונח גם נגזלת אינה

החל ומביא נגזל. אינו את"מחובר אף י
הש גליון תמיהת ואת תוס' עליו."דברי ס

החל מביא לתירוץ שבחו"כפתח סי'"י מ
ולבסוף לתלוש ביחס דעות שתי הובאו צה
כתלוש. או כקרקע נחשב האם חברו

הש כקרקע"ושיטת נחשב ממון שלענין ך
כתלוש. נחשב איסור ולענין

שרש יעקב החלקת סבר"מבאר י
להבין וצריך כקרקע. דינו לקרקע שהמחובר
אשר הקרקע אחר שנגרר מחמת שלא זאת
עצמו דינו אלא נגזלת, אינה עצמה היא

וע כקרקע, תוס'"הוא של במקרה אף כ
מהסוכה הבונה את הוציא הקרקע שבעל

רש יסבור בקרקעו, רשות ללא י"שבנה
כקרקעשהסוכה ודינה נגזלת ואאינה כ".

התורה מיעוט את כך להעמיד אי-אפשר
שתלוש סברו תוס' אולם גזולה. לסוכה

וע כתלוש, דינו חברו גזל"ולבסוף אם כ
דין – עומדת היא עליו הקרקע ואת סוכה
והיא עומדת היא עליה הקרקע כדין הסוכה
של בקרקע הסוכה אם אולם נגזלת. אינה
התוס', כבציור גזולה, הסוכה ורק הגזלן

וע לתלוש נחשבת הסוכה היא"כאן כ
גזירת את כן להעמיד ואפשר גזולה.

הכתוב.
זרוע. האור שיטת תתבאר דבריו מתוך ו.
דינו חברו ולבסוף שתלוש כתוס' שיטתו

וע של"כתלוש, דרכו את הן לקבל יכול כ
גזירת"רש לביאור תוס' של דרכו את והן י



נחלתו חבל

155

האו אולם גזולה. בסוכה הדגיש"הכתוב ז
עפ בביאורו כבר רש"זאת בראש"י בסוכה י

לפיהאילן חברו. ולבסוף תלוש והיינו ,
וע"רש כמחובר יהיה דינה נחשב"י כ

כתלוש היא הרי תוס' לפי אולם לשואל,
שונה במה לבאר, צריך ועדיין נגזלת. והיא

ע מסוכה אילן בראש וכשם"סוכה קרקע, ג
ה לשאולה תחשב הראשונה."שהאחרונה ה

דאו"וצ אליבא אינה"ל, שהסוכה שכיון ז
ע"ע אלא קרקע, של"ג האילן אפילו אילן ג

בכ הגזלן, של ולא נגזלת"אחר הסוכה ז
ולכן המחובר האילן אחר נגררת ואינה

אעפ לשאולה, ולא לגזולה שע"נחשבת ג"י
לשאולה. נחשבת דומה במקרה קרקע

האו שסובר שאע"ונראה ע"ז שלגבי ז"פ

ואח שנטעו באילן נחשב"פליגי אם עבדו כ
ואסור כתלוש או ומותר מה"(עכמחובר ז

ונחשבב)"ע שמותר כחכמים והלכה
בע דוקא היינו חומרתה."למחובר, משום ז

האו לשיטת דברים, בשאר תלוש"אולם ז
ע שתלוש ונהי כתלוש, דינו חברו ג"ולבסוף

וע המחובר דין אחר נגרר הגוזל"מחובר כ
הגוזלסוכה אבל לשואל. נחשב וקרקעה

ע שע"סוכה אילן לגבי"ג נחשב קרקע ג
לא גריר בתר דגריר תלוש. כגוזל הסוכה
אחר שנגרר אומרים עצמו שבאילן אמרינן,

וע אחר"הקרקע, נגרר לאילן המחובר כ
כתלוש. ויחשב הקרקע אחר לא אבל האילן

האו"וע זאת הכניס לסוכה"כ בפירושו ז
גזולה.

יז סימן
נילון בחוטי סכך קשירת

שאלה
בחוטי הסכך את לקשור מותר האם
לכלונסאות פלסטיק באזיקוני או נילון

אותו? הנושאות
תשובה

לפסוק כיצד הראשונים נחלקו א.
בסוכה הקצרה עבסוגיא .ב)"(כא

±במשנה: dhnd irxka ezkeq jneqd"

dleki dpi` m` :xne` dcedi iax .dxyk

."dleqt ± dnvr ipta cenrl

ibiltובגמרא: ?dcedi iaxc `nrh i`n"

:xn` cg .lnn xa `a` iaxe `xif iax da

iptn :xn` cge ,raw dl oi`y iptn

ediipia i`n .d`neh lawnd xaca dcinrny

rpy oebk ±.mdilr jkiqe lfxa ly oicety u

dl yi ixd ± raw dl oi`y itl xn`c o`nl

xaca dcinrny iptn xn`c o`ne ,raw

lawnd xaca dcinrn ixd ± d`neh lawnd

la` ,jnq `l` epy `l :iia` xn` .d`neh

,`nrh i`n .dxyk ± dhnd ab lr jkiq

dl yi ixd ± raw dl oi`y itl xn`c o`nl

xaca dcinrny iptn xn`c o`nl ,raw

xaca dcinrn oi` ixd ± d`neh lawnd

."d`neh lawnd

רש י:"ופרש
'xe ,dhn ici lr zlhlhny ± raw dl oi`y"

raw zxic dkeq :xn`c dinrhl dcedi

.opira

leqt epcnl `ly it lr s`e ± 'ek dcinrny

el` jkq ly exwire li`ed ,jkql `l`

lawnd xaca jkiq eli`k ied ± oicinrn
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.d`neh

jekiqd jnq `le ± dhnd lr jkiq la`

iptec lk la` ,zecizi iab lr `l` ,mirxka

`l ± oiccv dylyn zehn `l` opi` dkeqd

dipin leqt opixnb `l `dc ,dcedi 'x liqt

ecinrn `le `ed `l dfe ,jekiql `l` dkeql

."jekiql raw yi inp raw oiprle ,mileqta

הן, הראשונים עליהן שעמדו השאלות
במשנה במחלוקת הלכה אם ראשית
יהודה ר' ובדברי יהודה. כר' או כחכמים
ואם לפרש, או לחלוק בא האם עצמו
או קבע של כטעם הלכה האם לחלוק
טומאה. במקבל מעמיד של כטעם הלכה

שהלכה סברה גדולה ראשונים סיעת ב.
וע לשאלות"כחכמים כלל נכנסים אין כ

המהרי כתב כך יובאול"הנוספות. (דבריו
הגאונים.לקמן) בשם
רי"וכ בהלכות גיאת"כ עמ'ץ סוכה (הל'
dcinrdl:קיד) dhnd irxkl ezkeq jneqd"

ipta cenrl dleki dpi` elit`e dwfgle

."dxyk dnvr

הראבי פסק סי'"(חה"וכן סוכה מס' ב
dxyk.:תרלא) dhnd irxka ezkeq jneqd"

miverpy ,lfxa ly oicety iab lr jkiq m`e

dhnd iab lr e` ,mdilr jkiqe rwxwa

."opiniiw opaxkc ,dxyk

הרז כרבנן."וכן פסק המאור, בעל ה,
הלקט שלד)ובשבלי ezkeqכתב:(סי' jneqd"

m` xne` dcedi 'xe dxiyk dhnd irxkl

i`n .dleqt dnvr ipta cenrl dleki dpi`

'xe `xif iax da ibilt dcedi 'xc `nrh

raw dl oi`y itl xn` cg lnn xa `a`

lawnd xaca dcinrny itl xn` cge

la` jnq `l` epy `l iia` xn` .d`neh

diryi epiax wqte .dxiyk dhnd iab lr jkq

azk zexacd lrae ,`nw `pzk l"vf

dcedi 'xc `ail` i`xen` iliire ilwycn

."dizeek `zkldc dpin rnyפסק"וכרי ד
הריא הרי"נכדו בשיטת ההשלמה ובעל ף."ז,
הביאו,"והרמב ולא זה דין השמיט ם

כרא שסבר נראה(להלן)ש"ונראה וכן ,
לדברי כלל חש ולא המשנה, בפי' מדבריו

יהודה. ר'
הרא שיטת א)"(פש"ג. סי' יהודהב שר'
ת על חולק לשיטת"אינו מסכים והבבלי ק,

קבע לה אין זו שסוכה החושש הירושלמי
ועפ המיטה, על שנסמכת ההסבר"כיון י

ולפי טפחים. עשרה לסכך מהמיטה ז"שאין
המקבל בדבר מעמיד לדין כלל חוששים אין

הרי פסק את הסביר וכן ף."טומאה.
ירוחם רבינו נ"(תואווכתב ח"ח :א)"ח

dleki dpi` m` dhnd irxka ezkeq jneqd"

jkql `ai `ny dleqt dnvr ipta cenrl

oicety 'c urp m` oke ,d`neh lawnd xaca

oi`y jneq `wece .odiab lr jkqe lfxa ly

dlekiy jkiq la` ,dnvr ipta cenrl dleki

oiqcpew 'c urpy oebk dnvr ipta cenrl

dkeqd iptc lky it lr s` odiab lr jkiqe

d`xpe dkeqa heyt jk dxyk dhnd on

dxyr jekqd cr dhnd on yi elit`y

`ed mrhdy ,jnqy oeik dleqt migth

xeq` df itle d`neh lawnd xac meyn

iab lr e` mixnqn iab lr dkeqd jenql

.d`neh lawnd xacd`xp inlyexidn la`

`wec dleqtc jnq m`c opixn`c `dc

migth dxyr jkqd cr dhnd on oi`y

m` la` ,'i jkqd cr rwxwd on yiy elit`

.jnq elit` dxyk 'i jkqd cr dhnd on yi

oi`y it lr s` oiqcpew lr jnqe jkq m`e

on yiy oeik dxyr jkqd cr dhnd on

xwddhrnn `l dhnc dxyk 'i jkqd cr rw

cenrze dkeqd x`yze dlhil lekiy oeik
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."xwr d`xp oke ,dnvr ipta

אע יהודה"ולשיטתם, כר' שפוסקים פ
נ לכך הבבלי"אין דעת שהשוו לאחר מ

יהודה ר' שיטת את והסבירו לירושלמי
הטעם ומשום חכמים שיטת את כמפרש

קבע. לה שאין
הראב ריד"ד. ע"(השגות, י סוכה חלקא)"ף

הרז מפני"על יהודה כר' לפסוק וסובר ה
עפ דנה כמי"שהגמרא הכריע ולא דעתו. י

כך: דעתו מבאר רק לפסוק מהאמוראים
`l d`neh lawna dcinrny iptn c"nle"

`ny dxifb `l` cinrnd xg` oikledy

enk cinrn dfe cner df mixne` mda jkqi

."jkl mie`x jkl mie`xyוכן ולשיטתו,
הקבע לצד הן חששו בדרכו, (וקבעלהולכים

כפירש אינו דירת"זה שסוכה יהודה ר' דעת לפי י
אחר) טעם אלא יהאקבע, שלא לכך והן ,

טומאה. המקבל מעמיד
הקבע"הרמב שטעם הוסיף במלחמות ן
פירש אבייי)"(של שהרי להלכה, התקבל לא

סוכת שצריך יהודה ר' דברי את העמיד
וא כשיטה. הלכה ואין כ'שיטה' כ"קבע

טומאה המקבל בדבר להעמיד שלא הגזירה
להלכה. התקבלה

הרי"והר על עף"ן דבריו:א)"(י סיים
oi`y mykc dcedi iaxk opihwp jkld"

oi` jk d`neh lawnd xaca oikkqn

ebdp eiykry t"r`e ,dxifb meyn ea oicinrn

oda mikkqn oi`y milzk b"r zekeq jenql

meyn `nrh epiid ux`d on elecb oi`y itl

r"kc cere ,oda `veika jkql giky `lc

dkeq `le ixwin dxic zia b"dk lkc irci

."xfbnl `kil jkld

הריטב עא"וכן כא הסיק:ב)"(סוכה
dcinrny itl xn`c o`nk ol `niiwe"

dn lr le`yl yie ,d`neh lawnd xaca

lr mdizekeq jkq jenql mlerd eknq

`paizkck jkql `ed leqt `dc ,milzkd

w"taב')"(י i`nא xninl `ki` i`ce `dae ,

`aiy yginl `kilc l"f c"a`xd xn`c

reaw xtrc irci `nlr ilekc ,xtra jkql

xfbnl `kile jkql leqte dxic zial `ed

ly zeptc milzeka oiyery zenewn yie ,dia

lr jneqk d`xp `di `ly `xkid meyn mipw

itn ,`ed miciqg bdpne ixnbl milzekd

."e"xp epiax

לר הישר בספר החידושיםת"ומצאתי (חלק
שסד) מעמידסי' לפסול חשש הוא שאף

שכתב: טומאה המקבל yxtzבדבר ikde"

jkae dngd iptn oicq dilr qxt dpynd

ephrnz `ly dzngn daexn dzliv miiwzn

exypi `ly ick oicq qxt dizgz e` dng

oicq ilele dzlivn daexn dzng idze eilr

dzrn leqt oilrd cinrnylawnd xacc

cinrn d`nehdpynd 'xnb yxtl jixv oke .

lawnd xacc xypd iptn `l` epy `l ef

la` xyk jkq ly lvd cinrn d`neh

."dxyk dze`pl

או הטור תרל)ח"ה. "jneqdפסק:(סי'

lr jkqd jneqy yexit dhnd irxka ezkeq

yi m` zevign od od mirxkde dhnd irxk

m`e ,dxiyk jkql dhnd on migth 'i deab

micenrd lr jkqd jnq .dleqt e`l

'i deab oi` m` 'it` zeptc od od mirxkde

."dxiyk jkqd cr dhnd onכאביו ופסק
בדבר"הרא למעמיד חש לא שכלל ש

בשו והעתיקו טומאה. סוף"(אוע"המקבל ח
תרל) .סי'

יוסף הבית הביא יג)וכך אות תרל :(סי'
oycd znexzae"צא)"(שו סי' oi`cת azk

lawnd xaca jkqd cinrn m` `citw

y"`xd azk ixdy d`nehא)"(פ סי' nrhc`ב
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xaca dcinrnc `nrh `le xwir rawc

ixacn inp gkenc d`xpe d`neh lawnd

e`l d`neh lawnc `nrhc xaqc s"ixd

`idd eiwqta izii` `lcn `ed xwir

ciarc xaca dlecb `zewtp dede `zbelt

oicety drax` urp ediipia `ki` `cenlz

meyn xn`c o`nlc mdilr jkiqe lfxa ly

xaq oigxk lr `l` leqt jci`le ,xyk raw

`nrhcrawc `nrhe `zil d`neh lawnc

."xwir

בשו מהרי"וכן ט)ל"ת אות קנז פסק:(סי'
cinrnd xac exagy dkeqa xn`p m`e"

cenrl xyt` i`e ,lfxa ly mixnqna jkqd

ixg` jld opixn` m` ,mixnqn `la

.d`neh lawnd xac `xwie cinrnd

lawnd xaca jkqd cinrdy dkeq [daeyz]

da exedy z`fd ux`a epizeaxn yi ,d`neh

meine .mdixg` micinlz exed oke ,xeqi`l

xeqi`l iqtl`d mya exed oky il cbedy

oyid wxt ixy`a izwcwc ik ,c`n ipdinz

icinrn egipi ji` ok m` edl iziywde .ixyc

,mipa` lzek e` xaegn lzek oelga jkq

.mdn eixn` dper oi`e ,`aeh `peeb i`dke

xewgl izleki `le .y"`xd dywd df oirke

xtq icil 'd dpi`y cr ,milbxd oi`n

,ef d`xed d`vi oi`n my iz`vne iqtl`d

jneqa opaxe `cei iax ibilt oizipznac

ax wqete ,ixykn opaxe dhnd irxka ezkeq

ixz `xnba `nrh yxtne `cei iaxk qtl`

xaca ecinrny iptn xn` cg ,i`xen`

,minrhd `iad `l qtl` axe d`neh lawnd

mrhd eze` eyexita azk onlf x"dnc `l`

ixaqwe dkeq zekld myn ecnle ,dicegl

exed jk jezne ,`cei iaxc `nrh epiidc

milaga dkeq icinrn exywe `xeqi`l

.lfxa ly zeczin exnype ur ly zeczie

,opaxk ewqt mipe`bd aexe ok epi` c"pr la`

`pixg` `xen` yxtn `cei iaxl elit`e

enk xwir `ed mrh eze`e `pixg` `nrh

o`k oi`e ,izeax lk ebdp oke y"`xd gikedy

meyn df mrh azky onlf x"dne ,wtq

."dil hwp xzei heyte `nw edi`c

יוסף הבית הביא עוד ח)ו. אות תרכט :(סי'
oycd znexz cer azke"צא)"(שו סי' xaglת

e` lfxa ly zexnqna dkeqd ze`qpelk

d`xp d`neh milawny ze`laa oxywl

oyid wxtac ab lr s`e xaca `citw oi`y

dhnd(כא:) irxka ezkeq jneqd opzc `d`

dleki dpi` m` xne` dcedi iax [dxyk]

dlr xn`we dleqt dnvr ipta cenrl

xn` cg dcedi iaxc `nrh i`n `xnba

dcinrny iptn xn` cge raw dl oi`y iptn

i"xiy` azk ,d`neh lawnd xaca(א (סי'
s"ixd ixacn gkenc(.י)iaxk dkld xaeqc

inp i"xiy` wqt `d mewn lkn dcedi

ecinrnc `nrh `le xwir rawc `nrhc

.d`neh lawnd xaca

o"anxdl zeaeyzae(המיוחסות)e"ix oniq

oi`y mixqpn dieyr dkeq jkq zl`y aezk

ly zexnqna mirewz mde drax` oagxa

oi`e mleqd zailyk mialeyn mde lfxa

jkae migth dyly dailyd oia gzta

jkqd milqet m` daxre qcda eze` miqkn

cg` mya izrnyy itl zexnqnd zngn

deve epxir ipan cg` ziaa oqk`zpy lecb

i` enrh ipriced jkqdn zexnqnd `ivedl

eze` daeyz ['eke] d`neh oilawny meyn

xq` zxn`y mrh eze`n `l xq`y mkg

oeikc p"p izeaxn cg` xq`y dn iptn ile`e

mixqpd lk ixd zexnqna mirewz mixqpdc

meyn mda yie [drax`] agx cg` xqpk

dxwz zxifb(.יד)gpd dz`e eilr ewlgpy yie
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mi`iap mpi`y it lr s`y ebdpy oeik mdl

mi`iap ipa md(.סו ".(פסחים

מהמהרי הן מתרוה"עולה והן והן"ל ד
הרשב"משו לרמב"ת המיוחסות שלא"א ן

טומאה. המקבל למעמיד חששו
ערוך בשולחן ז-ח)ז. סעי' תרכט פסק(סי'

כך:
bbd lr mleq gipdl xzen m` wtzqdl yi"

;eilr jkql oi` okl :dbd .eiab lr jkql ick

;xeq` ,ewifgdl jkqd lr egipdl elit`e

lqtq oebk ,d`neh lawnd ilk lka d"de

qxcn z`neh oilawny `qkeל)"(מהרי.
lfxa ly zexnqna dkeqd ze`qpelk xagl

ze`laa mxywl e`בגדים של חתיכות (פירוש
citw`".בלוים) oi` ,d`neh milawn mdy

השו של ברור,"ספיקו אינו סולם לגבי ע
הט כתב סז"וכך תרכט יא)"(סי' "xagl:ק

dfa azk d"z mya i"aa ± .'ek ze`qpelk

xaca xqe`c 'nba uexiz eze`k l"iw `lc

,dfa xzen k"r d`neh lawny cinrnd

ick mleq gipdl `"nx xq` dnl r"lv k"`e

y"nk cinrn `l` epi` ixdy jkqd wifgdl

`eaiy d`exd iptn xeq` mleq zgpdc l"pe

seb mdn dyrie zenleq jkqa zeaxdl

jkqdjkqd on dlrnl gipdl oi` k"r ,

xay elit` ilk mey envr jkqa y"k xie`a

jkql leqt `ed ilk xay `dc ,ilk

yi ok m`e milk i`laa `le 'nba opixn`ck

."jkqa epnn daxi `ny yyg

של לטעם כלל חוששים אין היינו,
כל אלא טומאה המקבל בדבר מעמיד
ובשברי בסולמות לסכך יבוא שמא החשש

וע הרמ"כלים אסר."כ א
אברהם סוהמגן תרכט ט)"(סי' בארק

לסולם: xacaביחס jkqd oicinrn oi`c"

b"r` ea jkql `ai `ny d`neh lawnd

giky `lc meyn mipa` lzek lr oicinrny

zia b"dkc irci r"kc cere mda jkqiy

zgz mipw cinrdl mibdep yie .ixwn dxic

`ed zeciqg zcne jkqdן)"(רikdae

t"r`y g"q `"lxz oniq y"n zayiizn

oeik xyk micetyd lr oezp xyk jkqdy

mdilr xyk jkq ozp k"`` el exizd `lc

.h"q my y"nke micetya jkqiy opixfb `l

`le cinrdl xeq` `picny azk g"ade

jd `iyw eixacle wgcpy y"r ,dxifb meyn

wqt l"xz 'iqqa `dc r"v n"n oicetyc

`icda i"axdlawnd xaca cinrdl xzenc

d`nehdleqt dxyr deab elit` k"l`c

`citw oi` 'ek xagl wqt g"qa mbe ,y"r

cinrdl xzeny d"zk l"qc gken k"`

.`icda yeala d"ke d`neh lawnd xaca

`idy meyn epiid mleqa xq`y dnc l"p okl

`"ayxa d"ke [a"lxz 'iqre] leqt jkq 'nvr

d"vw 'iq1k"b `ed o"anxdl 'aeyzy recie

la` ,epeekzp '` xacl mdipy k"`e `"ayxdn

ixy d`neh lawnd xaca jkqd cinrdl

,f"t 'iq 'eyza l"ixdne d"ze y"`xd y"nke

l"xz 'iqq y"nke ixy caricac l"ire

g"q y"ne f"q o`k y"nke xeq` dlgzkle

'iqq y"nk epiid ze`laa mxywl xzeny

envr jkqd oi`y oeikc o"xd mya l"xz

mdilr oiknqp oiqcpewy `l` mdilr jnqp

."yealk `lc xwir oke ixy

הב1. שהביא השאלה זו בשו"אין אלא הרשב"י (ח"ת שאין"א בסולם לסכך התיר קצה) סי' א
במסמרים. מחוברות אלא במוטות תקועות שליבותיו
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מהמג מעמיד"מתבאר של שהטעם א
תירוץ ונותן נדחה, טומאה המקבל בדבר

מותר. ובדיעבד אסור שלכתחילה אחר
השולחן בערוך סיח. תרכט פסקט)"(סי'

lawndלדינא: xaca cinrdl xzen m`e"

xzenc wqt 'g sirqa i"ad epiax d`neh

ly zxenqna dkeqd ze`qpelk xagl l"fe

oilawn ody miela micbaa dxywl e` lfxa

l"xz q"qa wqt oke l"kr `citw oi` d`neh

inlyexia oke miwqetd aex zrc oky y"r

mey oi`c df xac ixnbl igc ['a 'ld] a"t

k"ke d`neh lawnd xaca cinrdl xeqi`

epizeax aex zrc edfe dfa jix`de y"`xd

dxifb mrhn xeqi`l wqty o"xd cal]

ok enk mda cinrdl xzeny myk exn`iy

dedc jix`d g"ade oda jkql xzen

ok idi el ipdinze .i"yxn `iade `ziixe`c

`"ayxd 'eyzn n"ke i"xk wqt `l i"yx `ed

jkqd lqet mleqd oi`y wqty d"vw 'iq

oia wlgny z"x zhiya lif`c g"ad y"ne

eixac y"r leqt jkql xyk jkq mcw

eiyeciga `"ayxd dgc `icdlc midenz

z"x zhiy otbd z` dilr dlcdc dpyna

epi` o"xdl elit`c oeike e"kxz 'iqa y"nke

l"q `l inlyexide miwqetd aexe opaxc `l`

zeiyew dnky mb dne ,xingdl epl dnl ok

y"nk r"` wegcl egxkede ef dhiy lr yi

mb `ed oky oeike envra g"ade i"ad

oi` mipexg`de r"yd ilra epizeax zrxkd

."dfa xingdl

ערוה דעת כן כי לחוש"הנה לא ש
כלל לכתחילה טומאה המקבל למעמיד
לעיל. שהובאו הראשונים כל וכשיטת
של בדרכו הלך ברורה המשנה אמנם

בשו"(וכא"המג תרכט)"כ סי' הרב ופסקע
טומאה המקבל בדבר יעמיד לא שלכתחילה

הראשונים שיטות על יסמוך ובדיעבד
ח סעיף ולגבי שהתירו. (סי'והאחרונים

בגדיםתרכט) בבלאות בקשירה ְהעוסק
את הקשירה שאין כיון ברזל של ובמסמרות
הכלונסאות את אלא עצמו הסכך
מעמיד שהוי משום מותר, אותו המחזיקות

בשו לכתחילה החמיר וכן גינת"דמעמיד. ת
ח)"(אוורדים סי' ד כלל הגרח וכן בביאורו". א

ס תרכט שתרוהז)"(סי' בין"באר חילק לא ד
מחלקים אם אבל דמעמיד, למעמיד מעמיד

הרמב לשיטת שאף עולה וסיעתו"ביניהם ן
לחבר או בבלאות לקשור לחוש אין

ערוה אמנם במסמרים. לא"הכלונסאות ש
והוכיח דמעמיד למעמיד מעמיד בין חילק

הב שדעת ח כלל"מסעיף חוששים שאין י
במק ט."למעמיד

במפורש הובא דמעמיד מעמיד דין ט.
בראשונים.

ברמב ען"ראשית י סוכה :א)"(מלחמות
jneqk xaegna ezkeq jneq xne` ip`e"

y`xa ezkeq dyer la` d`neh lawna

lr zeptc dyer epiid dxyk epyy oli`d

mdilr jkq jneqe oli`doiccva inp i`

cinrn epi` n"nc zay idlya `zi`ck

z` jneq xaegndy `l` xaegna ynn

rwxw dyrnc exiykd dfa `veike cinrnd

iab lr jkiq iia`c epiide ciar `w `nlra

lr jkiqe oicner oiqcpew dilr urpy dhn

."oabהרמב אפשרויות"היינו, שתי נותן ן
דפנות עושה האילן: בראש בסוכה להיתר
או הדפנות, על הסכך את וסומך האילן על

ועליו(האילן)שהמחובר המעמיד את סומך
הסכך. את שם

הריטב כתב עא"וכן כא "oekpde:ב)"(סוכה

`ly l"f o"anxd lecbd epax yxity enk

envr jkqd cinrdl `ly `l` minkg exq`
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la` ,ea jkql `ai `ny jkql leqtd xaca

oli`d lr jneq jkqd oi` onwlc oizipzn

urpe oli`a oezp dkeqd rwxwy `l`

,odilr jkqe dkeqd rwxwa ur ly oiqicpew

opiyiig `l oli`a oicner oiqcpewdy t"r`

cinrnc cinrn ixdyxeq`l ep`a m`e ,`ed

dz` ixd xaegna dkeq iqcpew cinrdl

`l `dc oda jkqle ux`a mcinrdln xqe`

oizipzn ixiin ikdac inp `wice ,xyt`

aeh meia dl oiler oi`e ipzwcn onwlc

rwxwyk epiide my zelrl `ed jixv `nl`c

jkqe ux`a dly rwxwyk `le oli`a dly

`wec e`l oilerc zegcl yiy t"r` ,oli`a

`ed edcic `gxe`e ,xninl ira oiqpkp `l`

didy itl dilr dkeql dqipk lk ixwinl

opzcke odizebba dkeq oaex zeyrl okxcו"(כ
dkeqlב') oilrn ,dkeql melrdב')"(כ ,ח

,`pyixtck epiid dipyilc dihyt ikd elit`

oiqicpew `l` oli`a i`w `l jkqc meyne

oiaexra mzd dil ixwe elyקנ ב')"(שבת ד
oiccv yinyzlehlh opixn`c i`nc `nbec ,

epi`y itl l`yen oeyl `edy cvd on

."ekxck

הריטב אחת"היינו באפשרות מסביר א
ע הסוכה ריצפת את האילן"שמעמיד ג

מונח עליו הכלונסאות את מחבר ולרצפה
שמתיר מבואר מדבריו זאת ועם הסכך,

ע הסכך ומחשיבם"העמדת האילנות ג
שימוש שהותר וכשם דמעמיד. כמעמיד

שבת במס' עבאילן צדדין,"עא)"(קנה צדי י
שם: digpilכאמור `l `lcnc `bxc i`d"

oiccv edl eedc `lwic` yipi`לא"(רש י:
משתמש סליק דכי דקל לצד הסולם ראש יסמוך

lwicn`בצדדין) xal if`eeb` dgpil `l` ,

עליו"(רש הסולם ויסמוך האילן בצדי יתד יתקע י:

צדדין) צדי וסולם צדדים יתד ליה ".דהוה

בשו כתב הרב"וכן סיע תרכט :ב)"(סי'
envra jekiqdyk mixen` mixac dna"

xacy e` d`neh lawny xac iab lr gpen

ynn jkqd iab lr gpen d`neh lawnd

iab lr gpen jkqd m` la` ewifgne

lr migpen ode zecizi iab lr e` ze`qpelk

melk jka oi` d`neh lawnd xac iab

xacy t"r`e dlgzkl ok zeyrl xzene

iab lr jnqp jkqd z` wifgne cinrnd

lk ixdy melk jka oi` jekiql leqtd xac

lr miknqp od jkqd icinrn mleray dkeq

."jekiql dleqtd mler rwxw iab

החזו דברי על פירכא קמג,"(אוא"מכאן ח
המשמשב) דמעמיד שמעמיד שסבר

לדעה פסול, לזו זו הכלונסאות לקשירת
המקב בדבר העמדה פסול ט."הסוברת

בריטב שדייק משום אם"וזאת שרק א
הוא דמעמיד היינוהמעמיד קרקע, כמעשה

הכשיר. אז רק הדפנות על נשען שהסכך
ברמב הן בריטב"והנה והן בדברי"ן והן א

את"שו מעמיד שאם סברו הרב ע
ע משום"הכלונסאות בכך ואין מותר אילן ג

המק בדבר וע"מעמיד אע"ט. שהחזו"כ, א"פ
בלאות כגון דמעמיד במעמיד לאסור צידד

הרמב לשיטת ברזל, מסמרי חש"או שהוא ן
לרמב שאף נראה להלכה, עצמו"לה ן

מותר. הדבר ולסיעתו
הסכך קשירת דין למצות נבוא כאשר י.
לאסור יש לכאורה נילון בחבלי לכלונסאות

המק דבר אוסרת אשר פסק"לדעה וכך ט,
סב"המשנ תרכט כו)"(סי' xeywlc:ק p"d`e"

xdfil ie`x milaga ze`qpelka envr jkqd

xaca envr jkqd xyewy oeik dligzkl

."[mipexg`] d`neh lawnd
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נכונה, אינה זו שמסקנה לי נראה אולם
בחוטי לקשור להתיר יש זו לדעה ואף

נילון.
האוסרת שהדעה לב לשים יש ראשית,
טומאה, המקבל בדבר מעמיד דוקא נקטה
להעמיד שאין לנקוט צריכה היתה ולכאורה
חלק ואמנם בו. לסכך שאסור בדבר
דבר שכל מכאן ללמוד דייקו מהראשונים
שאין הן בו, להעמיד אסור בו לסכך שאסור
והן מחובר, שאינו והן הארץ, מן גדולו

הקפידו"המק מהראשונים חלק אולם ט.
המק בדבר העמדה לנקוט ונראה"דוקא ט,

הגזירה, היתה עליו שדוקא לומר שרצו
חומר אבל בכלים, סיכוך של חשש מפני
להעמיד שאסור עליו גזרו לא כלי שאינו

וע אע"בו. נילון חוטי מן"כ גידולם שאין פ
אין טומאה מקבלים שאינם כיון הארץ

בשו המדבר בסעיף וכן בסולם"לאוסרם. ע
ז) הרמ(תרכט, את"כתב להעמיד שאין א

דוקא. מדרס טומאת המקבל בדבר הסכך
הב כתבו תרכט)ח"ועוד, א"והחזו(סי'

ב)"(או קמג, דמעמידח מעמיד של שהאיסור
להעמיד אפשר אי זה בלא כאשר דוקא הוא

החזו כתב אבל, הסכך. שאם"את א,
הדפנות על מעט עודפות הכלונסאות
בדבר מעמיד זה אין ברזל במסמרי וחיברן

מעצמן"המק עומדות שהכלונסאות מפני ט
וא בלבד. לחיזוק ה"והמסמרים קשירת"כ ה

נעשית היא יעוף, שלא כדי עצמו הסכך
מעמיד בגדר למחמירים אף ואינה לחיזוק

המק ט."בדבר
קשירה שאף נראה להכי, דאתינן והשתא
היא כאשר מותרת פלסטיק באזיקוני
או לדפנות הסכך לקשירת משמשת
לא שהסכך כדי הסכך תומכי לכלונסאות

יעוף.
מסקנה

לחוש שלא הראשונים רוב דעת
המק בדבר הסכך פסק"להעמדת וכן ט

לכך"השו שחששו מהאחרונים יש ע.
נילון חוטי התירו. ובדיעבד לכתחילה
או לדפנות הסכך לקשירת המשמשים
אלא מעמיד בגדר אינם פלסטיק אזיקוני

וע בעצמו, שעומד הסכך נפילת כ"מונעים
בהם. הקשירה מותרת

יח סימן
ישראל בארץ בשמיני-עצרת החג בסוכת שימוש

שאלה
כיון עצרת בשמיני בסוכה שאוכל מי
ואורחיו, יושביו כל את מהכיל צר שביתו
שמיני לפני בסוכה לעשות עליו מה

עצרת?
תשובה

סוכה במס' נאמר עא. במשנה:א)"(מח

,dray dkeq"xizi `l ± lek`ln xnb ?cvik

dgpnd on milkd z` cixen la` ,ezkeq z`

."bg ly oexg`d aeh mei ceak iptn dlrnle

`oiובגמרא: ± ?edn cixedl milk el oi`"

± ynzy` i`na ynzy` ik `l` ?milk el

ax ± ?edn eilk cixedl mewn el oi` :`l`

xa `iig(רב),drax` da zget :xn` [iy`]

.xpd z` da wilcn :xn` iel oa ryedi iaxe
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gpiz `d ± .edl ± `de ,ol ± `d :ibilt `le ±

?xninl `ki` i`n dlecb dkeq ,dphw dkeq

ip`n :`ax xn`c .`lkin ip`n da liirnc ±

± `izyn ip`n ,`zllhnn xa ± `lkin

."`zllhna

רש מפרש י:"ב.
,my lek`l xg` ± mewn el oi`"כליו (שיוריד

בסוכה) לאכול oexg`d.וצריך aeh meia

lr siqen epi`y gikedl dyri dn ± i`n

?mini dpny dkeq zeyrl devndŸ

.dlqete migth ± drax` da zget

opixn`c ± xpd z` da wilcn(א bxy`(כט, :

.`zllhnn xal ± dphw dkeqa

wtq mdly ipinydy ,laa ipal ± ol `d

± `gxic `riawa edl miw `lc ,iriay

itl ,dplqtie dpzgti `le ,xpd z` da wilcn

.xgn da ayil jixvy

edl miwc ,l`xyi ux` ipal ± edl `de

± ipinya dkeqa iazi `le ,`gxic `riawa

.zget

.xpd zwlcda ± dphw dkeqa gpizd

oxn` ikdc ± xninl `ki` i`n dlecb dkeq

lirl(א zllhna`,(כט, dl ixn` ,`bxy :

± `d ,ibilt `le ,`zllhnn xal dl ixn`e

."'ek dlecb dkeqa

רש שלפי צריך"מתבאר ישראל בארץ י
בחו ורק החג, כניסת קודם ל"לפוסלה

לפוסלה צריך בסוכה בשמיני שיושב
סתירת משום לפוסלה יכול ואינו בשמיני,
וסימן היכר לעשות צריך ולכן עראי, אוהל

ע המצוה על מוסיף כלים"שאינו הכנסת י
מרש נר. כלי"או או נר שהכנסת משמע י

הם אלא הסוכה את פוסלים אינם אכילה
מהרי משמע וכן בלבד. גיאת"סימן (הל'ץ

.סוכה)
כט בדף מימרא:א)"(עג. "`xnמובאת

`lkin ip`n ,`zllhna `izyn ip`n :`ax

xa ± ligye `avg .`zllhnn xa ±

xa :dl ixn`e ,`zllhna `bxye `zllhnn

,dlecb dkeqa ± `d :ibilt `le .`zllhnn

."dphw dkeqa ± `d

בתוספות עובאר ד"(כט מנא)"א "pn`:ה

jixv oda elk`y xg`l zexrw ± `lkinc

dkeqd on m`ivedlqe`in meynyxit jk

`yilc ipb`e zexicw oebk n"ie .qxhpewa

oilibx oi` ipde ,opira execz oirkc `nrhe

,mcal mdl yi zia `l` dxic ziaa zeidl

iae ieh iae icetye ixcw oebk b"da yxit oke

."itz

רש שלפי בהכנסת"מתבאר מיאוס יש י
מפרשים לפי זאת לעומת לסוכה, אלו כלים
שבו לחדר זאת להכניס דרכו אין אחרים

וע דירתו, תשמישי להוציאם"רוב צריך כ
תדורו. כעין תשבו שיהא כדי מהסוכה
את פוסל זה אין הפירושים שלשני ועולה
מיאוס מצד או להוציא צריך אלא הסוכה

דירה. כעין מצד או
מהרי עף"אולם כן,א)"(כא משמע לא

edn?ל:"ז milkd z` cixedl mewn el oi`"

l"a i"xe ,'c da zget xn` iy` xa `iig ax

ol `d ibilt `le ,xpd z` da wilcn xn`

wilcn drax` da zegtl xeq`e `ed h"eic

`ed cren ly elegc i"` ipale xpd z` da

`lqtinc dphw dkeq n"de 'c da zget

ip`n debl liir dlecb dkeq la` `bxya

`lkindlqtine`lkin ip`n `ax xn`c ,

."`zllhna `izyn ip`n `zllhnn xal

הרי אכילה"לפי וכלי שנר עולה ף
בחופוסלים לפסול הדרך וזו הסוכה, ל"את
א השמיני"בה ביום הסוכה את לפסול א

יו זהו שכן עראי אוהל פחיתת של ט"בדרך
בכך. ואסור
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הרי שיטת המאור"על בעל שאל (כגף
אכילהא)"ע כלי בהכנסת פסול שייך מה

ללמדנולסוכ בא שרבא מה כל והרי ה
כלי הוצאת משמעותו תדורו כעין שתשבו
הסוכה אין אבל לסוכה, מחוץ האכילה
ומקשה: אלו. כלים לה הכניס אם פסולה
`xkid `lkin ip`n da liirnc b"r`e"

ik ,dxic bdpn da bidp `lc `ed `nlra

dvwen mewn mc` lkl yi mleray bdepa

opaxc `xnege ezxicn ueg elk`n ilkl

siqez la lr xaerk d`xi `ly `id `nlra

xearlc l"iiw `dc(תוסיף בל ly`(=על

."ibq edc lk `xkidae dpeek ira zevn opnfa

ען"הרמב כג דבריא)"(מלחמות את דחה
הרי"הרז שכדברי מפני כל"ה כתבו ף

הלכות דברי וכן הראשונים, הגאונים
לשון ומסביר פסוקות. והלכות גדולות

והרי הגאונים שנקטו `oiף:"פסול edine"

dxiykdn ixnbl dlqtl `ly wtq mewn o`k

leqt `l` ,epnfa da `vi `ly exn`

dvwenk dze` dyere dxic zxezn d`ivend

el` mipya jiiy leqt oeyle mizaay

ibilte dkeqd on `veid lqta lirl 'ixn`ck

xne xenb lqta dl miwen xn 'nba dlr

exn`p daxde awie oxeb zleqta dl miwen

rahn oiprl 'ixn`ck cenlza dfd oeyla

exn` cere ,dpicn ezlqte zekln ezlqt

oiicre mc` lek`l dlqtpe dytry ztd

lek`ln lqtzy cr dlk`l leki alkd

."alkdהרמב הרי"היינו בדברי מבאר ף"ן
פסול אינו כלים בהכנסת פסול שלשון
אלא חובה ידי בה יוצא שאינו הגורם
קרובים ובכך גדולה, הרחקה משמעותו

רש לדברי י."דבריו
הרי דברי בא"ולפי מדוע לעיין צריך י"ף

יכול הלא טפחים, ד' באויר לפוסלה צריך

ונראה בכך. ודי כאלה כלים לה להכניס
ד'"שאה שבאויר אלא זאת לעשות רשאי נ

א ולבני יותר, ניכר הדבר ניתנות"טפחים י
באויר יפחות ולכתחילה האפשרויות, שתי

חו לבני אבל טפחים, לשבת"ד' שצריכים ל
ע רק לפוסלה יכולים בסוכה י"בשמיני

כלים. הכנסת
רש של שיטת"שיטתו בפשוטה, מהווה י

הרי שיטת בין שתוס'"ביניים לשיטה ף
כלים שהכנסת ודאי תוס' לשיטת מביאים.
יש אלא פסילה בה אין הסוכה לתוך אלה
שנמנעים החג כסוכת שאינה סימן בה

הרי לשיטת אלו. כלים לה ף"מלהכניס
אינה בתוכה שהכלים בזמן פסולה שהיא
ובהכנסתם החג. סוכת להיות ראויה
מלהיות הסוכה את פוסל הוא בשמיני
בבל בה לעבור יכול ואינו החג סוכת

רש לשיטת מובהק"תוסיף. סימן בכך יש י
וע החג כסוכת מחשיבה עובר"שאינו אינו כ

רש ולשיטת תוסיף. להסביר,"בבל נראה י
אינם ונר אכילה כלי שהכנסת שסבר
אכילה כלי אמנם שאם הסוכה, את פוסלים
לו ייעצו מדוע הסוכה את פוסלים נר או

ע לפוסלה ניתן הלא וע"לפוחתה, כלים כ"י
הפעולות. שתי בין חילק

שאלו טפחים ד' פחיתת בעניין ד.
עתוספות ד"(מח פוחת)"א da:ה zget"

dnize ,'hpewa 'it jk dlqete migth drax`

lqet xie` `lde drax`a df `ed xeriy dn

dphw dkeqa oia dlecb dkeqa oia dylya

`nw 't idliy gkenck rvn`a oia(.יז ".(דף

לראשונים תירוצים וכמה בשאלה. והניחו
על חכמים קביעת את הבנתם על-פי

הפחיתה.
תרמט)"(חה"הראבי סי' סוכה, תרץ:ב,

jkqa dilr jkql ick ,drax` da zget"
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zeqkl jixv ixdy ,drax`a lqetd leqt

laa ipale ,mcixedl mewn el oi`y ,eilk iptn

`niiwck ,dkeqa azinl irae `witq `ki`c

ikexa opiazi iaezi iriay wtq ipinyac ol

ipde .dlqete xpd z` da wilcn ,opikxan `l

liqt dlecb dkeqa la` ,dphw dkeqa ilin

."`lkin ip`na dlכרי סובר הוא ף"היינו
ומבאר הסוכה את לפסול שצריכים
בארבעה, הפוסל פסול סכך לצורך שארבעה
את שפוסלים סובר ונר כלים לגבי וכן
מהלכות מביא תרמא בסי' אבל הסוכה.

לר הישר ומספר ונר"גדולות שכלים ת
ראויים אינם אלה כלים אלא פוסלים, אינם
בחדר מניחם שאינו כשם בסוכה להיות
מלהדליק חושש קטנה בסוכה ונר מגוריו,
כפירוש זה ופירוש סוכתו. תשרף שלא

ע שהובא תוס'."הנוסף י
גדולות בהלכות יד)וכן כראבי(סי' ה"באר

בא1שפוסל הן בחו"סוכתו והן אחד"י כל ל,
המצויי בה.בדרכים נות

הריטב עא"ה. מח אתא)"(סוכה תרץ
אחרת: בדרך תוס' ilקושיית dnl dnize"

oia lqet migth dyly xie` `dc migth 'c

rvn`a] oia dphw dkeqa oia dlecb dkeqa

,ibq migth 'b zgeta ok m`e cvd on [oia

'b `l` ef dkeql `kilc `kid lkc l"ie

meyn `lqtin dyly xie` `ki` ikc zeptc

ibqc inp ikd zeptc 'b `kile wiqtn xie`c

`kid lk la` ,migth dyly da zgita

yiy dlecb dkeq `ide zeptc 'c dl zi`c

`le zeptc 'be dkeq xeriy xie`d caln

da zgetc ax opireny` ikda `lqtin

,aeyg mewn `edy drax``lc b"r`c

ikda `lqtin'ca dkeq xykd xiizyn `dc

xary dizrc ielbe ied lehia n"n zeptc

dl ibqc dkezn milk zcxedn rxb `le dpnf

`geexl migth drax` hiwp jkld ,ikda

dkeq lka witqnd xeriy edfy `zlinc

."mleray

הריטב ד'"היינו, פחיתת שאמנם מבאר א
שיש אלא סוכה, בכל פוסלת אינה טפחים
על להוסיף בא שאינו מובהק סימן בכך
זאת, עושה הוא דוחקו בגלל אלא המצוה

אע החג מסוכת הסוכה ביטול בכך פ"ויש
הריטב מוסיף בכך. נפסלת "iaxeא:"שאינה

dkeqa xpd z` da wilcn xn` iel oa ryedi

liirn dlecb dkeqae ,ikda `lqtinc dphw

[`lkin ip`n `ax xn`c] `lkin ip`n da

.`zllhnn xazlqtp `id l"f s"ixd ixacle

ixnbl jkaxiq` `lc mzd yxtnc o`nle ,

aiign `lc xninl `l` mzd edpileirl

`zyd ,`izyn ip`nc `inec mzd edpileirl

ikda dl liqt `lc idp deeba edl liirnc

."dkezn milk zcxedk ied leha n"nוכן
ירוחם ח"(נרבינו הכליםב)"ח שהכנסת באר

לפסול כדי ואינם היכר לצורך הם (וכןוהנר
ברי .ף!)"באר

הלקט בשבולי שמה)ו. סי' הסוכות חג (סדר
כרי לשאלת"תרץ מיוחד תירוץ וחידש ף,

`draxתוס': da zget meyxb epiax 'ite"

dlqetl ick jkqa migth drax` da xzeq

dylya `dc ol `iywe ipinya da ayeie

lqet xie` l"iiwc `lqtin xie` migth

drax` hwp `zlinc `geexlc l"ie ,dylya

mvnvi `ny dyly zegtl xne` dz` m`y

lkn .`lqtin `le dylyn zegt zgete

למש1. סותרים ראבי"דבריו תוס', ואו"כ תרמא) (סי' (ח"ה וצ"ז בשמו דש) סי' ע."ב
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drax` da zget yxtl ipira d`xpd mewn

xn`w otec`dray lr dray `idy dkeqae

ozkldk zeptc mizy `l` dl oi`ye xn`w

drax` zxizqae gth elit` ziyilye

rcz .jka `lqtine otec aex ied migth

da wilcn ax xn`wc opiwqr dphw dkeqac

xa `bxy opixn` dphw dkeqae xpd z`

`zllhna dl aidi ik jkld `zllhnn

."`lqtinהעיטור כבר כתב (הל'וכתירוצו
ע פו .ב)"סוכה

הטור תרסו)"(אוז. סי' כריטבח א"פסק
בעלמא, בהיכר די אלא לפסול צורך שאין

xezqiל:"ז `l 'f meia ezcerq xnby t"r`"

jk xg` dcerq el oncfi `ny ezkeq

on dpnn milkd `ivene da lek`l jxhvie

h"i ceakl ziad owzne dlrnle dgpnd

jixv ipinya da lek`l dvex m`e ,oexg`d

'c lr 'c mewn da zegtlep`y xkid zeyrl

`di `ly dkeq zevn myl `ly da oiayei

siqenk d`xpoi`y i"` ipal `wec edfe ,

leg mdl `ed 'f meie 'ga da ayil oikixv

ep` la` da zegtle dxzeql oileki jkld

mey da zeyrl oi` 'ga da ayil oikixvy

ep` 'f wtq meyn ixdy leqt ly `xikd

`"` 'ha da ayil dvex m`e da oiayei

,h"i `edy iptn 'ga da zegtldyri dne

`xikdlxpd da gipdl xeq`y dphw `id m`

`id dlecb m`e ,`xikd yi dfae da epgipi

ilk dkeza gipi xpd da gipdl xzeny

."dkeza mgipdl oixeq` oi`y lk`nd

בשו"וכ ס"(אוע"פ תרסו סי אמנםא),"ח
כתב: דבריו mewnבסיום el oi` m`e"

,iriyza da lek`l dvexe eilk z` cixedl

dne ,h"ei `edy iptn da zegtl leki epi`

gipdl xeq`y dphw dzid m` ,`xkidl dyri

`id m`e ;da epgipi ,minid x`ya xpd da

da qipkn ,xpd da gipdl xzeny ,dlecb

xikdl ick ,mda `veike zexrwe zexcw

."dzevn dxnbp xakye dleqt `idyודבריו
תמוהים. וכו' פסולה שהיא האחרונים

ברורה המשנה כך על סוהעיר תרסו ק"(סי'
oiireיב) dkeq seqa s"ixd oeyl hwp xagnd"

jka zlqtpy dpekd oi`c o"anxae o"xa my

ayei epi`y dlqetl xkid dyery l"x `l`

."bgd zkeq zxeza daהמג וכן באר".. א
אלא הסוכה פסילת על המדובר שאין

והוסיף היכר. לשם סדברים ב)"(שם "`la:ק

oiekzn epi`c oeik siqez la meyn xaer epi`

."r"kl dpek ira epnfa `lyc devn myl

מסקנה
מקום לפחות צריך ישראל בארץ

אע טפחים, ארבעה על שאינו"ארבעה פ
מקום יש זאת ועם הסוכה. את פוסל
הדופן אורך לכל ולפסול להחמיר

ע תיפסל,"השלישית כולה שהסוכה מ
הר הרין"כדברי ע"(על כג d`xp:א)"ף ile"

inp opira edine ,`xkid meyn `ira drax`

`l dlecb dkeq dzid m`y dia `lqtnc

l"f i"yx azk jkitle ,drax` zzigta `ibq

."dlqeteבא בד'"ואף סכך להסיר שכח אם י
לאכול ונצרך עצרת שמיני ונכנס ד' על

שאי שבדיעבד נראה אלא"בסוכה, לפסול צ
נר או סירים לתוכה יכניס בהיכר מספיק
הסוכה. ישיבת על מוסיף שאינו היכר לשם



נחלתו חבל

167

יט סימן
'שלשים'? מבטל עצרת שמיני

שאלה
שלשים גזירת מבטל עצרת שמיני האם

אבלות? של

תשובה
miigd"בספר xexv"פסקי הובאו שבו
הגר"הראשל נכתב"צ אבלות, בהל' אליהו ם

'שלשים' מבטל עצרת שמיני שדין1כי וכיון
בנושא עיוני הרי מקורו, מצאתי לא זה

בקרקע. רבותיו לפני הדן כתלמיד
קטן מועד במסכת עא. נאמרא)"(יט

mcewבמשנה: mini dyly ezn z` xaewd"

± dpeny ,dray zxfb epnid dlha ± lbxl

zay :exn`y iptn .miyly zxfb epnid elha

opi`e oiwiqtn ± milbx .zwqtn dpi`e dler

zia axgyn :xne` xfril` iax .oiler

:xne` l`ilnb oax .zayk zxvr ycwnd

minkge .milbxk mixetkd meie dpyd y`x

:`l` ,df ixack `le df ixack `l :mixne`

± mixetkd meie dpyd y`x ,milbxk ± zxvr

."zayk

עובגמרא mei:ב)"(כד ,jkld :`piax xn`"

o`k ixd ± ely ipinye ,bge ,bgd iptl cg`

."mei cg`e mixyr

עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני ב.
פז קש"לענין רי"ר כשהאות בסימן"ב. ש

בפנ רגל ריטבע"הוא ר"(עי' ע"א ד שרגל"ה ב
פרטי)"בפנ שם וגם כללי שם גם הוא וכתבע .

עתוספות ד השנה l`ppg:ב)"(ראש epiaxe"

crena opixn`c meyn zelia` oiprl yxit

`xza wxta ohw(.יט dray(ד' ezn xaewd

miyly zxifb epnn dlha lbxl mcew mini

ikd elit`e lbxd mcew dray `kilc oipnife

,zxvr ipiny meyn miyly zxifb epnn dlha

dpill ycew :ely aixrna cqi envr z"xe

הספר:1. לכותב הראשון מכתבי נוסח זהו
מוצש"ב תשס"ה בראשית פר' ת"ק עצמונה ו"א

טוב! שבוע ... הרב לכבוד
" בספרו החייםעיינתי עצרתצרור ששמיני שפסק וראיתי לידן. דאתא לשאלה ביחס 187 סי' "
" גזרת לא"שלושיםמבטל זה פסק שבעה. ביטל וזה דסוכות, א' לפני אחת שעה כשהתאבל ,

בשו שחיפשתי. ספר באף או"מצאתי תקמ"ע (סי' סט"ח וביו"ח שצ"ז), (סי' סי"ד שחשיב"ט פסק א)
ושמ החג ימי שבעת ימים, דחג=ז' (א' ימים תשעה להשלים וצריך ימים אך"שבעה ימים) ע=ז'

הרמב פסקו וכן שלושים. מבטל פ"לא (אבלות ה"ם (יו"י וטור שצ"ד), חכמת"ד ובאחרונים: ט).
וערוה מקורות"אדם שאין כיון ברוך. ופני החיים גשר אבלות: בהל' העוסקים בספרים וכן ש.

עדה יש והאם מקורו, ומה הפוסקים באחד כך נכתב או טעות, זו אם לדעת אפשר אי בספר
כן. הנוהגת בישראל

ולהודיעני. לדבריו המקור מה ולבדוק לברר בבקשה ויואיל
מראש... בתודה

ופקסימיל מכתבים כמה עוד היו זה מכתב הגר(אחרי ללשכת תשס"יות משנת אליהו על"מ א,
וע נעניתי. לא ידי.)"כולם קוצר לפי הדבר את לברר החלטתי כ
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,mgpi mila` xy`k mgci miylyei` edine

ixnbl dgciy xnel xyt`opixn` `dc

ohw crenc `xza wxta(ושם כד: mei(ד'

o`k ixd ely ipinye bgde bgd iptl cg`

."mei mixyre cg`..
בטלה אם חננאל רבינו לפי כי מתבאר
שמיני – סוכות קודם שבעה גזירת ממנו

וכ באבלות. שלשים גזרת מבטל כ"עצרת
סוכה במסכת תוספות עבשמו .א)"(מח

דע על חולק המקומות בשני תוס' האמנם
ר דברי ומפרש לשמיני"זו שלו בפיוט ת

ולא ימים כשבעה עצרת ששמיני עצרת
מהגמרא. מוכיח וכן שלשים, גזירת כמבטל

הרשב מביא עא"וכן ד השנה :ב)"(ראש
meyne zela` oiprl lbx 'it l"f g"xe"

ezn z` xaewd `xza wxt w"ena opixn`c

zxfb epnn dlha mini zray lbxd mcew

'it`e bgl mcew dray `kilc oipnife miyly

ipiny zngn miyly zxfb epnn dlha ikd

,envr ipta lbx `edy zxvrd bg`l edine

dray `l` ixnbl edl lhanopixn`cke

bgd iptl cg` mei w"enc `xza 'ta mzd

."mei cg`e mixyr o`k ixd ely ipinye bge

הרשב שאף את"מתבאר שמביא לאחר א
הר במו"דברי מהגמרא ומביא חולק ק"ח,

וכ ימים. כשבעה נחשב עצרת פ"ששמיני
צז)ק"הסמ .(מצוה

הרמב מסיק כך שערן"ג. האדם (תורת
טובים) וימים שבתות ענין – שמיניהאבל לעניין

meiעצרת: mcew zg` dry ezn xaewd oke"

bdepe ,dray zxfb epnn dlha mixetkd

lhan bgde ,bgd axr cr miyly zxfba

`l m`e ,bgd axr glbne miyly zxfb epnn

z` xaewde ,bgd xg` glbn bgd axr glb

mei axr glbn d"x xg`ly mei ezn

dryz dpen k"dei xg`l exaw .mixetkd

bgde bgd iptly mini ,glbne bgd xg`l

.dkld oke mixyre cg` oipnp ely ipinye

bg ly ipiny oi` dnl epixacl xn`z m`e

ipta lbx `ed ixdy miyly zxfb epnn lhan

mcew mini dray ezn xaew dil dede envr

xak ixdy miyly zxfb epnn dlhac lbxd

ly lbx mcew mei xyr drax` dfl elr

,ipinyzxfba bdp `l ixdy dxez dpi` ef

miyly oipnl dler lbxdy t"r`e ,miyly

ozvwa bedpiy cr zexfb epnn oilhan oi`."

הרא כתב פ"(מוש"וכך כח)"ק סי' "m`e:ג

zxvr ipiny epnn lhai inp bga k"` xn`z

oic llk bdp `ly mzd ip`y miyly zxifb

mixeq` zxetqze uediby b"r` miyly

."xq`p `l `din zelia` mrhn n"n crena

ירוחם רבינו יותר נכ"(תואוופרט ח"ח
`zg:ג)"ח dry elit` zela` bdpy in oke"

dler dry dze` ixd zekeq ly bgd mcew

ipinye c"i ixd dray bgde dray oipnl el

'fl aeygp envr ipta lbx `edy zxvr bg

`edy zxvr bg ipiny ly ipy h"ie `"k ixd

dpeny milyne a"k ixd bg ly oexg` mei

m`e .mei miyly melyzl bgd xg` mini

ipiny lke lkn 'l zxifb lhai `l dnl xn`z

enk envr ipta lbx `edy xg`n zxvr bg

d"fxde o"anxd ixacl mixetkd meia epxn`y

oia 'l oic bdp mzdc in`c `l ,izazky enk

bdp `l `kd la` mixetkd meil dpyd y`x

,bga miyly oiczxetqze uedibc it lr s`e

xeqi` xeara `wec bgd jez el xeq` did

eilr xq`p `l zela` mrhn la` crend

bgd jez xacipiny el dler oi` jkitle

miylyd on x`ypy dn lk melyzl zxvr

heyt izazky enk mini drayl m` ik

."gkene

הפרנס בספר הביא רכג)וכן it':(סי' oke"
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iptl '` meil inc `lc azke l"vf m"xdn

mei `"k iedc opixn`c ely ipinye bge bgd

ipiny iptl mini 'g yi ixd opixn` `le

`l mzdc 'l zxifb lk 'l dipn lhaile zxvr

xeq` envr lbxac b"r`c 'l zxifb llk miiw

meyn xeq` `l `d zxetqze uediba

'l zxifb dipn dlha `l [jkld] ,zelia`

c"i o`k ixd opixn`c `d 'ite l"pke ixnbl

ezeg`le rxwd zlily oiprl dipn `wtp mei

."d"kr 'ek mely zli`y oiprl inp i` 'ek

משנה הלחם כתב פד. אבל ה"(הל' :ד)"י
lhai inp bga eiwqta l"f y"`xd dywd"

ip`y uxize ,miyly zxfb zxvr ipiny epnn

uediby t"r` miyly oic llk bdp `ly mzd

zelia` mrhn n"n crena mixeq` zxetqze

`ira iab y"n df lr dywe .xq`p `l `din

miyly oiprl il `iran `w ik lbxa exawc

ixacle ,lbxa miyly devn `bdp `wc

l"f y"`xduedib xqzi` lbx mrhn

l"i dfl edin ,zelia` mrhn `le zxetqze

`nrh jd ipd` miyly oipnl dlerc oiprlc

didi `ly t"r` miyly ipic ea yic oeik

dwqtd oiprl la` ,dler zela` mrhn

y"n dyw j` .`l eixg` `ad lbxd wiqtiy

`ira `idd lr zenglnd xtqa l"f o"anxd

`wc miyly oiprl il `iran `w ik l"fe

la`k qeake zxetqz oiprl lbxa zevn bdep

bdep `ed ji` eilr lg zelia` oi`y z"`e

milk `ed yael lbxd oicn `lde oda

eipxetv lhepe miycge mipal mivdebn

`a m`e zerxn zgnya gnye `xhqepba

mikxc x`ye diayd ziane mid zpicnn

l"f y"`xd azk ji` k"`e 'eke minkg epny

`nrh ipd` `d zelia` mrhn ied `lc

azky ipd lkle mid zpicnn `al zelia`c

l"f o"anxd`edd lr l"f y"`xd biltc l"ie

`l` xq`p `lc xaeqe l"f o"anxd lr `pic

lbx zxezn mixeq`y mixacaxehd k"ke ,

o"anxd ixac azky xg` h"vy 'iqa

epi`y l"f y"`xd `"` ixacne' iz`ady

mixaca `l` zelia` zxezn llk xeq`

lr dyw n"n la` .'lbx zxezn el mixeq`d

l"f y"`xd ziyew uxzi ji` l"f o"anxd

uexiz oi`e miyly zxifba bdep ixd diciclc

l"f y"`xd dvxizy enk `l` `idd `iyewl

epiaxc cere zekldd yexita l"f o"xd oke

zrcl jk dvxiz b"g g"k aizp mgexi

."r"ve dniz `ede y"r envr l"f o"anxd

הרמב מדברי במלחמות"היינו, ען ב)"(טו
הגמרא דברי עעל דבריב)"(יט שנוהג עולה

הרגל בתוך שלשים של odyאבלות itl"

oda bdep envr lbxd oicne z"l zeevn

oi` oleka inp bdp m` jkld ozvwna

"llk eilr znqxtzn zelia`הרמב שם)"(ל' ,ן
שלשים"וא של אבלות מקצת שנהג כיון כ

גזירת עצרת שמיני ממנו יבטל ברגל
ולא ימים. כשבעה יחשב ולא לגמרי שלשים

עפ אלא לכך תירוץ משנה הלחם י"מצא
הרא וכיבוס"שיטת תספורת שאסורי ש

מחמת ולא הרגל מחמת רק נוהג ברגל
שלשים. אבלות

הלח"ונלענ דברי על להשיב מ,"ד
סיים"שהרמב שכן לדברים, התייחס עצמו ן

יבטל עצרת ששמיני ששאל לאחר דבריו
שלשים: bdpאבלות `l ixdy dxez dpi` ef"

oipnl dler lbxdy t"r`e ,miyly zxfba

bedpiy cr zexfb epnn oilhan oi` miyly

."ozvwa

איסור שנוהג שזה שהבין מתבאר
די אינו אבלות משום אף וכיבוס תספורת
קודם שלשים בגזרת שנהג להחשב כדי

וע עצרת עולה"שמיני עצרת שמיני כ
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אינו אבל שלשים למנין ימים כשבעה
מבטל.

הריטב אף כתב ע"(מוא"וכך כג אחרב)"ק ,
הרמב דעת על דברים"שחולק שנוהג ן

שבעה: אבלות משום ברגל שבצינעא
zxfbc l"f wgvi epiax dcen i`ce `dae"

oibdepy 'l oipnl dler lbxdy oeik miyly

qpki j`ide ea oiwqrzn miax ixde ,crena

lirl opixn`cke ,dgnyd zial `edב')"(י ט
zevn `bdp `wc 'l oiprl il `irain `w ik

,qeake zxetqza xeq` `edy lbxa miyly

siqedl ep` oileki oky oeike ,lbxd oicn 'it

epi`y oivdebn milka 'it` exqe`l df lr

'it`[y] geliba exqe`le lbxd oicn oda bdep

ipa x`yk `di ea `veike mid zpicnn `a

axrn i`pt el did eli`ke oiglbn oi`y mc`

lke edpi`c dray zxifb la` ,lbxd

oi` lbx oicn lbxa ibidp `l ediixfia`

dfae ,miler opi`y oeik oda eze` oixqe`

epiax `ian didy crqde oeincd wlzqp

mixaca zbdep 'f zxfb `diy l"f o"anxd

."mei miyly zxifbk crena `rpivay

בלח שיטת"כאמור את הביא הטור מ,
כלל,"הרא אבלות משום ברגל נוהג שאין ש
ביו"והב ב)ד"י אות שצט (סי'ח"ובאו(סי'

יב-טז) אות כראתקמח כרמב"פסק ולא ן."ש
בשו מהריט"ה. עח)ץ"ת סי' הביא(ישנות,

הרמב מחלוקת את הוא והרא"אף ש,"ן
הרמב על הלח"והקשה קושית את ועל"ן מ,

הגמרא"הרא שמפשט הקשה עש ב)"(יט
למנין עולה שרגל לה שפשיטא משמע

שבצינע דברים בו שנוהג מפני א.שלשים
oicdומסיק: oiiprlc c"rl d`xpde"oicd

ezriqe y"`xd mrla` xeq` uedbl `wecc

zxetqza oke ,xzen oivdebn milk yeall

oixeq`d zian e` diayd zian `vi m`

md el`y `irad iccv `vxzn ikdae ,xzen

bdpn `bdpy oeikc opixn` in ,`irad iccv

oeik `nlic e` 'l oiipnl dler lbxd miyly

eid m` ixdy 'l bdpn ixnbl bdep epi`c

zxetqza oixeq`d zian `vi m`e ,,,mivdebn

l"` df iptne ,miyly bdp ixwn `l k"`e

bdpn bdp `xwp epi`y iptn dler epi` `ax

ixaclc .x`eank ixnbl epi`y oeik miyly

dil `iran `w i`n `aeh dyw o"anxd

'it` lbxa miyly bdpn bdpc oeikc `hiyt

d"an `vi 'it`e oivdebn milk yeall

la`d meyn xeq` `kde xzen cren x`yac

dil `iran `w i`ne dlerc `hiyt k"`

,i`n`e dler epi` `ax el aiyd dne`l`

y"`xd mr oicd i`cedyw izk`c b"r`e

miyly oiipnl dlerc wiqnc `xnbc `pwqnl

dler ikd meyne miyly bdpn bdep ixwne

miyly zxfb lhai zxvr bg ipiny mb k"`

ixw 'nba `dc lbxa miyly bdpn bdpy oeik

uxzy dn ivexzl `kile miyly bdpn dil

zxfb lhalc wgeca uxzl yie ,y"`xd

bdep `diy opirae ith `nil` ixnbl miyly

yeall xeq` `dic ixnbl miyly bdpn lbxa

,d"an `vi 'it` xtzqdl xeq`e oivdebn

crend iptn xtql e` uedbl xeq`y dn la`

ipdnc b"r` ,miyly lhal bdpn ixwn `l

lhal `l oiipnd on lbxd ini miler zeidl

d`xp jk ith `nil`c ixnbl miyly zxfb

."c"rl

המהריט שתירוץ כפי"ונראה הוא ץ
הרמב מדברי לעיל ואף"שדייקנו עצמו. ן

וכב כטור פוסק כרא"הוא כרמב"י ולא ן,"ש
מבטל אינו עצרת ששמיני ברור ולכן

שלשים.
מדברי לדבריו סעד להביא וניתן

ע"(מוא"הריטב כד bg:ב)"ק ipinyc `idde"
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wiqtn lbx oi`y itl mrhd rcep xak zxvr

zela`lega ea bdpy xg`l `l`opiyxtcke

lirlד א' קיים)"(כ' שהריטב"וא".ה אף א"כ
כרמב משום"סבר ברגל אבלות שנוהג ן

בכ שלשים, שמיני"גזירת שאין מדייק ז
אבלות נהג שלא מפני שלשים מבטל עצרת

החול. בימות
בשו כתב בנימין"וכך משאת ע)ת :(סי'

lbx ied zxvr ipiny oeik miyxtnd eywde"

miyly zxifb lhan epi` dnl envr ipta

`l` zelia` bdp `l elit`y lbx lk oick

df ixde lhan lbxd lbxd mcew zg` dry

`l dnle zxvr ipiny mcew mei c"i bdp

mgexi epiax mbe o"xde y"`xd uxize .lhai

bdp `l `dc `kd ip`yc 'b 'g g"k aizp

wx ipiny mcew miyly oicn zelia` mey

lbxd oicn `edy cal zxetqze uedib

epi` miyly oicn zelia` bdp `lc xg`ne

bdep epi`c b"r` opixn`c `ed oilerc lhan

la` cal zxetqze uedib wx xeqi` mey

oic lk bdp `lc dnk lk opixn` `l oilhan

o"anxd ixacl `zi` m`e .miyly zelia`

oicn miyly oic lk bedpl jixv la`dy l"f

lk bdp ixdy dizkecl `iyew `xcd zelia`

lecb dnize .lhai `l ok m` dnle 'l oic

ok mb dywdy envr o"anxd lr ce`nl

.miaeh minie zezay xry seq ef `iyew

epiaxe y"`xd evxizy enk ok mb uxize

.dicic` dicic `iyw k"`e .o"xde mgexi

o"xde y"`xd eazky enk `l` epl oi` jkld

o"xde y"`xdc xg`n cere mgexi epiaxe

od ixd cg` zrcl minikqn mgexi epiaxe

.ozenk dkldy wtq ilae edpip i`xzae miax

xyt`e y"`xd ixac wx `iad `l i"a axde

mgexi epiaxe o"xd ixac d`x `le rci `lc

mdixac rci el`e .y"`xd mr minikqny

."eziizeek wqet didy xyt`

השו פסק כך חיים"ו. באורח תקמחע (סי'
c"i,:ז)"סט ixd ,bgde bgd iptl zg` dry"

ipy meie mei `"k ixd ,dray zxvr ipinye

mdilr milyne ,a"k ixd zxvr ipiny ly

'g."דעה ביורה פסק לשון שצטובאותה (סי'
.א)"סי

מי"וא מצאתי לא למעשה, מסקנה כ
שלשים גזירת מבטל עצרת ששמיני שאומר
כפי הקיצורים וספרי אחרים אחרונים פסקו (וכן

ל הספר לכותב במכתבי .עיל)שהובא

כ סימן
פורים לעניין חברון דין

ערכין עבמס' izaנאמר:ב)"(לג `l`"

mixr :`ipzde ?edl zi` in miell dneg ixr

`le miphw mixtk `l oze` oiyer oi` elld

!zeipepia zexiir `l` milecb mikxkי:"(רש
חומה) o`kבלא :`iyw `l ,`pdk ax xn`

.swed seqale ayiy o`k ,ayi seqale swedy

:`ipzde ?dneg `ied in `peeb i`d ikeויקרא)

±ה)"כ dneg xir ayen zia xkni ik yi`e

;swed seqale ayiy `le ,ayi seqale swedy

dneg o`k xn`p ?l`xyi detiwd elit` leki

,miakek icaer oldl dn ,dneg oldl xn`pe

detiwd elit` leki ;miakek icaer o`k s`

?okn xg`l miakek icaerלאחר"(רש י:
ישראל) xn`peשכיבשום dneg oldl xn`p ,
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,okl mcew miakek icaer oldl dn ,dneg o`k

ax dnbxz !okl mcew miakek icaer o`k s`

:`tt axc dinw `ciqg `lq axc dixa sqei

yxbne od .odiyxbne od odl eltpy oebk

,jixhvi` :iy` ax xn` !iniiw edpixzqinl

ipacfin i` ixzzqn ixzzqnc` :`"cq

."l"nw ,ehlgil

ערי ובתוכן הלויים שערי מתבאר
ערים אותן ואפילו חומה ללא היו המקלט

בכ חומה עם והיו הכנענים מידי ז"שנכבשו
ערי להיות שיתאימו כדי חומתן, את סתרו

וע כמוק"לויים דינן אין בארו"כ ותוס' ח.
שנועדה"שאעפ כיון חומה להן שהיתה י

למוק נחשבות אינן יב"לסתירה מימות נ,"ח
מוקוכ לגבי וא"ן מגילה. קריאת של כ"ח

לקרוא צריכה מקלט עיר שהיתה חברון
הפרזות."בי ערי כל עם באדר ד

בשו כתב רדב"וכן תרפא)"(חז"ת סי' ב
המוק עם מנויה אינה במס'"שחברון ח

לאחר תשובתו מסיים הוא וכך מגילה.
מערכין: הגמ' את xirשמביא oexagc oeike"

`ly ick dneg ztwen dzid `l dzid hlwn

z` bexdie my dievn mcd l`eb lbx `dz

oilebd od el` 'ta inp rnyn ikde .gvexd

`xwne hlwn ixr llkn ycwe oexag ipzc

xir ycwe dlr jixte ryedi xtqa `ed `ln

xv micvd xvan ixr aizk `de i`ed hlwn

elld mixr `ipze 'eke ycwe zxpke zwx zng

sqei ax xn` ipyne ,'eke oze` oiyer oi`

qewilq oebk xn` iy` axe ,i`ed ycw izxz

xirc `icda jl ixde .qewilqc `xw`e

dnega xvan xir dzeyrl xyt` i` hlwn

jixtc ikid ik jixt `l oexag iabe ,aiaq

`l oexagc edl `hiytc meyn ycw iab

.xvan xir dzidixr iza oic oi` jklid

da oi`y c"ia da oixewe mda bdep dneg

izrcl wtq meylke lilba ycwe mkya oke ,

olky oeik mield ixrn `idy xxaziy xir

zenin dneg zetwen eid `l zehlew eid

dievn mcd l`eb lbx `dz `ly ick ryedi

."oda

מכות למס' ארי בגבורת עוד אועי' (יב,
מיתתו)"ד תהא שם עירה שאין שהקשה

חומה. מוקפת מקלט
בברכ תרפח)י"אמנם סי' חיים כתב:(אורח

f"acxd azk a"aez epycw xir oexag"

dpi`c `hiytc ,`"txz oniq daeyza

la` .y"r .c"ia oixewe ryedi zenin ztwen

.wtqn e"he c"i da zexwl mecw bdpn

שבשו שאל"ובהערות חיים לח"(חת סי' ב
צד) חידאות הרב wtqא:"כתב `edy jxk"

'exwl mecw bdpn a"aez oexag w"dra .'eke

f"acxd ixack `ly e"h meie c"i mei 'libnd

wgvi jxia axde .`"txz 'iq `ivipie qetc

axd epixen myn rnyy azk mixet yexc

`ede bdpnd lr dinz didc l"f ia`f i"xdn

dicaer oefg 'qae mrh ozepa epyi l"f

.devz 't y"r eilr dywd ycgn qtcpy

.wgvi jxia axd mr oicdc l"p `hdix metle

c"ia `l` e`xwi `lc azk f"acxdy mbde

mrh zzl jixve ,jtdl mecw bdpnd ixd

welig yie .ok ebdpy 'yicw opax mipey`xl

`le dlibnd z`ixwl dneg ixr iza oia

."izxvw ik ahid wece 'qezdn iywz

יוסף ברכי על תרפח"(אוובהערות סי' ח
ג) jxrdהוסיף:הערה xwi xtqa mb d`xe"

,hlwn xir `id oexagy mbdc ,a"r a"lw sc

ztwen dzidc xyt` izk` ,miield ixrn

epn `l okle ,dizeneg elitde ryedi inia

."y"r .'eke oikxrc jda dze`

ערי בתי בין לחלק שיש הוא ותירוצם
מוק לבין גאולה לעניין יב"חומה מימות נ"ח
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אע מגילה ובמקרא מגילה. מקרא פ"לענין
יב בימי עוד נעשתה החומה כדי"שהריסת נ

בכ מקלט או לויים לעיר נחשבת"להכינן ז

מדוע"כמוק זה בתירוץ לעיין צריך ועדיין ח.
שונה. יהיה דינן

כא סימן
בגרושה מום בעל כהן איסור

גרושה לשאת רצה אשר שכהן קראתי א.
לרה הראשל"הציע הרה"ר בצמ"צ ח"ג
זצ לבעל"עוזיאל ויהפך אצבעו שיקטע ל

שם, סופר גרושה. לשאת יתירו ובכך מום
אמר אלא פניו על דחאו לא עוזיאל שהרב

בכך. שיעיין
וכנראה"ולענ היתר, שום לדבר אין ד

ונתלה השונות ההלכות למספר ְשנתחלפו
גדול. באילן

ובכ גדולינו, בכך קדמוני שכבר ז"וראיתי
ולא צדיק אותו על לעז להוציא שלא כדי
את לברר צריך סריקי, בוקי בו לתלות

היטב. האיסור
אמור בפר' מפורשים פסוקים אלו ב.

כא-כג): כא, rxfn(ויקרא men ea xy` yi` lk"

...'d iy` z` aixwdl ybi `l odkd oxd`

miycwd one miycwd iycwn eiwl` mgl

..."lk`iוע עליו שקדושתו אוכל"משמע כ
כהונה בעבודות לעבוד ורק בקדשים

אסור. במקדש
תענית עבמסכת הגמראא)"(כז לומדת

כהנים לברכת כשר מום בעל ש"(עישכהן
הר .ח)"בפי'

תוס' דוכתבו אי)"(שם zxWn:ה dn i`"§©¥

'it ± `l men lra jxan s` ,`l men lra

zxyn enk `nip zxynn y"b opitlic oeik

`l men lra zxyncאסור מום (=שבעל
`ywziבעבודה) `d ipyne 'eke jxan s`

jxan men lrac d`xp o`kn .'eke xifpl

dvex q"ydc opifg `wcn mipdk zkxa

,dil opigce men lrale zxynn jxan cenll

lra odk mitk z`iyp oiprlc d`xp ok m`

odkc gikedl yi o`kne .eitk `yep men

eitk `yil xyke eitk `yep ezc xindy

`dn di`xe ,xind `ly enk dxeza zexwle

eynyi `l eipeg ziaa eyniyy mipdkc

enk mdig` mr wlg milhep la` ycwna

oinen ilrak mdy xn`wcn oinen ilra

zeyrl ie`x men lray dcear lkc rnyn

."eitk `yep men lra odke eyri

תוס' כתבו מנחות עובמס' ד"(קט לא"א ה
ezc:ישמשו) xindy odk aezk xidfd xtqa"

aizkc oey`x `xwi `le eitk z` `yi `l

dil ecare dizyecwl dilg` `ede ezycwe

k i`de ,mely ikxc iptn dlrn opaxoei

ziaa eynyy mipdkd opzck ,igci` igci`c

i"yxe .milyexiay ycwna eynyi `l eipeg

oinen ilrak el` ixd :epeyl dfe xykc yxit

xfge ezc xindy odkc ol `wtp `kdn 'ek

lra odk epivn `l ixdy okecl xyk daeyza

men el did m` `l` okecl leqt `diy men

dlibna opixn`ck eicia(:כד mrdy(דף iptn

eynyi `l ipzwc `d eze ,ea oilkzqn

,milyexia jixhvi` ikdle milyexia ycwna

ynyl oixzen eid oerabe aepac opireny`l

ycwn oi`e zexiy oi`y dfd onfa oky lk



נחלתו חבל

174

eze ,dligz dxeza zexwle okecl xyk i`cec

opixn`(.כז דף men(תענית lra zxyn dn i`

cenrl l"z `l men lra jxan s` `l

cr xg` xacl `le eizywd dcinrl zxyl

."epeyl o`kבשו כתב רש"וכן קע)י"ת .(סי'
רש בשם הביא ברא"וכן פש"י סי'"(מגילה ג

ראשונים.יט) עוד כתבו וכן .
החינוך בספר רסט)ג. מצ' אמור הביא(פר'

הספרא: lrמן eidi miyecw exn` cere"

."oinen ilra zeaxl ycw eide ,mgxkהא
ספר בעל סבר וכן הספרא שלפי קמן
מצות מום בעל כהן על חלה החינוך
חובות כל וממילא כהן. ככל 'וקדשתו'
שאסור לזה פרט עליו, כהונה ואסורי
ושרות. קרבן של בעבודות במקדש לעבוד
זבחים בתוספתא כאמור בקדשים וחולק

ה"(פי men:ו)"א lra it lr s` wleg yi`d"

."minz it lr s` wleg ohwd oi`וכן
עבקידושין `it':א)"(נג wleg yi` ± yi`"

."mz 'it`e wleg ohwd oi`e ,men lra

חינוך המנחת "n"xdeהעיר:(שם)ואמנם

dyr zevnc `ian `"d ycwn ilkn c"t

,'ebe mgl z` ik `xwd wx `iane ,eycwl

oeik r"ve ,df llka epi` men lrac d`xp

oinen ilra mbc ieaixn `xtqa x`eanc

."llkaהרמב אף זה"אמנם ספרא הזכיר ם
לב)"(ממ"בסה הרמב"ועע שאף נראה ם"כ

עמש בסה"סמך מ."כ
השולחן ערוך דברי על תמיהה שכן ואחר

סע"(או קכח סי' wtzqdlשכתב:ב)"ח yi mbe"

`lc oeik men lra odka ynzydl xzen m`

mgl z` ik dia opixw `le dcearl ifg

."xwir d`xp oke aixwn `ed jidl`ואחר
כלפיו שיש כותבים והראשונים שהספרא
בו. להשתמש אסור ממילא 'וקדשתו' מצות
חילול אסורי עליו שחלים וכמובן ד.

כתב כך ובזונה. בגרושה ואסור כהונתו
להועיל"בשו מלמד ח)"(חת סי' "dpde:ג

odkdy iptn xzid cv `evnl xaq l`eyd

men lra oia welig oi`c zerh dfe men lra

`zi`ck zexeq` miyp oiprl men lra epi`l

wxe ,minrt dnk xen` 't k"za `icda

`zi`ck llk odk epi`y iptn xzid yi llga

'k sirq 'f 'iq r"d`a."

בשו בכך הלכות"והאריך משנה סי'"(חת ג
utg:כא) ipa` xtqa izi`xy itl mpn`..."

mda lykdl xyt`y mixac izxard jxca

oniqa l"fe .ip`y `xeqi`n yixtdl icke

'ta ewqr icin oiirl `viy xn`l azk `"r

ezyciwe a"r h"p oihiba exn`c `d xen`

jxale oey`x geztl dyecway xac lkl

odka mb jiiy dfd aeigd m` 'eke oey`x

wx y"l `nlic e` dcearl lqty men lra

dfa ep`a `hdix metl azke mz odka

r"d`a l`eny ziae wwegn zwlg zwelgnl

miypa xzen men lra odk m` 'd i"qx

odky wwegn zwlgd zrcc dpedkl zeleqt

eilr oi`y oeik dllge dyexba xzen n"ra

`nhl k"b i`yx h"dne odk zyecw mey

,y"iir `nlra xf iede eitk `yile miznl

odkc l"qe eilr wleg l`eny zia mpn`

n"ra dedc s`c dllge dyexba xeq` n"ra

wwegn zwlgk xn`p m`e i`w 'izyecwa

meyn zeleqt miypa xzen n"ra odkc

aeig oi`c y"k k"`e dpedk zyecwc `zilc

odk mbc l`eny ziak xn`p m`e eycwl

aeigdy d"dc l"i i`w ezyecwa n"ra

.'eke eycwl

xyt` ji`d ipnn zrc dabyp d`ilt ip`e

xzen n"ra odkc xn`le xaca zerhl

`yep epi`e miznl `nhle zeleqt miypa

`le ,zexyka mileqt xizdl dnece eitk
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lifc l"f eitn el` mixac e`vi ik oin``

`xwn ea wqry reayd 'ta `ed ax ia ixw

mipdkd l` xn` dyn l` 'c xn`ie `ed `ln

`nhi `l ytpl mdilr zxn`e oxd` ipa

s` oxd` ipa ixtqd mya i"yxte einra

ilrac `ln `xwn ixd rnyna oinen ilra

zn`ae mdilr mzyecwe minz llka minen

itl mpn` ,melk dfn xzei aezkl il 'id `l

`nhnk ize` e`xiy mibirlnd on iz`xiy

...hxt lk lr aiydl izxn` okl dncn `le

oiir dyexb `yil xzenc azky dne

lk lr exq`p miyp yly a"`n f"it m"anx

mb mipdk lke ,dllge dpef dyexb 'eke mipdkd

mipdk xnel el 'id k"l`c rnyna n"ra

xacde k"ky 'e 'iq r"d`a oiire t"fe oininz

l"z millg leki oxd` ipa ok `xtqa yxetn

oinen ilra zeaxl oipne millg e`vi mipdkd

my xn`c `de l"we y"r 'eke oxd` ipa l"z

e`l dpedk oic el oi`c wwegn zwlga

mzd mzzbilte dlilg dxn` oinen ilra`

eprinydy dn` mzd i`w 'ilrc dkc revta

mipdk oic azk 'f 'iqae c"t oic my xagnd

zwlgdl l"q ldwa `al lqtpc oeik c"tae

odk zyecw lk 'ipin rwtp `linnc wwegn

odk zyecw `wec e`le mileqtd lka xzene

miwqet dnkl `vi l`xyi zyecwn d"dc

wleg l`eny ziade ,zeleqtd lka xzene

iz`c mileqtd wx exizd `lc l"qe `da

l"fe `xwa miyxetnd mileqtd `le `yxcn

zexke dkc revt `"d a"`dn f"ht m"anxd

xn`py oiwel elrae l`xyi za e`ypy dkty

zxeib `yil oixzene 'eke c"t `ai `l

`yil xzen c"t `edy odk 'it`e zxxgyne

elit`e ezyecwa epi`y itl zxxgyne zxeib

'eke el zexzen zewitqd on cg` e` dpizp

zixwa azk oke jix`dy dn my d"da oiire

oixzene 'eke y"ke c"t `ai `ly l"fe xtq

e`lc odk 'id 'it`e zxxgeyne zxeib `yil

ixd y"r 'eke lirl opixn`ck ixwi` ldw

ixwin `lc meyn `ed mrhdc `icdl azky

ziaa oiire l"f miwqetd ewlgp `dae ldw

dn f"ha oiire zehiy 'b dfa `iady l`eny

."dfa azky

בעל שכהן מללו ברור ששפתיו קמן הא
עלי קדושתו פמום בכהנים ורק וכ"ו, ש"כ

החלקת נחלקו בקהל לבוא שאסורים
לתלות שאין ונראה שמואל. והבית מחוקק

הרה"בראשל בצמ"צ ידע"ג שלא עוזיאל ח
לכסיל לענות רצה שלא אלא זאת,

כאוולתו.

כב סימן
חוקית בלתי מלך פקודת

שאלה

לקיים מישראל לאדם מותר האם
כרוכה אשר ממשלה או מלך פקודת
מן מצוה בביטול או איסור בעשיית

מדרבנן? או התורה

תשובה

הרמב פסק פם"א. מלכים ה"(הל' :ט)"ג
,zevna wqrzpy liaya jlnd zxfb lhand"

axd ixac ,xeht df ixd dlw devna elit`

jixv oi`e ,oincew axd ixac card ixace
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oi`y devn lhal jlnd xfb m` xnel

."el oirneyלרמב המצוות בספר ם"וכן
קעג) עשה dfd:(מצות jlnd deviy onf lke"

dpd dxezd on devn xzeq didi `ly ieev

..."ezevn renyl miaiig epgp`

בסנהדרין עומקורו (יהושע"aizk:א)"(מט
rnyiא') `le jit z` dxni xy` yi` lk

elit` leki ,znei epevz xy` lkl jixac z`

."un`e wfg wx ,xnel cenlz ± dxez ixacl

ד על לעבור היא על"והכונה רק ולא ת
וכ תורה. הרד"לימוד פק"כ יח)"(יהושע פס' :א

znei l"f epizeax eyxc ± un`e wfg wx"

oiwxe oik` wx l"z dxiar xacl 'it` leki

."od oiherin

בהמשך: בסנהדרין עמוד "aiydeובאותו

miyp` ipya rbt xy` ey`x lr enc z` 'd

epnn miaeh miwicv('ב א' ±(מלכים miaeh ,

.yxc `l `ede oiwxe oik` oiyxec eidy

zxbi`a `ede ,eyr `le dta ody ± miwicv

."dyr

רמה ביד עובאר מט "miaeh:א)"(סנהדרין

zevn miiwl `ly oiwxe oik` eyxc mdy

..."dxez ixac lr xearl jlnd

ע נצטוו ועמשא אבנר בפה"היינו שאול י
אבו ולא הכהנים עיר נוב אנשי את להרוג
על לצוות יכול המלך שאין שלמדו משום
הריגתו לגרום מדוד איגרת קיבל ויואב כך,

ועשה. החתי אוריה של
סנהדרין ירושלמי ה"(פובתלמוד :ב)"י

eaeq eilr miavipd mivxl jlnd xn`ie"

'ebe cec mr mci mb ik 'd ipdk z` ezinde

iax xn` eid in .ipf` z` elb `le cr

exn` ,eid `ynre xpa` wgvi ax xa l`eny

`xpef oicd `l` opilr jl zi` melk :dil

jl oitixh `d oixipilk oicde" משה: מיני(פני
להוד להשרים המלכים שנותנין ותכשיטין זיין כלי

לך מוחזרין הם הרי לך: טריפין הא ,)"ולתפארת.
ipdka mci z` gelyl jlnd icar ea` `le

."'d

הרד כתב פק"וכך א' לב)"(מלכים פס' :ב
iwp mc ekty `ly ± epnn miaehe miwicv"

zelrn mdl eidy xyt`e `ed jtyy enk

mdy miaehe miwicv ea eyxce eilr zexizi

dn ik eyr `le alae dta miaehe miwicv

eaeq miavpd mivxl jlnd xn`ie xn`y

`ynre xpa` ik ea eyxc 'd ipdk z` ezinde

mivxl ok weqtd 'ite eilr miavp eidy eid

`ynre xpa` ik eilr miavp eid xy`le

icar ea` `le i"z oke mivx `le eid mixy

dta le`y mdl xn`y it lr s` jlnd

el glyy zxb`a `ede ,md evx `l bexdl

eidy dpd .dyre dixe` zzin aaql cec

oik` eyxcy miaehe epnn miwicv mdipy

mdl le`y dev xy`k ik yxc `l `ede oiwxe

yi` lk aizk md exn` 'd ipdk z` zindl

dev elit` leki znei jit z` dxni xy`

z` mc` dxnde dxez ixac lr xearl le`y

oik`e un`e wfg wx 'nel cenlz znei eit

obedk weqtd md eyxc dpd ,md oihern oiwxe

a`eie ,'d ipdk bexdl `ly le`y it z` exnie

l glyy oeik ik ok yxc `laaql cec e

."cin ok dyr dixe` zzin

של לסמכויותיו ללמוד יש זה וממקור ב.
לעקור בנביאותו שיכול לנביא בניגוד מלך.
ובתנאי לשעה עבירה על לצוות או מצוה

בע כרוך זה הרמבז"שאין הל'"(הק' למשנה, ם
פ"יסוה ה"ת לביג)"ט ובניגוד הגדול", ד

מצוה, לבטל שעה בהוראת לצוות שיכולים
קלה מצוה אפילו לעקור יכול אינו מלך

ד על לעבור לצוות או אפילו"מדרבנן ת
דרבנן. באיסורים

אבן"וכ בטורי עכ כט "h"de:א)"(מגילה



כב חוקית―סימן בלתי מלך פקודת

177

`zilc oeik eil`n `ad ceakc meyn

oi` eceak lr lgny jln l"iw `dc dligna

ieeiv xac la` ,ipd lkn mil` legn eceak

zexndl `ly eceak llka dfc b"r` jlnd

ezepyle eieeiv lhal eciay oeik n"n eit

dipin `nil` devn xacizazky c"re

."aihid y"r g"z iab dlrnl

צבי"ובשו חכם לח)ת cec:(סי' iab p"de"

dide ,`id mixg` i"r dzeyrl `"`y devn

.jln zevn miiwle dxez ixacn lhal mdl

devn lky mixac ly oxwir `ed jk `l`

a` ceaike jln zevn oebk `id mc`d ciay

zigcp dpi` mdixac ly dlw devn 'it`

diptn."

ראיה תתנט)"(חובאגרות סי' pic`:ג c"re"

...xikfdln qg dxez ixeqi`l qgia `zeklnc

n"cc cvn `lew mey oi` mixeqi`a la`

."dlw devna elit`

רבה ויקרא המדרש דברי וכן לגג. (פרשה
ו) נכרים:אות מלכות ג)"cinלגבי epr(דניאל

`klnl oixn`e ebp care jyin jxcy

m` xvpckeap dnl `kln m` xvpckeap

miqna `l` `kln dnl xvpckeap

jln z` zeilblebae zeinifae zeipepx`ae

dfd xacl la` ,epilr(לצלם (=להשתחוות
xvpcekape ,z` xvpckeap epl xne` dz`y

,`cgk opilr oiey alk cge z` ,jny

xvp ,dzlewk gtp ,`alkk gap xvpckeap

dzlewk gtpe `alkk gap cin .dxvxvk

xn`py dxvxvk xvp ciare(ח it(קהלת ip`

d"nn it ip` iel x"` xeny jlnמלכי (=מלך
eplהמלכים) xn`y dtd xeny` eze` d"awd

"jidl` 'd ikp` ipiqaרבה במדבר (פרשהוכן
יד) אות טז)ותנחומאטו סימן .(בהעלותך

שמעוני בילקוט הרחבה רמזוביתר (קהלת
gex:תתקעח) mdl xn` ,xeny jln it ip`"

mkilr xefbz m`y mkilr ip` riayn ycwd

ecxnz l` zeyw zexfb ziriaxd zekln

ip` `l` ,mkilr zxfeb `idy xac lka dilr

,zxac lr `idy xac lk xeny jln itla`

z`e devnd z` lhal mkilr xefbz m`

ernyz l` dxezdlka xeny jln it ip` ,

zreay zxac lr la` ,dkixv `idy xac

oi`y dnl jlz eiptn ldaz l` midl`

extkzy `l` zevnd on mkz` oilhan

drya eixage dippg eyr oke ,d"awda

dn l"` ,mlvd z` xv`pckeap cinrdy

oyak jezl epze` jilyn dz`y xeaq dz`

oia livn oia epze` livn d"awd oi`e y`d

xn`py mlvl miegzyn ep` oi` livn epi`

on `pzeafiyl liki oiglt `pgp` ic `pdl`

epilr xefbzy dn lk l"` ,`zciwi `xep oez`

jl mirney ep` zeilblbe miqne zeipepx`

,oirney ep` oi` midl`d zreay zxac lre

oic`a xn`py svew ligzd jk rnyy oeik

`ng ilnzd xv`pckeap(ורגז)ewiqdy oeike ,

mixeq` my mze` ekilyd oyakd z`

ecxiy oeike ,ezitk oil` `ixaebe xn`py

oeax exn`e d"awdl mdipir elz oyakl

epiyrna epgha `ly rcei dz` minlerd

oz jnyl ik epl `l 'd epl `l jnya `l`

dnl zepeyld lk qpk dfd ryxd ixde ,ceak

cxil mik`lnd eywa cin ,'ebe miebd exn`i

cg` my lr ike d"awd mdl xn` ,oxizdle

,mxiz`e cx` ip` ,ecxi iny lr ecxi mkn

oxizde d"awd cxi cin ,mixeq` xizn 'd

ux`l edeyde eze` dlrde oyakd sivde

wenr didyixdy o`kn e`v j`lnd l"` ,

mi`vei ep` oi` l"` ,d"awd mkz` xizd

egxa xn`i `ly xv`pckeap zeyxa `l`

epklyed ezeyxa ,xeny jln it ip` ,oyakdn

`ay oeik ,mi`vei ep` ezeyxae o`kl
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geev ligzd dnze mze` d`x xv`pckeap

care jyin jxcy xn`e dpr xn`py mdl

eweq ,ewet d`lr `dl` ic idecar ebp

oyakd dyrpy o`kn o`k aizk oi` ezii`e

dz` `a aizkc gpn ecnl inn ,ux`l dey

,dazd on `v aizke ,dazd l` jzia lke

`vei ipi` jk zeyxa `l` izqpkp `ly myk

."zeyxa `l`

הגר הביא זה לפסיקת"ומדרש כמקור א
בשו"השו טו)"(יוע"ע. רמ, `eia:ד l"`"

zevn oia dyr zevn oia z"c lr xearl

."el rnyi `l mdixac ly devn elit`e z"l

הגר ס"(יוא"ובאר רמ סי' כו)"ד "`"l:ק

'ek il lya il hegy exn`y b"r` 'ek eia`

.zxk da yiy z"l `wec zenai yixa rnyne

leki :c"it `yp 't xn`y x"cnd lr jnq

yi` dizeekce 'ek xearl jl xn`i elit`

`dc `ed y"ke jlnd znbec rnyn 'ek en`

w"ta y"nk en`e eia`n xeng jln

oiyeciwcב)"(לaiig jln zevn lr xaerde

e"tqa opixn`e cala dyr eia`ae dzin

ixacl 'it` leki 'ek yi` lk oixcdpqc

."dxez

מהו. להישקל צריך פקודה סירוב ד.
לסרב אסור וטוענים משפטנים קמים
בנותן מרידה בכך שיש משום פקודה
אלא בסמכותו. הכרה חוסר – הפקודה
לפקודה סירוב פשוטים. כה הדברים שאין

ע בתוקף"שניתנת אינה אבל סמכות בעל י
בסה היא מרד, אינה טוענת:"סמכותו כ

וא בסמכותך שאינו מעשה על כ"פקדת
וע למלאה. אסורים ואני מורד"אתה איני כ

בסמכותך אלא מייצג שאתה ובמי בך
שמסרב מי וכי פקודה. אותה על לצוות
המזוזה את להסיר או בחינם שבת לחלל
הוא עליו?! בפוקד מורד הוא ביתו מפתח

הפוקד הדרג בסמכות זה שאין טוען רק
זאת. לקבוע

סירוב בין הבדל אין תורנית מבחינה
מכוונים שניהם הוראה. מילוי לאי פקודה
לא המפקד שהוראת תוצאה לאותה

נית שניהם על מרדתתמלא. שהם לטעון ן
הוא מרד זאת. לשלול ניתן שניהם ועל
לפקוד המפקד של סמכותו כנגד יציאה
לפקודה בהתייחס ולא כללי, באופן

במלכות מרידה בנושאמסויימת. במאמרי (עי'
ח ח"תחומין נחלתו חבל ובספרי איא)"י היא

חייב המורד אשר כשליט במלך הכרה
יכולים המרידה מעשי לפקודותיו. להישמע
להיות ויכולים כללית, עול בפריקת להיות
פריקת היא לעשייתו שהמוטיבציה במעשה

עול.
אף להתנתקות, בהתנגדות הדבר כן לא

צה של עולו ופורק מורד אינו ל."אחד
חשיבותו. את ויודעים בו רוצים להיפך
שלא או מסויימת פקודה לבצע הסירוב
שפקד זו שפקודה מההבנה נובע לבצעה

וע חוקית אינה אין"המפקד לקיימה. אין כ
וע במפקד, עול יפקוד"פריקת הוא אם כ

כל ישראל אויבי כנגד מלחמתית פעולה על
יקומו להתנתקות מלסייע המתעכבים
אי יש אלא האחרון, הפרט עד לקיימה
לגרש סיוע של זו פקודה לקיים הסכמה

מא ולכן"יהודים לזרים. נחלתנו את ולתת י
בין מערבב כמרד אלו מקרים מסווג כל

שונים. תחומים
ראשי על קטגוריא אלה בדברי ה.
מוכנים שאינם צבאיות ומכינות ישיבות
עם פעולה לשתף שלא לתלמידיהם לקרוא
נשאלים הם ואם זו. עוועים תוכנית
שמענו לא פה. ובחצי ברמיזה זאת אומרים
שירות לשם איסורים להתיר הרשות על
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המעולות ביחידות שירות לשם ואם בצבא,
יתירו?! זאת אף שבת לחלל יצטרכו ביותר

א חלקי למסור להם התיר מי י"וכי
בתי לפינוי כלשהו היתר יש וכי לאויבינו,
שאין וכיון כנסיות?! בתי ולהריסת קברות
כל – האסור את להתיר היתר שום
לדברי בסיוע עובר בעקירה המשתתף

אלו. עבירה

כל עם הצבאית במערכת ההשתתפות
להתיר גורם להיות יכולה אינה חשיבותה

וע עצמם"איסורים, לבדוק הם צריכים כ
בצה ההשתתפות חשיבות אין אם ל"היטב

היתר של עיניים לסמיות להם גורמת
תורה. דיני על כראוי עמידה ואי איסורים
מסוכנות מפשרות נקי בכלל חינוכם ואם

אלו.

אריאל יעקב הגאון הרב הערת
בלתי פקודה היא שהעקירה היא הבסיסית הנחתך להאריך. היה שראוי במקום קיצרת
ברור היה לא כשמש לך שברור מה אולם בכותחא. כביעתא לך פשוט הדבר בעליל. חוקית

לענ הספר. מן חסרה לכך ההנמקה כי לאחרים כך שונה"כל אופי נושא היה הציבורי הדיון ד
" סתמית הכרזה במקום פקודהאם מתמקד"סירוב היה עוינת, קהל בדעת בשעתה שנתקלה ,

של הציבור שבפקודה. לבעייתיות הסיבה של הענייני לעמדהבמישור מנומק הסבר קיבל א
כ לצערנו פירשה במערכתפוליטיקה"זו כביכול ההלכה של התערבותה נגד יצא ולכן "

ואי מוסריותה אי את להסביר צריך היה חוקית היתה לא שהפקודה לומר במקום הצבאית.
הארץ, ישוב מצות תחנם, לא כאן: היו איסורים כמה תורה. בני שאינם לאנשים גם צדקתה,

הכרחית. סיבה ללא מביתו אדם עקירת ואיסור
ישראל. לטובת נעשה הוא אם לשקול מקום יש הראשונים לדעת תחנם ללא באשר

שמענו"החזו שלא מעניין אולם בשמיטה. המכירה להיתר התנגד כך ומשום כך. על חולק א
החזו סמך על בשמיטה המכירה היתר מתנגדי הלכתית."בין מבחינה אסורה שההתנתקות א

ש ישראל"אלא משכנעת.טובת היתה לא כאן "
עם ישראל (ליחסי ומדיני בטחוני שיקול הוא בחשבון להביאו היה שניתן היחידי השיקול

בפיקו כלולים ידועה במידה הם גם וכן בטחוניות השלכות יש זרות לא"מדינות אולם נ),
בנגב הבטחוני המצב אדרבה בטחונית. תועלת יביא הדבר שאכן משכנע הסבר שום שמענו
הממשלה ראש זאת. לעשות חיצוני לחץ הופעל לא המדיני לשיקול ובאשר הורע. רק המערבי
ספק ישראל. של מעמדה את אולי ישפר שהדבר ספקולציה מתוך צדדי חד מהלך שיזם הוא

פיקו בכלל הוא – יהיה בכלל אם – כזה שיפור חוזר"אם הכרחי תועלתי צידוק בהעדר נ.
הבכיר. מקומו את ותופס הערכי השיקול

אסורה. הולם תחליף וללא צורך ללא מביתו אדם עקירת המוסרי. השיקול כולם ועל
יוכיח! נבות כרם מקרה. בכל לא אולם גדר פורץ מלך אמנם

הזו? הבעייתיות לכל מודע היה מוחו, את ששטפו הפשוט, החייל האם היא השאלה אולם
ח תורה של באהלה גם ה)."(עיין סי' א
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המחבר תשובת
מוצא איני כאן אולם ההלכתי. בדיון התמקדתי אלא הצבורי לדיון נכנסתי שלא הרב צודק
מארץ חבל על ויתור אלא פרטי קנייני בגדר תחנם לא רק כאן ואין להיתר. צדדים שום
אלא יחידים, בין בהעברה המדובר אין ועוד, ולכובשו. למלחמה לצאת שנצטוינו ישראל

וא לזרים, ישראל ארץ את מסרה ישראל כ"ממשלת רק זאת להגדיר ניתן איך תחנם"כ ?"לא
א שטחי מסירת המתיר היחידי לענ"החשבון הוא ציבורית בצורה לזרים פיקו"י כלל"ד של נ

וב בארצו, ובע"ישראל שאין וא"ה הזה, כדבר – יהיה לא כלשהו"ה צד לראות ניתן איך כ
ח נחלתו חבל ספרי עי' רכוש להפקיע מלך לסמכויות באשר בנספח."להיתר?! ד סי' א

כג סימן
לגברים יופי טפולי

שאלה
עיניו שגבות מישראל אדם האם

באיסורי1מחוברות או ילבש בלא עובר
ביניהן? השיער במריטת דרבנן

תשובה
יופי טיפולי לכלל בתשובתנו נתייחס

הקונקרטית. לשאלה ובסיומה לגברים
נזיר במס' עא. תנאיםא)"(נט מחלוקת
איסור yali".בביאור `l"`l :`ipzckl"

dy` lr xab ilk didi(כב i`n(דברים ±

zlny yi` yali `ly m` ?xnel cenlz

xn`p xak ixd ,yi` zlny dy`e dy`

`ly ,`l` !darez o`k oi`e ,`id darez

,miypd oia ayie dy` zlny yi` yali

iax ;miyp`d oia ayze yi` zlny dy`e

dy` `vz `ly oipn :xne` awri oa xfril`

xab ilk didi `l :l"z ?dnglnl oiif ilka

`ly ± dy` zlny xab yali `le ,dy` lr

."dy` ipewiza yi` owzi

רש י:"ופרש
ixacn `l` dpi`c xaqc ± `nw `pze"

.yali `l i`da yixc i`n mixteq

jl xn` m`e xnelk ± yali `ly cnll m`

jkl dy` zlny yi`d yali `ly aezkd

`ed dnl `l` `id darez aezkd e`xw `l

jlie dy`d zlny yi`d yali `ly `a

.cegii meyn yegl yiy miypd oia ayie

`di `l opinbxznck ± dnglnl oiif ilka

.xabc oiif oewiz

± dy` lr xab ilk didi `l xnel cenlz

`ly ipiwd xag zy` lria epivny dfe

xn`py enk `l` oiif ilka `xqiql ezbxd

dpglyz czil dci(ה .(שופטים

ikdc ± dy` ipewiza yi` owzi `ly

qkxti `lye legki `ly dil opinbxzn

."dy` ly miperav icbaa

אישיתוכן1. לו מפריע והדבר העליון, הגוף בפלג ובעיקר כעשו, שעיר שהוא צעיר בחור שאל
המיותר. השיער את ולעקור לדלל מותר האם ושאל בחברה ולהופעתו
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ת שנחלקו וראב"משמע במהות"ק י
לת הכרוך"האיסור, מעשה דוקא נאסר ק

המין בני בין ישיבה לשם לבישה – בתועבה
לראב להתראות"השני. גבר על אסור י

שלה החיצוניים הסממנים בכל כאשה
ראב דעת תערובת. לשם שלא י"אפילו

שהעברת לכך כראיה הובאה זו במחלוקת
מן אסור הערוה ובית השחי בית שיער

שלת בעוד מדרבנן."התורה אסור ק
בספרי זו מחלוקת מובאת (דבריםוכן

ה) אות רכו תנאיםפיסקא במדרש זה וכעין .
ה)לדברים פס' כב .(פרק

כראב חיצוני"נפסק מראה תיקוני שכל י,
מהסוגיות נראה וכן אסורים. אשה כדוגמת

להלן. והראשונים
בשבת מהגמרא נראה עוכן :ב)"(נ

ezii` ,iazi eed iy` axe `xhef xne xnin`"

xn ,eyn ± iy` axe xnin` .`cxa ediinwl

dl xaq `l :dil exn` .`yn `l ± `xhef

xn` ± ?ixy `cxa zyy ax xn`c `dl xn

lega elit`c ,xnc dipin xa :ikcxn ax edl

:`ipzc `d ik dl xaq .dil `xiaq `l inp

exya lry dkn iclbe d`ev iclb mc` xxbn

.xeq` ± zetil liaya m` ,exrv liaya

ugex :`ipzc `d ik ± dexaq o`nk edpi`e

,epew liaya mei lka eilbxe eici eipt mc`

xn`py meyn(טז edprnl".(משלי 'd lrt lk

שיער. המשיר בחומר ברחיצה המדובר
רש י:"ומפרש

± xeq` envr z` zetil meyn"`l meyn

dy` zlny xab yali(כב .(דברים

aizkc ,edpew ceakl ± edpew liayaבראשית)
d`exdcט) :cere ,'ebe dyr midl` mlva ik

.enlera el dkky jexa xne` ze`p zeixa

."eceakl `xa lkd ± edprnl 'd lrt lk

זה בחומר רחץ לא זוטרא מר היינו

רחצו והם גבר, ילבש לא של חשש משום
במקרה והמדובר למענהו. ה' פעל כל מפני

לפנינו. השאלה כמו שלא גבולי
בשבת עב. iaxl:ב)"(צד minkg micene"

,zexegy jezn zepal hwlna xfril`

,xeq` lega s` df xace .aiig zg` elit`y

."dy` zlny xab yali `l :xn`py meyn

כלבו ספר פסק צז)וכך "yi`d:(סי'

e` zexegy jezn zepal zexry hwlnd

iptn zg` dxryl ok dyry in dwel oravy

."dy` icr dcry

בתוס' וכן ע"(עג. כט ד"ז המסתפר)"א ה
עפ האיסור"מבארים את ילבש לא איסור י

וז במראה. caernל:"להסתכל xtzqnd"

b"t `ztqeza `ipz ± d`xna d`ex miakek

caern xtzqnd l`xyi oiwxitc inlyexiae

d`ex oi` izekd on ,d`xna d`ex miakek

zekity lr miceyg mpi`y itl 'it .d`xna

d`xna oi`ex ediy b"x zia ly exizd .minc

zeklnl oiwewf eidy iptn izekd on s` 'it

d`xpe d`xna ze`xl yi`l xeq`y rnyn

dy` zlny xab yali `l meyn mrhd ik

`zz` ipewiza xab owzi `l mbxznc...

meyn xarc ze`pzdl `"k xeq` epi` edine

ze`xle glble xtzqdl la` xab yali `l

yegin meyn e` envra lagi `ly d`xna

..."rcei `ed zeal ogeae xzen i`ce mipir

בין ישיבה אינה במראה שהסתכלות ופשוט
וע לת"הנשים בה."כ לאסור סיבה אין ק

ח"וכ זרוע באור קנ)"(עד"כ סי' .ז

ירוחם"וכ רבינו ח"(נככ ומוסיף:א)"ג ,
lk xry xiardl xeq`y zekna heyt cere"

ziae xzen mixtqna lwdl la` xrza eteb

elit`e mixtqna 'it` dexrd ziae igyd

,xeq` zexryd exyiy ick oda jkgzdl

zexryd xiydl ecbaa mda jkgzdl la`
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oky lke mixtqna xzeny d`xp ,xifpa xzen

ziae igyd ziaa xeqi` ebdpy `l` eteb lk

b"dae mixtqna xzeny z"x azke .dexrd

,sebd x`y `l` mixtqna xzen epi`c azk

elit` mixtqna xizny b"dan mixtq yie

mipe`bd zaeyzae .dexrd ziae igyd zia

eilbx cre ey`xn eteb lk glbn m`y aezk

xg`nc dexrd ziae igyd zia elit` xzen

myly `l` ieti df oi` eteb lk glbnc

bdpy in izi`x `le ,k"r glbn `ed d`etx

."xizdl

יראים בספר וכן שפו)ד. שפה, מביא(סי'
כראב הלכה עפ"שנפסקה הפסיקה"י כללי י

כך ומתוך כמותו, סבר יוחנן שר' ומשום
ב הכלולים האיסורים את yali"הגדיר `l".

eheytkל:"וז `xw dil rnyn i"a`x"

xabc oif oewz `di `l qelwpe` mbxznck

`zzi` ipewiza xab owzi `le `zzi` lr

['` f"q] oihiba opixn`c l"iiw i"a`xcke

wqtl dl opiziine iwpe aw i"a`x zpyn

i`wc cere ['` 'q] i"rad 't zenaia dkld

g"p] oixifp ipy 'ta opixn`c dizeek opgei 'x

zia ly xry xiarnd opgei iax xn` ['a

`l meyn dwel dexrd zia ly xrye igyd

zxard `ipzcn dlr opiywne xab ilk didi

opivxzne q"cn `l` dxez ixacn dpi` xry

dil rnync 'it] i"a`xk l"q opgei 'x

w"zk l"q mixteq ixac xn`c `pze `heytk

yali `ly `xwc `xeqi` iwenc [i"a`xc

miyp`d oia dy`e miypd oia zayl yi`

ixac opgei 'x xn`y xry zxarde .se`ipl

mixteq ixacn xq`c `pze dwel dxez

ixy miixtqna la` ixn`w xrz zxarda

yxtne xrza eteb lk mc` lwin ax xn`c

.dti glbn 'it xrz oirk miixtqnajkld

lkde miyp ipewza owzi `ly mc` xdfi

zelibxy miyealne mipewza mewnd bdpnk

mewnd iypmdiyealn zeidle owzdl

xdfen `di mlekn miyp` iyealnn miwelg

owzdl `lyoi`y yi`d iyealna dy`e

elit` yealle .dy` iyealna mda `veik

wegy jxce i`xr2wlg `l ixdy xeq`

ipa izi`xy itle i`xrl raw oia aezkd

wegyl i`xr miyp iyealn miyaely mc`

."ok izazk ipira dywede

אינו האיסור שגדר בדבריו מבואר
וע את"מוחלט, מגדיר המקום מנהג כ

האיסור.
לרמב המצוות בספר תעשהם"ה. לא (מצ'

האיסור:מ) טעמי את "devndeבאר

ok mb miyp`d xidfdy `id mirax`d

dlrzi exn` `ede miypd ihiykza hywzdn

`mc(שם) lke .dy` zlny xab yali `le

mqxetn `edy dn yal e` ok mb hywzdy

`edd mewnamiypl cgeind hiykz `edy

miypd zeid xnelk ,dlertd z`fy rce .dwel

miyp`d e` miyp`d ihiykza zehywzn

,miypd ihiykzaxxerl dyriz minrt

dnfl rahdmipefd lv` mqxetn `edy enk

mipinl dyrii minrtedxf dcear zcearn

..."dfl mixaegnd mixtqa x`ean `edy enk

עכו בהל' פסק ו-י)"הב"(פים"וכך :ט
igyd zia oebk sebd x`yn xriyd zxard"

`l` dxezd on xeq` epi` dexrd ziae

רמ2. עי' הפוסקים בה שדנו לאשה להתחפש האיסור (או"ומכאן ס"א תרצו סי' ש"ח (יו"ח), סי'"ך ד
ס שו"קפב ז), מהר"ק שו"ת טו), (סי' מינץ (ח"י אומר יביע יו"ת יד)."ה סימן ד
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zkn eze` oikn exiarnde mixteq ixacn

,zecxnoi`y mewna mixen` mixac dna

miyp `l` eze` oixiarnowzi `ly ick

oixiarny mewna la` ,miyp oewiz envr

oikn oi` xiard m` miyp`e miypd xriyd

mixai` x`y xriy xiardl xzene ,eze`

.mewn lka miixtqna

miyzy oebk yi`d icr dy` dcrz `l

oeixy yalz e` raek e` ztpvn dy`xa

`le ,yi`k dy`x glbzy e` ea `veike

icba yaliy oebk dy` icr yi` dcri

oze` oiyael oi`y mewna adf ilge oiperav

miyp `l` ilgd eze` miniyn oi`e milkd

dy` icr dcry yi` ,dpicnd bdpnk lkd

hwlnd ,oiwel yi` icr dzcry dy`e

e` ey`xn zexegyd jezn zepal zexry

dcry iptn dwel zg` dxry hwliyn epwfn

raviyn xegy exry rav m` oke ,dy` icr

..."dwel zg` dpal xriy

משנה עכוהכסף פי"(הל' ה"ם מבארי)"ב
כראב"שהרמב פסק קב"ם שמשנתו מפני י

ומוסיף: zxardyונקי epiax azky t"r`e"

`l` epi` yi`l dexrd ziae igyd zia xry

ied yi`k dy`d y`x zglbzy azk q"cn

icr dy`d dzcr m`y azke yi`d icr

zglbzy iptn enrhy d`xpe .dwel yi`d

ince `aeh xkipd xac ied yi`k dy` y`x

igyd ziaa k"`yn yi`d yealn zyaell

."dqekn mewna mdy dexrd ziaae

יוסף הבית קפב)"(יוו. סי' דעתד הביא
מותר שבו שיער כל שהמגלח הגאונים
וכותב: הערוה. ובית השחי בית גם לגלח
`l zetqezdy wcinl `ki` mewn lkne"

ok zeyrl exizdd`etxl `l`exizd b"nqde

leeipc oeikc rnyn `linnc xnel yie ,mzq

.d`etxl `l` ok dyriy in jl oi` el `ed

oiekzn epi` elit`c zetqezd ixacn rnyne

ziae igyd zia glbl xeq` d`etxl `l`

lk glbna `l` exizd `l ixdy cal dexrd

daeyza xizd `"ayxd la` ,sebd

il d`xpy dn aezk` mye jenqa dpwizr`e

."eixac mr zetqezd ixac ayiilומביא
שיער: העברת לגבי נוספת "lkneמחלוקת

m"anxd zrc oia welig yiy d`xp mewn

elit` m"anxd zrclc mipe`bd zrcl

xeq` exiardl miyp`d mibdepy mewna

oi` exiard m`y `l` epxiariy l`xyil

o"xd eazky mipe`bd zrcle ,eze` oikn

xzen inp dlgzklc d`xp sqei iwenpe

mewnd bdpny oeik exiardl l`xyil

."miyp`d exiardlתשובת את והביא
ח"(שוא"הרשב רע"ת סי' in:א)"ה zl`y"

dexrd ziaae igyd ziaa oihhg el yiy

d`etx epxiari m`e xryd cvn xrhvne

`l` epi`c xzenc `xazqn daeyz .daexw

..."exq` `l d`etx jixvy mewnae opaxcn

ietilc yxtna elit`c xyt`e" :i"ad wiqne

i`ce opixn` `l` dia opigbyn `l ciar `w

ciar `w d`etxld`etxlc yxtna la`

ixy ixyin ciar."l"f `"ayxd ixack

הב מדברי המקום"נראה מנהג שאם י
הראשונים, מחלוקת – וכד' שיער להעביר

השו אף בכך והרמ"ונחלקו קפב"(יוא"ע סי' ד
לכתחילהא)"ס מותר רפואה לצרכי אולם ,

בשו פסק ס"(יוע"וכן קפב סי' הדגישד)"ד וכן .
לפי הולך שהכל לאשה איש מלבושי לגבי

המקום סמנהג .ה)"(שם
בשו ס"(יוע"וכן קנו סי' הבב)"ד י"פסקו

d`xna,א:"והרמ lkzqdl yi`l xeq`"

xab yali `l meyn(ה כב, `m(דברים `l` ,

e` ,eipira yyegy oebk ,d`etx meyn ok

caerd on xtzqn m` e` ,envr xtqny
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,aeyg mc` ze`xil icke .epial epia miakek

xeq`c `d `"ie :dbd .d`xna ze`xl xzen

epiid d`xna ze`xljxc oi`c mewna `wec

d`xna ze`xl`l meyn dia zi`e ,miyp wx

xab yali(ה כב, jxcy(דברים mewna la`

xzen ,d`xna k"b ze`xl miyp`dפא"(ר .מ)"ן
ingdl ebdpy mewna elit`e,xdyer m`

d`etxlxiqdl dyery e` ,eipir xi`ny

.ixy ,ey`xn zevep e` eiptn minzkdג"(סמ
הר זעלקיל)"בשם ".ר

שלמה של בים פיז. יז)"(יבמות סי' כתב:ב
oipneh dna wxta azk ikcxnde"סימן (שבת

lrז)"שכ zexry ieaix odl yiy mc` ipa

,oxiqdl xzen miyp`d oia miyeae ,mci

lecb xrv jl oi`e ,dyea zngn xrv l"edc

dfnmixai` x`yc xg`n ,d`xp oke ,k"r

..."opax exfb `l `xrv mewna ,opaxcn

אש"בשו שרידי מא)"(חת סי' מספר:ב
daiy dwxfpy in :miyp` dnkn izl`yp"

itkn xzei owf d`xp `ed jk ici lre epwfa

lecb cqtd el mxeb df xace ,zn`a `edy

iepin ipipra oiae mikeciy ipipra oia

xzen m` ,xgqn-ziaa e` cxyna zeciwtl

e` xegy rava oald epwf xry reavl el

oiald `ly irahd exry rav itk lkd aedv

."cer

למעשה: lknומסיק `veid mekiqd"

reaiv xizdl yi zehiyd lkly ,lirl xen`d

m` ik ietil oiekzn epi` m` zexryd

b"nqly .lirl epgkedy enk ,ziyrn zlrezl

x`ye ,h"p xifp 'nba yxetn xacd z"xle

z` e` xrv wigxdly ,eazk mipey`xd

xzen ,dpivd iptn e` wfpn xdfdl e` yeiad

igyd zia xry xiqdl e` dy` icba yeall

xzenc d"de .d`xna lkzqdl xzen oke

cqtd oaeld el mxeby mewna exry reavl

`ed ezedne xeqi`d ly ceqidy ,yeia e`

dyer epi`y lke ,dy` ihiykza hywzdl

."xeqi` o`k oi` ± hiykzl

בשו יצחק"וכן מנחת פא)"(חת סי' דןו
`xyבעניין: daiyi icinlzn cg` xega"

epwfe ,epwf xry lecib mewna `ney eipt lr

mi`vei `neydn wxe ,libx xrya lcebn

zg` dxey epwfa mi`xpe ,mipal zexry

f"ire ,zelibxd zexryd oia mipal zexry

oiprl mb oexqg `ede ,xzeia dpebn d`xp

dyrnl dkld el zexedl iptl `ae ,jeciy

eidiy mipald zexry reavl el xzen m`

xyt` ile` e` ,epwfay zexryd x`yl zeey

."gezp i"r `neyd lk xiqdl

השומא בהסרת הן להיתר ומסקנתו
ומוסיף: הכהנים, אצל אף מום ודאי שהיא
meyn oi` i`cea sebay men z`etxa dpde"

`zi`cn 'i`xe ,yali `lע ע"(בכתובות ,א)"ה
`tex lv` exizde mkg lv` jldy `ed la`

n"r dl xn` m` epiid ,zycewn eze` `tixe

oia wlig `le ,y"iir mixcpe oinen ilr oi`y

."menl menהשערות את לצבוע מתיר וכן
אע שבשו"הלבנות כאן"פ לאיסור פסק ע

האיש. של ובושתו רפואתו משום התיר
בשו הסיק פז"וכך עטרת ג,"(חת כרך א

ז)"חו סימן לאיש:מ פלסטי ניתוח לגבי
ick ,eteba ihqlt gezip rval dvexd"

ie`x dligzkl ,'ecke eipt x`ez z` zepyl

meyn dfl zkxvpd dy` mle` .dfn rpndl

hxtae ,'ecke dipt x`ez z` owzl itei

,z`f xizdl yi ,dwxit lr zcnerd dxrpl

.xerik meyn z`f dyery mewna hxtae

oi` ,df gezip zeyrl dvexd yi`a mpn`

xrekn xac xiqdl dvex ok m` `l` lwdl

la` ,dlecb dyeae xrv el mxebd ezefgn

."lke lkn xeq`l yi iteil z`f dyerc `kid
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בשו"ועי אליעזר"ע ציץ טז)"(חית סי' ג
דעת"ובשו יחוה מט)"(חת סי' .ו

לעקור שרוצה במי דידן שאלה לגבי ח.
עיניו. גביני שבין שיער

בכורות עבמסכת לגביב)"(מג במשנה
oiabמומים: `l` el oi` e` oipiab el oi`"

`qec iax .dxeza xen`d oab edf ± cg`

oa `pipg iax ,oiakey oipiaby :xne`

izye oiab ipy el yiy :xne` qepbihp`

."ze`xcy

הרמב פם"ופסק המקדש ביאת ה"(הל' ד)"ח
כהנים: inבמומי :od el`e mipiaba dyng"

xen`d oab `ede eipiaba xriy el oi`y

`l` el oi`y in ,oiakey eipiaby in ,dxeza

,mipy lr xzi oipiab el yiy in ,cg` oiab

exryy oia exiagn dpeyn eipiabn cg`y in

exryy oia xvw df ly exrye jex` df ly

mec` e` oal ipyd exrye xegy cg` ly

."leqt df ixd df iepiy mdipia yie li`ed

הרמב מפסק לו"מתבאר שיש שמי ם
מחוברות עיניו שגבות היינו אחד הוא1גבין

ילבש לא משום אין מום ובהסרת מום.
רפואית שפעולה לעיל בפוסקים כאמור
כגון אסורה אינה מום תיקון לשם
שבו שיער כל העברת או במראה הסתכלות

שומא. והסרת צביעה או
בעירובין נשנה עובפירוש במשנה)"(קג :א

,dpicna `l la` ,ycwna zlai oikzeg"

."xeq` o`ke o`k ± ilka m`eובתוספתא
פ ה"(עירובין zlai:כ)"ח el dzlry odk"

la` ycwna eipiya el dkzeg exiag eipzna

."xeq` o`ke o`k ilka m` dpicna `lוכל
לחתוך לכהן מותר בחול אבל בשבת, זה

יבלתו.
הרמב"וכ המקדש"כ ביאת הל' הל'"(פם ו
zlgzn:ג-ד) ea eidy cg` olek oinend lk"

oixaer oia ok xg` ea eclepy cg`e eziixa

.exeariy cr leqt df ixd oixaer opi`y oia

mene ,ci xay e` lbx xay oebk reaw men

`le ,ziffgd `ide ztli e` axb oebk xaer

oileqty od cala dxeza oiaezkd oinend

xn`py seba oi`xpd oinend lk `l` mipdka

miaezkd el`e mewn lkn men ea xy` lk

."od `nbec dxeza

הרמב מדברי מומים"למדנו שישנם ם
כדי גופו את לתקן לכהן ומותר עוברים
'לא משום מומין בהעברת ואין להעבירם.

וה לגבי"ילבש' וכן מותר. הדבר לשאלתנו ה
שעיר שהוא למי בהערה שהועלתה השאלה

ע כן עושה אם שערו, לדלל ורוצה מ"מאד
ע ולא מומו לנשים"להסיר להתדמות מ

וכן מותר, האדם כאחד היותו עד ומדלל
שהובאו המרדכי דברי מתוך בבירור עולה

לעיל."ביש ש
מסקנה

להסיר נועדו אשר לגברים יופי טיפולי
או שיער עודף מחמת מומים בין מומים,
מביישים אשר בולטים אסטתיים פגמים

מותרים. בעליהם את

הגר1. נבנצל:"הערת גבין."לענא לו יש אחת בעין שרק הכונה ד
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כד סימן
בטבילה? חוצצות האם – מלאכותיות צפרניים

שאלה
שאשה חדש נוי סוג התחדש בימינו,
על מדביקה נאות אינן צפורניה אשר
נאה שכבה שיוצר מלאכותי חומר צפורניה
ונוצר גודלת, הצפורן וכאשר הצפורן. על
ממלאים המודבקת לצפורן הבשר בין רווח
הצפורן ושוב דומה בחומר הרווח את

נאה.
צפורניים באותן לטבול מותר האם
בין רווח נוצר אם הדין ומה מלאכותיות,

לבשר? הצפורניים

תשובה
מפני חציצה הצפורניים שאין נראה א.
שם שתהיינה ורוצה לנוי אותן שמדביקה

בקביעות.
הרשב כתב שביעיא"כך בית הבית (תורת

שביעי) iepl:שער odici zeraevy miyp"

opi`e odl `ed iepc uveg epi`y `xazqn

,eneiwa od zevex `axc` oxiqdl zecitwn

miype .`nlra `zefg `l` `kilc cere

ravd oi`y `xazqn reavl ozk`lny elld

dpi` jka dzk`lny lkc uveg `edd

mc z`hg mc seqa x"`c dze`ke .zctwn

uveg epi` `ed gah m`e uveg exya lr

`ed aax xken m`e uveg exya lr aaxe

epi`y eherine xn` lecb llke .uveg epi`

citwny xac lk `le uveg epi` eilr citwn

cg` lk `l` ,mc` lka uveg df eilr

oia ewlgy jxcke mc` `edy dn itl cg`e

mixzqd ziaae igyd ziaa miyp`l miyp

."dieptl d`eyp oia ewlg onvr miypae

אינו"הרשב שצבע טעמים שני נתן א
ואינן להן לנוי שהוא מפני ראשית חוצץ,
חזותא שהוא מפני ועוד להסירו, מקפידות
בענייננו, שייך אינו השני הטעם בעלמא.
עצמו, בפני עומד טעם שכל נראה אולם

שהרשב היא לטעם"והראיה חוזר א
טבחים מצבעיות, לנמקו וממשיך הראשון

הרשב מוסיף עוד רבב. א"ומוכרי
אינה ההקפדה אי או צריכהשההקפדה

אפילו אלא הנשים, כל אצל כללית להיות
אין לגביה מקפידה שאינה מסויימת אשה

בטבילה. חציצה זו
הרא וכן כז)ש"ב. סי' מקוואות הל' נדה (מס'

epi`yכתב: d`xp onvr zeraevd miype"

`l` zecitwn opi`e odl iep `ed ik uveg

`l` ynn ea oi`y cere .oiekzna ede`yr

reavl dzpne`y dy` lke .`nlra `zefg

opixn`ck .zctwn dpi` jka dkxcy oeik

z`hg mc 'ta migafa(ב צח lr(דף aax

."uveg epi` `ed aax xken m`e uveg ecba

ירוחם רבינו נכ"(תואווכן ח"ח כתב:ה)"ו
epi` iepl xryd lry e` miyp ici lry rav"

reavl zexfeg daxc` zecitwn opi`c uveg

aex dtegy it lr s` xeqi `ly cinz oze`

elk e` xrydepi`y xry ly etebk `ed ixde

uvegcere ,mc` lk etebk `ed xryde

dnec epi`e ynn ea oi` ravd on d`xndy

oke .eilr eicd zeynn mzdy uvegy azkl

ravdn yie ,jka ozk`lny zeraevy miypd

dy` oke uveg epi` oxya lr e` odici lr

oke mc dilr yie gah enk cinz zhgeyy

lr `l jka zctwn dpi` jka dzk`lny lk

.dilk lr `le dteb



כד בטבילה?―סימן חוצצות האם – מלאכותיות צפרניים

187

על תקפיד שלא די שהיה מתבאר,
וכש וצובעת"החציצה חוזרת אם כ

שאינו ודאי וכד', לנוי לגופה ומדביקה
בו. לטבול ומותרת חוצץ

הב מביא וכן יז)"(יוי"ג. אות קצח סי' ד
עוד"מהרא והביא ירוחם ורבינו ש

ziadא:"מהרשב zxeza `"ayxd azk oke"

ב ש"(הקצר לב.)"ז iciז lry mirav l"fe

opi`y il d`xi iepl xryd lry e` miypd

mlerl oda zecitwn opi`y itl oivveg

`axc`cinz oze` zeycgne od zexfeg

iepleaexe xryd lka hyet df ravy t"r`

dpi` o`k uveg eilr citwn epi`y it lr s`

eli`k `ed ixde my ezeidl dvexe zctwn

ravd oi`y reav cbake xry ly etebn `ed

cba ly exwirk `l` uvege sqep xack

epivn ixdy uveg epi`eפ מ"(שקלים מ"ח ה)"ד,
onbx`e zlkz ea yiy t"r` zkextl dliah

rav ly eynn oi`y d`xi cere ipy zrleze

rav ly ezi`xn `l` micid lre xrya

uvegy azkl dnec epi`e uveg epi` jkitle

ozk`lny miypd oke azka eicd ynny

odici lry rav eze` oi`y il d`xi reavl

rav ly eynn oi`y dfd mrhd on uveg

jka dzk`lny lky cere ,ezi`xn `l`

lry mcl dnec xacd dnl zctwn dpi`

aax ixken icba lry aaxe gah ly eicba

md dctwda mixacd lky uveg epi`y

wgvi iaxck xnelk ,k"r oiielz(:סז (נדה
lre citwnd eherin lr opax exfb xn`c

citwn epi`y eaexepi`y eherin lr la`

exfb `l citwnopi`c miyp x`yac b"r`e

lirle citwdl okxc zeravד ומ"(פג: או"ה ש
eaאפילו) citwdl miypd jxcy lkc izazk

ip`yc l"i uveg zctwn dpi` efy t"r`

zepne` dze` ipa ody miyp x`y mbc `kd

gahl mrhd `ede oicd `ede zecitwn opi`

mc` ictw miyp` x`yc b"r`c aaxe

ictw `l zepne` dze` ipa lky oeik aax`e

ziad zxeza azky dl` eixace uiig `l

xekfe ok xg` azke dl`y zaeyza wizrd

o"anxd lecbd axd ixen iptl dfa izpcy ip`

l"fdyrnl dkld ixacl dcedek"r

`vnz c"kw oniq o"anxdl zeaeyzae

."ef daeyza

בשו פסק סי"(יוע"וכך קצח סי' "rav:ז)"ד

xrye odicie odipt lr miypd zeraevy

eicie rav `edy in oke .uveg epi` ,oy`x

ezpne`y in oke :dbd .uveg epi` ,zereav

zeklkeln cinz eicie avw e` hgey zeidl

opi` ef zepne` ipa aexy ,uveg epi` ,mca

micitwnר"(ב בשם ".י)"י
השו מהשמטת ללמוד טעמי"וניתן את ע

החזותא טעם את רואה שאינו ההיתר
וכ הצבע. להיתר משותף וכטעם כ"כהכרחי

אדם יב)בבינת סי' נדה הט"עפ(הל' ק"(סז"י
ועיב) עצמו בפני עומד טעם חזותא"שכל כ

וה חוצץ אינו לנוי בו"ואינו יש אם ה
ו חוצץ. אינו לנוי והוא הוכיחממשות

התשב מדברי אף דעתו את אדם ץ"הבינת
נח)"(ח סי' עצמו.ג בפני עומד טעם שכל
הש"וכ סך"כ קצח כא)"(סי' הסדריק ואמנם .

סטהרה קצח לג)"(סי' הטעמיםק ששני סבר
זל וע"נצרכים ויש"ז, צבע, שאינו אדם כ

חלק אולם חוצץ. חזותא בו שיש צבע עליו
ושמלה בלחם סעליו יז)"(שמלה ודחהק

דבריו.
בשו ענה וכן משה"ד. אגרות ח"(יות ג"ד

סב) לעניןסי' מלאכותיים ריסים לגבי
מאד דומה והשאלה בטבילה. חציצה

מלאכותיות. לצפורניים
miqixd xaca"(לאשעס miwacny(איי
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,iepl dy`d ly mitrtrd jeza wfg waca

jyna `l` df z` xiqdl `"`y ote`a `ede

aey mixcqne hrn hrn miltep onf

."dvivg `ed m` dlgzakכפי והוכיח
לעיל. שהבאנו

mrhcומסיים: xaeq h"cqd mbc ixd"

epi` xiqdl jxev mey oi`yk iteie iepl `edy

.xiqdl dleki dpi`y mitrtra y"ke ,uveg

`ed letil xak eligzdykc d`xp la`

eligzdykc xazqnc olek eltiy cr uveg

s` m`e ,iep xac x`ypd wlg oi` letil

iep xac x`ypd wlg didi wlg dfi` letiyk

.xexaa df rcedl jixve uveg epi` f` mb

`ly xne` iziid xizdl yi `picly s` j`

`ed m` `l` ieti oexzil dy`d df dyrz

dqe`n `dzy yegl dl yi df `lay ote`a

`"`y dzyr xakyk y"ke ,xizdl yi dlral

."leahl xizdl yiy xiqdl dl

ועפ נוצר"ה. שאם נראה דבריו סיום י
למלאותו צריכה לבשר הצפורניים בין רווח
הזה הצפורניים שמצב מפני טבילה קודם
ונראה עליו. מקפדת והיא לה, לנוי אינו
לגבי זה, מסוג מנוי שהסתייג אף שעל עוד
יותר והן בהן שמשתמשת צפורניים
הן אם בהן ומתביישת כל לעין חשופות
להשתמש להתיר ניתן שבורות, או סדוקות
שאינה מלאכותית וכעין קבועה, בצורה בהן
שמתבישת כיון בטבילתה להסירה צריכה

אנ"ועבכך. דבוקה)ת"ע פרק חציצה, .(ערך

מסקנה
צפורניים עם לטבול לאשה מותר
יש ואם לצפורניה, הדבוקות מלאכותיות
את לסתום יש לבשר הצפורניים בין רווח

הטבילה קודם .1הרווח

הגר1. נבנצל:"הערת דאורייתאא פסול הוי בו נכנסים המים שאין צר והסדק סתמה לא ואם
מים. ביאת כאן חסרה כי בטבילה,

המחבר: (רמבתשובת חוצץ עליו ומקפיד רובו רק מדאורייתא שכן הרב, דעת לסוף ירדתי ם"לא
פ מקוואות הי"הל' וא"א פסול"ב), יהא וכיצד שבגופה שבמיעוט במיעוט הוא מקרה בכל כאן כ

הסתרים בית האם הראשונים וחלקו הסתרים, בית הוי סדק שאותו כוונתו וכנראה התורה? מן
ע כה קידושין (תוס' התורה מן מים לביאת ראוי להיות ד"צריך ע"ב סו ונדה כל ומאירי"ה ב

(רמבקידוש מים לביאת ראוי להיות צריך מדרבנן שרק או רשב"ין) וריטב"ן שם)."א בקידושין א
ערול להקל: צידדו מהאחרונים כמה ע"אמנם לד (יבמות חת"נ (יו"ב), שו"ס ודברי רצב). סי' ת"ד
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כה סימן
מקומי רב של פסיקתו תחומי

שאלה
צריכים וכד' קהילתי ישוב חברי האם

עפ ולעשות רבם את רק פסיקתו"לשאול י
אחרים רבנים לשאול שמותרים או בלבד,

בישובם? פיהם על ולנהוג

תשובה
הכולל לברכה' 'טל לספר בהסכמה א.
טלמון, הישוב רב של ומאמרים פסקים

שליט ברכיהו רחמים רמי כתב"הרב א,
הר בישיבת הכולל ראש – לוי שלמה הרב

כך: עציון,
miwqerd zexewnd z` z`ad `q 'iqa"

,`xz`c `xnd iwqt lawl dlidwd zaega

zhlgene dxenb daeg lr xaecnd ok`e

mbe dlidwd ax ezeid mvrn mb zraepd

mewnd bdpnk bedpl zeaiegndn wlgk

jynday izdnz ok lr .axd i"r rawpd

,llkd ipiiprl hxtd ipiipr oia wlgn dz`

oi` miihxtd mipiipray q"zgdn `iane

cg` lke `xz`c `xnl renyl zeaiiegn

.envrl ax zeyrl i`yx dlidwd ipan

:g"n daeyza o"xd l"fe icnr ok `l ikp`e

axk bedpl miaiig cg` mewn ipay itl"

...eilr miwelg miaxc `kid 'it`e mdizelilb

oi`y cg` xac mixingn mdilecbyk y"ke

xake "...xaca lwdl mnewn iyp`n cg`l

xnel oi`y miax miwqete a"ga f"acxd wqt

elit` xnelk .`xz`c `xnd cbp il miw

xaecn xy`k zepenn ipic ly ihxt xaca

lr jenql leki k"xca mc`y il miw lr

,wtqn oenna wifgdl ick miwqetd herin

`xz`c `xnd cbp z`f xnel zexyt` oi`

.jl mireci i`ceae mikex` mixacde

milawn `ly y`xn dyrpy i`pzd ok lr

cbep c"prl miihxt mipiiprl wqetk axd z`

`pitzqnc ilel .swez el oi`e dkldd z`

dpey zvw ote`a z`f gqpl rivn iziid

`id `xz`c `xnd zeknq .zazky dnn

xy`k miihxtd mixaca mle` minegzd lka

oiipra ezrc riad `l `xz`c `xnd

oi` .mivexy in z` le`yl mi`yx ,miieqn

`xz`c `xnd iwqt zlaw zaegn rxeb df

,dxexa dcnr riad `ed mda zekld oze`a

mb ,mewnd bdpnl jetdi dfy dpek jezn

miihxt mi`yepa mb .ihxt oiipra xaecnyk

reawl m`d cala ezrc lewiyl oezp oiprd

..."e`l m` mlek z` aiigiy mewn bdpn

בדבריו. לעיין וברצוני
של פסיקתו תחומי הם מה לברר כדי ב.

ע שהתקבל כרב"רב בישוב הציבור י
גורמים בשלושה להתחשב צריך מקומי,
הראשון הגורם ימינו. במציאות מיוחדים
כתובה ההלכתית הפסיקה שרוב הוא
במעלה לנו הקודמים ישראל גדולי בספרי
להתחשב חייב כקטן גדול רב וכל ובזמן,
פוסק הוא מהם כמי ולהחליט בדבריהם

(ח עוזיאל יו"משפטי שהרמב"ב להוכיח לא) סי' והשו"ד ובמקרה"ם מוכרחים. אינם כתוס' סברו ע
מים. לביאת ראוי אינו שהסדק לי נראה לא שלפנינו
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המצב לפי הפסיקה, כללי לפי להלכה
ספרדים לדוגמא השאלה. לשואל ובהתאמה

כשו כללי באופן על"פוסקים יעלה ולא ע,
על יחליט שהוא ספרד מבני פוסק דעת

לשו בניגוד עצמו אא"דעת מסורת"ע כך כ
עפ אשכנז בני וכן זה, בדבר י"קהילתו

והציבור"הרמ הקהילות הוא שני גורם א.
בדר אחת בקהילה היינו, כ"המעורב.

אשכנזים, שונות. קהילות בני מעורבים
קהילות בני ועוד תימנים ספרדים,
יכול אינו רב שאף וכמובן שונות, מקהילות
והגורם אביהם. כבית שלא לנהוג לכפותם
ממקום הרבים המעברים הוא השלישי

חז בימי אם כלומר כן"למקום. אחרי ואף ל
חייו את בנה נולד, אדם השונות, בגלויות
בקהילה או קהילה, באותה ונפטר וביתו
היו הקהילה מנהגי בה אשר סמוכה
רוב ישראל במדינת בימינו הרי קרובים,
במקום דוקא ומתפתח גדל אינו הציבור
וכמה כמה עובר הוא ולעתים הולדתו,

וע חייו, בימי האם"מקומות לדון צריך כ
המקומי הרב את לשאול לגמרי מחוייב הוא

לפניו. העומדת שאלה בכל
הרבה היו ההלכתיים החילוקים לשעבר,
המקומי הרב של והמרּות עקרוניים יותר
לדוגמא ההלכה. ענייני כל על מלאה היתה

שבת במסכת עהמסופר opax::א)"(קל epz"

mivr oizxek eid xfril` iax ly enewna

enewna .zaya lfxa zeyrl oingt zeyrl

ser xya oilke` eid ililbd iqei iax ly

eaixw ,`ayix sqei ial rlwi` iel .alga

`z` ik .lk` `l ,`alga `zeehc `yix dil

?edpiznyz `l i`n` :dil xn` iaxc dinwl

dxiza oa dcedi iaxc dixz` :dil xn` -

iqei iaxk edl yxc `nlic :`pin`e ,ded

."ililbd

ריב של מקומו היה היה"המקום והוא ב,
כן ועל לפסוק, מרבותיו כמי להחליט רשאי
עוף לאכול נהגו לא כבר ישראל רוב אפילו
מצווים הם כן להם שהורה כיון בחלב

כדברי ו.לעשות
הגמרא: שם מסיימת iaxוכך xn`"

eidy l`xyi ux`a dzid zg` xir :wgvi

`le .opnfa mizn eide ,xfril` iaxk oiyer

dryxd zekln dxfb zg` mrty `l` cer

xird dze` lre ,dlind lr l`xyi lr dxfb

."dxfb `lשאע לא"ללמדך ישראל שרוב פ
כר בכ"נהגו עפ"א, כראוי שנהגו הם י"ז

מלכות ומגזירות משונה ממיתה נצלו רבם,
הרשעה.

בשבת עוכן ixe`c:ב)"(יט `cinlz `edd"

ax dizny ,oerny iaxk fibx`c `zxga

- !ol `xiaq oerny iaxk `de .`pepnd

carinl dil irai` `l ,ded axc dixz`a

."ikd,יהודה כר' פסק שרב כיון כלומר,
היתה"אע שמעון, כר' נהגו ישראל שרוב פ

ולא יהודה כר' להורות התלמיד על חובה
ש."כר

עוהגמ' מו `eda,מספרת:א)"(שבת iax"

ded - iel oa ryedi iaxc dixz`l rlwi` ik

opgei iaxc dixz`l rlwi` ik ,`bxy lhlhn

iaxk i` ,jytp dn .`bxy lhlhn ded `l -

i` ,dcedi iaxk caril - dil `xiaq dcedi

iaxk caril - dil `xiaq oerny iaxk

,dil `xiaq oerny iaxk mlerl - !oerny

ded `lc `ed opgei iaxc eceak meyne

."ciar

אע להקל,"היינו היתה אבהו ר' שדעת פ
המחמיר, של במקומו להחמיר נוהג היה

האישית. כדעתו נהג ולא
בשו מסיק ורדים"וכך גינת אהת ע"(חלק

ט) סי' ב הש"eixacn:כלל ע"(=של ש"ג דף ן)"ז
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i`pz `wec e`lc epcnl(המשנה בימי (=תנאים
zlgza k"ky lecb mc` lkl d"d `l`

cer 'ek mkge lecb my yiy azky eixac

jixv ezen xg`l elit`c eixacn epcnl

.ez`xedk bedpl

z`xed t"r ebdp mixvnay dlerd llk

oice eda 'ign `l ezen ixg` ik s`e f"acxd

`lc zenewn x`ya la` mixvnl `wec df

opign zenewn mzqa 'it`e dizek ibidp

`l i` z"xc dwgxd edl `pciar zegtle

."iziiv

הרשב כתב כן ח"(שוא"ג. רנג)"ת סי' :א
od mcnle mnewna cg` ax did m` la`"

l`xyi ux` zwelg edf .eixac xg` mikled

el`e oixqe` el`c `xzi`c `axza laae

.oilke`e oixiznlaaa 'it` i`yga lke`e

enewn iyp` mr zepndle xefgl ezrc m`,

ipa ixacl `ziixe`c alg `edy it lr s`e

oizxek xfril` iax ly enewna dpde .laa

egin `le .lnf` zeyrl oingt zeyrl mivr

.max ixack oiyer ody itl minkg mcia

xyad lk wxtae(קיז `rlwi(דף iel opixn`

`qehc `yix dil e`izi` .`ayix sqei ial

ik .icin `le edl xn` `le lk` `le `alga

`l i`n` dil xn` axc dinw `z`

oa dcedi 'xc dixz` dil xn` .edpiznyz

iaxk edl yxc `nlic `pin`e ded `xiza

el oi`y ser xya `vi xn`c ililbd iqei

ebdpy lk dfd jxcd one .miax oke .alg

ilecbn cg` it lr mdiyrn lk zeyrl

mdiyrn lk zeyrl ebdpy mewna miwqetd

dkxal epexkf iqtl` axd zekld it lr

it lr mdiyrn lk zeyrl ebdpy zenewnae

milecbd el` eyr ixde l"f m"anxd xeag

ie`xe mkg cg` my yi m` edine .maxk

oixizn mdy dn xeq`l di`x d`exe d`xedl

ynn maxk el` oi`y .xeqi` ea bdep

elwi eixack `ly eyri eli` max mewnac

enewna max ceaka`xzi`c `axzk .

mcnly maxk xzd ea oibdep mlky i"`ac

mewnae .axwd lry alg zeaxl alg lk

lya xingnd xg` oikledy miey mipy yiy

m` la` .cg` cbpk cg` mdya `wec dxez

m`e .aexd xg` oikled cg`d cbpk md mipy

ixac d`exe d`xedl ie`x mkg cinlz yi

`edy iptn elewa dyriy xyt` dfa lwnd

cbpk miax mde lwnd mr ez`xedk mikqn

."el` mipipra il d`xpy df .cigid

בשו תשובתו מהר"והובאה אלשקר"ת ם
טז) .(סי'

בשו כתב הר"וכך מח)ן"ת "iptn:(סי'

odilecb ixack bedpl oiaiig cg` mewn ipay

opixn`ck mdilr oiwelg miaxc `kid elit`e

zay]eid xfril` iax ly enewna [` ,lw

,lfxa zeyrl mingt zeyrl mivr mizxek

oi`y cg` xaca mixingn mdilecbyk y"ke

meyne ,xaca lwdl mnewn iyp`n cg`l

`xif iaxl dil `xiaq dedc b"r` ikd

ikd elit` `ixy l`enye axc `znexbnc

la` ,xeqi` ea bdep did laaa didyk

xefgl ezrc did `le l`xyi ux`l dlryk

`znexbn `iddc dil `xiaq ded edi`c oeik

xzdk l`xyi ux`a `id el ixd `ixy

..."xenb

בשו כתב תשב"וכן רי)"(חץ"ת סי' "dne:ג

`ly eilr lawiyk dfa dpwz yi m` zl`yy

xingdl dfa wqetd zrck mxgdn xzip `di

k"g`e xzid ied `l carica elit`y xne`e

,xzid ied i` edexizde l`ypxnel yi dfa

el oi`y xingnd ly epic eilr lawy oeiky

eixac lr xearleaxk eilr elaw ixdc

eixac lr xar m`e .eixac lr xearl xeq`e
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oi`y eax ixac lr xearl edexizde l`ype

.eilr mxgde xzid xziddxyti` df xac

ax ixac mdilr elawy xird ipal ezencl

iecp aiig ax eze` cbpk xizndy cg`

zayc w"t seqa 'ixn`cnע"(י edd`ב)"ט

oerny 'xk fibx`c `zxga ixe`c `cinlz

axc dixz`c meyn `pepnd ax diznye

il'(הונא) ded `l axc dixz`ae [ied]

."oerny 'xk iiexe`l

אינן הללו הדוגמאות שכל אלא
ראשית בימינו. דאתרא למרא מתאימות
ברוב בפסיקות, ההלכתיים החילוקים
תורה. בדיני חילוק ולא קטנים הם המקרים

וע ומפורשת. כתובה ההלכה רוב כן כ"כמו
דאתרא למרא המחודשים הפסיקה תחומי
בזמננו שהתחדשו בעניינים או הם בימינו
או ודיניהם, חשמל וכלי חשמל כגון:
קהילתו. את הנהיג שהוא וסייגים במנהגים
דאתרא המרא האם היטב לעיין וצריך

הראשון בתחום לדון (ענייניםהתקבל
.שהתחדשו)
הפר יוח"ד. ס"(הל' תצו סי' יא)"ט הביאק

הרשב דברי על"את וכתב לעיל שהובאו א
i`ceדבריו: xne` ip`e"xird ly axd m`y

ezrc lhal el yiy eixiag eilr eaxoi`e

lecb axd df `di `l ezxaqk zeyrl el

...eiiga eixac milhan eide `iyp didy b"xn

iptn ezrc lhal jixvc `hiyt ikd e`l `d

eixiag mr ozpe `ypyk df lke miax zrc

dii`x el yi m` la` ,eilr eaxe cg` oica

oi` wdaen mkg `ede miwqetd ixac xezql

i"tr dyrie ze`ex eipiry dn `l` oiicl el

cbpk s`e ,`xnegl oia `lewl oia ezxaq

i"tr` xwir oke ...zexedl leki eax z`xed

okzi dfe `"ayxd zrc ok d`xp oi`y

.mqxetn ax didi m` `xca cgl df epixeca

zaeyz `iad g"v sca `"ga l"aixdne

dxe`kle :l"fe dilr azke izazky `"ayxd

ipa oilekiy z`fd daeyzd jezn d`xp did

wqet i"tr weqtl dnkqde dpwz owzl xird

xeq`d ipica oia zepenn ipica oia cg`

izeaiyd dxiwgde oeird xg`e xzende

`wecc it z` el`y xy` miyp` zvwl

dpwzd owzl mcia zleki yi zepenn ipica

oihibe xzende xeqi`d ipica la` z`fd

owzl xird ipac ediipink lk e`l oiyecwe

e` xingnd xg` jld dxez lyac z`fk

,oipnae dnkga milecb m` `lewl `aex xza

ax mdl did xire xir lkay mdinia `wecc

mcnln didy cg`lke laa 'ixn`ck

ebdp d`eext lke `rcxdp ,axk ebdp d`eext

ceaka miaiiegn eid xire xir lko .l`enyk

,mcnlnmiwqetd lk el`d mipnfa ep` la`

md mizey ep` mdinin xy` mipaxde

zkll dxez lya miaiiegn ep`e epizeax

xingnd xg`f"r zei`x dnk icia yie

."l"kr

הפר l"aixdnח:"ומסיים axd ixace"

opi`y opihwp ikd mnrha migekp mi`xp

m` n"ne ,lwdl cg` wqet xg` jlil oi`yx

`lewl oia eixacn fefl mdl oi` ax mdl yi

miwqetd aex cbp `edy s`e `xnegl oia

ilecb zvwl `pic jdl dizi` f"dfa s`e ,l"f

."icin `l eze xecd

הפר מדברי הרב"מתבאר אם שאמנם ח
מדבריו לזוז אין הדור מגדולי הוא המקומי
לגדולי דוקא אולם לחומרא, בין לקולא בין
ושומעי שהוא מקומי רב לכל ולא הדור,

עפ לדון צריכים הפוסקים"לקחו דברי י
תורה. בדברי המחמיר אחר וללכת

עוד ישנו בחוה. שייך שהיה ל"גורם
הגורם והוא שייך, ואינו כמעט ובימינו



כה מקומי―סימן רב של פסיקתו תחומי

193

בחו מבני"הממוני. שכרו מקבל היה הרב ל
הקהילה בני מכל קבוע במס קהילתו

חו סידור על ואעפ"והוספות וכד'. פסק"ק כ
יו"(שוא"הרמ כב)"ע סע' רמה סי' :ד

mkg leki ,miaxl cnele exira ayeid ax"

,my ok mb cenlle `al xg`gtwn elit`

oey`xd zqpxt zvwelaw ldwdy oebk ,

axl mdilr oey`xddf lr mdn qxt lhepe,

wifgdle my xecl `al ipyd leki ikd elit`

lecb `ed m` ,oey`xd enk ,xac lka zepax

.jkl ie`xeקנ"(מהרי סי' ומהרא"ו בפסקיו"א י
קכ ע"סימן הגדולים)"ח תשו' a`ש m` la` .

axd xky gtwl el oi` ,xirl i`pqk` mkg

lehile oiyeciwe zeteg zeyrl my xcd

xcd axd qxt `ede li`ed ,mdn `ad xkyd

xkyd zzle dtegd zeyrl xzen la` ;my

ilra ipy oia oecl el xzed oke .reawd axl

axd `nlc ,oecl eiptl mi`ad xiray oipic

zexedl el oi` la` .mdl rvenn oi` xiray

,dxxy bedpl yexcl e` ,xzide xeqi`

.dixagc dixz`aק"(מהרי שורש ומהר"ק ד"ע
כ `elitב)"בתשובה ,xira axl wfgedy ine .

ecixedl oi` ,dxxy dfi`a envra wifgd

lecb xg` myl `ay it lr s` ezlecbn

epnnרע"(ריב סימן epaא)"ש oae epa elit` .

mi`lnny onf lk ,mixg`l mincew mlerl

.zvw minkg mde d`xia mdizea` mewn

פ"(רמב מלכים)"ם מהלכות bdpnא yiy mewnae .

xegal bdpny e` ,aevw onf lr ax lawl

,mcia zeyxd ,evxiy ina(בו lk(כל la` .

oevxa eyr m` oky lke ,mdilr ldwd elawy

eilr xxzydl mlera lecb meyl oi` ,dxxyd

ecixedleבריב ".ש)"(שם
ערוה כתב כט)ש"וכך סע' רמה "xake:(סי'

yiy lky bdpnd eiykry mler ilecb eazk

ayiizdle xira `al xg`l xeq` xira ax

zn`ac ,xenb lfbe leab zbqd `ide dny

bdpnd did `l oencwd onfac `ed ok oiiprd

mkg `ayk `l` ax dl zxgea xir lky

ceak zwelg el didy `linn dxez uiaxde

k"b bidpde ipyd `a k"g`e qxt dfi`e

u"ayzde y"aixd z"ey ixtqn gkenck

epay dfa mb exn` okle c"dze w"ixdne

bdpn epinin epi`x `ly eiykr la` ,mcew

dfipelt ax mdl mixgea xird iyp` `l`

jk lr azk enr miyery s`e oecle zexedl

mipy jkeoke mlerl eze` oiwlqn oi` n"n

hxtae l`xyi zevetz lka heytd bdpnd

`hiyt dtl zxg` xirn ezxic xwir m`

olfb ded eleab biydl `ad lky `hiyte

c"rlp b"dkae ,`nlrc xikyn rxb `le xenb

z`c ,enewn `lnn elit` mcew oad oi` mbc

wxe mivex mpi` oad z`e xekyl evx eia`

d`xie dxeza enewn `lnn m`c `linn

."`picl xwir oke xg`n rxbi dnl

שכר מקבלים ישובים רבני בימינו ו.
כן ועל ומשונים, שונים בצינורות מהמדינה
פרנסתו, קיפוח משום אחר רב בהוראת אין

חו סידור על מצד"ואף שכר ליטול אסור ק
אחר רב אפילו וממילא המדינה. חוקי
העיר. לאנשי לפסוק יכול במקומו שנתיישב

בשו פסק סופר"כך חתם חו"(חת סי'"ה מ
`ilv:קסג) `ed heyt xac xne` ip` df"

zexedle exiagl yi` oia oecl oiprlc

mey zlawa llk `ilz `l xzide xeqi`a

`ede eilr mcedn mipax epzpy oeik dldw

mipaxd cg`k eixac lkl `ed ixd jkl ie`x

iwqita azky dnn zehiyta cnlp df xace

daeyza g"kw f"kw e"kw 'iq i"`xdn

`"pexa i"xdncxira my 'id m` elit`c

leki axl mdilr edlaiwe epnn lecb mkg

oecle zexedl enewna k"b ayiil xg`xwire
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z`pwe xic`ie dxez licbi meyn dfa enrh

mkg cinlz 'it`e dnkg daxz mixteq

my ezxic raew epi`c xirl `ay `ipqk`

wqt b"dkac xic`ie dxez licbi jiiy `lc

dxei `l i`dk lkc h"qw yxy seq w"ixdn

ipica oecl my azk n"n dixagc dixz`a

`nlcc inc xity oiyeciw xcqle zepenn

xira reawd axdn xzei c"ral dvexn `ed

mdl dncn oiqexi`e oiyeciw zekxa xeciqe

k"ra egely dyrp oi`y v"yl w"ixdn

הרב פרנסות האכסנאי יקפח שלא בתנאי (ובלבד
n"caבזה) xeviwa mifenx dl` mixace

df lkn d"nx 'iq seq c"i r"y zdbda

dldwd zlawa llk `ilz `lc x`ean

xak `linn jkl ie`x `edy lk `l` mdilr

mewna ayeiy g"za y"kne miny edycw

."ax my oi`y

החת רב"היינו כל שבעצם מדגיש ס
בכל ולדון להורות רשאי בעיר שנתיישב

דבר.
החת xai`"mipipra`ס:"וממשיך

xeaivd zllkl mirbepdmiqn zlhd oebk

zewcve ugxne p"kdae z"qe zeipepx`e

eze` ipiic lk oicd xwirny mdly zeycwde

`l` xaca 'irbep mleky dfl mileqt xird

'f 'iq seq n"g r"ya x`eank ebdp xaky

m` `hiyt k"` ,a"k 'irq f"l 'iq my oiire

el oi`e lera `yep epi`y xira ax yi

ezqpxt lhep wx mdn cg` mey mr zekiiy

xyk `edy `hiyt deya dey ldwd ztewn

g"z on xzei dxez oicn dl`k mixacl

dpdp my xcd dfyk y"kne my xcd xg`d

cnlnl mdl xkyp e` miqik ilra dfi`n

dvexn oi` xnel mixg`d elkeiy `hiyt

oa e"we ,xira reawd ax `"k epl rvenne

milibxe xira reaw ax oi` m` e"w ly epa

dl`k mipipra mdixac rivdle dfl gwil

`hiyt mixg` zenewnn mixg` mipax iptl

g"zd aiyedl mleray mc` mey leki `ly

mewna dl`k mipipra oiicl xira dzr xcd

oicd on md mixyk dl`d mipaxd ik mipax

dfd g"zde xir eze`a dribp mey mdl oi`y

eze`a ixdy xykz` `l bdpnd on 'it`

."xird eze` oiic iptl oecl ebdp `l xird

רב על שהתקבל רב עדיפות היינו
שהוא בכך היא בית כבעל בעיר שמתגורר
או העיר אנשי בין העיר בדיני לדון יכול
לו שאין מפני וכד' מסים בענייני להכריע
יושבים העיר שרבני נהגו וכבר בדבר, נגיעה
פסולים העיר שאנשי בעוד העיר, בדיני

העיר. אותה בדיני ולהעיד לדון
בשו כתב כך אומץ"ז. יוסף מז)ת (סימן

עצמו: הרב פסיקת דרך qa'על izi`xe"

y"n lr mixe`a azky mineze mixe`

xira epnn lecb yi m` jlnil jixvc jenqa

i`nc inp xzide xeqi` oiprl oke l"fe azky

oi`y mewna mixacd lka k"b bdep ip`e `py

mixtqa oiirl `gzeka `zriak heyt xacd

zenikgn zeize` ik xtqd jezn zexedle

zxaeb dgkyd d"era xy` dfd onfa hxtae

d"dlf oe`bd m`y eal l` ozi igde .l"kr

c`n lecb oexkf el didy dpn`p eprci xy`

.xtqa oiirn dide epexkf lr jneq did `l

x"xdn `ltend ciqgd axdn izrny oke

epcera od ezexrpay l"vf oeiig `ilcb

epiax oe`bdl jld diny '`hyewc `xz`

xeqi` oic le`yl d"dlf qip`fex i"xdn

ipa d`x el xn`e r"yd gzte epnn xzide

xake .r"yd oic eiptl `xwe jk xne` r"yd

mqxetn didy l"f axd zlecb rcep

aezkd oica df lk mre ezxikfe eze`iwaa

gzty cr oicd el zexedl dvx `l r"ya



כה מקומי―סימן רב של פסיקתו תחומי

195

xy` inzic inzi op`e .oicd el `xwe r"yd

zxaeb dgkyd aexe drici oexqg zn`a

mlkp `le yeap `l ji` diytpa yipi` rcie

azk xake .xtq mey ze`x ila skiz zexedl

lawy c"q oniq a"g awri zeay axd

ila dxei `ly dxen lkl ie`xy eizeaxn

dt lra dxendy exn`e .xtqa dligz oeir

dxen beqa qpkil aexw xtqd gzet oi`e

."y"r eax mewna dkld

לפני העומדות שהסמכויות כן על עולה
בימינו הלכה בפסיקת דאתרא מרא
ספר על כתובות הפסיקות מצומצמות.
כאשר ממילא משם. לדורשן צריך והוא
על מקובל מלכתחילה לישוב רב מקבלים
אותו דוקא לשאול צריכים הם שאין כלם
פסיקתו אף שהרי המתעוררת, שאלה כל

עפ במציאות"מוכתבת כן, ועל הפוסקים. י
הרב של ההלכתיות פסיקותיו ימינו
הלכתיות לשאלות מצטמצמות המקומי
כשפסיקתו קהילתו, מאנשי שנשאל
את מחייבת ואינה השואלים את מחייבת
צריכה פסיקתו ואף שאלו. שלא אותם
השואל של המוצא לקהילת עצמה להתאים

הפוסקים. גדולי ולדעות
הפוסקים הם ישובים שרבני נוסף נושא
למקומם. הלכתיות תקנות בקביעת הוא
את להפקיע שלא צריכות אלו תקנות
כן, לפני המקום מבני אחד כל של המנהג
כגון אחת, הנהגה סביב אותם לאחד אלא
שעון בגלל יותר מוקדם השבת את להכניס
עד ערים הילדים את להשאיר והקושי קיץ
תפילה, לגבי סדרים או מאוחרת, שעה

ס והוצאת את"קדישים, לאחד כדי ת
מכח לו נתונה זו סמכות ועוד. המנהגים
אבל התקנות, לקבלת השותף הקהל קבלת
עליו. התקבל שלא דבר על לכוף יכול אינו

תשובתו,ורק את ומסר נשאל הרב אם
קבלוהו שהרי כפסיקתו לעשות חייבים אז
חייבים אינם מלכתחילה, אולם עליהם,
יכולים אלא דאתרא למרא דוקא לשאול

אחר. שבמקום רבם את לשאול
השאלה את מעלה זה בנושא הדיון ח.
דוקא לשמוע צריך באמת מדוע היסודית
כל יישק פיו שעל בזמנים אף המקומי, לרב

הדבר. נובע מאין דבר,
נבע"ונלענ העיר לרב לשמוע שהחיוב ד

נחשבים שהכל מפני ראשית סיבות: משתי
הגדול חכם התלמיד שהוא לתלמידיו
לפני להורות לאדם אסור וכידוע במקום,
היה גדלותו מכח אמורא או כשתנא רבו.
כלם מגוריו, אזור או מקומו לכל מורה
צריכים זה ומתוקף תלמידיו להיות הפכו
מנהגיו הוראותיו את ולקבל לשאלו

ותקנותיו.
למרא השמיעה לחיוב נוספת וסיבה
ובכתב עליהם, שקבלוהו מפני היא דאתרא
צריך תחומים באלו במפורש נקבע הרבנות
נמנעו רבנים כן ועל העיר. לרב להישמע
שולחים והיו הרב של בהכרעות מלהתערב

רבם. את לשאול עירו בני את
בשו מצאתי הרד"כך יח)ך"ת "lkn:(סי'

bltend axdy mewndy epgked lirlc `d

exir ipa lke dil opixw dixz` my xc dfd

oi`e `ed `ax `xabe li`ed eizgz mitetk

ezenk exiraaxl mdilr edelaw xaky y"ke

mdipia dxez uiaxn dide mipye minil

oicixen oi`e ycwa oilrn ixinbedyr `ly

df liayay xn`py cr obedk `ly xac

zltz wxta l`ilnb oaxc `caerk edecixed

xn`py epnn lecb my `a `l mb xgyd

`ed oieya `wecc edecixed df meyn

zi`c xz`a zekxac `xza wxta opixn`c
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epnn lecba la` ,xab iedz `l onz xab

ogky`c b"r`e lecbd iptn ohwd dgci

opax epni`c `xza `aac `nw `wxta

iztcn `g` axl iaezi`l `iqgn `znc

`ly mzd ip`y edepin `l seqale `yixa

`kid la` eaiyedl epnp `l` edeaiyed

ycwa oilrn ocic oecpa `kdk edepn xaky

."oicixen oi`e

הרד בשו"ודברי מובאים מהרשד"ך ם"ת
יו צ)"(חלק סימן .ד

בשו מצאתי ציון"וכך שיבת כג)ת (סי'
הנו בן שמואל ז"לרבינו oecpaל:"ב. k"b"

oicd t"r ixdy hgeyd cbp on`p axd ocic

epikq d`xny cr hegyl i`yx hgeyd oi`

s`e i"g 'iq c"ei r"ya opiwqty enk mkgl

miyp` zepnl ebdp `pci`dc my x`eany

elgn mdle dwicae dhigyd lr mireci

enk g"z oic `kil dfd onfa mbe minkgd

h"k w"q my j"yd `iadymzqa `ed df lk

dxene axl ldwdn lawzp `ly xiray mkg

lawzpy `xz`c `xn yiy mewna la`

ezldw ipan lawzpy `ed reci ldwdn

xzide xeqi` xac lk lr gibydllr cegiae

on`p axd r"kl dfa gahd lre hgeyd

axe jk lr edepnid dldwd ipae li`ed

zeyxd ceyg `ed hgeydy envra d`exy

elqtl ecia dpezpdldwd ipay mrhn

jkl edepnidr"ya opiwqtc dnn sicr dfe

mkgd ipelt dxn`y dy`a d"tw 'iq c"ei

`idy xn` mkgde mzkd z` il xdih

zpn`p dy`dy s`e on`p mkgdy zxwyn

dl dxtqe aizkc dxezd onmkgd d"t`

eilr zkneq `ide li`ed dcbp on`poiire .

on`p mkgdy o"anxd mya xicnd 'ta o"xa

s"ixd zqxb `id oke dzaezk ciqtdl 'it`

el`yy wx xaca micr `kilc azkc my

."y"r `xwy gkzy`e mkgdl

בשו בקצרה יעקב"וכן חדות אהת ע"(חלק
לז) didy:סי' mgl dhn ly oecpd mb okle"

ipipr lke `xz`c `xn did n"n cigi ipta

eit lr oikzgp xirdmdilr edelawedide

oic el yic mzd ip`y okl xceq ab` oipw

."dgnen cigi

יסוד המקומית שהרבנות מדבריהם נלמד
כל התנאים ובימי הקהל. בקבלת כוחה
וקבלו המקום גדול על סמוך היה המקום
מותו. אחרי אפילו עליהם פסיקתו את

ע היתה לא אז באופן"והרבנות אלא מינוי י
עליהם וקבלוהו תלמידיו היו כולם טבעי
מאוחרים יותר בדורות הלכה. דבר לכל
שטחי והוגדרו הקהל של מינוי היה
מתקבלים ישובים רבני ובדורנו פסיקתו.
ועיקר קצובות לשנים ולא רבנות כתב ללא

וע לציבור תורה לימוד לשאלות"עניינם כ
הם אליהם נגשים היחידים או הציבור אשר
כדין לעשות צריך והשואל בדורו כשמואל
ולא נשאלו שלא לשאלות אבל לו. שהורו
ולכן לכך קיבלם לא הציבור הרי נתמנו

דאת מרא הראויאפילו מן תקנה חידש רא
בכוחו ואין לה, יסכימו הציבור שרוב

בשו ואף כהוראותיו. לעשות ת"לכופם
משה ח"(יואגרות ע)"ד סי' שהמחייבג הזכיר

הציבור. קבלת היא
מהעיר יחידים בשאלת שאין ונראה ט.
דאתרא. למרא זילותא משום אחר רב את
הוא דהכי. אדעתא התקבל עצמו הוא שכן

כרדב ולא רב האמורא שכל"אינו במצרים ז
למקום התקבל אלא למשמעתו. סרה הארץ
אבל פרציו, את ולתקן בניינו את לחזק כדי
דעתו את לקבל ולהכריח לפסוק דוקא לאו
ואם מוטב יקבלו ואם ההלכתיות. בשאלות

מחוייבים. אינם לאו



נחלתו חבל

197

ירושלים של רבה הגאון משם ושמעתי
לא שמעולם שאמר סלנט שמואל הרב
לכך, הגיע כיצד ושאלוהו דעתו. את המרו

דבר והורה תבע לא שמעולם מפני והשיב
לדורנו. ראוי וכן עליהם. יקבלו שלא שחשב

כו סימן
הצבאית הרבנות של וסמכותה תפקידיה

שאלה
היא הצבאית הרבנות "xn`האם

"`xz`cצה רבנות"של או "mrhn"?ל

תשובה
דרכיו בכל נוהג ישראל צבא בהיות א.

כל"עפ צבאית. רבנות היתה לא התורה י
עפ נוהג היה וההלכה,"הצבא התורה י

על"וע שתפקח לרבנות צורך היה לא כ
הצבאי המפקד בצבא. השבת ועל הכשרות
העם רוח חיזוק אף לכך. דואג היה
אלא הצבא על מוטל היה לא למלחמה
רבנות על ולא מלחמה משוח כהן על

מיוחדת. בנאומיצבאית מכבים בספר (ויעויין
בר-כוכבא). ובאגרות המכבי יהודה

הצבא מפקדי לפני נתעוררה אם והיה
לפני השאלה נשלחה חדשה, שאלה

בב כאמור עק"הסנהדרין "de`zie:ב)"(ס

mgl zia xean min ipwyi in xn`ie cec

dpgna mixeabd zyly erwaie ,xrya xy`

xy` mgl zia xean min ea`yie mizylt

['ebe] xrya(כג ב, irain`(שמואל `w i`n ±

y`a oenh :p"x xn` `ax xn` ?dil

ehyte ,opaxk i` dcedi 'xk i` ,dil `irainw

miyicb :xn` `ped ax .dil ehytc i`n dil

mizylt ixnhn eedc eed l`xyic mixeryc

envr livdl edn :dil `irain `we ,eda

envr livdl xeq` :dil egly ?exiag oenna

[jlne] ,dz` jln dz` la` ,exiag oenna

."ecia oigen oi`e jxc el zeyrl uxet

הרשב שם)"(בא"וכפי' min:ק ipwyi in"

`lc .dil `irain `w i`n mgl zia xean

min daxdy ynn minl a`z didy rnyn

xrya xy`ne dxez ef min `l` ,el 'id

."xn`w oixcdpq

בע זה הגנה"כל בצבא בימינו במהרה ה
של ביניים מצב נוצר בינתיים לישראל.
לכשרות, דואגת אשר לצבא רבנות מינוי

צה בכלל וכד' החיילים"לשבת ולצרכי ל,
סמכותה מהי לברר וצריך הדתיים,
בדרגה אם אפילו היינו, ההלכתית.
סמכות ישנה צבאית סמכות ובהגדרת
צריך ולהעניש, לפקוד הצבאית לרבנות

ההלכתית. סמכותה מהי לדון
אנשי בהסכמת מתקבל מקומי רב ב.

וע יבואו"המקום ואליו דאתרא, מרא הוא כ
ועל המתעוררות, ההלכתיות השאלות כל
בשאלותיהם המקום אנשי ינהגו פיו
הוא אם אף ההלכה. ומנהגי ההלכתיות
או הישוב מטעם נציגים בבחירת מתקבל
כפויים ולא הבוחרים נציגי הם הרי העיר

מסויים. רב עליהם להכתיר
הרבנות הרי המקומי לרב בניגוד
הגדודיים הרבנים בדרגת לא הצבאית,
הרב – המערכת ראש ולא והחטיבתיים

ע נבחרים אינם הראשי היעד"הצבאי קהל י
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ע מתמנים הם אלא, המערכת"שלהם, י
הקהל את מייצגת אינה שודאי הצבאית
שבמערכת לודאי וקרוב מופקדים. הם עליו
עליו שהקהל ליצור ניתן לא רגילה צבאית
הרב את יבחר אשר הוא הרב מתמנה

הצבאי.
הצבאיים הרבנים רוב מזאת, יתירה
אלא קבועה לטריטוריה אחראים אינם

מסויים חטיבה)לקהל או גדוד שלעתים(כגון
במקומות ולעתים אחד במקום נמצא
הזמן. כל מתחלף זה קהל ואף אחרים.
על פלוני ביום אחראי מסויים רב כלומר
אלה ולמחרת ביחידה מסויימים אנשים
הרב ואף מצטרפים. ואחרים עוזבים
ומחר אחת יחידה על מופקד היה אתמול

אחרת. יחידה על
הצבאי הרב אחראי עליו הקהל כל ועוד,
רב יש לחלקן אשר אחרות ממסגרות בא
במסגרות ובין מקומי רב אם בין קבוע,
הוא – רב לו עשה חייל ואם חינוכיות,
הציבור ורוב אחרים. רבנים עצמו על קיבל
הראשי הצבאי ברב ומחזיק רב לו שאין
כמה יודעים ואנו החילוני. הציבור הוא

הצבאי... לרב שלו המשמעת רמת
סמכות הצבאי לרב האם השאלה: עולה
עליהם אחראי שהוא הקהל כלפי תורנית,

רבנות כעין היא שרבנותו והוא"mrhn"או
פתרונות להציע ולייעץ, לסייע יכול
לסור מותרים והחיילים הלכתיים
מפני לכך כפויים אינם אבל למשמעתו

וע עליהם, קבלוהו לשמוע"שלא יכולים כ
האחרים. לרבניהם בכל

הנכנס כאילו לטעון הרוצים יש ג.
ובה אחרת לעיר כעובר הצבאית למערכת

וע דאתרא' 'מרא היא הצבאית כ"הרבנות
ההלכתיות. הוראותיה לכל להישמע חייב

כן. הדברים ואין
הפר ס"(אוח"כתב תצו ס' יט)"ח "jixv:ק

erawe eyxbzpy zg` xir ipa oica oiirl

zelew mda yiy xg` mewna ozxic

ebdpzi ji` mdly bdpnn zepeyn zexnege

ipa bdpnk e` mnewn bdpnk m` oiyxebnd

milretd yixae .my mzxic erawy mewnd

:opikxt ,elyn ezqipka lret :l"x xn`c `d`

`kidn ifgpe !dycg xira ?ibidp ikid ifgle

o"xde `"ayxd eazke !i`hewla ?ez`w

xnelk ez` `kidn ifgpe opikxtncebdpie

myn e`ay mewn eze` bdpnklkc opirny

e`a okidn diyp` aex rcep m` dycg xir

...l"kr myn e`ay mewn eze` bdpnk lkd

mixyre cg` mewnn mixyr e`a m` oke

xira mixg` zenewnn evawzp mixg`

t"r lkd eyrie bdpn mey o`k oi` dycg

mdipia zenkqd eyrie epwziy cr dxezd

l`yp 'i 'iq b"g 'eyza l"aixdne .aexd t"r

wfgd mexwd lr xeqi` mibdepd cxtq ipa lr

miaiig m` xaca oiliwnd `pihphyewl e`ae

alg wtqa xingdl ebdpy bdpnd miiwl

oilegc w"tc `iddl c"lc aiyde `ziixe`c

exwry micigia e` cigia ixiin mzdc

`xneg ea mibdep eidy mewnd eze`n mzxic

c"pa la` ,`lew ea y"na mzxic erawe

ax mr mec` zevx`n miyexb ep`ay©©

`nw opixn` `l i`d oebka zelidw zelidw

mi`ad eid miaexne miaexnc liha `nw

eid meie mei lkay did recie mrte mrt lka

,`al oicizrdn miiwl miaiig md k"`e

`xnegl mdizea` ebdpyzrc dfe .l"kr

oi` icicle :'n 'iq c"ei wlga m"cyxdn

ldw eyrpe e`ayk `l` miniiw mdixac

miaiig md `zydc `hyewa zxg`

oic el yi ldw lkc zenecwd mdizepwza
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bi 'iq `"g m"`xd azky enke xir

."...j"cxdene

בס שם כב:"וכן bedplק yi milyexia"

,i`hewl mleky itl mlerl zebdpnd ixneg

`xneg ebdpy zenewnn eidi aexdy xyt`e

."xaca xeqi`e

בצה"וא שהקהל כיון כולו"כ הוא ל
מקהילות – חייבלקוטאי הוא שונות,

ומקומו, ביתו כמנהג ולנהוג להמשיך
בין להכריע יכולה אינה הצבאית והרבנות
היא היותר לכל אלא והמנהגים, השיטות
ולבנות מכולם החומרות את ליטול צריכה

עפ אחיד ומנהג אחידה חומרות"פסיקה י
העדות. כל

הצבאית שהרבנות איפוא נראה ד.
להביא צריכה מזדמנות, בשאלות בפסיקתה
את להנהיג היותר ולכל השונות הדעות את
הסרים לאותם ביותר המקובלת הדעה
בתוך פיה. את השואלים או למשמעתה
מחייבות ההלכתיות הוראותיה אין הצבא,
רב להם ויש בצבא המשרתים החיילים את

להלן) שיוגדרו לשטחים לרבנות(פרט אם ולכן ,
לשטחים המקבילים פסיקה שטחי הצבאית
אין מקומיים רבנים מופקדים עליהם
לדעתם להישמע חייבים החיילים

עפ לנהוג אלא רבותיהם."ההלכתית י
מחודש הלכתי שטח כל מזאת, יתירה
גדולי של קודמת פסיקה בו אין אשר
להתיעץ הצבאית הרבנות על הפוסקים
שאם כיון לכפות, לא אז וגם ולהחליט
שהפעולה רבו לו פסק מסויים לחייל
כפסיקת לעשות חייב אינו הוא – אסורה

הצבאית. הרבנות
של טכניים תפקידים הצבאית לרבנות ה.
יין כמו הדתיים לחיילים צרכים אספקת
רוח חיזוק של רוחניים תפקידים ונרות,

החיים מקורות על והעמדתו הצבא
ברבש אמונה – המקוריים ע,"הישראלים

עפ ישראל גבורת וחיזוק ישראל י"בתורת
תפקיד ההלכתי בשטח אולם ישראל. תורת

בצה הצבאית בעיקרו"הרבנות הוא ל
יגדירסדרני אשר פקודות לקובץ לדאוג ,

בהם אשר השונים במצבים ההלכה מה
כל ועל ובמלחמה. בשגרה הצבא נתון
מצב הגדרת כגון: המתעוררת שאלה
יכולה אינה היא בשבת נפש כפיקוח מסופק

אא מחייב, באופן במצב"לפסוק המדובר כ
ברור. נפש פיקוח

הוראות קובץ להיות חייב היינו,
עם הצבאית השגרה במפגש הלכתיות
ויגדיר הצבא, כל את יאחד אשר ההלכה
החיילים לכל השונים במצבים ההלכה מה
לדוגמא, ההלכה. את יודעים אינם אשר
להכריע צריך – החול בימות צבאי מטבח

המקילות"עפ ההלכתיות השיטות י
כשרות רמת באיזו אוכל איזה והמחמירות
הוראות ליצור או הצבאי למטבח להכניס
הוראות על מתבססות אשר צבאיות
לגבי וכן כשר. יהא שהמטבח כדי הלכתיות
אחד צבאי שבמטבח נכון נראה לא שבת.
אחר ובמטבח בישול, אחר בישול על יאסרו
רגישות בגלל מסויים שבמוצב או יתירו.
בשבת, מסויימות פעולות יתירו המפקד

יאסרו. שכן ובמוצב
קהילות"כמו מכל החיילים שמוצא כיון כ

שונים, ומנהגים דינים קהילה ולכל ישראל,
כל את המאחד קו להיות שצריך נראה
שיוכלו כדי הלכתית מבחינה החיילים
יחדיו משימותיהם את ולבצע יחדיו לאכול

סדרי"עפ קביעת מעתה אמור ההלכה. י
כל את מאחדת חיים בדרך הצבאית השגרה
הרבנות תפקיד הוא זה התפקידים שדרות
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כשרות')הצבאית 'ועד סביר(מעין כאשר ,
הדרישות לפי לקבוע שיצטרכו להניח

וע והמרחיבות. לחומרא, כ"הקיצוניות
הרבנות מסויימות שמסיבות במקום
כדרישה לקבוע רוצה אינה הצבאית
את לספק צריכה היא ביותר, המרחיבה
ולדוגמא, המקפידים. אותם של הצרכים
ודאי 'חלק', בשר על המקפידים חיילים
להם להחליט יכולה הצבאית הרבנות שאין

וע כן, ההלכה ולאכול"שאין לנהוג עליהם כ
יכולה היא אולם 'חלק', שאינו בשר אף
בשר לספק אין הצבא שלרוב להחליט
או לכך. הנצרכים לאותם רק אלא 'חלק'
את יקבל חלוט מבושל בשר האוכל תימני

אע חלוטה, אוכל"מנתו אינו הצבא שכל פ
שאין ודאי תפילה נוסחאות לגבי וכן חלוט.
כנוסח להתפלל לכוף הצבאית הרבנות בכח
נוסח לקבוע יכולה היא אלא מסויים,
לספק חייבת היא זאת ועם כעיקרי, מסויים

עפ צרכיו את חייל הביתי."לכל נוסחו י
ע הוא"עולה הצבאית הרבנות שתפקיד כ

הלכתי. קביעתי ולא סידורי
המעוררות הלכתיות הוראות כן כמו
להחלטת נתונות אינן עקרוניות שאלות
וצריכה יכולה היא הצבאית. הרבנות
את להביא הדור גדולי עם להתייעץ
המרחיבה. בצורה ולהחליט פסיקתם
למשמעת לסור צריכים אינם החיילים

לכ אלא הצבאיים, פוסק"הפוסקים א
ולכן להקשיב. חייב הוא ואליו משלו,
הרבנות בסמכות אינן אלו הוראות

הצבאית.
בשבת, שמש דוד במי שימוש לדוגמא:
צריכים אלו הלכות בשבת חללים איסוף או
לפי ינהג והצבא ישראל, גדולי לפסוק
מקבל אינו מסויים וחייל והיה פסיקתם.

רבותיו אלא הצבאית הרבנות פסקי את
רשאי הוא הרבנות, כפסק שלא לו פסקו

מהן, לכופולסור הצבאית לרבנות ואסור
כך"וכשלכך על לדין להעמידו שלא כ

את ולא רבותיו, פסקי את מקיים שהוא
הצבאיים. הרבנים דעת

את לדעת צריכה הצבאית הרבנות ו.
לא הצבא, של הרבנים אינם רבניה מקומה.

ול אתהסדיר המסדרת היא המילואים. א
צבאיות, פקודות בתור ההלכתיות ההוראת
בגלל האסור את להכשיר יכולה אינה אבל
הצבא. שלטונות למרות אף נתונה היותה
מקורות: משני כוחה את יונקת היא

ת בהיותה הלכתית שדר"כסמכות ח
עפ החיים סדרי את מכוין ההלכה"במקום, י

הוא השני והמקור העולות. בשאלות ומצוי
לכוין אותו הפקיד אשר הצבא משלטונות
מסויימים בתחומים הצבאיות הפקודות את
לכופף יכולה היא אין אבל התורה. אדני על

וע הצבא, לשלטונות ההלכה אם"את כ
עפ האסורה משימה למלא הופקד י"הצבא

לאכול או בשבת להתאמן כגון: ההלכה
יכולה אינה היא כשרים בלתי מאכלים
איסור. אותו את להכשיר לה אסור וכמובן
התעוררות קודם עוד להסביר חייבת והיא
מותרת צבאית פקודה כל שלא השאלה,
של הראשונה ונאמנותה הלכתית, מבחינה
הצבא לפקודות אינה הצבאית הרבנות
ליישם כיצד הדרך את המורה לתורה אלא

עפ הצבא פקודות ובמקרה"את ההלכה. י
לתורה נאמנת להיות עליה חובה התנגשות

צבאיות. לפקודות ולא ולהלכותיה
המצמצם במובן רק אינו מקומה ידיעת
הפרדת בגלל המרחיב. במובן גם אלא
הרושם נוצר בימינו, מהמדינה התורה
עם כלום ולא לה אין התורה כאילו



כו הצבאית―סימן הרבנות של וסמכותה תפקידיה

201

ושבת כשרות הוא עניינה וכל המדינה,
הרבנות תפקיד וממילא התפילה, ונוסחאות
הלכה לתחומי מצטמצם הוא אף הצבאית
כולו לעם עיקרה התורה – היא ולא אלו.
ויורדת ומתפרטת הלאומיים חייו ולארחות
התפילה, ולנוסחאות ולשבת למטבח עד

בצה דברה ונושאי לתורה הרבנות"אבל – ל
תחומי בכל לומר מה הרבה יש – הצבאית
תגמול, ופעולות מדינות כיבוש החיים:
והל' צבאי, משפט צניעות, לחימה, מוסר

וע ושבת. אף"כשרות הצבאית הרבנות כ
ביחס עמדתה את לקבוע חייבת היא
עם לפני הפרק על העומדות לשאלות
בפרט. זו ובשעה בכלל, בימינו ישראל
עם להתאים יכולה אינה עתה עמדתה
הערך שלממשלה מפני הממשלה. עמדת

דמוקרטיה הוא פועלים הם פ"(אעבשמו
עי' מכליותיהם ורחוק בפיהם נישא זה ערך שאף

ב) יב, בראשירמיה העומד הצבאית ולרבנות ,
היא והדמוקרטיה התורה, היא הסולם

וע התורה. של מסויים במצב על"יישום כ
ולומר: ברור בקול לצאת הראשית הרבנות

צה ועל זאת! אוסרת פקודות"התורה לפי ל
האסורה בפעולה להשתתף אסור הצבא

כן"עפ עושה אינה היא וכאשר התורה. י
היא שרצים מיני לכל 'הכשרים' ונותנת
'מטעם', לרבנות בפועל עצמה הופכת
העוקרת הממשלה של 'מטעם' רבנות

ומגרשת.
את שלילי באור מעמידים אלו דברי ז.
בימים הראשית הצבאית הרבנות התנהגות

מיושביו. קטיף גוש לגירוש בהכנות אלו
שלא ממקומם קברים להעתיק שאסור כיון
הצבאית הרבנות אין תנאי, על נקברו
לרבנות אין לכך. בניגוד להכריע יכולה
הלכתית סמכות כל הראשית הצבאית
קטיף. בגוש הקברות בבית קברים לפנות

צה חללי משפחות צריכים"ואפילו אינם ל
הצבאית שלרבנות וכיון למשמעתם. לסור
חייליה, כלפי הלכתית סמכות שום אין

לה,"כש כפופים שאינם אזרחים כלפי כ
הלכת תוקף אין דבריהממילא לכל .1י

הצבאית הרבנות של ההתערבות כל
בתי הריסת או הקברות פינוי בשאלת
רבנות של פעולה דפוס היא כנסיות

."mrhn"ממשמעת סר והרב גזר השר
ובכך השר. מצות את ומקיים התורה

להיות הופכת הצבאית "ihehgהרבנות

"iakyהסתם מן עבירה. לדבר ומסייעת
להעתקת הצבאית הרבנות של התנגדות
ההתנתקות גזירת את תעצור לא קברים
ודאי הסתם מן החיים את מגרשים ואם
גוזרי את תעצור לא המתים שעקירת
הצבאית הרבנות אין זאת ועם הגזירה.

וראוי. מותר שהדבר להגיד רשאית
כרבנות הרבנות"mrhn"ח. רוצה

פקודה לסרב שאסור להכריע הצבאית
ראשית, בהתנתקות. להשתתף לפקודות
היא הצבאית שהרבנות לעיל הגדרנו כבר
הרוצים רק ציבור, או קהל ללא רבנות
יש אשר אחד וכל חייבים. למשמעתה לסור
ולעשות רבו את לשאול וחייב יכול רב לו

הגר1. נבנצל:"הערת לענא נכונה קטיף גוש את יפנו כרחנו שבעל הנחה הקברות."מתוך העברת ד
המחבר: הפכותשובת בפסיקתם הם אבל מקברם. המתים הוצאת מובנת העקירה, לאחר

לד עקירת"שותפים התירו כך ומתוך ישראל ארץ יושבי את לגרש ומותר שראוי פסקו קודם ע,
קברים.
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בשאלה המדובר מזאת, יתירה פסיקתו. כפי
דין כנגד פקודה על גזר השר בה עקרונית

וא לכך, יעזרו לא היּפּויים וכל אף"תורה, כ ִִ
את לבצע אסור הצבאית הרבנות לפי
כרבנות מתנהגת הצבאית הרבנות הפקודה.
שזו להודיע ובמקום קלאסית 'מטעם'

עפ האסורה אין"פקודה ולכן התורה י
לאיסורים. צידוקים למצוא מנסה לבצעה,
dlgzak jivrie dpy`xak jihtU daiy`e"

"dpn`p dixw wcvd xir jl `xwi ok ixg`

כו) א, .(ישעיהו

אריאל יעקב הגאון הרב הערת
משרת החייל החיילים. כלפי רגיל דאתרא מרא מעמד הצבאית לרבנות שאין צדקת אומנם
אישית משועבד ואינו משלו וקהילה בית יש בקבע שמשרת למי גם מסוים. זמן רק בצבא
שתהיה תיתכן לא שהרי המערכת. של דאתרא מרא היא אך הצבאית. הרבנות של למרותה

" בחינת רבנות לו שממנה הוא הצבא הלכתית. הדרכה ללא ישראלית צבאית עשהמערכת
רב כ"לך חלילה זאת לראות אין לכן ישראל. לצבא יאה וכך נאה כך מטעם". אלא"רב .

בעניינים דהיינו אותה, שמינתה המערכת כלפי רק היא הצבאית הרבנות של שסמכותה
הלכות לקבוע הצבאית הרבנות של וסמכותה חובתה המערכת. לכלל הנוגעים
אולם לתפקד. יוכל לא הצבא כן לא שאם להוראותיה להישמע החיילים ועל כלל-מערכתיות
משלו. רב חייל כל לו יעשה הכללית המערכת בסדרי פוגעת שאינה אישית להנהגה באשר

הרבה"לענ חצתה"ד זו שאלה הגירוש. של חוקיותו בשאלת להתערב צריכה היתה לא צ
אי למרות הממשלה של הוראתה את לבצע לצערנו החליט הצבא כולה. המדינה את

הרבה של שתיקתה יכולה"מוסריותה. היתה היא מדיבורה. יפה היתה בעייתי כה בנושא צ
" עצמם הרואים רק (לא החיילים בין מגשרת שהיתה בכך חשוב תפקיד שלא"דתייםלמלא (

רקעם בגלל לרוחם הבינו שלא מפקדיהם, לבין מוסרית, הלא הפקודה את למלא מסוגלים היו
לשירותה. ביותר הזקוקים בעיני לפחות התחזק, לא מעמדה השונה.

המחבר תשובת
צבאית. רבנות יצטרכו לא המלך דוד של כצבאו יהיה ישראל צבא שכאשר לי נראה

אי שגרה לשאלות בשעתו. כדוד לסנהדרין, אותן יפנו בוערות שאלות תהיינה צ"ואם
שאנו הבעייתי במצב כבחמורה. קלה על שומר הצבא כל כאשר מלווה רבנית במערכת
ביניהן, שוות שאינן רגלים שתי על שמתבססת כזאת למערכת צריכים אנו בימינו מצויים

בשניה. מכירה אינה החול) (רגל אחת כשלפחות
היתה מהצבא חלק היותה מצד הזאת, בעת לשתוק יכלה הצבאית הרבנות אם יודע איני
מאידך אולם מהעוקרים. לפרוש לה נותנת היתה לא הצבאית והמערכת לאמירתה, חשיבות
להיות רוצים היו ואם מוצא. ללא למצב להיכנס הצבאית לרבנות גרמה ההשתתפות

מצה לפרוש עליהם היה תורה ולדיני לאמונתם כנגד"נאמנים נשק בתור זאת טוען איני ל.
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בלתי מלך פקודת על בתשובה (ראה ועמשא אבנר כדוגמת אלא איום, ולשם העקירה
אינה שפקודתך כיון המלך לשאול ואמרו המלחמה וכלי המדים את שהחזירו חוקית),
לפעולות צידוק ולתת הזה למצב ביודעים להיכנס אבל לקיימה. מחויבים איננו חוקית

עפ ואסורות מוסריות הציבור."שאינן על הועמדו הם כך לשם לא – התורה י

כז סימן
ספר לימוד בסיום מצוה סעודת

שאלה
יש תורה בלימוד חלק איזה של לסיום
ספר בסיום האם מסכת. כסיום הגדרה

של"מהתנ ספר או משניות, מסכת ך,
נבוכים)הראשונים מורה לעשות(כגון יש

מצוה? סעודת
תשובה

בסיום ומשתה לשמחה המקור א.
בשבת הוא עלימוד `iia::ב)"(קיח xn`e"

milyc opaxn `axev `pifg ikc ,il iziz

."opaxl `ah `nei `pciar dizkqn

שלמה של פ"(בובים לז)"ק סי' "meiqe:ז

.devn zcerq `edy ipira d`xp inp xtqd

iazk lk wxtn di`x okeקי ע"(שבת ב)"ח
`axev `pifg ikc ,il iziz ,iia` xn`c

`ah `nei `pciar ,zkqn milyc opaxcn

."opaxlהפרק בסיום מו)וכן "dn`כתב:(סי'

zeyrle genyl `ed l`xyi bdpny ,opirny

lk wxtc `dne .devnd znlyda aeh mei

`zkqn miiq `ly in elit`c rnyn iazk

`dc .miiqnd mr genyiy dax devn ,ef

ikd elit` ,miiq `l `teb `edc b"r` ,iia`

oinfn didy rnyne .opaxl `ah `nei ciar

dil `pciar xn` `l `dc .enr mixg` s`

,i"yx 'ity dne .xn`w opaxl `l` ,`ah `nei

meyn e`l .daiyi y`x iia` didy itl

ike ,i"yxl dywc `l` .dyer did `l xg`c

didy cg` my iia` ly execa did `l

.dax devn `idy xg`n ,ezlef dyere xcdn

`ede ,daiyi y`x didy meyn ,'it ok lr

."ezlef devnl mcew

בשו פסק כו)"(יוע"וכך סע' רמו סי' :ד
genyl devn ,zkqn miiqnyk :dbd..."

.devn zcerq z`xwpe ,dcerq zeyrleפ'"(נ י
כתבי) כל פ' דאביי ומימרא נוחלין "....יש

רבה השירים בשיר נוסף מקור אב. (פר'
ט) ztlg`:אות oa oerny 'x mya oeniq 'x"

l"` ,jln ly eziaa lcb didy qeheilal

m` qeheilad xn` ,jl oz` dn l`y jlnd

mipa` il ozep `ed adfe sqk ip` l`ey

ipixd xn` ,il ozep `ed zeilbxne zeaeh

jk ,llka lkde jln ly eza l`ey'א (מלכים
dlildג') melga dnly l` 'd d`xp oeraba

dnly xn` ,jl oz` dn l`y midl` xn`ie

zeaeh mipa`e adfe sqk l`y` m`

l`ey ip` ixd `l` ,il ozep `ed zeilbxne

jcarl zzpe c"dd ,llka lkde dnkgd z`

dnkg dnly d"awd el xn` ,rney al

ytpe miqkpe xyer zl`y `le jl zl`y

k"ire jl oezp rcnde dnkgd jiig ± jaie`

dpde dnly uwie cin ,jl oz` miqkpe xyer
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epk lr cner did melg wgvi x"` ,melg

ivevn xetv ,wdep dn rcei `ede wdep xeng

milyexi `aie cin ,ivevn dn rcei did `ede

yrie zeler lrie 'd zixa oex` iptl cenrie

xfrl` x"` ,eicar lkl dzyn yrie minly

x"` ,dxez ly dxnbl dcerq oiyery o`kn

miaxa dxez cnlny in lky jcnll ocei

dnly dyr jky ,w"dex eilr dxeyy dkef

mixtq 'b xn`e w"dex eilr dzxye cnly

."mixiyd xiye zldwe ilyn

בהג"ועפי הובא פא"ז הגהה"(סוכה ו סי' ד
ipzge:ב) iriyz wtqa dxez zgny oiyere"

dxenb dcerq oipiayeya zeyrl oilibx dxez

milk`n mdl oipzepe ldwd z` oipnfne

yxcna bdpn ly exwir iz`vne miaeh

cenrie milyexi `aie mixiyd xiy zlgza

o`kn wgvi iax xn` 'ebe zixa oex` iptl

."f"`n .dxez ly dxnbl dcerq oiyery

באו שכ)ז"ומקורו באשכול(סוכה הובא וכן .
סוכה) הל' המנהגים(סוף ספר שמ, ע"(טירנא,

ט) ובשואות תרסט)"(אוע", .ח
עה"וברמב יא)ת"ן כד, מדרש(שמות מביא

סיני הר בתחתית השלמים אכילת על זה
בנ"ע אצילי וכן"י התורה. בקבלת י,

לאחר קהלת לספר הדרשה בתחילת
כראיה"שהרמב בשלמה המדרש את מביא ן

כתב: קהלת, ספר כתב ששלמה "`"xלכך

ly dxnbidl dcerq oiyery o`kn xfrl`

mixtq dyly xn`e w"dex eilr dzxye ,dxez

:epizeax bdpn did oke .y"diye zldwe ilyn

'eke opaxl `ah `nei `pciarע קיח ב)"(שבת
."mipebdd zexecd lka okeאת שוב ומזכיר

בנ ומוסיף:"אצילי סיני, בהר dlawaי oke"

zipy(עיבל והר גריזים minly(בהר zgafe

oke ,dxezd zxnbdl edfe ,zgnye my zlk`e

'dl egafie ,ycwnd zia zacpa ceca xn`

meia 'd iptl ezyie elk`ie zelere migaf

."dlecb dgnya `edd

של לגמרה אף מצוה סעודת ומצאנו ג.
כאמור תורה ללימוד רק ולא מצוה

ע"(בם"ברשב קכא ד"ב ט"ב ועד מניסן באב)"ה ו
לט באב:"ביחס eidו a`a e"h cre oqipn"

...dpyd lkl dkxrnd jxevl mivr mizxek

eze`ay itl migny eid ewqty mei eze`e

."z`fk dlecb devn oinilyn eid meiוכן
ע"(בי"בנ נ genyl:ב)"ב bdpn `edy mbe"

oiyer dnilydyky dnk cr devn oipra

."h"ei dzyne dgny

לשלמה ביחס המדרש הובא ובאבודרהם
המילה. על מצוה לסעודת בקשר המלך

ספר לימוד על סיום שאף ונראה ד.
של ספר ואפילו משניות מסכת או במקרא
חשיבות בו יש אחרונים או ראשונים
לסעודת נחשבת בסיומו מצוה וסעודת

ואע יוצאים"מצוה. אחת במילה שאפילו פ
הגר"י בביאור כאמור פאה"ח למס' א"(פא
חלק"בכא),"מ סיום או מצוה סיום ז

עליו לעשות ויכולים שמחה בו יש מהתורה
מצוה. סעודת

בשו כתב יאיר"כך חוות ע)ת "n"ne:(סי'

xnb zngn ziyrpy xg`c di`x jixv oi`

l"p oke ,devn zcerq l"d i`ce devn xac

qp el dyrpy meia qpd lra dyery dcerq

ycew ilke z"q ozpy in dyery dcerq e`

.pk"dalcgi micnely dxeag zcerq oke

xtq exnbyk."

משה"ובשו אגרות קנז)"(אות סי' א :ח
aygp m` `xwn xtq cenl meiq xaca"

oicdy c"rl d`xp n"n la` ...devn zcerq

dxez ly mixtqd oeira cenl s`c zn`

,devn zcerq meiqd aiygdl yi inp azkay

cnll zkqn meiq `wec e`lc epivn `dc
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`l`yi inp onf jyn dkynpy devn lk

dneiqa dgny.a`a e"hn di`x `iane ..."

יציב"ובשו דברי ה)"(אות אות צד סי' :ח
m` ,all mixeqnd mipiprn `ed df zn`ae"

dxez ly dxnb lr eala dgny yibxn

e` q"yd miiql dkfy efern `ed 'd zecge

c"kn 'it` e` zeipynd 'it`e `zkqnd

ik i"x `"r f"i sc zekxa i"pt oiir ,mixtq

libx didc 'eke aei`c `xtq miiqn ded

ax oeira ecnly epiide ,y"iir meiq zeyrl

,l"fkge w"dez ixac oiadl mixacd wnere

okez jezl e`ay oin`z iz`vne izrbie

mipzepe mignye miyy eide 'wd mdixac

,xtqd miiql ekfy lr z"iydl d`cede gay

ecenil lk m`a k"`yn ,devn zcerq iede

xya lek`l ick mixdd lr blcnk wx

gny epi`e zern ztiq`l e` oii zezyle

xcba z`f `dz dnl ,devn ly dgnya llk

`nlrc `aex xza n"ne .devn zcerq

mignye 'qnd lr mnvr mirbiny opilf`

devnd zecge meld cr eribd c"qay

ied `zlinc `nzq dfle ,mzeyi lk d`lnn

cnelyk dnecke wxta k"`yn ,devn zcerq

i`cea ,devn ly dgnyd el oi` dfnc lwpa

."c"qa a"fe devn zcerq ied `l

אומר"ובשו יביע או"(חת כו)"א סי' היקלח
לעשות יכול משניות מסכת בסיום שאף
לעצמו שרק החמיר אולם מצוה סעודת

למדו. שלא לאחרים ולא
לגר בשו"וכן יוסף דעת"ע יחווה א"(חת

מ) oe`bd:סי' zrc ,zeipyn zkqn miiqnde"

seqa daeyza xniidqclid l`ixfr iaxחלק)
שע עמוד דעה zeipynד)"יורה zkqn cenily ,

oiprl devn zgny meyn eneiqa oi` ,cala

epiax yexit mr zeipynd cnl m` elit` ,df

oian ipt z"eya azk oke .`xephxan dicaer

ק"(חאו סי' dnlyג)"ח oipa z"eya mle` (סי'.
zaygpט)"נ zeipyn zkqn meiqa s`y ,azk

dpynd cnel m`y d`xpe .devn zcerq

dicaer epiax yexit mr dpadae oeira

yecwd axd bidpd oke .lwdl yi ,`xephxan

z"eya `aede .oi'fexn l`xyi iax x"enc`d

`iprc `zqwxt`קנ cerד)"(סי' d`xe .

dcyd ixt z"eyaצ סי' ב' סי'"(חלק ג' וחלק ב,
y"nא)"צ it lr lwdl mikenq `iadl yie .

dax `xwie yxcna('ג אות ז' ax(פרשה xn` :

zekfa `l` zeqpkzn zeilbd lk oi` ,`ped

dzr mieba epzi ik mb ,`nrh i`n ,zeipyn

mz`e li`ed ,d"awd xn` .'eke mvaw`

eli`k mz` ixd zeipyna miwqrzn

zia z"eya oiir cere .y"r zepaxw miaixwn

l`xyiמ oi`yז)"(סי' d`xp mewn lkne .y"r

,zeipyn zkqn envra cnly inl `l` lwdl

zkqn cnly cigi la` ,xeav oia cigi oia

elk`iy mixg` mb oinfdl ie`x oi` ,zeipyn

."oiie xya enr

הגר שאף שבסיום"ונראה יסכים יוסף ע
להם שאין טהרות מסדר משניות מסכת

נדה)גמרא למס' כאמור(פרט עמוק ולימודם
שבת עבמס' zexdh",:א)"(לא xcq df zrce"

אחרים לזמן אף ויכול בגמרא כמס' דינה
לסיום.

מסקנה
מהתנ ספר או מהראשונים ספר ך"בסיום

ראוי משניות מסכת או בעיון שנלמד
מצוה. סעודת לעשות
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כח סימן
באוהלים מזוזה

שאלה
חייבים בקביעות אוהלים יושבי האם

במזוזה?

תשובה
הרמב כתב פים"א. ברכות ה"(הל' :ב)"א

lczydl aiig mc`y dyr zevn yi"

dkeqe oilitz oebk dze` dyriy cr secxle

itl ,daeg oi`xwpd od el`e xteye alele

devn yie ,zeyrl mipt lk lr aiig mc`y

dfefn oebk zeyxl oinec `l` daeg dpi`y

aiigd ziaa oekyl aiig mc` oi`y dwrne

dfefn dyriy ick dfefnoekyl dvx m` `l`

ayi dpitqa e` ld`a eini lkaiig epi` oke ,

zevn lke ,dwrn zeyrl ick zia zepal

dpi`y devn oia mewnl mc` oiay dyr

dilr jxan daeg `idy devn oia daeg

."dziiyrl mcew

הרמב דברי פטור"פשט שאוהל ם
במה וכי מדוע, השאלה אולם ממזוזה,
שחייב. מבית מוחלטת בצורה שונה אוהל

הרמב שסברת נראה הוא"ויותר שהאוהל ם
ובדר הדינים"ארעי כלל בו נתמלאו לא כ

ואינו קבוע שהוא אוהל אולם המחייבים
יתחייב. בית דיני כלל בו ויש לקיפול עומד

ערוה"וכ כו)ש"כ ס' רפו il:(סי' d`xi oke"

i`xr zia eyryk df dpitqay ziac jd

miza mda yiy eply zepitqa la` ,dpitqa

dxic `id ixdy dfefna zaiig mireaw

."dreawה"וא לאוהלים."כ ה
הרמב כתב וספרם"ב. ומזוזה תפילין (הל'

פ ה"תורה xg`e:א)"ו ziaa yi oi`pz dxyr"

m`e ,dfefn el zeyrl ea xcd aiigzi jk

el`e dfefnd on xeht odn cg` i`pz xqg

zen` rax` lr zen` rax` oa didiy :od

el didie ,zefefn izy el dpiidzye ,xzi e`

,zezlc el eidie ,dxwz el didze ,sewyn

,xzei e` migth dxyr deab xryd didie

,mc` zxicl ieyr didie ,leg ziad didie

."raw zxicl ieyre ,ceak zxicl ieyre

דבריו. לרוב הסכימו והפוסקים
באוהלים קיימים התנאים שרוב ונראה
על להיות צריך הדיון ועיקר גדולים,
נוצר האוהלים ברוב הפתח הפתחים.
ללא הצדדים משני יריעות של מקצוות

מיוחדות אינםמזוזות מוטות שני יש אם (וגם
האוהל) מתיחת לשם אלא פתח יצירת והלשם ה",

מקיר או הגג מיריעת שמורכב למשקוף
פתח. בו שנפתח האוהל

הריטב כתב עא"ג. יא "i`n:א)"(עירובין

iqei axe inegx ax da ibilt i`niy igzit

oewiz my oi`y 'it .itwy dil zilc xn` cg

."l"f i"yxtk `lce ,cvd on zefefnומתבאר
בתוך מזוזות היכר לו שיהיה שצריך מדבריו

הפתח.
הטור רפז)"(יואולם סי' "m`eכתב:ד

ilzeky ,aiig dfk geixd lk `lnn gztd

."zefefnk oiaeyg oiccvd ony ziadוכתב
נחשבים"הב כתלים שראשי כטור י

וכ הט"כפצימין. סקז"פ רפז ולפיא)"(סי' ז".
להם ויש מתוחות שיריעותיהם אוהלים
אלו נחשבות היריעות מסופי שנוצר פתח

כמזוזות. בקצותיהן
החזו ה)"(אוא"אמנם אות (ג) קיא כתבח

בולטים להיות צריכים והמשקוף שהמזוזות
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למזוזות שיחשבו כדי הקירות מעובי מעט
אינם הקירות או היריעות וקצות ומשקוף,

ומזוזות. כמשקוף להחשב יכולים
למ – למשקוף באשר הדין וכן ד"ד.

לכאורה למזוזות משמשים קירות שסופי
אולם"ה כמשקוף. תחשב תקרה שסוף ה

ויותר מטר עוד עולה האוהל קיר אם
הוא אף יחשב אם לדון צריך מהפתח,
פחות דינו יהא לא ואולי כמשקוף.
תחילת לפני יש שאם כקשת ממשקוף
המזוזות בגובה טפחים עשרה ההתעגלות

אע כמשקוף, צורת"נחשב לו שאין פ
וצ רגילה, ע."משקוף

מתכת, שלד על הנסמכים ובאוהלים
שבפינות המוטות את לחשוב שאין נראה
שנועדו כיון הפתח כצורת או קירות כקצות
מזוזות לשם ולא האוהל את להחזיק רק

ומשקוף.
כמו אלא"ה. דלת ללא הפתח באוהלים כ

לגלגלה שניתן או הצידה המתקפלת יריעה
הרמב שיטת מעכבת,"למעלה. שדלת ם

השו מעכבת"אולם אינה שדלת פסק ע
וכראב"כרא הרמב"ש דעת את והביא ם"ד,

י א."בשם

שליט אריאל יעקב הרב והגאון א"ה.
בתשובה חפסק תורה של מג)"(באהלה סי' א

יתלו או יקבעו בקביעות אוהלים שיושבי
מזוזה מונבזלזכרוןבפתח בית כדוגמת

במנחות"עפ הגמרא עי lwna:ב)"(לב d`lz"

da oi`e dpkq ± zlcd xg` dgipdy e`

oiyer eid jlnd fapen zia ly ,devn

."dfefnl xkf ,ok odizewcpetaרש י:"ופרש
da xnzyn ziad oi`y miwifnd on ± dpkq"

eid .dzklidk gztd zxeva dprawiy cr

zia epiid wcpet ± ok odizewcpeta oiyer

oiaiig oi`e jxca mikxc ixaer ea oiply

onwl `ipzck `ed raw zxic e`lc dfefna

lk l`xyi ux`a iwcpeta xcd zlkzda

fapen zia lye ,dfefnd on xeht mei miyly

zefefn oi`yep jxca mikldn eidyk jlnd

mdnrxwad cr lwna wcpeta oze` oileze

dfefnl xkfzxic mlerl oixc eid `ly itl

."ezeklna xirl xirn did jled `l` raw

שה מזוזה"ונראה לתלות ראוי כאן ה
ברכה למזוזהללא תשתכחזכר שלא כדי

בעיר האוהלים מדיירי מזוזה מצות
האמונה.

כט סימן
בסככות מזוזה

שאלה

האמונה עיר מיושבי עצמונהחלק (עקורי
גדול תעשייתי מבנה בתוך לעצמם שהכשירו

זמני) מחנה האהליםובצידיו ליד סככות עשו
בתוך גדול שהחום כיון והמגורונים
מזוזה לקבוע חייבים האם בתיהם,

לסככות? בכניסה

תשובה

בדר אלה: סככות תיאור השלד"א. כ
מבד. או מעץ מחיצות ומוקף עץ עשוי
תקרת טפחים. מעשרה גבוהות המחיצות

בד מכוסה חלקן אצל (פלריג)הסככה
שאף לציין ראוי אולם בד. ללא וחלקן
מעליהן מקורות מכוסות שאינן אותן
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התעשייתי. המבנה של גבוהה בתקרה
מזוזות ישנן בסככות הפתחים לרוב
מן הוא המשקוף ברובן אולם ומשקוף,

ע ולא הסוכות"הצד רוב המזוזות. ג
לדירה. המשמשים אוהלים בפתחי

הרמב פסק וספרם"ב. ומזוזה תפילין (הל'
פ ה"תורה xg`e:א)"ו ziaa yi oi`pz dxyr"

m`e ,dfefn el zeyrl ea xcd aiigzi jk

el`e dfefnd on xeht odn cg` i`pz xqg

zen` rax` lr zen` rax` oa didiy :od

el didie ,zefefn izy el dpiidzye ,xzi e`

,zezlc el eidie ,dxwz el didze ,sewyn

,xzei e` migth dxyr deab xryd didie

,mc` zxicl ieyr didie ,leg ziad didie

."raw zxicl ieyre ,ceak zxicl ieyre

הנ התנאים דיני את פרט הפרק ל."ובהמשך
השיג:"והראב l`ד zezlc el eidiy"

ipy oiay xryae xiv xkid meyn `l` xn`p

oi`e o`kne o`kn d`ivi mdipyl yiy miza

xkida `l` irvn`d xryl dz`ia zxkip

`yixa iyc raw el xn` jkitle eay xiv

."l"kr

שהראב הרמב"יוצא על חולק ם"ד
לחייבו"שאי כדי דלתות יהיו שבפתח צ

ובשו סט"(יוע"במזוזה. רפו סי' פסק:ו)"ד
.dfefna aiig ,zezlc el oi`y t"r` ,ziad"

."xhety in yieפוסק שלהלכה ומשמע
כרמב"השו שלא כרא"ע אלא שהביא"ם ש

רפו)"(יוהטור סי' הבד וכן שרש". כתב י"י
הראב עם מסכימים והרא"ותוס' ולכן"ד ש.

במזוזה. חייבות דלתות אין שלסככות אף
תקרת אלא תקרה להן שאין סככות ג.
הסככות על מצלה התעשייתי הבנין
להן שאין מפני ממזוזה פטורות לכאורה
זו, קביעה על להקשות שיש אלא תקרה.

הרמב מתנאי כאחד מופיעה ם,"אשר

אינה החצר שם אף שהרי חצרות משערי
ואעפ הטור"מקורה פסק רפו)"(יוכ סי' ריש :ד

zepicn zexivg ixrye miza ixry cg`"

."oiaiig olek ...zexiire

לרא קטנות יא)ש"בהלכות סי' מזוזה (הל'
onכתב: oixeht i`niy igzt ipd `ax xn`"

zilc `pixg` `pyila i"yxty dne ...dfefnd

rxb inc dyw ,dxewn ziad oi`y dxwiz edl

`zi`ck dfefna oiaiigc zexvg ixryn

`neic w"ta,(א יא, di`x(דף oi`c l"ie

ynyne jk zeidl ekxc xvgc .zial xvgn

zial ie`x epi` zia la` .mizad zxicl

ziac l"f m"anxd k"ke ,dxewn epi`yk dxic

."dfefndn xeht dxwiz el oi`yשלפי ונראה
ללא"הרא שתשמישה כיון חייבת חצר ש

מקורה. כשהוא רק חייב ובית קירוי,
לרמב חצר"ואילו מדוע אחר טעם ם

פחייבת ה"(שם `dxcqk:ז)"ו xry zia"

iptn dfefnd on oixeht xicde dpibde zqtxne

oiaiigd miza eid m` ,dxicl oiieyr mpi`y

."dfefna oiaiig el` zenewnl oigezt dfefna

באר: ח ixryובהלכה cg` jkitl"

ixry cg`e ze`ean ixry cg`e zexvg

ixdy dfefna miaiig lkd zexiire zepicn

elit` ,okezl oigezt dfefna oiaiigd mizad

dfl gezt dfe dfl gezt df miza dxyr

,oiaiig olek dfefna aiig iniptde li`ed

xvgl dpibd on geztd xry exn` df iptne

."dfefna aiig

הרמב לפי חייבים"היינו חצרות שערי ם
המשמשים לבתים פתוחה שהחצר משום
להיות צריכים אלו שערים ואף לדירה.

ומשקוף. מזוזות שתי בעלי
הרא שלפי שדין"נמצא לומר ניתן ש

חצר כדין אלו מקורות שאינן סככות
וע קירוי לה אין כלל חייבות"שבדרך כ



כט בסככות―סימן מזוזה

209

וכש בניין"במזוזה, תקרת שיש אותן כ
שיתחייבו זה בקירוי להן ודי עליהן גבוהה

הרמב ולפי הן"במזוזה. אלו סככות אם ם
החייב בית שהוא למגורון מבוא מעין
כיון מקורות אינן אפילו חייבות, במזוזה
בצד עומדות ואם למגורון, פתוחות שהן

ואי למגורון דרכן"הכניסה לבית להכנס צ
כיון לאוהל פתוחות הן ואם פטורות.
הסככות שערי אף פטורים הללו שהאוהלים

פטורים.
שבשו ראיתי הלוי"עוד שבט סי'"(חת ב

שנמצאקנא) תקרה ללא שחדר לומר רצה
הקירות שאין אף מקורה, גדול באולם

לתקרה, וחייבמגיעים כמקורה החדר נחשב
וע1במזוזה מקורה". הסככה שאם נראה כ

היא מקורה מקום תחת נמצאת שהיא או
במזוזה. חייבת

הרמב שיהיה"ד. לחיוב בתנאיו הזכיר ם
בתחילה כתבנו מזוזות. ושתי משקוף לבית
החיצוני הצד מן המשקוף הסככות שברוב
ולא הסככה. תקרת מתוחה אליו ועד
מן משקוף בדין ישירות שהעיר מי מצאתי

הריטב לשון מזוזה. לעניין (עירוביןא"הצד
ע שכתב:ב)"יא ברורה aiygאינה `lc"

zecner zefefn yiyk `l` dfefn oiprl gzt

,zegtd lkl dxyr zedeab cvd on zeey

lkl xie` migth drax` dfefnl dfefn oiae

dey sq dlrnl `diye ,gzt xeriyk zegtd

."sewyn oirk mdilr oezpשניתן חושב ואיני
פוטר הצד מן משקוף האם מדבריו לדייק

ממזוזה.
פיתחי מדין בכך לעיין שצריך ונראה

הרא יא)ש"שימאי. סי' מזוזה "`xnכתב:(הל'

dfefnd on oixeht i`niy igzt ipd `ax

ע לג daב)"(מנחות ibilt i`niy igzt i`n .

edl zilc xn` cg sqei axe inegx ax

edl zilc .itwiy edl zilc xn` cge dxwiz

swey zlcdy mewn 'it eyxit 'qeza dxwiz

dtikd ipa` `l` dey epi` dlrnln da

edl zilc inp .z`vei zg`e zqpkp zg`

.dneg ipiy enk zehlea mipa` `l` itwiy

oiaexirc w"ta 'i` b"dke(א יא iab(דף

."dkeq

הטור רפז)"(יווכן סי' gztdכתב:ד oi`"

aeigd mewna cner `ed elit` dfefna aiig

izy el `dzy cvik epewizk ieyr k"``

zefefnmdiab lr sewynesewynd oi` m`e

oa` `l` xyi dlrnl eilr swey zlcdy

`l` xyi dfefnd oi`y e` `vei oa`e qpkp

."xeht `vei oa`e qpkp oa`אדם החיי (וכן
משקוף שדוקא הטור דברי הביא ה] סעיף טו [כלל

המזוזות) גבי .על
שימאי לפיתחי נוספים פירושים ניתנו

ממזוזה. הפטורים
עבאשכול עג מזוזה "ite'כתב:ב)"(הלכות

ea oiqipkny awp eay gel ur itwy oe`b

oky dxwz yixtc o`n inp `ki`e .zlcd xiv

zayl oab lr dxwz dyery migzt jxc

oibdl ,mixryd igzt zaqna dizgz

iptn minybae dngd iptn dnga mdizgz

di`xe ikd `z`eaxn cgl gkzy`e .minybd

edl zilc xne` `edy in ixack `edy xacl

edl zilc xne`y in ixack e`le ,dxwz

oixehty mixry dyya epny dn itl ,itwy

צל1. שו"ודבריו ועי' במזוזה חייב ד' על מד' קטן שהחדר שאף שפסק אחרת, בנקודה (יו"ע סי'"ע ד
ו-יד). יג סעי' רפו
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zilc epn `le ,dxewn epi`y xry dfefnd on

ea oi`y yxtzi i`niy yexte .llk itwy dil

mc` xnelk ,i`ny` owf oeyln `ede ,melk

dpeaz `le dnkg `l ea oi`e d`xn ea yiy

,dnkgn mwix `ede mc` lk zxevk ezxeve

`ede gzt zxev el yiy gztd `ed jke

dnga eizgz ayil leki mc` oi`y ,dlebn

iptn ,minybd iptn minybae dngd iptn

."eiab lr eixiw oi`y

יראים ת)ובספר בהסבר(סי' "zilcכתב

oa`a e` ura jezg mewn 'it" :"itwy edl

dfi`e `xnegl opicare eilr swey zlcdy

."dfefna aiig didiy

ען"הרמב לב inpכתב:ב)"(קידושין oke"

opixn`ל ב')"(מנחות igztג dfefn oiprl

."sewyn my oi`y miwx xnelk i`niy

עא"והריטב יא dilבאר:א)"(עירובין zilc"

,dlrnl mivext migztdy l"f i"yxt .dxwz

dxwz my epzp `ly xnel `l` oekp epi`e

dfa `veik lke sewyn aezkd oeyla `xwpd

."`nlra xegk `l` epi`

מיימוניות בהגהות פוכן שופר ה"(הל' ב)"ד
jkqlכתב: miribn mipwd ipy m`y d`xpe"

iy igztl inc `le b"r dpw jixv oi`yi`n

dlrnln melk eilr oi`y dxwz edl zilc

."d"ia` ,dpw mewna `ed jkqd `kd la`

פירוש פירושים. מספר כאן שיש ונראה
מפני תקרה אין עצמו שלשער האשכול
מפני לשערים מתחת להיכנס נוהגים שהיו
משקוף שאין שני פירוש והגשמים. החמה

וע מזוזות,"כלל שתי בעל פתח כאן יש כ
הרמב כתבו הריטב"וכן והראבי"ן, ה"א

הרא"בהגה של שלישי ופירוש והטור"מ. ש
הדלת של סגירה מאפשר שלא פתח –

אליו.
הראשונים הפירושים שני שלפי ונראה

תקרה יש שהרי חייב הצד מן משקוף
הרא לשיטת ואף המשקוף. עד ש"המגיעה

אע על"והטור משקוף כתב שהטור פ
דלת שיש במקום דוקא שייך זה גביהם,
כלל מפריע זה אין דלת שאין במקום אבל

וא הצד. מן שאף"שהמשקוף ההלכה לפי כ
נראה במזוזה חייב דלת לו שאין פתח
במזוזה. חייב הצד מן משקוף עם שפתח
הוא המשקוף שהרי בדבר גדולה וסברא
פתח. צורת להן ונותן המזוזות בין המחבר
ההפוך בצד המשקוף כאשר דלת עם בפתח
זה הרי פרוץ נשאר המזוזות ומעל לדלת,
נמצא הוא שאם וכמובן שימאי, כפתחי
לסוגרה ניתן לא הדלת נמצאת בו בצד
בצד והמשקוף דלת ללא בפתח אבל כראוי.
די תקרה, והמזוזות המשקוף ומעל החיצון

מפירש להסתייע וניתן החיצוני. י"במשקוף
פמ ו)"(בראשית פס' sewyn:א oeyl zeheag"

."eilr dknd zlcd ici lr cinz heagd

עליו חובטת הדלת שאין משקוף אולם
להיות צריך אינו אף דלת בו שאין מפני

ע המזוזות."דוקא ג
בשו ומצאתי יעקב"ה. חלקת ח"(אות

קפד) מוהרסימן הגאון תשובת נחום"את ר
אבד ספר"וויידענפעלד מחבר דאמבראווי ק

נחום" הגר"חזון הכוכב"(אחי בעל מצ'אבין י
כתב:מיעקב) וכך

cvd on t"dev ipdnc inlyexid zhiyae"

xirdl izrca dlr olic q"y cbp `edy

wx llk zwelgne welig dfa oi`c zeycg

xn`c i`nl `ede ,'ixz` ik xne 'ixz` ik xn

,i`niy igzta `idd `ipz ik `"i oiaexira

cg i"xe g"x da ibilt i`niy igzt i`n

dl zilc xn` cge itwy dl zilc xn`

on dlrnl oipa melk oi`y i"yx 'it ,dxwz

ey`x cr gztk welg lzekd lk `l` gztd
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dpwe o`kn dpwe o`kn dpw exn`y t"deve

,l"kr odiab lrt"dev lkc cenll yi dfn

t"dev oebke mdiab lr dpw oi`ycvd on

i`niy igzt llka iedoewza g"ewnae .

oia wlgl i`niy igzt oiprl azk oiaexir

,i`niy igzt mb ipdn t"devac zayl dfefn

mbc ezernyn l"pd i"yxitn dxe`kle

'da y"`xe b"l zegpn 'qez 'ire ,ok t"deva

oiprl i`niy igzta `kd ipync `dc dfefn

...'ipzn dkeq

ipy ixac welig xity ayiizn dzrne

cvd on t"deva xn` olic q"yc ,micenlzd

ipdnc xn` inlyexiae ,melk `le dyr `l

t"devc xen`d itlc meyn ,cvd on t"dev

,i`niy igzt llka ied cvd onok m`

icarc my ipa ux`a dixz` ik inlyexid

on gztd zxeva mb ipdn jkl i`niy igzt

cvdenewn itl ilaa q"ya ok oi`y dne ,

."`zcg dxrde dti zltlt `ede ,laaa

מן משקוף שנהגו במקום דבריו, ולפי
במזוזה. חייבים יהיו שימאי פתחי גם הצד,

נ ולכן שכתבנו. לדברים תוספת בכך ל"ויש
שלרמב דלת"למעשה אין שאם וסיעתו ם

פסול, הצד מן משקוף אף ממזוזה, פטור
פתח ונשאר עליו שוקפת אינה הדלת שהרי

למ אבל למשקוף. הדלת שאי"בין בדלת"ד צ
דסו כשר, הצד מן משקוף משמש"– ס

הצד. מן שהוא לן איכפת ומה כמשקוף
הראבי דברי את להוסיף ניתן ה"עוד

מגיעות"מהגה המזוזות שאם סוכה לגבי מ
כאן ואף כמשקוף, הסיכוך נחשב לסיכוך

וכ כמשקוף. הקירוי יחשב מקורה פ"בסככה
יצחק מנחת צא)"(חבתשובת סי' .י

שהסככות כיון תשמישן, לגבי ו.
חייבות לזמן קצובות ואינן לדירה משמשות

היוצרים מסוכות הדבר וילמד במזוזה
בסוכה עשנאמר meyn:ב)"(ח iel iax xn`"

miptl ef mixvei ly zekeq izy :xi`n iax

,dfefna zaiige ,dkeq dpi` ziniptd ,efn

?i`n`e .dfefnd on dxehte ,dkeq dpevigde

aiigzze ,ziniptd xry ziak dpevig iedz

."riaw `lc meyn ± !dfefnaרש י"ופירש
סוכות)"(ד שתי ilk:ה ixvei jxc did jk"

ef zekeq izy mdl miyer mdinia qxg

eizexcw ripvne xc `ed zinipta efn miptl

`ivene ezk`ln dyer `ed dpevigae

meyn dfefna zaiig zinipt xeknl eizexcw

dxic e`lc dxeht dpevigde ,da ezxic lkc

jxc `ale z`vl `l` dieyr dpi`y `id

."mixbz my qipkdle myשמשתמשים וכאן
ושינה ושתיה אכילה של למגורים בסככות
ידוע שאין ומה קבע. שימוש דיחשב נראה
איננו אלו בתנאים לשהות נצטרך זמן כמה

עראי. לדירת הסככות את הופך
קבע דירת שסוכה יהודה ר' שיטת וכן

ואע מזוזה, כר'"וצריכה פוסקים שאיננו פ
לחג שאינה סוכה החג, סוכת לגבי יהודה
מזוזה. שצריכה נראה השנה ימות לכל אלא

בשו"וכ הלוי"כ שבט קנג)"(חת סי' "f"tle:ב

zkeq oirk dkeqa xc mc` m`c `picl `vei

,dfefna aiig reawd ezxic dfe dpyd lk bgd

daiq ey`xn dlrnl jkq wx yiy dn oi`e

hrn ycwn zrck `lce devnd on exhtl

."c"prlpk

מסקנה
בד מיריעות קירות להן שיש סככות
הפתח צורת להן ויש בד מיריעת וקירוי

במזוזה. חייבות דלתות ללא
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ל סימן
עבירה לדבר שתשמש צדקה

שאלה
אנשים עומדים בהם אשר צמתים ישנם
– בצומת העוצרים מהנהגים ומבקשים
האנשים מהתנהגות הן אולם צדקה.
אלו שאנשים ברור מוקדמת ומהיכרות
סמים. קניית לצורך הצדקה את מבקשים
הצדקה את יקבלו לא אם גם אלו, אנשים

להם. הנצרכים הסמים את ישיגו
שאסור או צדקה, להם לתת חובה האם
עבירה? לדבר משמשת שהצדקה כיון לתת

תשובה
יראים בספר כתב קנו)א. ed`:(סי' m`e"

cifna oixarzexen`d zevn lkn zg`a

`l aiegn epi` daeyz dyr `le dxeza

jig` ige aizkc el zeldl `le ezeigdl

xary oeike jig` cg`n aizk d`eldae

,deg` llkn `vi cifnazevna deg`c

opira'ta w"aa ixn`c [op]axk ol `niwc

eig`c zya micarl yi ['` g"t] laegd

oiweld od el`a zekna `ipze .zevna `ed

epic laiwyk jipirl jig` dlwpe ['` b"k]

`vi ryxy epcnl .jig` epi` okl mcew la`

'a 'ta f"ra `ipzc `nrh epiide deg` llkn

dwc dnda drexe miakek icaerd ['` e"k]

`nl` miplfb 'it oicixen `le oilrn `l

ipzwc mzeigdl devn oi` dwc dnda drex

['a e"k] a"ta f"ra `ipzc b"r`e .oilrn oi`e

cneynd z` zeaxl jig` zcia` lkl`wec

dcia` oiprldeg` opitli `le iaxzi`

aezkd daix m`y dipin ez`elde ezeigdl

ziaxa mbe el zzl daix `l ely xifgdl

aizk deg`c `nrh i`dn ezeeldl xzen

l` 'ebe jig` jeni ik aizkc ziax oiprl

opixn`c `de .ziaxze jyp ez`n gwz

oiafc `xab `edd ['a e"n] gleyda oihiba

`rae in` 'xc dinwl `z` i`cell diytp

i`d in` 'xl opax dil exn`e diwxtnl

.zeliap lik`c `pifgc [`ed] cneyn l`xyi

`de .lik` `w oea`izl xeni` edl xn`

`xizid waye `xeqi`e `xizd `ki`c oipnif

il eway `l [lif] l"` ,`xeqi` lik`e

dliap lke`c rnyn `dn ,jpiwxti`c

l"p ezectl devn ryx `edy t"r` oea`izl

in` 'xyzxeyn miptl ezectl dvex did

oicdoilrn `l dwc dnda irex ipzc `dc

oi` la` ozelrdl devn oi` 'it oicixen `le

cifna oiixarl zeeldle ...ozelrdl xeqi`

epi` m` xeq`y izeaxn izrny ziaxa

wiayc cneyn `ed m` la` ,cneyn

ely ziaxe `ed oin `xeqi` lik`e `xizid

."xzen.קסז בסי' בקצרה זאת והזכיר
בתורה"הרא 'אחיך' מהמונח לומד ם

אחיך אינו במזיד עבריין שהוא שכל
צדקה במצות כלפיו חייבים ואין במצוות
לענין הדין וכן ברבית. להלוותו ומותר

לו(=מומר)משומד לתת ומותר לתאבון.
אסור מין הוא ואם חייבים. אין אבל צדקה

וכש לפדותו אבידה"לגמרי אולם לצדקה. כ
למשומד. אף להשיב חייבים

הכלבו זאת הביא פב)וכך "xne`e:(סי'

qirkdl dxiar xaer did m`y xfril` x"d

cr jig` dia `pixw `lc epefl aiig epi`

xnena s` mbe ,oic eilr lawl dvxie aeyiy

."ok xne` oea`zl
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הטור סי'"(יוב. על"גרנא)ד התבסס כ
ופסק: היראים iprדברי xfril` x"d azk"

epi` zevnd lkn zg` lr xaerd l`xyin

el ozil oiaiig oi`e jnr jig` ige llka

`ed m` oke ,daeyza ayy erciy cr dwcv

."oea`izl elit` xnen

הטור דברי מקור את הביא יוסף הבית ג.
עג"מהסמ רז קסב אתב)"(עשין המצטט

uinnהיראים: xfril` 'x xne`"היראים (ספר
קנו) oiixarסי' did m`ycifnalkn zg`a

daeyz dyr `le dxeza zexen`d zevnd

aizkc ezeeldl `le ezeigdl aiig epi`

לו) כה aizke(ויקרא jnr jig` igeדברים)
ז) vi`טו cifna xary oeike jig` cg`n

wxta rnyny dne .dwliy cr deg`d llkn

gleyd(.מז zectl(גיטין dvex did in` iaxy

zxeyn miptl oea`izl zelap lke` cneyn

w"nq l"fe .l"kr dyer did oicd(רמח (סי'
xaer iprd did m`y xfril` x"d xne`

opixw `lc epefl aiig epi` qirkdl dxiar

z` eilr lawie dvxie aeyiy cr jig` dia

`edd iab oihiba gkenck dwli e` oicd

ok xne` did oea`izl cneyn mbe i`celc

lke` cneyn zectl dvex didy in` iaxe

dyer did oicd zxeyn miptl oea`izl dlap

l"krק)"(=סמm"anxd zrc `ed jky d`xpe .

miipr zepzn zekldn 'g wxta azkyד)"(הי
didy oebk zg` devnl elit` cnzypy ieay

,ezectl xeq` ea `veike qirkdl dlap lke`

oea`izl dliap lke` `ed m`y azk `lcne

oi` ezectl evx m`c rnyn ezectl devn

."ezectl miaiig mpi` la` xaca xeqi`

אלא"הב מהיראים ישירות מביא אינו י
הסמ את הסמ"מצטט ואת ומביא"ג ק.

מהרמב לדייק מתנו"שניתן בהל' שסבר"ם ע
כיראים.

הב אולם הסמ"ד. בלשון מתקשה ק:"י
hinydy `l` w"nq oeylk epiax oeyle"

zaizqirkdl`dc w"nq lr denzl yie .

xaeraqirkdlrnynck ezeigdl xeq`

oniqa epiax eazke in` iaxc `caer `edda

epefl aiig epi`c ea azk j`ide a"px

m` epiax lr mbe .`xeqi` dia zilc rnync

iprc xnel jk iptn qirkdl zaiz blic

xfg dnl denzl yi xn`w oea`izl xaerd

oea`izl elit` cneyn `ed m` oke aezkl

."laewne owezn `ed b"nq oeyl la`

יראים מספר המביאים הראשונים היינו
'העובר כתב: בטור בגירסתם. זהים אינם
במזיד אם כתב ולא המצוות', מכל אחת על
הוא 'ואם כתב: עצמו היראים בשוגג. או

והסמ במזיד', כתבו"עברין הכלבו וכן ק
הבדל ויש להכעיס'. עבירה עובר היה 'שאם
בין משמעו סתם עבריין המונחים. בין גדול
יותר משמע להכעיס להכעיס. ובין במזיד
צדקה ולתת לפדות אסור ואותו ממזיד

ועוד.
ובסמ"הב בכלבו הן הנוסח על משיג ק"י

היראים נוסח את כנכון ומקבל בטור והן
הסמ לדברי"שהביא המתאים שהוא ג

שכתבנו כמו ופירושו עצמו. היראים
חייבים לא לתאבון מומר אפילו שעבריין
אסור להכעיס ועבריין ולהחיות, לפדות

ולפדות. להחיות
לתת"הב שמותר הטור מדברי מסיק ח

לפדותו, אסור ורק להכעיס למשומד צדקה
יהא שלא ומנמק לפרנסה, פדיון בין ומחלק

עכו מעני פחות להכעיס מומר ם"ישראל
אותו. שמפרנסים

הב תמיהת על משיב בגירסת"הפרישה י
אחת"הסמ פעם אפילו עבירה עבר שאם ק

הוא אם ורק בצדקה, כלפיו חייבים להכעיס
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בצדקה. לפרנסו אסור עבירה לאותה מומר
בשו א-ב)"(יוע"ה. סעי' רנא סי' פסק:ד

zevn lkn zg` lr cifna oiixar `edy in"

aiig epi` ,daeyz dyr `le dxeza zexen`d

...ezeeldl `le ezeigdloiixar `edy in

lke`y oebk ,zg` devnl elit` ,qirkdl

xeq` ,dxyk xya gikyc `kid dliap

.dayp m` ezectlבש"(כ ס"מ וטור"ס השולח פ
רנ"ס `oiב)"ס ,oea`izl oiixar la` :dbd

oi` la` ,ezectl mivex m` xaca xeqi`

.jka miaiegnהרמב"(ב מלשון דקדק וספר"י ם
מ סימן ".ז)"יראים

השו חובה"מסקנת אין במזיד שעבריין ע
להחיות. אסור להכעיס ועבריין להחיות,

לגמ והן לצדקה הן להלואה"והכוונה הן ח,
שבויים. לפדיון והן ברבית שלא

א)ז"הט הפרישה(רנא, דברי על השיב
נחשב להכעיס שעושה אחת בפעם שגם

הש בכך. והאריך להכעיס א)ך"למומר (רנא,
בכך שרגיל כמי עבריין המונח את באר
רק עשה אם אבל למומר אותו השווה ובכך

מומר. אינו אחת פעם
זרהו עבודה במסכת אולם ע. ב)"א-ע"(כו

opgei:נאמר: 'xc dinw eda` iax ipz"

`l ± dwc dnda irexe miakek icaerd

zexeqnde oipind la` ,oicixen `le oilrn

ip` ,l"` .oilrn `le oicixen eid ± mixnende

:dpey(כב zeaxl(דברים ± jig` zcia` lkl

inq !oicixen eid zxn` z`e ,xnend z`

lke` xnena o`k :dil ipyile .xnen o`kn

zeliap lke` xnena o`k ,oea`izl zeliap

oin qirkdl zeliap lke` :xaqw !qirkdl

."`ed

אבידת להשיב חייבים יוחנן ר' לפי היינו
התייחס הוא אף היראים לתאבון. מומר

וע דופן יוצא דין היא שאבידה וסבר כ"לכך

להשיבה. צריכים
תוספות עכתבו ד"(כו אני)"ב "dniz:ה

oicixenc jl `ni` mlerl `nlc jixt i`n

xeqna `dc ezcia` el oiaiyn ikd elit`e

cia ca`l xeq` epenny it lr s` miqp`l

`ilrn `xa dipin witp `nlcc meyn

eid d"t`e yali wicve ryx oiki aizkc

`xw `eddnc `kd ip`yc l"ie ,oicixen

seb zayd opitli ezcia` zayd opiaxnc

eteb zcia` zeaxl ezeayde l`xyiaenke

epennl oia edlekl iaxzi` l`xyi iaxz`c

ezectle jixv ezelrdl elit`e etebl oia

gleyd wxt rnynck(.מז דף iax(גיטין irac

`l` oea`izl xnen did m` diwxtinl in`

il opiway `l xn`w qirkdl xnen didy itl

ziaxa ezeeldl mbe jpiwxtnlxeq`

jyp edfi` wxta rnynckסב.)"(ב דף `xcdמ

,jcda igipc dildz` oea`izl xnene

,ezeigdl deevnmdipnf ly mixnen edine

`xeqi` ilk`e `xizd iwayc od qirkdl

i` qirkdl lke ,miakek icaerd oia irnhne

`iddn rnynck ezeigdl deevn dz`

oihibc(.מז xzene(דף diwxtnl aiign `lc

mdl ozil xeq`y t"r`e ziax mdn gwil

iede xer iptl meyne jiyz `l meyn ziax

jiyz `l dia `pixwc `kid lk xninl dil

dz` oi`c oeik n"n jeyz `l dia ixw

`la ezeeldl deevn jpi` ezeigdl deevn

jnr jig` ige dia `pixw `lc ziax

ixqwc i`zek oizliknc inlyexia opixn`e

..."ziaxa ozeeldl xzen

בהו מעלים תוס' כשיטת"היינו, א
להשיב צריכים בלבד שאבידה היראים
להחיות שחייבים ודוחים לתאבון, למומר
בניגוד היינו, ברבית. להלוות ואסור ולפדות

השו מותר"לפסק לתאבון עבריין שכל ע



ל עבירה―סימן לדבר שתשמש צדקה

215

שחייבים תוס' פוסק ולפדותו, להחיותו
ולפדותו. החיותו

הגר לשו"ז. בביאורו שהביא"א לאחר ע
הסמ והסמ"את הב"ג של שדיוקו כתב י"ק

הרמב שכתב"מל' וכוונתו מוכרח. אינו ם
רושהם"הרמב פ"(הל' יב)"נ הל' "dna:ד

mixen` mixac(שמורידין=)lra l`xyia

oebk cinz ea dpeye eryxa cnerd zexiar

mikled mde lfba exwty dwc dnda mirexd

epi`y zexiar lra l`xyi la` ,ozle`a

zexiar dyer `l` cinz eryxa cner

envr ziipdloea`izl zeliap lke` oebk

enc lr cenrl xeq`e elivdl devn."הא
שהרמב לתאבון"קמן שמומר סובר ם

לו ולתת לפדותו וממילא להצילו חייבים
צדקה.

הגר e"kא:"וסיים miakek zceara 'qeze"

ezectl oiaiiegnc eazk ip` d"c 'a

ezeeldlexwir oke."

בפ וכן א)ת"ח. aeyכתב:(רנא, mpn`"

zkqnl eiyeciga xey xeka xtqa izi`x

mipexg`de i"ad lr dnzy f"n sc oihib

miakek zceara zetqezd ixac e`iad `ly

minrt dnk ciar 'it`c my rnync e"k sc

"t` oea`izlezectl miaiegn ddlrde

`ly libxa elit` xingdl yi `piclc

ixacc ohytk ezeigdle enc lr cenrl

ixac hytke l"pd miakek zceara 'qezd

zeliap lke`c g"pw 'iq lirl `aend m"anx

enc lr cenrl xeq`e elivdl devn oea`izl

ixac t"r `ziixe`ca mdixac zegcl oi`c

."ediiabl cigi l"dc m"`x mya b"nqd

תוס' שהלכה מעלה שור הבכור היינו
שברמב ספק"מפני וזהו כוותיה מדייק ם

בדעתו יחיד היראים כאשר דאורייתא בדין
נגדם.

העיר לצדיק צבי בהגהות וכן
פם"שמהרמב רוצח שלתאבוןד)"(הל' משמע

וכ להציל. המאירי"צריך ע"(עפ כו .ב)"ז
בשו וכן יאיר"ט. חוות קמו)ת בתוך(סי'

היראים: דברי על העיר dxvwדבריו izrce"

`"px 'iq c"i xehd e`iad m"`xd y"n likdn

llka epi` zevnd lkn cg` lr xaerd ipry

dwcv el ozil miaiig oi`e jnr jig` ige

a"ta opiwqn ixdy ,ezrc seql izcxi `le

xnen zeaxl jig` zcia` lkl f"rc

my xeha i"aa i"ad axd e`iad oea`izl

xyt`e ,e"qx 'iq n"ga mb my ipeniinae

meyn e`l dcia` zayd iabc m"`xl l"qc

myne ieax jixv `l k"`c jig` ixw`c

my 'nba gkene lkn ieaix jxhvi`c di`x

.zeliap lke` e` ixnbl xnen oia welig oi`c

xnen dxez dzaix `l ik wlgl `xaq yie

dicicn dil aidi `lc dcia` zayda wx

dkixvd l`xyi iab elit`y rcze ,melk

t"r` jrx mc lr cenrz `l aezkl dxez

eteb zayd zeaxl el zeaydn iaxz` xaky

`l ixeb`e gxhn la` 'iytpa n"d `"dc

..."xxeq oa t"qak

ואחרונים ראשונים שרבים נמצא
השו פסק על עפ"החולקים היראים."ע י

שהספק שור כבכור לנהוג צריך ולהלכה
וע התורה מן הוא לפסוק צריך"כמי כ

ולפי שלפנינו"להחמיר. שהאדם אפילו ז
הצדקה במעות שיקנה להניח סביר
מומר שאינו ודאי סמים, לו הניתנות
כאנוס אף ואולי כשוגג הוא שהרי להכעיס
יחשב ואפילו צדקה?! ממנו נמנע ואיך
בכל כלפיו חייבים עדיין לתאבון כמומר
וכד'. ופדיון וצדקה להחיותו של המצוות

בערוה סיש"י. רנא שהביאג)"(סי' לאחר
השו עפ"פסק הט"ע והש"י העיר:"ז "rceך
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dlap lke`y ixwn qirkdlc aezk r"yac

:f"n oihiba n"ke dxyk gikyc mewna

qirkdl epi`a mi`ex ep` x"dera `pci`de

mbe ,ald mehnhe lbxdd xcrd iptn `l`

lik`e `xzid wiay exn`y dfc l"i 'nba

llk xzida dvex epi`y xne`y epiid `xeqi`

'ce llk giky `l dfe qirkdl i`ce edfe

."mgxiערוה שהגדרת"כלומר קובע ש
שהמכעיסים בדורנו השתנתה להכעיס
משום הוא בהיתר במקום באיסור ובוחרים
כאלה לא אבל ואטימות חינוך חוסר
למרוד, ומתכוונים יוצרם את היודעים

ל"וכש סמים הצורכים אותם הם"כ הרי ע
ושמאלם, ימינם בין מבחינים בקושי ודאי
הצורך בגלל נבלה כל לעשות ומוכנים

וא לסמים, בכלל"וההתמכרות ודאי הם כ
ולתת ולהצילם להחיותם וחייבים אחינו

ועי וכו'. צדקה בשו"להם סופר"ע חתם ת
סז)"(ח סי' ליקוטים דעותו על עמד הוא שאף

וסיים: זו במחלוקת "izkx`dהראשונים

lkl mipexg`d ezgp `l c"rtly iptn dfa

c"ia y"na f"`f mixzeq r"yeh l"p mbe y"n

`"px i"qx y"n mr m"anxk wqty g"pw 'iq

."l"pd lka oeir jixve n"`xdk wqty

הטור רנא)"(יווכן סי' hyetdפסק:ד lk"

miqpxtny ixkp 'it` el oipzep lehil eici

ikxc meyn l`xyi iipr mr mixkp iipr

."melyצדקה"וע לתת שחייבים פשוט כ
בהתמכרות החשודים לכאלה אף מועטת

לסמים.
הגמרא בדברי לעיין צריך ועדיין יא.

בתרא בבא עבמס' wgvi,:ב)"(ט iax xn`e"

:aizkc i`nכ cqgeא)"(משלי dwcv scex

scexc meyn ?ceake dwcv miig `vni

scexd lk :jl xnel `l` ?dwcv `vni dwcv

el `ivnn `ed jexa yecwd ± dwcv xg`

wgvi xa ongp ax .dwcv oda dyere zern

:xn`mc` ipa el `ivnn `ed jexa yecwd

lawl ick ,dwcv odl zeyrl mipbednd

exky mdilryxccn iwet`l ?i`n iwet`l .

:aizkc i`n ,dax yxcc ;daxי ח)"(ירמיהו
?mda dyr jt` zra jiptl milyken eidie

ly epeax :`ed jexa yecwd iptl dinxi xn`

oxvi z` oiteky drya [elit`] ,mler

ipaa mliykd ,jiptl dwcv zeyrl oiywane

odilr elawi `ly ick ,oipbedn opi`y mc`

."xkyבב עק"וכן .ב)"(טז
הוא אם צדקה מצות תועיל מה ולכאורה
אלא מהוגנין. שאינם אדם לבני נותן
שאינם היינו מהוגנין אינם הביטוי שפירוש
עצמם העושים הרמאים מן שהם ראויים
אבל לצדקה, זקוקים אינם ובאמת נצרכים
ודאי הם בצמתים, ידם הפושטים אלו

וע לכך שאינם"צריכים בכלל הם אין כ
מהוגנין.

בתרא בבבא מצינו עוד עיב. מח'א)"(ט
האם פרנסוני שאמר מי לגבי אמוראים

הראב ופסק למזונות. ב)"(בן"בודקים
למזונות. בודקים שאין יהודה כרב שהלכה

אשכול עוכן חייםא)"(ריא אורחות (צדקה,
כלבוא) פב). ירוחם(סי' רבינו ני"(תואו, ט"ח
סמט)"ח רמח)ק". רמב(מצ' מתנם", פ"(הל' ז"ע
טורו)"ה י)ע"ושו(רנא), .(רנא,

הצדקה מן שפטורים ראיה ולכ' יג.
בכתובות האמור מן חשודים (סחלעניים

wifgpe:א)"ע e`ea :xfrl` iax xn`c epiid"

lka oi`heg epiid od `lnl`y ,oi`nxl daeh

:xn`py ,meiט d'ו)"(דברים l` jilr `xwe

,izticn ax xa `iig iax ipze .`hg ja dide

eipir milrnd lk :xne` dgxw oa ryedi iax

,miakek zcear caer eli`k ± dwcvd on

:`kd aizkט didiו)"(דברים ot jl xnyd
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:mzd aizke ,'ebe lrila jaal mr xac

י oldlג)"(דברים dn ,lrila ipa miyp` e`vi

."miakek zcear o`k s` ,miakek zcear

רש oinilrnי:"ופרש ep`y mi`heg epiid"

minxeb mi`nxd eiykr la` miiprd on oir

."eplשמותר משמעות בדבריו ולכאורה
שחוששים במקום הצדקה מן עין להעלים

לרמאים.
יהושע הפני פרש שם)והנה :(כתובות

e`ea xfrl` iax xn`c epiid :xn` `xnba"

epiid od `lnl`y oi`nxl daeh wifgpe

iax `pze 'ek `xwe xn`py mei lka oi`heg

jixv ied `l dxe`kle .'ek ax xa `iig

`hiyt d"`lac i`xw jpd lkn iiez`l

yiy dyr zevn x`yn rxb `l dwcvc

dwcva iaizkc y"ke oziiyr zripna `hg

c"prlc `l` .`aeh dyre oie`l dnk inp

mei lka oi`heg epiid xn`wc `dc d`xp

ozil oi` oi`nx meync ixii` `l `nzqn

dwcv[`"r 'h a"a] oitzeyd 'ta l"iw `dc

`ki`e ,zeqkl oiwcea oi`e zepefnl oiwcea

.`kti` c"nlic ozil oiprlc jgxk lr `l`

irackc oi`heg epiidc `"x ixii` exeqgn

icar `l carinli`c xity xn`w b"dkae .

oi`heg epiidy i`ce mi`nx iyitpc e`l

exeqgn ic ci hyetd lkl ozil oicdn didc

eilr aekxl qeqe eiptl uexl car ynn

dxingdy e`l i` edin .oizrnya lirlck

elit`c ixyt`a did xak k"k dfa dxezd

ic ozil v"` inp i`nx iyitp `lc `kid

dwica i"r xexiaa recia `l` exeqgn

[`"r e"h] w"t seq lirl dxe`kl rnynck

,l`xyi aexa `l` aiig epi` ezeigdl s`c

ied ezeigdlc meyn epiide aiig edin aexae

i"yxita oiire my rnynck ytp gewit enk

exeqgn ic oiprl k"`yn .d"`xd iyecigae

oenna oikled oi`e oennay xac iedc xyt`

k"k dxez dxingdy oeik la` .aexd xg`

ipze ,`hg ja dide 'd l` jilr `xwe aizkc

jpd lke ,miakek zcearl ywedc inp `iig 'x

aizkc ynn `xw i`dl ikinq iziinc i`xw

`aex xza lfinl ol ied k"`e ,exeqgn ic

l i` wecal `lyjiiy `le i`nx iyitpc e`

iyitp i`ce wecap `l m`y `aex xza lfinl

oileki oi`y xack l"edc cere .ith i`nx

[`"r `"k] ziprza `ax xn`ck da cenrl

yie .`fegn ipa iyitpc `pivn `lc `dn xa

."il d`xp ok jxcd df lr k"b yxtl

חייבים מועטת שמתנה מדבריו מבואר
לתת מהצורך אותנו מצילים והרמאים לתת

מחסורו. כדי
בשו ויעויין הלכות"יד. משנה סי'"(חית ג

לעשותקעג) שאין ארוכה בתשובה שכתב
רב תעודת בלי צדקה לקבץ שלא תקנה
ומביא זו, מגמה נגד בחריפות ויוצא העיר,

האג והג"שאף שיינבערג"מ פינחס חיים ר
וכל. מכל זה רעיון שללו

לאכילה צדקה מנתינת להתחמק אין וכן
לפניה לברך יודע אינו שהמקבל מפני

בשו כתב כך דבר"ולאחריה. משיב א"(חת
מג) ky':סי' dn mb"ח)"(בב דף iaxב lr mrh

meyn ux`d mrl eztn ozil dvx `ly

jxan epi`y mc`l lek`l ozil xeq`y

,d`xp `l ,mixac el` t"q i"xdkein eh`c

k"ykne ezeigdl mieevn oi` jxal i"`y

dwcv jxca`"nxda x`eanke קסט, (בסי'
dxwnaב)"ס `l` ixiin `l my xagnde

la` a"dra lke`y drya lk`iy beprzle

ozep m` eze ,r"ekl ixy i`ce zicinz dqpxt

jliy zelzl lekic oeik ixy el jlede iprl

g"z zcerqa aeqiy e` epcnlie mkg lv`

x`eank el jxai g"zdeטו:)"(בע דף lkcג
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elit`e ,f"r opilz ilznl `ki`c ikid

ikxc `ki`c `kid igiky `lc `zlina

oihib 'qez oiir mely(סא zl`yn,(דף d"c

mr y"c meyn oiqpxtn m"ekr elit` ixde

ozepa ixiin r"eydc xnel lkepe ,l`xyi iipr

la` dkxa `la eiptl lke`e dqext iprl

."ixy i`ce xg` mewna lke`e eiptln jleda

עוברים אין האם לעיין לנו נשאר טו.
לת עוור לפני זו מעין צדקה או"בנתינת מ

שאותם שכיון ונראה עבירה. לדבר מסייע
הם צורך לאיזה מודיעים אינם יד פושטי

לאכול צריכים הם ואף צדקה, מבקשים
הולכת שהצדקה בכך הכרח אין ולשתות
לכך, אנוס שהמקבל גם ומה עבירה לדבר

לד"וע מסייע בכך שאין נראה ע."כ

מסקנה
צדקה בצמתים יד לפושטים לתת צריך

אי אבל מועטת, מתנה כדי"– להם לתת צ
ואע יגיע"מחסורם, שהממון חשש שישנו פ
סמים .1לקנית

לא סימן
בתרומה וישראל לכהן משותפת בהמה האכלת

שאלה

כהנים ובו שיתופי לישוב השייך עדר
תרומות להאכיל מותר האם וישראלים,

ומעשר) בהמה(גדולה שבכל בהנחה לעדר,
את להאכיל שכדי או וישראל, כהן שותף
כולו את למכור צריך בתרומות העדר

בלבד? לכהנים
קובעים בהם במקומות נפוצה זו שאלה

ע הנשאר מהפרי התרומות האדמה"את ג
ע לרעיה עדרים ומעלים האיסוף, ג"בשעת

אם או היבול; שנאסף לאחר השדות

תרו לבעלי"מפרישים ויש אריזה, בבית מ
כהנים שותפים בו עדר האריזה .1בית

תשובה
אמור בפר' נאמר יא)א. כב, :(ויקרא

ea lk`i `ed etqk oipw ytp dpwi ik odke"

."engla elk`i md ezia cilieזה מפסוק
וקנייניו משפחתו את מאכיל שכהן נלמד
ובהמה. כנעני עבד היינו: קניינים בתרומה.
אשר כהן בין שותפות אפשרית כמובן,
מאכיל שאינו ישראל לבין בתרומה מאכיל

הגר1. נבנצל:"הערת רחא ימיו ומקצר לו דמזיק משום חדא לדון, עדיין לזה"יש דהמתמכר ועוד ל.
לענ טעמא מהאי הסם. לקנות ממון לו כשיחסר אחרים לרצוח רודפים."עלול הם סמים סוחרי ד

המחבר: נלענתשובת לו שמזיק הראשון שמספיקה"לטעם מועטת שמתנה לתלות ניתן שלא ד
בן והלא צדקה, לו ניתן לא כזה חשש משום וכי השני, ולטעם היזק. חשש משום אסורה למזון

ע נידון ומורה הכי."סורר דינינן לא כלל בדרך אבל סופו ש

ח1. (תרומות ציון כרם הגרי"עי' מסקנת שם א) סי' יצחק משואות חיות"ב להאכיל כדי כי הרצוג א
שבדבר. הערמה בגלל מלהתיר נמנע בזה ואף לכהן. למוכרן צריך תרומות החיות בגן



לא בתרומה―סימן וישראל לכהן משותפת בהמה האכלת

219

מותר כזה במקרה האם השאלה: ועולה
בתרומה, הבהמה את או העבד את להאכיל
השותפות אוסרת. הזר של שהשותפות או
כגון: דרכים בכמה להיות יכולה עצמה
ברזל, צאן מלוג, לחצאים, ממונית שותפות

ועוד. שכירות
בספרא ג)ב. ה, פר' "`ive`נאמר:(אמור

z` `ive` `le sqk epi`y ixar car z`

hxt `ed ,etqk xnel cenlz oitzey ly

."oixeg oa eivge car eivgyl

כ ברור לא הספרא די"מלשון מה שלכ נו
עבד שחציו ברור אולם שותפים, של עבד

ב בתרומה."וחציו אוכל אינו ח
הר כתב:"בפי' הספרא על `ive`ש `le"

la` ,mipdk ipy ly car ,oitzey ly z`

opzcn rxb `lc ,`hiyt ea szey l`xyi

dpnl` 'ta zenaia dl iziine zenexz seqa

ע `t"rב)"(סו l`xyin dxt xkyy odk

eivge .dnexz dplik`i `l eilr dizepefny

df oiprke ,oixeg oa eivgk inp i`de oixeg oa

ע"(ב צ minei".א)"ק e` mei iab laegd 'ta

הוא בה התקשה שהמדרש השאלה כלומר,
האם כהנים, שותפיו ששני עבד של דינו
של קנין להיות שצריך או בתרומה אוכל

אחד הרכהן ענה ולא עבד"בלבד. אבל ש.
אוכל שאינו ודאי ישראל משותפיו שאחד

בתרומה.
כתב: הספרא על הלל רבינו "le`בפי'

meyn oitzey ly iedc iprpk car `ive`

,etqk l"z .lik`we sqk iedccgc epiidc

."oitzey ly `le

עולה לשאלתנו. מקום אין דבריו, לפי
להיות צריכים בהמה והן עבד שהן מדבריו

של מלא יחידבקנין ואכהן של", עבד כ
בהמה או כהנים, כהנים2כמה כמה של

הר כוונת וכן בתרומה. אוכלים ש,"אינם
ילק"וכ על רענן זית בפי' ש."כ

הבריתא"לפי את להסביר צריך הספרא ד
עביבמות el`e:א)"(סז el` mipa gipd"

."milke`רש)"" ועבדיי: מלוג עבדי – ואלו אלו
בשבילה אוכלין מלוג דעבדי אוכלין ברזל צאן
אוכלין ברזל צאן ועבדי בניה, בשביל אוכלת שהיא

בנים זיקה)"בשביל להם יש אלה עבדים .
ולשני הגוף קנין לאחד בעלים לשני ממונית
שלאחד שכיון ונראה פירות. קנין רק
הם ואין מאכיל הוא עיקרי קנין מהבעלים
ולגבי רשויות. שתי של עבדים נחשבים

צ ברזל צאן שאע"עבדי שהעבדים"ל פ
בעלים כמה ויש רבים לבנים שייכים
שהמדובר משום אוכלים, – לעבדים

חלוקה קודם הבית .3בתפוסת
הגר וביאורי הספרא"בהגהות על (פר'א

ב) הל' כרה כתב הוא וז"אף הלל ורבנו ל:"ש
l"z dnexza lk`i r"r dpw elit` leki"

oa eivge car eivg s` leki ,xikye ayez

z` `ive` ,`ed l"z dnexza lk`i oixeg

ly car `ive` `le g"a eivge car eivgy

lk`iy `"dc mipdk mdipye 't ,oitzey ipy

`le cg` ly etqk 't etqk l"z dnexza

."l"vk mipy ly etqk

ח"הגר והקדים הגירסא את שינה ע"א
כמו"וחב שותפים. שני של לעבד לומד"ח כ

.2" ו): ה, (פר' אמור נפשבספרא לומר תלמוד בכרשינים, (=בהמה) תאכל לא בכלל"יכול היא היינו .
אותה. קונה שכהן נפש

.3" בשמם: להם לקרוא בלי מלוג עבדי נזכרו א) ה, (שם בספרא עבדים...אף שקנתה לאשה מנין
אוכל – שקנה קנינו ."אף
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לשני ששייך עבד להאכיל מהתורה כאיסור
המלא קניינו שאינו משום כהנים, שותפים
רבנו של שיטתו על וחוזר מהם אחד של

הלל.
ז הכהן שמחה מאיר הגאון על"בחי' ל

שהאוסר להסביר בתחילה רצה הספרא
אליעזר ר' הוא כהן עם ישראל שותפות

בב וה(צ)ק"הסובר לו' המיוחד ה"'כספו
והוכיח בו חזר בהמשך אולם להכא.

הוא האכלה זרשאיסור בו שותף .אם
עבדים: ממס' szeyוהביא l`xyiy car"

oa f"d ,ea oitzey l`xyie odk yexit ,ea

."dnexza xeq`y xxgeynk `ed yexit oixeg

שדוקא פוסלתומבין זר לאשותפות אבל
אחר. כהן של שותפות

הרמב"וכ פם"פ תרומות הי"(הל' "car:ז)"ז

epi` odk odn cg` didy oitzey ipy ly

."lek`l xeq` card f"d lik`nהזכיר ולא
עפ הספרא, דברי את הספרא,"כלל פרשני י

וע כהנים. שותפיו ששני בעבד כ"שהמדובר
כאותה הלכה נפסקה שלא בבירור נראה
כהנים שני של ועבד בתוספתא ברייתא

בתרומה .4אוכל
תרומות במסכת במשנה מ"(פיב. :ט)"א

ipiyxk dlik`n odkn dxt xkyy l`xyi"

it lr s` l`xyin dxt xkyy odke dnexz

.dnexz ipiyxk dplik`i `l eilr dizepefny

ipiyxk dplik`i `l odkn dxt myy l`xyi

dlik`n l`xyin dxt myy odke ,dnexz

."dnexz ipiyxk

הרמב odkdם:"פרש dpw m`y recie"

dpwi ik odke xn`py dnexz dlik`n dnda

`l dnda xky m` jkitl ,'eke etqk oipw ytp

etqk oipw dpi`y itl dnexz dplik`i5.

dze` dpwiy `ed ,odkn dxt myy l`xyie

enikqie ,mireci minca odkd on il`xyid

reci onf cr il`xyid dpnhtiy mdipia

mincd mze` lr siqeiy dn lke ,dexknie

...oicd itl xzend ote`a ,cgi mdipia didi

mpeyla dney ik ,myy oipr `ed dfe

dnk ef dnda inc oikixrn el`e .dkxrdd

.siqezy dn oirceie dze` oinhtne dey `id

odkl yiy t"r` il`xyid d`pw xaky itle

oipw dpi`y itl dnexza lk`z `l geixd da

l`xyin d`pwy `ed odkd did m`e .etqk

."dnexza zlke` ef ixd ,epx`iay jxcd lr

הרמב לפי בתרומה"היינו להאכיל כדי ם
וע הכהן, של מלא קנין בשכירות"צריך כ

שהבהמה מפני מאכיל אינו השוכר מכהן,
בשומא זאת לעומת לכהן. עדיין שייכת

בכ4. כהנים, שני של שותפות לבין לכהן זר בין שותפות בין לחלק שניתן בשותפות"אף שאף כיון ז
שכש נראה בלבד, יחיד כהן של כספו קנין אינו הוא זר מאכילה,"עם אינה וזר כהן של ששותפות כ

כספרא."והרמב פסק לא ם
ע5. סו (יבמות בתוספות התבאר מאכיל ששכר שישראל ""הטעם דבהמה"ארב): משום היינו י

לכהן תרומה כמוכר הוא והרי הדמים אלא נהנה אין וישראל כהן של כספו קנין היא האוכלת
לא דשכירות הוא דכהן כספו קנין דלאו יאכילנה לא מישראל פרה ששכר כהן אבל שלו, והדמים

עבודתה"קניא כגון: מפירותיה הנאה זכות אלא קנין בה לו אין קניא לא ששכירות כיון היינו .
אע ששכר, ישראל אולם וגיזתה. בתרומה,"וחלבה כהן בהמת להאכיל לו מותר שלו, שאינה פ

ה כהן אמו מאבי שירש כגון – שלו התרומה אם ולכן ממונית, בעיה אלא כאן חובו"ואין כפורע ז
להאכילה. רשאי ולכן השוכר על ולא בעליה על ההאכלה שחובת שפרשו ויש בתרומה.
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אע בעליה"מישראל שהיה שלישראל פ
ברווחים, חלק יש הבהמה של הקודמים
אוכלת לכהן עתה שייכת שהבהמה כיון

וכ רע"בתרומה. הריבמב."פ גרס"(לעומתו ץ
תאכל מכהן פרה ששם שישראל ופרש להיפך

כהן) של קניינו עדיין היא כי .בתרומה
הרמב פסק פם"וכך תרומות ה"(הל' ז)"ט

שכירות: odknלגבי dnda xkyy l`xyi"

l`xyi znda xkyy odke dnexz dlik`n

dplik`i `l dizepefna aiig `edy t"r`

."etqk oiipw dpi`y iptn dnexz

האו כתב קלח)"(עז"וכך סי' "epiax:ז

xky m`y ,mipt drax`a azk l"vf mixt`

iebl gipdl l`xyil xeq` iebn zia l`xyi

dnda xky m` oke ekezl lil` qipkiy

ige`dc z`hg aiig zaya dixg` xn

,epiid ± `ipw `l dl`ye zexikyc ol `niiwc

l`xyin ieb oebk eilra zeyxn elek `ivedl

dndad seba l`xyil x`yp izk` 'ixn`c

dyri m` xeq`e ixnbl `ipw `l zexikyc

.`ipw zvw la` ,ezndaa zaya dk`ln ieb

lirlc `iddn ipira d`xp epi`e(טו (דף
,ixnbl `ipw `l zexikyc dpin opirnyc

dplik`i odkn dxt xkyy l`xyi ipzwc

zvw `ipw i`e ,dnexz ipiyxkda yi k"`

ikid k"`e dnda dze`a l`xyil zetzey

dnexza dlik`n...."

היא ששכירות סבר אפרים רבינו היינו,
האו חלקית. כהן"בעלות מבהמת מקשה ז

כרשיני שמאכילה ישראל אצל בשכירות
כיצד ישראל בבעלות אף היא ואם תרומה
מאכיל שישראל ומתרץ בתרומה, אוכלת
הבהמה, על הכהן של הבעלות בגלל

הבהמה את מוציאה אינה והשכירות
של גם היא אם אמנם בעליה. מרשות
להאכילה אסור היה עצמו כהן אף ישראל

תרומה.
לישראל מכהן שנישומה בהמה לגבי ג.

בירושלמי נאמר להיפך פיאו א"(תרומות
car:ה)"ה dpwy odkl oiipn :ipz ok `l"

ea d`nn cg` elit` zetzey ea l`xyile

ik odke xnel cenlz ,dnexza elik`n epi`y

`l ef cg`e ef cg` `xtw xa ipz ,dpwi

..."dnexza lk`z

שהשאלה מסבירים הירושלמי מפרשי
ששם שכהן במשנה השני החלק על היא
לשניהם יש לכהן ששם ישראל וכן לישראל

וא בבהמה, בתרומה"חלק תאכל כיצד כ
באחד אפילו אוסר הישראל חלק הרי

עפ ומסיק קפרא"ממאה. בר של הבריתא י
משום אסורה במפרשים המבוארת ששומא

בה. חלק לישראל שיש
הרמב פם"אמנם תרומות ה"(הל' פסקח)"ט

הירושלמי: כסוגית ולא "l`xyiכמשנה

odipia gayd zeidle dnhtl odkn dxt myy

wlg odkl yiy t"r` dnexza dplik`i `l

dnhtl l`xyin dxt myy odk la` ,dgaya

dtebe li`ed gaya wlg l`xyil yiy t"r`

dlik`n f"d envr lr dny ixdy odkl

"dnexz6.

לא שהירושלמי נראה זה חלק בסיכום,
אחד כהן של בעלות שצריך כספרא סבר

וע בתרומה, להאכיל כדי רק"בלבד כ
חלקיתבעלו ישראל שלמה)ת אוסרת(או

והן כנענים לעבדים הן בתרומה מהאכלה
כהנים. שני של בעלות ולא לבהמות,

הגר6. נבנצל:"הערת כתוס'."הרמבא דלא הסוגיות, נגד כהמשניות לפסוק דרכו ם
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משותפת בהמה בנושא דנו האחרונים ד.
לשאלה. ביחס שונות מסקנות והעלו

ה)ח"במנ אות רפ מדוע(מצ' הקשה
יז)ם"הרמב שותפים(הל' של לעבד אסר

לפי הרי בתרומה לאכול זר מהם שאחד
הר בדבר"שיטת השותפים פ' בנדרים ן

כ חלוקה בו יש"שאין ואז ביומו משתמש א
וא השותפות, בכל הגוף קנין מדוע"לו כ

לאכול אסור העבד יהא כהן של ביומו
לרמב היה הסתם שמן ומשיב ם"בתרומה.

לדבריו. מקור
הכהן שמחה מאיר הגאון בחי' ואמנם

כתב:"ז הספרא על zhiyל itl zn`ae"

inlyexidה"(פ `cgה)"ד mei eax z` caerc

yciw `"cnke ,ok mb xeqi` oiprl wlgzn

lke` ,'ek oiyyeg envr ly meia 'ek dy`

."heyte ,envr ly meia dnexzaבשו ת"וכן
צבי רנד)הר משו(סי' מאירות"הביא פנים ת

י)"(ח סי' בהמהא להאכיל יכול שכהן
הבהמה כאשר ולישראל לו משותפת

ברשותו.
ראשונה משנה פיבפי' מ"(תרומות ט)"א

mdlנאמר: yi l`xyie odkd m`c d`xpe"

dlik`dl l`xyid leki zetzeya dnda

dil `gipc icdq op` p"dc dnexz ipiyxk

k"ky izi`x aeye dxekya lirlck 'ek odkl

odkdy f"h oic z"dn `"it `icda m"anxd

wilcdl l`xyi xzen l`xyid mr szeyd

."k"r dtxy ony

הגרצ עסקו זו בשו"בשאלה פרנק ת"פ
צבי רנה)"(יוהר רנד, סי' הגרשד אויערבך", ז

מהדו שלמה קיא)"(מנחת סי' הגר"ויבלחת ש"א
בשו הלוי"ואזנר שבט קפב)"(חת סי' .ב

שיש אחד בסגנון התנבאו שלושתם
האוסרות השונות השיטות בטעמי להתבונן
בתרומה. בהמתו את להאכיל לישראל

היא לבהמה עבד בין החילוק סיבת כאשר
וע כאשה במצוות חייב כנעני כ"שעבד

לו נוגע בתרומה האכילה איסור או היתר
אלא במצוות חייבת אינה בהמה אישית.
להאכילה, אסורים או מותרים בעליה

וע הנאה, איסור זהו השאלה"לגביהם כ
על אלא בתרומה האכלה איסור על אינה
זו ובשאלה מתרומה, הנאה איסור

שונות. שיטות לראשונים
ר שיטת כת"ה. שבת ע"(תוס' ד"ג אין"א ה

ד א לד, פסחים ס"מדליקין, יבמות מחמין, ע"ה ב"ו
יאכילנה)"ד לא שלה הנאה נאסרה שלישראל

תחת הסקה או הדלקה ולכן מתרומה. כילוי
מקור אסורה. לבהמתו האכלה או תבשילו

שבת במס' מהלימוד עהאיסור "ip`e:א)"(כו

izya iznexz zxnyn z` jl izzp dpd

dxedh dnexz zg` ,xacn aezkd zenexz

± dxedh dnexz dn .d`nh dnexz zg`e

s` ,jli`e dnxd zryn `l` da jl oi`

zryn `l` da jl oi` ± d`nh dnexz

."jli`e dnxdר xwirת:"ומסביר yexit"

oi` d`nh dnexz s` dlik` epiidc dz`pd

`l` dwlcd epiidc d`pd xwir da jl

"jli`e dnxd zryn(שם .(יבמות
או מהתורה כילוי הנאת איסור האם
שסברו יש הראשונים. חלקו כך על מדרבנן

התורה מן הרשאסור מפי' משמע בסוף"(כן ש
סה ועי' ד)"תרומות אות נא סי' תשובות וישי

מדרבנן שהאיסור ע"(ריטבשכתבו טו)"א .ז
ר דברי ליהנות"לפי לישראל אסור ת

וע מתרומה כילוי של לו"הנאה אסור כ
תרומה לאכול לבהמתו לבעיהלתת (פרט

בהמתוהממונית) את מאכיל כהן אם אולם .
יהיה מותר וממילא מכך, נהנה וישראל
ולישראל. לו משותפת בהמה להאכיל לכהן
בבתי שריפה בשמן הדלקה לכך ודוגמא
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אע מדרשות ובבתי כל"כנסיות שאין פ
כהנים. הנהנים

מפונטייזא אברהם בן משה רבי שיטת ו.
ע"(תו סו יבמות ובר"י פי"ב תרומות מ"ש ט)"א

zexzenהיא: dnexz ly ze`pd lkc"

iedc meyn ezndal lik`dl wx l`xyil

`l zn zeytp lk lr opiyxcck ytp llka

`edyk dnda ytp elit` ip` rney `ai

`ied dndac rnyn 'eke en`le eia`l xne`

dxtdy `kidc `kd 'ixn` ikdle ytp llka

aizkck dnexz dlik`dl oi` l`xyi ly

ytpdy opirac etqk oipw ytp dpwi ik odke

."dnexza lke`yk etqk oipw didi

הרמב"עפ דברי ההנאות"י שכל עולה א
להדליק ואפילו מתרומה לישראל מותרות
בהמת האכלת דוקא ונאסרה וכד' לנר לו

מגזה בתרומה ולפי"ישראל אסור"כ. ז
ולכהן. לישראל משותפת בהמה אף להאכיל

בשו שלמה"ועי' מנחת קיא)"(מהדות סי' ת
האם"שר לבבלי הירושלמי בין שמחלוקת ל

ולפי לעבדים. משותפת בהמה הושוותה
חלוקה שבהמה לומר מקום יש הבבלי
תרומה להאכילה לכהן ומותר מעבדים

לפי"אע אולם לישראל. משותפת שהיא פ
לגבי ועבדים בהמות הושוו הירושלמי

ע וע"האכלה כהן, להאכיל"י נאסר כ
בהמות.

במרדכי לכהז. אלמנה פרק סה)"(יבמות סי' ג
נוספת: סיבה dxtהובאה xkyy odk"

`l eilr dizepefny it lr s` l`xyin

dnexz `lde dniz ,dnexz ipiyxk dplik`i

oiaexirc b"t opzck l`xyil d`pda zxzen

uxize ,dnexza l`xyile oiia xifpl oiaxrn

xwi epiaxe ,'eke xeq` ielik ly d`pdc z"x

ipiyxk dplik`i `l `kd opixn`c `dc uxiz

dnexzd on znhtzn dnday iptn dnexz

."dnexz lk`i l`xyid `vnpרבינו דברי
יקיר)"(ייקר משוםג וכי מובנים, אינם

כאוכל? הוא אף נחשב אוכלת שבהמתו
מסתייג: עצמו המרדכי d`xpואף `le"

minhtznd oilebpxz oilke` ep` i`n` k"`c

."!?mivxyd onהתקבלה לא ששיטתו ונראה
בשו ועי' ב"להלכה. חלק סופר חתם ד)"(יות

שו סז), צבי"סימן הר רנה)ת ת"ובשו(סי'
הלוי קפב)"(תשבט סי' זו.ב שיטה בביאור

שהובאו, הראשונים לשיטות נוספות
האוסרת לעיל, שהובאה זרוע האור שיטת
ולישראל לכהן משותפת בהמה להאכיל

הרמב ושיטת משמע"בתרומה, אשר ם
משותפת לבהמה אף להאכיל שאסור ממנה

מדבריו ה"(פכעולה .י)"ז-ה"ט
הגרשז ששיטת"ח. לכך שנוטה לאחר א

משותפת"הרמב בהמה להאכיל שאסור ם
מחדש: וישראל, eplלכהן `vi `linne"

mb xeq` f"dfac dkldl lecb yecg f"tl

ixdy ,ezndal dnexz ipiyxk lik`dl odkl

h"i 'irq `"ly 'iq c"eia `"nxd wqtc `d`

qgein odk epl oi`c f"dfa mbyכמבואר)
תנ"במג סי' סוף עייש"א onה)"ז zepdil xzen

l"f `"xbd epax azk ,dtixy zrya dnexzd

inlyexidk l"iiwc meyn `edc `"n w"e`a

xfl ielik ly d`pd xeqi`y ihwpc y"xde

dndal dlk`da k"`e ,opaxcn wx `ed

m"anxd mbe y"xde inlyexidy x`azpc

dndac meyn `ed xeq`c `nrhc ixaq

odk epl oi`y f"dfa epl xeq` ,ytp ixwi`

hxtae ,odk zndal dnexz lik`dl qgein

a"ky 'iq seq c"eia j"yde f"hd ixacny

mipdk epl oi`y ic `l f"dfac rnyn

okle ,epl oi` dwfg ipdk mb `l` miqgein

."dyrnl b"rv

הגרשז וכן"למעשה לאיסור. נוטה א
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שו ולאסור."מסקנת להחמיר הלוי שבט ת
אע"וע שפתחנו השאלה לגבי שיש"כ פ

האחרונים המתירה, ראשונים שיטת
אוסרים. למעשה

לב סימן
בטבלים בהמה אכילת

עתיך' 'אמונת 63)בחוברת השיב(גליון
בהמה אכילת בענין עמיחי הלוי יהודה הרב

עצים מפרי ואגוז)בחצר, הגדלים(קלמנטינה
ואקדים בתשובתו אעסוק להלן בחצר.

בתשובתו. דבריו קיצור
לגבי א. יסודות: כמה על בנויה תשובתו
לבהמה להאכילה שאסור הסיק קלמנטינה
הפלחים שצירוף מפני המשתמרת בחצר
שאכילתו בפרי מלאכה גמר הוא לאכילה
עומד הקלמנטינה שעץ וכיון בחלקים, היא
פרי גמר הן – היה הרי המשתמרת בחצר
חצר, פני ראית מצד למעשרות קביעות והן

אסור"וע הראבכ לפי ב. לבהמה. ד"להאכיל
קובעת אינה ברובה נזרעת החצר אם
ברובה נטועה היא אם אולם למעשרות

בין"לכו מחלוקת ג. למעשרות. קובעת ע
לראב"הרמב בהמה"ם להאכיל מותר אם ד

הרמב לפי ד. בחצר. המתיר"עראי ם
כיצד השאלה נשאלת בחצר בהמה האכלת
הרי לבהמה טבל להאכיל מתיר הוא
האסורה – כילוי הנאת היא האכלתה
ולחלק מהתורה מהראשונים לחלק בטבל,

לזו).מדרבנן. הקודמת בתשובה ותירץ(עי'
לבהמה להאכיל מותר (1 אופנים: בשני
נאסרה. לאדם כילוי הנאת ורק בטבל עראי
נגמרה שלא בדבר להאכיל מותר (2
למעשרות. נקבע כבר אפילו מלאכתו
לה ולתת לקטוף להתיר שקשה ומסיק

מאגוזים בכאפילו צירוף)"(שאין משוםא

הרמב שקטיף"שדעת ומשום מסופקת, ם
לתת מותר אולם מלאכתו, גמר הוא הפרי

כמו מהעץ. בעצמה ולאכול לגשת כ"לה
ואז נפילתו בשעת הנופל פרי להפקיר ניתן
שפטור משום לבהמה להאכילו מותר

ממעשרות.
דעתי. קוצר לפי דבריו על אעיר

בפאה המשנה מ"(פא. כותבת:ו)"א
on xehte d`t meyn ozep `ed mlerle"

xwtd meyn ozepe .gxniy cr zexyrnd

lik`ne .gxniy cr zexyrnd on xehte

zexyrnd on xehte zeterle digle dndal

..."gxniy cr

מברטנורא: עובדיה ר' "lik`neופרש

lek`l xzen envr `ed elit`e ± 'eke dndal

dndad la` ,gexin mcew i`xr zlik`

zlke`raw zlik` elit`."

לאדם מותר הכרי מירוח שקודם ולמדנו
נאסרה ואילך וממירוח עראי, אכילת לאכול
מותר לבהמה אבל ארעי. אכילת אף
קבע. אכילת אפילו מירוח קודם להאכיל

הרמב פסק פם"וכך מעשר ה"(הל' :כ)"ג
`ly zexitn i`xr lek`l xzeny myke"

digl odn lik`dl xzen jk ozk`ln dxnbp

exnb m`e ...dvxiy dn lk zeterle dndale

`le ,xiwti `l xyrnl erawp `ly i"tr`

raw zlik` zeterle digle dndal lik`i

,xyriy cron i`xr dndal lik`dl xzene

ziad jeza elit`e lahdiriwt lik`ne ,
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r xinr."zeliag myriy cהרמב ם,"היינו,
קבע אכילת בהמה להאכיל מתיר אינו מחד

מלאכתו נגמרה שלא כסבדבר (פ"(ועי' ג"מ
הרמב"ה על שנשאר בצ"ו) מאידךע)"ם אולם ,

בדבר אפילו ארעי אכילת להאכיל מתיר
הבית. בתוך אפילו מלאכתו, שנגמרה

כרמב"השו פסק סע'"(יום"ע שלא סי' ד
הגרפח) ובאר קנג)"(סא", xnbp":ק elit` l"x

ezk`ln`ztqezaeדמעשרות)"(פ ayx"`ב :

xaeqe xvga i`xr zlke` dnda oi` xne`

."my zebyda 're ,dilr ibilt opaxcמבואר
הגר שמותר"מדברי הרמב"עפא ם"י

עראי ובחצר בבית לבהמה אפילולהאכיל
מלאכתם שנגמרה .בפירות

הרמב והנה פסק"ב. פם מעשר ד"(הל'
lk:ז)"הי z` lehi `l xvga drehpy otb"

oke cg` cg` xbxbn `l` lk`ie leky`d

z` hxet `l` oenxd lk z` lehi `l oenxa

giha`a oke ,myn cxtd lke`e oli`a oenxd

leky`a lke` did my elke`e rwxwa eztek

on `viy t"r` xvgl dpbd on qpkpe dpba

."xyriy cr xenbi `l xvgdומקורו
ט)ממשניות פ(ח, פירוש"בסוף דמעשרות. ג

ה – הפירות את שמצרף שכיון ז"ההלכה
החצר בתוך זאת שעושה וכיון מלאכה, גמר
הן נאסרה ממילא למעשרות קובעת וחצר
שיפריש עד קבע אכילת והן עראי אכילת

מ."תרו
הרמב אוכלת"אולם שבהמה פסק הרי ם

וא מלאכתו, שנגמרה בדבר אפילו כ"בחצר
אדם בין לחלק שיש הדברים מחיבור עולה

אםאדםלבהמה, אלא בחצר לאכול אסור
להאכיל מותר אבל צירף, עראיבהמהלא

וא מלאכה. גמר אחר מותר"אפילו כ
לבהמה בחצר שגדלה קלמנטינה להאכיל

בפ"ואי פלח כל לה לפרוט ע."צ
או ברימון גרגור שדין נראה עוד ג.
זה במקרה שייך אינו האשכול פריטת

שלא ם."כרמבלסוברים
רעק בתוס' עה"כתב פמ"א ג"(מעשרות

העומדח)"מ עץ בפרי בצירוף העוסקת
בב תוס' בשם עמ"בחצר, ד"(פח בעל"א ה

בעההבית) כאשר רוצה"שדוקא אינו ב
מלאכה, כגמר צירוף נחשב יותר ללקוט
מלאכה גמר אינו יותר ללקוט רצה אם אבל

וא עראי. לאכול מותר הוא כש"ואף כ"כ
קבע אכילת להאכילה שמותר בהמתו לגבי

מלאכתו. נגמרה שלא מדבר
הריטב"וכ ע"(בא"כ פז "evxize:ב)"מ

dxnbpy(=תוס') xaca 'it` opgei 'xlc

mizy lke`yk `l` raew gwn oi` ezk`ln

mizy mizy 'it`c a"draa k"`yn mizy

dk`ln dxnbed `lezp`za eipir a"drac

lk hwlzzy cr diabl dk`ln xnb df oi`e

dp`zdmizy egwna eipiry gwel iabl la` ,

..."dk`ln xnb eed mizyהרשב"וכ א"כ
תשובתו שסא)"(חבסוף סי' .א

בהמה אכילת בין לחלק יש עוד ד.
לפיו שמכניס במה אדם אדם. לאכילת
כמה וצירוף עראי נחשב אחת באכילה
מכדי הגדולים פרי חלקי כמה או פירות
מלאכה וכגמר כצירוף נחשב אחת אכילה
עראי. אכילת אפילו לאכול אין שאחריו
ששמים מה שכל נראה בהמה לגבי אבל

וע כאכילה, נחשב אחת בהאבסה כ"לפניה
בבהמה קבע אכילת בין להבדיל אין

עראי. הרמבלאכילת [פ"(אמנם ה"ם חילק"ג כ]
אף אולם בבהמה, עראי לאכילת קבע אכילת בין

שבדר"הרע הרמב"ב לשיטת נאמן עליו,"כ חולק ם
אף אוכלת שבהמה וכותב לעיל, שהבאנו כמו
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ולרמב קבע. שאע"אכילת נראה או"ם שמצרף פ
אצל עראי עדיין נחשב פלחים בעל פרי נותן

.בהמה)
עראי אכילת בין לחלק שאין זה דין ה.
במסכת מהאמור נלמד בבהמה לקבע

עפסחים mixrn:א)"(ט :`irye` iax xn`c"

ick ,dly uena dqipkne ez`eaz lr mc`

."xyrnd on dxehte zlke` eznda `dzy

רש `zlkeי:"ופרש eznda `dzy ick"

ly epxeb my oi`y onf lkc ,raw elit`e ±

lke ,i`xr zlik`a xqe` epi` ± eilr lah

zlik` meyn dlr exfb `l dnda zlik`

d`t zkqna opzc ,rawמ"(פ lik`nו)"א :

zexyrnd on xehte zeterle digle dndal

liah `lc idp ,mc` lk`nl la` ,gxniy cr

exq` gexin mcew elit` edin ± `ziixe`cn

."`xnb ileka raw lek`lברש בנדה"וכן י
ע dlyכתב:ב)"(טו raw dnda lk`n la`"

."dl aiyg i`xrמותר שלאדם כשם ולכן
כש צירוף ללא היינו עראי שמותר"לאכול כ

וכרש בהמה. בע"להאכיל תוס' כתבו (מאז"י
ד"ע במוץ)"ב ומכניסה לאא"והרשבה (ברכות
ופרחא)"ע הכפתור וכן ופל"(פכ. .ג)"ז

הרמב ששיטת מדברינו עולה ם"ו.
עראי אכילת בין שמחלק בכך מיוחדת

שנגמרה בדבר בבהמה קבע לאכילת
עראי להאכיל מתיר הוא אולם – מלאכתו
בתוך מלאכתו שנגמרה בדבר אפילו לבהמה

וא כש"הבית חצר"כ לגבי מדרבנןכ (הקובעת
ב פח)"עי' הרמבמ ולפי שאלת". כאן אין ם

פסק וכן לבהמה. טבל בהאכלת כילוי הנאת
הרמב"השו לפי ואף שגדרי"ע. מסתבר ם

ולא לאדם שייכים 'קבע' להחשב צירוף
לבהמה.

בבהמה אין אחרים ראשונים לשיטת
קבע אכילת אף אלא עראי אכילת כלל
ולשיטת עראי, בהמה אצל נחשבת
שלא דוקא הוא צירוף דין רבים ראשונים
בכוונתו כאשר העץ בעל אבל העץ, בבעל
מלאכה גמר אינו הצירוף ועוד עוד לקטוף

ק ולשיטתם, בחצר. לאכול אצל"ומותר ו
לגמר נחשבת אינה שהאכלתה בהמה

וע בחצר."מלאכה להאכילה מותר כ
הראב יחידי ה"(לפד"ונותר הו"ג ע"כ, י"ד
במאמרו) עמיחי בהמההרב אם המסתפק ,

למעשר קביעות לאחר בדבר(=חצר)אוכלת
מלאכתו. נגמרה שלא

להאכיל"נלענלהלכהולכן שמותר ד
בחצר העומד מעץ החצרלבהמה אם אפילו

למעשרות. קובעת

לג סימן
מעשיו על והאחריות לרפוי הרופא מחויבות

הממוני בהיבט
הקדמה

חשוב שלמה ולבריאות לריפוי הצורך
ראוי וכך מהממון, יותר הרבה בעינינו
תחילת היא הגוף שבריאות מפני להיות,

הרמב כדברי ה'. עבודת דעותם"כל (הל'
ה"פ mlye:א)"ד `ixa sebd zeide li`ed"

rci e` oiaiy xyt` i` ixdy ,`ed 'd ikxcn

..."dleg `edeעד וחשוב אמצעי, הוא הממון
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אך להשגה, אמצעי ישאר תמיד שיהא, כמה
לעצמו. מטרה בו אין

הרפואה בין בימינו שנקשר הקשר
ממון, הרבה עם ולצערנו (אפילולממון,

הממלכתיים הרפואיים הביטוחים בתקופת
זווהפרטיים) האם יסודית. בדיקה טעון ,

אותו שיתנהל ראוי כך התורה, של רצונה
לו, נזקקים כה כולם אשר החיים, של חלק
ראוי והיה שונה, התורנית שההדרכה או
ועד לרופא מההצטרכות הריפוי סדרי שכל
שונה. מגמה מתוך יהיו הרפואיות טעויותיו
הפשוטות בשאלות יעסוק זה מאמר

והעקרוניות:
ואם כסף, לעלות צריכה הרפואה האם

אותה. להעריך ראוי מה לפי כן
הרופא: כלפי לטעון מקום יש האם
הרב הממון את אשלם ולא בך שיטיתי

שהתניתי.
לפי פרטית לרפואה מקום יש האם

לשלם. הפציינט יכולת
טעויותיו על לשלם צריך רופא האם
תביעות. מפני חסינות לו שיש או כמזיק

בבתי המנסרות אלו, ממין ושאלות
לרפואות. הזקוקים

את מטיל הממוני שהחיוב להוסיף יש
אם בין המטופל. עם הרופא יחסי על צילו
יקרות בבדיקות ובין לתרופה במרשם

ניתוחים"וכש כמו מסובכים בטיפולים כ
בוקע רופא-מטופל ביחסי פינה בכל וכד',
ורמתו הטיפול סוג את וקובע הממוני, הצד

החולה. שיקבל
והלאוין העשין

נאמר בחבירו חובל יט)בדיני כא, :(שמות
dwpe ezpryn lr uega jldzde mewi m`"

."`txi `txe ozi ezay wx dknd

רש כדברי הפסוק ±י:"פשט `txi `txe"

."`texd xky mlyi ,enebxzkאלו וממילים
ריפוי. בתשלומי החובל חיוב נלמד

ברכות עבמסכת עק"ובבא)"(ס א)"(פה
הדרשה: l`rnyi:מובאת iax iac ipzc"

`texl zeyx dpzipy o`kn ± `txi `txe

ze`txl1."

הרמב כך על שערן"כתב האדם (תורת

רופא"ר1. צריך שלגביהן הפגיעות סוגי בין חילק הארוך בפירוש יט) כא, (שמות עזרא אבן א
ז ""לרפאות. לרפאל: לרופאים רשות שנתן לאות ירפא בחוץורפא שיראו והפצעים רקהמכות .

שהוא חלי לרפאתוכל השם ביד בגוף וכתובבפנים יח). ה, (איוב ויחבש יכאיב הוא כי כתוב: וכן .
(דה ברופאים אם כי ה', את דרש לא בחליו גם יב)"באסא טז, בפי'"ב הובא זה בפירוש וכדבריו .

עה בחיי ת."רבנו
" אחר: פירוש כתב הקצר, דעתי,בפירוש לפי כי הם. יחיד דברי הרופאים דברי האמתולהתיר כי

בינתו על ולא בוראו על דרך ישר אמר:להשען הכתוב כי הרפואות, ובדרך המזלות בדרך כן ,
מחלה והסירותי אמר: וכן עמו. שותף אחר רופא לעשות צורך ואין כו), טו, (שמות רופאך ד' אני
להרפא תוכל לא אשר זה: והפך כה). כג, (שמות מימיך ואת לחמך את וברך כה). כג, (שמות מקרבך

(דהי ברופאים אם כי ה' את דרש לא בחליו גם כז), כח, ואני"(דברים מחצתי כתוב: וכן יב), טז, ב
(דב יח)ארפא ה, (איוב ויחבש יכאיב הוא כי לט), לב, היא"רים לרפאות לרופא הרשות כלומר, .

רבש על אלא רופאים על להסתמך החולה על אין הדין ומעיקר יחיד! וע"דעת בלבד. בשו"ע ת"ע
(חו נזר ושו"אבני קצג) סי' מהרש"מ (ח"ת וח"ם כד סי' עפ"א שדנים כו) סי' להלכה."ז זו דעה י

ההלכתיים. בצדדים מתרכז ומאמרנו הלכתית, שאינה מפני זו דעה בביאור הארכנו לא אולם
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הסכנה) ענין – :המיחוש
zeyx dxez dpzp opixn`c `dc `xazqne"

meyn xeq` epi`y xnel ,ze`txl `texl

ugen d"awd exn`i `ly p"` ,dbbyd yyg

mc` ipa ly okxc oi`y ,`txn `ede

aezky oiprk ,ebdpy `l` ze`etxaדברי)
ט ב' ikז)"הימים 'd z` yxc `l eilga mb

."mi`texa m`

ישנן לרפא, היאך היודע לרופא, היינו,
ביכולתו להשתמש שלא סיבות כמה

טעות2וידיעותיו חשש משום ראשית .
להן)בריפוי נדון תוצאותיה לכאורה(על ועוד, ,

הקב להנהגת מתנגד עולמו,"הוא את ה
הקב ע"שהרי או"ה, הטבע מהלכי י

של לפגיעתו גרם חיה או אדם בשליחות
באה וירפא?! יבוא הרופא וכיצד החולה,
שלא לרפאות לרופא רשות ונתנה התורה

סיבות. אותן כל ימנעוהו
הרשב עא"ובחידושי פה קמא בארא)"(בבא
שונה: מעט dpzipyבדרך o`kn `txi `txe"

`txin `d z"`e .ze`txl mi`texl zeyx

`l` `pngx azk `l i`c l"i ,`wtp cegl

ze`txl zeyx dpzip `ly `pin` ded `txi

d`ad ileg la` mc` icia d`ad dkn `l`

ine `txi `ed dkdy inc xeq` miny icia

on xfbpy dn lhank eze`txl lczyny

,ietxa zepyl aezkd jxved jkitl ,minyd

zeyx dpzip dfa oiae dfa oiac xnel

."ze`txl mi`texlהר דברי א"שבוכעין
ופרח כפתור בס' מד)כתב .(פ'

הרמב שם)ן"ממשיך האדם :(תורת
zeyx i`d la`"devnc zeyx`eddevnc

ze`txloilik`n opzck ,`ed p"ewt llkae

`ipze .mi`iwa t"r eze`פ ב')"(יומא inג

mi`iwa t"r eze` oilik`n qenlea efg`y

ipin lke yacdy iptn dwizn ipin lke yac

it lr el` lke ,mipird z` oixi`n dwizn

`zyi` dzid m`y ,eze` oilik`n oi`iwa

ixd yac edelik`de ely qenleaa `zxinv

inp opze .eze` oibxed el`א')"(פ yyegdד

`piax oke ,zaya mq el oilihn eitaפסחים)
ב')"כ dlxrcה iwxdeba dizxal dil siiyc

oi`txzn lka oke ,`zxinv `zyi` meyn

zk`ln ly mikxca olk ,dxy` ivrn ueg

oze` zrcl xyt` i`e ,oze` oiyer ze`etxd

xzen dcxny oir oke .dnkg dze` t"r `l`

ixryn oilgekd zk`ln ,zaya dlgekl

oillgne li`ede ,`id ze`etx ly oixelwd

n"y ,ze`etxa zayytp gewt llka,od

`id dax devn ytp gewteef dnkga fixfd ,

,minc jtey l`eyde dpebn l`ypde gaeyn

."dyer epi`e y`iznd y"ke

הרמב הברייתא"מלמדנו לשון שאמנם ן,
השארת בכך אין אבל רשות', ש'ניתנה
לא יעזור, – ירצה הרופא, ביד הבחירה
מדין מחוייב הרופא אלא ימנע. – ירצה

והרמב"פיקו לכך"נ. דוגמאות מביא ן
שרופא"מהש כרופא. הוא נסיונו פי ועל ס

או למיתה, פעולתו במניעת לגרום יכול
וע נכונה. שאינה שבת"בהוראה מחללים כ

ריפוי. על
הרמב rceiy"ן:"ומסיים `tex lk n"ye

ze`txl `ed a i i g ef dk`lne dnkga,

f"d envr rpn m`eminc jtey."

(חי2. הלכות משנה בתשו' לרפא הרופא בחובת (לרי"עי' ישראל יחל בס' בעניין ובקונ' רטז), סי' ם"ג
שליט בעקבותם."לאו הלכתי ולא אגדה לענייני ונטו בדבריהם והאריכו נו-נט) סי' א
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הרמב שאף סוגי"מסתבר, כל שאין ידע ן
מחללים אין והרי שוים, והפגיעות המחלות

ובכ פגיעה. כל על השבת סיים"את ז
שהעיסוק"הרמב לומר כן, הגדרתו את ן

פגיעות ואפילו נפשות, בדיני הוא עצמו
להגיע יכולות כהלכה תטופלנה שלא קלות

וע"לפיקו של"נ, פתח פתחה לא התורה כ
קבעה אלא לרפא, שלא או לפרוש רשות

הרמב דברי לכך. מצוה של הובאו"חובה ן
א)"(יוע"בשו שלו, .ד

ולמשקל לרפאות הרופא בחיוב ביאור
בשו כתב כהן"דעתו דעת קמ)ת (סי'

את לבטל הרופאים לטענת כתשובה
במילה: המציצה

xeqi` `edy ,z"n d`exa f"tw 'iq c"eiae"

n"n ,zezqe yyg `"k epi`y ,t"dexl opaxc

jenql yi m` mipey`xd epizeax egxh dnk

my jenqpy xn`p m` elit`e .mi`texd lr

mi`texd ixacy xn`p m`e ,mi`texd lr

md minrt aexy xn`py ,aex llka miqpkp

v"nex oirk ,zn`d l` minikqn(מצויין (=רוב
d"nen dhigy lv`(הן oecipd(=מומחין oi` ,

lk mircei ep` mzdc ,llke llk dnec

,dti hegyl oiekl ick zrcl jixvy mixacd

,oiekl ecia dler minrt aex i`ce t"kre

lr zcqein `idy d`etxd znkg k"`yn

ezzn`ly ,mc`d seb zxivi znkg wnr

l"qc heyte ,d"a exveil `"k reci epi`

.o`k oi` `aex 'it`c

l"fg ixac ly mhyteפ"(ב txi`ה)"ק `txe ,

,ze`txl `texl zeyx dxez dpzpy o`kn

,ok dxendznkg cvn d`etxd xwiry

`id zwteqndlri ji` xexa xac did m`y ,

oi` ike ,ze`txl aiegn didi `ly zrcd lr

dxv lk lr jrx mc lr cenrz `l lr xaer

icia 'ix`e ,minyd on elit` eilr d`ay

`ed miny(ל דף כתובות `ep(כדאי' ixd n"ne

,'eke ign `pngx yyg oi`e ,elivdl mieevn

lky iptn ceqid xwiry `l` .dzeekc p"de

rcei oi`e k"k mixxean mpi` d`etxd ixwir

,zewteqn mdizegpd oi` m` xexiaak"r

zxg` jxc oi` n"ny ,zeyx zpizpl jxved

`"pa iptl.

xac eze`l dgnen ipxird dfl dnece

dxeza zinrd('ל שבועות lecbd(ע' axd

ily licprn mgpn d"en mi`texd xia``"h

.mipya zeax df ,`bixn iidxrq x"ct"kr

z` miwifgn oi` mnvr md aexn xzeil

mdixac,mda dievn zerhdy micen mleke ,

opilf`c oixeqi`a `"k liren df oi` k"`

x"za(רובא ld`(=בתר ytp gewita la` .

`herinl k"b opiyiigפ ד' lk...ד)"(כיומא oi`e

`ivedl miliren mleray mi`texd ixac

llka mzhlgd lky oeik ,wtqd icin

zwteqne"w ly eia` ia` e"w k"` .`id

cner xacdy ,jixv mixne` l"fgy mewna

xexa eprci `ly f"ke ,`zerix zwfga

epl xyt` i` dfe ,df hxta ,mirahd epzypy

`"k mpi` mi`texd ixacy oeik ,xexiaa rcil

y`x lwdl mdixac lr jenql e"g ,wtq

.e"g minc zkitya rebple ,dpkq wtqa

,dwfg mdl yi t"kr l"fgc ixdy k"ykne

mixeqi`a 'it`e ,xaca dpkq did i`ce ixdy

x"za lfinl xyt` did `l(רובא (=בתר
e"we ,dwfgl `herin jenq mixne` epiidc

meyn x"dg` mda mikled oi`y zeytpa

."`herinl opiyiigc

הראי מדברי זצ"עולה קוק שהלימוד"ה ל
txi`"של `txe"הספק בגלל הוא Ÿ

מכמה זאת והוכיח הרפואה שבמלאכת
ואעפ הרופא"סוגיות, את תורה ציותה כ

לבנ שאין מפני ברפואה דרך"לעסוק א
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מפגעיהם. להתרפאות אחרת
אף נגזרת לריפוי הרופא חובת אולם

נדרים במסכת במשנה אחרות. ד"(פממצוות
qpkpeנאמר:ד)"מ exiagn d`pd xcend"

z`etx ed`txne ayei `l la` cner exwal

..."oenn z`etx `l la` ytpמפרש
`eze,ם:"הרמב `txiy `ed ,zeytp ze`txe"

xq`p `le ...eznda `txiy `ed oenn ze`txe

devn `idy iptn envr dlegl dfxnelk

l`xyi ileg ze`txl oicd on `texd aiigy

aezkd yexita mxn` llka `ed ixde

eteb z` zeaxl el ezaydecae` ed`x m`y Ÿ

epenna e` eteba elivn df ixd elivdl lekie

ezricia e`."

הרמב מן הרופא"מתבאר שחיוב ם
הכתוב מן אינו txi`"לרפאות `txe"אלא Ÿ

el"מהמילים ezeayde"השבת במצות
ב)אבידה כב, הוא(דברים הרופא על והחיוב .

וכאמור החולה, של האובד גופו בהשבת
רופא"ברמב של בגופו בין הוא החיוב ם

של בממונו בין וחבישות, ניתוחים כגון
הנדרש הממון או הזמן בהוצאת הרופא

–"ע הרופא של בידיעותיו ובין לרפא, מ
הנכונה וההתנהגות הריפוי בהוראות

הרמב וכדברי וריפוי. רע"למניעה כתב ב"ם
הש ממפרשי וכן המשנה. על ס"בפירושו

עבנדרים רופאב)"(מא נכסי שכאשר עולה
לרפאותו לרופא מותר החולה על אסורים

שבדבר. המצוה משום בחינם
הרמב"הרמב על חולק אינו בחיוב"ן ם

אלא אבידה, השבת ממצות העולה הריפוי

מגזה ריפוי חובת להוסיף מיוחדת"שבא כ
–."`txi `txe"Ÿ

הרא עש"בתוס' ס משםא)"(ברכות הביא
עומד"הר העשה על שבנוסף מאורליאנש י

– הלאו הרופא jrx"כנגד lr cenrz `l"

טז) יט, וכ(ויקרא רי", בתוספות מאד"כ (נדרים
.3א)"ע

והיא הרופא על נוספת חובה מטיל הלאו
החולה את ממונולהציל שלבהוצאת

בסנהדרין כאמור עהרופא. "oipn:א)"(עג

dig e` xdpa raeh `edy exag z` d`exl

aiig `edy eilr oi`a oihql e` ezxxeb

.jrx mc lr cnrz `l xnel cenlz elivdl

eteb zca` :`wtp mzdn ?`wtp `kdn `de

mzdn i` ± !el ezayde xnel cenlz ± oiipn

gxhin la` ,diytpa ± ilin ipd :`pin` ded

."ol rnyn `w ,`l `ni` ± ixeb` xbine

הוצאה חובת עליו מטיל שהלאו וכשם
מפגיעה חברו של גופו להצלת ממונית

ה הצלת"חיצונית, חובת עליו מטיל הלאו ה
או מחלה של פנימית מפגיעה בממונו גופו

הטור זאת והביא תכו)"(חופצע. סי' .מ
הרא פש"אמנם ב)"(סנהדרין סי' ִֵסייגח

xdpaזאת: raehy exag z` d`exl oipn"

aiigy eilr oi`a oihql e` ezxxeb dig e`

`de .jrx mc lr cenrz `l xn`py ,elivdl

oipn eteb zcia` `wtp mzdn `wtp `kdn

diytpa n"d `"d mzdn i` ,el ezeayde l"z

.l"nw `l ixebi`e gxhin la`aiig levipde

`ivedy dn livnl rextlaiegn mc` oi`c .

dil zi`c `kid epenna exiag ytp livdl

בשו3. נקט (אה"וכן יעקב חלקת חולה"ת צעיר של לארוסתו מלספר הנמנע שרופא עט) סימן ע
(ל בל"סרטן עובר ― ארוסה מחלת על ממחלתו, יודע אחד אף שאין אין"ע) אולם רעך. דם על ת

הרופא. לפעולת נלוה בתפקיד אלא בריפוי, המדובר
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.levipl `pennonwl xn`ck(א עד scxp(דף

lk ly .xeht scex ly milkd z` xaiyy

scxpd z` livdl aiegn did m`e aiig mc`

ixdy milkd zxiayn xehti k"` epenna

ick mxay zeyxae livdl aiegn exiag oenn

."lvpdlרמ ביד הובא א)ה"וכן עג, .(סנהדרין
אדם כל על חובה היתה אם היינו,
לא נרדף, של הצלתו עבור ממון להוציא
בתשלומי הנרדף את לחייב צריכים היו
במהלך בהם שפגע אדם כל של ממונו
מחוייב שהנרדף ומכך מהרודף. מנוסתו

הרא מוכיח אדם, לכל שה"לשלם ה"ש,
על לעבור לא כדי חבירו את "z"lבמציל

"jrx mc lr.בתשלומים הניצול מתחייב
הרופא שכר

בבכורות במשנה עמובא "lhepd:ב)"(כט

,dlha ezecr cirdl ,milha eipic oecl xky

xt` ext`e dxrn in einin ycwle zefdl

."...dlwn

נאמר: dcediובגמרא ax xn` n"dpn"

mkz` izcnl d`x `xw xn`c ax xn`

,mpga mz` s` mpga ip` dn 'ebe miwg

s` mpga ip` dn idl` 'd ipev xy`k d"pz

dxrn in einin ycwle zefdl ...mpga mz`

ina ycwnd :edpinxe .dlwn xt` ext`

,zycewn ef ixd ± z`hg xt`a ,z`hg

,`iyw `l :iia` xn` !l`xyi `edy t"r`

d`fd xkya ± o`k ,ielne d`ad xkya ± o`k

,ycwle zefdl `kd ipzwc ,inp `wic ;yeciwe

xt`ae z`hg ina ycwnd ,ipzw mzde

."dpin rny ,z`hgי:"וברשz`ad xky"

`iadl milyexil wegx mewnn jliy ± xt`d

lwyinl ivn ± mind ielin xkye .xt`d

."devnd xykd `le liwy digxih xb`c

לימוד לגבי שנאמר זה מפסוק למדים

אחרים, עבור אפילו מצוות שעשיית תורה,
המצוה עושה ואין בחינם, להיעשות צריכה

שכר. עליה ליטול רשאי
שהיה קרנא האמורא על מסופר וכך

לדון שכר ענוטל קה ושואלתא)"(כתובות
opzde:הגמרא: ?ixy in `xb` zxezae"

xb` n"pd !oilha eipic ± oecl xky lhepd

,`pic`liha xb` `pxwxb`e .liwy ded

lhepy oiicd xrekn :`ipzde ?ixy in `liha

xb` `nili` ?c"d ;oic epicy `l` ,oecl xky

± oecl xky lhepd :`ipzde ?oic epic ,`pic

xrekn :ipzwe ,`liha xb` `l` !oiliha eipic

,`gken `lc `liha ilin ipd !oiicd`pxw

liwy ded `gkenc `lihaidz dedc ,

axc `d ik .`fef dil iadie `xngc `xan`a

ead :edl xn` ,dinwl `pic iz` ded ik ,`ped

ekl oeci`e ,i`wixga il ilcc `xab il

."`pic

במלאכתם עסוקים שהיו אמוראים היינו
העבודה הפסקת על שכר נוטלים היו
שאינו דיין סתם אבל דין. בבית והדיון
על שכר לבקש שיכול בנאי או סנדלר

בבי והעיסוק מלאכתו לו"הפסקת אסור ד,
מובא וכן במקצועו. העיסוק על שכר ליטול

לרמב בכורות מהירושלמי."בהל' ן
על מברטנורא עובדיה הר' כתב כך
שכר ליטול האוסרת בבכורות המשנה

xacaמצוה. dixexry izi`x fpky` ipaxae"

lehil daiyi y`x jnqpd axd yeai `ly ,df

lr dry ivg zeidl ick miaedf dxyr

minzegd micrde ,cg` hb zpizpe zaizk

lkl zegtd lkl aedf e` miaedf ipy hbd lr

itl ,qp`e olfb `l` ipira axd df oi`e ,cg`

`ly hb exira mipzep oi`y rcei `edy

el oziy jixv egxk lra hbd ozepe ,ezeyxa

,leqt `edy df hbl ip` yyege .evtg lk



נחלתו חבל

232

eipic ,oecl xky lhepd oizipzna opz `dc

cirdl .oilha."dlha ezecr ,

מחמת גיטין לפסול אף שחשש מתבאר
ע שכר והעדים."נטילת המסדר הרב י
התויו הרע"אמנם על העיר שהרמ"ט א"ב

ס"(אה הגט סדר קנד סי' שאיןד)"ע עליו השיג
התויו והביא הגט. על"לפסול מתוס' ט

רק"הש ומתעסק עסקיו כל מניח שאם ס
היא במצוה עיסוקו הרי לדון כגון זו במצוה
הביא וכן שכר. ליטול ורשאי דמוכח, בטלה

ת"מהכס בהל' ה"(פת"מ .י)"ג
הרא כתב פש"כך מציעא כד)"(בבא סי' ב

אבידה: השבת מצות mifefלגבי ipy el ozep"

.dcia` zayd xkya fef dil ihnelr s`e

dcia` zayd lr xky lehil xeq`c ab.

epiid xkya dpirh ixn`c opaxl elit`c

,dwixtc `xezinxeq`c ecen dcia`a la`

xky lehiloizipzn gken oke .`wecc

ozep dk`lnn lhazne dk`ln dyerdyk

lha lretk exkyweqr did `l m` la` ,

`edy `zyd n"n .xky lehil xeq` dk`lna

leki daydn dxez ezxhte ezk`lna weqr

."xky lehil

שאנו אבידה משיב רק ברורים, ודבריו
מותר ממלאכתו להתבטל אותו מחייבים
השבת בסתם אבל בטלה, שכר ליטול
ליטול אסור ממלאכתו בטל שאינו אבידה

שכר.
ברמב מפורשים האדםן"והדברים (תורת

הסכנה) ענין – המיחוש הרופאשער שכר לגבי
מצוה: מאותה d`etxהנלמד xky oiprle"

il d`xpdlha xky odn lehil xzenc

`gxheeteb zca`c ,xeq` cenld xky la` ,

`ed(המתרפא ezeayde(=של xn` `pngxe

.elzeevn oiprl opixn`eכ א')"(בכורות dnט

dnkgd xky jkld .mpga dz` s` mpga ip`

,yeciwe d`fd xkyk l"edc xeq` cenlde

d`ad xkyk l"edc xzen `gxhd xky la`

opzck xzen dlha xky oke .xzenc ieline

ב') ozepe(שם xengd lr eaikxn owf did m`

dk`ln dze` ly lha lretk exky el

."dpin lihac

שכרהיינו, בנטילת עקרונית בעיה ישנה
רופא"ע –י מהכתוב הלימוד משום ,dn"

."mpga mz` s` mpga ip`שהרופא וכיון
בריפוי, מצוה שכרמקיים ליטול לו אסור

מצוה עשיית ברפואתעל שהתעסק כך על
ולמד שטרח השנים על שכר ואפילו חולה.
שכר איסור משום ליטול לרופא אסור
שהוא טירחא שכר ליטול לו ומותר מצוה.
בטלה שכר או הריפוי, בפעולת הטירחא על
בעת ממנו והתבטל אחר מקצוע לרופא אם

הריפוי.
חסידים"וכ בספר רצה)כ liaya:(סי' ik"

gxehd cbpk `l` xky lawi `l d`etxd

gxhpe dpwp el mixne` m` la` ,d`vedde

inc xity weqrpeטורח"(=ר הרופא אם ל
התחבושת אחר לחפש שצריך או הרפואה בעשיית

חסד) מקור – טרחתו על שכר לקבל m`eמותר ,

zeyrl dn epl xn`z wx el xn`igwi l`

xac mey mdn!לשאול אך בא החולה אם (=אבל
דבר) שום ממנו יקח אל לעשות מה הרופא ".את

הריטב"וכ בנדרים"כ המשנה על א
לעיל עשהוזכרה יב דף הרי"(נדרים מדפי :ף)"ב

eteb ietix epiid zeytp ietixc `pyixt"

mixg` i"r ze`txzdl el xyt`ya elit`c

...eze`txl i`dl dil ixy`w diytpc devnc

ciarexiag l`xyi ze`txl `ed aiigy

mpgaedin .dlha xky `l` lehil el oi`e

dlha xky dil aidi `l ik`ed aiig

eytp livdl mpga eze`txl`texa ixiine

."jkl ie`xe mkg
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הריטב כתב עא"וכן נח :ב)"(קידושין
lha epi`y ina `l` xky exq` `l olekae"

nnopzcke lhep `ed ezlha xky la` ezk`l

zexekaa oizipzn jdc `tiqaא')"(כ lkaeט

lha lretk iia` yixte ,lretk exky el ozep

opiqxbe ,dpin lihac dk`ln dze` ly

inlyexiaפ ה"(סנהדרין `lfא)"א yp xa cg

cg il izii` dil xn` `ped ax inew oecin

ded `ped ax ,`lwicl i`zegz weqic yp xa

והוה) תורין `xn(רעי yp xa cgl icdq rci

,ixb` il ad dil xn` ilr cidq` `zi` dil

xky crle ezlha xky oiicl oipzep ok ipze

ipy wxta `zi` inp olic `xnbae ,ezecr

zexifb ipiicק א')"(כתובות xeaiv,ה jkitl

lkl mipnefn zeidl micr e` oiic oiraewy

xeaiv lyn xky el reawl xzen oikixvd

mdiwqr lkn milha zeidl mikixv md ixdy

lkl mipnefn ediy ickmzd opixn`cke ,

כ ב')"(בכורות d`exח zeidl exky lhepd

did ok m` `l` eit lr oihgey oi` zexeka

el exizdy dpaia `li`k miaxl dgnen

zexqi` drax` exky lhep zeidl minkg

oia mz oia dqb dndaa dyye dwc dndaa

miwceae migah xky oky lke ,men lra

xky e`le edpip milret edpdc xzen `edy

xkyn sicre dlert xky `l` `ed d`xed

."oekpe x`ean dfe ,ixyc ieline d`ad

הריטב רופאים"ומוסיף לגבי (ליתאא
יוסף) בנמוקי והובא oicd:בדפוסים, `ede"

`gxihe dlha xky lehil xzenc `texa

`ed eteb zca`c xeq` cenil xky la`

dn `kd opixn`e el ezeayde xn` `pngxe

dnkgd xky jkld ,mpga mz` s` mpga ip`

xky la` yeciwe d`fd xkyk xeq` cenilde

..."ieline d`ad xkyk xzen egxhe ezlha

הריטב דברי כל"לפי שזהו רופא, א,
דרך אולם שכר, ליטול מותר עיסוקו
פרטית, ולא ציבורית היא השכר קביעת
ציבורית במסגרת העובדים רופאים כן ועל
מותרים חולים קופת דרך או חולים בבית
העושים רופאים אולם שכר, ליטול

פרטיים אסוריםפ)"(שרטיפולים לכאורה
שכר .4ליטול

הטור פסק שלו)"(יווכן סי' xky:ד oiprle"

la` `gxihe dlha xky lehil xzen `texd

,`ed eteb zca`c xeq` cenild xky

zca` zeaxl el ezeayde dxn` `pngxe

ip` dn zevnd ziiyr oipra opixn`e ,eteb

dnkgd xky jklid ,mpga mz` s` mpga

xkye gxehd xky la` xeq` cenilde

."xzen dlhad

התורנית המגמה נוסיף, זה פרק בשולי
שהכל כיון הרפואה, מצוותיה. מתוך ניכרת
כשם בחינם. להינתן צריכה לה צריכים
היא בחינם, ללמד צריכים התורה שאת

וע לכל, את"צריכה לתלות הראוי מן אין כ
את המצמצמים צדדיים בדברים נתינתה
אחא רב וכדברי יכולת. לבעלי רק נתינתה

ע ס idi:א)"(ברכות xne` mc fiwdl qpkpd"

il df wqr `diy epidl` 'd jiptln oevx

ik d`etxlmpg `texi`n i`w ike ,dz`

jexa `ax xn` xne`mpg `tex"גירסת"(עפ י
פ"הרא ברכות הגר"ש גירסת וכן כא סי' .א)"ט

– בוראנו בדרכי לילך לנו יש ברואיו ואנו

שר4. לעשות יהיה גופם,"מותר בהשבת ולא אבידה בהשבת כלפיהם מצווים אין שהרי לנכרים פ
בכך. העוסק בפרק להלן ועי'
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חינם רופא גם אבל נאמן אמנם5רופא .
וטירחא, בטלה שכר ליטול לרופא הותר
רופאים. לה שיהיו צריכים שהחברה מפני
נאות שכר להיקבע צריך אלו ולרופאים

דרך"שאל אולם רופאים. לנו יקומו לא כ
כשכר לדיינים כמו היא השכר קביעת
ולא הציבור לקבוע אמור השכר את בטלה.

וע וחשיבותו, ערכו בהעלאת רופא כ"כל
שכר יקצוב שהרופא הראוי מן זה אין

לעבודתו כמו6מרובה תנאי". אינו השכר כ
אם אף לקיים צריך הוא מצותו את לריפוי,
לשלם הלקוח ביכולת שאין או מועט שכרו

דורש שהרופא כפי .7לרופא
נ גם ישנה לרפאות הרופא מ"למחוייבות

כדברי הרופא להעסקת הציבור במחוייבות
קוק"הראי חה משפט כ)"(אורח סי' :מ

mewna dpnzpy `texd mby wtq oi` ilv`"

'eyza `"ayxdy ,`cg .dwfg el yi ixeaiv

`l ,ezpne`n ofg oiwlqn oi`y oicd oipra

azk mrhd dfy ,`cyg mrh lr wx jnq

oi` ly oicde ,cere oeyla sexiv jxca

zei`x yiy eilr 'k ,ezpne`n ofg oiwlqn

xexa df la` ,zei`xd epl yxit `le xacl

zei`x el yi ok mb `cyg mrhn uegy

f"k cegia ,xeaiv ipira dwfg `id dlecby

xazqn df iptne ,jtidl yxetn bdpn oi`y

cve ,devn cv ea yiy ixeaiv iepin lky

oic ea jiiy ,yi`d zpen` zwfge ceak

.dwfg

xky lehil xeq` `texdy `ed oicdy xg`ne

dlhade gxehd xky wx ,cenile dnkgd

`ed ,mi`texd ly zexikyd jxr k"` ,xzen

miwqerd xzie ,mipax ly zexikyd enk

enk ,dwfg oic l"iy l"iiwy ,xeaiva zevna

d`etxa mb jiiyy ,lynl daiyi zwfgl yiy

dnkgd wlg cvn ,'ek mpga ip` dn ly oicd

e"ly 'iq c"eia x`eank ,dfa yiy cenilde

.a"q

,ceak ly cv ea yiy iepin lky `ed heyte

da yi ,cenile dnkg i"r `ay d`etx enk

,l`xyiay dxxy lky xg`ne ,dxxy meyn

c"t m"anxd 'ca x`eank dyexi oic da yi

f"ky i`ce k"` ,`"k 'd ycwnd ilk 'ldn

."ezwfga `id dxxyd ixd ,ig `edy

שכר על והתנאה שיטוי טענת
הרופא
בבלי בתלמוד עמסופר קו :א)"(יבמות

oi`y mai iptl dltp `tt axc deng za"

(ב5. הגמרא מדברי ללמוד ניתן מהמצווה שונה הקיום כמה ע"עד פה ""ק אא): אסיא"ואי מייתינא ל
א במגן שויא!"דמגן מגן – במגן דמגן אסיא אצלנו"ל ואילו חינם, ברפואת שבחו ית' הבורא אצל .

בחינם... אינה כשרפואתנו דוקא חשיבותנו הנבראים,
הרמב6. מעיד לר"וכך באיגרתו עצמו על תקנ) עמ' שילת י. הרב הוצ' (אגרות ""ם תיבון: אבן אשובש

להם ולכתוב לרפאותם ואצא גוים... מלאות כלן האכסדראות ואמצא היום... חצי אחר למצרים
מן שעות שתי סוף עד ולפעמים... הלילה. עד פעמים והיוצא הנכנס יסור לא (=מרשמים)

..."הלילה
בחינם,7. לרפואה התורה ציווי את סותר בחברו, החובל בתשלומי הריפוי תשלום חובת לכאורה

שהתורה משום הן סתירה בכך אין אולם מתחלפות. מגמות מעין כאן יש ישירות לא אם ואפילו
והן ממון. לשלם צריך הוא לרפואתו אם ואפילו הקלקולים תיקון למלוא יזכה שהנחבל רצתה

העקלקלות.מהכיר ודרכיו בעולמנו המציאות את ה
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uelg :dil xn` ,iia`c dinwl `z` ,dl oebd

`l :`tt ax dil xn` .dqpek dz` jkae ,dl

?opgei iax xn`c `dl xn dl xaqשהיא=)
ופסולה) מוטעית dil?חליצה `ni` ikid `l`e

miz`n jl ozzy n"r dl uelg :dil xn`

,dil ad lif :dl xn` ,dl ulgc xzal .fef

:dil xn`ja ip` dhyn`l in ,dil dcar

dzide oixeq`d zian gxea didy ixd :`ipz

,ipxiarde xpic leh dil xn`e ,eiptl `xarn

dhyn dil xn` `nl` ;exky `l` el oi`

."ja ip` dhyn inp `kd ,ja ip`

פעולה על שכר הדורש כי מבואר,
בשכר או בחינם, להיעשות צריכה שהיתה
שכרו. אלא לו אין רב שכר ותבע מועט,

ע הרי"עולה רופא, לגבי מה השאלה כ
בחינם?! לרפא עליו ציוותה התורה

הרשב כך על עא"כתב קו "yie:א)"(יבמות

gxea didy inc 'ipzne `nrhc yxity in

`ed aiigc meyn epiid oixeq`d zian

lretk exky `l` el oi` ikd meyne elivdl

xky `l` `texl el oi` mdixacle ,lha

ely dlha(גבוה שכר על התנה le`(=אפילו ,

oizrnya dvilgl dl opincncn `xazqn

."ulginl ynn `aeig dilr `kil n"n `dc

הו ישנה מעבורת"היינו, בין להשוות א
אך נוטלים שבשניהם רופא לבין לבורח

ולפי בטלה, בין"שכר מלאה התאמה ישנה ז
לבין ליטול לרופא התירה שהתורה מה

אעפ התנאה. במקרה הרשב"הדין דוחה"כ א
והדברים לחליצה, מההשוואה זאת דעה

הריטב הביא וכן בהמשך. (יבמותא"יוסברו
ע זו:א)"קו jixvdדעה ik zetqeza eazke"

ewgc iptn lecb xky mdilr uvwe mipnnq

,odinc `l` ozep epi``texd mr wqetd oke

daxd."

הרמב ענין"(תוהן"כתב – המיחוש שער א

dleg:הסכנה) exiage oipnnq el yiy in oke"

,odl jixvon xzei odinca zelrl el xeq`

ie`xdodinca el ewqt elit` `l` cer `le .

oipnnq e`vn `ly dryd wgec iptn daxd

,ecia `l`odinc `l` el oi`opixn`ck ,

zenaiaא')"(ק kd`ו ...`tt axc deng za

lkac b"r` 'it .ja ip` dhyn l"` inp

il ipzzy n"r jhib f"d `nlrc oi`pz

,ozil dze` oiaiign c"a oi` fef miz`n

`kd ,hb epi` e`l m`e hb f"d dpzp m` `l`

dk`ln dyerk l"ed dvilga i`pz oi`y oeik

,`id `nlra zexikye zpn lra a"dral

oeik `tt ax l"`e .ozil iia` daiig jkitle

dryd wgec meyne `id daexn zexikyc

gxeac `inec ozil zaiigzn dpi` el zipzd

minc e`l dy`a `kdc b"r`e ,zxearnl

,iqkpe `zzi` ozcqt` l"`e edpip ixizi

xpic leh `tiqa opixn`ckeipxiarde jxkya

`ed dl oebd epi`y mai i`dc oeik ,aiig

aizkck uelgl zpbed dvr oz`iyd dxezde

melk dipin `cqtin `l ,'ebe eil` exace

xkya zipzdy ink jklid ,dil ifgc i`nn

'it edf .dxehte inc ie`xdn xzei dlert

ipznc lkc dpin opirnye .z`fd dhWd¦

qpe`d iptn minc ickn xzei zexikya

.ja ip` dhyn xnel leki ,ely dryd wgece

odinc ickn xzeia oipnnq gwell oicd `ede

odinca `l` aiign `lc ilegd wgec iptn,

."df oica md oiey gweld cg`e xkeyd cg`

הרמב מבאר מכירת"היינו, שלגבי ן
משוויים, יותר מחירם להעלות אין תרופות
יכול משוויים, ביותר מכרם המוכר ואם
רק וחייב שיטוי טענת לטעון הקונה
סיכם שאותו במחיר ולא האמיתי בשוויים

המוכר. עם
הרמב xkyaן:"מוסיף dpzd m` la`"



נחלתו חבל

236

daxd `texdel ozil aiig,el xkn eznkgy

minc dl oi`e."קודם שהתנה רופא היינו
אלו דבריו מרובה. שכר נוטל הריפוי
אסור שרופא לעיל לדבריו לכאורה סותרים
שהרופא שמשמעותם ונראה שכר. ליטול
בחינם, שמצווה משום שכר לדרוש אסור
מותר – גבוה אפילו שכר דרש אם אולם

לקבלו. הרופא
הרמב באר טעמו הבאה:"את בפיסקא ן

aiigc meyn gxeac `nrhc xeaqy in yie"

el oi` jkitle ,dca` zayd meyn elivdl

`texl oi` mdixacle .lha lretk `l` exky

on lha did m`y ,ely dlha xky `l`

`le .rlqd z` el ozep enr dpzde rlqd

n"rc ,dvilgl dl opincnc oeikc `xazqn

`aeig dilr `inx `lc fef miz`n jl ozzy

`xeqi` e`l dl qipk i`e ,ulginl ynn

`ed devnc `aeig meyn e`lc n"y ,ciar

oi`pza ypi` aiigin `lc `ed `pic `l`

,minc ickn xzeia wgcd zryaxkya `d

dn lk ozil aiig `ed sqk lk deyy `tex

el dpzdys` ze`txl eilr devny t"r`e ,

,livdl eilr devn inp gxeazevn lk `l`

dfl dpncfp m` `nlr ilek` `inxc dyr

oi`iven oi` ,oenna `l` dniiwl dvx `le

ely aeig epnn oiriwtn `le ecin oenn8,

oipiica d`veiy ziaix oick df oi`yמ"(ב
א')"ס `xcdב jnr jig` ige xn` `pngxc

."jnr igilc dil

האסורים"הרמב מבית מבורח לומד ן
ואי שיטוי טענת לו גדול"שיש שכר לתת צ

לגבי רופא. ושכר אבידה להשבת שקבע
הרמב שולל שהשכר"בורח האפשרות את ן

עוסק שהמציל משום הוא הניתן הנמוך
שאל צריך"במצוה, היה הרופא שכר אף כ

אעפ בטלה שכר אלא"להיות שהתנה. י
הרמב בשעת"מחדש תנאי א) כללים: שני ן

ולא האמיתי הפעולה שווי על הוא הדחק
על המוטלת עשה מצות ב) שהתנה. מה על
ואינו אחד לפני ונזדמנה מישראל אדם כל
לו מותר – בתשלום אלא לקיימה מעוניין
עמו, התנאים לפי לו לשלם וחייבים לתבוע
מוציאים לא וממילא בידו, כגזל זה ואין

וע שכרו. את אדם"ממנו אין בורח לגבי כ
הדחק בשעת שנקבע בתנאי-סחיטה מצווה
לגבי זאת לעומת האמיתי. השווי לפי אלא

שנקבע. השכר מלוא את לו חייב רופא
הטור"וכ שלו)"(יוכ inxc`":ד r"n lky

dvx `le cg`l dpncfp m`e `nlr ilek`

ecin oenn oi`iven oi` oenna `l` dniiwl

dly aeig ecin oiriwtn `le."

בשו כתב תשב"וכדבריהם טור"(חץ"ת ד
כ) סי' המשולש חוט oipra:ג, :l"fe zl`y cer"

`texd mr wqte mipniql jxvedy dleg

`texd xkya mb miieiyl miltk iltk mdinc

dlegd dcede ltekne letk xeriy epnn l`y

did ik xn`e orh `txzpy xg`le .eixacl

xkya oia oipniqd inc weqita oia qep`

dne ie`xd `l` el zzl aiig epi`e `texd

zngn `l` did `l xzei zzl acpzdy

xn`y oae`x oikecyd oipra mb .qpe`

jke jk el xcpe ipelt za el jcyl oernyl

ecia dzlre lczyde oerny jlde exkya

acpzdy dn el zzl dvex epi` oae`x dzre

ipriced xzei `le el ie`xd xky m` ik el

:l"kr melye df lka jzrc

הרע8. לדעת הנצי"בניגוד בדברי להלן ועי' בידו כגזל שזהו ב."ב



לג מעשיו―סימן על והאחריות לרפוי הרופא מחויבות

237

ozi `ly heyt d`xp mipniqd oipra daeyz

exn` dfl dnece mdl miie`xd minc `l` el

`xza lfebdaע"(קט gxayא)"ז ixd `ipz

xn`e zxearn eiptl dzide mixeq`d zian

exky `l` el oi` ipxiarde xpic leh el

m"anxd azky enk dkldl miwqetd dewqte

azk oke ,dca`e dlifb zekldn a"ita l"f

qpe` meyn dfa mrhde .mixehd lra

ozi `l okle jk el xcpy `ed eqpe` zngnc

`ede oicd `ed k"`e ,el ie`xd xky `l`

`l` el epzi `ly mipniqd xkenl mrhd

l"f 'iwfg x"d 'ky iz`vne .el mie`xd minc

exn`y dn lr(שם)aexk `iadl exky

`ixady e` zny e`vne dlegl oiwqenxce

`l` jxkya z`ady dn leh el xn`i `l

weqr m` `wec l"fe azke exky lk el ozep

exky lk el ozep f` jk lk ciqtdy dk`lna

e`l i` la` ,egxh ickn xzei elit` mlyn

gxeal incc egxh xky `l` el ozi `l ikd

`iadl devn inp `kde 'eke mixeq`d zian

aiig zek`ln x`ya la` dlegl d`etx

x`azp dpd .l"kr dpzdy dn lk zzl

mipniq zxikn oic zencl epivxy dn eixacn

yiy enkc zxearn eiptl `vny gxea oicl

mixeq`d zian gxead zlvda riiql devn

el xeknl e` dlegl d`etx `iadl devn ok

lhen epi` mdipyae eytp zlvdl mipniq

`inxc devn lk `dc ,mpga zeyrl eilr

la` ,mpga dzeyrl aiig oi` `nlr dilek`

l`y obedk `ly el ie`xdn xzei l`eyy dn

okle ,edpip devnc ilin seq seqc xg`n

exht dvex `edy enk zzl el dcedy t"r`

xac lka oicd oke ,qep` iedc meyn eze`

."dicegl dilr `inx `lc devn `edy

התשב מדברי המעביר"מתבאר שאף ץ
לו מותר מצוה מקיים כל או הבורח את

ולא בטלתו שכר בדמי אולם שכר ליטול
מכן. יותר

התשב mrץ:"ממשיך wqty dn la`"

eznkgc mlyn el zzl jixv exkya `texd

oziy dn lke ,xeriy dl oi`e el xken `ed

`"ayxd azk oke ,el ie`xd xky ixwin da

l"f o"anxd mya zenai iyeciga l"f

el ie`xd xky `l` zzl oi` mipniqac

dfle el xcpy dn lk zzl aiig d`etxae

mya b"nqd azk oke l"f cibnd axd mikqd

l"f dce`i epiaxminc ozil jxc d`etxac

miaexnc"ei xeha azk oke של. yiyו)"(סי' in

`l` el oi` 'eke dleg exiage mipniq el

daxd `texd xkya dpzd m` la` odinc

'qa l"f o"anxd ixac mde 'eke el ozil aiig

.mc`d zxezdpzd m` `wecemzqa la`

xky la` egxhe ezlha xky `l` el oi`

el ezeayde xn` `pngxc xeq` cenld

eteb zca` zeaxlפ"(ב ע"ק b"r`eב)"א

i`yxe `nlr dilek` `inxc devn `iedc

dpzdyk epiid xkya `l` dzeyrl `ly `ed

mzq d`yr m` la` ,dziiyr mcew exky

llka dfe ecenl xky lehil xeq` i`pz `la

l"f exn`y dnכ ע"(בכורות `ipא)"ט dn

l"f xehd azk oke .mpga dz` s` mpga

drc dxeia(שם)."

הרמב בשו"דברי להלכה נפסקו ע"ן
שלו)"(יוא"וברמ מביאד הסימן בסיום .
הרמב"הרמ של טעמו את בין"א לחלק ן

שחייב מוקדם תנאי שמחמת שכר נטילת
שאין מחמת עמו שהתנה שכרו כל לו ליתן
מצוה לבין עליו, רק מוטלת המצוה
ואסור לעשותה שחייב עליו רק שמוטלת
בלבד. בטלה שכר אלא שכר עליה ליטול

הגר כך על שהרמ"העיר את"א לתרץ בא א
הריטב ומדוע"שאלת מצוה מקיים הלא א:
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שכר. עליה ליטול מותר
הריטב עא"ואמנם קו נשארא)"(יבמות

הרמב על את"בקושיה מקבל ואינו ן
ז ikל:"חילוקו. azk l"f lecbd epiax la`"

ik el ozil aiig daxd `texd mr wqetd

,dnk dey `idy el xkn eznkgxeegn epi`e

eze`txl eznkga gexhl `ed aiig ixdy

lretk egxh xkya eice eteb zcia` oicn

el ie`xd itk e` lha."שדעת"וא אף כ
הראשונים"הרמב כל לא להלכה, נפסקה ן

אך לרופא שמגיע סוברים אלא לו, מודים
וכ בטלה. שהביא"שכר חזקיה ר' מדברי נ

במרדכי"התשב ומקורו קעד)"(בץ סי' שכלק
ואינו טרחתו שכר רק נוטל במצוה העוסק

גבוה שכר על להתנות .9יכול
הרמב לדעת על"אף שההתנאה נראה ן
מפקיעה אינה המצותישכר חיובו את ממנו

וע את"לרפא לשלם יכולת לחולה אין אם כ
יחידי הרופא שהוא או הרופא תביעת

לרפאות, לרפאהמסוגל אותו כופים
בחינם ממוהל.ואפילו היא לדבר דוגמא .

ח"(שוא"הרשב תעב)"ת סי' ובעקבותיוא
כתב"השו כך מוהל. שכר לענין דנו ע
רסא)"(יוא"הרמ סי' rcei:ד epi`y a`d"

,mpga lenl dvex epi`y lden o`k yie ,lenl

oi` ik ,df ldena xerbl c"al yi ,xkya wx

milden daxc`e ,mdxa` rxf ly okxc df

,ecxna cner m`e .lenl mdl epziy oixcdn

ink ied ,exky el zzl zbyn yi`d ci oi`e

,elenl miaiig c"ay a` el oi`yc"a okle

leniy xg` oi`y xg`n ,eze` oitek eid

תע"(רשב סי' הברכ".ב)"א כך על ד"(יוי"העיר
הרשבשם) דברי"שדברי את תואמים א

ללמוד"הרמב צריך ומכאן רופא. שכר לגבי ן
בדורנו. אף רופא שכר לגבי

דבר"בשו משיב נא)"(חת סי' בדבריב דן
חולקים"הרע דבריו כי ומוכיח בבכורות, ב

הרמב דברי ז"על שניהם. דברי ומבאר ל:"ן,
olfb `l` ipira df oi`e azk a"rxd dpde"

oi`y epcnll ,qp` oeyl epiax siqede qp`e

oic `l` olfb oic elqng `edy qp`n"kn ...

wcwcy edfe ,oipiica epnn oi`iven oi`

.qp`e olfb `edy l"f a"rxd

eixg`e lfb `edy a"rxd k"yn xwir la`

dnecke dlaw xky lhepa i`xza ipe`b e`ln

,lfb `edyo"anxd zrc itl epi`xehde

l"pd `"nxd zdbde(העזר ixdy(=באבן ,

meyn ie`xdn xzei exky lehil xeq` `texd

m` n"knc ewqt ji`d k"`e ,el ezayde r"nŸ

oiriwtn oi` daxd `texdl ozil gihad

`ed j`id lecb `edy xg` ,ely aeig ecin

xeqi`a ixdy rcz ,ezghadk ozil aiegn

epiide oipiica ecin oi`iven oi`y ziax wa`

,dil xcd` jig` ige dfa opixn` `lc meyn

n"aa x`ean n"knא')"(ס miiwlז v"`c

c"eia dweqt dkldy `l` cer `le ,ezghad

קס ס"(סי' ziaxד)"א wa` delnd `ived m`c ,

hiyt i`ce `l` ,ecin oi`iven k"ra

xeqi` opincn oi`y r"eyde xehde o"anxdl

xeqi`c ,devn xky lehil xeqi`d dfl ziax

zrya ziax weqtl xeqi` yiy myk ziax

yi p"d jyp eilr oeniyz `l meyn d`eld

elit` d"yn ,ziax zgiwl lr r"ta xeqi`

xeq` jig` ige dyxc ea oi`y ziax wa`

laiw m`e ,ezghad miiwl v"` d"yn ,gwil

,lfb f"d k"raxky lehil xeqi` k"`yn

הרמ9. פסיקת על העיר (יו"וכן ס"א שלו סי' בברכ"ד ס"ג) (שלו ח)."י ק
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ick xky zwiqt zrya `l` epi` devn

mpga zeyrl daeg `l` ,devn zeyrl

'ek mpga ip` dn xnebe ipev xy`k xn`py

xeqi` oi` aey xky wqt xaky xg` la`

xky lawlezghad miiwl mb daeg d"yn ,

,ja ip` dhyn ly mrhd my oi`y mewna

liaya xky zwiqt lr xary xg`c `vnpe

zgiwl lr xary xg`l dnec devn ziyr

oi` aeye ,xar xary dn mdipyac ziax

`ziixe`c ziaxa wx ,epnn ezekf oi`iven

o"anxd zrc edf ,dil xcd` jig` ige aizk

cenll yi dfne ,a"rxdk `le r"eyde

r"d`a xagnd `iad `l dpeekacקנ ד)"(סי'
'ek xbz `xw a"rxd ik azk wx a"rxd oeyl

meyn `ede ,miplfb dndy oeyld azk `le

wqty enk a"rxdk l"iiw `lc hiyt dfac

dfa yi xeqi` n"kn wxe ,`texd oiprl c"eia

yi dfn xy`e ,devn zeyrl xky ywal

,milha `picc `da enk hbd xykd lr yegl

l"q a"rxde ,dti ezdbda `"nxd aiyd f"re

xeq`y `ed 'ek mpga ip` dn dyxcd 'itc

dpzdy `texd l"f ezrc itle ,xky lehil

`iad xake ,el ozil v"` ie`xd on daxd

dfa eilr miwlegd zrc envra o"anxd

`ed ,ja ip` dhyn xnel lekiy mrhc l"qe

zn`ae ,xky ila zeyrl devn `edy meyn

zenaia k"b i"yx zrc `edו)"(קxn` d"ca

inp `pic meyn `id dxyk dvilgc oeik dil

o"anxde ,carnl `inx dilrc oeik dil zil

eilr daeg epi` dvilg `dc f"r dywd

dinrhl i"yxe ,maiil dvex `ed m` ulginl

myב')"(ל mixkipט mixac dxn` i`c'ek

zeywdl eaxd 'qezde 'ek uilge dil opitiik

wnrd ixeaiga i"yxt ayiil epikf xake ,f"r

dl`yקנ א')"(סי' אות i"yxד zrc `din `d ,

epi` dxe`kle ,r"eye o"anxdk `lc ezriqe

aiegn didy liaya ike ef `xaq oaen

xar `ede xky weqit `la devnd zeyrl

el mlyl aiig epi` exky ywiae ef r"n lr

mlyl v"` zaya exiagl dk`ln dyerd ike

,dxiar dyery meyn exkyl"q i`ce `l`

'ek mpga ip` dn dyxcd 'itc ezriqe i"yxl

a"rxdke ,xky lawl xeq`y epiidop` la` ,

x`eank dvilg oiprl i"yxk l"iiw `l

r"d`aקס i"yxkה)"(סי' l"iiw `l d"yn ,

c"eia a"rxdeשל oi`eו)"(סי' ,`tex oiprl

`l` ,lfb uny devn xear zern zgiwla

dvx `l xaky xg` la` ,xky zywa xeqi`

zernd zgiwla oi` ,xky `la devn zeyrl

."l"f a"rxdk `le lfb meyn

מחלוקת"הנצי שישנה מבאר ב
שכר בדרישת הוא האיסור האם בראשונים
מקבלו לרשות השכר משנכנס גם או מצוה,

רש לפי גזול. בחזקת ורע"הוא זה"י אין ב
איסור יוצר אלא השכר בדרישת איסור רק

הרמב לפי זאת לעומת נוטלו. ביד ן"גזל
וע איסור, זהו בו"והטור מועילה לא כ

ואם בתשלומים. חייב אלא שיטוי טענת
ליטלו. לרופא מותר גבוה שכר על התנו

הלכות. כמה זה מפרק מתבארות
וכ"הרמב השו"ן שלו)"(יוע"פ שאםד הסיקו ,

הריפוי קודם גבוה שכר על התנה רופא
כל כדין החולה מיד ומוציאים ליטול, רשאי

בידיו גזל זה ואין בשכרו בא אשר .10שכיר
הריטב חזקיה"אבל ר' וכן חסידיםא (וספר

שכרלעיל) אלא ליטול לרופא שאסור סברו

רעק10. השו"בהגהות על (יו"א הש"ע על שלו סי' ס"ד משו"ך העיר ז) מהריק"ק על"ת התנה שאם ש
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שקבע מה ולפי טירחא, שכר או בטלה
ואינו האמיתית. טירחתו לפי או הציבור
שכר נטל ואם נוסף, שכר על להתנות יכול
הוא השכר וטירחא, בטלה מדמי יותר גבוה

לחולה. להחזירו וצריך בידיו גזל
בשכר נכרי רפואת

שצריכה ישראל לרפואת בניגוד
ובדיעבד בחינם להיעשות מלכתחילה
הנכרי את ישראל רפואת הרי בשכר,

ומותרת בחינם בשכרבדיעבדאסורה
בלבד!

הרמב פסק פם"כך כוכבים עבודת י"(הל'
ze`txl:ב)"ה xeq`y cnl dz` o`kn"

m"ekr11odn `xiizn did m`e ,xkya elit`

xkya `txn dai` meyn yyeg didy e`

xbe ,xeq` mpga la`12ayez13dz`e li`ed

."mpga eze` mi`txn ezeigdl deevn

הרמב פסק מילה"וכן בהלכות ג"(פם
dkn:ז)"ה iptn ezlxr jzgl jixvy m"ekr"

l`xyil xeq` did ea clepy oigy iptn e`

mze` milrn oi` m"ekrdy ,dze` el jezgl

t"r` ,dil` oze` oicixen `le dzin icin

oeekzp `l ixdy ef d`etxa devn ziyrpy

dlinl m"ekrd oeekzp m` jkitl ,devnl

."eze` lenl l`xyil xzen

בכס מקורו:"ובאר את jixvyמ m"ekr"

f"rc ipy wxt .'eke jezglכ x"zו:)"(דף

iwet`l xb meyl m"ekrd z` ln l`xyi

`pxen meyl i"yxite .`lc `pxen meyn

xeq`c `lc ezlxra el yiy zrlez

`le oilrn `l oxn` `dc mpga eze`txl

."oicixen

ע"(עובתוס' כו מותר.ב)"ז שבשכר כתב
d"tkל:"וז ± `lc `pxen myl iwet`l"

meyn ixy xkya la` mpga ze`txl xeq`c

efg`y in wxta di`xe dai`(.ע דף (גיטין
caer `eddl dil `car iy` xa iniy axc

iqzi`e xg` xacl miakekixy `nl`

ded xkya i`ce `l` miakek caer ze`txl,

mkgzdle ded mpga inp mzdc l"i cere

iptn rnyn oke xzen zeidl leki ze`etxa

."ok dyr ze`etxa iwa did `lyולתירוצו
ע בחינם מותר עליהם."השני להתלמד מ

(יו הבית בבדק כן שכתב ראיתי אולם מידו. מוציאים אין – לידיו קבלו וכבר גבוה שכר ד"סמנים
עפ בורח לגבי והרשב"שלו) המרדכי וא"י מהריק"א בדברי אין חידוש."כ ש

כעכו11. המוגדר מיהו (חו"לגבי יוסף הבית באר ""ם רמט): סימן חנם"וממ מתנת ליתן אסור רבינו ש
מצות שבע עליו שקיבל דהיינו תושב גר לאפוקי אלא ישמעאלים לאפוקי לאו זרה. עבודה לעובד

להחיותו מצווים שאנו וזהו נח להםבני אחד דין כלם גוים שאר מהמקורות"אבל גדול וחלק .
עכו נאמר צ"בהן והיה הנוצרית הצנזורה קלקול הוא נכרי."ם או גוי ל

עי'12. ישראל מצד חסד בגמילות התנהגות של זכויות לאותן הזכאי תושב גר מיהו השאלה לגבי
" נחלתובספרי חחבל ז."" סי' א

הרמב13. פסק פ"כך מלכים (הל' הי"ם ""י תושב: גר לגבי בדרךב) תושב גרי עם שנוהגין לי יראה וכן
תתננה בשעריך אשר לגר שנאמר להחיותן מצווין אנו שהרי כישראל, חסדים וגמילות ארץ

בעכו שלום להן כופלין אין חכמים שאמרו וזה העכו"ואכלה, אפילו תושב, בגר לא צוו"ם ם
מפני ישראל, עניי בכלל ענייהם ולפרנס ישראל, מתי עם מתיהם ולקבור חוליהם, לבקר חכמים
נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה ונאמר מעשיו, כל על ורחמיו לכל ה' טוב נאמר הרי שלום, דרכי

."שלום
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הרמב שיטת נכרי"אמנם שריפוי היא ן
אא בשכר אפילו איבה"אסור משום (ואזכ

בחינם) אף האדםמותר בתורת כתב כך (שער.
הקבורה) ענין – epic:הסוף jk inp ze`etxae"

i"yx k"ke ,xzen xkya xeq` mpga ,`tex ly

eze`txl xeq`c oicinrn oi` 'ta my l"f

`le oilrn `l oxn` `dc mpga iebl

dai` meyn `xzidc oeik jklde ,oicixen

`kid lk `lir hiwp xkya oia mpga oia `id

`edy `tex oebk `lir `kil cke ,ivnc

`ki`c exiknd iebae l`xyi ileg `txn

ileg mr mieb ileg i`ce `txn ,dlecb dai`

,mely ikxc iptn mpga oia xkya oia l`xyi

iipr mr mieb iipr oiqpxtn `tiq ipzwc rcz

oiign `nl` ,`id ezeigdl dqpxte ,l`xyi

in 'tae ,mely ikxc iptn oze` oilivne oze`

efg`y('א car(ע' iy` xa iniy ax xnzi`

xir `ipz mzd `ztqezae ,iqz`e ieb `eddl

l`xyin oiaeb oiqpxtd ,miebe l`xyi da yiy

l`xyi iipr mr mieb iipr oiqpxtne miebne

."mely ikxc iptn

בשו ס"(יוע"ופסק קנח סי' "icaer:א)"ד

oinnrd drayn milelb14epipia oi`y ,

dzind mdl oiaaqn oi` ...dngln mdipiae

d`xy oebk ,zenl ehp m` mlivdl xeq`e

m` elit` edlrn epi` ,mil ltpy mdn cg`

.xky el ozielit` ,oze`txl xeq` jkitl

.dai` meyn `ki`c `kid `l m` ,xkyaדאז)
אפילו להשמט יוכל לא אם שרי, בחנם אפילו

הרמב"(ב.בחנם) בשם zeqplן)"י did xzen oke

lirez m` minnrd drayn cg`a d`etx

פא ומרדכי ובסמ"(תוספות ".ג)"מ
הגר כתב בכך"וכן שיש בביאורו א

והשו ראשונים עפ"מחלוקת פסק הדעה"ע י
הרמב דעת – מהגר"המחמירה ומשמע א"ן

הרמב כן."שאף סובר ם
הסמ כאן מה)"(לג"והוסיף in:ת wxta"

lkl iebd ze`txl xzeny rnyn efg`y

iy` 'xa iniy ax my xne`y xkya zegtd

xg` xacl `zeq` ieb `eddl dil car

,iqzi`e`tex zeidl dyn epiax jnq df lre

mil`rnyil mixvn ux`a..."

צריך אם לנכרים דוקא כי מתבאר
במרפאות רופא כגון איבה, משום לרפאות
– פרטי בשירות ואפילו חולים בתי או
גדול ביוקר ואפילו שכרו לקצוב רשאי

בשכר"ואי או בטלה בשכר להסתפק צ
טירחא.

המצוה מן פטור במצוה עוסק
בזמן אחרות ממצוות פטור רופא
שהמצוה ואפילו הריפוי, במצות שעוסק
לעסוק התחיל אם עוברת, ממנה שנפטר
השניה של לחיובה שנכנס קודם בריפוי

וגמ מצדקה נפטר ובכך שבגופו"פטור, ח
בריפוי. שעוסק אףבזמן שנפטר (כמובן

למאמרנו) שייך זה אין אולם אחרות .ממצוות
מצדקה לפטור הידועה הדוגמאות אחת
שומר היא אחרת מצוה עשית בגלל

xneykאבידה: :xn` dax .dcia` xney"

xn` dax ,xky xneyk :xn` sqei ax ,mpg

ax ;dil ihn `w d`pd i`n ,inc mpg xneyk

`lc d`pd `idda ,inc y"yk xn` sqei

"y"yk ied `iprl `ztix dil iazinl `ira

ע לג ב"(נדרים ע"ב, נו ב"ק ע"ב, כט ב"מ פב"א, מ
ע"ע מד שבועות רשא)"א, ופרש ע"(בי". נו :ב)"ק

הגר14. נבנצל:"הערת הנוצרית"משא הצנזורה מפני תיקון הוא ובהמשך) (כאן עממין משבעה .כ
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ezial exiag zcia` qipkd ± dcia` xney"

'ebe jzia jez l` eztq`e aizkckדברים)
wqerdcכב) ± `iprl `ztx azinl ira `lc .

jxca jzklaen devnd on xeht devna

dkeq 'qna ol `wtp(כה ".(ד'

מלתת שנפטר כיון אבידה שומר היינו,
באבידה התעסקותו בשעת לעני פרוטה
מסכים רבה ואף שכר. שומר להיות הופך
התעסקותו בשעת צדקה מנתינת לפטור
ההתעסקות שאין שסובר אלא באבידה

כה השומרמצריכה של מזמנו זמן הרבה
תוס'"וע כדברי שכר. שומר בכך יחשב לא כ

ע מד ד"(שבועות אבידה)"א שומר inp:ה daxc"

dil azinl ira `lc `ipr iz` i`c dcen

on xeht devna wqerd dil zil in eh`c

`zxet d`pd meync l"qc `l` ,devnd

."xky xney aiyg `l `giky `lc z`fk

ס"(אוע"בשו לח סי' "iazekפסק:ח)"ח

mdixbz ixbze mdixbze md zefefne oilitz

mixeht ,miny zk`lna miwqerd lke

y"w zrya zlef ,meid lk oilitz zgpdn

zeyrl mikixv eid m`e :dbd .dltze

y"wn oixeht f` ,dltze y"w zrya ozk`ln

xeht devna wqerd lkc .oilitze dltze

xg` gexhl jixv m` zxg` devnn

zg`k odizy zeyrl leki m` la` ,zxg`d

odizy dyri ,gxeh `laא בשם אשרי ז"(הגהת
הישן)"ור פ' ".ן

המג סא"והעיר ח)"(שם ±:ק mdixbze"

inl xeknl o`ivndl ick migweld i"yxit

ick dyer m`c rnyn ,l"kr mdl jixvy

r"ve devna wqer ixwn `l ea xkzydl

eed dcia` xifgnc rnyn b"p sc mixcpa

l"ie ,xky eilr lhepy t"r` devna wqer

mzd p"` ezlha xky `l` lhep epi` mzdc

xwir `kd la` dca` aiydl ezpeek xwir

."g"q b"lz 'iqr xkzydl ezpeekוהסכים
המשנ יד)"(סב"עמו .ק

המג במצוה"מדברי העוסק כי עולה א
אינו שיקבל הממוני השכר עיסוקו ומגמת
לקיים חייב וממילא במצוה עוסק נחשב

ולפי בהן. שנפגש אחרות אין"מצוות ד
אשר רופא ואף לעני, מפרוטה רופא לפטור
או צדקה לבקש עני ובא במלאכתו עוסק

לגמ בשכר"שנקרא שעוסק כיון שבגופו, ח
שכר ללא שירותיו את נותן כ)"(בדואינו

את ולקיים ממלאכתו להפסיק מחוייב
וכד')"(וכשהמצוה לתפילה .כ

תלג בסי' המגח)"(סאמנם את"סייג א
השו פסיקת על ynzypyע:"דבריו. lzek"

epi` elit` ,lb dyrpe ltpe ,oixega ung ea

jixv oi` ,alkd zyitg ick migth 'b deab

axwr zpkq ea yiy oeik eizgz wecal

milyiy xg` `ny opiyiig milba miievny

hgn xg` ytgi devna wqer epi`y ezwica

..."dpkq icil `aie el ca`py

יד)"(סשם המגק milyiyא:"כתב xg`"

xg` ytgn elit` dwica zryac ± ezwica

rlq xne`d enk devn igely l"d k"b hgn

xenb wicv iedc eipa eigiy liaya dwcvl ef

ez`pdl oiekny t"r`('גמ)."שאם משמע
פטור לשכר אינו במצוה עיסוקו עיקר

לעני. פרוטה מלתת כגון ממצוה
הלכה דבביאור לח ותגריהם)"(סי' הם ה

המשנ מעט דברי"צמצם חריפות את ב
וכתב:"המג mdipylא ezpek m`c l"p n"ne"

wqty dn oiprke devna wqer ixwin deya

xteya rwz m`c g"wq h"twz oniqa x"`d

ici `vi devn ici ea z`vl mbe cnlzdl

."ezaeg

ברפואה עוסקים מהרופאים שחלק וכיון
אח ורק בעיקר שכרם בסולם"לצרכי כ
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א המצוותי, והחיוב לעזור הרצון כ"ערכיהם
דורנו במציאות במצוה עוסק של הפטור
מפני שפטורים יש ללב, המסור דבר הוא
ויש מצוה, לדבר הוא עיסוקם שעיקר
מפני במצוה כעוסקים נחשבים שאינם

לשכרם .15שמצפים

שטעה רופא
הממוני בהיבט הקשורה נוספת שאלה
כגון הרופא. טעות שאלת היא ריפוי של
שאינה בצורה וניתח שטעה מנתח רופא
בסוגי שטעה רופא או לפגיעה, מתאימה
אותן שזוהה, לחולי המתאימות התרופות
חייב הרופא האם למחלה. המתאימות

בתשלומים?
מחויבויות סוגי כמה חלות רופא על
אם – כאומן הן שמיא. וכלפי החולה כלפי
המצוה מצד הן בשכר. ואם בחינם
בהצלת ואם נפש בפיקוח אם שבדבר,
לעולם. שמועד המזיק כאדם והן גופו,

אם"עפו דינו מה לדון צריך אלו גדרים י
וכד'. בשוגג קלקל

בבבא נאמר המזיק כאדם חיובו לגבי
ע"(כקמא mlerl,במשנה:א)"ו cren mc`"

z` `niq .oyi oia xr oia ,cifn oia bbey oia

wfp mlyn ± milkd z` xaiye ,exiag oir

."mlyהראשונים כל על מוסכמת זו והלכה
ובירושלמי פ"(בוהאחרונים. ה"ק "`xn:י)"ב

la` oipiyi mdipy eidya `zipzn wgvi iax

elv` oyil exiag `ae oyi odn cg` did m`

."crend `ed elv` oyil `ay dfזו והבחנה

בפוסקים פ"(ראהובאה זרוע"ש אור טו, סי' ב
חו"ב טור קלא, סי' שו"ק תכא, סי' חו"מ סי'"ע מ

ס ששגגד)"תכא רופא זה שמצד כן על ברור .
אנוס הוא ואפילו שטעה טעות כל על חייב

חייב.
הרחבנו המצוה קיום מצד חובותיו לגבי

ח בהריגה טעות ולגבי להלן."לעיל. נדון ו
הריטב אזהרת את להקדים א"וכדאי

הרמב ען"בשם נח וזב)"(קידושין "wece`ל:".

z`f dk`lnae dnkga rceie iwa `texa

dilr devn `zydc epnn lecb el oi`ye

,`ed sebc dca` zaydc eze`txl daege

`di `l ef dk`ln aiha iwa epi`y lk la`

mda wqr elepnid lecb my yi m` oke ,

x`yn xnege lw ,llk wqrzdl el xeq`

wtqa df dxei j`idc dxezay ze`xede oipic

wqrzp m`e ,epnn lecb yiy mewna zeytp

mpidb oae `ed minc jtey llka mda16la` ,

my yiy t"r` ze`txl aiig xaca iway lk

ze`txzdl dkef mc` lk on `ly ,mixg`

il dn xnel el oi`e ,inlyexia eyixtcke

lre ,dbby wtqae dfd xrva invr qipkdl

laegd wxt exn` dfפ"(ב א')"ק txi`ה `txe

xnel ze`txl `texl zeyx dpzipy o`kn

xdfed m`e ,df wtq iptn envr rpni `ly

s` xeht eil` rced `la drhe ezlki lka

`ly driyta drh m` la` ,miny ypern

ipicn xeht oic zia zeyxa `txe ie`xk xdfp

dn mlyn e` zn m` eci lr dlebe mc`

`ly `tx m`e ,miny ici z`vl wifdy

epiax ,mc` ipica aiig oic zia zeyxa

הגר15. נבנצל:"הערת וכשא החולה, סבל את בזה מאריך מצוה."אם יעשה דלא נ' סכנתו, את כ

(פ16. בקידושין לנאמר רומז מי"אולי ""ד לגיהנםד) שברופאים כטוב"טוב עצמו המחשיב ופרשו ,
לגיהנם – ."שברופאים
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."l"f o"anxd lecbdהרמב"וכ בתורת"כ ן
האדם.

מזיקים בהם מקרים מספר מצינו
את קודם נביא בשוגג. נזק על פטורים

ואח בהם."המקורות נדון כ
מכות עבמסכת "`a`במשנה:א)"(ח

lk s` zeyx mivr zaihg dn :xne` le`y

dcexd axde ,epa z` dknd a`d `vi ,zeyx

."c"a gilye ,ecinlz z`הבא בעמ' וכן
הובאה זו משנה הבאה. המשנה על בסוגיא

ל גלותביחס ידו,חיוב מתחת בשוגג כשמת
ע המנויים שכל הגמרא אבא"ומסקנת י

במצוה. שעוסקים משום פטורים שאול
בתוספתא ה"(פומקבילה ואה)"ב ה". ה"כ

פטור ידו תחת החולה ומת שטעה לרופא
מגלות.

קמא בבא הי"(פבתוספתא "gily:ז)"ו

xeht wifde oic zia zeyxa dkdy oic zia

dyerd .minyl xeqn epice mc` ipicn

exiag ly z`hg zxtae z`hg ina dk`ln

.miny ipica aiige mc` ipicn xeht`tex

xeht wifde oic zia zeyxa dtixy one`

miny ipica aiige mc` ipicnz` jzgnd .

wifde oic zia zeyxa dy` irna xaerd

minyl".(=לאם) xeqn epice mc` ipicn xeht

גיטין בתוספתא ה"(פומקבילה ו-ט)"ג .ח
קמא בבא בתוספתא נוסף ט"(פמקור

`z:א)"הי dcexd axde ,epa z` dknd a`d"

eli` ixd ewifdye ekdy oleke ,ecinlz

eli` ixd odl ie`xd on xzei elag .oixeht

oic zia zeyxa dkdy oic zia gily .oiaiig

.aiig df ixd el ie`xd on xzi ,xeht wifde

wifde oic zia zeyxa `tixy one` `tex

ixd el ie`xd on xzi lag ,xehtaiig df."

את המכה האב לפטור נוספו זו בבריתא
נזכרו שלא תלמידו את הרודה והרב בנו

בב הראשונה ק."בבריתא
כמה והברייתות המשנה מן עולים
יסתרו שלא כדי להסבירם שצריכים פסקים

שרופא"זא עולה גלות לגבי מהמשנה ז.
בתוספתא הראשונה מהבריתא פטור. ששגג

אדם מדיני פטור שבנזקים וחייבעולה
שמים המבצעבדיני רופא של דינו וכן .

לאשה. והזיק האשה סיכון מפאת הפלה
שהזיק אומן שרופא עולה השניה מהבריתא
חייב. הראוי מן יותר הזיק אם אולם פטור,

עניןן"הרמב – המיחוש שער האדם (תורת
אומןהסכנה) רופא של פטורו את מסביר

נוספת: בריתא ipzc`ומביא `d il `iywe"

`ztqezaפ"(ב txy`ט)"ק one` `tex¦

wifde c"a zeyxadleb f"dyper `nl` ,

,xaca yi bbeyoiick `texd ,ikd xnel yie

eilr oi` rced `la drh m`e ,oecl deevn

llk yperopixn`ck ב'), ו' ny`(סנהדרין

mknr l"z dfd xrva il dn oiicd xn`i

eipiry dn `l` oiicl oi` htynd xaca

drhy c"al rcepe drh m` k"tr`e ,ze`ex

b"r`e ,ea mirecid mikxcd lr ezian mlyn

o`k s` ,xeht c"a zeyxa oc m` mzdc

oinelyzd on xeht mc` ipicnepi`y `l`

lr dlbie wfpd mlyiy cr miny ipicn xeht

dzindzind e` wifde drhy rcepe li`ed ,

w"ac `ztqeza exn` oke .miciaה"(פ ו)"ו
,miny ipica oiaiige mc` ipicn mixeht iab

ipicn xeht c"a zeyxa `tixy one` `tex

,minyl xeqn epice mc`rced `la n"ne

melk aiig epi` elyixnbl xeht oiicdy enk

xdfiy `ede ,miny ypern oia mc` ipicn oia

wifi `le zeytp ipica xdfil ie`xy enk

."llk driytaבב"והו שלו)."(יוי"ד סי' ד
הרמב מדברי רשות"מתבאר את שהבין ן

וע ּכפטּור, גולה"התורה מדוע לו הוקשה כ ְִ
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מדיני היא שגלותו ומתרץ בשוגג, הרג אם
בי17שמים רשות אף כך לרפאות"שעל ד

כל תשלומים, לגבי אבל פוטרת. אינה
בפשיעה הזיק שלא החלפתמקום (כגון

פטור.תרופות) –
הרמב דברי הטור"את מביא סי'"(יון ד

ומוסיף:שלו) ,`tix m`e"zia zeyxa `ly

oicwifdeoinelyza aiig`ed m` elit` ,

zia oi`y ,iwa epi`y cg`a oky lke iwa

`tix m` la` .iwa epi`y inl oiyxn oic

mc` ipicn xeht wifde drhe oic zia zeyxa

bbyy el rcepe zind m`e ,miny ipica aiige

rpnil jixv epi` mewn lkne .eci lr dleb

."ziyixtck zerh yyg iptn

השו מפסיקת נראה דיין"וכן בדיני ע
ס"(חושטעה כו סי' "drhשכתב:ב)"מ

lhpe dgnen oiic df did m` ...zrcd lewiya

la` zeyx lhp `ly e` `zelb yixn zeyx

mdilr oicd ilra eze` elaw18`ede li`ed ,

xifgdl xyt` i` m`e oicd xfeg dgnen

."mlyln xehtהרא בבש"וכדברי סי'"(מובא י
le`:ו)"כ `ed dgnenc oeik mlyln xehte"

`xab `eddc dilfnc `l` zerhl ie`x did

xeht oic zial dgnend lk opzck ,mxb

xpic d`xne lwlwy one` gaha oke .mlyln

m` ...mixeht mignen rx `vnpe ipgleyl

."mlyln xeht dxfga `"`

הרמב בדברי הגלות"כאמור עונש את ן
כעין שמים, בידי כדין הוא מבין בשוגג

אם הדין יהיה מה דן אינו אמנם כפרה,
כמו לגלות. רוצה אינו דין"הרופא את כ

ידי לצאת כדי מסביר הוא התשלומים
אם הדין יהיה מה מפרש ואינו שמים.
מידו יוציאו האם הרופא, מן תפס החולה
לנפשיה דינא איניש ועביד דינא שזהו או

הרמב בחיוב"(ודעת תפיסה מועילה שלא עצמו ן
שו"לצי עי' ריב"ש שצב)"ת סי' .ש

לרמב הר"בניגוד כתב פדן"ן לסנהדרין (חי'
texdy`:ב)"ע xninl ol zi` k"r `l`"

eize`etxa drhiyk dgnend`l` bbey epi`

,`txn `ed zeyxay qep`'ta opixn`ck

el oi`e ,ze`txl `texl zeyx dpzpy laegd

oiica opixn`ck ze`ex eipiry dn `l`

mrhdy d`xp `l` ...diqp` diailc drhy

epivn `ly iptn xzen e`l zbbyc oekpd

,llk aezkd ypryipica elit`c xyt`e

aiigzn epi` minydyry xnel jl oi`y

dfy wtqd zial envr qipkdyk xeqi`

."exiag z` ze`txl ezpek dzid daehl

שטעה רופא של שפטורו שסבר נראה
הדבר וכלול תורה, מדין הוא מתשלומים
התורה היינו התורה. לו שנתנה ברשות

לרפאות עליו מתשלומיםציותה ופטרתו
שגגה. מקרה בכל

הר ברורה."לפי לשאלותינו התשובות ן
וטעה נאמנה מלאכתו שעושה רופא
שעיניו מה אלא לו אין דעתו, בשיקול
לזה בנוסף לדבריו ומקור ופטור. רואות

מהרש"הב17. מדברי מוסיף אבל"ח גלות, חייב הרפואה אחר מיד מת אם שדוקא לטור בביאורו ל
מיתתו. קירב שהחולה לומר שאפשר כיון פטור כן אחרי מת אם

(=רשות18. עבודה ורשיון הסמכה אין לרופא כאשר מתשלומים פטור אינו לדיין, בניגוד הרופא,
ברור."בי ההבדל אמנם עליהם. כשקבלוהו לדיין בניגוד להתרפאות, אליו ניגש החולה אבל ד)

ע בא חולה אבל לזכות, והן לחוב הן עליהם קבלו דין שאפשר"בעלי דבר בריאותו ואין להתרפא מ
לרש ההלכה לאור ס' (עי' בו וע"לסחור שילוק). משפט על במאמר זוין מועילה."י ההסכמה אין כ
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סנהדרין בגמ' למצוא ניתן עשהביא :ב)"(פד
dkne mc` dkn :xn` `ppig xa inic ax"

dkn s` xeht d`etxl dnda dkn dn dnda

."xeht d`etxl mc`עסקו במקום (והראשונים
בן על רב של האיסור רקע על זה לימוד בהסברת

לאביו דם .)19להקיז
התשב"בשו פב)"(חץ"ת סי' בחיוביג דן

אף על נביאם בהם החידוש ומפאת רופא,
האריכות.

oihibc `ztqezae"הי"(פ dpey`xaג)"ג :`ipz

s` xnel exfg rncnde `nhnd mixne` eid

oewiz iptn aiig cifn xeht bbey jqpnd

...mlerdc"ia zeyxa `tixy one` `tex

aiig cifn xeht bbey wifdeoewiz iptn

mlerddy` irna xaerd z` jzgnd .

k"r aiig cifn xeht bbey wifde c"ia zeyxa

xehtc rnyn ded dxe`kle ...`ztqezd oeyl

one` `texa bbeyiptn ied xaerd jzgnae

c"nl elit` oicd on maeige ,mlerd oewiz

wifd ipdc wifd diny `l xkip epi`y wifd

,edpip xkipbbeya elit` oiaiig oicd one

mlerl cren mc` l"iwc...cifn oia bbey oia

`texl mlerd oewiz iptn bbey exhty `l`

epxhtp `l m`y c"ia zeyxa dyere one`

dpzp xake ze`txln irepn`l iz` bbeya

exn` d"ne ...ze`txl `texl zeyx dxezd

w"ac `ztqezaה"(פ tixy`ו)"ו one` `tex

epice mc` ipicn xeht wifde c"ia zeyxa

ikid ik bbeya wifdyk epiide ,minyl xeqn

ipzc oihibc izixg` `ztqez iywiz `lc

..."mc` ipica aiig cifnac mzd

דיני לפי רופא בענין שדן מדבריו למדנו
ועפ כדין"נזיקין, חייב להיות ראוי היה זה י

פטרוהו שחכמים אלא לעולם. שמועד אדם
שהרופאים כדי העולם תיקון מפני בשוגג

התשב חולק בכך לרפאות. יחושו על"לא ץ
הדין"הרמב מן פטור ששגג שרופא הסובר ן

וכמובן שמים. ידי לצאת כדי רק וחייב
הר על ן."שחולק

התשב w"acץ:"ממשיך `ztqezae"ט"(פ
c"iaג)"ה zeyxa `tixy one` `tex' :`ipz

.'aiig el ie`xd on xzei la` ,xeht wifde

dyr m`y ,cifne bbey yexit `ed dfy d`xpe

`l m` bbey l"dc xeht wifde el ie`xd

ezbbya ie`xk dk`ln ziyrpiptn edfe

mlerd oewizeaiigl ie`x did oicd onc ,

m`e .minyl xeqn epice mlerl cren mc`c

."aiige cifn ded ie`xd on xzei dyr

לגבי"עפ הסיק נזקים, לגבי לימודו דרך י
ztqeza`מיתה: exn` ezgivx oiprle"

zekncפ ה"(השמטות tixy`ה)"ב one` `tex

dleb f"d bxde c"ia zeyxadyryk dfe

bxde ie`xd on xzei dyr m` la` ,el ie`xd

epi` s` dleb cifn oi`e `ed cifnc dleb epi`

dzin aiigzn`zi`cke ea exzd `ly oebke

oilebd od el` 'taע xnba`א)"(ח' mye .

dknd a`de ecinlz z` dcexd axd exikfd

mzdc meyn oileb opi`y c"ia gilye epa z`

k"b `tex ixdy dnize .iwiqr `w devna

`ki`e .`id eteb zcia`c wiqr `w devna

belt`lmzd `zi`ck i20d"dlf o"anxde .

`l` xn`p `l dfy mc`d zxez 'qa azk

הגר19. נבנצל:"הערת רפואה.א לצורך חבלה אלא טעות, הנדון אין שם

השו20. על אברהם יד סו"בהגהות ידם תחת המטופל שמת שאף לאלו שבניגוד מסביר עשו"ע ס
ע בענישתו או ולימודו, בחינוכו בי"מצוה מצוה."י כלל עשה לא הרי שמת כיון ברופא הרי ד,
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la` micia zind e` cifde drhy rciyk

ipica oia melk aiig epi` ely rced `la

el oi`y oiicl dnec ,miny ipica oia mc`

rcei m`y `l` ze`ex eipiry dn `l`

."mirecid mikxcd lr mlyn ezerh

הרמב על שחולק מדבריו וסובר"נראה ן
אלא תורה דין מצד להתחייב ראוי ששוגג

הרמב לעומתו פטרוהו, סבור"שחכמים ן
שמים. ידי לצאת וחייב התורה מן שפטור

למעשה: מסקנתו ikוזו `ed dfn dlerd"

ze`txl c"ia zeyx el epzpe one` `tex

mixg` mi`tex ezerh exikde wifde drhe

on cifna oia bbeya oia `ed aiig mipne`

yibxd m`e ,laeg oick oicd(מעשה (=בשעת
ie`xd dyre drh `l m`e ,gvex oic el yi

± lage ezriyta bbyy `l` zeyrl el

.minyl xeqn epice mlerd oewiz iptn xeht

ied ie`xd on xzei dyr m`e dleb bxd m`e

,ea exzd m` eilr bxdpe mlyne gvexe wifn

..."mcd l`ebl xzen enc ea exzd `l m`e

בשוגג היזק תשלומי שלגבי מדבריו עולה
לרמב למעשה לגבי"מסכים אבל שפטור, ן

גולה שבשוגג וסובר מחמיר גלות עונש
– שמים ידי לצאת אך ולא הדין מעיקר

שאינו"כרמב דינו למזיד הקרוב ובשוגג ן,
להורגוגולה רשאי הדם .וגואל

התשב"עפ דבריו, יסוד את"י מסייג ץ
רופא: של `oneדינו `tex yexit ik d`xpe"

zexeagd `tex `edהעושה רופא (=בלשוננו:
מנתח) כגון ידיו במעשה רפואיות פעולות
dlag `id epecfe ezbbyy cid zk`lna

miwyna mileg `tex la` ...lfxaa dgivxe

ze`vgxnae zegwxnae zeilylynae

`tex `l` ,one` `tex `xwp epi` zegpdae

dlag llka `a epi`y ,df llka epi`e

e` zinde cifd e` bby m`e oiwfipa aiigzdl

oeekzpe ,ilegd iae`kn lr ae`kn siqed

s` `ed xeht wifdl oeekzp `le ze`txl

ze`ex eipiry dn `l` el oi`y ,miny ipicn

epnn lecby in ipta xacl el oi`y `l`

..."eizepeiqp lr jenql `le oiic oick dnkga

התשב בפעולות"היינו, רופא מחייב ץ
רופא אבל בשוגג, הדין מעיקר חודרניות

בשוגג אף פטור תרופות אתהמחלק נתן (אם
התרופה) בנתינת טעה אם ולא הנכונה, .התרופה

כ מבואר התשב"לא בדברי טעם"כ מה ץ
בגלל האם אומן, שאינו ברופא הפטור
את לראות יכול שאינו העולם תיקון

וע חבירו גוף בתוך חייב,"הנעשה מנתח כ
והוא בידים מעשה עושה שאינו משום או

וא בנזקין גרמא ולפי"אך כך. על לחייבו א
בטעות בידים לחולה הזריק אם דבריו
רופא אף יתחייב מתאים שאינו חומר

להלן. ויתבאר חבורות. רופא שאינו
שהרמב והתשב"נראה האם"ן נחלקו ץ

שיטת המזיק. אדם מדין רופא לדון צריך
בן"הרמב ע"(חי' פב ד"מ אתא)"ב שאדםה היא

גדול. אונס על אפילו לעולם חייב המזיק
תוס' כ"(בלעומתו ע"ק ד"ז ובסופו"ב באפילה, ה

ד כמה עוד המזיקה)"צויינו שאדם סוברים
על פטור אבל אבידה כעין אונס על חייב
היה דברינו לפי לכאורה גניבה. כעין אונס

הרמב הרמבלחייבן"על לדעת אבל אומן"; ן
ז המזיק. אדם משום מתחייב בב"אינו מ:"ל

"meyn ezk`lna drehd one`a oi`y `l`

wifn."שטעה אומן שאף סובר תוס' ואילו
שהתשב ונראה המזיק. כאדם קיבל"נידון ץ

וע תוס'. שיטת התשב"את לפי מתחייב"כ ץ
חכמים תקנת וצריך המזיק אדם כדין

הרמב לפי ואילו שוגג, לדונו"לפטור ניתן ן
ברשות עושה שהוא וכיון שטעה. כאומן אך
ידי לצאת ורק להיפטר הראוי מן דין בית
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וגולה. משלם שמים
חבורות"עפי רופא בין החילוק מבואר ד

עושה הראשון ותרופות. בסמים לרופא
בנזקין גרמא הוא השני בידים, מעשה
על ממון ומשלם פיו על עושה הלה אמנם

סו אבל וע"כך, בידים עושה הוא אין כ"ס
לצי גרמא מדין רק לחייבו לא"ניתן אבל ש,

המזיק. כאדם
גלות דין שבין החילוק מבואר עוד

לתשב"לרמב גלות דין לבין הרמב"ן לפי ן"ץ.
בלבד. כפרה מדין שגולה אלא להיפטר ראוי
בו. לפגוע הדם לגואל רשות אין אף ואולי

התשב חכמים"לפי מדברי פטור זהו ץ
בי הפקר מצד בממון אינו"המועיל אבל ד,

וע נפשות, לדיני כלל בסת"שייך שוגגכ ם
למזיד בקרוב ואילו גולה, – ידו תחת ומת
בביתו שיושב למזיד הקרוב כשוגג דינו הרי

הדם. מגואל וחושש
סע"בשו שלו zeyxdפסק:א)"(סי' dpzip"

ytp gewit llkae `id devne ze`txl `texl

elit`e .minc jtey f"d envr rpen m`e ,`ed

dkef mc` lkd on `ly ep`txiy in el yi

k"`` d`etxa weqri `l edine ze`txzdl

f"d k"l`y epnn lecb my `di `le iwa `ed

c"ia zeyxa `ly `tix m`e .minc jtey

m`e .iwa `ed m` elit` oinelyza aiig

ipicn xeht wifde drhe c"ia zeyxa `tix

el rcepe zind m`e ,miny ipica aiige mc`

"eci lr dleb bbyy21.

כרמב שפסק חיוב"ונראה ולעניננו ן.
רק חייבים יהיו גלות וכפרת תשלומים

שמים. ידי לצאת הבאים
התשב לגמרי"שיטת נדחתה לא ץ

בשו פעלים"מהלכה. רב או"(חת לו)"ג, סי' ח
לתינוק שהשקתה לאשה תשובה בדרכי
כל בוכה ואף והולך מתנוון שהיה חולה

אפיו רופא"עפ(=אופיום?)ן"הזמן הוראת י
והאשה הילד. מת ימים עשר שמונה ולאחר

."dytpl oewiz dl `evnl dxna zwrev"

ה כותב דבריו חי"בתוך איש "`mpn:"בן

`nrhn dy`d z`fl dlvde xfr dl zgkyn

`l o"eit`d ly mqd df ik `ede `pixg`

`texd t"r dzyr `l` dzrcn ezwyd

,z`txl dknq azk ecia yie ,jnqen `edy

xry mc`d zxeza l"f o"anxdl epivne

laegd wxta l"fe azky c"r a"i sc dpkqd

zeyx dpzipy o`kn `txi `txe i"x iac `pz

dn `texd xn`i `ny yexit z`txl `texl

bxed iz`vnpe drh` `ny dfd xrva il

zeyx dxez dpzp jkitl ,bbeya zeytp

(ח"בשו21. הלוי שבט נכרי:"ת רופא לגבי פסק ט) אות רנא סי' ח
תיקון" ומטעם למזיד, שוגג בין בהבדל כישראל דינו האם והזיק טעה אם גוי רופא בענין ש.

יותר. חמור דינו לרפא מצווה שאינו כיון או העולם
דאל לרפאות, רשות ניתן בכלל הוא גוי רופא דגם פשוט בעניותי נזקקים"ת. עולם מימות איך כ

בשו ונזכר ומומחים כ"לרופאים ולפ"ע דב"פ, תוספתא פ"ז בי"ק ברשות ריפא דאם וטעה"ט ד
כמש שוגג כשהי' והיינו אדם, מדיני דפטור בש"והזיק יו"כ של"ך סי' דהא"ד בגוי גם שייך זה ו,

בי ברשות בזה"קעביד הגדר ועיין לרפואה, בו ומשתמשים ויכלתו מומחותו על שהסכימו ד
ח הלוי שבט קנ"בתשובת סי' התשב"ד סברת בו ושייך ח"א, פ"ץ סי' העולם"א תיקון דמפני ב

ובנ לעולם מועד דאדם דין כאן דגוי"הפקיעו חיובי גלות"ד חובת לגבי יועילו לא דבריו אולם .
נכרי. ברופא
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`ztqeza `ipzc `d il `iywe .z`txl

df ixd wifde c"a zeyxa `tixy one` `tex

xnel yie xaca yi bbey yper `nl` dleb

drh m`e ,oecl devny oiick `ed `texd ikd

opixn`ck llk yper eilr oi` rcep `la

l"z ,dfd xrva il dn oiicd xn`i `ny

dn `l` oiicl oi` htynd xaca mknre

c"al rcepe drh m` k"tr`e ,ze`ex eipiry

,ea mirecid mikxcd lr ezian mlyn drhy

s` ,xeht c"a zeyxa oc m` mzdc b"r`e

`l` ,oinelyzd on xeht mc` ipicn o`k

wfpd mlyiy cr miny ipicn xeht epi`y

wifde drhy rcepe li`ed dzind lr dlbie

w"ac `ztqeza exn` oke ,micia zind e`

miny ipica oiaiige mc` ipicn oixeht iab

ipicn xeht c"a zeyxa `tixy one` `tex

`la mewn lkne .minyl xeqn epice mc`

xeht oiicdy enk melk aiig epi` ely rced

`ede ,miny ypern oia mc` ipicn oia ixnbl

`le zeytp ipica xdfdl ie`xy enk xdfiy

.l"kr driyta wifi

`texa oicd z` oc l"f o"anxd epiax `vnp

epilv` xxazp m` ze`etxa drhy envr

el ozpy mqd zngn zn dlegd eze`y

`texdjixve miny ipica aiig `texd f`

`edd dlegl dzin mxby xeara dlbiyla` ,

xacde mqd zngn zny epl rcep `l m`

oia ixnbl xeht `texd eze` f` wtqa `ed

iz`vn oke .miny ypern oia mc` ipicn

ef dxaq `iady a"t 'iq b"g l"f u"ayxdl

zxeza azk l"f o"anxde ,l"fe o"anxd ly

drhy rciyk `l` xn`p `l dfy mc`d

epi` ely rced `la la` micia zinde cifde

`"ca oia melk aiig(אדם y"ca(=בדיני oia

שמים) y"r,(=בדיני l"kr 'eke oiicl dnec

`ly 'fpd dl`yd oecipa f"tl `zyd k"`e

dfi` el dyr oeit`d ly mqd eze` m` rcep

melk el wifd `l `ny e` ezzin axwl wfp

`texd mb okl ,zn cala eilg zngn wxe

dy`d y"ke ,y"ca elit` aiig epi` envr

ixac t"r ezwydc oeik i`cea dxeht `idy

zeyrl dcia dn drh `texd m`e ,`texd

mpi` jkl yegl e`ai m`y `id dqep`

`texd t"r mq mey dlegl zewydl mileki

...drh `texd `nlicc meyn

yygd on dy`d zlvdl cg` sipq yi cere

u"ayxd zxaq `ede22a"t 'iq b"ga l"f

wqrc `kida `l` `texd aeiga yyg oi`c

mr wqry `texa la` ,dxeaga lfxaa

zgwxnae milylynae miwyna dlegd

siqed e` zinde cifd e` bby m` ze`vgxne

z`txl oeekzpe ilegd iae`kn lr ae`kn

,miny ipicn s` xeht wifdl oeekzp `le

ze`ex eipiry dn `l` el oi`y,y"r l"kr

z`wyd i"r didy dl`yd oecip c"etl k"`e

y"ke miny ipica elit` `texl yyg oi` mq

axd oe`bl `pifg edin dy`l yyg oi`

`iady g"wq e"ly 'iq sqei ikxaa `"cig

oxne xehde o"anxd azke ,l"f u"ayxd ixac

u"ayxd ixaca oecl yie mdixac enzq

`ax `xab n"ne ,y"r ahid oiirnl x`eank

dlr opiknq `lc b"r`e `zlin xn`

xaky 'fpd dy`d xfrl sipql didz `cegla

."l"fpd l"f o"anxd mrhn zlvenש"ועי

התשב22. על סמך בשו"וכן (ח"ץ הלוי שבט בבטן"ת בממצא הבחין שלא רופא בענין רצד) סי' י
מחלתו. הובררה חודש כעבור ורק החולה
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לפסיקת שאמנם לענייננו נמצא שהאריך.
בד"השו רק חייב ה"ע אולם חי"ש איש "בן

התשב בדברי בדבריו כיץ"התחשב (אם
עפי היקל זה .ו)"במקרה

אליעזר"בשו ציץ פרק"(חת רחל רמת – ה
גכג) הראשונים"הביא שיטות שלושת את כ

רופא טעות .23לענין
drhacוהעיר: xnel xazqnc d`xpe"

dlegl wixfde silgde dwixf ziiyra `texd

e` dlegd zzinl dnxby z`fk dwixf

b"dkac ezlaglr"ekc `ail` aiigoke ,

jixv didy d`txd-inq silgda xacd eze`

dwixfl ayge `texd drha `wecc ,el zzl

xnel mewn yic `ed `txnl df mql e` z`f

ze`ex eipiry dn `l` el oi`e `ed qep`c

dn zcn da `dz `ly d`etxa jl oi`c e`

oiir ,dfl zinn dfl `txny dne dpkq ly

'c my oixcdpq p"xae my `"dza o"anxa

mewn mb yic `ed f`e .my u"ayze ,c"t

gily e` ecinlz z` dknd axl ezencl

zial `eal rpnpd oicd lra z` dkdy c"ia

e"ta m"anxd wqtc dbbya ezinde oic

.o`k y"dexr oiir ,zelbn xehtc e"d gvexn

ci zedbdae sqei ikxaae ,my u"ayza oke

lr le`y ci xtqae ,o`k c"ei lr mdxa`

zevna wqrzd z`f lka `dc meyn .c"ei

,eciay d`etxd znkga ezpad itk ietixd

e` dwixfd silgda l"pd `peeba k"`yn la`

itl mbc xxazn ixd dfac `txnd±mq

zevna llke llk wqrzd `l `ed ezpad

miigd-mq silgd ezefgta `l` ietixd

`c oebka lkc xazqn k"`e ,zend-mqa

ly okxcc ,mlerl cren mc`c opixn`

`txnd-inq zpizp ikxca opeazdl mi`tex

`ail` oecfl dfa el dler ezbby okle ahid

.r"ekc

oir aeh xtqa izi`x z`fn dlecbe

xnel azeky 'g ze` 'h 'iqa l"f `"cigdn

xikd `ly `texd rciy xxazny `peebac

daiq eidy minq el ozpe opeazd `le ilegd

wcinle opeazdl ecia didc ryte ezindl

`peeba l"xc epiide .y"r aiigc r"ek ecei

winrd `ly envra k"g` dcen `texdy

dxryd i"tre dlgnd aih zriawa xwg

ozp `c `peeba ixde .ozpy dn ozp `nlra

aygy dn itl d`etx ± inq `texd zdin

drhy xxazny `l` ,dlgnd beq zriawa

oebka k"ykna dpin oec k"`e ,ezxryda

drh `ed ezxryd itl s`y xxazny l"fpd

al zniy i` zaiqn `txnd-inq silgde

aizkne ozepy dnle ecia gwely dnl

rbn llka dfl oi` xy` ,dlegl

,aiigc r"ek ecei i`ceay ,i`etxd-rcnl

i`n xy`k aiig zeidl jixv xacd eze`e

mewna dwixfd z` wixfde drh al zniy

mxb f"ire my wixfdl ie`x did `ly

...ezzin e` ezlagl

zeg` xy`k df lk epl lirei `l la` mxa

`veike dwixf zxcqn dnecke mileg ziaa

,jk lr dze` devn `texyk elit` dfa

xzi i`etx xneg zwxfda e` ,diyra dbbye

,dlegd z` jka dzind e` dwifde dcnd lr

jk lr zinyx zeyx dl oi` zdiny oeikn

ziiyra mignznd miyp`d dl` k"ykne

milawn mnvr zrc lre dnecke zewixf

."dfl dnecde milegl zewixf xeciq mdilr

בתשב23. הסביר כי לפענ"אם מסתברת אינה אשר אחרת בדרך דבריו."ץ מתוך ד



נחלתו חבל

251

פטורי שכל איפוא, הסיק אליעזר הציץ
לא השונים, הראשונים לפי ואחות רופא
או וכד' התרופה בסוג הטעות אם יועילו
שהרי לב, תשומת מחוסר המחלה באבחון
הרופא נפטר עליה הטעות ממין היא אין

עוד: ומוסיף לב. בתום שעשה
mb eiykr bedpdlc dfa xikf` z`f cer"

epeiyx epnn lelyle ezxynn `tex xiardl

ezxynl mledy itk bdpzn epi`y xxaznyk

dfl yi ,mc`-iiga lflfne zi`xg`d

`ax edil` iac `pza yxetn ycew-xewn

miyp` oeaixi ike `"c :l"fe `zi`c b"k wxt

'ebe sexb`a e` oa`a edrx z` yi` dkde

z` yi` dki ike ,`txi `txe ozi ezay wx

mdl izxn` .'ebe mwpi mwp 'ebe zne 'ebe ecar

gilye dlegd z` `tixy `texl o`kn izeax

dcexd axde mirax` zewlna dwly c"a

gafnd b"r caerd odke oiice ecinlz z`

ozk`lnn xari olek cifna ytpd z` ebxdy

xfg m`e ,zxg` dk`ln eyrie eklieeyre e

oze` oiyper e`l m`e oze` oi`txn daeyz

jkl lwd xacd `edy mdly oennd lr 'it`

edrx z` yi` dkde miyp` oeaixi ike xn`p

mwp 'ebe zne 'ebe ecar z` yi` dki ike 'ebe

..."l"kr ,'ebe

צריכים אחות וכן רופא כן, כי הנה
במינון הניתנות, בתרופות מאד להזהר
דורשים שיש וראיתי וכו', נתינתן ודרך
ביטוח להם לעשות ואחיות מרופאים
על ממון תביעות מפני כהגנה רפואי

בע וזה על"טעויותיהם. לתביעות יועיל ה
ת החולה מת אם אולם ולגבי"חבלות, י

לתקן. כדי בכך אין גלות חיוב

סיכום
הממוני שהצל אף על הרופא מקצוע
מצוה. כעשיית להיבחן צריך עליו, מוטל
לממון היחס כל את הקובעת היא
ובין ישראל כלפי בין הריפוי בפעולות
אחרות מצוות לגבי בין נכרים, כלפי
לגבי ובין עבודתו, בזמן עליו המוטלות

ח להיות"טעויותיו הרופא מתעלה ובכך ו.
לרבש בריותיו."שותף בחיי ע

לד סימן
ישובים בפינוי קריעה

שאלה
בגוש מביתו אותו שמפנים מי האם
ההתנתקות במהלך בשומרון או קטיף

לקרוע? צריך
תשובה

קטן מועד במסכת עא. el`e":א)"(כו

oig`zn oi`y oirxwlre ,eia` lr rxewd :

lre ,`iyp lre ,dxez ecnily eax lre ,en`

zkxa lre ,zerxd zereny lre ,oic zia a`

,sxypy dxez xtq lre ,myddcedi ixr lre,

ycwn lr rxewe .milyexi lre ,ycwnd lre

."milyexi lr siqene

לכך: המקור מובא dcediבגמרא ixr"

aizkc ± ?olpn(מא `miyp(ירמיהו e`aie

owf iglbn yi` mipny oexnyne elyn mkynŸ

dpeale dgpne miccebzne micba irxwe

ealg iax xn` .'ebe 'd zia `iadl mcia
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xfrl` iax xn` d`xia `ler xn`d`exd :

dcedi ixropaxegaeid jycw ixr :xne` ±

xacn(סד rxewe".(ישעיהו ,

גרס: חננאל lre"oaxegixrוברבינו

."dcediפ"(מוש"והרא סד)"ק סי' שרקג דייק
השאר ועל קורע יהודה מערי הראשונה על

וכ קורע. המאור"אינו מנורת בס' –"(פכ ו
(499 עמוד .המצוות

פוסקים: בהרבה הובאה זו הלכה
אחאי דרב לה)שאילתות שאילתא ויחי ,(פר'

א)"(מוף"רי טז, רמבק פם", תעניות ה"(הל'
פ"הט אבל הל' ה"ז, ראי)"ט סד)"(פש", סי' ,ג

יו"(אוטור תקסא, סי' שמ)"ח סי' שוד ח"(אוע",
ס תקסא יו"סי' שמ)"א, סי' .ד

יהודה שבט בנחלת הוא קטיף גוש ב.
יהושע בס' ב-ד)"(פטכאמור פס' בגבולותו
יהודה: שבט abpנחלת leab mdl idie"

`vie :dabp dptd oUld on glnd mi dvwnŸ

dlre dpv xare miaxwr dlrnl abpn l`

dxc` dlre oexvg xare rpxa ycwl abpn

lgp `vie dpenvr xare .drwxwd aqpe

didi df dni leabd ze`vz eide dide mixvn

."abp leab mklים של הדרומי מקצהו היינו
מצרים. ונחל ברנע קדש לכיוון המלח
לואדי מצרים נחל את למצמצמים ואפילו
לו. מצפונה קטיף גוש כל הרי אל-עריש
הם בשומרון לפנות שמתכוונים הישובים

מנשה. שבט בנחלת
הן: זו הלכה מלימוד העולות השאלות ג.

צריכים(א) קטיף גוש ישובי על האם
אלא בהלכה הכוונה שאין או לקרוע
שני. בבית או ראשון בבית שחרבו לישובים

דוקא(ב) האם לקרוע, צריך אמנם אם

או הבתים, שחרבו לאחר אותם שראה מי
את שהורסים רואה כאשר הבתים,אפילו

נהרסו ולא מיושביהם שרוקנו לאחר אף או
יושביהם? גירוש בזמן אפילו או הבתים,

לפני(ג) הגזירה מחמת שעוזב מי האם
מביתו אותו מרצון')שמגרשים כ"ג('פינוי

לקרוע? צריך
יוסף הבית כתב תקסא)"(אוד. סי' :ח

lr xne` opaxega l`xyi ixr d`exd"

xacn eid jycw ixr d`exy dpey`xd'ישעי)
ט) `elסד, wxta xfrl` iaxc `xnin .rxewe

oiglbnע"(מו כו ixrא)"ק aezk myy `l`

epiax mbe ,miwqetd lk ixac md jke dcedi

n"y oniq drc dxei xeha ok azk(:רצב)
l`xyi ixrebdpnd oke `wec e`l `kd azkc

dywe .`wec dcedi ixr lr `l` rexwl `ly

aizkcn dl iziin `xnbac oeikc ilירמיה)
ה) oexnyneמא, eliyn mkyn miyp` e`aie

micba irexwe owf iglebnxninl dil ded

oirxew l`xyi ixr lk lrczexiir ipd `dc

yi `nye ,dcedi ixr `le md l`xyi ixr

e`xy cr mdicba erxw `l ipdc xnel

dcedi ixrn didy dtvnd1dcedi ixr i`de .

xn`wc opaxegaoi`e zeaxg ody epiidc

t"r` aeyi oda yi m` la` llk aeyi oda

miieb icia odyoi`c dxe`kl d`xp did

xyt`e ,rexwl jixvmiieb icia ody lkc

ixwin opaxega aeyi oda yiy t"r`oke

."xwir

הב ראשית אין"היינו, מדוע מסתפק י
ערי על אף בירמיה מהפסוק למדים
ר' לשון שכך ומשיב שקורע, השומרון
שקרעו הפסוק את לפרש צריך ולכן אלעזר

(פ1. ופרח בכפתור כן לפרש קדמו וכ"וכבר הב"ו) (פ"כ השלחן בפאת והביאם בי"ח ס"ג א)."ש
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השומרון. ערי על ולא ביהודה המצפה על
שתי ומביא 'בחורבנן' מהו מבאר עוד
חרבות שהן אחת אפשרות אפשרויות,
ברשות התחשבות ללא יושב מבלי
מיושבות אפילו שניה ואפשרות השלטונית,
עליהן. קורעים נכרים שלטון תחת הן אם

להלכה הפירושיםונקט אםכשני היינו: .
עליה קורעים נכרים שלטון תחת היא
אפילו חרבה היא ואם מיושבת, היא אפילו

וכ ישראל. שלטון הט"תחת א)ז"כ (תקסא,
א)א"והמג א)ר"וא(תקסא, .(תקסא,
הב"עפ דברי הפוסקים)"(וכי"י איןכ

השומרון ערי על כתב2קורעים אמנם .
שם)"(מוא"המהרש באנציקלופדיהק והובא

[ארץ])תלמודית יהודה אף(ערך: לקרוע שיש
אלא הוזכרו שלא והטעם ישראל ערי על
אחרי נשנתה שהמשנה מפני יהודה ערי
ערי אלא ידועות היו שלא שני, בית חורבן
אלא מבבל עלו לא שהרי בלבד, יהודה

באנ והובא ובנימין. יהודה שכ"משבטי כ"ת
לר"בשו בכורים ראשית הכהן"ת ט)ב (סי'

התוס' ד"(מובדעת שם משכם)"ק .ה
לבית ראשון מבית שנלמד שכשם ונראה

ה בית"שני חורבן לאחר היינו ימינו. לגבי ה
לא"(אעראשון עדיין למצפה שבאו שאותם פ

מהחורבן) שחרבוידעו יהודה ערי על קרעו
נבוכנאצר"ע ערי"(ולמהרשי על אף וסיעתו א

ושומרון) שילה שכם, כגון: שעריםישראל וכיון ,
מקומן זיהוי שאבד או נבנו מסויימות
שוב שני בית חורבן ולאחר לקרוע, הפסיקו
בבית שחרבו ערים אותן על לקרוע התחילו

ה ערי"שני, שעל לימינו ללמוד ניתן ה
לקרוע צריך שחרבו וה3יהודה לישובי". ה

הירדני השלטון תחת היו כאשר עציון גוש
לקרוע צריך היה אותם לגדרהרואה (ביחס

להלן) נדון והמרחק .הראיה
הב"ולפי שישובים"ד נראה חורבן, בגדר י

בארות כמו ישראל ברשות והן שחרבו
הישנה עלומים)יצחק קיבוץ לאחר(ליד –

כיון לקרוע, צריך היה השחרור מלחמת
לאחר אולם שחרבו, יהודה מערי שהיא

קיבו בסמיכות כיוןשנבנה עלומים ץ
מחדש לבנותם שלא החליטה שהמדינה
בסמוך אחרים ישובים ולבנות מקום באותו
יהודה לערי נחשבות אינן הרי להם,

בחורבנן.
הב"עפ דברי לקרוע"י צריך והאחרונים י

הוא אם יהודי, ישוב במקום עתה יש אפילו
הרי עליו שולטים שהם כיון נכרים, בשלטון

לקרוע וצריך חורבן וכ4זה בשו". ת"כ

א2. לשאר יהודה בין החילוק הב"בטעם כתב שהן"י ועוד יותר, חשובות יהודה שערי (תקסא) ח
ס ישראל בית ג (סי' השלחן ופאת (תקסא), לבוש – לירושלים קרובות מפני"יותר כתב א) ק

לברכ ובהערות שם. היתה המלוכה הקדש"שעיקר הר מס' הביא אביטן) דוד לרב תקסא (סי' י
" נקראו יהודה שערי משום שהוא קדשיךבתחילתו מקוםערי המקדש בית היה שבתחומם משום "

י ובסנהדרין השכינה, ע"השראת ""א אמרו: שנאמר:ב משום ביהודה אלא השנה את מעברין אין
" שמה' ובאת תדרשו ולפי'לשכנו בכלל.". בנימין ערי גם אלא יהודה ערי רק לא ז

הגר3. נבנצל:"הערת בזה"לענא שהיו הערים על אלא לקרוע אין עזה."ד כגון ב,
המחבר: כמותשובת הבית, בזמן שהיו ערים רק מדוע הבנתי ראשון"לא בית לאיזה לי ברור לא כ

שני. או
הרמב4. כתב דבריו (הו"וכעין בר"ן הרי"ד על ע"ן ב מגילה ד"ף ""א שכתב: אבל) העובדיל"יה ישיבת
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משה ח"(אואגרות ע)"ח סי' ixr:ד oi`exyke"

`ki` m` oke ,zene`d zeyxa mdy dcedi

epap m` s` zene`d zeyxa milyexin wlg

."rexwl jixv dti

ע ח"ונראה שאם תוכנית"כ תתממש ו
שרואה שמי ודאי ההתנתקות של האיוולת

ח בחורבנן קטיף גוש ישובי צריך"את – ו
בשאלה שהגדרנו כפי לעיין, וצריך לקרוע.

לקרוע. צריך מאימתי השניה,
הב כתב תקסא)"(אוח"ה. סי' "heyte:ח

epiid xn`wc opaxega dcedi ixr i`dc `ed

zhley zene`d ciy lk aeyi my yi elit`

erxwy dtvn `dc ,ixwin opaxega eilr

micyke micedin ax mr aeyi my did dilr

bxdpy md erci `l oiicrc ,dngln iyp`

ez` eid xy` micedid lk z`e dilcb

,dtvnadzidy iptn mdicba erxw k"tr`e

laa jln ci zgz zyakp."

מוגדר החורבן שאין דבריו לפי רקנראה
כיבוש או ישראל בתי של פיזי כחורבן

אפילו אלא ישראל וישוב כשישראלנכרים
בעריהם יושבים הנכריעדיין והכיבוש

הואמתפשט לדבריו והבסיס לקרוע. צריך
הב שתוך"כדברי דבריו על שמוסיף אלא י

ג הכיבוש תהליך ולפי"כדי לקרוע. צריך כ
גירוש מעת אפילו לקרוע חייבים דבריו
בתהליך שלב שהוא היהודים, התושבים

ואע נכרים. בידי הארץ שלכאורה"נתינת פ
צה מדינת"עדיין בשליטת והשטח הריבון, ל

היהודים מכל שגירושו ברור ישראל,
הוא לנכרים נתינתו את בישיבתם העוצרים

לנכרים. נתינתו לפני העיקרי השלב
הב כוונת שאין לומר כה"וניתן ח

תחת כבושה כבר כוונתו ו'נכבשת' מרחיבה
וא כב"ידם. מפרש שיש"כ נראה אולם י.

גויים שלטון תחת ישראל ישוב בין להקביל
ממנו ישראל שגורשו לישוב לקרוע, שצריך
לנכרים, למוסרו כדי החרבה בתהליך והוא

ישראל"וע כל בגירוש לקרוע שצריך נראה כ
.5ממנו

מצות מקיום מניעה על קריעה ומצאנו
א בספרי"ישוב לפיי פ פיס' כט)"(דברים פס' :ב

xn`py llkn ,mvx`a zayie mze` dzyxie"

א) יט, mdixra(דברים zayie dzyxie

lr siqedl iiyx dz` i` leki mdizaae

zayie mze` zyxie xnel cenlz oipad

.dpa zepal dvex dz`y mewn lk mvx`a

oa dcedi iaxa dyrn ,zayie mze` zyxie

oa dippg iaxe yxg oa dizn iaxe dxiza

mi`vei eidy ozpei iaxe ryedi iax ig`

ux` z` exkfe mehltl eribde ux`l dveg

erxwe mdizernc eblfe mdipir etwf l`xyi

dfd `xwnd z` e`xwe mdicba,יא (דברים
mzxnyeלא) da mzayie dze` mzyxie

zaiyi exn` dl`d miwgd lk z` zeyrl

zevnd lk cbpk dlewy l`xyi ux`

iaxe reny oa xfrl` iaxa dyrn .dxezay

iax lv` miaivpl mikled eidy xlcpqd opgei

eribde dxez epnn cenll dxiza oa dcedi

mdipir etwf l`xyi ux` z` exkfe ociivl

z` e`xwe mdicba erxwe mdizernc eblfe

dfd `xwnd(לא יא, `dze(דברים mzyxie

ישיבה אינה בהכוכבים שנתישבו עד ישבה ולא חומה בה היתה יהושע שכבשה שבשעה ונמצא
."ישראל

הגר5. פסק ממורג."וכן מגורש לשאלת בתשובה אינטרנט באתר אריאל י
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miwegd lk z` zeyrl zxnye da mzayie

ux` zaiyi exn` mihtynd z`e dl`d

dxezay zeevnd lk cbpk dlewy l`xyi

."l`xyi ux`l mdl e`ae exfgומובא
ע הרמב"המדרש לסהן"י מ"(הוספות ד)"מ .ע

כל הרי קרעו, קריעה איזו לעיין וצריך
מא שיצאו בהם היה ניתן"השינוי אלא י?!

שבטלה הכוללת המצוה על שקרעו ללמוד
א ישיבת – וע"מהם הם"י. שאם נראה כ

מהם שבטלה הפרטית מצותם על ,6קרעו
ניתן ולא יושביו שגורשו ישוב שרואה מי

א ישוב זה במקום כמה"לקיים אחת על י
וכמה.

'נחם' מתפילת ראיה לכך להביא וניתן
בת במנחה אומרים בנוסח"אשר שנאמר ב

nהתפילה: dnneyde""dipa ilaכלומר
בתי של הפיזי בחורבן רק אינו החורבן
מקרבה, בניה הוצאת בעצם אלא ירושלים

יהודה. ערי בכל וכן בירושלים כך
ארבעת שמתוך איפוא, נראה
לעיל, השניה בשאלה שהעלינו האפשרויות
את שהרסו קטיף בגוש ישובים הרואה כל
אפילו או הבתים, החרבת בזמן או בתיהם,
לקרוע צריך מיושביהם אותם רוקנו אם

בשו ס"(אוע"כנפסק תקסא סי "d`exd:א)"ח

eid jycw ixr :xne` opaxega dcedi ixr

."rxewe ,xacn

ישוב ורואה יהודה ערי על קרע כבר ואם
כמו לקרוע צריך אינו גורשו שיושביו נוסף

מהרא לעיל הוסיף"שהבאנו אולם ש,
ברורה י)המשנה rxewe:(תקסא, xfeg epi`"

n"ne zg`k zeaeyg edlekc ± 'eke d`xiyk

."`edy lk rxwd lr siqedl jixv

וחיילים שוטרים שאף להוסיף צריך
הם אף מישוביהם, ישראל את המגרשים
ערי אלו לגביהם אף שהרי לקרוע צריכים
מדים על דנו והפוסקים בחורבנן. יהודה

ע לחייל פטור"המושאלים האם הצבא י
אמנם שלו. אינו שהבגד מכיון מקריעה
להם ניתנו שמדיהם קבע ואנשי שוטרים
וכן לקרוע, חייבים ודאי משכרם כחלק
מחזירים שאינם בסדיר חיילים של א' במדי
ורק לקרוע, חייבים הצבאי השירות בסוף
אם בספק להם מושאלים אשר ב' במדי

לקרוע. חייב
נוספת ברכה שישנה להעיר וצריך ו.
ישראל בתי רואה כאשר לברכה שצריך

ברכות במסכת כאמור עבחורבנם :ב)"(נח
xne` oaeyia ,l`xyi iza d`exd :opax epz"

± xne` opaxega ,dpnl` leab aivn jexa ±

."zn`d oiic jexaבשו"וכ רכד"(אוע"פ סי' ח
.י)"ס

רכד)י"ובב שהרי(סי' דוקא"כתב כתב ף
עפ ומשיג כנסיות הגמרא:"בתי "rnynי

iza epiid ipzwc opaxega l`xyi izac

iza ok m`e zewcv ilrae l`xyi ixiyr

,`ed inp `peeb i`d ik ipzwc oaeyia l`xyi

,ozxeabae otweza l`xyi ixiyr iza xnelk

dpnl` leab aivn jexa i"yx yxity dne

jiiy f`c xnel epiid ipy zia aeyia oebk

zelba elby mcewe dpnl` leab aivn xnel

jiiy ded `lc ikd oikxan ied `l laa

t"r`y xyt`e dpnl` mya mzexwl

zvwa dxeabe sweza miayein l`xyiy

יכול6. ואינו 'לרצונו' לעוזבו שנאנס או מביתו אותו שגרשו מי שאף לומר ניתן מספרי המקור ולפי
תנאים. כאותם לקרוע יכול מקום באותו הארץ ישוב מצות לקיים
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ux`a eid k"`` mdilr oikxan oi` zenewn

zpeek dzid efy d`xpe ziad onfae l`xyi

."ipy zia aeyia oebk azky dna k"b i"yx

ס"(אוז"והט רכד סי' ב)"ח משםק מביא
כנסיות"רש בתי הפירושים: שני את ל

ישראל, עשירי ובתי ובחורבנן, בישובן
lyומוסיף: l`xyi iza lk lr i`wy n"ie"

epiid xn`wc oaeyiiae mixiyre mibidpn

i"yx oiekzp dfle ogkae otweza oiayeiyk

ipy zia aeyi oebk dpnl` leab aivn 'ity

l"ld k"`c xn`w d"a oipa `wec e`le

xn`w l`xyi iza lk` `l` d"a d`exd

ziaa edfe ozepnl` ini xg` odiaeyia odyk

'nba n"ke ipyxn`w miza lk`cn"ke

ik g"xe `lerc `caer dlr iziinc `ibeqa

d"a axgy mein 'ek `pg axc `gzt` `hn

rnyn 'eke miwicvd iza lr dxifb dxfbp

iza epiid 'n`wc opaxega l`xyi ipa izac

inp `linne dwcv ilrae l`xyi ly mixiyr

ok ebdp `le oaeyia l`xyi izac `d b"dk

ziaa `kti`e zeiqpk izaa `wec `l`

oikxan oi`y azk i"ae .l"kr mdly zetxz

l`xyi ux`a eid k"`` l`xyi iza lr

."'ek i"yx zpeek k"b dfe ziad onfae

אברהם המגן נקט השני רכדוכפירוש (סי'
ח)"ס l`xyi:ק ixiyr iza 'it ± l`xyi iza"

zia aeyia oebk dxeabae sweza miayeiny

ipyי)"(רש`le xn`w i"`a `wec xyt`e ,

dzr miayein ody l"yx mya 'k g"ae ,l"ga

."ipy ziaa oebkברורה"וכ המשנה (סימןפ
ס יד)"רכד .ק

עשירי בתי שעל האחרונים מדברי עולה
צריך וחרבו לתפארה מיושבים שהיו ישראל

די ומלכות בשם האמת.לברך ין
לבין הקריעה בין לחלק שיש ונראה
בחורבנן, ישראל בתי על האמת דיין ברכת

שהבניין לאחר רק לברך יש האמת דיין
ועוד מיושביו, נתרוקן כאשר ולא חרב
בודד בית על אף מברך האמת שדיין
בית על ולא עיר על דוקא היא וקריעה
בברכות מהמעשה להוכיח נראה כן בודד.

ע הבב)"(נח והרש"שהביאו axeל:"י `ler"

ehn ik ,`gxe`a ilf` `w eed `cqg

ax cbp ,i`lipg xa `pg ax iac `gzt`

`w i`n` :`ler dil xn` .gpz`e `cqg

`zia ?gpz` `l ikid :el xn`... ?zgpzn

oiziye `nnia `ziit` oiziy da eedc

`le .jixvc o`n lkl oiit`e ,`ilila `ziit`

ipr iz` `nlic :xaqc ,`qik on `ci lwy

.siqkn `w `qikl dil ehnc`e ,miaeh xa

rax`l iaa rax` dil oigizt eed ,eze

ik witp oitk liir dedc lke ,`nlrc `zgex

zxeva ipya ixrye ihg dil ecy eede .ray

lwynl `zlin `tiqkc o`n lkc ,i`xa`

ltp `zyd .`ilila liwye iz` `nnia

."?gpz` `le ,`lza

ההבדלים שני את מכאן ללמוד ונראה
פיזי חורבן להיות צריך שהחורבן הן שמנינו

ע שנכבש מכך נובע הוא ואין הבית י"של
וע חורבנו, עצם אלא הרואים"נוכרים, רק כ

שמברכים והן עליו, מברכים בחורבנו אותו
עיר על היא קריעה ואילו בודד, בית על אף

ובשכנה(=ישוב) אחד. בית בהגה"ולא ט"ג
שהב ביהמ"הביא על שבקריעה כתב ק"ח

– ומלכות שם בלא האמת דיין "lc`מברך

mdy zerx zereny lr `l` ef dkxa epivn

`lye dpyi zela` ef la` ,mi`ae miycgzn

."dpaxeg d`exy dna llk `kiiy

נראה עצמהאולם הקריעה על שאף
לברך לברך.צריך צריך רעה שמועה על שכן

דיין ברוך מברכים מת על שבקריעה וכמו
ה ניתן"אמת יהודה ערי על בברכה ה
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אבלות על אינה שהקריעה וכאן לברכם.
השמועה על אף היא הברכה ממילא ְישנה,

וע דיין"הרעה, ברוך ומלכות בשם מברך כ
.7האמת

ע מביתו המגורש האם עתה נדון י"ז.
ישובו את למסור כדי וחיילים שוטרים

ח ניתן"לנוכרים האם לקרוע, צריך ו,
או הישוב כחורבן הפרטי גירושו את לראות
הישוב תושבי כל שגורשו לאחר שרק

לקרוע. צריך הרואה
הב דברי כבר"לפי ישבו שבמצפה ח

ואעפ מישראל המצפה תושבי עם כ"כשדים
בגדיהם ושילה שומרון משכם הבאים קרעו
יהודים יש אם שאף משמע המצפה, על
שהארץ כיון בישוב, עדיין המתגוררים
חייבים הכשדים של כיבוש בתהליך

ע גירוש בין לחלק יש ואולי י"בקריעה.
ע לכיבוש ע"ישראל בכיבוש נכרים, י"י

כיון במקום ישראל נשארו אפילו נכרים
צריך נכרים של שלטונם תחת שהמקום

הב בדברי לעיל כמבואר ושאר"לקרוע י
הרי שלפנינו במקרה אולם האחרונים.
המקום יושבי את לגרש היא הכוונה
הגירוש ובשעת לנכרים, ריקן ולהעבירו

וע בפועל הנכרים כיבוש אין צ"עדיין ע."כ
שברשימת מכך להוכיח ניתן ולכאורה
נזכרת בה אשר מתאחים שאינם קרעים
קריעה אף מופיעה יהודה ערי על הקריעה

ס ובגמרא"על שנשרף, עת עלא)"(כו נאמר
aizkcכך: ?olpn sxypy dxez xtq"ירמיהו)
drax`eו)"ל zezlc yly icedi `exwk idie

l` xy` y`d l` jlyde xtqd xrza drxwi

xn`e ,dcedi axc dinwl i`z` ...'ebe g`d

,rexfa `l` exn` `l ,l`eny xn` ikd :il

."didy dyrnkeרש)"" יכולי: שאין – בזרוע
דנעמיתא אבל דיהויקים – שהיה וכמעשה להצילו

מיקרע ולא להציל בזמן)"דמצי שאף ומכאן .
צריך אולם לקרוע. צריך היה עצמו המעשה
יש בבריתא. הנזכרות הקריעות בין לחלק
ובו השומע א) קריעה: ענייני ג' לפנינו

או בי"נכללים: אב נשיא רבו, ד"א,
בשעת קריעה ב) רעות. ושמועות

וס השם ברכת חמורה: ת"התרחשות
בשעת העומד אף להוסיף וניתן שנקרע,
יהודה, ערי בחורבן הרואה ג) נשמה. יציאת

וא וירושלים. סוגי"מקדש לדמות אין כ
ס הרי ולא לזו, זו שנקרע"הקריעה ת

רואה והוא אחרים, של והן שלו הן כגירוש,
וע גירוש"זאת. שבעת מכאן ללמוד אין כ

ברואה דוקא אלא בקריעה, חייב מביתו
מיושביו. ריקן שלם ישוב

אותם"עפ שאף עולה אלה דברים י
ה מרצון"אנוסים קורעיםאין"מתפנים

אא מביתם, שיוצאים הישוב"בשעה כל כ
האחרונים ואז המגרש, מאימת עוזב
שעזבו מיושביו, ריקן הישוב את הרואים
צריכים הם המגרש אימת מחמת מאונס

בגדיהם. לקרוע
מביתו המגורש שאף שפסקו יש אולם ח.
לעומד זאת שמדמים ונראה לקרוע צריך
יציאת דין יהיה ולא נשמה, יציאת בשעת
שלמות מקהילות עדיף יחיד של נשמה
להוצאת הגורם דבר ממקומן, הנעקרות

ישוב. לאותו הציבורית הנשמה
בשעת הלב שהרגשת עובדא, הוה ובדידי
נשמה עקירת של היא מהישוב גירוש

הגר7. נבנצל:"הערת בשבת.א גם לברך ואפשר הפטירה על אלא הקריעה על הברכה אין
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פני על עובר אתה כאשר ובעיקר מהגוף
היו עת וזוכרן גורשו שיושביהן ישובים
וחרבות. ריקות הן ועתה חיים שוקקות
מאליו. פורץ בקריעה הכאב להבעת והרצון

לקריעת"וע זאת לדמות יש בהחלט כ
בכאבם. שקרעו בספרי התנאים

חייב ממנו הראיה מרחק לגבי ט.
י ויוצא הרמ"בקריעה כתב קריעה, א"ח

ס"(או תקסא סי' `l`:א)"ח rexwl aiig epi`e"

milyexil mitevd on enk mdl jenq ribnyk

ברורה".י)"(ב במשנה ג)"(סאולם העיר:ק
oldl enk di`x daiyg `l xzei wegxc"

miwqet dnkc dinwl epx`iay dn itle [i"a]

`l` xacl xeriy oi`c oixaeqe f"r ibilt

."epipipra d"d rexwl aiig d`exy mewnnc

בפאה בי"(פש"וכן ס"ג עפד)"ש דברי"כתב י
יותר"הב גדול ממרחק רואה שאם ח

ומשהגיע לקרוע, יכול לירושלים כמצופים
לקרוע. חייב דומה למרחק או לצופים

פסק והאיחוי עצמה הקריעה לגבי י.
פם"הרמב תעניות הי"(הל' mirxwd:ז)"ה lk"

zeqk lk rxewe cnerne ecia mlek el`d

dg`n epi`e ,eal z` dlbiy cr eilry

ollyl `ed i`yx la` ,mlerl el` mirxw

."zenleq oink oxtzle ohwll ollnl

השיג:"והראב olekד el`d mirxwd lk"

`xnbd on ok d`xp `l `"` .cnerne cia

כב)"(מו ztqeza`ק epy ixdyכב)"(מו l`ק

la` cala iegi`l `l` en`le eia`l eeyd

,eal z` dlbiy cr eilry micbad lk ,ilka

mb mrd ipirl uega rxwiy la` ,eeyd `l

."cala `iypd deyed dfl

משנה המגיד פובאר תעניות הי"(הל' :ז)"ה
miey md mixacd el` lkay epiax zrce"

cia md en`e eia` lry myke ,el` mirxw

.el`l oicd `ed eal z` dlbny cre

ok d`xp l"f o"anxd zrc s`e ...zebydae

."x`azi la` zekldn h"te

הרמב המנויים"היינו, שכל סובר ם
זל לגמרי הושוו בריתא דיני"באותה לכל ז

הראב לגבי"קריעה. שרק וסובר חולק ד
אי אבל הושוו, כל"איחוי ולא דוקא בידו צ

ואי לבו, את שיגלה עד לקרוע"בגדיו צ
ומוסיף בלבד. בנשיא אלא העם לעיני

הרמב"המ כתב שכן ן."מ
והשו הטור פסקו ד)ע"להלכה (תקסא,

שהואם."כרמב מפני קטן הטלית את קורע (ואין
למצוה) .בגד

השולחן בערוך ס"(אווכתב תקסא סי' :ב)"ח
ecia rexwl jixv el`d mirxwd lke"

dlbiy cr eilry eicba lk rxewe cnerne

y"nk en`e eia` lr drixw enk eal z`

[`"bn] l`ny cva rxwie n"y 'iq c"eia

dxitz epiide mlerl el` mirxw dg`n epi`e

ohwll ollnl ollyl i`yx la` daeh

heicd zxitz epiide zenleq oink oxtezle

..."one` zxitz `l

אלו, הלכות לקיים נזדקק שלא רצון ויהי
בנו: ויתקיים

drnc miwl` ipc` dgne ,gvpl zend rla"

,mipt lk lrnlk lrn xiqi enr ztxge

ux`d."xac 'd ikפכ ח)"(ישעיהו פס' .ה
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לה סימן
אם או אב על לאבל במועד תספורת

שאלה
אמו על אבלות ימי ששלושים מי

בחוה להסתפר"מסתיימים יכול האם מ,
במועד?

תשובה
קטן במועד עא. miznd:ב)"(כב lk lr"

lre eia` lr ,mei miyly xg`l xtzqn olek

."eixag ea exrbiy cr ± en`הרמב"וכ ם"פ
פ אבל ה"(הל' `en:ה)"י lre eia` lr m`e"

miyly lbxd mcew ezn elit` la`zn `ed

cr e` ,rxt glyiy cr glbn epi` mei

xac oiwiqtn milbxd oi`e ,eixiag ea exrbiy

."dfפ"(מוש"והרא מב)"ק סי' "lrהוסיף:ג

eia` lre mei miyly xg`l xtqn miznd lk

,eixiag ea exrbiy cr en` lrerbt elit`e

exrbiy cr glbn epi` mei miyly xg`l lbx

eixiag ea."

תוספות ע"(מווכן כב ד"ק שיגערו)"ב עד ה
dfכתבו: xac lhan epi` lbxc d`xp"

inica` xa l`eny iax inlyexia opixn`cn

iaxl li`y `cren inw oinei oizlz dpnc

lbxd 'le 'fa ielz `edy xac lk l"` `pn

ea exrbie rxt glyiy cr `kd mxa wiqtn

."epnrn `v el exn`ie eixiag'בירו ואמנם
ימים שמונה אמו שנפטרה נאמר שלפנינו
בכך יש בגירסתם לתוס' אבל המועד, קודם

וכ ירוחם"ראיה. רבינו נכ"(תואוכ ח"ח ב)"ח
מהירושלמי. והסתייע

שצ)"(יוי"והב סי' שכד נמוקי"הוסיף כ
עיוסף ד"(יד עד)"א רמז:)ג"וסמה אבלות (הל'

הב ומוסיף מהירושלמי. הסתייע י:"אשר

mc`d zxeza o"anxd azke"(קצז (עמ'
opixn`cn ikd rnync(שם)miznd lk lr

lr mei miyly xg`l dgnyd zial qpkp

i`e ycg xyr mipy xg`l en` lre eia`

lbx `la ycg xyr mipyl xyt`dpin rny

en`e eia` zela`a melk wiqtn lbx oi`y

cr `l` uedibe zxetqza oia dgnya oia

."minkg mdl erawy onf ribiy

ובנין מנין שרוב זו משיטה עולה
משנה אינו יום ששלושים סברו הראשונים

או אבלות לגבי וע"לגבי אינו"א, הרגל כ
וגערה. פרע גידול צריך אלא מבטלו

הכלבו דב. קיד ועושין)"(סימן הוסיף:ה
miylyd exar m` la` azk l"f wgvi x"de"

oizndl jixv epi`e wiqtn lbxd mcew mei

oke exrye epwf glbl eixag ea exrbiy cr

."l"f s"xd zrc inp

הטור תקמח)"(אווכן סי' זו:ח דעה הביא
exrbiy cr xtql xeq`y en`e eia`a la`"

elhan epi` lbxd ea rbt elit` eixiag ea

lbxd ea rbety `wec w"nqa azk edine

e` lbxd ea rbte 'l exar m` la` 'l jeza

wiqtn lbxd lbxd axr 'l mei lg elit`

."glbl xzeneר לשיטת (בעלפ"ומשמע
הסמ עברוק)"הגהות אם מפסיק שרגל
יום. שלשים

הב"וכ שצ)"(יוי"כ סי' זו:ד דעה בהסבר
'i wxta eazk oeniin zedbde"ה"(ד myaה)"ק

lbxd lbxd mcew mei miyly exar m` w"nq

ea exrbiy cr oizndl jixv epi`e wiqtn

meyn `nrhe eixaginlyexia opixn`c

mei miyly dxrb xeriy..."ewiqtn lbxd jkl

הנ אף זו שיטה באגור"והביא וכן חולי. (הל'
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תרצ) סי' xeq`yכתב:המועד en`e eia`ae"

ea rbt 'it` eixag ea exrbiy cr xtql

rbty `wec w"nqa azk .elhan oi` lbxd

miyly exar la` miyly jeza lbxd ea

axr miyly mei lg 'it` e` lbxd ea rbte

."glbl xzene wiqtn lbxd

הביתוב תקמח)"(אובדק סי' הבח י:"העיר
epiax azky edine oeyle"(הטור=)epi`

zxaq dlgza aezkl el didy wcwecn

miyly xg`l lbxd ea rbt elit`y y"`xd

aezkl `le ,dfa wlig w"nqe glbn epi`

w"nq yxtnc `ed `yexity d`xpy edine

.eilr wleg oi`eopihwp dkld oiprle

."b"nqe y"`xde m"anxdk

ל' גערה שזמן סבר פרץ רבנו כי מתבאר
וע יום"יום ל' לאחר הרגל הגיע אם כ

שאר על וחולק תספורת של יום ל' מבטל
שו ועי' שהחמירו. מהרי"הראשונים ף"ת

ז) הסמ(סי' בדעת עפ"שדן להקל ונטה י"ק
דעתו.

בחידושי מכולם, מקילה גאונים ודעת ג.
ע"(מוא"הריטב כב ii`dהביא:ב)"ק epiaxe"

lbxdy lbx ea rbt m`y dxen did l"f

."ewiqtnרה לדעת מבטל"היינו רגל ג
או על זו"שלשים שיטה הביאו וכן א.

מו)ל"בשבה סי' שמחות ריב(הל' ובשיטת ב".
ע"(מו יד הריא)"ק שאף גיאת"וכתב ץ

הביאה.
הריטב רה"אבל מדעת מסתייג עצמו ג,"א

ok,ל:"וז epi`y xne` l"f iqtl` epiax la`"

inlyexia yxetn iqtl` epiax ixackeח)"(ה
inei `ipnz din` dznc ipngp xa l`eny 'x

lk l"` `pen 'xl li`y `z` `cren inw

lbxd miylye dray meyn `edy xac

oke ,eixiag ea exrbiy cr `kd mxa ewiqtn

ipzwcn di`x cer `iade ,l"f i"x wqet

lr dgnyd zial qpkp epi`y oiprl jenqa

a"il xyt` i`e ycg a"i cr en` lre eia`

."edlekl rnyp dxifb dze`ne lbx `la ycg

זו שיטה שהביאו האחרים הראשונים וכן
יצחק הפחד ורק עליה, במילואיםחלקו (מובא

יבי ח"לתש' יו"א כה)"א סי' שנהגוד מספר
באיטליה. כך להקל

בשו ס"(אוע"ד. תקמח סי' "d`פסק:ט)"ח

la` ;mizn x`ya ,miyly zxifb lhan lbxc

ea exrbiy cr xtql xeq`y en`e eia`a

,mei 'l xg`l lbxd ea rbt elit` ,eixiag

."lhan epi`הראשונים כרוב שסבר משמע
או על באבל תספורת מתירה גערה א."שרק

דעה ביורה סוכן שצ השוד)"(סי' ע:"כתב
eia` lr ;miyly xg`l glbn miznd lk lr"

oi`e :dbd .eixiag ea exrbiy cr ,en` lre

eixiag ea exrbiy mcew rbt m` ipdn lbxd

dxrb(טור) xeriye .g"nwz oniq g"`a oiire .

miycg 'ba mibdepe ,`zbelt ea yiכדעת)
ומהרי"מהרא ואגודה בפסקיו והר"י .ן)"ל

a` lr oixtzqn oi`y oibdep el` zenewnae

ycg a"i lk m`eמקומות)"(מהרי קצת מנהג ,ל

e` ,exry eilr ciakdy oebk ,jxevl `l m`

mdipia leepzne miakek icaer oia jledy

xtql xzenc ,eizexryaהא השיב ".ז)"(כן
בשו ואינו"מפורש גערה שמצריך ע

וברגל. יום בשלשים מסתפק
בחוה תספורת לגבי ל'"ה. כששלמו מ

או על אבלות בחוה"ימי נחלקו"א מ,
האחרונים.
ג)"(אוג"בשכנה תקלא, מחלוקתח מביא
מהר במי"בין דורו חכמי לבין אישקפה י

פורים בשושן אביו על אבלות שהתחיל
פסח. המועד בחול להסתפר לו מותר האם

וכמוהו"ומהר שאסור, החמיר אישקפה י
כנה בעל ומסכם:"כתב zlinc`ג `llke"
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lbxd mcew mei 'l enly `ly lkc opihwp

xn axd z`xedke ,d"ga xtzqdl leki epi`

l"f `yiywאישקפה)"(=מהר ".י

ביו"ובשכנה א)ד"ג שנשאל(שצט, מביא
קודם ימים עשרה אם או אב לו שמת במי

בעיו"ר להסתפר מותר האם ומסביר"ה כ.
שאע השואל סברת יום"את ל' עברו שלא פ

הו עפ"היתה ששני"א הטור בדברי הבנתו י
באו אף מבטלים שלשי"רגלים וגערהא ם

בעיו"וע להסתפר מותר ומהר"כ ח"כ.
כנה בעל משיב:"בנבנישתי dkld"ג m` la`

xrp ,xac `nr i`n ifg wet jcia zttex

jez xtzqpy in izi`x `l izpwf mb iziid

cg` lbx xar elit` en` lre eia` lr 'l

minly mei miyly exary `l m` ,mipy e`."

יוסף הברכי ס"(אוו. תקמח סי' ו)"ח הביאק
כסמ"שבשכנה לפסוק ראוי שאין כתב ק"ג

לעיל)"(שהו i"ixdnומוסיף:ד axdl izi`xe"

'e xry g"`a i"k dreyi ixry z"eya oiif

en`e eia` lr xtzqdl oi`c dlrd 'g 'iq

ea exrbe milbx ipy e` lbx eilr exary s`

minly mei miyly eilr exariy cr eixiag

m`c dlrd 'f 'iq mye .eixiag ea exrbie

lbxd jeza eia` ly miyely enlyxzenc

crend lega dxrb i"r glblaeh mei ceakl

."ciarw devn oexg`d

ברכה ב)ובמחזיק להוכיח(תקלא, האריך
האחרים התנאים כל נמלאו (עברושאם

בו) וגערו ואיןשלשים במועד להסתפר מותר
קודם גילוח של הגזירה הפרת משום בכך

מגלחין)המועד אלו פ' דבריו(ריש ובתוך .
לא מדוע רבה אליה קושית את הביא
מי דין במועד מגלחין אלו במשנת הוזכר

או של יום ל' ובתירוצו"ששלמו במועד, א
כתב: זו קושיה l`על df oicc ipira oekpd"

eid m`e a` lrc mini mze`a giky ded

xy`k skz ea oixreb eid `le daxd oixingn

'l enlypef dxrb wtwtl yi c`n `xwir`c

dxrbd xwirc ,oick `id m` eiykr ebdpy

`l zn`a ,ea oixrebe leeip `edy zngn `ed

s` mrl xkip epi` hrnky el` minia ok

enr aihdl eixiage zvw xrhvn `edy

oixreb..."oicd xwir df oi`e

בשו קטנות"ז. הלכות רפה)"(חת סי' א
k"g`eשואל: epa zny el rxi`y '` mc`"

ly mei 'l enlye epa zela` jeza en` dzn

lbxd jeza ea exrbe bg ly '` meia en`

,daeyz .n"dga glbl xzen `diy ednd`xp

xzen `edyel exizdy inl dnec `edy itl

dfd xacd ok glbl xzeny lbxd ini jeza

xzen lbxd axra glbl leki did `ly oeik

..."lbxa glbl

בשו ביהודה"ח. נודע או"(מהדות סי'"ק ח
האםיד) במועד חבריו בו שגערו במי דן

במחלוקת זאת ומעמיד במועד. לגלח מותר
רש שיטת לרמב"בין ולרש"י לגלח"ן. אסור י

הנו"ולרמב ומסיק לגלח. מותר "r"ydeב:"ן

mewn oi` aey k"`e .o"anxdk rixkd c"eia

la` .jenql in lr el yie xiznd z` qetzl

xiznd cia zegnl oi`y t"r``xaqd n"n

xeqi`l dhepyxetn xacd i"yx zrcly .

gken xacd k"b y"`xd zrcle .xeqi`l

yxetn xacd oi` o"anxd zrcle .xeqi`l

dgked meya gken epi` elit` mbe .`icdl

x`ype xeqi`l dgkedd wlzqpy wx xizdl

yxetny dn opiway `l xizdl `xaqd cvn

yxetn xzidd oi`y xac` jenqpe xeqi`l

."`xaqa `ilze

הנו ח"(שוב"וחתן מאהבה תשובה סי'"ת א
תשובתו:קכה) בסוף `ixgמסכם dzrn"

o"xde m"anxde inlyexid mya 'qezdy

y"`xde b"nqde d"za o"anxde s"ixd zrcl
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dylya r"yae i"ade ikcxnde xehde

oi`e minikqn zg` drcl mlk zenewn

mlk `ed jetdpe miwlegd mipexg`dn cg`

r"yd ixac elawe eniiwlwdl eal axri in,

...mipexg`ay oexg`d zrc wizrdl izxn`e

mixend oze` xne` ip` okl ...sqei ikxa lra

z`tn m`e a` lr c"nl jeza miliwnd

iwlg idi l`e mdl xy` mdl idi lbxd

...mdnr."

יוסף בילקוט לכולם ומאסף סי'"(חט. ז
סכ `enפסק:א)"כו lr e` eia` lr la`"

ini jeza ela` ly mei miyly enlyy

glble xtzqdl el xzen ,ea exrbe ,n"deg

."n"degaשו את כמקור הלכותת"והביא
לעיל. שהובאו ברכה ומחזיק קטנות

הפסיקה בין מחלוקת בכך יש ולכאורה
המקילה. לספרדית המחמירה האשכנזית

לענ זו"ונראה בהלכה שהמחלוקת ד
דורנו בני הספרדים שהרבנים מתוך צמחה
בו גוערים מיד יום שלשים שלאחר .הקלו

בחוה"וע ותספורת בגילוח הקלו אולם"כ מ.
להחמיר נטו הקדומים הספרדים האחרונים

או על לשלשים"באבלות לקצרם ולא א
ונוסיף האחרונים בדברי לעיל הדגשנו יום.

החיד א."מדברי
חיים ארץ ד)בס' שצט, מביא(סתהון,

שכנה ברכה תספורת"מהשיורי אסר ג
במחזיק התיר והוא דנן במקרה במועד

חיד הרב ומוסיף eyza'א:"ברכה. izi`xe"

h"ei zziayיב)"(יו סי' ebdpד i"`ay rnyy

dne .dfa bdpn i"`a oi`c ok epi`e ,b"dpkdk

x`ydl my bdpndc mbxg` onf dfi`

aexd lr ycegd."y"r

ובשו שאל"י. חיים כג)"(חת סי' לרבב
נשאל:"חיד zg`aא ebdp xy` zece` lr"

melyzd dyer ofgdyk m`e a` lrc mixrd

zqpkd ziaa dltg xg`y bdpnk 'l meia

rbxa 'eke cer `ai `l 'te zeakyd mixne`

lr la` `edy in lkl ofgd xne` `edd

cg` xrxr mipy df ik exn`e .glbiy `"e`

'l xg` wx m`e a` lr glbl oi`y mdn

dz`e .exizde xird inkg x`y cgi etq`pe

dfa izrc zelbl ipzgxkd gxkd yecw

."d"nkye

או על שלשים ביום שגערה א"ומסיק
באבל. המיקל דעת לפי מועילה

מוסיף: דבריו ipiraובתוך d`xp mpn`"

,mec` ixrl epzelilb oia wlgl yic

glbl `ly ebdp mlkk maexc epinewnac

m`e a`azereay e` mini dfi` xear cr

'l xg`exrby rxi` m` f` .mda oixrebe

ixiin ikdae ipdn qiphq`l 'l meia

l`eny on`p axde b"dpk axd mipexg`d

eid l"fcd ik dyn xac axde cec zia axde

d`iwxeh zelilb ik epzelilba(טורקיה=)
onf dnk gelb ila mix`yp mlkk maexc

oia welig yic miniiw minkg ixace 'l xg`

x`yl m`e a`zdbd ixaca dti lkzqzyke .

`pic i`d 'il jixhv` `l la` ...f"p 'iq w"nq

e` migxi 'b xingdl mibdep mdc dyrnl

`inikg exyc i`ne .xn`w dkldl wx xzei

mdixacc epxn` xak 'fpd i`xza opax

oia eziyi zewlga `nlrc `aexc oixz`a

'l meia edexrby df mbe .x`yl m`e a`

xwaa mbe .mc` `edy dn itl dxrb `ki`d

meia ea ok ixg`e .zqpkd ziaa 'l el ewqt

.ea exrbzra mc` lkay 'fpd xira la`

m`e a` lr `edy inl mixne` 'ld miwqety

ixnbl dlha minkg zpwz z`vnp .glbiy

m`e a` oia yxtd oi`exkip epi`e x`yl

'ld zwiqt zra dlw dxin`a m` ik weligd

zpwz dlhac `d ikae .glbiy el mixne`y
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'fpd mipaxd mb ixnbl minkgoekp `lc ecei

minkg ixac xewrl ok zeyrlzg` zaa ik

glbl el mixne`e 'ld miwqetzeyrl erawe

lkl oka` oia gelba yxtd oi`c `vnpe

skiz 'l mei oiglbn lkd lr ik x`yl m`e

...dltz xg`

mileepn mei 'la lkdy s` c"pa d"de

didiy l"fx zpwz miiwl jixv mixrhvne

x`yn m`e a`a xzei xrhviy yxtd dfi`

...oxn`ck lke lkn mzpwz xewrl oi`e mizn

cr exn`y minkg zpwz `xwir`c eze

meia glbi '` lkc `id jk eixiag ea exrbiy

.leaql lekie dvexy dn itl .x`ydn welg

zeidl miyead eirxe eixiag ea exrbie

.opax oewzc zn`a dxrbd `id efy ezxaga

oiey `it` lk e`l dligznc `vnp ok m`e

'`e mirax`l jenq xtqna edexrbi '`e

heyt bdpnd oke `veike 'n xg` '`e mcew

'` lky d`iwxeh 'elilb lkae iavd ux`a

leaql lekiy xeriyk x`yp m`e a` lr

df ly epnfk `l df ly epnfe exrbiye

."mqxetnk

שגוערים ספרד למנהגי שאף נראה לכן
ואחד שלשים ביום מפסקיבו החיים צרור (עי'

אליהו)"הגר במועד"בכמ שלשים כלו אם ז
איסתניס הוא שוואין יבי"(עי' ח"ת יו"א ד"א

במסקנתו) טו אות כה זקנוסי' מלגלח יניח ,
יגערו אז ורק המועד לאחר עד ומלהסתפר

הגר שהורה שמעתי וכן חבריו. אליהו"בו מ
נהגו אבל במועד להסתפר מותר הדין שמן

המועד. לאחר עד לדחות

לו סימן
ליהרג היוצא של איברים תרומת

שאלה
בארה משפט של"בבית מקרה הובא ב

אחות לו ויש למוות נידון אשר פושע
המשפט בית השתלה. הטעונה כבד חולת
את מיתתו לפני להעביר לו שאסור פסק
את לבצע שצריכים מפני לאחותו הכבד

ושלם. בריא הוא כאשר בו העונש
ישראל דיני לפי הדין :1מה

בהוצאת למיתתו לגרום יכול האם א)
לאחותו? העברה לשם כבדו

את למכור או להועיד יכול האם ב)
לאחר אחרות השתלות לשם איבריו

המתתו?

הקדמה
בין לחלק ניתן שלפנינו השאלה את

ב1. במדי"השאלה בדורנו דיניה ואין סמוכים דיינים לנו שאין מפני לגמרי, עיונית היא ישראל נת
עפ ד"ענישה ועוזריהם)."י לנאצים (פרט המוות עונש בוטל ישראל מדינת ובחוקי נוהגים. ת

עונש נוהג בסין לדוגמא, מאד. מעשיות מוסריות משמעויות ההלכתיים ההיבטים מלבד זו לשאלה
הדין, גזר ביצוע עם מייד למוות מנידונים אברים הוצאת שהותרה לאחר מספרמוות. עלה

מונים בעשרות להורג הנצרךההוצאות לבין ומשפחתו למוות הנידון בין מוקדמת התקשרות תוך ,
מותרת. כזאת השתלה אם מסויימת השלכה לדידן ואף להשתלה...
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מיתה. לאחר המותר לבין מחיים המותר
החייב בעבריין שמדובר כיון מחיים,
האם הן: המתעוררות השאלות מיתה,
מחיים הנדרש האיבר את להוציא מותר

ואח לטריפה להופכו את"היינו בו לקיים כ
שע מותר האם נאסר, זה ואם י"דינו.

למוות הנידון ימות הללו האברים הוצאת
אחרת. במיתה מיתתו את להמיר ובכך
אלו פעולות העקרוני הדין מצד ואם

פיקו האם את"אסורות, יתיר אחותו של נ
ע אחרת במיתה את"המתתו לקבל מ

תקין. במצב להשתלה המיועדים איבריו
למוות לנידון יש האם מיתה, לאחר
ויוכל איבריו על בעלות ישראל בדיני
אם ואפילו שרוצה. למי מחיים לצוותם
למשפחתו האם עליהם, בעלות לו אין

עליהם? בעלות
של מאברים להשתיל מותר האם א.

למוות הנידון
לדון ראוי בשאלות נעיין בטרם
למוות הנידון איברי בכלל האם עקרונית

אחרים. אצל בהשתלה מותרים
ע המומת גוף אולי לדון בי"צריך ד"י

בי ליטול"ברשות רשאי אחד אף ואין ד
בסנהדרין השתלות. לצורך (מומאבריו

`eizea,:א)"ע zexawa eze` oixaew eid `le"

;oic zial oipwezn eid zexaw iza izy `l`

oilwqpl zg`e ,oiwpgple oibxdpl zg`

z` oihwln ± xyad lkrzp .oitxyple

."onewna oze` oixaewe zenvrdכתב"ברש י
רשע קוברים שאין משום הוא שהטעם
שלולא משמע צדיקים. ואבותיו צדיק, אצל
המשפחה, ברשות הוא הגוף הזה העיכוב
לקוברו אפשר חדש קברות בית יש ואם

וכ דין. בית בקברות ולא בפיה"שם מ"כ

פם"לרמב מ"(סנהדרין daeg:ח)"ו oi`e"

oi`y itl ,oic zia ibexd lr la`zdl

."xyad lk`ziy cr `l` mdizeper oixtkzn

אינם"ואע למוות הנידון שקרובי פ
אוננין אלא עליו בסנהדריןמתאבלים (כאמור

עד"בכשם) דינו נגמר שלא משום זהו ז
איסור שיש נראה אין אבל הבשר, עיכול
להשתלה. מאבריו ליטול דינו עשיית מצד

אינו שדינו דגמרא דינא שלפי אלא,
לדון צריך בשר, בעיכול אלא האםמסתיים

צדיק אצל מרשע איבר להשתיל .מותר
שנסתיימה עד דינו שנפסק מזמן והרי

וע רשע, נחשב הוא הרי אין"כפרתו כ
קוברים אין אם ולמד וצא עליו. מתאבלים

כש צדיק, אצל גופו יטלו"את שלא כ
צדיק! של בגופו אותם וישתלו מאבריו

אליעזר"בשו ציץ במלואים)"(חית סו סימן ז
הקדוש אברי נטילת על שכתב מכתב מביא

הי סלומה ערביה"יהושע בגוף ושתילתם ד
המרצחים. לכנופיות משתייכת או אוהדת
ומשפיל שפל מעשה שהוא כך על וכתב
ומחריד ישראל, מבית רבים לבבות קורע
עמקי על רוח ושאר נפש בעל כל ומזעזע

dlizydlמעמקיו, z`fk zexbzdl mb dne..."

,ezgivx mr ddcfnd dgtynn z`fkyl

,edegvxy migvxnd oebx`l zcde` dzeidae

xg`e egvxl ?dfn lecb yxl brel jl yid

?ezeinvrn wlg eyxi mby mdl zzl jk

z` migvxnl lik`dl :zeheyt milinae

zellrzd ,mdn '` ytp zeigdl icke mpaxw

dl` ici lr dreviae ,z`fk dcixgn

.ohyd `xa `l cer gvxpd mrl mikiizynd

,dixehqida rixe g` hrnk el oi`y dncpe

ze`vez x`zl lkeiy lwey di`e xteq di`e

"?mipekpd mib`xhd eirav lr dxwnd zexf

שה רשע"ונראה אברי נטילת להיפך ה
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פו היא צדיק אצל ומבזהושתילתם בו געת
אלא עבירה בעל סתם הוא אין והרי אותו.

עבירה! על למוות נידון
גדול תיקון בכך שיש לומר ניתן מאידך
ישמשו שאבריו גדולה וזכות המת עבור
אלא רשע האיבר אין שהרי ועוד צדיקים.
מועבר ועתה רשע, של מגופו חלק היה
אינם שוב שיקלטו לאחר וכן צדיק. אצל
שלאחר אילן ככלאי שמו, על קרויים
אין והשתרשה בוצעה האסורה שההרכבה

צ והשאלה בעקירתה, ע."מצוה
חייו על אדם בעלות ב.

אברים הוצאת אם אפילו לכאורה,
ענישה דיני מצד מותרת למוות מנידון
היתרו על לדון צריך עדיין בחייו, אפילו
בכל ובפשטות עצמו, למוות הנידון מצד
מקצר הוא הרי אסור. הדבר אחר מקום
עצמו להמית לאדם מותר וכי חייו, את

ר מח' כל והרי אחר, אדם חיי ובן"לשם ע
ע"(בפטורא סב עדיפהא)"מ האם היתה:

שעדיף או עצמו את המים בעל הצלת
שימסור אבל שניהם, וימותו יציל שלא

ר שאף נראה לשני הכלי את המים ע"בעל
זה ואף הצלהיאסור. ובלאבמניעת

אחד בהריגת אבל לשםבמעשהמעשה,
להתיר. מניין חבירו בתשובתהצלת (ועי'

ח"הגר תורה של באהלה בס' אריאל נו)"י סי' .א
הרמב כתב יסוהם"וכך פ"(הל' ה"ת :ז)"ה

oi` zeytp zpkq mewna elit`y oipne"

xn`py el` zexiar ylyn zg` lr oixaer

jytp lkae jaal lka jidl` 'd z` zad`e

,jytp z` lhep `ed elit` jce`n lkae

zxg` ytp ze`txl l`xyin ytp zbixdee`

el dhep zrcdy xac ,qp` cin mc` livdl

...ytp iptn ytp oica`n oi`y `ed."

בשו כתב משה"וכך אגרות ח"(יות סי'"ד ב
iplt`:קעד) lr xfbpy jetidl `edyk k"`e"

dpkqa elivdl dvex `ede zenle bxdil

dfy s` eizgz bxdie zeni `edy zi`ce

`ede miyrn lrae g"z `ed eilr xfbpy

el xeq` ,d"r `ed eiiga elivdl lekiy

`nc dzrc d`ex ixdc ,eiiga livdl

dicic `nce df oiprl wneq `l dixagc

ly zi`ce dpkqa elivdl xeq` okly wneq

."envr

הראי דעת בשו"אולם קוק משפט"ה ת
נפשו למסור לאדם שמותר קמג) סי' כהן

וז במעשה. אפילו חבירו "dpdeל:"להצלת

i`yx epi` mby ,heyt dfc x"zkl d`xpy dn

,exiag z` livdl ick envr z` xeqnl

mbe ,`ki` `xzide `kil `aeig miax iable

itl mixacd miler oke ,eixacl zeciqg zcn

dfa jeap ip` ,dhep zrca dpey`x dtwyd

`zlin epl xiaqd i"yx ixdy .iipra `aeh

`axc `iddn `ed `xaq gvexc `nrha

ע jcicד)"(סנהדרין `ncc zifg i`n l"`c ,

ytp dgcz `ly `id `xaq :l"fe ,ith wneq

,dxiare dnyp ceai` izxz `ki`c ,exag

dnyp cea` `cg `l` `kilc eytp iptn

lr xearl `pngx xn` ikc ,xeari `l `ede

eipira dxwic meyn mda ige meyn zevnd

q"eqc oeik gvex iab `kde ,l`xyi ly dnyp

,xearl xzen `di dnl dnyp ceai` `ki`

i`dc ,d`xp f"kn .'ek daiag eytpy rcei in

eze` lr `wec ihxt xac epi` mda ige

,le`yl `ad e` rpend e` dyerd ,yi`d

zeytp lk lr zellka i`w xacd `l`

ep`yke ,eytp mb dfa dllkp `linne ,l`xyi

mirixkn ep` oi` ytp ipta ytpa oecl mi`a

mewn mey oi` dxe`kl f"itle .zifg i`n t"r

zlvd liaya elit` eytp xeqnl xeq`l
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meyn ,r"ewa `kil `aeigc epl icy ,exiag

epl oi` la` ,zifg i`n k"b xnel leki `edc

elit` xeqi`d lky oeik ,xeqi`l mewn mey

eytpa aiigzn `edy ,m"anxd zrcl

dxe`kl ,aiegn epi`y mewna eytp xqnyk

`a epi` mda igec ,l"qc meyn `edc l"v

'igiy eaiigl `l` ytp zexiqnn xehtl

,i"yxl k"b dcen m"anxdy xn`p m`e ,mda

mda ige cvn k"` ,illk oipr `ed mda igec

e` digi df l`xyi oa m` dey `ed lkd

dcen m"anxd mbc l"ie ,xg`m` c"tyac

i`yx exag cra eytp xeqnl dvexl"ie ,

`l` `a `l mincew eiig xn`c r"xc

ezyiy aheny ,`xeht oa zxaq lelyl

,ezenie mdipy,exagl ozil dvx m` la`

eiign elv` mixwi exag iigy meynb"dka ,

iabl cigia elit` ,xaca xeqi` oi`y l"i

."cigi

שהתיר נראה קוק הרב אפילומלשון
המים בנתינת כמו במעשה נפשו במסירת

וצ הרמב"לחברו מדברי יסוה"ע בהל' ת."ם
לנידון"ועכ הותר לכאורה דעתו לפי פ

בהם תלויה שהנשמה אברים לתת למוות
חברו. הצלת לשם

דיון שכל מפני לאיסור, נראה ועוד,
אברים על בבעלות משפטהפוסקים (עי'
הגרש של ההלכה לאור בס' זוין)"שילוק רקי היא

אבל בו, תלויה הנשמה שאין באיבר
אין בו, תלויה שהנשמה באיבר בפשטות
הוא והרי בידיו חייו את ליטול רשאי אדם

ואע לדעת. עצמו למוות"כמאבד שהנידון פ
בכ קטילא חיי"כגברא את מפסיק הוא ז

הרמב וכדברי שלו. רוצחם"השעה (הל'
פ הנפש ה"ושמירת l`eb:ד)"א dvx elit`e"

exhtl mcdoipw bxdpd df ly eytp oi`y

d"awd oipw `l` mcd l`ebxn`py (במדבר,

ל"ל gvex"...ג)"א-ל"ה ytpl xtek egwz `le

עצמו שהתיר מרודף ללמוד ניתן ואולי
את ולהציל בו לפגוע שמותר למיתה
ניתן למיתה שנידון כיון כאן אף הנרדף,
ויהא אחותו את נידון של באיבריו להציל
שיומת קודם בידיו נפשו את ליטול מותר
שכאן משום לדחות יש אולם ישראל. בדיני

עצמו"בי מצד והוא למיתה, דינו חרצו ד
משום דמו התיר הוא וברודף האדם, כאחד
והנסיבות להרגו, חבירו אחר רודף שהוא

דמו. שהותר מצב יצרו
בשו ימין"וראיתי בן ל)ת תשובה(סי'

צורמאני אברהם מתתיה הרב שכתב
למוות שנידון יהודי אודות מבוקרסט
המוות סם לו להביא מבנו וביקש בהודו
מניעת לשם הערלים, בידי שיומת קודם
מותר. שהדבר ומסקנתו שבדבר, ה' חילול

כתב: דבריו `inecwובסיום meyne"

e` mei ezzin axwn `vnpc `zeprxetl

lirl epgkedy enk opiyiig `l mineilkc

`lhw xa `xab `edy`ed xy` minid lk

mini md ixd ipia ipiac i`nl dnc`d lr ig

xehte zn enk ig `ed ixde ,utg mda oi`y

..."miny ipicn s` mc` ipicn `ed xzene

את שאל דעתו על לסמוך רצה שלא ומשום
מרודוס. ישראל יאודה חיים רחמים הרב

ישראל לא)"(שווהרב סי' ימין בן לות אסר
בדברים וכתב עצמו, את להמית לגרום

בענייננו: epipaהנוגעים dpa eilry ceqidc"

`xab bxdil cizrd dfd yi`l `exwl

ltepd ceqi ezzin mcwl el xzedye ,`lihw

dcg axg 'it` l"fx xn`n recic ,`ed

on y`izi l` mc` ly ex`ev lr zgpen

dn zeaq aaql dlrzie 'zi eciay mingxd

eytp livdl ick mc` al lr dlri `ly

e` `edd jlnd zeniy xyt`c zenn
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lhaie ycg jln mewie ezeklnn edexiari

zwelgn dfi` `vi xyt` e` ,oyid zexfb

lk egxai ikde ikdc`e ,xira dcixn lealae

,enl hltn e`vnie xdeqd zian mixeq`d

mipy df wynca ok rxi`y xteqiy enk

aeyi xyt` e` mixg` zenewna cere ,zeax

ik ,edzini `le ,z`f ezxfb lr jlnd mgpe

dpdke ,ephi uetgi xy` lkl 'd cia jln al

'd ci xvwz `l xy` zepey zeaqn zeaq

`qib jci`l lif e` ,zenn lvpie ozeyrn

zzin my zeni exrve ezgp` aexn xyt`c

,l"gx mc` ly eteb zxaey dgp`c envr

epevx dyri `linne ,zeklnd icia xqni `le

xn`i m`e .envra ea drx ezribt ila

`l` mpi` elld mixacd lky xne`d

driay ick mda oi`e zewegx zeyyg

`l ik mb dne .`pic oiprl odilr jenql

eid `l mizpay minid m` dl`ya yxet

`xwir`c el xen` dz` s` ,mihrenepi`

epic xnbpy in `l` `lihw `xab `xwp

`lihw `xab `wec oixcdpq t"r dzinl

bxdil `veide qqebd `"t oikxra epipy jky

m"`xd 'ite jxrp `le xcip `l2xnbpy l"f

i"tr bxdil `vei la` l`xyi ly c"iaa epic

ly zekln y"le l`xyi ikln y"l zeklnd

h"eizd 'ke .jxrpe jixrn lkd ixac mixkp

c"a i"tr bxdil `veidc l"fnxd myn l"f

dxezd `l` ,epipevxa ielz epi`y oipr `ed

zevna bxdil `veid la` ,eze` dzinn

xfeg minrtly d"cl jxrpe jixrn jlnd

..."exeaicn jlndראיות ישראל הרב ומוסיף
עוד: ומביא לדעתו.

'iq a"ga l"f awri zeay 'xd zaeyzae"

c"eia mcxhyn` qetc h"d`ad d`iad a"t

c"nbpy in mbc iz`vn 'd w"q e"qx 'iq

eixac lkl igk `ed ixd l`xyi ly c"aa

zg` dy` dl`y .l"fe oikxr oiprln ueg

dzpify ze`kxra dilr ecirdy xkf oa dcli

iy d'pic `vzexg` dcle z`e dze` etxy

meia ezevnk oad lenl yi m` .dzcl ini

jzl`y znzq dpd daeyz ,`l e` zayd

sexyl cner `edy oeik jzl`y ile`e 'eke

oiprl zayd z` eilr ellgi ji`e sexyk

oizipzn mzqa oikxr oiprl epivn mbe ,dlin

n"xd t"ke jxrp `le xcep `l bxdil `veid

`cg ,`xaz `l `d meyn i` oikxr 'dn `"t

`wec l`xyi ipica bxdil `veia xn`p f"kc

zwfga `ed mdipica bxdil `vei la` 'eke

ipica 'it` eze 'ek oihiba `zi`cke ,ig

xcip epi`c `de ig zwfga `ed l`xyi

'ek mxg lk aezkd zxfbc meyn epiid jxrpe

t"ke igk `ed mixac x`y oiprl la`

oad oeict oiprl 'l 'iq w"ac w"t l"yxdn

oikxra my `zi` b"dke ,ezectl oiaiigc

'ek eilr oifn bxdil `veid `"r f"ci"yxite

lka aiig ig `edy onf lk xacd llk 'ek

dxeza zexen`d zevnddevn daiage

e`xea zevn miiwiy f"ir ile`e ,dzrya

`diy el cenri dlind zekf ile`e dpnfa

dlecbe 'ek eiptl dlvde geix daxde levip

dbixdl ede`ivedyk s` w"rxa epivn efn

l"kr 'ek zekln ler eilr lawי)"(=השבו.
i"r ezzin mcwl leki epi` ocic oecpa okae

aiyg igkc `lihw `xab oicn envr

עכ2. הכוונה, למי יודע בפה"איני רשום הזה החילוק לרמב"פ (פ"מ בערכין מ"ם נפלה"א ואולי ג).
בדבריו. טעות
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iptlc e`l lr xaer zend mq el `iande

."n"zl xeer

הרמב"וא דברי שלפי אף בפה"כ מ"ם
כגברא הוא הרי ישראל בדיני למוות הנידון

רש דברי לפי הנה הרי"קטילא, בערכין י
הראיה את ואף דבר. לכל כחי הוא

לגבי"מהרמב דוקא שדיבר לדחות ניתן ם
וכש במצוות, חיובו לגבי לא אך כ"הערכה,

בה, לפגוע ולא נפשו על לשמור שמחוייב
למוות נידון שכבר .3אפילו

ח"(שוז"הרדב תרכז)"ת, סי' נשאל:ג
zi`xy dn lr izrc jrice` ipnn zl`y"

il gpd l`xyil oehlyd xn` m` aezk

zin` e` epnn zn jpi`y cg` xa` uvwl

gipdl aiigy mixne` yi .jxiag l`xyi

..."zn epi`e li`ed xa`d uvwl

ef"zeciqgועונה: zcnyi oicl la`

qpe` oky zayc xa` zpkql dn daeyz

dgec xa` zpkq oi` jkitle `inyn iz`c

iptn eilr qpe`d `ed `iaiy la` zay

ikxc dikxc aizkc eze ...eprny `l exiag

minikqn eidi epizxez ihtyny jixve mrep

epzrc lr dlri ji`e `xaqde lkyd l`

z` jezgl e` epir z` `nql mc` gipiy

,exiag z` ezini `ly ick elbx e` eci

df oicl mrh d`ex ipi` jkldzcn `l`

zeciqgdfa cenrl lkeiy in ewlg ixy`e

dhey ciqg df ixd zeytp zpkq wtq yi m`e

."dixagc i`ceen sicr dicic `witqc

בפ התשובה ס"(יות"והובאה קנז סי' טו)"ד .ק
הרדב דברי שאף מצטרפים"נראה ז

שבסכנת כתב שהרי האוסרים, לדברי
שוטה. חסיד הוא נפשו המוסר נפשות

הראי דברי לעיל הובאו קוק"אולם ה
שניהם שאם לכך נוטה אשר כהן במשפט

מיתה לתתמותרבסכנת המים קיתון בעל
עפ ינצל והוא לשני המים ר"את דעת ע"י

ע נראה פתורא. בן עם כ"במחלוקתו
והוא למיתה, דינו שהאח הנוכחי שבמקרה
יהא אחותו, עבור חייו את למסור רוצה
לשם עצמו להמית דין גמר לאחר לו מותר

ואע אחותו. הנשמה"הצלת נטילת שכאן ג
סו בגרמא, היא ובהצלה כיון"בידים ס

לי מה הכא לי מה – בידים להיהרג שדינו
צ ועדיין ע."התם.

קודם לטריפה למיתה נידון הפיכת ג.
הריגתו

נידון האם השאלה את לעיל העלינו
קודם טריפה עצמו להפוך לו מותר למוות

ברמב3. כאמור הדין גזר לביטול אפשרות ישנה מיתה שנתחייב ישראל בדיני נידון על (הל'"אף ם
פי ה"סנהדרין ""ד שהואח): במיתה שימיתוהו עד לאוסרו דין בית יכלו ולא נפשו על שעמד מי

לשאר רשות ואין דינו, שנגמר מאחר בה להמיתו שיכולין מיתה בכל עדיו אותו הורגין בה חייב
תחלה, להמיתו פטורהעם העדים יד נקטעה אם בידלפיכך יהרג מתחלה גדמין העדים היו ואם ,

שנגמר נפש הורג אבל הרוצח, מן חוץ דין בית מיתות מחוייבי בשאר אמורים דברים במה אחרים,
אותו שממיתין עד אדם כל וביד דבר בכל אחריו רודפין (פי"דינו סנהדרין בהל' האמור לפי וכן ג".

""ה שניםז): שיעמדו מקום כל אלא דינו את סותרין אין אחר דין לבית ובא וברח דינו שנגמר מי
יהרג, זה הרי עדיו ופלוני ופלוני פלוני דין בבית דינו שנגמר פלוני איש את אנו מעידין ויאמרו

ברוצח אמורים דברים הראשוניםבמה עדיו שיבואו עד מיתות חייבי שאר שנגמראבל ויעידו
ושלשה עשרים של דין בבית שיעידו והוא בידם, ויהרגוהו ."דינו
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מותו.
מכות עבמס' oetxhבמשנה:א)"(ז 'x"

`l oixcdpqa epiid eli` :mixne` `aiwr 'xe

."mlern mc` bxdpשהיו בארו ובגמ'
היה הנהרג האם העדים: את חוקרים
על פטורים טריפה היה שאם טריפה,

ובתוס' כהרוג. נחשב שהרי דהריגתו ה"(שם
בשפופרת) llgne:כמכחול f"r caer dniz"

epivn `l mzdc xninl `ki` i`n zay

mc` did `l xn`w ikid `de dixhtinl

mc` did `l xity xn`w n"nc l"ie bxdp

m` ik i`d ilek igiky `lc meyn bxdp

xninl `ki`c l"i cere ,zeixre gvexa

llgny mzi`xdtixh epi`dtixh `ed m`c

dzin oiaiig eidi `l onifz m` k"`meyn

lhwinl opira `lihw `xab xninl evnc

dil `iedednifdl leki dz` i`y zecr."

עפ שעבר"עולה שטריפה השני תירוצם י
להורגו אפשר אי מיתה, עליה שחייב עבירה
שאי עדות היא העדים שהעדאת משום

להזימה. יכול אתה
משנה הכסף פוכן עדות ה"(הל' כתב:ז)"כ

oitxypd od el` wxt oixcdpq"ע `xnח)"(דף

bxdy dtxhe xeht dtixhd z` bxedd `ax

ipta xeht c"a ipta `ly aiig c"a iptl

rxd zxrae aizkc aiig `nrh i`n c"a

ipta `ly gvex ede`x ixde xnelk jaxwn

leki dz` i`y zecr dl `iedc xeht c"a

`l dnifdl leki dz` i`y zecr lke dnifdl

`a dz`e c"a ipta `ly i"yxite zecr dny

zecr ozecr oi`c xeht micr t"r eaiigl

miiwl dnifdl leki dz` i`y zecr `iedc

`xabc oibxdp oi` enfed m`y dnfd oic da

."lhwinl era `lihw

בטריפה אינה שלפנינו שהשאלה אלא
טריפה לעשותו מותר האם אלא, – שהרג

וע שיהרגוהו, לעיל"קודם לדיון אין כ
לעניננו. משמעות

איבריו"כמו שאין לטעון ניתן לא כ
כבר אלא או"לבי"mikiiy"ברשותו ד,

בי אותו צריך"כטענת שהוא נכרים של ד
ע להמתתו שלם בי"להגיע ואע"י פ"ד.

רש פכי"שכתב כט)"(ויקרא פס' "lkפ:"עהז

xn`e bxdil `veid ± 'ebe mxgi xy` mxg

."melk xn` `l ,ilr ekxr cg`רש י:"ופרש
`l jkitl ,zenl jled ixd ± znei zen"

."jxr `le minc `l el oi` dctiבמשנה וכן
פ מ"(ערכין l`:ג)"א bxdil `veide qqebd"

xne` `iawr oa `pipg iax jxrp `le xcip

xcip epi` la` oiaevw eincy iptn jxrp

xcep xne` iqei iax oiaevw einc oi`y iptn

."oinelyza aiig wifd m`e yicwne jixrne

תשובת את לעיל הקדמנו כבר אולם
רש ודברי יעקב שהובאו"השבות י

דמים, לו אין ערכין לעניין שרק בתשובתו,
דיני כל עליו וחלים המצוות, בכל חייב אבל

וע גז"ישראל. לאחר אפילו הזיק אם ד"כ
בערכין כאמור עליו ומזים בתשלומים חייב

ע .א)"(ז
ממנו להוציא שמותר נאמר אפילו והנה
עדיין המתתו, קודם טריפה ולהופכו אברים
חייבים שהרי הדין. עינוי של בעיה בכך יש
כאמור בדין שנתחייב לאחר מיד להורגו

בערכין מ"(פבמשנה idy`:ד)"א dy`d"

clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`vei

."clzy cr dl oipiznn xaynd lr dayi

תוס' עוכתבו ז ד"(ערכין משבר)"א על ישבה ה
דין גמר לאחר לה ממתינים כ"(אאשאין

משבר) על הדין.ישבה עינוי משום
בסנהדרין עוכן דניםא)"(לה שאין כך על

הגמ': אומרת שבת dipiclבערב dixnbile"

`vnp ± `zaya cga dilhwile `zaya
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."epic z` dprn dz`רש פרש עה"וכן מ"י
ע לב oi`y:א)"(סנהדרין zay axra `l"

zzin oi`y aiigzi m` xgnl exnebl oileki

iptn xyt` i` ezedyle zay dgec oic zia

."oicd xnbpyn oicd iepir

בערכין עוכן bbeyaי:"ברשא)"(ז `hg"

alg d`xy oebk bxdil `viy ,dry dze`a

,el oiwwfp oi` .elk`e `ed oney xeaqke

z` oiprn oi`y iptn axwil oaxw yixtiy

gafd ehgyiy cr ebxedln epizniy ,epic

."`ed oicd iepiry mcd wxfie

הרמב"וכ פים"פ סנהדרין ה"(הל' :ד)"ב
xdi `l` eze` oidyn oi` epic xnbpyn"b

."eneia

להוציא"וא שמותר נאמר אפילו כ
הריגתו לפני טריפה ולהופכו בחייו אברים
מעשית מבחינה מאד קשה דין, בית במיתת
לאחר יום באותו עוד להיהרג יוכל שטריפה

חיוניים. אברים ממנו והוצאו שנותח
אסורים שאיבריו לטעון ניתן לא אולם

זמחייםבהנאה בערכין", הגמרא על :ב)"(ז
:ongp x"` `l`"xnb efe ,dzxqe` dzzin ef

dzxqe` dpic."נאסר גופו באדם היינו
מיתה. לאחר רק בהנאה

הרמב"וכ עניןן"פ הסוף, שער האדם, (תורת
mzdc:ההוצאה) d`pda xeq` diteb zne"

ע"(ע כט f"rב)"ז zaexwz oiprl opixn`

s` d`pda xeq` zn dn mizn igaf elk`ie

xnbc l"pn diteb zne ,d`pda xeq` gaf

wxt seqa opiqxbe .dey dxifba dtexr dlbrn

oikxrc oey`x('א oipdp(ז' dbxdpy dy`d

opiede ,d`pda dxeq` dbxdpy dnda dxrya

,edpip d`pd ixeqi` dxrya oipdp i`n` da

el`e ,izal ixry epz zxne`a ax xn`e

ax xn` dl opiadi in izal ici epz dxn`

`l `d epz dxn`c `nrh ,zixkp d`ta

axl dil `iyw .xqzine `ed dteb epz dxn`

dn ipzw dndac `inec `de wgvi xa ongp

ax xn` `l` ,dteb inp `kd s` dteb mzd

wgvi xa ongpxnb efe dzxqe` dzzin ef

dzxqe` dpic."הנאה איסורי מצד כן ועל
מחיים. גופו נאסר לא

במיתהד. להורגו מצוה האם
בה שנתחייב

את להוציא ניתן האם לדון צריך
יומת למוות והנידון מחיים האברים
את מבטלת זו אפשרות ניתוח. באותו

התורה. שקבעה בדרך המתתו
הרמב פים"פסק סנהדרין ו-ג)"(הל' ב הל' :ד

oic zial `id dyr zevn mdn dzin lk"

jlnl zeyx oi`e ,da aiigzpy in da bexdl

lk .cala siiqa `l` odn zg`a bexdl

zia eze` ezind `ly oic zia zzin aiiegn

zevn lr exar `le dyr zevn elhia oic

`l m`y syknd on ueg ,dyrz `l

xn`py dyrz `l zevn lr exar edezind

."digz `l dtykn

החינוך"וכ בספר תקנה)פ "ziae:(מצוה

aiigzpy in elwq `le df lr exary oic

elha ,zxg` dzina edezind elit` ,dliwq

."dyr

המיתוהו"הרמב שאם כתבו והחינוך ם
בעשה. שעוברים אחרת במיתה

הרמב המצוה"לעומתם עיקר שאין סבר ן
אפילו אלא בה שנתחייב במיתה להורגו
שמצות משום וטעמו אחרת במיתה

משום: jaxwn".הענישה rxd zxrae"ל"ז
המצוות לספר יד)בהשגותיו :(שורש

oiznena epiehvp epgp`y `ed il` d`xpde"

exn` ,jaxwn rxd zxrae weqtn mlekספרי)
ועוד) ו יג l`xyinלדברים zerx iyer xra



לו ליהרג―סימן היוצא של איברים תרומת

271

miaezkd la` ,mdly dyr zevn `ede

ma mdinc ea einc ,znei zen mda mi`ad

כ) dzin,(קדושים miaiig mdy mda dvxi

mzvwna 'zi exn`e(עוד יז יג mzlwqe(דברי'

mzvwnae mipa`a mze`(כ y`a(קדושים

devnd iwlgn wlg `ed odz`e eze` etxyi

dpgnl ueg oiznend dpnp `leאמור"(ס פ
שלח)"וס `diaפ zia gzt lr dznde zg`

כב) oleka(תצא devnd la` zxg` devn

oda `a xake .zipnp `id ezneiyב,"(ב לא מ
dzinaנ)"וש mze` zindl leki epi` m`y

lekiy dzin lka ezneiy mda daezkd

`ide dzinl millkp mlek dpde .mzindl

..."'` devnלרמב תנאים"וסיוע ממדרש ן
יט)"(פילדברים פס' dxraט rxd zxrae" :

."dzin lka

הרמב שלפי היא המחלוקת ם"משמעות
בי ביטלו אחרת במיתה המיתוהו ד"אם

לפי ואילו בה, שמחוייב מיתתו של עשה
מיתה"הרמב בכל לבסוף שהמיתוהו כיון ן

פרט בטלו ורק עשה מצות קיימו שתהיה
וכ בשו"מפרטיה. אב"כ רכח"(אונ"ת סי' ח

ג) רש"עפאות י."י
ברמב"עפי נוספת הלכה תתבאר (הל'ם"ז

פי ה"סנהדרין le`:ח)"ד eytp lr cnry in"

dzina edeziniy cr exqe`l oic zia elki

dzin lka eicr eze` oibxed da aiig `edy

oi`e epic xnbpy xg`n da ezindl oilekiy

..."dlgz ezindl mrd x`yl zeyxלפי
–"הרמב באונס העשה את שבטלו כיון ם

הרמב לפי מצות"פטורים. את קיימו ן
אע הרע שנתחייב"ביעור במיתה שלא פ

בה.
הרמב"ע לפי מותר"כ זה שמצד נראה ן,

לא ואפילו בחיים, איבריו ממנו ליטול יהיה
בו קיימו בה, שנתחייב במיתה להיהרג יוכל

לפי הרע. וביעור אחרת בדרך המתה מצות
מרצונם,"הרמב אחרת, בדרך המתתו ם

האם היא והשאלה עשה, בביטול כרוכה
ידחה להשתלה הממתינים של הנפש פיקוח
לו. הראויה במיתה המתתו של העשה את

שאע אצל"ונראה אינו העשה שביטול פ
בכ בסכנה וחייהם להשתלה ז"הממתינים

את ידחה נפשם פיקוח הנוכחי במצב
לו. הראויה במיתה המתתו של העשה

הר ען"כתב פ חייביב)"(סנהדרין לגבי
זב שנתערבו xn`pז:"מיתות elit`e z"`e"

lw xacl dxzen ied xeng xacl dxzendy

ea miiwn dz` i` n"n d`xzd xqegn epi`e

xnel epl ie`x dide ,ea daezkd dzind

micrd ci dvvwpa opixn`ck xeht didiy

i` `nlyac l"ie ,aizkck `xw opirac

dxzen ied xeng xacl dxzendy opixn`

zrya ef dzina aiigzp xak lwd xacl

."d`xzdשמותרה סבורים אנו אם כלומר,
מיתה הקל לדבר מותרה הוי החמור לדבר
בהתראתה, כלולה מהראשונה קלה אחרת
לא כאשר ממיתה לפוטרו אין וממילא
בו. הכתובה המיתה את בו לקיים יכולים

בנטילת"ונ שאין דידן שאלה לגבי אף מ
אחרת בדרך יותרנשמתו משוםוקלה

בו. שנתחייב מדין דינו שינוי
הר dzindן:"ממשיך ef oi`y z"`e"

dlwd daxrzpy mewna n"n ,dxez daiigy

llka dlwdy ef z` ef zelhan epi` dxenga

xg` oica e`lc dlwa epeci jkitle ,dxengd

hrnzpy ely oicd on wlga `l` dil opipiic

llka yie zezind eaxzpy zeaexrzd ci lr

ip`e .l"f cec x"d uxiz ok .dpn miz`n

`ly zezin iaiig x`y ehrnzp ikc xne`

epiid oda daezkd dzina `l` ozindl

opicarck dxengl dlwn dzepyl `ly `wec
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lkepc `hiyt dlwl dxengn la` gvex iab

xacl dxzenc opixn`c `kid lk dzepyl

."lw xacl dxzen ied xengבין"הנ מ
ה תשובת שלפי מותר"תירוציהם דוד ר

אבל יותר קלה במיתה עונשו את להמיר
בי מיתות ארבע של מאותן לפי"דוקא ד.

קלה"הר מיתה שכל משמעות ישנה ן
מותרת, לו היעודה תורה של מהענישה

צ ע."ועדיין
מיתה החייב את ממיתים שאם מתבאר
על בהרדמה כגון – יותר קלה במיתה

ע – הניתוחים אבריו"שולחן את להוציא מ
ביטול בכך יש אחרים, של חייהם להציל

הרמב לפי עשה"עשה אף אולם וסיעתו ם
ע ידחה האיבר."זה מקבל של נפש פיקוח י

אחרת במיתה בהריגתו אין האם ה.
למומתין? כופר משום

הנידון את להרוג מותר אמנם אם
ליטול כך כדי ותוך אחרת במיתה למוות
אין אם לדון צריך להשתלה איבריו את

למומתים. כופר בכך
הרמב פם"פסק הנפש ושמירת רוצח א"(הל'

on:ד)"ה xtek gwil `ly oic zia oixdfene"

elit`e mleray oenn lk ozp elit`e gvexd

df ly eytp oi`y exhtl mcd l`eb dvx

,d"awd oipw `l` mcd l`eb oipw bxdpd

xn`py(לא-לג לה xtek(במדבר egwz `le

dxez dcitwdy xac jl oi`e ,gvex ytpl

z` etipgz `le xn`py ,minc zekityk eilr

."ux`d z` sipgi `ed mcd ik ,ux`dוכן

סנהדרין ה"(פבהל' נוסף:ד)"כ "`xeqלאו

xak exn`i `ly bxedd lr qegl oic zial

xg`d zbixda yi zlrez dne df bxdp

qegz `le xn`py ,ezbixda oilyxzn e`vnpe

."iwpd mc zxrae jpirאין האם לעיין וצריך
על רחמים משום אחרת בדרך בהמתתו

שסו שכיון ונראה בכך"ההורג. אין נהרג ס
המדובר הלאוין בשני ועוד עליו. רחמים

איןברוצח ודאי מיתות חייבי ובשאר בלבד,
מיתה"בי בדרך המיתה בהמרת עוברים ד

כופר בלקיחת .4אחרת

לאחר האדם גוף על הבעלות למי ו.
מותו

ע הנהרג אברי לדין עתה בי"נעבור ד"י
מי. ואצל יושתלו אם לקבוע רשאי מי

לאחר ונכסיו גופו על בעלות אין לאדם
תשובת5מותו ועי' חפשי, ובמתים

של)"(חא"הרשב סי' ערךא אין ולכן .
הוא נכסיו את בחייו. גופו לגבי להוראתו
משועבדים והנכסים ליורשיו מוריש

האומר: ואף iqkpnלקבורתו, ipexawz l`"

."el mirney oi`בכתובות עכאמור א)"(מח
וכ נכסיו. יורשי על מוטל הקבורה כ"שחיוב

ג)"(שוש"הרא סי' טו כלל גופות, לגבי אבל .
שמענו. לא

גופו את מוריש אינו מת ולכאורה,
וא לומר"ליורשיו, יכול אינו שהוא כשם כ

הנידון אין לבתי', ורגלי לבני ידי 'תנו
מוכן שהוא מותו לפני לקבוע יכול למוות
סתם או לפלוני אחר או זה איבר לתרום

הגר4. נבנצל:"הערת פיקו"ועכא זה."פ לאו גם ידחה המקבל של נ

.5" לגבי ליורשיו להוריש כדי בעלות למת האם לדיון דומה זה דיון ליורשיוואין המת (שקליםמותר "
מ"פ אולם"ב ליורשיו, עובר הממון האם היא והשאלה המת, צרכי עבור במגבית המדובר שם ה),

מקנה. ואינו קונה אינו עצמו שהמת ודאי
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או ליורשיו אף מזו, יתירה השתלות. לשם
שאינו שכיון גופו, על בעלות אין למשפחתו
לבעלותם? הגוף יכנס מניין להם, מוריש

וא ההפקר? מן זכו אף"וכי לכאורה, כ
המת למוות)משפחת בנידון ובין מת בכל (בין

ולמי אם ולהחליט להגביל יכולה אינה
מת. של איבריו להעביר

באברי שימוש על להרשות היכולת ואולי
במחלוקת תלויה מיתתו לאחר גופו
בחייו להרשות יכול אדם האם האחרונים

גופו באברי ובתשובתלפגוע שילוק במשפט (עי'
לעיל)"הגר שהוזכרה אריאל מי לפי שאין". ד

מוריש אינו ממילא גופו על בעלים אדם
למ אולם לבניו, על"כלום בעלות שלאדם ד

מת הוא כאשר ברצונו, ליטלם ויכול אבריו
ליורשיו. גופו את מוריש

בחיים, לבעלות ההורשה בין לחלק ויש
בו שיש באיבר היא מחיים הבעלות שהרי

בכ מת, באיבר היא וההורשה חיים, ז"רוח
שלמ אף"נראה בחייו בעלות לו שיש ד

אסור המת גוף אמנם במותו. מוריש
בערכין כאמור עבהנאה "dy`d:ב)"(ז

xn` !edpip d`pd ixeqi` ?i`n`e .'eke dbxdpy

.izal ixry epz zxne`a :axepz dxn` eli`

dl opiadi in izal icid`ta :ax xn` ?

."zixkpההנאה איסור שצד במקום 6אבל

ממת, השתלות לגבי נוהגים וכך – נדחה
מקום יש לכך, הפוסקים שנתנו מטעמים

שו ועי' ירושה. לגבי יו"לדון עונג (סי'ט"ת
משפטלד) יט)ואורח שיש(סי' שבארו

הנאה. באיסורי ירושה
זה מסוג בבעלות לדון מקום ועדיין
וכידוע הנאה איסורי על בעלות היא שהרי
בעלות ישנה האם הראשונים נחלקו

לשו"באיסוה המצורף בקונטרס ועי' ת"נ.
למו"הריב דייכעש"ש חיים ישראל הרב ל

שו דעות"בעל שהביא אביב פרחי ת
ובראשם הצדדים לשני רבות ראשונים

בעלות)ד"הראב כנגדו"והריטב(שאין (בראשא
דסוכה)"פ לאיסוהג והפיכתו ירושתו וכאן נ".

בב א."הם
אדם שאין סבורים הפוסקים שרוב אלא
או לנתק רשאי ואינו בחייו גופו על בעלים
תלויה הנשמה שאין אפילו באברים, לפגוע

וע ליורשיו."בהם, להורישם יכול אינו כ
הם"וע אלא המשפחה, של האברים אין כ

לקוברם. מצווים
בשו כתב אליעזר"כך ציץ סו)"(חית סי' :ז

znkqda xacd mileze mi`ay xacd `lte"

mala mikxazne ,dgtynd e` mxezd

,mc`d ipa zegex z`e mgex z` hiwydl

dgtyn ipay ,l`xyia z`fka rnyp okid

z` zzl elkeidnd ike ?jk lr mznkqd

axwl dnkqd zzl dgtynd oa ly milrad

ezzin z`7eppi` k"b envra mxezd elit`e ?

,miigd ux`n ezixkdl jkl envr lr milra

,dzenz oa mey ly oipw dppi` mc`d ytp ik

ly epipw `l` ,invrd epipw `l mb zeaxl

`ln `xwne mc`a gexe dnyp ozepd d"awd

,dpd il zeytpd lk od :g"i wxt l`wfgia

שו6. עי': ממת השתלות לגבי ההנאה איסור בדחית דנו (יו"אגת"האחרונים ח"מ קעד),"ד סי' ב
(ח"שו אומר יביע יו"ת ח"ג כג; כב, כא, סי' חו"ד שו"ח ב), אות יא סימן (חי"מ אליעזר ציץ ג"ת

חי צא; חי"סי' פד, סי' חי"ד סו; סי' שו"ז נג), סי' ובמקורות"ט פג) פא, עח, (סי' ישראל יחל ת
שהביאו.

הגר7. נבנצל:"הערת מיתתו.א המקרבת בתרומה מדובר כאן
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mixacde .dpd il oad ytpke a`d ytpk

."miwizrקירוב שאין במקום שאף ונראה
בכ בעלות"מיתה לו ולא למשפחתו אין ז

בגופו.
אע למשפחתו"אבל, שאין בגוףבעלותפ

המת גוף מותו, לאחר ועברשותםהמת כ",
ללא אברים ממנו ילקחו אם מתבזים הם
כתב כך כך. על לכפותם ניתן ולא רשותם

משה"בשו אגרות ח"(יות קעד)"ד סי' :ב
xa` gwil mb aiigl oi`y d"xzk k"yne"

itl `ed dpd ,oeifa `edy cvn ynn znn

zerh `edy x`azpy dnly znkgd zhiy

dnl melk mpi` dcng ilkd ixac mbe

,x`azpyaeig `kily zn`d `picl la`

leda mc`c c"n sc zay 'qeza `zi` `dc

xeqi` `dc epenn lk lrn xzei ezn lr

`le epenn lk sxyiy s` `ed dwilcn dlvd

,cifna iieakl `ai `ly ick xizdl eyyg

`zkld wqti`y dnl exizd ezn z` livdle

el ziixy `l i`c mrhn yiwl oa dcedi 'xk

.xzeia xrhvny meyn cifna iieakl iz`

lk `ivedl jixvy `l` epivn `ly oeike

epennlkn xzei `edy xaca aiigl epl oi`

enk `aeh oixrhvny lv` `ede ,epenn

aiig epi`y envrn xa` zkizgxazqne .

oie`l lk zxiarn lvpdl aiiegn didi `ly

el`a ezefale ekzgl ezn oziy i"r

lk z`ved `l` xn`p `lc `aeh oixrhvnd

lwiny j"ydl dfn xzeia `le epenn

.envr `ly xa` zkizgai`ce devn la`

`ki`lr `aeh xrhvdl mc`d rahy s`y¤©

aeigy xazqn ,epenn lk lrn xzei ezn

`aeh xrhvi `ly devn okle f"r `kil

zcn `d mbe .ezn ly xa`a ytp livie

ick envr ly xa` jezgl s` `ki` zeciqg

f"acxa `zi`ck l`xyi ytp livdlד"(=הו

פ linne`ב)"לעיל ,zndn xa` jezgl gipdl

didiy xnel oi` ign jezglc ,devn mb `ed

mc` lkc gxken xrv `edy xg`n devn

,xrhvi `ly xnel jiiy `le dfa xrhvn

xrhvi `ly xnel jiiy `d zn`a la`

xac `edy xg`n ipeltc ytp gewt meyn

xrhvi `ly devn mb `ed okly zeyrl ie`x

ytp zlvd liaya xa` jezgl gipie `aeh

."`ticrc

האג זאת למשפחה"השאיר מצוה בגדר מ
חיוב, עליהם אין אבל אחרים, להציל
והבזיון ממשפחתם חלק שהמת והטעם
איבר בלקיחת ולמתים לחיים הנגרם

אחר. בגוף ושתילתו מאבריו
בשו"וכ יצחק"כ מנחת אות"(חת ט סי' ה
zeyrl:כד) xyt` i` `nzqnc ,k"yn dpde"

,zehyta dpeekd ,eiaexw izla ,zOdA xac§©¥

mpn` ,zepicnd iqenipe iyep` wegd mrhn

oi` i`ceac s`c ,`picn k"b `id okc l"i

la` ,egzpl zeyxdl ,eteba zekf mdl

mb oeifa iedc ,zeyx mdl yi zegnl jetidl

gkencke ,mdlמ i"yx,ו)"(בסנהדרין 'itc dna ,

,el oirney oi` `peifa meyn dxeaw m`c

,y"iir eiaexwl `ed oeifacxyt` i` `linne

mzeyx izla zeyrloeifa iedc oeik k"`e ,

`kid elit` ,xzeel miaiegn mpi` ,miaxd

`l` ,p"wt iedcxzen mivex m`,c"prlpk

מש ראיתי [ח"(ושוב אלעזר מנחת בתשו' בזה ד"כ
כ האיסור)"סימן בחומר ".ח]

בחייו"וע המת ציוה שאפילו נראה כ
את לקיים חיוב אין אבריו את להשתיל
זאת לעשות יכל לא הוא שאף מפני מצותו,
היה שיכול אברים באותם ואפילו בחייו,

חסידות מידת הרדבמשום אינוז)"(כדברי
ליורשיו החסידות מידת על לצוות יכול

וע על"ולמשפחתו, למחול ירצו אם כ
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לאו ואם בכך, ומצוה רשאים בזיונם
פטורים.

בשו ענה אליעזר"וכן ציץ סימןת יט (חלק
ה-ו) אות' תרומתנג על תשלום נטילת לגבי

eppeciplאברים: mb dpin oec f"itl k"`e"

mixa`d xear xky lawl aexwl inp xzeny

d`pd ixeqi`n xkzyn df ixwin `lezeid

ick p"ewit myl znd-ixa` lawl xyt` i`e

aexwde ,eznkqd izla l`xyin ytp livdl

ixd dfdex`ev `iadl jka aiegn k"b

zlvd ly z`f devn miiwl myd zceara

l`xyin ytpבכה מצוה שישנה נניח ג"(אם
ixeqi`aז)"כנ xkzyn df ixwin `l k"` ,

,df icrla mb z`f zeyrl aiegn ixdc d`pd

devn cra `eti` `ed lhepy xkyde

milradn f"dera xky yie ,zeyrl mikixvy

."l"pke iz`w `linn xkyde

שאע הדברים מבירור שאין"העולה פ
הם אולם למשפחה שייכים המת אברי
כלפיהם, חיובים עליהם ומוטלים ברשותם

אחרים"וע נפש להציל בידם גדולה מצוה כ
רשותם"ע בלא אבל משפחתם, בן איברי י

במשפחה וביזוי ופגיעה גזל מעין בכך יש
א"וע כך."כ על לכפותם א

מלכות מיתת ז.

בי מיתת בדיני עתה עד ועדיין"עסקנו ד
רמב"צ פסק מלכות. מיתת דין (הל'ם"ע

פי ה"סנהדרין zevn:ב)"ד mdn dzin lk"

aiigzpy in da bexdl oic zial `id dyr

`l` odn zg`a bexdl jlnl zeyx oi`e da

."cala siiqaהרמב"וכ בהלכות"כ ם
ה"(פטסנהדרין הרדבד)"ו שם ומבאר ז:",

oifizn eid dpyna my .'eke oibxdpd zevn"

.dyer zeklndy jxck siiqa ey`x z`

oibxdp zekln ibexd oi`y cenll yi o`kne

."siiqa `l`

צע"ולפי עפ"ז למוות בנידון אם י"ג
ע להמיתו מותר אבריו"המלך נטילת י

להשתלה.
דגמרא מדינא לעורר צריך (סנהדריןעוד

ע odiqkp:ב)"מח zekln ibexd :opax epz"

iax .oiyxeil odiqkp ± oic zia ibexd ,jlnl

odiqkp zekln ibexd s` :xne` dcedi

."oiyxeil.למלך שנכסיהן כחכמים והלכה
בבעלות אינו האם גופו דין מה לעיין וצריך

וצ כנכסיו. ע."המלכות

סיכום

הלכתית אפשרות ישנה כי נראה
על יומת ישראל בדיני למוות שהנידון

הניתוחים נטילתשולחן לשם רצונו, לפי
וכמו משפחתו"איבריו, מיתה לאחר כ

כ אולם איבריו, את לתרום אם"יכולה ז
ולשותלם רשע אברי ליטול מותר אמנם

וכמו צדיק, בדיני"אצל מיתה לחייב כ
ונקוה אסורה. זו שאפשרות נראה מלכות
בעתיד גם תאורטית תישאר שהשאלה

ה."בע
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קטיף"לעי גוש קדושי אחינו נ
מקבריהם שהוצאו
קבורתם ממקום בזדון וטולטלו
ה"תנצב

לז סימן
לקבר מקבר ופינוי עצמות ליקוט

שאלה
בארון? לפינוי עצמות ליקוט בין מה

תשובה
שמחות במסכת נאמר ה"(פיא. :ד)"ב

,cala cg` mei `l` epi` zenvr hewil"

ohwil .dkiyg mr `l` ohwln epi` jkitl

ly mei eze`a xzen ,dkyge meid eze` lk

oi`e ,odilr dxeya oicner oi`e .eixg`

,odilr mila` inegpze mila` zkxa oixne`

oi`e .onvrl oinegpz odilr oixne` la`

odilr oixan la` ,xir xaga odilr oiler

xfrl` oa oerny iax .la` ly ezia jeza

dkyg ,zeietk zehin lr akey meia xne`

."otwef df ixdבשו"וכ תג)"(יוע"פ סי' .ד
קטן במועד זאת לעומת עב. א)"(כה

`dewqמסופר: ik"(הונא רב של (לארונו
ax :iq` iaxle in` iaxl dil exn` mzdl

ol ded `l mzd opied ik :exn` .iz` `ped

`z` `kd opiz` `zyd ,dipin oiyix iielcl

iaxe in` iax .`a epex` :edl exn` ?oixza

.wetp `l `pipg iaxe `li` iax ,wetp iq`

`l `pipg iax ,wtp `li` iax :ixn`c `ki`

xaerd oex` :`ipzc ± .dinrh i`n wtpc .wtp

,dxeya eilr micner ± mewnl mewnn

.mila` inegpze mila` zkxa eilr mixne`e

xaerd oex` :`ipzc ± `nrh i`n wtp `lc

,dxeya eilr oicner oi` ± mewnl mewnn

inegpze mila` zkxa eilr mixne` oi`e

,`iyw `l ± !iccd` oiiyw .mila`± o`k

,zniiw ecly oi`ya ± o`k ,zniiw eclyy

`l ± wtp `lc .ded zniiw ecly `ped axe

."dinw deniiq

השו"וכ ס"(יוע"פ שמה סי' "`oex:ח)"ד

ecly m` ,mewnl mewnn xaerdפירוש)
וצלעותיה) dxeyaהשדרה eilr oicner ,zniiw

,mila` inegpze mila` zkxa eilr mixne`e

oi` m`e ;eilr oila`zny mila` yi m`

oi`e dxeya eilr oicner oi` ,zniiw ecly

inegpz `le mila` zkxa eilr mixne`

."mila`

הרמב והנה פים"ג. אבל ו-ז)"(הל' הל' ב
ולא זו, אחר בזו ההלכות שתי את פסק

ביניהן: סתירה שום ציין
mipiw mdilr mixne` oi` zenvr hwlnd"

,mila` inegpz `le mila` zkxa `le ,idpe

yecwdl gay ixac odilr mixne` la`

."miyeak ixace `ed jexa

m` ,mewnl mewnn zn ly epex` dptnd"

mixne`e ,dxeya eilr oicner zniiw excy

oicitqne ,mila` inegpze mila` zkxa eilr

xyr mipy xg`l edexiardy it lr s` eze`

oicitqn oi` zniiw excy oi` m`e ,ycg

oixne` oi`e dxeya eilr oicner oi`e ,eze`

el`e ,mila` inegpz `le mila` zkxa eilr

ziaa mixne`y mixac mila` zkxa od

."dxeya mixne`y mila` inegpz ,la`d



לז לקבר―סימן מקבר ופינוי עצמות ליקוט

277

עצמות ליקוט בין מה האחרונים: ושאלו
לא עצמות בליקוט ומדוע בארון, לפינוי
והרי לאו, או קיים שלדו אם בין הבחינו
שלדו כשאין בארון פינוי שנהגו ההלכות
בליקוט הנוהגות ההלכות הן קיימת

עצמות?
בשו הקשה מבשר"כך קול ע)"(חת סי' :א

iept oiae zenvr hewil oia dn izrci `le"

iab mb `nip `l h"ne mewnl mewnn oex`

zniw dxcyd m`c zenvr hewilדהיינו)
ברמב כמבואר לח"שלדו ועי' שם ובש"ם `sע)"מ

oicnere mila` zkxa oixne` xyad lkrzpy

."dxeya

החייםו בגשר פכ"(חכן בשאלהא)"ב עסק
עומדים אין עצמות בליקוט מדוע ושאל זו

תנחומים קבלת ואין מצותבשורה אין (וכן
לאיןלויה) קיימת שלדו בין חילקו ולא

עצמות שליקוט לומר ואין קיימת. שלדו
בהל' שכן העצמות כשנתפרדו דוקא הוא
את מפרקין שאין נאמר עצמות ליקוט
משמע הגידים, את מפסיקין ולא העצמות
קיימת. בששלדו אף הוא עצמות שליקוט

כמה מציע טוקצ'ינסקי הרב הגאון
כתב ראשונה סברא לשאלה. תשובות
וארונות נקבר, לא או נקבר אם בין לחלק
ודוחה נקבר. לא שעדיין היינו העוברים

הגרא בשם אחר הסבר ומביא זה. ז"הסבר
קרוי בקרקע ארון בלא שנקבר שמת מלצר
שוב לו ואין לקרקע ונתבטל עצמות ליקוט
אפילו עצמות ליקוט דיני אלא מת דיני
שנקבר מת זאת לעומת קיימת, שדרו

וע לקרקע נתבטל לא דיני"בארון בהם יש כ
הגרי דחה זו סברא ואף המת. מ"קבורת

שלפי אחרת סברא וכתב טוקצ'ינסקי
שלדו"הרמב באין הוא עצמות ליקוט דין ם

וע עצמות"קיימת מפרקים שאין הביא לא כ

צ הפוסקים לשאר זאת לעומת ל"בליקוט,
ארון, לפינוי עצמות ליקוט בין שההבדל

הגרי נקבר. לא עדיין טוקצ'ינסקי"שארון מ
נתעכל שאם והוא אחר תירוץ מציע עצמו

אע בהם"הבשר אין קיימת שלדו שעדיין פ
המת קבורת ובזיוני)מצות כפרה אלא(משום

אולם הנאה. איסורי מדין רק קבורתם
אותו דוחה זה לתירוץ פנים שמראה לאחר
אינם הדברים ועדיין הקודם. לתירוץ וחוזר

דיים. מבוררים
בשו צבי"ד. הר רצו)"(יות סי' התייחסד

וז"ג זו לשאלה ixacל:"כ micw` dfle"

inlyexidפ קטן ה)"(מועד הלכה סוף ipzא

meyn ea oi` mewnl mewnn oex` xiarnd

xn` z`c `cd `g` x"` zenvr hewil

ea yi ur ly oex`a la` oa` ly oex`a

oex`a elit`e iqei x"` .zenvr hewil meyn

edfi` ,zenvr hewil meyn ea oi` ur ly

mewnn oixqwit`a oxiarn zenvr hewil

mvr hwln zenvr hewil ok ipze mewnl

mb zipyp ef `ibeqe ,xyad lk`ziyn mvr

inlyexiaפ ה"(פסחים zvw,ח)"ח oeyl iepiya

w"ena qixbck xwirde :dyn iptd xne` mye

qixb zenvr hwln dfi` xn`wc dlrc my

ipzemvr mvr hwln zenvr hwil ,ok

,xyad lk`ziynzenvr hewil oi`c `nl`

`l ,mvr mvr ,onvr zenvrd hwlna `l`

oex`da cgia lkd oxiarna.n"td l"kr ,

oi`c n"td zrcl inlyexid zhiy epiptl ixd

onvr zenvr hwlna `l` zenvr hewil

df oi`y oex`da cgi ozxarda `l la`

."zenvr hewil llka:זה חילוק שונה ושוב
ea oi` oex` xiarna inlyexia `ipzc `de"

mey dyer epi`y epiid zenvr hewil meyn

gpen zndy `l` ,envr znd seba dyrn

zenk oex`d z` xiarde oex`d jeza xawa
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oex`d z` xaewe znd mr mezq `edy

dyrp `l znd seba zn`ay ,xg` mewna

`edy mewnl mewnn elhlhl dlert mey

."didy enk enewn lr gpen

הגרי מחילוקי יותר נראה זה מ"וחילוקו
בין לדמות אין דבריו ולפי טוקצ'ינסקי,
בארון בפינוי בארון, לפינוי עצמות ליקוט
אלא ישירה בצורה עצמו המת של הזזה אין

וע בלבד, עומדים"בארון קיימת שלדו אם כ
דינו קיימת שלדו אין ואם וכו' בשורה עליו
בליקוט זאת לעומת עצמות. כליקוט
אפילו בשורה עומדים אין כלל עצמות
עצמו. אותו שמזיזים מפני קיימת, שלדו

הירושלמי לפי פ"(מוואולי ה"ק וכן"א ה;
פ ה"בסנהדרין לאחרט)"ו עצמות שליקוט

עצמות בליקוט אין ממילא הבשר שיתאכל
לש ובניגוד קימת שלדו ס"(תך"בעית ב)"ג .ק

והגר יוסף"ה. ח"(שוע דעת יחווה סי'"ת ד
יונט) מלחמת לוחמי גופות בהעברת כ"דן

ארעית קבורה הדרום)שנקברו בבית(בחזית
הועברו המלחמה ולאחר ארעי, קברות
הקברות בבית חייל כל עולמים לקבורת
מדין רק בדבר ודן קרוביו. ואצל בישובו

וע עצמות להתאבל"ליקוט שצריכים פסק כ
ותימה הקבורה, ביום ולא הפינוי ביום רק
העוברים ארונות דין הביא לא מדוע עליו
ובפרט קיימת. שלדו אם למקום ממקום
משנה פחות עולמים לקבורת שהועברו

וצ בקרב, שנפלו ע."אחר
קרובי של אבלות מנהגי על ונשאלתי ו.
לאלו שפרט וחשבתי קטיף, גוש מתי
אך הוא כולם דין הרי שנה, תוך שנפטרו

וע עצמות, ליקוט אי"דין אל"כ להתאבל אצ
בקריעה וחייבים הערב ועד הליקוט מעת
לפני חשבתי כך אבלים. תנחומי להם ואין
מקבריהם. המתים עצמות פינוי שנתבצע

היתה"ואע לא העצמות ליקוט ששיטת פ
כולן את ליטול אלא עצם עצם ללקט

להלן)כאחת בכ(יפורט בכך", שאין חשבתי ז
לאחר"נ היתה העצמות שנטילת אחר מ

באדמה קבורים שהיו שושנים פסקי"(עי' ת
ה) אות לה סי' הזמן בשאלות .עוזיאל

לקטו לא קטיף בגוש מתינו בפינוי והנה
בארונות שנקברו אלה אלא עצמות,
ואלה נוסף, בארון הוכנס כשארונם הועברו

ע עצמותיהם הוצאו ארון בלא י"שנקברו
על והנחתם הגופה תחת סדין הכנסת
מעין מלמעלה אותם מכסה כאשר אלונקה
חברה ואנשי האלונקה. שתחתיתו ארון
והעברתם המתים בהוצאת שעסקו קדישא

לדעת בהםנוכחו שלטה לא המתים שכל
כעץ יבשו אלא בקבורתםרימה ואף .

כקבורת אלא כעצמות לא קברום השניה
הגופות את שהשכיבו רגילה מתים
מפליאה שהיא כמה זו ותופעה בקבריהם.

גדולינו. עליה העידו כבר
גאון נטרונאי רב יובתשובות סי'"(ברודי ד

mewnמעיד:רפו) ,zeey zevx`d lk `le"

eze` oiqipkn ,l`xyi ux` zenk lecb cxa

oikneqy ,xwir lk xtr eilr oipzep oi`e jekl

my cxa yiyrilzn epi`e znd yaizne.

oex`a eze` oixaewy ,cxa oi`y laaa la`

yi m`e ± eipir lre eipt lr xtr mipzepe

..."minyb" הכוונה למה יודע "ברדואיני
הקור. מחמת ואולי גדול יובש שהוא ונראה

בשו רדב"וכן חז"ת יד, רב)"(מכתב סי' ח,
xy`kכתב: zniiw ecly m` `irain `le"

zegl a`ey rwxwd ik ,mixvna `edcenrie

lr mxer ctv mipy dnk elit` zniiw ecly

urk did yai mnvrlka aiigc `hiytc ,

,eilr oicitqne eilr oirxewe ,zela` ipin

ixac eilr mixne`e dxeya eilr oicnere
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."mila` inegpze zela`

עצמותם שנלקטו אותם ולגבי (וגופותםז.
כעץ) אושיבשו למחרת אלא נקברו ולא

להתאבל צריכים האם ימים כמה אףלאחר
הליקוט. ביום לא הוא אם הקבורה ביום

הגר דברי בשו"נראים יוסף דעת"ע יחווה ת
נט)"(ח סי' ixi`na:ד x`ean dpde"קטן (מועד

ע `epiא)"ח' zenvrd hewil mei xar m`y

oe`bd mpn`e .llk dxeawd meia zela` bdep

yi` oefgdרי סימן דעה yiyג)"(יורה ,azk

xak m` elit` ,dxeawd meia zela` bedpl

wqt oke .zenvrd hewil meia zela` bdp

zexb` z"eya oiihypiit dyn iax oe`bd

dynר gqtס)"(סימן iav iax oe`bd mle` .

iav xd z"eya wqt ,milyexi ly dax ,wp`xt

רצ סימן דעה יורה la`zdlו)"(חלק jixv oi`y ,

oiwqic l"ixdn oe`bd zrc oke .dxeawd meia

ר') סימן אחרון mdl(בקונטרס riiqnc `pze .

ihtyn z"eya azky dne .l"pd ixi`nd `ed

`pipz `xecdn l`iferסימן דעה יורה (חלק
meiaל)"ק mb la`zdl milyexi bdpny

ceak jxc `l` ,oicd xwirn `le ,dxeawd

.epipnfa uetp dfd bdpnd oi` .mixhtpl

meia la`zdl jixv oi`y dkldl xwirde

dkld epicia lecb llky hxtae .dxeawd

dixy b"dxd dlrd oke .la`a lwind ixack

."dngln izn qxhpewa iwvilacונראה
הש מדברי דבריו ב)ך"לסמוך שדין(תג,

הבשר. כלה כשלא אף הוא עצמות ליקוט
אי"וע ביום"כ אלא קבורה ביום להתאבל צ

בלבד. המתים בחתפינוי יו"(ועי' שנג"ס סי' ד
ליקוט ביום לקרובים להודיע אין שבכלל שכתב

גמ משום כ"עצמות שייך לא זה טעם אולם כ"ח.
גוש אנשי גירוש בגלל בזרוע שהוצאו דילן במקרה

.קטיף)

לח סימן
כוללת מחילה

שאלה
וטענות תביעות היו לשמעון ראובן בין
סכום שתמורת לשמעון כתב ראובן ממון.
טענותיו, כל על מוחל הוא מסויים
שנקבע. הסכום את לו העביר ושמעון
אחרת ממון בתביעת ראובן בא זמן לאחר
הדברים בירורי בזמן הועלתה שלא
המחילה. לזמן בזמנה קודמת אבל ביניהם,
זו תביעה שאף שמעון טוען לעומתו

הדין? מי עם הקודמת. במחילה כלולה
תשובה

כל את מחל המוחל בפשטות א.

בתשובות מובא וכך שביניהם, התביעות
תקלט)הגאונים סימן רבינו(הרכבי מתשובת
edfנסים: xg` yxei el xn`y yxei zl`ye"

eaifkn did `l hrn qqdn dide .jly epi`

.ianeta [el dcen] ewicvn `le ianeta

xhy azke [raezd yxeid] gwl df xg`e

jk xg`e .micr eilr cirde el exqnl dlign

± .dyexid on daxd cer x`ypy el rcep

.dlignd xhya ahid oiirl oiicdl jixv§

eraez didy zeriazd lkn ea edxht m`e

.melk reazl lkei `le el lgn `ld dyexia

d`xpy dnn oeyla dfl dnecy dn e`

ly] miqkpd lkn exht m`e .zelnd z`xedn
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dn reazl lkei `l k"g` el rcepe [dyexid

.k"g` rcepydn dlign xhya oi` m`e

wtzqdl yiy oeyla azkp `l` dfl dnecy

ezriazy di`x `iadl [raezd] jixv da

xhy azky drya el dreci dzid `l eykr

.reazl oiicd el dyxi f`e dligndenk

il oi` xn`e di`x jl yi minkgd exn`y

oi` di`x e` micr `iad jk xg`e ef `l`

`ly di`x `iaiy cr epnn dze` oilawn

di`x el oi` m`e .mlerl da rcei did

`ly xac reazl oiicd el dyxi `l eixacl

mb .dlignd zrya epnn rci `ly xxazp

."oicd jke .df lr dreay epnn oilawn oi`

בלשון השטר שאם מדבריו מתבאר
כתיבת לזמן הדומים החובות כל – מחילה
אולם לתובעם. יכול ואינו נמחלו השטר
השטר מלשון מבוררת אינה המחילה אם
שכח או ידע לא שאמנם להוכיח התובע על

הנתבע. את כשפטר
יוסף הבית כו)"(חוב. אות מג סי' כתבמ

הרא myש:"בשם cer azke"(ג lr(סי'

oernyy ea aezky xaey `ivedy oae`x

cr eilr el didy oenn zeriaz lk el lgn

oae`xy xhy oerny `ived aeye ,dfd meid

cg` meia xaeyde xhyd onfe dpn el aiig

ik"ke .dpezgzd lr xhyd lra cic il d`x

oerny lr 'h oniq b"g daeyza `"ayxd

dlign xhy `ived iele ieln eaeg razy

mr cg` meia dlignd onfe oerny el lgny

ziyrp dligndy oerny orhe aeg xhyd

zrcd oi`y mdipia didy mixg` mixacl

oicd aiyde ,el lgn carzypy ciny zlaeq

aeigdy giky `lc ab lr s`e iel mr

epi` mewn lkn cg` meia eyrp xehitde

miax mc`d ipa ixwn ik ok zeidl rpnp

rbx mcew didy dn cbpk dxwn dxwi rbxae

dxwy cibi `ed lkd zllekd dlign xhye df

drixtl opiyiig dfa `veikae dxwn eze`

`rivnc `nw wxta `zi`ck `nei za(.יז)
."c"z oniq y"aixd zaeyza oiire .l"kr

יוסף"וע בבית [א])"(חוע ג אות נד סי' עולהמ .
הרא והרשב"מדברי תאריך"ש שאפילו א

לכתחילה המחילה ליום הוא התביעה
הזה. התביעה שטר את אף כוללת המחילה

יוסף הבית הביא מכן סי'"(חוויתירה מ
ג) אות הרשברמא cerא:"בשם azke"א"(ח
תתקכז) oae`xlסי' aiig did oerny :zl`y

xhy oerny dyriy mdipia exytzpe dpn

mixyrn iel mya aeg(ליטרין)xg` [mixpic]

dxenb dlign el dyre oae`x dvxzp jk

oae`xl iel azk jk xg`e oenn zriaz lkn

mixyr mze` oernyn reazl d`yxd xhy

oernye oernyn mrazl oae`x `ae mixpic

`l` oenn mey edeld `l iel ik oreh

[i]ziyry `l` md jly mixpic mixyrd

lk il zlgn xak dz`e iel mya xhyd

ly mixpic mixyrd m` daeyz .oenn zriaz

qpkp lkd iel mya xhydy it lr s` oae`x

it lr s`y oernyl dyry dlignd llka

dpwd `l iel mya xhyd oae`x azky

ly zerndy rceiy oerny oke iell zernd

`ed oae`xl iell oazeky it lr s` oae`x

mivr lfebd wxt yixa gken ikde aiigzn

קב:)"(ב myaק dcy gweldc `zrnya

."ezn`l xacd `ivei dti oic ziae .exiag

הב בחו"(והביא זו תשובה קיצור אות"י ס סי' מ
.י)

הרשב מדברי השטר"יוצא שאפילו א
אחר אדם שם על חייבכתוב שהחייב (היינו

ממון), כלפי"בכלו נוצר הממוני החיוב אם ז
חוב אף החובות, כל את מחל והוא המלוה

נמחל. זה
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בשו פסק וכך סכ"(חוע"ג. מג סי' :ז)"מ
epnfy oerny lr aeg xhy `ived oae`x"

azkpy xaey `ived oernye ,oqipa dying

oae`x lgny ea aezk oqipa dyinga

eze` cr eilr eidy zeriaz lk oernyl

cr mlerd oeylac ,exhy daeb oae`x ,meid

el lgny aezk did m` la` .llka cr `le

,wtq ied ,eiykr cr eilr el yiy zeriaz lk

."`penn opiwtn `l `witqne

השו השטר,"היינו לשון לפי הכריע ע
כש"וא המחילה"כ ליום המוקדם ששטר כ

בש ועי' לתבוע. יכול מה)"(סך"אינו שבררק
השו פסיקת תשובות"את דשתי אליבא ע

ש."הרא
בשו ומצאתי ליעקב"ד. משפטיך יורו ת

י) yiy:(סי' aeg xhya oernyl raz oae`x"

oae`x el lgny xaey `ived oernye eilr el

xaeyd onf cr ea dyep `edy zeaeg lk lr

eay d`eldd onf oae`x `ivedy xhyde

mini `ed oerxtd onfe xaeyd onf mcew

xhyd dfy oae`x orehe xaeyd xg` miax

zaizk onfa eperxt onf ribd `ly oeik

did `l mb .dlignd llka qpkp `l xaeyd

xhydy xaeyd zaizk zrya yxtl yyeg

yxtl dkixv dpi` efc dligna qpkp epi` dfd

oreh oernye .epnf jez rxtp epi` xhy meyc

zrca did jke dligna qpkp xhyd df mb

lk lr ea aezky gikei xaeyd oeyle epipy

oicd l`eyd l`ye .ia dyep dz`y zeaeg

?in mr

h"dbda c"p 'iqa b"dpk axd azk daeyz

m` wtzqdl yi sq`nd xn` l"f f"h ze`

deln el dide ipelt mei cr azkp xaeya

onfe xaeyd mcew d`eldd onfy xhya

xaeya llkp m` xaeyd onf xg` oerxtd

,ef d`eldly xaey `ed xaeyd m`y d`xie

xaey `id m`e llka ef d`eld mb dlign

llka ef d`eld oi` oerxt lyqtcp aey .

xtqlra dfa azky izi`xe zeycg mipt

dn azk `l la` c"v sca dnexz ilecib

xg`e dfa dnexz ilecib lra mikqdy

dnexz ilecib xtq icil `a df izazky

y"aixde y"`xd oia zwelgn df xacy azke

`ly aeg xhyd oi` l"f y"`xd zrcly l"f

l"f y"aixd zrcle xaeyd llka epnf ribd

.xaeyd llka `ed epnf ribd `ly t"r`

`l izeipra ip` oicd oiprle azk seqale

x`ype ezxaqa l"f y"`xdl xag iz`vn

y"aixde d"nxd opiway `lc `hiyte icigi

yi edin `penn inwe`l y"ke .dinwn xehde

d`xpy n"dn c"ita l"f c"a`xdl dbyd

.b"dpkd l"kr l"f y"`xd mr mikqny

n"ega azk dfa o"xn zrc dn zrcl jixve

lr xhy `ivedy oae`x l"fe b"kq b"nq

xaey `ived oernye jk meia epnfy oerny

lra ci envra mei eze`a aezk df xhy lr

sirqa cer azke ,dpezgzd lr xhyd

oerny lr g"hy `ived oae`x l"fe eixg`y

xaey `ived oernye oqipa dyng epnfy

oae`x lgny ea aezk oqipa dynga azkpy

eze` cr eilr el eidy zeriaz lk oernyl

cr mlerd oeylac exhy daeb oae`x meid

el lgny aezk did m` la` llka cr `le

wtq ied eiykr cr el yiy zeriaz lk

.l"kr `penn opiwtn `l `witqne

d`eldd onf xza wx opilf` `lc x`ean ixd

oerxtd onf xza `lezehiyta rnynck

mr oicd okl ,epazky dl` mitirq ipyn

eilr oae`x `ivedy xhydn xehtc oerny

m"iyie c"rlp df ,dlignd llka `ed ixde

."x"ik` o"ini

מבטלת כוללת שמחילה לענייננו עולה
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ואף ביניהם, שקדמו ממון תביעות כל
לפני לפרעון הגיע לא עדיין שזמנם שטרות
ורק מחילה. באותה כלולים המחילה תאריך

אינה שהמחילה להוכיח התובע הצליח אם
את ולתבוע לחזור יכול זו תביעה כוללת

ממונו.

לט סימן
שובר ללא פרעון טענת

שאלה
גמ בעל כל"שמעון ממון. להלואות ח

הלווה בו עדים ללא בשטר נעשית הלואה
כאשר שמעון לטענת משמעון. שלוה מודה
לו נותן הוא מהסכום חלק מחזיר אדם
ראובן עדים. ללא הנפרע הסכום על שובר
שקלים. מאתים של סכום ממנו לווה
לפי שקל. חמישים לו החזיר זמן לאחר
כבר הסכום שאר את הלווה ראובן טענת
איה טוען המלוה שמעון קודם. פרע
נתת לא טוען וראובן ההחזר, על השובר

הדין? מה שובר. לי
תשובה

משום דאורייתא שבועה ביניהם אין א.
יש היותר ולכל הכל. שפרע טוען שראובן
כופר שראובן כך על היסת. שבועת כאן
בשטר מחזיק שמעון ולכאורה בחיובו.
זה שטר אולם ראובן. כנגד וטוען
עליו ואין ראובן של ידו ובכתב בחתימתו

וע רגיל."עדים, שטר אינו כ
תוספות כתב עב. כא ד"(כתובות ה"א

עליו) edy`:הוציא eci azk eilr `ived"

ax wqt ± oixeg ipa miqkpn daeb el aiig

mlern mixac eid `l xne`yk `weec qtl`

l"` ivn `le izrxt xnel `ed on`p la`

ea yiy xhya `l` ira i`n icia jxhy

oi`e micareyn miqkpn ea daebc micr

ik weligd df el oipn ik wgvi epiaxl d`xp

xifgiy cr rextl libx epi` xhy lkac xaq

."exhy el

הרי נחלקו ור"היינו, התוס'"ף מבעלי י
המלוה נאמן האם שפרע טוען הלווה אם
שאינו או בעי, מאי בידי שטרך לטעון:

הרי לפי המלוה"נאמן. ביד השטר אין ף
להשאיר חושש אינו שהלווה משום ראיה
גובה ואינו עדים עליו אין שכן בידו שטרו

ר לפי משועבדים. שהלווה"מנכסים כיון י
נאמן – לידו שטרו שיוחזר עד פורע אינו

בעי. מאי בידי שטרך בטענת המלוה
הטור זו מחלוקת הביא סט)"(חווכן סי' :מ

zqid raype on`p izrxt oreh m` la`"

,ira i`n icia jxhy xnel leki epi`e xhtpe

xhy epi`y oeik ecia gipdl yyeg epi`y

zeabl xhyk epi`y idp azk d"nxde xenb

la` `lw dil zilc meyn micareynn

izrxt xnel on`p epi`y oiprl xhyk aeyg

k"ke dpey`x `xaqk azk qtl` ax la`

."l"f y"`xd `"`

תנד)ש"והריב שמחלוקת(סי' שכיון הסיק
לחקור הדיינים צריכים היא, ראשונים

העניין. בירור לפי ולדון היטב
ערוך השולחן פסק ס"(חווכך סט סי' :ב)"מ

zqid raype ,on`p ,izrxt :oreh m` la`"

,ira i`n icia jxhy :xnel leki epi`e .xhtpe

xhy epi`y oeik ,ecia egipdl yyeg epi`y
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dreay rayp ,zvwn el dcen m`e ,xenb

,eci azk epi`y xn`e xtk m`e .`ziixe`c

micirn micry e` ,oic ziaa miiwzp m`

m`e .mlyne ,oxtk wfged ,eci azk `edy

epi`c `"ie :dbd .xhtpe ,zqid rayp ,e`l

eci zaizk lr ,izrxt :xnel lekiבשם (טור
פי"הרמ והמגיד ונ"ה מלוה מהלכות פ'"א סוף י

ג פ' ומרדכי הבית את dfaפ)"המוכר oiicl oi`e .

ze`ex eipiry dn `l`תנ"(ריב סי' ".ד)"ש
אין ודאי דידן, מקרה לגבי אולם ג.
שכן המלוה, ביד השטר להחזקת משמעות
שקלים, חמישים עתה החזיר הלווה

שטרו את מקודם ליטול יכל לא וממילא
וע המלוה, הר"מיד שיטת לפי גם נאמן"כ י

'איה וטענת שטוען. פרעתי בטענת הלווה
שכן חזקה טענה אינה הפרעון' על השובר
שכח ואולי השובר את כותב הוא המלוה
שאמנם ראיה השובר מחסרון ואין נתן ולא

פרע. לא הוא
שבועת"וע להישבע הלווה שעל נראה כ

צריך נשבעים אין שבימינו וכיון היסת,
התביעה, בשליש בממון שבועתו את לפדות

שקל. חמישים דהיינו

מ סימן
מוקדמת התנאה ללא שותפות

שאלה
בשותפות להתעסק שהתחילו אנשים
אחד שהוא ציבור של שליח מהם ואחד
ופעולות בהשקעות בשותפות, מהצדדים
ולא השותפות, למען ומעשיות כספיות
שותפות נוצרה האם ביניהם, התנו
לטעון יכול השותפים שאחד או ביניהם,
התנינו ולא קניין שום עשינו שלא כיון
כאן אין בינינו הבנה מתוך אלא כלום
העסק נרשם לדוגמא אם ולכן, שותפות,
את לדחות יכול הוא מהם, אחד שם על
ולך? השקעתך את טול לו ולומר השני

תשובה
הראשונים גדולי מדברי בקצרה נפרט
לכל שותפות כאן שיש שסברו והאחרונים

ועניין. דבר
הרמב שבין במחלוקת לבין"א. ם

על"הראב משתעבדים שותפים האם ד

גופם שעבוד מכח לעולם בא שלא דבר
כרמב שלא תוס'"נפסק כדברי (כתובותם.

ד ב אע"נד, `t"r:פ)"ה oipr lka rnyn"

caryny `l` miqkp mey el dpwn oi`y

lg miqkp el ediykle dzrn aegd dfl eteb

mixac oipw df oi`e dzrn eceary

..."`nlraהרא כתב פש"וכן סי'"(כתובות ה
ואא) הגו". שעבוד אףכ השותפים בין חל ף

שלב דבר ל."על
כמו עם"ב. בשותפות שהמדובר כיון כ

הרמ פסק כבר ציבור, של מ"(חוא"נציגויות
ס קסג אינםו)"סי' ציבור עם שתנאים

וא קנין, ה"צריכים בא"כ שלא לדבר ה
הגר זו בסברה וצידד אריאל"לעולם. י

ש באהלה ח"בספרו ג)א"ת פרק צז .(סי'
בשו וכן הרא"ג. יג)ש"ת סימן פט (כלל

xkgyנשאל: oae`x :epiax epcnli mb"

zexikgd dze`a ozp k"g`e ,izekn zexikg

cqtdle geixl etzey didiy ,oernyl raxd
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,ewlg ickadnkqd m` ik ,mcin epw `le

mdipia dzidy:ezaeyz meiqa wiqde ..."

riaxc `zrc` zetzeya wqrzp jklid"

,el zzl dpzdyzetzey wqra dkiyn oi`e

mixg`l mixkegy zewqrzdd `l` ,df

diipwd `id oiaebe,riaxd el ozi jklid ,

."enr dpzd xy`kהשותפות בעסק ואף
הקניה, היא הכרייה ותחילת ההתנאה שלנו
חתום אחד שותף שרק לכך משמעות ואין
לפני שהיה במקרה כמו השלטונות כלפי

ש."הרא
את סיכם קעו סי' בריש הדרישה ד.
שותפות תחילת לגבי השונות השיטות

כך: zhiyוכתב ,zehiy 'c epiptl ixd"

`lc edl `xiaqc epiaxe m"anxde o"anxd

`nrh i`lzcne .oipw `le i`pz `l ipdn

gken mlerl `a `ly xac dedc meyn

`l` ,ipdn `l xarl elit` oipw mrhnc

wqra eligzdc epiide ipdn xg` mrhn

`adl elit` ipdnc epiax y"nke zetzeyd

xehird lra zhiye .oda xefgl elkei `lc

zhiye .i`pz ipdn oipr lkay dil `xiaqc

`zeeax jpi`e y"aixde sqei iwenpe `"ayxd

i`pz `l ira `lc jetida edl `xiaqc l"pd

edl `xiaq `adl la` ,xarl oiprl oipw `le

ipdn `l zetzeyd wqra eligzd elit`c

c"a`xd zhiye .oda xefgl elkei `l`

dil `xiaqe xarla ediizeek edl `xiaqc

eligzd `l elit` oipw ipdn `adl mbc

..."zetzeyd wqraהתחילו הלא וכאן
ע בשותפות וא"להתעסק שכירים על"י כ

שאינם סוברים הפוסקים כל כמעט העבר
שלהם שהשותפות ולהכחיש לטעון יכולים

בלבד.
המשפט בנתיבות וכן סה. קעו ה)"(סי' ק

l"aycaסיכם: oitzeya `pic oiprle"

zkiyn i"r elit` e` q"wa dyrpy

h"ixdnd y"nk `ed xenb oipwc milhlhnd

oiprl la` ,`adl xefgl i"` n"w 'iq `"g

oipne`ae .xefgl i"` r"kl egiexdy dn

d`xp oipwa didyk l"alyc iedc etzzypy

`adl s` ea xefgl i"`c oecl yicoeik

lk cbp edpip i`cigi o"anxde m"anxdy

i"`c d`xp egiexdy dn cbp oke miwqetd

oipw `la 'it` xefgl."שלא בבירור הרי
כרמב הראב"פסק עם במחלוקתו ד,"ם

מייצגי"וכש עם נקבעו שהדברים כאן כ
יחידים. עם ולא קהל

בשו במפורש פסק וכן מהרי"ו. (סי'ק"ת
שותפיםקפא) בין מועיל שתנאי

זל אלא"ומשתעבדים קנין בלא אפילו ז
בעלמא. בהתנאה

השולחן בערוך כתב וכך סע'ז. קעו (סי'
`"v:ח) zetzeyd wqrc x`azpy dnn"

xehd zrcle miwqetd aexl xard lr oiipw

mb xefgl mileki oi` dk`lna eligzd m`

dna epcnl ,`adl lrmixgeqd bdpny

lawl e` gwn dfi` ziipw lr micneryk

mdipia miezyny wqr e` dk`ln efi`

geix dfi` mixg`l ozie wqrd lawi cg`y

miniiwznc wqrd zlawa el elwlwi `ly

`ed dfy iptn `nlra dxin`a mixacd

zetzey wqrkied wqrd laiw dfyke

wqr zlgzddfa dxfgd aygpe ,dfk oiipra

dfa wtwity in yiy s`e .xard lr dxfgk

`picl xwir oky l"p n"nreaw bdpn `ed oke

mixgeqd oia`la dfa mdixac miniiwny

df lr zegeha eyilyd `lyk s`e oiipw mey

zexedl yi oke."מערוה שודאי"עולה ש
בע סיכום השותפים בין שיש פ"בשותפות

שהתחילו לאחר ובמיוחד הקובע, הוא
ע השותפות את השותפים."להפעיל כל י
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סופר החתם כתב וכך חוח. מ"(תשובות
צו) etzzydy:סי' mitzeya df lk mpn`"

f"rfmixgeqd bdpnn `edy dn j`oi`

dxeza oick `ly `ed elit` zepylmbdpne

`id dxezl`e a"r e"iw w"aa opixn`c enke

r"yeha oiire ,miptqde mixngd bdpnn epyi

ziiab oiprl ixiin mzde a"rx i"qq n"g

oeyln x`eank ilin lkl d"de mdipia oenn

k"`e .y"r w"ixdnae ikcxnm"anx dcen

oipw v"`yiptn sicr `d m"anxl `axc`e

mya lirl y"nk miax gk dtie miax `edy

."`"ayx zeaeyz

מסקנה
הטילו ולא קניין ללא התחילו אם אף
יחדיו לעסוק התחילו אלא יחדיו לכיס

ואח הבנה מתוך התגלעו"בשותפות כ
גמורה. שותפות זו הרי ביניהם, מחלוקות

מא סימן
שהופר הסכם

שאלה

סת לכתיבת"סופר חוזה על חתם ם
הקלף"ס עבור שהתשלום החוזה, תורף ת.

העבודה. התקדמות לפי הוא ועבודתו
וקבלת מסויים חלק כתיבת לאחר
אין כי הלקוח הודיע עליו התשלום

הס בכתיבת להמשיך הכספית ת,"ביכולתו
עבורו. לכתוב שיפסיק מהסופר וביקש
שהוא לסופר הלקוח הודיע מה זמן לאחר
היריעות את ימכור שהסופר מעוניין
כשנתיים לאחר אחר. לקונה הכתובות
ברווח ומכרן ליריעות קונה הסופר מצא
כשנתיים שקיבל השכר לעומת מסויים
את לא ללקוח, החזיר לא הסופר כן. לפני
שקיבל התשלום את ולא עבודתו, שכר

היריעות. מכירת עבור
בא הקודם מההסכם שנים כעשר לאחר

ס לו לכתוב ומבקש הראשון ת"הלקוח
השוק מחירי מבחינת חדש. בחוזה חדש

אחוז בכשלושים עלה הקלף .(30%)מחיר
עלתה"כמו הסופר של כתיבתו רמת כ

יותר. גדול עבודתו ושווי

הן: הסופר שאלות
של לזכותו עומד כסף סכום איזה א.
שלא לשעבר העבודה שכר האם הלקוח,
מכירת על התשלום או ללקוח, הוחזר

היריעות?
הפרת על בתשלום חייב הלקוח האם ב.

סופרים? בחוזי כנהוג הראשון, החוזה
לסופר בתשלום חייב הלקוח האם ג.
שהם עד כשנתיים, היריעות שמירת על

נמכרו?
ביריעות הוא ללוקח חובו האם ד.
הכתיבה לפי כספי בסכום או כתובות

אותו"(ונלשעבר? ועתה אחד חומש כתב אם מ
חומש) חצי לכתיבת מספיק .סכום

תשובה
זה קשורים שאינם חוזים שני לפנינו א.
אין החדש. והחוזה שהופר החוזה בזה.
הראשון הלקוח שאם מפני תלות ביניהם
שלא או אחר לסופר לגשת מחליט היה

ס לכתוב כדי ממון כלל לו לא"היה ת,
וע הקשר. שאלת מתחילה החוזה"היתה כ
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התנאים לפי להיכתב צריך החדש, השני,
והוא הקודם. לחוזה כבול ואינו הנוכחיים
וערך הקלף ערך לפי מתומחר להיות צריך
התנאים לפי ולא עתה, הסופר כתיבת

לשעבר. הממוניים
אימתי לדון צריך שהופר החוזה על ב.
החוזה הפרת עם האם החוזה, נסתיים
להמשיכו, יכולת היתה לא ללוקח כאשר
עליהן והרווח לסופר שייכות היו והיריעות
עצמו, עבור ביריעות מחזיק והוא שלו
את ללקוח יחזיר למוכרן יצליח שאם אלא
לא שהחוזה או, עליהן. לו ששילם מה

ע היריעות מכירת לאחר עד י"נסתיים
עליהן שומר היה הסופר וממילא הסופר,
להחזיר וצריך הראשון הלקוח עבור ומכרן

שמירה. דמי בניכוי התשלום את לו
מי הכתיבה, הפסקת לאחר ובתמצית,
שהלוקח. או הסופר היריעות בעל הוא

מציעא בבא במסכת עג. נאמרא)"(קיח
enrבמשנה: zeyrl lretd z` xkeyd"

:el xn`e ,ixky il oz :el xn`e ,ywae oaza

.el oirney oi` ± jxkya ziyry dn leh

ip`e jxky jlid :el xn`e ,eilr lawyn

."el oirney oi` ± ily z` leh`

רש י:"ופרש
.xwtdd on e` elyn el hwll ± ywae oaza

`di ± zhwly dn lk ± ziyry dn leh

.jly

zi` izkec lkac ab lr s` ± el oirney oi`

oilz la lret iab `kd ,sqkk sqk dey dil

aizk exky(יט dicda(ויקרא ipz`c i`n ±

."rnyn

אינו מלאכה לעשיית שכיר השוכר היינו,
התוצרת את ליטול השכיר את לכפות יכול
ממנה, וליטול במכירתה ולהתעסק בשכרו
צריך אלא שכרו, את בעקיפין או ישירות

בתחילה. עמו שקבע כפי ממון לו לשלם
ערוך"וכ בשולחן ס"(חופ שלו סי' :ב)"מ

el hwll e` elya zeyrl lretd z` xkeyd"

dn leh :el xnel leki epi` ,xwtd ly xac

elhil lretd dvxzp m`e .jxkya ziyry

`ede ;el oirney oi` ,ea xfg jk xg`e exkya

."ezeyxa `edy e` ddabd e` dkiyn dyry

לסופר לומר יכול הלקוח אין ולענייננו,
והרי אותם מכור שכתבת, היריעות את טול
את לסופר לשלם חייב אלא שכרך, לך
את קיבל הסופר – היה אמנם וכך שכרו.

שכתב. מה על שכרו מלוא
מי של הראשונה לשאלה לחזור וצריך

היריעות.
מציעא בבא במסכת עד. במשנה:ב)"(פ

exn`y oleke ,od xky ixney oipne`d lk"

."...mpg xney ± zern `ade jly z` leh

רש י:"ופרש
odilr oilawnd oiplaw ± oipne`d lk"

.mdizaa dk`lnd zeyrl

,dcia`e daipba aiigzdl ± xky ixney

.`xnba yxtn `nrhe

,eizxnb xaky ± jly z` leh exn`y oleke

eakrn ipi`y ,zern `ad ep`ivezyne

xney dzrn `ed ixd ± ixky lr eqtezl

."mpig

בשו"וכ ס"(חוע"פ שו סי' "lk:א)"מ

leh :exn`y mleke .md xky ixney mipne`d

:one`d dil xn`y e` ,zern `ade jly z`

one`d ixd ,ilkd milrad egwl `le ,eizxnb

zern `ad :one`d xn` m` la` .mpg xney

enk ,xky xney `ed oiicr ,jly z` lehe

.didy,עוד שומרו ואיני שלך את טול אמר: (ואם
הרשב"(בפטור) תלמידי בשם ".א)"י

לכלל הגיעו לא הנוכחי שבמקרה אלא ה.
שכתיבת מפני מעות' והבא שלך את 'טול
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את"סה קיבל והסופר נסתיימה, לא ת
עפ כתב."מעותיו שכבר מה על החוזה י

לסופר"וע אמר לא שהלוקח זמן כל כ
הסופר – הכתובות היריעות את למכור
ושכר באחריותו והן עליהן. שכר שומר
עליהן ואין כסופר במלאכתו כלול השמירה
שנאמר מעת הסופר היה ויכול בנפרד. שכר
את קח ללוקח לומר היריעות את למכור לו
היה שנוח אלא אתה, ומוכרן היריעות

ימכרם. שהסופר לשניהם
מה הראשונה: השאלה איפוא עולה
אמר הלוקח כאשר שניהם כוונת היתה
התכוונו האם היריעות'. את 'מכור לסופר:
בעל והוא לעצמו ביריעות זכה שהסופר
את למכור ויצליח במידה הלוקח של חוב
הראשונים כתשלומיו חובו וגודל היריעות,
שייכות שהיריעות או שלו; היריעות שהרי
את למכור כסרסור הוא והסופר ללוקח,
מן סרסרותו שכר את וליטול היריעות

הלוקח.
נלענ אדם"ו. הנכון, הוא השני שהצד ד

במתנת שלו את נותן אינו ממון שהשקיע
וע משלו, ליהנות משתדל אלא כ"חינם,

– בקונסיגנציה כמכירה הוא היריעות מצב
אינו הוא אולם הסופר ביד נמצא המקח
לפי עליו מכירה זכויות בעל רק אלא בעליו
למוכרו ויצליח במידה בעליו. של רשותם
– ולא במידה הרווחים. לפי בשכרו יבוא
מה שיחליט ללוקח היריעות את יחזיר הוא
כשואל חייב הסרסור אין איתן. לעשות
חייב הוא ואין שלו ההנאה כל שאין מפני
הסחורה ערך ירידת על או רווח, מיעוט על
ושכרו המכירה. עד שכר כשומר הוא בשוק.

המכירה. ברווחי חלקו הוא
על הקרן הנוכחי, במקרה אף ולכן
החוזה. את שביטל ללוקח שייך המכירה

שני בין מתחלק היריעות מכירת על הרווח
שמכר הסופר שלפנינו, ובמקרה הצדדים.
מחיר את לו חייב חבירו של היריעות את
במטבע לו לשלם וצריך מהרווח. וחצי הקרן

הראשון בחוזה ארהשחתמו ולאב)"(דולר ,
הפוסקים בספרי כמבואר שקלים לפי
הילך הוא ישראל במדינת אף שהדולר

רבית. משום בתשלומיו ואין תקין,
היתה היא אם החוזה, הפרת לגבי ז.
המיפר על יש הראשון בחוזה כתובה
במידה קנס. אלא רבית היא אין לשלמה,
היא כמה עד לברר צריך כתובה, לא והיא
לפני והאם והלוקחים, הסופרים מנהג
שרק או תקף. מנהג היתה היא שנים כעשר
קבוע למנהג הפכה היא האחרונות בשנים
היתה והיא במידה ללקוחות. הסופרים בין
יש בחוזה, נרשמה לא ורק תקף מנהג

אותה. לתבוע מקום לכאורה לסופר
עד התעכב מדוע להתפלא יש אולם
בכך אין האם שנים כעשר לאחר עתה,
הפרת לתבוע זכותו על וויתור מחילה
קנין צריכה אינה מחילה והרי חוזה?

בש וכ"כנפסק הרמ"ס רמא"(חוא"פ סי' מ
מכירתב)"ס שמעות שכיון התכוין ואולי .

בהלואה אצלו שנשארו (כמוהיריעות
שליח) רק היה שהוא לעיל כדישכתבנו בכך יש

לענ כן על החוזה. הפרת על אין"לפצותו ד
החוזה הפרת על עתה לתביעה מקום
מכירת שמזמן גם מה שנים. עשר מלפני
מהמכירה הרווח ומחצית המעות היריעות

עבורו. רווח בכך ויש הסופר, ביד היו
מסקנה

הסופר בין העיסקה הפסקת לאחר
בסרסרות היו הכתובות היריעות ללוקח
הרווח למחצית זכאי והוא הסופר, אצל
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ספק חוזה הפרת על תביעה ממכירתן.
ייכתב החדש והחוזה כאן. קיימת אם גדול

החדשים"עפ התנאים ושכרי קלף (מחיר
הלוקחעבודה) של והרווח המעות כאשר ,

תשלום תחילת יהוו היריעות מכירת על
התשלום שווי ולפי החדשה, הכתיבה על

היריעות. מכירת בעת

מב סימן
בזכיון שותפות חלוקת

שאלה
הכריה כאשר במחצבה, שותפים שלשה

ע נעשים המחצבה הפעלת סדרי י"וכל
ושכרם השותפות שמעסיקה שכיר צוות

ע השותפים"משתלם אחד השותפות. י
והתרוצצות עמל שלאחר פרטי יזם הוא
הזכיון, את השיג השונות הרשויות בין
מהכנסות שליש מקבל הוא זה ובעבור
הם האחרים השותפים שני השותפות.
מהם אחד שם שעל ציבוריים גופים
של שנים כמה לאחר השותפות. רשומה
קשיים נתגלעו האתר של מסודרת הפעלה
על אשר השותף השותפים. בין וחיכוכים
לפרקה. מעוניין השותפות רשומה שמו
וא השותפות, את לפרק ניתן כ"האם

השותפות? חלוקת דרך מהי
תשובה

הטור כתב קעו)"(חוא. סי' cer:מ azke"

ecnriy mdipia epzdy oitzey l"f m"anxd

akrn mdn cg` lk aevw onf cr zetzeya

onfd ribiy cr welgl leki epi`e exiag lr

cg` oi`e zetzeyd oenn lk dlkiy cr e`

seq cr geixa `le oxwa `l wlg lehil leki

onf lk onf eraw `le mzq etzzyp .onfd

cg` lk lehie ewelgi mdn cg` dvxiy

dzid `l m`e .dxegqd on ewlg mdn

dzidy e` dwelg oic dxegq dze`a

dze` exkni el` ixd cqtd dzwelga

dxegq dze`l reci onf did ,mincd oiwlege

xknzy cr ewlgi `ly akrn cg` lk

cg` oi`e ,dzxikna recid onfa dxegqd

onf cr geixd on `le oxwd on `l lhep mdn

."mdipia epzd k"`` dwelgd

לסיום זמן נקבע שאם הטור מן עולה
משועבד שהשקיעו הממון כל השותפות
זאת לעומת לחלקו, יכולים ואין בשותפות

כ זמן לה קבוע לא יכול"אם מהשותפים א
יהא שלא ובתנאי לחלוק חברו את לחייב

לשותפות. נזק בכך
יוסף: הבית זאת cerובאר azke"

oitzey zekldn 'c wxta .m"anxdד)"(ה.
lawnda opiqxbcn ok cnly d`xpeקה.)"(ב מ

xn` dxiaede exiagn dcy lawnd `xnb

iccd icda `wqir cearc ixz ia ipd `ax

i` ,beltil `z :dixagl cg dil xn`e geexe

akrnc `ed `pic ,ith geexp :jci` dil xn`

xn` `geexc `blt il ad :dil xn` i` ,dilr

:dil xn` i`e ,carzyn `pxwl `geex dil

dil xn` i`pxw iblte i`geex iblt il ad

beltp :dil xn` i`e ,careyn iccdl `wqir

`pixc `ciqt jl ihn i`e ,`pxw beltp `geex

.sicr ixz iac `lfn ,`l :dil xn` ,jcda

ipy .`wqr cearc ixz ia :i"yx yxite
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zeya ziad lran `wqir elawy miplawzet

ipelt onf cr zerna exgqie edexkniy

htynk ziad lra oiae mdipia ewlgie

`ed `pic :exkzype onfd ivg eynzype

lral erawy onfd ribiy cr dilr .akrnc

i` :ewelgi xzende ely z` el exfgiy ziad

lif`e yxtn `zyd .`geex beltp dil xn`

dil xn` i` ,akripc dil zi` `nrh i`n

giexdl oiicr qetzp oxwde `geex belt i`d

`geex jci` dil xn` ivn onfd cr ea

cer dyrpy dxegqa `ny carzyn `pxwl

cer xkzydl miiw geixd `diy jixve ciqtp

,ediieexz beltp xn` i`e :oxwd ze`lnl ick

m`e carzyn iccdl `wqir dil xn` ivn

dpw`y dxegqa ciqt` ip` `ny welgp

onfd eze` cr da wqrzdl ip` izlaw ixdy

xkzyi ipyd wlg `ny ip` ciqt` m`e

ecarzype eplaw cgi ep`e oexqgd `lnpe

`edc m"anxd xaeqe .l"kr dfl df miwlgd

."aevw onfl etzzypl oicd

בב הסוגיא מתוך חלקי"מתבאר שבין מ
לבין בינם וכן שעבוד נוצר השותפות

וע הפסדים לכיסוי יכולים"הרווחים אין כ
שהושקע הממון כל אלא הזמן, טרם לחלוק
עד לקרן משועבדים הרווחים עם בשותפות

לשותפות. שנקבע הזמן תום
הב מוסיף zetqezdי:"ב. la`"הני)"(ד ה

.iccd icda `wqir eliawc ixz ia eazk

i`d ika hwp i`n`e xn`z m`e ,xg` mc`n

`wqr liawc o`n i`d hwp `le `peeb

xefgl leki lawndy itl xnel yie dixagn

dn leh`e cer gxh` `l xnele onfd mcew

ea xefgl leki lretc dpd cr icil ribiy

meid ivga elit`(.י wqird`(שם lra la`

`ed `blt ixdy xefgl leki oi`y zeidl leki

el ozp oecwtc `blt mbe ,lawnd cia deln

`l dfe onfd cr ea xkzydl ehilyde zekf

."lawnd akrnc eprinydl yecig mey did

הב הוסיף y"`xd:(שם)י"עוד wqt oke"

ט) ziad(סי' lran `wqir laiwy cigic

lret oick ea xefgl leki lawnd aevw onfl

la` ,meid ivga elit` ea xefgl lekiy

deln eed mivgc ea xefgl leki oi` ozepd

zeyx el ozp oecwtd ivg mbe onf eze` cr

delnd mr onfd cr ea xkzydl ehilyde

."oexqg milydl oecwtd careyne

ורא"הב מתוס' למד עיסקא"י שמקבל ש
היום בחצי אפילו מהעיסקא בו לחזור יכול
יכול אינו העיסקא נותן אבל פועל, כדין

בו. לחזור
עפי הב"ג. מסיק inpי:"ז oitzey df itle"

mdn cg` lk leki onf erawy it lr s`

iwenp lra zrc oke ,onfd mcew ea xefgl

sqeiד ואמר)"(סג. xnin`ה `idd lr azky

opinwenc `kdn xagnd xn` ,`axc

rnyn ziad lran `wqir elaiwy oitzeya

ab lr s` `zetzey icarc ixz ia ipdc

d`xpe ,bltinl iccd` iakrn `l onf irawc

lekiy lretn rxb `lc meyn `nrh il

`l ideqkp carzyn epi` `ed m`e ea xefgl

.icarzyn `l egknc ith icarzyn

mzq m"anxd ixac azky epiaxn ipdinze

zedbd eazke .eilr welg y"`xdy azk `le

oitzey zekldn 'd wxtaה"(ד ג)"ק אות ט,
`ay oitzeydn cg` iab zetqezd mya

dyly ipta wleg exiag zrcn `ly welgl

`rivn `aac ipy wxta opixn` ikde(:לא)
eazke ediinw zbltc `zlz izii` lif

xar mbe xknd onf ribdy ixiinc zetqezd

ia edpd lawnda opixn`c `de zetzeyd onf

`z dixagl cg xn`e `wqir cearc ixz

e` xknd onf ribd `ly ixiin 'eke beltp
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rnyn .l"kr oiicr zetzeyd onf mlyp `ly

onf mlyp `ly lk zetqezd zrcl mbc

exiag z` sekl leki cg` oi` zetzeyd

eply zetqeza j` ,m"anxd ixacke welgl

m"anxd` ibiltc rnyne df xeaicl dizil

df oniqa onwle izazky enkג)"(סלazk

."df oica zexaq iwelig epiax

הב בין"היינו, מחלוקת שישנה מסביר י
בשותפות הן שותפים, האם הראשונים
חלוקה על לכוף יכולים בעיסקא, והן רגילה

שקבעו. הזמן שהגיע טרם אף
הטור: דברי על הסימן בהמשך וכן ד.
ozetzey enilydy `wec diryi x"d azke"

mda wqrzdl zetzeya zern eny m` la`

eifef lehile welgl leki mdn cg` oi` onfl

cr ily didi mda xkzy`y dn lk xnele

k"r c"a ody dylyl e` exiagl riceiy

exiag sekl leki cg` lky eixacn rnyne

zetzeyd onf jeza 'it` welgldf oi`e

leki cg` lky azky l"f m"anxd ixack

c"a`xd k"ke ,onfd jeza welgln akrl

jez welgln akrl leki mdn cg` oi`y

."onfd

הב כך על ixackי:"והעיר df oi`e y"ne"

oitzey zekldn 'c wxta .m"anxdד)"(הxak

df oniqa lirl izazkג)"(סכipira d`xpy

y"`xde zetqezdym"anxd lr miwleg

ribiy mcew welgl szeyd lekic mixaeqe

erawy onfdsqei iwenp lra zrc oke

ieyp didy ina ikcxnd la` .lawnda

רלח) סי' `oi(כתובות xac ly ellk ,azk

onfd mcew exiag szey wlql leki szeyd

zrck dfe .mdipiay i`pzd dpiy `ly onf lk

`kidae i`pzd dpiy `lc `kid m"anxd

m"anxd xaeq m` oeir jixv i`pzd dpiyc

rxtie epwlqi `ly il d`xp xzeie ,epwlqiy

."i`pzd lehian jynpy cqtdd

הב מדברי מחלוקת"עולה שזוהי שהבין י
חלוקה לכפות יכול שותף האם ראשונים
לסיום שקבעו הזמן לפני שותפיו שאר על

השותפות.
הב אולם כג)ח"ה. הב(קעו, על י"חלק

m"anxdל:"וז zrc ok oi` mewn lkn..."

`wqir icarc ixz ia ipd jd yxtn `l`

el` wxtc jd ik lawnd wxtc iccd icda

ze`ivn(לא דף cear(סוף `xtq axe xeqi`

jyp edfi` wxtc jd ike ,iccd icda `wqir

ע wqir`א)"(סט icarc i`zek ixz edpd

cgia zetzey eyry ixiinc iccd icda

lawnd wxta iqtl`d `icdl yxity enke

ע zetzeyב)"(סב eyry oeikc dil `xiaqe

exiag zrcn `ly welgl oileki opi` onfl

ziad lra lv` lretl dnec epi`e onfd jez

leki epi` ziad lrae xefgl leki `edc

micar i"pa il ik mrhn xefgl(נה כה, (ויקרא
.micarl micar `leopi` oitzey ipy la`

exiag zrcn `ly onfd jez xefgl oileki,

elit`c `zeax opireny`l dil ded k"l`c

cigi oky lk xefgl oileki oitzey ipy

elit` dpd .ziad lran `wqir lawnd

i"yx yexitk miyxtnc y"`xde zetqezd

icda `wqir cearc ixz ia edpdc jdc

ziad lran elawy miplaw ipya ixiin iccd

`l` lret oic el yiy eazk `l ikd elit`

mipya `l ziad lran lawy cigia

`l m"anxdlc `gip `zyd .cgi etzzypy

cearc ixz ia ipdc jdl yxtn `edc `iyw

etzzypy mipya ixii`c iccd icda `wqir

xefgl leki epi` `l` lret oic mdl oi`e

s` dcen dfac opihwp ikde ,onfd jez

:epeyl dfe o`k azky sqei ziak `lc y"`xd

mzq m"anxd ixac azky epiaxn ipdinze
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..."eilr welg y"`xdy azk `le

הב שנית כך על לג)ח"וחזר dt:(קעו, mb"

`lc y"`xde zetqezd zrcc sqei zia azk

mcew welgl szey lekic mixaeqe m"anxdk

`zile .sqei iwenp zrcke erawy onfd ribiy

zrck `id y"`xde zetqezd zrc `l`

m"anxdikde fk sirqae bk sirq lirlck

zrc k"b `idc mipe`bd aexk opihwp

lawnd wxt iqtl`d azk oke c"a`xdסג)
ziaא)"ע e`iane ieyp didy in wxt ikcxnde

."diryi x"xde sqei iwenpk `lc sqei

הב התוס'"היינו לפי אף מבאר ח
הזמן"והרא כדי תוך לחזור שיכול שמי ש

נותן כלפי עיסקא מקבל דוקא הוא
אין בשותפות כמה קבלו אם אבל העיסקא,

וכש השני, כלפי אחד לחזור כ"יכולים
לחזור. יכולים אינם רגילה שבשותפות

שפסק"בשו משמע הבע שאיןח"כהבנת
בהסכמת לא אם הזמן תוך לחלוק רשאים

בשו עי' השותפים, טו-יז)ע"כל סעי' קעו .(סי'
בשו הורה אמת"וכן תורת ששון"(למהרת א

קיג) וראסי' כרמב"שתוס' סברו ורק"ש ם,
ונ"מהרי הרמב"ד על שחלקו משמע ם."י

בשו אולם איגר"ו. עקיבא רבי (החדשותת
לז) etzzypy,כתב:סי' mipya oiprd c"r"

dvex dzre ,exiag ly zern jyn cg` lke

gexhl epevx oi`y xn`e xefgl mdn cg`

.zetzeya weqrle

c"nwq r"nqd ixacn `pic oiprl mle`...

onf eliabdac r"yde m"anxdlc x`ean

zetzeylmikixve onfd jez xefgl leki epi`

zetzeya weqrllawn oia my wlgnc ,

,mitzey oiae eilr lret myc exiagn `wqr

lret my oi` weqrl jixv cg` lkc oeik

dnac dyw xacd seb n"ne ,my oiir

oeik ile`e ,wqra egixkdl eteb carzyp

zernd ecarzype ea ekf zetzeyd wqrdc

,ediixza xixb sebd ceary `linn ,dfl df

xac mey oi`c etzzypy oipne`a `weece

gxehe zewqrzdd lr wx oipwd eilr legl

la` ,ipdn `lc m"anxdl l"q dfa ,sebd

lr lg oipwc oeik zexite zerna etzzypa

df oirke ,sebd lr k"b lg ,zexitde zernd

`l` ,b"iw 'iq daeyza oeyy `"xdnd wlgn

oia eweligl r"nqd jixv 'id `l f"tlc

yi ikd e`la `dc ,mitzeyl wqr lawn

,eteb gxeh wx eilr oi` wqr lawnac welig

,mdizerna etzzypy mitzeya ok oi`y dn

i`dn oeyy `"xdnd zn`a wlgny enke

xixb dnac r"v `xaqd ceqi mb ,`nrh

.eiqkp ceary xza sebd ceary

`picleleki epi`c dxen r"ydc `hytc s`

,zetzeya weqrl mikixve onfd jez xefgl

'iryi epiax zrca azk xehd `d n"n

zrc oke ,onfd jez xefgl mileki mitzeyc

l"qe ,a"r g"kw sc lawnd 't sqei iwenpd

`linn lha sebd cearyn xfegc oeik

jez xefgl milekic oeik k"`e ,miqkp ceary

zlgzd mcew xefgl milekic p"d ,onfd

etekl leki epi`c oicd dxe`kl k"`e ,wqrd

iwenpdk l"w xnel lekic zetzeya weqrl

wfgen ecbpky m` la` 'iryi epiaxe sqei

m"anxdk l"iw xnel leki ,zetzey zerna

xkzydl zerna wifgnc oiprl ezriiqe

."c"rlpk rvn`a gieexdle

רעק מדברי להלכה"עולה שהסיק א
כדעה לי' 'קים לטעון יכול שהמוחזק
את להמשיך ואם לחלוק אם בי התומכת

ואע סברו"השותפות. לא הפוסקים שרוב פ
כרמב סברו אלא הב"כן הבנת לפי ח"ם

זע חלוקה לכפות יכולים ז."שאינם
שותפות לענין דוקא זה שכל אלא ז.
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שני של הדדיות השקעות בה שיש רגילה
ושניהם משותף עסק לשם הצדדים
בשותפות אבל בשותפות. מתעסקים
משקיעים אינם השונים הצדדים שלפנינו

אשרבשותפות בציוד ראשונית להשקעה (פרט
השותפות) ברווחי שותפותכוסתה זו אלא ,

זו לשותפות אין רווחים. חלוקת לשם
ספק רווחים תביא ספק אשר השקעה
היא השותפות כל אלא להפסד, תגרום

החציבהבזכות חומרי של ספק להיות
הזכיון מהו לעיין וצריך וברווחים. ללקוחות

בו. עסוקים אנו אשר
הרשויות של רשות הוא שלפנינו הזכיון
שנכרה חומר ולספק מכרה לפתוח השונות
אין לרשויות. מסויימים מס אחוזי תמורת
ולא הזכיון, מקבלי על שעבוד לרשויות

הרשויות על זכיון למקבלי במקרה1שעבוד .
ניתנה ולמכירה לכריה הזכות שלפנינו,
בסמוך המכרה היות מכוח לשותפים
הזכיון, השגת על עמל א' שותף לישובם.
שני את שיתף להשיגו שהצליח ולאחר
וברווחיו. המכרה בהקמת האחרים הגופים
יצירת בעצם בעיה קיימת ולכאורה
שהיא הכריה תוצרת מכירת על שותפות
כתב וכבר לעולם. באו שלא מדברים

ס"(חוע"השו קעו סי' "mipne`d:ג)"מ

mpi` ,mcin epwy t"r` ,zepne`a etzzypy

mibxe` ipy e` oihiig ipy ,cvik .mitzey

ezk`lna dfe df gwiy lky mdipia epzdy

,llk zetzey o`k oi` ,deya mdipia didi

mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`y."

שהרמ"ואע הראב"פ דעת הביא בהמשך ד"א
בא שלא דבר על אף חלה ששותפות

בכ הרמ"לעולם, זאת סייג דוקא"ז א
אין אם אבל שניהם, כשמתעסקים
קנין צריך מתעסק אחד רק אלא מתעסקים
אינם מהשותפים אחד אף וכאן גמור.
השותפים ששני ובעיקר בגופם, מתעסקים
יחידים ולא ציבוריים גופים הם הנוספים

ובממונם. בגופם השותפים
מנהג שכך כיון זה שבמקרה נראה אולם
לגופים ניתן שהוא בזכיונות המדינה
השותפות גם רווח, אחוזי תמורת ציבוריים

אע חלה שלבל"בו דבר על שהיא כך"פ ע.
סופר החתם צו)"(חוכתב סי' lk:מ mpn`"

f"rf etzzydy mitzeya df`edy dn j`

mixgeqd bdpnn`ly `ed elit` zepyl oi`

opixn`c enke `id dxez mbdpne dxeza oick

mixngd bdpnn epyi l`e a"r e"iw w"aa

a"rx i"qq n"g r"yeha oiire ,miptqde

d"de mdipia oenn ziiab oiprl ixiin mzde

w"ixdnae ikcxn oeyln x`eank ilin lkl

`axc`e oipw v"`y m"anx dcen k"`e .y"r

gk dtie miax `edy iptn sicr `d m"anxl

."`"ayx zeaeyz mya lirl y"nk miax

לצורת לקרוא מקום שיש מתבאר
לומר וניתן 'שותפות', המכרה הפעלת
הדדית התחייבות נוצרה ההסכם שביצירת

ואע השותפות, כדרכי כאן"לעבודה שאין פ
מהשותפים, אחד אף של כספית השקעה

ש1. מי לדוגמא, לזכיון. מזכיון שונה סכוםקנה"הענין לחברה משלם תנובה, של חלוקה לקו זכות "
שב ללקוחות החברה מוצרי את לספק מתחייב והוא גדול, מתחייבתקו"ראשוני החברה החלוקה. "

לפי שנים למספר או לתמיד הוא המחלק של הקנין חלוקה. קו באותו אחר מחלק להעסיק שלא
לרשות או לחברה מסוימות מכונות לאספקת במכרז שזכה מי זאת לעומת הקניה. קודם התנאי

קבע. אותם המכונות המספר את לספק והזכות החובה עליו ומוטלת מסוימת ערבות נותן
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בלבד. רווח לצרכי שותפות זו אלא
זו שאין לומר לי נראה יותר אולם ח.

משותפת בעלות מעין אלא זושותפות (אין
ולא בזכיון בשותפות שהמדובר מפני מלאה בעלות
השותפות של וקבלן בממונם נכס שקנו בשלושה

פועליםמפעילו) מפעילים המכרה את היינו .
מכספי נקנה הציוד השותפות. של
לרווחי וגורם מקנה הוא אין אבל השותפים
הוא בציוד השותפות אלא השותפות
לגבי עצמה השותפות לה. הנלוים בדברים
רק והשותפים עצמאית, כישות היא הכריה

ברווחיה. חולקים
נראה כזאת בצורה העסק על נתבונן אם
שייך אשר בעסק לשותפות שבניגוד
את להפסיק יכולים אינם בו לשותפים

זמנה טרם שהמכרה2השותפות כיון כאן ,
רק הם אלא השותפים של אינו עצמו
שותפות. לפירוק נחשב זה אין ממנו נהנים
אחת, שותפות שהיא בציוד ההשקעה ישנה
מתוך שני. עניין שהוא הרווח חלוקת וישנה
והן לרשויות מסים הן מפרישים הרווח

עפ בפועל. המכרה למפעילי זה"משכורות י
כל בה שותפות, כפירוק זאת לראות אין
ואת בה שהשקיע החלק את נוטל אחד

ההפסדים)הרווחים את יכסה שותף(או אלא .
בציוד השקעותיו את יקבל לפרוש המעוניין
את לקבל ויפסיק האחרים, מהשותפים
הפורש השותף אין השותפות. מרווחי חלקו
את לסגור השותפים יתר על לכפות יכול
שהזכיון כיון הכריה את ולהפסיק המכרה

של וזכותם השותפים, לשאר קיים
ולהפעילו. להמשיך האחרים השותפים

בע חברה היא כזה לעסק דוגמא מ"ט.
ש למספר אחדהשייכת יציאת ותפים.

אלא החברה פירוק מחייבת אינה השותפים
השותפים לאחד מניותיו למכור אחד יכול
מהבעלות יוצא הוא כאשר שלישי לאדם או

והפסדיה. החברה רווחי על
בשו דן זאב"וכן בנימין קסג)ת :(סי'

xira eayiizp miza ilra dxyr zl`yy"

zexwl z"q epwe zqpkd zia exikyde zg`

mdn cg`e cg` lke 'iaedf mixyr jqa ea

epzde z"qd ziipwa miaedf mipy `ived

on z`vl mdn '` dvxiy onf lky mdipia

el epzi zxg` xira ayiizdl zklle xird

..."miaedf mipy epiidc z"qa `ivedy ewlg

השותפות פירוק אינה העיר עזיבת היינו,
השותפות מכלל העיר בן יציאת אלא

חלקו. וקבלת

מסקנה
ללא בזכיון בשותפות שהמדובר כיון
וכיון השותפים, מצד רווח לשם השקעה

ע מתנהלת עצמה פועלים"שהשותפות י
רגילה שותפות כאן אין השותפות, של

וע משותפת, בעלות רק אחד"אלא אם כ
ללא לפרוש יכול לפרוש מעוניין השותפים
בהפסקת אלא עצמה, השותפות פירוק

מהעסק. הרווחים קבלת

רעק2. שפסק כפי ולנהוג לי קים לומר שיכול מוחזק אין הנוכחי הוא"במקרה הרווח שכל מפני א,
בלבד. עתידי



נחלתו חבל

294

מג סימן
שמים ידי לצאת בבא תפיסה

בהן ממונות בדיני הלכות הרבה ישנן א.
חייב אבל אדם מדיני פטור שהחייב נפסק
לצאת שהבא אחרת ובלשון שמים, בדיני

בתשלומים חייב שמים הפטור1ידי סיבות .
בהמשך. אליהן ונתייחס שונות אדם מדיני
ואחרונים ראשונים בה שעסקו השאלה
לתפוס רשאי לו שחייבים מי האם היא:
מוציאים תפס שאם או החייב, מנכסי

מידו.
החוב משמעות את מבררת התפיסה
מישורים שני האם שמים. ידי לצאת
לערבם ואין שמים ובידי אדם בידי לפנינו

משלים"זב והאחד אחד מישור שהוא או ז,
לצי האם אחרת: ובלשון חבירו. –"את ש

את ל'סגור החייב של לבו מנדבת בא
חוב שזהו או שמים, לבין שבינו החשבון'

שבי אלא החובות מלגבותו,"ככל מנועים ד
חובו."וע את גבה תופס החוב בעל אם כ

בב עק"ב. x'נאמר:ב)"(נה xn` ,`ipz"

xeht oze` dyerd ,mixac drax` :ryedi

:od el`e ,miny ipica aiige mc` ipicn

da ipta xcb uxetdeznw stekde ,exiag zn

xwy icr xkeyde ,dwilcd ipta exiag ly

."el cirn epi`e exiagl zecr rceide ,cirdl

נוספים: מקרים מוסיפים הבא ובעמוד
חטאת. ובפרת חטאת במי מלאכה העושה
השולח חבירו. בהמת בפני המות סם הנותן
המבעית וקטן. שוטה חרש ביד הבערה את

ברה כדו נשברה חבירו. סלקה,"את ולא ר
מוסיפה והגמ' העמידה. ולא גמלו נפלה

הו היתה הברייתא אף"שבמקרי שפטור א
שמים. מדיני

הוא המנויים המקרים את החורז החוט
דין בבית כאשר בנזיקין בגרמות שהמדובר

לצי חייב אולם מתשלום ולשלם"פטור ש
כזה במקרה האם היא והשאלה הנזק. את
זו שאלה על ונשיב תפיסה. מותרת תהא

לקמן.
'קים והוא אחר מקרה של סוג ישנו ג.

מיניה'. בדרבה ליה
מציעא בבבא ענאמר opax::א)"(צא epz"

mlyne ,dwel ± da yce dxtd z` mqegd

± .xengl oiaw dylye ,dxtl oiaw drax`

± !mlyne dwel epi`e ,zne dwel epi` `de

xn`c ,`id xi`n iax ± ipn `d :iia` xn`

dxez dxq` opz` :xn` `ax .mlyne dwel

."en` lr `a elit`e

מיניה' בדרבה ליה 'קים הכלל לפי היינו,
על לוקה גם וכיצד ומשלם לוקה אדם אין

רש מסביר משלם. וגם את"החסימה י
רבא: dxezתירוץ dxq` opz` xn` `ax"

± opz`a dlh dl ozpe ± en` lr `a elit`

aizk `nzq opz`c ,oaxwl xeq`e ,`ed opz`

כג) s`e(דברים ,diept `py `le en` `py `l ,

il oz onw `pica dil draz i`c ab lr

dil mw `dc ,dil opiaiign `l ± ippz`

,`ed opz` ± dldip diadi ik ,dipin daxca

oinelyz enx inp dzin mewna elit` :`nl`

ici la` ,mizya eyprl gk oi`y `l` ,dilr

enx `l i`c ,mlyiy cr `vi `l miny

ביניהן.1. למעשה ברור הבדל מצאתי ולא הלשונות, בין שהבחינו יש
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,opz` ded in dldip diadi ik ,dilr oinelyz

,inp mqeg iabe ,dl aidic `ed `nlra dpzn

oic ziaa gk oi`y `l` ,dilr enx oinelyz

`l ± dilr oinelyz enxc oeike ,mizy eyprl

:inp i` ,mlyiy cr ezaeg ici `viqitz i`

dipin opiwtn `l,owfd ixen itn izrny jk ,

daexn wxta `nw `aaa eznbec yie(ב (ע,
lr di`x ixen il `iade ,xzei yxetn mye

."df

את מבטל אינו וכו' ליה קים הכלל היינו,
בבי להוציאו אפשר אי אלא הקל ד."החיוב

למזבח נאסר שהאתנן מכך זונה, באתנן וכן
שאע עונש"עולה חייב עימה שהחוטא פ

איסור ומחיל קיים תשלומיו חיוב גם חמור,
וע האתנן. רש"על מבאר תפס"כ שאם י

לא בה הדש שחסם מה בשיעור הפרה בעל
מיניה. מפקינן

האו ב"(חז"ד. רז)"ג סי' רשק את י"מביא
ומסיים:"בב `zמ bxdy oae`x jklid"

einc mlyn dzin aiigc b"r`c oerny

p"` .miny ici z`vl `aa oiyxeileqtz i`

dipin oiyxei`dc ediipn opiwtn `l gvexc

."...'xitck g"al minc yic l"iiw

דבריו על שג)וחזר סימן "kdn`:(שם

`aa aiig dipin daxca mw lkc opirny

.miny ici z`vlopiwtn `l qtz i` p"`

dipin,y"ca aiignc zxn` i` `nlyac

xq`pc epiid dipin opiwtn `l qtz i` p"`

`lc zxn` i` la` ,gwnd miiwzpe opz`

opiwtn `l qtz i` inp i`e y"ca aiigin

gwn ied i`n`e opz`d xq`p i`n` dipin

i"yxit oke .dl adic `ed `nlra dpzn `de

."xkeyd 't n"a 'qna l"f

אשרי בהגהות הביא פ"(בוכן ד,"ק סי' ד
ח)"ובפ סי' פז מציעא בבא ו, סי' מהאוז ז."כולם

רש ששיטת בבירור והאו"עולה ז"י

קלב משום שחייב לא"שבדין תפס אם מ
מיניה. מפקינן

ב"(חז"האו רז)"ג סי' דבריק על הקשה
xn`cעצמו: dxene xxeq oa 'tc `idde"

xeht `vie melk lhpe zxzgna `ad `ax

eaipb` mzd 'ixn`e .idppw inca `nrh i`n

`l dildip edpixcd` `zxzgna ixkic il

mzd ediinetn wtpe li`ed xn` .edpilaw

`l miny ici z`vl `aa aiignc b"r`

z`vl mipeekzn eid `l mdy iptn edpilaw

id `l` miny ici."miaiig c"dny mixaeq e

מפני מתשלומים פטור במחתרת בא כלומר
כקלב זה והרי להורגו ואם"שהותר מ,

כבר דיכרי כשאותם מדוע הותרה תפיסה
הרי לקבלם, רבא הסכים לא לרשותו נכנסו
שמן חשבו שהם שכיון ומתרץ כתפיסה. זה
לא שמים ידי לצאת ולא חייבים הדין

תוס' תרץ וכן לקבלם. ע"(בהסכים צא א"מ
בבא)"ד .ה

צ זה האו"תירוץ לשיטת לשיטתו,"ע ז,.
לצי בחיוב מועילה זכות"שתפיסה ש,

השני הצד מהסכמת נולדת אינה התפיסה
שאין אלא לתשלום חובתו מחמת אלא

בבי אותה בתפיסה"מוציאים חסר ומה ד,
וצ ע."זו?

האו בקלב"לכאורה רק דיבר אולם"ז מ,
מהר בנו או"מדברי בגרמות"ח שאף עולה ז

בשמו בנו כתב כך תפיסה. מועילה בנזיקין
תשובתו מהר"(שובסוף רכט)"ת סי' זרוע אור :ח

ipicn xeht miaxrd oenn i"r eciqtdy dne"

.oiwfpa `nxb lk enk miny ipica aiige mc`

edine`l oae`x qetzi ecqtd ick m`

dipin opiwtn.ix`n `a` azk jkyl"vf

ocinl ira `lc o`nl zerevwnd xtq mya

dipin qtze `pexqg dil mxb i` inxbc `pic

."dipin opiwtn `l eciqtd icka
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האו ששיטת שתפיסה"עולה היא ז
דכרי לגבי ותירוצו מקום בכל מועילה

צ ע."דרבא
בשו הריב"ה. שצב)ש"ת בחיובים(סי' דן

י לצאת משום כך:"אחרים וכתב "t"r`eש,

zaeg rextl minezid lr devn :mrhny

lr s` ,miny ipica oaeig lg ;odia`

.`pihwc `caern rnynck .oilhlhnd

`w devn ,oiyng ipd :iia` edl xn`wc

ezeabdl dvex dfy oeik ,d"t` .ezicar

`aa `l` ,qekd lr eceary oi`e ,rwxw

t"r`e ,exifgdl aiig ;miny ici z`vl

:`rivnc w"ta ,l"f o"anxd azk oky .qtzy

;rcei ipi` :xne` dlde ;jcia il dpnac

t"r`e ,dipin opiwtn ,micra qtz i` :xehty

`zi`ck ,miny ici z`vl `aa ;aiig `edy

`xza lfebd 'ta w"aaח)"(קי:xn`p `le .

dna dkf ixd ,eaiigl oiwwfp oi`y i"tr`

aiig `edy oeik ,ezqitz el lireze ,eciay

.ecin oi`iven `l` .miny ici z`vl `aa

oipra ,mdizeaeyza l"f mipe`bd exn` dfke

xg` m`y .oipiica d`vei dpi`y ,ziax wa`

delnd on deld qtz ,delnl deld rxty

,dpd ...dipin opiwtn ,ziax wa` `edd xeriyk

,zekf ea el oi`y dna ,zlren dqitz oi`y

,l"f `"ayxd j` .miny ici z`vl `aa `l`

,xifgdl aiig oi` ,ziax wa`c d`xpy :azk

."miny ici z`vl `aa elit`

הריב ששיטת אינה"מתבאר שתפיסה ש
לצי בחיוב משום"מועילה שטעמו ונראה ש.

שמים, כלפי החייב של אישי הוא שהחוב
שניזוק מי אין ולשלם,אבל לבוא יכול והוא

חובו. את לשלם לכופו יכול הימנו
הריב דברי את מסביר הש"ו. – ך"ש

ס"(חו עה סי' כו)"מ a"vy:ק 'iq y"aixd azk"

,[opixn`wcn d"c a"r 'd n"a] o"anxd mya

,dipin opiwtn micra raezd qtz m`y

`l` zekf el oi`y dna zlren dqitz oi`y

miny ici z`vl `aaqtz hwpc `dc l"pe .

,ixa oreh raezdy meyn epiid ,micraוהוא)
jizlfbהדין) envrn xne`a 'i sirqa [la`]

oniq onwl oke] jl izxfgd m` rcei ipi`e

ici z`vl aiigc [`peeb i`dke '` sirq e"r

,micra `ly elit` dqitz ipdn `l ,miny

."wece ,ixa oreh raezd oi`y oeik

הש בסימן"והרחיב בסוגיין הדיבור את ך
ב)"(סכח azk:ק ± miny ipica aiige"

d`xpe ,l"fe 'e 'iq qpekd wxt y"yia l"yxdn

qtz i` miny ipica aiig opixn`c `kid lk

yxity i"yx yexitl elit` ,dipin opiwtn

`"r `"v n"a] milretd z` xkeyd wxta

xehty da yce dxt mqeg iab [`ax d"c

aiig ikd elit`e dipin daxca dil miwa

`l wfipd qtzy `kide ,miny ici z`vl

ici z`vl aiegny xg`n dipin opiwtn

r"ekl `peb i`dk n"n .f"`d wqt oke .miny

daxca dil miwa `nlya .dipin opiwtn

ixza opilhw `lc wx ,`ed aiigc dipin

,`xnegd opicare `lhw`lc `kid jkld

`ly e` bbeya oebk `xnegd opicar

xnel lkep k"` ,dfd onfa e` d`xzda

,dipin opiwtn `l qtz i`y zpzep `xaqdy

d aiig seq seq `dc`e`nxby `kid la` ,

`l` oicd on aeig ea oi`e `ed oiwifpa

qtz i`c `hiyt k"` ,miny ici z`vl

."dipin opiwtn

הש היש"היינו, דברי את מביא ש"ך
תפס הניזק אם בנזקים הגרמות שבכל
ולדעתו ממנו. מוציאים המזיק מנכסי
מוציאים אין תפס אם בו היחיד המקרה

קלב הוא נפטר"מידו המזיק כאשר ודוקא מ
בשוגג כגון: החמור מהעונש כלשהו מטעם
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בזה או בהתראה שלא ז."או
הש דברי על רעק"ז. העיר סי'"(חוא"ך מ

ס ב)"כח ok:ק egikede a"p y"aix k"ke"

a"q `"qw 'iq c"eia ziax wa`c `picn

`ibeqa p"` 't sqei iwenpa 're .b"qe

mya y"n iwlqnc `xz`a `zpkync

z`vl aiigc ikidc x`eane ,o"xde `"ayxd

..."dqitz ipdn miny ici

הנ לדברי ע"(בי"וכוונתו לח "azke:א)"מ

ziaxד)"(=הראב wa` opiwtn `lc b"r`c l"f

xeegn epi`e .dipin opiwtn `l deel qtz i`

x"apxd azke ...l"f x"apxde `"ayxd ipira

aiig epi`y xexa xacd oky oeikc l"f

ici z`vl `aa elit` ziax wa` xifgdl

."qitz i` deeln opiwtnc oeik ,miny

הר דברי לאלו."לכאורה, אלו סותרים ן
הראב על חולק מועילה"והרי שאין וטוען ד

ואח רבית, באבק בכיוון"תפיסה מוכיח כ
אף מועילה לא שתפיסה שכיון השני

אי באבק"המלוה שנטל רבית להחזיר צ
רבית.

הנ דברי בשו"את באר נזר"י אבני ד"(יות
קסד) :סי'

opiwtn deln lyn del qtz m` ziax wa`"

.dipinwa`a dqitz ipdnc c"a`xd zrce

ziax`zi`c `dn eilr biyd o"xd 'igae .

ס `lkז)"(בדף iwlqnc `xz`a `zpkyn i`d

opiwtn `l ith lk` dil opiwlqn ifef xeriy

ixde .`xhyl `xhyn opiaygn `le dipin

xg` xhyay oenna wfgeny eqtez deld

iwet` e`l ifef `la iwelq `zyd l"q `dc]

.[`ed dipin'it`c o"xd cer giked dfne

aiigc mewn lka o"xdl l"qc .xeht y"ivl

.dqitz ipdn y"i z`vlaiig wqtc xagnde

y"aix zhiyk l"q ipdn `l dqitze y"ivl

שצ ipdnב)"(סי' `l y"ivlc o`kn gikedy

j"yd wqt oke [eax o"xd zrc jetid] dqitz

כ"(ח סי' סק"מ l"yxdn".ב)"ח mya

הר שראיית מדבריו מסוגית"עולה היא ן
שאם היינו, דמסלקי. באתרא משכנתא
את אוכל והוא המלוה ביד המשכנתא
יותר בהם ויש מהחוב, ומחסרם פירותיה
של אחר חוב מקזזים אין החוב, מאשר

ואע למלוה. המלוה"הלווה את שמסלקים פ
שאכל מה ממנו מוציאים אין מהמשכנתא,
שאין רבית אבק שהוא משום חובו על יתר

הר הוכיח ומכאן בדיינים. שתפיסה"יוצא ן
והראב מועילה. שמועילה"אינה סובר ד

להסביר צריך ולשיטתו רבית באבק תפיסה
ומכאן לשטר. משטר מחשבים אין מדוע

הר לצי"הוכיח חייב אינו שאף באבק"ן ש
לצי חייב אם ולדעתו, היתה"רבית, ש

תפיסה. מועילה
האב c"a`xdנ:"ממשיך zrc ayiile"

l"qe .y"ivl aiigc r"yd wqtck l"qc d`xp

liren y"ivl aiegny lkc 'iga o"xd zrck

.ziax wa`a dqitz liren ok lre .dqitz

oi` `xhyl `xhyn opiaygn `lc `dne

wxt o"xa `aed ,`"ayxd azk ixdy .di`x

`piiaeb ipa e`l zexhyc zexifb ipiic ipy

ribny aegd qetzl leki epi` p"de .edpip

"el ribny ziax wa`d lr elv`2.עולה

וע"לאב2. לשטר משטר גביה תועיל לא מדוע מקורי הסבר בהמשך, ז"נ תפיסה. תועיל לא ""כ ואףל:
נ [ואין לזה. וזה לזה חייב דאם בפוסקים על"שמפורש חוב לנכות יכול לזיבורית]. בינונית בין מ

עצמו אצל שגובה משום היינו כלום. חייב שאינו ולישבע דרחוב שיעבודא דשניםנ"מכח [ובהא .
שט דקי"שהוציאו זה על זה היינו"ח נתן. מדר' לנכות יכול ואינו גובה וזה גובה זה נחמן כר' ל
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הר כי והראב"מדבריו אבק"ן לגבי נחלקו ד
לצי חייב האם כיש,"רבית הסכימו אבל

לצי חייב ואין"אם לתפוס, מותר ש
מידו והרשבמוציאים לעיל". כמובא א,

הריב"בשו הר"ת דברי עם מסכים ן."ש
החינוך שמג)ובספר עם(מצוה מסכים

xeq`dד:"הראב ziaxa deld m`e"

lr xar ,ziax wa` `xwpd `edy mdixacn

la` ,oipiica d`vei ef ziax oi`e ,opaxc e`l

,ziax eze` icka delnd on deld ytz m`

."ecin oi`iven oi`

הרמב בן"ח. ע"(חידושים סז סברא)"מ
כראב הוכיח"שלא דבריו שהביא ולאחר ד.

משטר מחשבים שאין מכך ממשכנתא
ומן הירושלמי מן ראיה והביא לשטר.

ומסיק:"הרי delף, dirxtc xza i` jklid"

opiwtn dipin qitz diytpc `zrcn delnl

."delnl opixcdne dipinמדעתו ונראה
לצי שחייב ואעפ"שסבר הלווה"ש אם כ

ממנו. מוציאים – תפס
הרשב עא"וכן סד"(סז הלכה)"א פסק לענין ה

הראב דעת לגבי k"`cד:"כתב xeegn epi`e"

opiwlqn `l i`n` ifef xeriy lk`c `kid

dilra zwfga rwxwc ,del qitz `dc dil

deeld zrcn lk`y dn lk `l` ,zcner

."dipin opiwtn edl qtz elit`מטעמו נראה
מרצונו נתן שהלווה רבית באבק שדוקא

מיניה מפקינן תפס אפילו איןלמלוה אבל ,
לצי אחרים לחיובים ראיה כגון"מכאן ש

שכך"בקלב ונראה בנזקין. גרמא או מ
הרמב דברי אף ן."מתפרשים

הרא פ"(בש"וכן ה)"מ סי' "azkחלק:ה

`vei epi`c inp ziax wa`c l"f c"a`xd

delnd lyn deld qtz m` oipiicaziax

dicin opiwtn `l el ozpy,il xazqn `l .

wa` exq` minkg .exn` mde exn` mdc

exn` mbe ziax(אותו ליקח m`y(שאסור

k"`e dipin opiwtn `le ely `ed ixd egwl

o`k oi` ,k"g` deld zqitzl liren dn

ixd ecil `ay xg` `l` wtqa lhend oenn

ici z`vl dvex epi` m` epenn x`yk `ed

."minyהטור קסא)"(יווכן מחלוקתד הביא
הראב בין לרא"זו ש."ד

בשו"כרא אף פסק רדב"ש, סי'"(חז"ת א
xifgdl:רנט) aiig mdixacc lfb `nlyac"

dilfb lfbnc meyn miny ici z`vl `aa

ziax wa` la` ,dil aidi dizrcn e`le

'it` xifgdl aiig epi` dil aidi dizrcnc

."miny ici z`vl `aבשו"וכ דברי"פ ת
סט)ריבות .(סי'

מגבהו הי' שלו שמלוה לגבותם לחזור יכול הי' לא שלו נכסים למלוה מגבהו הי' דאפי' משום
ודו לציק]."זיבורים רק מחויב שאינו הכא נתן"אבל דר' שייך לא לוש שהי' ראובן משל דרך .

לצי רק לו חייב ששמעון שמעון על לוי"חוב שאין פשיטא הא גמור. חוב לוי על לו יש ושמעון ש
לצי לראובן לו"מחויב שמחויב לשמעון לשלם מחויב שהרי לראובן. ליתנו לו אסור ואדרבא ש.

וא גמור. חוב אדם לצאת"בדיני לו מחויב לוי שאין כיון מידו מוציאין לוי משל ראובן תפס אם כ
וה"י לצי"ש. לעצמו מחויב אינו שהוא כיון נתן מדר' עצמו אצל לתפוס יכול אינו דלא"נ וכיון ש.

שוב נתן. מדר' לתפוס שיטתמצי ומיושב גוביינא. בני לאו דשטרות החוב לתפוס יכול אינו
ומ"הראב דקי"ד. כיון לדינא י"מ לצאת מקום בכל ה"ל תפיסה. מהני לא תפיסה"ש מהני לא נ

הש וכפסק רבית ."ע"באבק
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ס"(יוע"ובשו קסא סי' כראג)"ד ש:"פסק
opiwtn ,deln lyn del qtz m` ,ziax wa`"

."dipin

תפיסה לענין רבית אבק שדין מתבאר
מרצון ניתנה שהרבית מפני מיוחד דין הוא

למלוה וע3הלווה מהראשונים", יש ן)"(רכ
אי שכלל ואף"שסברו שמים. ידי לצאת צ

סברו שמים, ידי לצאת שצריך הסוברים בין
רשב"(רמברבים רא"ן, תועילש)"א, שלא

אם ורק מרצונו, נתן הלווה שהרי תפיסה,
לצי להשיב רוצה רשאי."המלוה – ש

באבק"והראב אף מועילה שתפיסה סובר ד
לצי של המקרים שאר ולגבי הר"רבית. ן"ש

והריב תפיסה, שמועילה מסיק"סובר ש
הרמב"עפ תועיל"י שלא רבית אבק ומדין ן

אע אינה"תפיסה, רבית מאבק שהראיה ג
חזקה. כה

הרמב ויובל"ט. שמיטה בהלכות פסק ם
ה"(פ onf:ט)"ט el rawe exiag z` delnd"

`a `edy t"r s` ,hnyn epi` mipy xyrl

,yebpl leki epi` dzr `ed ixd yebi `l icil

."zhnyn ziriay eprazi `ly enr dpzd

ייגבה שלא חוב בין ההבדל מה להבין וצריך
שנשמט יתבענו שלא שהתנה מפני
נשמט. שאינו שנים לעשר לחוב בשביעית,

משנה: הכסף l"fובאר qewxew i"xd azke"

yebpl leki epi`y t"r`y xacd mrh l"p

aiig `ede eilr lhen aegdy oeik eze`

m` mb ,miny ici z`vl zr lka rextl

eze` gwil leki deeld lyn delnd qetzi

raewl inc `le ,yebi `l dia opixw eaega

."onfd jeza aeig mey eilr oi`y onfונראה
שאע לומר מובטח"שכוונתו שהלווה פ

בכ ממנו, ייתבע לא קיים,"שהחוב החוב ז
בו"והנ יש ולכן בחובו, נוטלו תפס שאם מ

וע יגוש' ומתבאר"'לא נשמט. החוב כ
מהר ניתן"שדעת כזה שחוב קורקוס י

לתפיסה.
החושן בקצות מבאר לזה, דומה ודין

ס"(חו א סימן ז)"מ `epi:ק o`k r"eyac rc"

zelifb x`ye ynn zeqpw ipic oia wlgn

oexqg dia zile giky `lc ilin lke zelage

b"r` ynn oennc x`ean lcadd la` ,qik

igiky `lc oeik dfd onfa dil opipiic `lc

qik oexqg dia zileminy ici z`vl n"n

epi` m` `ed olfbe ,mlyl jixv envra `ed

mlyn`pic eda jiiy `l ynn qpw la` ,

xacd oi` zeqpw ipic lkc meyn minyc

midl` oeriyxi xy` wx ielz(ח כב, (שמות
`pic eda jiiy `l eze` oipc c"ad oi` m`e

."minyc

דיני בין עקרוני חילוק שיש מדבריו עולה
לנו שאין מפני היום דנים שאין ממונות

וע סמוכים 'עבדינן"דיינים רק כ
שכיח שהוא דבר רק ודנים שליחותייהו'
שהחוב קנסות דיני לבין כיס, חסרון בו ויש

ולפי שקנסוהו. לאחר רק הנקנס על ז"חל
כמהר מועילה שתפיסה שסובר י"מי

גובים שאין בנזקים אף מועילה – קורקוס
בקנסות. לא אבל בימינו,

לצי שחייב גרמות לגבי מביא"י. ש
עהמאירי zexecd:א)"(נו ilecb eazk o`kne"

(ב3. ע"המאירי ע וב"ק ע"ב צא קלב"מ שדין הסוברת ראשונים שיטת מביא מתשלום"א) לפוטרו מ
מרצונו עצמו חייב אם אולם מרצונו, בתשלום התחייב כשלא אלא נאמר לא חמור עונש בגלל
לך ותקנה בתאנתי תאנים לקוט או בה ודוש פרתי חסום או באתנן כגון וכד' מכירה או בתנאי

שבי לו."גנבתך שהתחייב התשלום את ממנו מוציאים ד
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פ א)"(=ההשלמה סי' aiigו eilr xn`py lky

miny ipicazecrl `ed leqt,aiyi cr

aiydl aiig `edy xg`ny ,oi`xp mixacde

."aiyiy cr eilr dlg dlfb zxezומכאן
שאל תועיל תפיסה שאף מדוע"נראה כ

רבית אבק בסוגית וכן לעדות. סז"(ביפסל מ
הראבא)"ע של דעתו את המאירי ד"הזכיר

וא מועילה ה"שתפיסה ונראה"כ לכאן. ה
מסכימים והמאירי ההשלמה שבעל כן על

האו והר"עם חוב"ז בכל מועילה שתפיסה ן
לצי בקלב"שצריך רק ולא מ."ש

הש בדברי לעיל כאמור המהרש"יא. ל"ך,
בכל כמעט תפיסה מועילה שאין פסק

לצי שלמה"החיובים של הים דברי אלו ש.
פ"(ב ו)"ק סי' opixn`c:ו `kid lk ,d`xpe"

,dipin opiwtn qtz i` ,miny ipica aiig

z` xkeyd wxta 'ity i"yx 'itl elit`

milretdצ"(ב ע"מ ד"א אמר)"א רבא iabה

daxca dil miwa xehty ,da yce dxt mqeg

.miny ici z`vl aiig ikd elit`e .dipin

xg`n .dipin opiwtn `l wfipd qtzy `kide

f"`d wqt oke ,miny ici z`vl aiegnyשם)
רפ dipin.ז)"סימן opiwtn r"kl b"dk n"n .

.`ed aiig dipin daxca dil mewa `nlya

dil opicare ,`lhw ixza opilhw `lc wx

.`xnegd.`xnegd opicar `lc `kid ,jklid

.dfd onfa e` ,d`xzda `ly e` ,bbeya oebk

qtz i`y zpzep `xaqdy xnel lkep ok m`

.`ed aiig seq seq `dc .dipin opiwtn `l

aeig ea oi`e .`ed oiwfpa `nxby `kid la`

ok m` .miny ici z`vl `l` ,oicd on

ikd meyne .dipin opiwtn qtz i`c `hiyt

lirl ikxtc `d` 'ezd evxiz `l inpע"(נ א"ו
כסויי)"ד iyew`ה i`n .'ek recie ielb z"`e .

`lc oicae ,qtza ixii` `nlic .`ki`

.opiwtn i`ceac n"y `l` .dicin opiwt`

`kid ,l"p ,l"fe daeyza aezk iz`vne

c"al oi`c b"r` .miny ipica aiig xnzi`c

yi diitk ila mixaca n"n .mlyl etekl

iab ,qpekd wxta xn`w ji` k"l`c .ewgecl

edn .'ek dwilcd iptl exiag ly dnw onehd

ipicae ,diziqk `ieqk `p` xn` ivn `nizc

`de ,xn`w i`ne .l"nw ,aiigl `l inp miny

,'itck `l` ,ezrc rcei `ed zeaygn rceid

.jk 'ezd evxiz `lcn ,il `xidp `le .l"kr

miny ipicc `pyil mb .llk l"q `lc n"y

ipica zvwna 'it` aeig zeidl rnyn `l

cegl miny ici `vei oiiprl `l` .mc`

lk ,l"fe ,gprt zptva iz`vn oke ,xn`w

,`a m` .miny ipica aiig exn`y mewn

.jze` aiigl oileki ep` oi` ,ericedl oikixv

jpic ik .miny ici z`vl dz` jixv la`

,exiag z` dvxie ,eal l` oziy ick .el xeqn

."miny ici `vie

היש קלב"היינו, בין מחלק כאשר"ש מ
חייב ואז החמור הדין את בו עושים אין
שדינו דינים שאר לבין תועיל, ותפיסה

תשובה ודוחה בלבד. שמים (כנראהבדיני
בימאשכנז) את"שעל לשלם בדברים לזרזו ד

וכד'. בגרמא כגון שמים בדיני שחייב חובו
עפ היותר, הצפנת"ולכל ן)"(=ראבפענחי

ויצא חבירו את שירצה לחייב להודיע צריך
שהבין בבירור מדבריו נראה שמים. ידי

לצי אבל"חיוב החייב על חסידות כדין ש
ורק לתפוס. יכול לו שנתחייב מי אין

הנגבה"בקלב חוב ככל חוב שזהו סבר מ
בי"בבי שאין אלא ממנו"ד להוציא יכול ד

על אחר עונש אותו חייב שכבר משום
מבי נמנע אם אבל מעשה. לחייבו"אותו ד

במה לעצמו דין ולעשות לתפוס יכול
לו. שחייבים

החושן ס"(חובקצות כח סי' א)"מ סייעק
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וז"ליש מסנהדרין, ixacל:"ש d`xp mpn`"

a"r sc oixcdpqac `ede ,oigxken l"yxden

zxzgnaא)"(ע ixkic dil eapbi` `ax

wtpe li`ed edpilaw `le dildip edpixcd`

'qeza eywde ,edpipw mincac axc dinetn

קבלינהו)"(ד לא iciה z`vl `ed aiigc oeik

eid `l mdy evxize ,laiw `l i`n` miny

oicay oixeaq eidy meyn `l` oixifgn

miny ici z`vl evx `le xifgdl oiaiig

i"yx zhiyl dpde .k"r edpilaw `l jkle

ici z`vl evx `l elit` k"` dqitz ipdnc

oeik mlawc xza `ax xcd` dnl miny

`lc l"yxden y"n itl la` .dqitz ipdnc

opicar `lc `kid `l` dqitz ipdn

oebk `xnegd opicarc `kid la` `xnegd

xg` yper mey eilr oi` d`xzde cifna

dil opicar zxzgna `ad k"`e ,mc` ipica

eze` bexdl oi`yxe minc el oi`c `xnegd

levipc b"r`e .oinelyz aeig mey eilr oi`e

cifn enk `l` bbeyk ied `l bxdp `le

eilr cifn oic lk i`ce dfc gxae d`xzdae

`ly k"`yn ,`xnegda aiigzp xakc oeik

eilr did `l mlern dfd onfa e` d`xzda

`lc meyn dxht dxezdc `l` `xnegd

cifnl bbey oia zwlg(ב עט, yi(שם t"kr ,

la` ,dqitz ipdn d"yne oinelyz aeig eilr

mlyl el ie`x epi`c `xnegd opicarc `kid

xakc oeik dqitz ipdn `l miny ici z`vl

cifn enk zxzgne ,`xnegd yper ea did

."w"ece ziad ipta d`xzdeלעיל נשארנו (וכן
האו"בצ דברי על דרבא)"ע דיכרי בסוגיית ובארז .
בש"עפ נוספות סוגיות ראייתו וכן"י ס.

פז בסי' כג)"(סכתב .ק
בשו יעקב"יב. שבות קמו)"(חת סי' א

והאחרונים הראשונים דברי שהביא לאחר
כיש שלא משמע מהם כך:"ודברים כתב ש

`nxb ipd lka oke opaxc ziax wa`a i`cec"

ipica mb xeht dxezd ony qpekd 'tc oiwfipa

j` minyici z`vl aiigc exn` minkgy

miny.dipin opiwtn qtz m` s` i`ce dfa ,

miny ipica aiigc zecr yaeka k"`yn

z"coke eper `ype cibi `l m` aizkck

dil miwc meyn oinelyzn xhtc `kid

miny ipica dxezd on aiigc dipin daxca

`l qtz i`c xwir f"`de i"yx zrc i`ce

."dipin opiwtn

לדין תורה דין בין שמחלק מדבריו עולה
לצי חייב כאשר תורה בדין ש"מדרבנן.

שחכמים בדין זאת ולעומת מועילה, תפיסה
לצי כדי תשלום חובת עליו אם"הטילו ש

ממנו. מוציאים תפס
ד)התומים השבו(כח, על ואף"חלק י

המהרש של ראייתו את קיבל ל"שלא
לקלב שפרט לו תפיסה"הסכים בו מ

לצי שחייב דינים שאר בכל ש"מותרת,
ממנו. ומוציאים מועילה אינה תפיסה

בשו מהרש"יג. קס)"(חם"ת סי' עלא חלק
לצי בחיוב תפיסה האוסרים ש,"האחרונים

האו דברי lfbpdז:"מכח qtz m` mewn lkn"

y"ivl wx aiigc `kid 'it`c opiwtn `l

j"ye l"yxdc s`e .dqitz ipdnמ)"(חוoniq

,dqitz ipdn n"alw oiprl `wecc eazk g"k

'eyza ixd mewn lknupin m"xdn`"w oniq

`nxb meyn wx aiigc `kid elit`c x`ean

'eyza ok iz`vn ip`e .dqitz ipdn oiwfipa

xtq mya y"na y"r h"kx oniq f"` g"xdn

'ld `"gna r"re eilr y"ne zerevwnd

."dfa e"h oniq seq ziaix

בשו נזר"וכן אבני ג)"(יות אות קלג סי' ד
הרשב דברי מכח תפיסה שתועיל א"סבר

רבית:"והר באבק dfaן oecl yiy dn j`"

edgiexdl raezd leki 'id `nzqn ik ,`
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migeha lv` biydl h"t 'd t"kr zerna

xeht exiag ly eqik lhandc s`e .milecb

.y"ivl aiegn t"kr xeht oiwfpa `nxbcl"ie

dqitz lirencwqt j"ydy s`e כ. ח"(בסי'
קפ ezii`xeב)"ובסי' .dqitz ipdn `l y"ivlc

y"aixd ixacnשצ gikedב)"(סי' y"aixd dpd .

wa`a `xhyl `xhyn opiayg `lc `dn

seqale miny ici z`vl aiigznc s` .ziax

epi` ziax wa`ac `"ayxd zrc azk

`xixa `lc eixacn x`eane .y"ivl aiegn

.ezii`x xzqp `"ayxd zrclc meyn .'il

o"xd 'iga epiptl dpdeא dn`נ)"(פ' giked

z`vl 'it`c .`xhyl `xhyn opiaygn `lc

i` jci`n opiwtnc oeik xeht miny ici

miny ici z`vlc edl `hiytc dpd .qitz

leki 'id ixd mzhiy itle .dqitz liren

dvx `l ori .mdipica epnn `ivedl raezd

s`e .ze`kxra jlil el xzede .z"cl ziivl

ik i`ce dfa .z"ca razpd dvxi dzr ik

epnn `iveiyke .oin`z l` elew opgi

zrcl oicd on ely 'idie qtez 'idi mdipica

."i"npe o"xd

צבי"ובשו הר קלא)"(יות סי' הסתפקד
האב ז"בשאלת לפשרה. ונטה "dpdל:"נ

ccvn `ede xfp ipa` z"eya l`yp df oirk

raezd leki did `nzqnc meyn lwdl

d`eld i"r ziaxd mekq itk etqka giexdl

ly eqik lhanc s`e ,xgqna e` miebl

aiegn t"kr `d ,`nxb mrhn xeht exiag

lirenc l"ie ,miny ici z`vl ick mlyl

`"nx zrc `ian mb ,dqitz(רצב ina(סימן

ecia dgen dlde exiag oenna ozepe `yepy

el ozil aiegn invra izerna giex` xne`e

lhanl df oia wlgn `edy d`xpe ,geixd z`

.zernda giexn cwtpdy ori ,exiag ly eqik

deln 'ld n"lnaeהי"(פ mbyא)"ז rnyn

oicd ziax xeqi` jiiy `lc `kid d`elda

`"nxdk `lc my wqt j"yd zn`a j` .ok

,exiag ly eqik lhanl `incc l"yxk `l`

`l y"ci z`vl aeigac j"yd zrcl k"`e

ziaxd zeable reazl xeq` ,dqitz ipdn

."mdipia xytl aehc wiqn n"ne ,ze`kxra

ערך"וע ז, כרך תלמודית אנציקלופדיה ע
ו. פרק שמים, דיני

תפיסה שלמתירים נראה לדינא יד.
ראשונים ישנם לתפיסה ולמתנגדים
המתירים רבו אמנם בדרכם. התומכים
האחרונים וחילוקי האוסרים, על תפיסה

ואע בראשונים. נתקבלו שאמרו"לא פ
הראשונים הנה המסתברים חילוקים

בגרמא אף התירו או"(מהרהמתירים בשם"ח ז
המהרשאביו) דברי החושן."ונפלו וקצות ל
על"כמו יעקב השבות דברי נתקבלו לא כ

ד בין וע"חילוק דרבנן לדין לדין"ת באנו כ
קים לטעון יכול התופס האם היינו לי. קים

מסוימת. כשיטה לי
רעק הסיק ס"(חוא"כך כח סי' ב)"מ ק

בדין הראשונים מחלוקת את שהראה לאחר
לצי lekiש:"תפיסה m` 'irl yi `picle"

.dqitz ipdnc mixaeqdk il miw xnel qtezd

oiire eixac seqa deln 'dn c"t l"na oiire

."dqitz ipica mineza

רבניים דין בפסקי הסיקו הוכך (חלק
(284 qtezd:עמוד ivn `lc xyt` `picle"

oiire ,dqitz ipdnc mixaeqdk il miw xnel

mye eixac seqa deln zekldn c"t n"lna

zwelgna dnvr dqitzdy `kidc azk

oiire ,il miw xnel oi` `l e` ipdn i` diepy

xtqa j"ya 'ire .dqitz ipica mineza

'it`c xaeqc b"we a"w `"w ze` odk-etwz

,dnvr dqitzd oica wtqamiw xnel leki

zeaizpd mbe ,mineza t"ke ,ildqitz ipica
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z"eya 'ire ,ok weqtl dhep 'c ze` mixe`ia

h"iwq d"rq n"eg z"ta `iady v"hr4."

לצי בחיוב תפס שאם איפוא, ש"ונראה
לי קים לטעון .5יכול

מד סימן
רשותו בתוך שאבד שלו מחפץ יאוש

שאלה
שאבד מישראל אדם של חפץ שייך למי
ומצאו ממנו, התיאש ובעליו ביתו בתוך
או למאבד האם מישראל, אחר אדם

?1אלמוצ

תשובה
מועיל בעלים יאוש האם לברר צריך א.

אע אדם של מבעלותו חפץ פ"להוציא
מועיל יאוש אם רשותו; בתוך שהחפץ
האם לברר צריך מבעלותו, יצא והחפץ
הפקר כדין החפץ את לו קונה חצרו

לרשותו. שנכנס
במס' תוס'. מדברי דייקו האחרונים ב.

מציעא עבבא במשנה:ב)"(כה "vn`נאמר

eivgn ,ely ± uegle eivgn ,ycg lzeka

exikyn did m` .ziad lra ly ± miptle

."ely el` ixd ziad jeza elit` ± mixg`l

א)והגמ' exikynשאלה:(כו, did m`"

elit` mixg`l(מצא)el` ixd ziad jeza

"!`xza xza lifil ?i`n`e .elyכך על וכתב
וניזל)"(דתוס' לבעהה היא שהכונה ב",

בו שאין דבר נמצא ואפילו האחרון, שהוא
בעה אין ששכח"סימן ממה מתיאש ב

היאוש מועיל התיאש שאם משמע בביתו.
מרשותו. החפץ את להוציא

לדיוק, הזדקקות ללא אף אולם ג.
במרדכי מפורשת התייחסות לכך נמצאת

פ"(ב רס)"מ סי' אביגדורב ר' תשובת בתוך ,
כך: נאמר dca`pהכהן elit`c `nl`"

d`vne dcia` eziaa envr ziad lral

`ki`c `kid ely `id ixd eziaa xg`

."dpnn a"dra y`iizpc xninl

בעליה שנתייאש לומר הקריטריון מהו
אחרים בדברים זאת לתלות נראה ממנה?

תוס' דשל א דשתיך)"(כו, כתב:ה "oi`cאשר

ep`vni `ly zeidl lekiy xaca dpew xvg

."mlerlהוא חצרו קנין לגבי שדעתו וכשם
ה להימצא, אשר בדבר הוא"רק יאושו ה

אם רק ולכן להימצא, עשוי שאינו דבר מכל
עשוי ואינו אדם ומכל ממנו אבוד החפץ

ממנו. מתיאש להימצא
שאפילו הסוברות אלה דעות לעומת ד.
החפץ יצא – ביתו שבתוך מחפץ התיאש

הרמב מדברי האחרונים הביאו ן"מרשותו,

שם.4. מצאתי לא

בכנה5. כתב הפוך (חו"ובמקרה הגב"ג כה סי' ""מ טענת מחמת בחפץ שהמוחזק יב) אות ליי "קים
לצי"אע בא אפילו לשלם אף חייב אינו החולקים, טענת מקובלת שיותר ש."פ

פס1. ו יהדות ובירורי ממונות דיני ירושלים ― דין פסקי נח."עי' – 54 מס' תיק , עט בעמוד ד
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ע"(ב יד מועיל,ב)"מ יאוש שאין ההפוך לכיוון
zxezaשכתב: dlhpy `kid `nlyac"

`"`c ye`i mcew dlfebl n"r `le dca`

xneye milra cik eciy iptn ye`ia dzepwl

zipwp dpi` mlerl jkld ,`ed mdly xky

..."milrad zeyxa dpyie li`ed ye`ia

אבידה שמוצא שכשם לומר ובכוונתם
אלא בה זוכה אינו והגביהה יאוש קודם

ה לבעלים, כשומר שהחפץ"הוא כיון כאן ה
אע רשותו הרי"בתוך ממנו שהתיאש פ

שנתיאש החפץ על לו כשומרת היא חצרו
ממנו.

של במקרה זו, בראיה לעיין יש אולם
אדם"הרמב באבידת המדובר אחרן

וע יאוש, קודם הגביהה הוא"ומוצאה כ
במקרה אולם המאבד. של אבידה כשומר
החצר בעל גם הוא ומתיאש המאבד הנוכחי
מאשר שונה כוונה לחצר שתהיה ומדוע
לו זוכה אדם של חצרו אמנם לבעליה,
במשנת: כאמור שליח בתור או יד בתור

"xeay iav xg` oivx mze` d`x"'מ"(בוכו
א) שחצרויא, להוכיח מכאן אין אבל ,

אבידותיו שומרת להיות כאשרתיהפך
מהן התיאש עצמו היא,הבעלים וסברה .

יותר לא אבל כמותו' אדם של 'שלוחו
וע ברורה."ממנו, ראיה מכאן שאין נראה כ

החושן"וכ קצות מדברי סנ רנט א)"(סי' :ק
zeyx iwet`l iz` `l o"anxdc d`xp okle"

milra`kid lk ye`i ipdn inp ezeyxa `l`

el dkfe exivg iz` `lcazkc i`d enke

g"qx oniqa `"nxd('ג `l`(סעיף ,y"r

mdly xneye milrad cik eciy `dl eazkc

dpyie li`ed ye`ia zipwp dpi` jkld `ed

epi` xneydc oeikc epiid ,milrad zeyxa

milrad cik ecie eci zgz `ed ixdy y`iin

,ipdn `l milrac ye`i k"``kid la`

el dpw `l exivgc oipra exivga gpeny

ye`i ipdn ,g"qx oniqa `"nxd y"nke

."xity.הכהן אביגדור כר' שסובר נראה
שהוא לומר רוצה אינה חצרו זכית והדגשת

שה לו, תזכה חצרו אבל תרתי"התיאש ז
המודד היא חצרו זכית אלא דסתרי.

וכמש לעיל."ליאושו כ
מצאנו זו עמדה כנגד מפורשים דברים ה.

ולר"לרשב ן."א
ע"(בא"הרשב כו ד"מ חדש)"א בכותל כתב:ה

meyn ,ziad lrac miptle eivgn edine"

mini eziaa eivtg ripvdl ziad lra jxcc

inp i` .mdn y`izn epi`e miaxye`i oi`

ezeyxay oenn riwtn ziad lra ly."

הר ע"(בן"וכן כה ly:ב)"מ miptle eivgne"

jizyc b"r`e my egipd `edy ziad lra

דשתיק)"(י epnnג riwtn mc` ly eye`i oi`

ezeyxa `edy dn."כג בדף "`"l:ב)"(עוכן

`xtek i`dc rcic oebk 'it jiytpl lewy lif

oeik ded dicic i`c zbd lra ly dzid `l

."ye`i da ipdn `l `niiw dizeyxacוכן
הנ ע"(בי"מביא יב ד"מ גרסינן)"ב הרה ן."בשם

בנתיבות אלו דברים עם ומסכים
סהמשפט רנט סי' א)"(ביאורים "c"prtle:ק

enk ezeyxa epi` ixwin dlifbc enkc d`xp

mewna zgpen `idyk `wec mpn` ,dcia` ok

aye xaer lkl xwtdk iedc xnzyn epi`y

ipdne ezeyxn d`vi xaky dcia`d ixwin

,ye`i daxnzynd mewna `idyk la`

ye`id da ipdn `le ezeyxa ixwin`lc ,

e`l efe dcia` iab wx ye`i `pngx dzaix

'i sirq] q"x oniqa x`eank ,dcia` dny

e`l xnzynd mewna zgpenykc [d"bda

dcia`a o"anxd azk d"eyn ,dcia` dny

ly xney `edc oeik dxifgdl n"r dlhpyk

,`nrh i`dn `ede ,ye`i ipdn `l milrad
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milrad ly xnzynd mewna zgpenc oeikc

zgpenyk f"tle .ezeyxn d`vi `l ixd

`le exivgk ied xnzynd mewna dcia`d

e`le dxnyn egely eli`k iede egelyn rxb

."ye`i ipdn `le dcia` dny

מועיל אינו שיאוש סובר הנתיבות היינו,
במקום הנמצא וחפץ אבודה, אינה אם

וע אבידה איננו בו"המשתמר מועיל לא כ
אין הסדר: את הנתיבות הופך בכך יאוש.
אלא ברשותו, לחפץ אבידה משומר לומדים
נלמד יאוש קודם אבידה מגביה להיפך

וע המשתמרת שברשות מועיל"מחפץ אין כ
יאוש. בו

אפרים במחנה ז)וכן סי' חצר דן(קנין
תוס' דברי ומביא בה עסוקים שאנו בשאלה

ורמב התוס'"ומרדכי בדעת ומסביר ן.
בדבר לו קונה חצרו שאין שדעתם שכשם

ה להימצא, עתיד מועיל"שאינו שיאוש ה
ברשותו. כזה מחפץ

ור' תוס' בין מחלוקת שזו ונראה
הרשב לבין הכהן והר"אביגדור וכן"א ן.
והנתיבות הקצות בכך הרמבנחלקו ן"(ושיטת

שונים) לפירושים האםנתונה מחלוקתם מקור .
שמתיאש החפץ כאשר ליאוש משמעות יש
היא יאוש ברשותו. או בחצרו נמצא ממנו
החפץ כאשר החפץ בעל על כפויה פעולה

בו בעליו פעולת מיכולת חזויוצא ב"(עי' ק"א
א) האםיח, היא, בה שנחלקו והשאלה ,

כאשר יאוש ומחמתה החפץ, העלמות
שמבחינת לדמיון נחשבת ברשותו, החפץ
או מאומה, שינה לא הקניינית המציאות
זו ולדעה האמיתית. המציאות היא שהיא
עתיד שלא דבר קונה אינה שחצר כשם

ה אדם, ומכל ממנו ואבוד חצרו"להימצא ה
דברים לו שומרת ואינה לו קונה אינה
רשותו. בתוך הם אפילו מהם שהתייאש

שנאבד"והנ בדבר היא במחלוקתם מ
הרשב לשיטת בחצרו. אדם ומכל א"ממנו

ור'"והר התוס' לשיטת מועיל, אינו יאוש ן
להוציאו היאוש מועיל הכהן אביגדור
גם אולם זכה. והמוצאו בעליו מרשות
האבידה אם הכהן, אביגדור ור' לתוס'
בגדר היא אין שימצאנה, סיכוי שיש במקום

ממנה. מתיאש ואין אבידה
הרמב בדעת האחרונים נחלקו ם"ו.

ד."והראב
מציעא עבבבא lzekae:ב)"(כה lba `vn"

."ely el` ixd ± oyi'עובתוס ד"(כו ה"א
lralכתבו:דשתיך) exivg dil ipwile z"`e"

dpew xvg oi`c l"ie lzekd lral e` lbd

enk mlerl ep`vni `ly zeidl lekiy xaca

."lzekd iaera rpven `edy `kdכ"וכ
ט)"(פש"הרא סי' .ב

פטם"והרמב ואבידה גזילה ה"(הל' כתב:ח)"ז
`ly el dpew mc` ly exivge li`ede"

lra dpwi `l dnl x`aziy enk ezrcn

t"r` oyid lzekd jezay oenhnd df xvgd

lral ef d`ivn didze miixen` ly `edy

,xvgdmixg`l `le el dreci dpi`y iptn

mc` lkne epnn cea` oenhnd df ixde

mc` ly dcia` dne .e`ven ly `ed jkitle

in dz`vne epnn ca`z xy` dxez dxn`

z`vi mc` lk lv` dievne epnn dcea`y

lw mc` lkne epnn dcea`y mil dltpy ef

mlern ely did `ly ipencw oenhnl xnege

ly `ed jkitl mc` lkne epnn cea` `ede

."e`ven

למוצאו עשוי שאינו שבדבר עולה
בדבר אולם לו, קונה חצרו אין לעולם

לו. קונה חצרו למוצאו עתיד שהוא
הראב הרמב"ז. על השיג "dneם:"ד

edf `"` .'eke dxez dxn` mc` ly dcia`
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miay dcia` ,daeyz eilr yiy xnege lw

dkfz lbd lbay dcia` la` mid dkfz inl

itl o`ka mrhd la` ,oyi lzek oke eilral

eilra `diy jixve zxnzynd xvg dpi`y

."ixvg il dzkf xn`ie ecva

האזל הרמבבאבן הראבם)"(על על ד"כתב
ye`icכך: `ed c"a`xd zrcc d`xp"

`l xvgda dkefc oeike ,ipdn `l ezeyxa

."mc` lkn dcea` iedc dn k"g` ipdn

בתוך משלו יאוש כי שסובר מדבריו נראה
שיטת עם ומסכים מועיל. אינו רשותו

והר"הרשב ן."א
הרמב שיטת לגבי האזל:"ח. באבן כתב ם

ezeyxa ye`ic s`c l"i m"anxd zrcae"

z`vnpy dry dze`a rcei epi` `edy s`

y`iizn `ede`vni seqalc oeik n"noi` ,

`l dca` ied `lc dn lre dca` my f"r

.ye`i ipdnla`mc` lkne epnn dcea`a

ezeyxa iedc dn llk ipdn `lt"krc oeik

,dca` my f"r yi k"r dp`vniy cner epi`

."ye`i ipdn dca` my yic oeikeלגבי
יאוש"הרמב מועיל שאינו היא שיטתו ם

וע ימצא, שלבסוף אבידה"בדבר שם אין כ
החפץ אם אולם יאוש. בו מועיל ולא עליו
על שומרת חצרו אין אדם ומכל ממנו אבוד
מבעליו. להוציאו יאוש ויועיל האבוד החפץ

אפרים המחנה דבריווכן תחילת (שהבאנו
הרמבלעיל) מלשון שעתיד"מדייק שבדבר ם

יאוש. מועיל אין ברשותו ונמצא להימצא
אביגדור ר' לשיטת מתאימים אלו ודברים
שאינו בדבר מועיל שיאוש ותוס' הכהן

להימצא. עתיד
האו הסיק וכן הרמב"ט. מדברי ם:"ש

lkn dcea`ac k"b epiax zrcc x`azne"

`wtp epnid dca`pc rci `lc b"r` mc`

s`c epiax ixacn x`azn dpde ...dizeyxn

oeik xnzynd milrad zeyx jez `ed m`

zeyxn rwtp mc` lkne epnid dcea`c

."milrad

הראב האו"ובשיטת מסיק "gkeneש:"ד

xfeg xnzynd edcy jezay c"a`xdk dfn

."ezeyxn rwtp `l okle eilral dkefeוסובר
וכרשב"כר ממש"(אעא"ן שונה שבדרך כ"פ

.לעיל)
מחלוקת כי למסקנה, מתבאר י.
שאינו דבר בדין לפנינו ואחרונים ראשונים
לשיטת רשותו. בתוך שנאבד להימצא עתיד
מוחזק החפץ יאוש מועיל שאין הסוברים

וע ברשותם בו"לבעליו מחזיק אפילו כ
לבעליו. להשיבו צריך הוא המוצא עתה
המוצא יאוש שמועיל הסוברים לשיטת

בו. מוחזק
המוחזק המוצא יכול האם היא והשאלה

לומר il"עתה miw"הכהן אביגדור כר'
כמותו. וכסוברים

בכללי il"יא. miw"בכנה ג"המרוכזים
הגב"(חו יכולי)"מ שהמוחזק הוא פשוט דבר

וה לי קים קים"לטעון לטעון שיכול לכאן ה
ואבן ותוס', הכהן אביגדור ר' כדעת לי

ואו הרמב"האזל בשיטת ועי"ש באות"ם. ש
עפ לטעון שיכול וכן"יג מרבוותא, שנים י

אם כיחיד לי קים לטעון שיכול טו באות
זה בדין ונותנים נושאין הראשונים אין

וע שלפנינו. במקרה נראה וכן כ"לכתחילה
לי. קים לטעון יכול הדין מעיקר

ע ונתפס הנאבד החפץ אם י"אולם
אלא אדם ומכל ממנו אבוד אינו המוצא

שלכו נראה להימצא. להשיבו"עתיד צריך ע
בו. מועיל היאוש שאין מפני לבעליו
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מה סימן
בשכר חסדים גמילות

שאלה
מצוות עבור שכר לדרוש מותר האם
או חולים לבקר כגון: חסדים, גמילות

מתים? לקבור

תשובה
בכורות במסכת עא. נאמרא)"(כט

miliha,במשנה: eipic ± oecl exky lhepd"

± ycwle zefdl ,oiliha eizecr ± cirdl

did m` .dlwn xt` ext` dxrn in einin

ewyne elik`n ± eznexzn ed`nhn odk

ozepe ,xengd lr eaikxn ± owf did m`e ,ekqe

."lretk exky el

אחרים עבור שנעשות במצוות המדובר
או לדון כגון חסדים. גמילות בעשייתן ויש
מי לקדש או חטאת מי להזות וכן להעיד
חסד גמילות לשם עשייתן אין בכולן חטאת
לזקוק חסדים גמילות בעשייתן יש אולם

ואעפ כך."לכך, על שכר נטילת נאסרה כ
עדותו וכן בטלים שדיניו שהדין ונראה

ועכ מדרבנן היא והזאתו אינה"קידושו פ
ישנו אלא השכר, מנטילת ישירה תוצאה
של נוספת והוראה שכר ליטול שלא ציווי
כבר אמנם אלו. במקרים ודוקא לנוטל קנס
ליטול מותר מסויים ששכר רואים מהמשנה

להלן. בכך ונדון כפועל, שכר כגון
dcediובגמרא: ax xn` ?ilin ipdpn"

`xw xn`c :ax xn`(ד izcnl(דברים d`x

.mpga mz` s` mpga ip` dn ± 'ebe mkz`

ip` dn ± idl` 'd ipev xy`k :ikd inp `ipz

..."mpga mz` s` ,mpgaי:"וברשn"d `pn"

dxez cenlze d`xed lr xky oilhep oi`c ±

."cnliy

שכר ליטול האיסור אף נלמד זה ממקור
בשו כמבואר מצוות, עשיית הרשב"על ש"ת

תעד) d`fd:(סי' xkyc `xnba ixn`we"

d`x aizke devn `idy itl xeq` yecwe

,mpga mz` s` mpga ip` dn mkz` izcnl

mind ieln xnelk ,ixy ielne d`ad xkyc

lhazny egxhe eleha meyn xt`d z`ade

`l` mpi`e z`lnle `iadl gxehe ezk`lnn

la` ,devn ielne d`ada oi`y devn ixiykn

."devn yi d`fde yecwa

תשב"וכ בספר קטן"כ תקכה)ץ :(סי'
mixcpc inlyexi"'d dev xy` zevnd dl`

s` leki .mpga mz` s` mpga ip` dn 'ebe

izcnl d`x l"z mixteq xkye micnln xky

mpga mihtyne miwg mihtyne miwg mkz`

o`kn ,mixteq xkye micnln xky `l la`

."cenil xky gwil xzeny di`x

הטור"וכ שלו)"(יוכ סי' oipra:ד opixn`e"

mpga mz` s` mpga ip` dn zevnd ziiyr

xky la` ,xeq` cenilde dnkgd xky jklid

."xzen dlhad xkye gxehdהט באר ז"וכן
ב)"(יו שלו, והגרד ז)"(יוא". אות שם באר:ד

opixn`c"וב פ"(בספרי ע"ק וסנהדרין ב' א')"א ג
deevny lke eteb zcia` df el ezeayde

zexekac c"ta y"nk f"r xky lehil xeq`

א')"(כ dcia`a".ט oke

הגר מדברי ליטול"ב. שאסור מבואר א
אם אולם אבידה. השבת מצות על שכר
יכול מההשבה כתוצאה נפסד המשיב

המשנה כדברי שכרו על פ"(בלהתנות ב"מ
il:ט)"מ oz el xn`i `l rlqn lha did"

qyi m` ,lha lretk exky el ozep `l` rl
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my oi` m` ,oic zia ipta dpzn oic zia my

."mcew ely dpzi in ipta oic zia

אבידה להשיב חייבה התורה היינו,
לו מותר יופסד המשיב אם אולם בחינם.

האבידה בעל בפני שכרו על (כגוןלהתנות
ב – להצילו ויכול בנהר שנשטף ע"חמור קטו ב"ק

ביבמשנה) בפני או מי", בפני לו אין ואם ד.
קודם. שלו להתנות

הרא"וכ פ"(בש"כ כד)"מ סי' ab:ב lr s`e"

elit`c .dcia` zayd lr xky lehil xeq`c

`xezin epiid xkya dpirh ixn`c opaxl

,dwixtclehil xeq`c ecen dcia`a la`

xkydyerdyk `wecc oizipzn gken oke .

lretk exky ozep dk`lnn lhazne dk`ln

xeq` dk`lna weqr did `l m` la` ,lha

weqr `edy `zyd n"n .xky lehil

lehil leki daydn dxez ezxhte ezk`lna

."xky

ב במסכת עמ"ג. פריקתא)"(לב כי נלמד
על אבל בחינם להיעשות צריכה בהמה
נלמדו אלו דינים שכר. ליטול מותר טעינה
מסבירה הגמרא ובהמשך הכתוב מגזירת

בע צער יש שבפריקה ובטעינה"בטעמם ח
בע צער ח."אין

המצוות מן לאיזה השאלה נשאלת
למצות האם אבידה, השבת מצות הושוותה

וא הפורק"פריקה, כאשר פריקה על אף כ
שכר. וליטול להתנות לו מותר יהא נפסד
אבידה, להשבת דומה טעינה שמצות או

הוא"וא בפריקה שכר ליטול האיסור כ
מותר ובטעינה נפסד, הוא אפילו מוחלט
הוא אלא בטל אינו אם רק שכר ליטול
גם זו שאלה העלה מטעינה. כתוצאה נפסד

ע"(בן"הרמב לב .א)"מ
הרא זו בשאלה פ"(בש"כתב כח)"מ סי' :ב

devn dl yxtn .'eke wextl dxezd on devn"

.mpga oerhl `le mpga wextl dxezd on

.xkya dpirh mpga dwixt x"zc `dl `pipz

ol `niiwe .mpga dfe df xne` oerny iax

.opaxklkn lhae iept `ed elit` dpirhe

oerhl dvex ipi` xnel `ed leki dk`ln

xky il ozz `l m` jnr mpga."

הרא מדברי פריקה"למדנו שמצות ש
אבל אבידה, השבת מצות לדין דינה שווה
על להתנות רשאי הטוען טעינה במצות

הרא מרחיב הסימן בהמשך בעניין"שכרו. ש
וכ עליו. להתנות יכול אשר השכר כ"גובה

ערב)"(חוהטור סי' שמקורו"והבמ ציין י
ש."מהרא

ישנו טעינה במצות כי מדבריהם עולה
לעשות צריך שאין התורה של מיוחד גילוי
פריקה מצות ואילו בטל, הוא אפילו בחינם
הוא ואם מצוות, ולשאר לאבידה הושוותה
במלאכתו עסוק הוא ואם בחינם חייב בטל

כך. על שכר לדרוש רשאי
הר ען"ד. הראב)"(לב על וז"חלק ל:"ש

,mpga wextl dxezd on devn xn`w ikd"

la` rlqd on lha epi`yk `wecc `"i

sicr `lc lha lretk el ozep lha didyk

oeia` ja didi `l ik qt` o`k ixwe dcia`n

iedc opixn`w lhaa `l` ,mcew jly ±

lha mc`a elit` xkya dpirh f"tle ,mpga

xrv dwixta `ki`c oeik ,ipira xeegn epi`e

la` ,mpga aiig rlqd on lha elit` g"a

lk xkyac dca` x`yk dl `ied dpirh

`de mpga lhaa la` ,lha did `ly

dixn car `l ikc dwixta onwl opixn`c

e`l `ziixe`c g"arvc b"r` xkya dicda

xkya `l` g"a xrva aiign `lc meyn

oeikc `pngx dil qipwc `ed `qpw `l`

edi`c idp dicda ciar `le dixn `edc

exky lhep g"arvc devn meyn cin wixt
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."`qpw meyn dixnnבנ"והו אף יז"(בי"ד מ
.ב)"ע

הר מדברי דומה"עולה טעינה שדוקא ן
בגלל פריקה אבל אבידה השבת למצות

צעב ממלאכתו"מצות נפסד הוא אפילו ח
הב בחינם. לעשות הר"חייב לדעת ציין ן"י

ובד הסימן, ערב)"(חומ"בהמשך סי' הביאמ
הר דעת הרא"את לדעת בניגוד והטור."ן ש

ס"(חוע"בשו ערב סי' כראו)"מ ש"פסק
דבריו."והרמ על העיר לא א

לפי הר"ה. מצוות"ד שאר שכל עולה ן
מתים"גמ קבורת או חולים ביקור כגון ח

גמ שאר כגון"(או לחבירו אדם שבין מזדמנות ח
בפריק עזרה או טרמפיסטים אולקיחת משאית, ת

את להעביר או לנצרך, כבדים סלים להעלות
וכד') לילדים הואהכביש אם כאבידה, דינם

חסד לגמול חייב ויכולבחינם,בטל
נפסד הוא אם רק שכרו על להתנות

שעה. באותה בה שעסוק במלאכתו
הרא דברי לפי דבריו"אולם אשר ש,

בשו גמ"נפסקו מצוות שאר של דינן ח"ע,
אין שכן טעינה למצות שווה להיות צריך

צעב צעב"בהן בה שיש בפריקה ודוקא ח"ח,
אבל אבידה, השבת כדוגמת בחינם נצטוינו

גמ מצוות יהיה"שאר דינן לכאורה ח
ולפי יכול"כטעינה. בטל אדם אפילו ז

שכר. אקבל לא אם אעשה לא לטעון
השבת מצות מדוע מובן לא ולכאורה

הרא לפי בחינם חייב יהא שהרי"אבידה ש
צעב אין בה מכיון"גם ואולי ישיר. ח

צער יהא גופא האבידה מהשבות שבחלק
לפריקה."בע המקרים בכל דינה הושווה ח

שבמצות כיון להיפך, לטעון ניתן אמנם
צעב אין אבידה ואעפ"השבת נאסר"ח כ

שה ראיה מכאן שכר בכל"לדרוש ה

וצ ע."המצוות,
הרמ פסק רסא)"(יוא"ו. סי' epi`y:ד a`d"

lenl dvex epi`y lden o`k yie ,lenl rcei

,df ldena xerbl c"al yi ,xkya wx ,mpga

daxc`e ,mdxa` rxf ly okxc df oi` ik

cner m`e .lenl mdl epziy oixcdn milden

,exky el zzl zbyn yi`d ci oi`e ,ecxna

,elenl miaiig c"ay a` el oi`y ink ied

xg` oi`y xg`n ,eze` oitek eid c"a okle

leniyתע"(רשב סי' ".ב)"א
הרשב מדברי העתק והגר"ודבריו א"א.

מיבמות א)הביא ישראל(עט, מסימני שאחד
שלכו ומשמע חסדים. גומלי כופים"היא ע

וא בחינם, הרא"אותו לשיטת קשיא ש"כ
השו"ולשו מדברי נסתרים שדבריו ע"ע
מ."בחו

הנ עי"וכן לט "mewnacכתב:א)"(נדרים

xewad lr xky oilhepy(חולים=)i`yx oi`

`id `cixb devnc dcinrd lr xky lehil

,devn ziiyr lr xky lehil mc`l xeq`e

iptn xky lawl xzen daiyic xewaa la`

z`vle exwal `l` xewa zevna aiig epi`y

."`l elv` my ayil la`

הוא שאף רופא מדיני ללמוד ניתן וכן
בגמ ליטול"עוסק ואסור החולים כלפי ח

מלאכתו. עצם על שכר
וע שאע"ז. נראה הסברא"כ שמצד פ

הרא והשו"לשיטת מצוות"ש להקיש יש ע
חבירו עם חסד גומל ולפילטעינהשאדם ז",

בכ בשכר, אלא לקיימן חייב אינו ז"אדם
לפריקה כולן דוקאהושוו אבידה ולהשבת

א"וע אלא שכר, עליהן ליטול אין הוא"כ כ
את לקיים כדי ממלאכתו להיבטל צריך
שטעינה היא שסברתם וכנראה המצוה.

גמ של עשה מצוות כל משאר ח"שונה
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שכר, ליטול במפורש התירה התורה שעליה
מצוות, שאר כל על ולא עליה רק אולם

צ ב."ועדיין
מציעא בבא במסכת נאמר עח. א)"(לג

`ezcaבמשנה: ± eia` zca`e ezca`"

."mcew ely ± eax zca`e ezca` ,zncew

dcediובגמרא: ax xn` ± ?ilin ipd `pn"

`xw xn` :ax xn`ט l`ו)"(דברים ik qt`

.mc` lk lyl mcew jly ± oeia` ja didi

envra miiwnd lk :ax xn` dcedi ax xn`e

."jk icil `a seq ± jkרש "lkי:"ופרש

elihd `ly it lr s` ± jk envra miiwnd

zxeyn miptl qpkil mc`l yi ,aezkd eilr

cqtda `l m` ,mcew ily wcwcl `le oicd

ler eilrn wxet ± wcwcn cinz m`e ,giken

jxhviy seqe ,dwcve micqg zelinb

."zeixal

הקושיות כל אף על לענייננו ומכאן
בחינם. להיעשות צריכות מצוות

מו סימן
תיווך דמי תביעת

בת השלום משפט של"בבית דינו נדון א
מתווך של שכרו שילם שלא נכס שוכר
על להשכרה, העומד נכס על הודיעו אשר
שהתבררה טענה טען הנתבע ששכרו. אף
על למתווך חתם שכאשר כנכונה
בתור פעל תיווך דמי לשלם ההתחייבות
חברה בישראל המייצגת חברה של נציג

פוטר"מחו והוא פורקה מישראל החברה ל.
חברה של כוח בא בתור מכן לאחר ממנה,
חברה אותה את לייצג הוקמה אשר אחרת

וע"בחו הנכס, את ושכר בא הוא אינו"ל כ
חתם כאשר שכן כלום למתווך לשלם צריך
עובד היה שכירות לתשלום התחייבות על
את שכר כאשר ואילו אחת, חברה של
אחרת. חברה של עובד היה בפועל הנכס

oey`x"בעיתון xewn"עש פר'"(גליון ק
כ תשס"בראשית תשרי המקרה,ו)"ה הובא בו

על התבסס קליין מנחם השופט כי נמסר
ישמ ממרכז עברי במשפט ע"סיוע אשר י"ע

ופסק"ביה נתניה, מכללת של למשפטים ס
את לחייב להלן שיובא המדרש פי על

הסכום. מלוא את למתווך לשלם השוכר
מובא השופט התבסס עליו המדרש

בסנהדרין עמהגמרא dil:ב)"א-ע"(צא xn`"

xehtl oileki dnype seb :iaxl qepipehp`

dnyp :xne` seb ?cvik ,oicd on onvr

lhen ipixd ± ipnn dyxity meiny ,z`hg

,`hg seb :zxne` dnype .xawa mnec oa`k

xie`a zgxet ipixd ± epnn izyxity meiny

xacd dnl ,lyn jl leyn` ,dil xn` .xetvk

,d`p qcxt el didy ,mce xya jlnl :dnec

ipy ea aiyede ,ze`p zexeka ea dide

el xn` .`neq cg`e xbig cg` ,mixney

.qcxta d`ex ip` ze`p zexeka :`neql xbig

lr xbig akx .mlk`l m`iape ipaikxde `a

lra `a minil .melk`e me`iade ,`neq iab

± ?od okid ze`p zexeka :odl xn` .qcxt

?oda jldl milbx il yi melk :xbig el xn`

?ze`xl mipir il yi melk :`neq el xn` ±

oce `neq iab lr xbig aikxd ± dyr dn

`ian `ed jexa yecwd s` .cg`k mze`

."cg`k mze` oce ,seba dwxefe dnyp
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השופט"עפ כתב זה מדרש מצוטטי (כך
xaecn:בכתבה) m`d dpyn df oi` icicl"

xbig cg`y mixney ipya ,dnype seba

szeyna mileern ipya e` ,`neq cg`e

`ed xqnd .jeezn ly epenn ciqtdl oeiqipa

,dfn cxtpa df ly epic xfbii `l :xexae cg`

aikxie mitzey mze` dyri oicd zia `l`

."oick mze` aiigie df b"r df ± mze`

מבוססים."ולענ לא מאד הדברים ד
היכולת ממש, בו שאין דבר הוא מידע
בין מידע העברת על ממון תשלום לחייב
או כלכלי בייעוץ אם ובין בתיווך זה אם

מ נובעת וכד' מקבלהתחייבותהדרכה
של ולימודו טרחתו עבור לשלם המידע

הרמב וכדברי המידע, יעוץ"מוסר בענייני ן
el".רפואי: xkn eznkg"זה שאין וברור

קניין ואף כלום, משך לא שהרי רגיל קניין
ידע, העברת על חל לא סיטומתאסודר (ולגבי

ערוה עי' באחרונים חו"דיון רא)"ש סי' אלאמ
התחייבות את קיבל המידע שמוסר מעת
מתחייב פיו על לעשות והתחיל המקבל
שלפנינו בשאלה אולם בתשלום. המקבל
כאדם ולא כוח כבא קיבל המידע מקבל

וע אינה"פרטי, ידו וחתימת ההתחייבות כ
את מלייצג שפסק לאחר אותו מחייבת

שהתפרקה. החברה
הרא כתב מתווכים"כך בענייני ש

שו הרא"(=סרסורים, א)"ת סי' קה כלל :ש
ly xeqxq didy oerny lr :mzl`yye"

dvxzpe iel lv` jlde ,ezia xeknl oae`x

ik ,iell xeknl oae`x dvx `l aeye ,ezepwl

raez dzre ;xg`l exkne ,e`pey did ik xn`

`l .oae`xn ezexqxq inc ,xeqxqd ,oerny

s`e ;zern el oae`x aiigzp dna `prci

xeqxq `dz :el xn` ik ,o`k oi` dreay

`le ,ezepwl iel mr xace jlde ,izia xeknl

m` ike .ezexqxq lra f` ,iell exknl dvx

oerny did `le ,xg`l oae`x exkn jk

e`a xeqxqoernyl oae`x ozi dnl ,gwn ez

dnk cg` gwna yiy mei lka miyrn ?melk

in lk ,dcedil dfe iell xqxqn df ,mixeqxq

minrte ;ezexqxqa dkf ,eci lr gwnd xnbpy

ozep epi`e ,oeleafl envra xken gwnd lray

,`ed heyt df ik .melk ezexqxql

,mipkcyde mixeqxqdy`la xacd xnbp m`

melk ozep xkend oi` ,xeqxqxg` m` i`ce .

dvx `le e`pey iely xn` ,xeqxqd d`xy

did df ,iell exkn jk xg`e ,el exknl

,df oecpa la` .exky el ozil jixve ,ze`nx

."melk el ozil aiig epi`..
שחתם מי לשלם צריך תיווך דמי
אבל רווח, בו ועשה המידע את כשקיבל
הנחשבות שונות חברות שתי לפנינו כאן
אמנם ואם שונות. משפטיות לישויות
מתוך ולא וביושר, כדין פורקה חברה אותה
מסיבות אלא התיווך דמי של רווח כוונת
חברות שתי לפנינו ישנן הרי אחרות,
לישות נחשבת אחת שכל וכיון שונות,

אע שונה, ממציאת"משפטית הרווח שאת פ
מהחברה שפוטר העובד הביא המקום
השניה החברה את מחייב מה הראשונה,
היא אותה שהמחייב כרחך על בתשלום?
ונדון העובד. פעולת ולא מהמתווך ההנאה

לקמן. כך על
רבי של ממשלו השופט שהביא הראיה
למציאות כלל דומה אינו לאנטונינוס
בשני מדבר רבי של משלו שלפנינו.

שכ באותה"עבריינים חבירו עם משתתף א
העבירה לעשות יכול אינו וזה עצמה עבירה
לבדו, העבירה לעשות יכול אינו וזה לבדו
אולם העבירה. נוצרת שניהם בשיתוף ורק
כאן שאין מפני ראשית לכאן, דומה זה אין
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בידע שימוש ישנו מוכחת, עבירה כוונת
לא ואם כשרות, בדרכים אליו שהגיע
של תוצאה שכל התחייבות על החתימוהו
בדמי תחייבהו בו שימוש או הידע העברת
אם וכי המחייבו. דבר בשימוש אין תיווך

במקרה שמע והפקתראובן ריגול בכונת (ולא
עלרווח) לשמעון פרטים מוסר המתווך את

הוא לעצמו ושכרה והלך להשכרה חנות
מחייבו מה למתווך? כלשהו דבר חייב
וראה ברחוב הלך כאילו יהא ודינו לכך?!
אותה להשכרה חנות על המכריזה מודעה
בפשטות מכן, ויותר לשמעון! המתווך הציע
ישרה ולא ממתווך הצעה שקיבל ראובן
את שכר ושמעון לשמעון, ומסרה בעיניו

מכך)הנכס רווח אין לא(ולראובן ראובן אם ,
הוא המידע הוצאת אי על למתווך התחייב

הפסיד. והמתווך למזיק, נחשב אינו
התיווך הצעת מקבל את ראה השופט
בעצמו, מתווך כעין פרטי אדם הוא כאילו
פעם לחברה, אותה ומוסר הולך אשר
את מחייבת וחתימתו לאחרת, ופעם לאחת
את לה ימסור אשר החברה את וגם עצמו
קבלה המידע מקבל כך, זה אין אבל המידע.
החברה חתם, ובשמה מסוימת חברה בשם
את לשכוח צריך וכי יעשה, ומה התפרקה

ע שידע מה הוא"כל וכי הקודמת? החברה י
העברת ואיסור סודיות הצהרת על חתום
שכיר הוא דבר סוף המתווך? כלפי מידע
התפרקה והיא חתם ובשמה החברה של
שקיבל במידע בשימוש אסור הוא ואין

מדיני"גלגול"ב חייב הוא אולם הקודם.
מחבירו. נהנה

אשר מתנה לו העניק שחבירו אדם כל
רוצה"בדר והוא בממון נקנית היא כ

בתשלומי אותו מחייבים בחינם ליטלה
נהנה מדין וקממון מחזר". שהוא במקום ו

שחייב והינהו אחד ועמד הנאה אותה על
שכרו. מלוא לו לשלם

צדדים מג' חבירו את מקיף לגבי כמבואר
עליו מגלגלים הרביעית את וגדר ניקף ועמד
הצדדים שלושת עבור התשלום כל את

בתשלומם השתתף ע"(בשלא כ וכב)"מ פ".
ס"(חוע"בשו קנח סי' swipd:ו)"מ m` oke"

dlib ixd ,ziriax gex xcby `ed envr

,zegex dyly ly d`vedd ivg ozepe ezrc

."mdipy ly milzkd eid m`

חבירו לשדה היורד דין לכך, מ"(בדוגמא
ע הרמבא)"קא וכפסק פם", ואבדה גזלה י"(הל'

rhp:ז)"ה elit` zeyxa exiag dcyl cxeid"

lr ecie el oiny rhil dieyr dpi`y dcy

lr dxizi d`vedd dzid m`y ,dpeilrd

lr xzi gayd m`e d`vedd lhep gayd

ezy` iqkpa lrae ,gayd lhep d`vedd

cxeik da wlg el yiy dcya szeyde

."dpeilrd lr mcie mdl oinye od zeyxa

הרמ פסק רסד"(חוא"וכך סי' oke":ד)"סמ

,daeh e` dlert exiag mr dyery mc` lk

`le li`ed icnr ziyr mpga :xnel lkei `l

exky el ozil jixv `l` ,jizievשני"(ר פ' ן
גזירות) הגר"ועיי".דייני בביאור וכתב"ש א.

המשפט נתיבות בס' כך סעל ז)"(ביאורים :ק
oebk ,egiaydy epiide .daeh e` dlert"

,mlyl aiig ,inr xec e` inr lek` el xn`y

b"q zeaezk] ipiic ipy wxt o"xa `icda d"ke

wfidd on elivnyk la` ,[s"ixd itcn `"r

itke ,dcia` zaydke ix` gixank epic

."o`ka el` mipic ex`azpy

הודיע ולא עשה אפילו היא זו ודוגמא
כמה אחת על מעשה, לאחר רק אלא לנהנה
אחר ובא חיפש עצמו שהוא במקום וכמה

כמקובל. שכרו לו ליתן חייב והינהו
הגר"הראשל שליט"צ יוסף כתב"ע א
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אומר"בשו יביע חו"(חת ג)"ח סי' "zn`ae:מ

b"g mdxa`l xekf 'qa izi`xyערך"(חו מ
`efiשכר) dyry mc`a oiirl yie ,azky

oi` aexd lry ,exiagl zexqxq e` dlert

onf xare ,zexqxq inc lehil epxira jxcd

`a onf xg` aeye ,xac epnn ywia `le

oreh exiage ,ezexqxq xky raeze xeqxqd

i`ce ,dzr cr epnn ywia `ly dnny

i`ce wzycn opixn` i` oeir il jixv .lgny

eilr lawl t"kr jixv didi `ny e` ,el lgn

did enr dyryk dlgzny ,mzq mxg

.c"zkr .xky lehil zpn lr dyery ezrca

xekf axd ly enewna `wec edfy d`xp mle`

xky lawl mkxc did `l aexdy mdxa`l

,epinewna ok dyri `le ,zexqxqo`k ik

`l elit` ,zexqxq inc lehil heyt bdpnd

xkend z`n dehvpikcxnd a"eik y"nke .

mipne`d z` xkeyd wxta(שמו c"zfe,(סי' ,

cnl a"dra el xn`y cnln ,m"xdn l`yp

xac mey el xcp `le ,ipa z`לו קבע (=לא
כך) על cnlndשכר `ayk onf xg`le ,

li`ed ,xac mey el ozil dvx `l ,eraezl

el mlyl jixvy ,aiyde ,melk el xcp `le

enk ,hrn od ax od ,cnily onfd itl

akrl el oi`e .xg` mewna ozil milibxy

`nrh epiidc l"pe ,ikcxnd 'ke .egxeh xky

l"iwcn rxb `lcא)"(ב קא, jezlמ cxeid

dnk oicne` ,zeyxa `ly exiag ly dcy

drhepl ef dcya ozil dvex mc`1k"ke .k"r .

`"xbd ixe`iaaס קפה יג)"(סי' yxityק ,

t"r` xky lhepy xeqxqc `nrhc ,m"xdn

oick iedc ,envrn `a xeqxqde ,egly `ly

,drhpe zeyxa `ly exiag dcya cxei

n"aa opixn`c(א dlib(קא, m`e ,el oinyc

lr ecie ,dil opiniiy ,dil `gipc ezrc

`"xbd cer k"ke .k"r .dpeilrdס פז ק"(סי'
oicnקיז) iedc m"xdn azk zepkcyd oicy ,

dzid m`y ,zeyxa `ly exiag dcyl cxeid

dvex mc` dnk oicne` ,rhil dieyrd dcy

.y"r .drhepl ef dcyl ozilנפסקה זו (והלכה
פ"ברמב ה"ם ואבידה גזלה מהל' וטוש"י סי'"ד, ע

ס ".א)"שעה
ה"וא לו"כ חותם היה לא אפילו כאן ה

בצורה מהמתווך נהנה סוף שסוף כיון כלום
מקום את החליף שהוא אפילו ישירה,
כיון אחר, במקום לעבודה ועבר עבודתו,
המתווך, מן נהנתה עובד הוא בה שהחברה
כמקובל תיווך דמי לו לשלום שחייב ודאי

בשוק.
ממונות דיני ירושלים, – דין פסקי ועי'

יהדות פס"(חובירורי רכא)"ג בעמוד פסקד
לשלם שצריך מעצמו, שבא מתווך בענייני

ועאכו שכרו, בצורה"לו ממנו שנהנה כאן כ
ישירה.

שו1. חו"ועי' ס"ע שלה סי' שהרשב"מ (ח"א והש"א חולק תקמה) סי' ס"א (שם כרשב"ך צידד ג) א"ק
כמהר שהרשב"ולא יראה המעיין אולם לשלם,"ם. חייב הנהנה שכל העקרון עצם על חלק לא א

הר מקור הוא בר"להיפך כמצויין כתובות של אחרון בפרק חודש"ן תשלום לגבי חולק אלא שם, ן
בממון. המוחזק מצד מחלוקתו ומקור דוקא, העיבור



נחלתו חבל

314

מז סימן
הגנב מבית שלו את הגונב

שאלה
ראה הימים באחד אופנים. נגנבו לאדם
האם אחר. אדם של בחצר אופניו את
או משם, אופניו את לקחת לו מותר

וע לדין לתובעו בי"שצריך את"י להוציא ד
אופניו.

שמעון את שגזל ראובן דומה, ומקרה
ראובן. מיד ממונו להוציא יכול אינו והוא
הגזלן מרכוש חלק או ממונו התגלגל והנה
או אצלו לעכבו רשאי האם שמעון ליד

לבישצרי לפנות את"ך לעכב ידו על ורק ד
ממון לגנוב יכול אם הדין מה וכן ממונו.
הגזלן של חפץ לגנוב או הגזלן של

שנגזל? לממונו כתמורה

תשובה
קמא בבא בתוספתא הל"(פא. ח)"י

`zנאמר: mc` lehi l` xne` ba ba oa"

did oke ,apbk d`xi `ny mixg` zian ely

ely z` mc` aepbi l` :xne` ba ba oa

`l` apbk d`xi `ed s` `ny apbd zian

ecin ely z` `ivene eipiy z` xayn1."

לחצר להיכנס לאדם שאסור מדבריו עולה
וטעם שלו. את ליטול בגניבה חבירו
הקניינית מהסיבה לא נראה האיסור
יראה שלא אלא שלו, אינו הנגנב שהרכוש

כגנב.
יראים קכד)בספר זה(סי' איסור מונה

מל תגנובו':"כחלק 'לא של l`ת l"z"

[aepbz `l] hwinl n"r aepbz `l ,eaepbz

xne` ba ba oa .'de 'c inelyz mlyl n"r

`ny mixg` zian jly [z`] aepbz `l

el xen`e eipiy z` xeay `l` apbk d`xz

."lhep ip` ily z`

בסמ האיסור הובא קנה)"(לג"וכן ,ת
רסב)"(לק"בסמ לרבינות תשובה בשערי ,
פה)יונה סי' ג ובשאילתות(שער נח, (פר'

ד) .שאילתא
רכד)ח"ובמנ לדעתם(מצ' שהאיסור סבר

מלקות חייב אינו מדוע ומתקשה התורה מן
מוקשים דבריו ולכאורה זאת. עשה אם
לוקים ואין להישבון, שניתן לאו זהו הלא
לכתחילה הוא שהאיסור נראה אלא עליו!
עליו חלה לא אבל כגנב, שנראה משום
צריך שאינו כיון וממילא השבה. חובת

ואח את"להשיב משאיר אלא לדין, לרדת כ
אינו הלאו – אצלו ממנו שניטל שלו החפץ
חינוך המנחת שאלת ונכונה לתיקון, ניתן

עליו. ילקה לא מדוע
כי והראשונים התוספתא לפי מתבאר

הגנבאסור מבית שלו את בגניבה לקחת
בפרהסיא דוקא ליטלן מותר אלא הגזלן, או
כנטילה מתפרש שיניו' את ו'שבור ובכח.

הזרוע. בכח
הגרי בביאור לרס"ועי' פערלא ב"(חג"פ

צא)"ל בןת של שהאיסור אפשרות שהעלה
מדרבנן. הוא בג בג

בסוגית אף הובאה בג בג בן דעת ב.
לנפשיה. דינא איניש עביד

דרשב1. במכילתא (פ"וכן יג)."י פס' כ
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קמא בבא במסכת ענאמר ע"(כז :א)"ב–כח
yipi` ciar `l :xn` dcedi ax ,xnz`c"

yipi` ciar :xn` ongp ax ,diytpl `pic

`l r"k ± `ciqt `ki`c `kid ;diytpl `pic

± ibilt ik ,diytpl `pic yipi` ciarc ibilt

`l :xn` dcedi ax ,`ciqt `kilc `kid

`kilc oeikc ,diytpl `pic yipi` ciar

ciar :xn` p"x ;`piic dinw lifil `ciqt

`l ciar oicac oeikc ,diytpl `pic yipi`

."gxh

רש pic`י:"ומפרש yipi` ciar `l"

`ed dyri `l zn` oic 'it`e ± diytpl

.oiicd lv` jli `l` envrl

`pic ial lif` i` ± `ciqt `ki`c mewna

`le i`d ilc `w iz`e `pic ial lif`c`c

xead on mind elki `ny e` ilc i`n rci

`peeb i`d ik ciqtn `wc dfl oerxt el oi`e

."diytpl `pic yipi` ciar

רש מדברי ורב"מתבאר יהודה שרב י
מותר האם הפסד שאין במקום חלקו נחמן
מקום כאשר לעצמו. דין לעשות לאדם
גזילתו את למנוע שיכול בזמן הוא פסידא

הדר."ע שלא בנזק או חבירו, י
הגמרא: baממשיכה oa ,`pdk ax aizn"

z` lehil jxag xvgl qpkiz l` :xne` ba

,apbk eilr d`xz `ny ,zeyxa `ly jly

ip` ily el xen`e ,eipiy z` xeay `l`

"!lhep

רש ±י:"מפרש jxiag xvgl qpkiz l`"

.apbk eilr d`xz `ly xzqae daipba

dwfega gw xnelk ± eipiy z` xeay `l`2

."dcedi axl `iywe

רש לפי לרב"היינו הוקשתה הברייתא י
הפסד. במקום שלא מדובר כאשר יהודה,
שמותר נאמר שבה השני מחלקה והקושיה

שלו. את בחוזקה לקחת
הגמרא: baמתרצת ba oa !jnr :l"`"

i`pi iax .dilr opax ibilte ,`ed d`cigi

,ikd i` .oica ?eipiy z` xeay i`n :xn`

ip` ily !dil irain el mixne`e ± el xen`e

."`iyw !dil irain lhep `ed ely ± lhep

רש ikeי:"ומפרש [xnelk] dinza ± jnr"

`pyil ,`id zpbed ef daeyzy mipira [d`xp]

.melk dpi`y ef daeyz `dz jnr `pixg`

."oicl edraz ± oica

חכמים הראשונה, התשובה לפי היינו,
אסור ולשיטתם בג, בג בן על חולקים

וא בחזקה. לבית"ליטול להיכנס אסור כ
ולא בגניבה לא שלו את ליטול חבירו

עפ בג"בחוזקה. בן לפי אף השני התירוץ י
להוציא צריך אלא בחוזקה ליטול אסור בג

דין. בבית
נחמן כרב הלכה פסקו הראשונים רוב ג.
במקום שלא אף לעצמו דין עושה שאדם

הרא2. הרא"מלשון אחרת. מעט לדייק נראה (ב"ש פ"ש ""ק כתב: ג) סי' פסידאג ליה דלית ובדבר
טורח הצלת בשביל סבר יהודה דרב פליגי. בהא בדין ממונו להוציא יצטרך שלא טורח הצלת אלא

בו לחבל רשות לו להוציאאין יכול היה שבדין לברר ויכול עביד קא דדינא כיון סבר נחמן ורב .
בהכאהממנו אפילו שלו את להציל רשות לו אחריש בענין להציל יכול אינו הדגשת"אם .
בחבלה"הרא שלא אבל חלקו, בזה ודוקא בחבלה היא לעצמו דין לעשות ההיתר שעיקר היא ש

בחבירו חובל אם ורק לעצמו, דין בעשיית יהודה לרב אף בעיה כלל שאין לפינראה ז"נחלקו.
שהרא וכיון כפשוטו. שיניו' את 'שבור מהלשון: היתה יהודה רב על נחמן"הקושיה כרב פסק ש

נ לעיל."אין שבואר כפי להלכה מ
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אפרים רבינו המאור)"(הופסידא, בבעל ד
יהודה. כרב שהלכה סובר

בג בג כבן הלכה אין אפרים רבינו לפי
כליו רואה אפילו בחוזקה ליטול ואסור
בגניבה אף שאסור ומשמע חבירו בחצר

ולהוציא. דין בבית לתובעו ומותר
גדולות בהלכות פסק הל'וכן – מג (סי'

קמא) יהודה:בבא `lכרב xne` ba ba oa"

`ly jly z` lehil jxiag xvgl qpkiz

`l` ,apbk eilr d`xp dz`y iptn zeyxa

eipy z` xeayoica."lhep ip` ily el xen`e

שהאיסור"וכ נראה לשיטתם בשאילתות. פ
פסידא, במקום אף קיים בגניבה ליטול
מקום לשאינו פסידא מקום בין וההבדל

בבי ליטול צריך האם הוא או"פסידא ד
בחזקה. ליטול אף מותר

היתה הקושיה הראשונים, רוב לפי ד.
נחמן רב לפי אבל יהודה, לרב דוקא
שלא כפשוטם בג בג בן דברי יתבארו
עליו, חולקים אינם וחכמים פסידא, במקום

ר אף ולכאורה בחוזקה, ליטול נ"ומותר
ואיסור כגנב. להיכנס שאסור מסכים
במקום שלא בין הוא בפשטות הכניסה
נחמן רב שהרי פסידא, במקום ובין פסידא

המצבים. שני בין חילק לא
הריא"וכ מדברי פ"(בז"מ ט)"ק סי' "ly`:ג

lra ely z` lhepe ericen `l` apbk d`xi

."egxk

המאירי: דברי נראים xacוכן qpe`y lk"

eqp`a d`exe myl qep`d exage exagl

eze`y dyrn xg`l s` xxal el xyt`e

oic zeyrl zeyx el yi ,elv` qpe` oipr

df qpe` el zeyrl `ly ezegcle envrl

aeig el oi` ze`kd dnk df lr edkd elit`

l"v`e ,jk `la erpnl el xyt` i` m`

oic zial jliy cr akrzi m`y mewna

z` qpe` e` elfeb didy oebk `ciqt el `dz

dlkne ely oiqpeknd min xeaa dlec e` eilk

zial ezkild oi`y xaca s` `l` einin z`

myl `ede li`ed ef `ciqt el znxeb oic

cr edkne envrl oic dyer eqpe` dfy cera

oebk qpe`d xary lk `d ,eilrn edgciy

epi`e edeld xaky e` el apb e` elfb xaky

`l` dexn` `l ,df oica epi` erxtl dvex

ely z` d`xy in dzrn .eqpe` `edy cera

qpkp ea wifgi dfy `xizne exiag ly eziaa

dwfga ely z` lehil ick exag iptl myl

el xne`e eipiy z` xaey erpen dld m`e

dnlrd jxc my qpki l` n"ne .lhep ip` ily

."ieyr dyr m`y `l` apbk eilr d`xi `ny

מתוס' אולם ע"(בה. כז ד"ק אלא)"ב ה
דוקא הוא כגנב הכניסה שאיסור מתבאר

פסידא, במקום פסידא,שלא במקום אבל
בגניבה אף להיכנס זמותר xeayל:". `l`"

xq`cn ixii` `ciqt `kilc ± eipiy z`

."zeyxa `ly qpkilהגהות מדברי עולה וכן
פ"(באשרי ג)"ק סי' `l:ג xne` ba ba oa"

`ly jly z` lehil jxiag xvgl qpkz

xen` `l` ,apbk eilr d`xz `ny ezeyxa

`ciqt `kilcae lhep ip` ily el`ki` la`

zeyxa `ly qpkp `ciqt."i"x 'it .

והג תוס' לפי בן"מתבאר של שקביעתו א
בג שלאבג דוקא היא כגנב, להיכנס שאסור

יכול פסידא במקום אבל פסידא, במקום
מסתבר, והדבר בחוזקה. והן כגנב הן ליטול
חבירו של בגופו לחבול אפילו הותר הלא
כגנב מחזי ומדוע שלו הוצאת לצורך
אף פסידא, במקום שלא אולם נאסר?!
בחוזקה שלו את ליטול שמותר שפסקנו
כגנב מחזי אבל במחזיק, לחבול ואפילו

שאע ונמצא שלר"נאסר. שאין"פ משמע נ
שאינו למקום פסידא מקום בין הבדל
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בכ הותר"פסידא, פסידא במקום שלא ז
להיכנס לא אבל כרחו, בעל שלו את ליטול

כגנב. יתפס שלא בגניבה
בשו"וכ הגר"פ הל'ז"ע וגניבה גזילה (הל'
`m:כח) cqtd mey el ribi `l m` s`e..."

`l la` ,llk gexhl jixv epi` c"ial jli

d`xi `ny ely utg aepbl olfbd zial jli

apbk eilrelivdl xyt` i` ok m` `l`

xg` oipra."

דברי את הזכירו לא שהפוסקים אלא ו.
מהסוגיה בג בג בן דברי את ולא התוספתא

בספרי"בב ולא המצוות בספרי לא ק,
מתאימים דבריו הלא תימה, ולכ' ההלכה.

ר לשיטת וצ"מאד היא"נ. שדעתם ל
להלכה, אינו אתומותרשלימודו ליטול

ולא בגניבה אפילו הגנב מבית שלו
כמו והטעם בג. בג בן של ללימודו חוששים

דר אליבא לעיל שהותר"שכתבנו שכשם נ
זה שאין לעצמו דין עושה אם בו לחבול
מעמיד שהגנב בגלל אלא ענישה מחמת

ה מולו, לעצמו"עצמו דין לעשות שמותר ה
הצורך. בשעת כגנב ולהיכנס

מהרמב"וכ פם"נ סנהדרין הי"(הל' ב)"ב
yiשכתב: m` envrl oic zeyrl mc`l yi"

epi` dyer `ed dkldke zcke li`ed gk ecia

`ly it lr s` ,oic zial `eale gexhl aiig

`ae xg`zp eli` eiqkpa cqtd my did

epic lra eilr law m` jkitl ,oic zial

dyry e`vne eyxce oic zial e`iade

z` oixzeq oi` envrl oc zn` oice dkldk

."epic

הטור"וכ פסק ד)"(חופ סי' (סי'ע"והשומ
ועיד) בשו". משה"ע אגרות ג)"(חות סי' א מ

הרמב השמטת את את"שבאר וסיעתו ם
בג. בג בן דברי

דעות שארבע עולה זה חלק לסיכום ז.

שילוב של העקרונית בשאלה להלכה
של ההלכה עם בג בג בן של המימרא

פסידא. במקום לעצמו דין עשיית
בה(א) הפוסקים"שיטת אפרים ורבינו ג

וע יהודה כרב בחוזקה"הלכה ליטול אין כ
שצריך מקרה ובכל פסידא, במקום אלא
לבית להביאו וצריך אסור, כגנב להיכנס

דין.
והריא(ב) המאירי הסוברת"שיטת ז

ואעפ נחמן כרב להיכנס"שהלכה צריך אם כ
כרחו בעל שלו את ליטול וצריך אסור, כגנב

שהודיעו. לאחר
ור(ג) תוס' יכול"שיטת פסידא שבמקום י

שלא ורק שלו את וליטול כגנב אף להיכנס
לאחר בחוזקה ליטול מותר פסידא במקום

לדין. לתובעו או שהודיעו
הרמב(ד) והשו"שיטת הטור שבין"ם, ע

פסידא במקום שלא ובין פסידא במקום
שלו. את וליטול כגנב להיכנס יכול

נ תהיה בה שפתחנו שאלה לגבי מ"ח.
להגדיר נראה אולם השונות, השיטות לפי
הוא כרגע אם אפילו פסידא מקום זאת
שאופניים משום וזאת לאופניים, נצרך אינו
יטלם לא ואם בקלות מאד להעלם ניתנים
אופניו. את יפסיד בגניבה, או בחוזקה עתה
אסור והשניה הראשונה שלשיטה ומכאן
אך ליטלם יכול אלא בגניבה שלו את ליטול

בבי או לשיטות"בחוזקה זאת לעומת ד.
אפילו ליטול מותר והרביעית השלישית

בגניבה.
או אחר חפץ לנטילת מכאן נעבור ט.

ע שלו לנטילת כתגובה ואינו"ממון אחר י
מידו. שלו את להוציא יכול

ברכות עבמסכת etiwz:ב)"(ה `ped ax"

ax diabl lr ,`xngc ipc d`n rax` dil

ixn`e ,opaxe `ciqg `lq axc deg` dcedi
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:dil exn`e ,opaxe dad` xa `c` ax :dl

`pciyg ine :edl xn` .dilina xn oiirl

jixa `ycew ciyg in :dil exn` ?ekiipira

i` :edl xn` ?`pic `la `pic ciarc `ed

exn` .`nil ± `zln ilr rinyc o`n `ki`

`yiay xn aidi `lc ol riny ikd :dil

icin il wiay `w in :edl xn` .diqix`l

:dil exn` !dilek dil aipb `w `d ?dipin

b xza :iypi` ixn`c epiid`nrhe ,aepb `ap

.dil `paidic ilr `pliaw :edl xn` .mirh

`ki`e ;`xng dede `lg xcd :ixn`c `ki`

."`xngc inca oacfi`e `lg xwii` :ixn`c

כתב:"וברש zexenfaי ewlg ± `yiay"

opze ,xinfd zrya odn oikzegy otbdבבא)
ק דף א)"מציעא jkג oiia oiwlegy myk

opinbxzn mibixy ,mipwae zexenfa oiwleg

oiyay(מ .(בראשית

ceyg epi` ike ± dipin icin il wiay in

.ewlgn xzei daxd il apeb `edy mkipira

s` ± apbd on apebd ± 'ek aepb `apb xza

."dapb mrh mreh `ed

חלקו את לאריס נתן לא הונא רב
אע גנב"בזמורות שהאריס לו ידוע שהיה פ

הזמורות. משווי יותר הרבה הונא מרב
חז"ואעפ דשמיא"כ דינא את בכך תלו ל

חביות. מאות ארבע לו שהחמיצו
הב ד)"(חוי"והביא סי' ikcxnd:מ azk"

ל)"(ב סי' `yipiק ciarc ongp axk ol `niiw

xi`n epiax wqt ,diytpl `picד"(שו סי'"ת פ
elyתתקנ) `edy x`eand utga ilin ipdc

x`ya la` el xifgdl axqne ea wifgne

zekxac `nw wxtn di`xe `l ilin(:ה)xza

x"d dywde .mirh `nrhe aepb `apb

ciar l"iiwc gwl oicd on `ld qenipelw

eze` `wec epiidc l"ie .diytpl `pic yipi`

gwil el xzen qix`l el gwlpy envr xac

ba ba oac `inec ebiydl lekiy mewn lka

כז:)"(ב gwlק `kd la` lhep `ed ely xn`c

."qix`d el apb `ly mixg` zexenf

ומהר קלונימוס רבינו שלפי ם"מתבאר
בחוזקה אפילו ליטול לו אסור מרוטנברג
רק אלא הגנב, מן אחר חפץ בעורמה או

וכ הימנו. שנגנב מה בשו"את רבי"פ ת
מזרחי ע)אליהו .(סי'

בשו"וכ הריב"כ שצו)ש"ת "cer:(סי'

;diytpl `pic yipi` ciar :i`d :el izxn`

`l ik .xeaq dz`y enk ,oipr lka xn`p `l

e` ,elfb m` ;ynn ,ely z` lehil :wx ,xn`p

ba ba oac `iddk .elv` ciwtdכ"(ב .ח)"ק
qpkil ixy `dc ,`ed `peb i`d ikac

..."exvgl

הרמ"וכ בחו"פ ד)מ"א lc`:(סי' `"ie"

utga wx diytpl `pic ypi` ciar opixn`

dvex e` elfby oebk ,ely `edy el xxeand

la` .ely livdl leki ,ewifdl dvex e` elfebl

mewnn e` dlifb gkn el aiigzp xak m`

`l ,xg`ונ המניח)"(מרדכי פרק ".י

בשטמ ע"(בק"אמנם ו דעהא)"ק מביא
חוב: כנגד אחר חפץ ליטול אף המתירה
el yi dpyi deln `ny l"f u"k i"xdn l"fe"

`w xity ily divgc razyn ike d"t eilr

ditzk lrc `nilbn 'it` ixdc razyn

qtzy mc`c dfn wcwcl yie .dil cary

epnn envr xhty itl exiag lyn utg

df leki oenn el xtky xwy zreaya

it`e'(=התופס) ely df utgc eilr rayil

..."leki `ny n"cdl oeylaנראה אולם
דעתו. את קבלו לא הפוסקים רוב שלהלכה

להלן) החכמה בצל תשו' .(ועי'

לחסר יכול האם לבדוק עתה נעבור י.
בידו הנמצא חבירו משל ממון לתפוס או

שולם. שלא חוב בעבור
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בשו פעלים"נשאל רב חו"(חת סימן"ג מ
oerny:ה) mr n"ene wqr el did oae`x"

`ly oeayga epnn lfbe oerny eilr xabe

did `l ml` oerny zeidle ,reci jq oick

did ik eitn erla `ivedl oae`x leki

lek`l lrnae cxna mixac dfi`a yigkn

xg` wqr oncfp k"g` j` ,oae`x ly etqk

leki dzre ,oae`x cia oerny oenn `ay

lfby jqd cbpk oerny oenn on gwil oae`x

lv` recie xexa `ed xy` mcewn epnn

epi` oerny dzre ,oae`xdn rcil leki

,llk dfa yibxn epi`e ,epnn oae`x gwely

gwil el xzen m` le`yl oae`x `a okle

epnn lfby oenn cbpk oerny zrici izla

erla `ivedl lkei `l ok dyri `l m`c

."d"nkye epixei ote` meya eitn

הקושי ועיקר בשאלה דן חיים יוסף הרב
עליה שדנו בג בג בן מדרשת הוא לדעתו

והסיק: xryלעיל. oe`bdl izi`x oke"

w"nqae ,l"fe azky `"wc g"ny 'iqa htyn

xeq` oke dpei epiax mya azk `"qx 'iq

apbk d`xi `ly apbd ixg`n ely z` aepbl

ba ba oa ,gipnd t"xa jexr q"y `ede ,k"r

jly z` lehil jxiag xvgl qpkz l` xne`

`l` apbk eilr d`xzz `ny zeyxa `ly

,lhep ip` ily el xen`e eipiy z` xeay

`ly xzqae daipba qpkz l` :i"yx yxite

gwe eipiy xeay `l` apbk eilr d`xzz

ciar l"qc ocicl dizeek l"iwe ,dwfga

`ciqt `kilc mewna s` diytpl `pic ypi`

qpkil s` xzen `ciqt `ki`c mewna j`

my `"bde zetqezd y"nk exiag xvgl

w"nqd e`iady dpei epiax mby jl ixd ,l"kr

utgd z` xzqa gwil mc`l xeq`c ,l"q

xry axd azke ,epnn eapby apbd on ely

epiide ,'fpd ba ba oac od epiidc ,htyn

ely z` mc`d gwil ba ba oa xq`c epivny

`pic ciarl `l` epnn eapby apbd on xzqa

l"iwc ongp axl l"q oke ,ielba diytpl

,ielba xnelk diytpl `pic ciarlc dizeek

xzqa dgiwlc df oiprn xaic `l ongp axc

,ielba envrl oic dyera ixii` `edc ,llk

ixiin opaxn `axev iab w"nc jd mbe

."ielba diytpl `pic ciarlc

עפ הסמ"היינו, זאת"י מבין הוא ק
שלו את בגניבה לקחת שלא כללי כאיסור

בחוזקה. רק ליטול אלא
yexita azk dpei epiaxy xg`n `zyde"

oa ixac md oke ,xzqa ely z` gwil xeq`c

mb ixiinc rnync ,`nwc `xnba ba ba

xizny oira epcer `edy ely utgd lhepa

lehil xeq`c y"k k"` ,dicdl dfa ikcxnd

,zern cbpk zern xzqaexq`c `d l"p j`

envrl oic zeyrl xyt`c `kida epiid

`xab olfbd m` la` ,ielba ely z` zgwl

e` ,ielba eitn erla `ivedl `"`y `nl`

oic zeyrl el `"`y zxg` daiq yiy

z` livdl lkeic ecen r"k ,ielba envrl

xzqa elyick df welg xnel ep` migxkene ,¦

ikcxnd zxaq didz `le ,miwqetd zeeydl

ocic dl`yd oecipa ok lre ,l"fpd jtd l"f

xzqa ely zernd gwiy l`eyl zexedl lkep

j` ,ea ygke elfby jqd cbpk oerny lyn

xexa epiidc xxean xacd didiy i`pza

'ad i`pze ,elfby jqd `ed dnk el recie

ly zernn eizern jq cbpk gwiy n"r `ed

`le ,cg` miaygpc ifefa ifef ied f`c olfbd

,ynn lfby zern jxr itk deyy utg gwi

dfa y"ixdn xq` oke ikcxnd xqe` dfa ik

`xab `ed olfbd dfy `ed 'bd i`pze ,dicdl

`ivedl el `"`y zxg` daiq yi e` `nl`

dpei epiax xq` dfa ik ,ielba eitn erla
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'fpd ba ba oa ixacn gken dizeeke ,dicdl

ivnc ongp axk l"iwc i`ne ,`nwc `xnba

,ielba epiid diytpl `pic carnl ypi`

."xexa dfe lirl y"nke

בשו משפט"ועי' אורח כג)"(חות סימן .מ
בשו החכמה"י. בצל קכד)"(חת סי' עסקג

דומה: xiipבשאלה xgeq oae`xn izl`yp"

z` hyt eizegewln cg`y ,ze`pehiqa

miixwird miyepd enikqd aey .eiyepl lbxd

.eaegn miniieqn mifeg` mlyiy ,ez` xytl

mb jkl mikqdl wegd itl egxked oka

l`eyd oae`x mb mdipiae miphwd miyepd

yi`d z`n aeyg ic mekq el ribny c"cpc

`le lgn `l ezcbd itke l"pd lbx hyet

lawl gxked ik m` ezriaz lr mlern xzie

l"pd dpew jiynn zrk ± .ecvn mb xytd

yiy jk ,l"pd l`eyd lv` xiip zepwl

zliag lkny ici lr eaeg zeabl ezexyt`a

xken `edy oeilb mitl` zxyr zwfgnd xiip

zepeilb miz`n e` d`nk `ivei l"pd dpewl

yibxn epi` mbe zepeilbd dpen epi` dpewdy

xiip beq dfi`n zegt el oziy e` mpexqga

inc elri xy` cr jiyndl epevx dke xg`

`ede mcra mliy dldy xiipde zepeilbd

epevxe ,el aiig x`yp dldy mekql makr

w"dez oic i"tr ok zeyrl i`yx m` zrcl

zricia `ly `edy oeik xeq` `edy e`

."dpewd

והראשונים בג בג בן דרשת את ומביא
ומוסיף: אותה, המביאים

exiag xvgl qpkil `wecc xnel oi`e"

qpkp epi`yk la` ,xeq` zeyxa `ly lehile

ezeyxe ecil `a exiag utg `l` exvgl

,c"cpakly z` lehil 'iytpl `pic ciar

`tiqc `pic i`cec ,ezricia `ly mb exiag

ip` ily el xne`a ,`l` xzed `le xwir

eaepbz `l ,weqtd lr k"eza ixdy .lhep

י י')"(קדושים l`ט, xne` ba ba oa ,ipzw

apeb d`xz `ly apbd xg`n jly z` aepbz

xvgl qpkiz `ly ,llk xikfd `ly ,y"r k"r

'ia`x 'qa k"ynn mb x`ean oke .'eke jxag

פ ח')"(ברכות סי' el,ק exn`y d"xc `caera

mirh `nrhe aepb `apb xza(ב ה' (ברכות
'ia`xd dlr 'ke .y"r(שם)lehi la` ,

'iytpl `pic ypi` ciar l"iiwc `iqdxta

xvgl qpkz l` xne` ba ba oa `ipze 'eke

el xen`e eipiy z` xeay `l` 'eke jxiag

zeyxl qpkp `l d"x ixde .l"kr lhep ip` ily

.k"ynk e"` qix`d

htyna ler dyrz `l ,aizk jk lr xzi

י ט"(קדושים xi`nו)"ט, 'x oe`bd 'iga izi`xe ,

,l"fe dlr 'ky k"ezd lr l"f odkd dgny

rcz m` s`c ,dpekdc okzie k"ez oieri

,jl aiig e` jz`n lfb jnn dpewd ipelty

jl ribnd lehil lwyna ler el dyrz `l

htyna dfy s` ,epnnjl ribn oic i"try ,

qpkp epi`yk mb ixd .l"kr w"ece zernd

zepwl eil` `a exiag `l` exiag xvgl

s`e ,xeq` lwynae dcna edrhn `ede

exiagy dn zeabl ick `l` edrhn epi`y

,ez`n lfb e` el aiigediyery ler mb n"n

xeq` oicae htynaba ba oa ly epicke ,

dyepd ± xkend oevxy c"cp ynn dfe .l"pd

zeabl ick lbx hyetd ± dpewd z` zerhdl

.xeq`c x`eane ,el aiig x`ypy dn

'qeza x`ean ixd mxaכ"(ב סוע"ק ד"ז ה"ב
ciqt`אלא) `kilc eipiy z` xeay `l`

.l"kr zeyxa `ly qpkil xq`cn ixii`

mb xzen `ciqt `ki`c `kidc `icdl gken

z` lehil zeyxa `ly exiag xvgl qpkil

ecia xacd `vnp xakyk k"ykne ,ely

± .exiag zrici ila mb ea wifgdl xzeny
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ziiv `lc `xab df dpew m` ,c"cpa okl

dyepd xkendl xzeny i`cea `ed `pic

dliagd jezn xiip ly miieqn zenk `ivedl

m`y ,xiip beq dfi`n zegt dpewdl ozil e`

el xyt` i` ixdy ,ezriaz lk ciqti ok `l

`xab dpewd m` la` .xg` ote`a dzeabl

el ozil xeq` b"dkac l"i ,`ed `pic ziivc

zeabl lekiy `ciqt o`k oi` ixdy ,zegt

l"i `ciqt `kilc mewnae ,c"iaa ezriaz

aepbl xzqa 'iytpl `pic ciarc opixn` `lc

."ely z`

הוא הנייר גליונות שבהפחתת ומבאר
אחר, חפץ ולא הימנו שנגזל מה תופס

בכה תפיסה שמועילה ג."ומוכיח
מסקנתו: wxוזו `l (a ...:dkldl dlerd"

,zeyxa `ly qetzl qpki `l razpd zeyxl

icil razpd zern e` utg oncfpa mb `l`

m` razpd zricia `ly mqtzi `l raezd

`ciqt mewna `l('ד – ב' ciar(אות (b ± .

xear mzq zern qetzl 'iytpl `pic ypi`

mzq zern(ה–ט dxegq(אות xkn (c ± .

zern eraez aygp ,delna dpewd lr dtwfe

ecbpk zern qetzl xzene('ה d)(אות ± .

dxegq xear zern raezl ozp razpd

xear dxegqd on zvw akrn raezde

qtez aygp ,razpd zricia `ly ezriaz

xzene zern xear zern('ה dvex(אות (e ± .

,ezricia `ly xzqa razpdn qetzlxcqi

u"en ax ipta mziiedk mixacd dligz

dyri ez`xedkeי ".ב)"(אות
בשו דומה בשאלה אומר"האריך יביע ת

חו"(ח א)"ו, סי' דינאמ איניש עביד בדין ודן ,
ומחלוקות בג, בג בן ובדברי לנפשיה
שאם וסובר בדבריו, והאחרונים הראשונים
רשאי הגזלן חבירו של ממונו לידו בא

ואי בפקדון"להחזיקו ורק בדין. עמו לבוא צ
ועוד הזוהר את שהביאו מהאחרונים הביא
חבירו של פקדונו להחזיק שאסור מקומות

חולקים. ויש ידו, אסורתחת (ובהלואה
רא – ממנו ולתפוש ביתו אל ב"להיכנס .ק)"ש

שראבי הראה החסיד"ושוב יהודה ור' ה
הגזלן לעיני בחוזקה נוטל שאם סוברים

וע אחר. חפץ אף ליטול במקרה"מותר כ
הנגזל אצל שלו חפץ שכח שהגזלן שלפניו

הגזלן.התי חוב בשביל לתופסו לגנובר (אולם
אסור) – ממנו הנגזל תמורת .חפץ

מסקנה
ביד שנותר הגזלן ממון לתפוס מותר
מן אולם לנגזל. חובו כיסוי לשם הנגזל,

עפ זאת לעשות שהתנה"הראוי התנאים ג' י
ב) מבורר. יהא שהחוב א) פעלים: רב בס'
ג) חבירו, של חפץ יתפוש ולא ממון שיטול
וכתבו אחרת. בדרך להוציא יכול שאינו
לעצמו היתר מורה שאדם שכיון האחרונים
לפני שיתיעץ ראוי עצמו אצל שקרוב משום

הוראה. מורה עם חבירו של את שיטול
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מח סימן
עניים בפאת מזיק דיני

שאלה
ואכלה אחר לשדה שנכנסה בהמה
השדה לבעל שלם נזק בעליה משלם

פ"(רמב ממון נזקי הל' ה"ם אםא)"ג הדין מה .
צריכים אשר אחר משדה אכלה בהמה
חייב הבהמה בעל האם פאה, ממנו לתת
של בהמתו אם הדין ומה לעניים, לשלם
תשלום לדין משדהו אכלה השדה בעל

לעניים?

תשובה
קמא בבא במסכת עא. מובאתא)"(צד

פברייתא פאה ה"(תוספתא "ipzc`::ה)"א

on yixtd `l ,dnwd on yixtdl d`t zevn

on yixtd `l ,mixnerd on yixtn ± dnwd

,egxn `ly cr ixkd on yixtn ± mixnerd

l`rnyi 'x meyn ;el ozepe xyrn ± egxn

."el ozepe dqird on yixtn s` :exn`עולה
היא הפאה נתינת שחובת הברייתא מן
לא ואם השדה. קצירת עם בקמה כשהשדה
הכרי מן או העומרים מן להפריש חייב נתן

שה נראה ולכאורה הוא"וכו'. הזיק אם ה
לעניים. הפאה שווי את לשלם חייב ליבולו

צ זאת,"אמנם הזכירה לא שהברייתא ב
עדיין היבול אם רק נתינה חיוב וקבעה

השדה. בעל אצל
פאה במסכת מהמשנה לכאורה נראה וכן

מ"(פ ed`:ח)"ב xvwe divg mihql dexvw"

xkne divg xvw ,xvwy dnn d`t ozep divg

divg xvw ,lkl d`t ozep gweld ± divg

ozep `ed xafbd cin dcetd ± divg yicwde

."lkl d`tחלק שאם המשנה מן מבואר

פטור השדה בעל בגזל, ממנו ניטל מהקמה
את שייר אם אולם בגזל, שניטל החלק על
נקצר לא שעדיין מהשדה בחלק חובתו
פאת בכל חייב האחרון החלק את הנוטל
צריך שהגזלן מכאן עולה ולכאורה השדה.

לכ ולעניים השדה לבעל את"להשיב א
וה על"חלקו. בהמותיו את העלה אם ה

בפאה חייב הוא שדהו, את ששרף או שדהו
הכל. על

עומדת אלו דברים שכנגד אלא ב.
הש זה."שתיקת מחיוב והראשונים ס
הש צריכים"ולכאורה היו והראשונים ס

להשיב שדה המזיק של בחובתו לעסוק
לעניים. פאה

בשדה כלום לעניים שאין נראה כן על
קבע לא שבעליה ועד הפאה, הפרשת לפני
יכולים העניים אין בשדהו, הפאה היכן
שעבוד שום לעניים אין כלום. ממנו לדרוש
כלפי ממוני חוב לבעליה ואין השדה, על
בפירות פאה הנחת חוב רק אלא עניים,
השדה שבעל לאחר ורק במחובר. שדהו
זכות ולהבא מכאן להם יש הפאה, את קבע
מפני הדבר וטעם להם. שהוגדרה בפאה
בעל על מוטלת הפאה נתינת שחובת
בגוף לעניים שיש מחמת לא השדה
השדה בעל על קבעה התורה אלא הפירות,
שחובת לאחר ורק פאה, הנחת חובת
עצמה. בפאה לעניים יש קויימה ההנחה

הרמב דברי מדוייקים בסה"וכך מ"ם
קכ) עשה on:(מצות d`t gipdl epevy `id"

..."mdl minecde zepli`de d`eazdוכן
החינוך רטז)בספר on:(מצוה d`t gipdl"

."d`eazdואין ההנחה על היא ההדגשה
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השדה. בעל על חיוב היוצר מוקדם, חיוב
עניים מתנות בהל' ה"(פוכן "dcy:ד)"ב

e` mihqil dexvwy e` onvrl mixkp exvwy

dnda e` gexd dzxay e` milnb denqxw

d`td zaegy ,d`td on dxeht ef ixd

."dnwaהפאה"הרמב שחובת הדגיש ם
וע בקמה, להניחה אותה"בקמה כילו אם כ

לתת. מהיכן לו נותר לא אחרים
הפרט מן הפאה של דינה ושונה ג.
האשכולות צורת ועוללות בפרט והעוללות,

וע עניים כמתנות אותם לפני"מגדירה אף כ
אלו, באשכולות זכות לעניים יש הבצירה

כאמור ולמוכרם. להקדישם יכול (פאהואינו
מ"פ eaז):"ז ercepyn ...enxk z` yicwnd"

."miiprl zellerd ± zellerdפאה אבל
זכות ולא בעלים חובת היא נתינתה קודם

וע עניים, לעשות"של רשאי השדה בעל כ
כרצונו. נתינתה קודם אנשיבפאה תוס' (עי'

פ סוף פאה .ב)"שם
הגר פא"ד. סוף אליהו בספרא"(שנות וכן ב

קדושים) מהמילהפר' שלמדים כתב
"mkxvewae"שני פאה במצות העוסקת

ז ozpyל:"דינים. ixiin mixkpc l"i k"`"

`ly `wec mihqle onvrl xevwl zeyx mdl

,t"a mkxvewae ixtqa y"fe .zeyx mdl ozp

denqxw mihql dexvwyl hxt ± mkxvewae

caer xivwl hxt ± mkxvewae ,'eke milnp

xvwy miakek caer exn` o`kn .miakek

ly xivwd :ira izxz n"y `l` ...xeht dcy

.`wec envrl l`xyi xevwiye ,l`xyi

caere l`xyi ly xivw ied `l mihqle

."l`xyi ly d`eazd ied `l miakek

הגר דברי הגבלות"לפי ישנן א
בפאה. השדה בעל חיוב את המצמצמות
של לתועלתו קציר יהיה שזה צריך ראשית
ועוד בהמה. אכילת ולא השדה בעל

בשביל ונקצר ישראל של יהיה שהקציר
ישראל.
ע"ולפי כגון שדה מזיק בהמה"ז אכילת י

השדה, לבעל אלא לעניים כלל חייב אינו
שחייב הפאהונראה חלק את הכלולאף

פטור השדה בעל אולם אכילתו. בתוך
בעל אם וכן לעניים. התשלום את מלתת
ששרף או עליה בהמתו את העלה השדה
הפאה מנתינת פטור הוא אז גם השדה את

לשימושו. קצר שלא כיון
הפאה את קבע כבר אם גם אולם, ה.
השדה את לקצור שגמר כגון בשדהו
ושילח אדם ובא לעניים פאה והשאיר
המזיק פטור – הפאה את ואכלו בהמותיו

מלשלם.
בשו כתב תשב"כך קלא)"(חץ"ת סי' :ב

na oia oiraez el oi`y oenn lka"zepz

xeht owifd m` miipr zepzna oia dpedk

rexfd 'ta 'i`cke mlerlע"(ק axב)"ל xn`

xeht olk`y e` dpedk zepzn wifnd :`cqg

`nrh i`n 'ixn`e mlylndil dedc meyn

oiraez el oi`y oennel oi`y oenn lke

opzcn dilr 'iyw`e .mlyln xeht oiraez

jixve mewnl mewnn xaer didy ziad lra

lhep ipr xyrne d`te dgky hwl lehil

minkge ,xfril` 'x ixac mlyi xefgiykle

iprc `nrh dry dze`a did ipr mixne`

wifnk iedil i`n` mlyn xiyr `d did

`cqg ax xn` .olk`y e` dpedk zepzn

."o`k epy zeciqg zcnשנטל עשיר היינו
הדין מן פטור פאה ובכללן עניים מתנות

חסידות. ממידת רק וחייב בתשלומיהן,
הרא זאת מבאר פש"וכך ב)"(חולין סי' :י

wifnd `cqg ax xn` [a"r lw sc] 'nb"

meyn h"n xeht olk`y e` dpedk zepzn

'dfe' aizkcoira ody `wec rnyncla`



נחלתו חבל

324

zira i`e .eilr oic odkl oi` eca` m`

oiraez el oi`y oenn dil dedc meyn `ni`

`nw `pyillc .ipyil oild oia dpin `wtpe

elit`miny ici z`vl`pngxc aiigin `l

.dixhtaiigin `xza `pyilleoi`y `l` .

ivnc .oica epnn `ivedl oileki mipdkd

azinl `pira `l eraezd odk lkl xninl

`xza `pyilk dkld jkld ...xg`l `l` jl

."`xneglלא שעדיין עניים מתנות היינו
תובעין לו שאין ממון בגדר הן עני ליד באו

אם"וע אולם היזקו, מלשלם המזיק פטור כ
לצי בענין"בא ומשתיקתו, לשלם. חייב ש

משום לדעה שאף נראה בעין, המתנות אם
להחזירה חייב תובעין, לו שאין ממון

עפ ד"למקבליה ת."י
עא"והריטב כז "`laהוסיף:א)"(קידושין

dilr `ed `aeig `l` eilr laiw `ly xac

dpedk zepzne dnexze xyrn oebk ,`linn

olekoi`iven oira ezeyxa edpzi`c `kid

egxk lra epnnrexfd wxta opixn`ck ,

קל א')"(חולין oi`ivenא l`xyiay ipr elit`

ecin eze`xcp oicn aiig epi`y wifna la` ,

,xeht wifn oicn `l`tloi`y oenn `edy i

oiraez el`l` ,rexfd wxta mzd `zi`ck

lkc dwcv zern zxiny eilr lawna ok m`

`zi`ck eda aiigin xenyl dedc `kid

laegd wxtaצ"(ב א')"ק השנה"וכ".ג בראש כ
ע mlyl:א)"(ו jixve olk` e` owifdya edin"

."oiraez el oi`y oenn l"edc xehtפ"וכ
סע"בשו שא .ו)"(סי'

שנקבעה פאה כי הדברים, מן עולה
ע בעין"וניטלה הפירות אם עשירים י

כפאה היא והרי לעניים אותה מחזירים
אם אבל בכרי. שניתנת בקמה ניתנה שלא
הזיקוה או שאכלוה כגון בעין הפאה אין
ממון שהיא כיון מתשלום המזיק פטור

והנ תובעים. לו לפאה"שאין מזיק בין מ
לאחר לפאה מזיק לבין שנקבעה קודם

שאע פטור"שנקבעה, המקרים שבשני פ
בכ חייב"מלשלם, שמים ידי לצאת הבא ז

בתשלום.
שחייב כזה בדין תועיל האם ותפיסה ו.
רק לא בפאה לכאורה שמים. ידי לצאת
צריכים הבעלים אלא הנאה, טובת שאין

וא כרחו, בעל נוטלים והעניים כ"להניחה
אבל לתפוס. ויוכלו כוחם אלים לכאורה
אלא בפאה מדובר אין שלפנינו בשאלה

וע היזקה לשאלה"בתשלום נכנסנו כ
לצי בחיוב תפיסה של לעילש."הכללית (עי'

מג) והביאוסימן האחרונים בכך עסקו .
הריב שצב)ש"שיטת הרמב(סי' שאין"בשם ן

רש ומאידך תפיסה. בב"מועילה (צא)מ"י
לצי תשובה"שחייב ובפתחי כח"(חוש. סי' מ

ו)"ס כך:ק זאת qtzסיכם i`e 'ky h"dar"

.l"kr l"yxdn mya j"y dipin opiwtn

'ek a"vy 'iq y"aixd k"kc cer 'k j"yae

ek w"q j"ya d"r 'iq onwlס"(ובבה שם ק"ט
dqitzט)"י oi`y o"anxd mya k"ky `iad

`aa `l` zekf el oi`y dna zlren

l"vf `"wrx oe`bdc r"y oeilbae ...y"ivl

ziax wa` oicn ok giked y"aixa my a"p

p"`t i"pa 'ire .b"qe a"q `qw 'iq c"eia

y"n iwlqnc `xz`a `zpkync `ibeqa

`kidc mzrc x`eanc o"xde `"ayxd mya

ielz df oic `vnp ,dqitz ipdn y"ivl aiigc

`picle .mipey`xd zwelgna iaxax ily`a

zrck l"w xnel qtezd ivn `lc xyt`

'iq `"g i"eay 'eya 'ire ...o"xde `"ayxd

ziax wa`a i`cec rixkdl ezrcy e"nw

qpekd 'tc oiwfipa `nxb ipd lka oke opaxc

`l` miny ipica mb xeht dxezd ony

minkgyqtz i` dfa y"ivl aiigy exn`
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miny ipica aeigdc `kid la` dipin opiwtn

`edz"dnoke dipin daxca dil miwa oebk

opiwtn `l qtz i`c i`ce ezecr yaeka

c"wq mineza eilr biyd xake .y"r dipin

`l miny ipica miaeigd lka `picl wiqne

dipin daxca dil miwa zlef dqitz ipdn

y"r n"dpa mikqd oke .y"r dqitz ipdn

..."'ire

נוטה הפוסקים רוב שדעת נראה
אפילו תפיסה, תועיל לא שלפנינו שבשאלה

לצי ש."בבא
רש פירוש לפי ואמנם סחי"ז. (כתובות

לשוא)"ע שנטל שעשיר כבר"עולה אפילו פ
ומחייבים ממנו מוציאים הפירות, את אכל
על חלקו המפרשים ורוב להחזיר. אותו

לרש"רש אף אולם זו. ברייתא בפירוש י"י
תוס' וכדברי הדין, מעיקר ולא קנס זהו

ד שם לאחר)"(כתובות כאן ay`:ה xg`l o`k"

dgky hwl lhpy 'hpewa 'it ± ieaib icil

xiyr didy rcepe d`teoic zia oi`ae

lhpy dn zeabloi`y oenn iedc ab lr s`

oiaeb `qpw meync xninl `ki` oiraez el

lraa `peeb i`dk `nlra l"z` elit`e epnn

xeknl eze` oiaiign oi`e oixcqn aeg`kd

xeknl eze` oiaiign `qpw meyn..."

מסקנות
פטור נתינתה קודם לפאה המזיק א.
בתשלומה רק וחייב לעניים מתשלום

לבעלים.
בהמה העלה השדה בעל אם אפילו ב.
מפני מתשלום, פטור שרפו או שדהו על
קביעתה. לאחר אלא בפאה לעניים שאין
או המזיק בשדה, פאה קביעת לאחר ג.
משום מתשלומים פטור הפאה את שאכל
אם ורק תובעים. לו שאין ממון שזהו
להשיבם חייב קיימים הפאה פירות

לעניים.
לצאת בא אם עניים מתנות המזיק ד.
ותפיסה לעניים. בתשלום חייב שמים ידי

תועיל.נראה שלא
פירות שהנוטל בראשונים דעה יש ה.
אפילו ממנו מוציאים כדין שלא פאה

אכלם.

מט סימן
גנובה סחורה לו שנמכרה גרוטאות סוחר

שאלה

נחושת. כבל מאדם קנה גרוטאות סוחר
קנה הסוחר שלו. שהכבל הצהיר המוכר
ושילם מתכת גרוטאות של במחיר אותו
הכבל את קילף שהסוחר לאחר עליו.
בא חרושת, לבית למוכרו כדי אותו וחתך
לקח והגנב שלו, שהכבל והודיע אדם
הדין מה ידיעתו. ללא הכבל את ומכר
ומה לנגנב? והגנב הסוחר תשלומי לגבי

לטעות יפול שלא כדי לעשות הסוחר על
להבא? זאת

תשובה
לא הכבל בעל שלפנינו, במקרה א.

וע מיד"התיאש, יצא לא עוד הכבל כ
היה המקח הסוחר לגבי וממילא בעליו.
שלו. שאינו דבר מכר הגנב כי טעות, מקח
פורק שהכבל נוספת בעיה כאן יש אולם



נחלתו חבל

326

תהיה לא שהוא כמות והשבתו ונחתך
הגניבה. השבת

קמא בבבא נאמר עב. "`xn:ב)"(קיא

`ae ,milrad ey`iizp `le lfb :`cqg ax

± dvx ,daeb dfn ± dvx ,epnn elk`e xg`

?`nrh i`n ;daeb dfney`iizp `lc dnk lk

i`w dixnc dizeyxa ,milrad."

ה אבל בגזילה, עוסקת אמנם ה"המימרא
שבין היחס מבורר לא מהמימרא בגניבה.
בהעברה המדובר האם לאוכל הגזלן
הגזילה את גזל או גנב האחר או קניינית

עכ הגזלן, של"מיד חוב בעלי שניהם פ
את לשלם החובה שניהם ועל הנגזל

הגזילה. תשלומי
קטו בדף "`xnzi:נאמר:א)"(עבהמשך

iaxc dinyn ax ,apbd xked k"g`e xkne apb

dinyn opgei 'x ,oey`xd mr oicd :xn` `iig

:sqei ax xn` ipyd mr oicd :xn` i`pi iaxc

,ipyd mr oicd ± ye`i iptl o`k ,ibilt `l

,oey`xd mr oicd ± ye`i xg`l o`k

."`cqg axc edl zi` ediiexze

רש י:"ופרש
ezriaze d"ra ly epic ± oey`xd mr oicd"

`a m`e epic lra gweld oi`e ,`id apbd lr

apbd xkedy b"r`e ,minc ozi epnid ezeabl

rxtie mpga milkd gwel xifgi opixn` `l

.apbd on

mr ziad lra ly epic ± ipyd mr oicd

`ed gweldmpga eilk epnid `iveie.

.ye`i iptl apbd on egwl ± ye`i iptl

`ae milrad ey`iizp `le lfb ± `cqg axc

oiwxit yixa 'ek daeb dfn dvx elk`e xg`

i`d iabl apbl inc aidic b"r` inp i`de

apbd xked `lc `kid edine ,`ed olfb `din

ozpy dn lehil weyd zpwz opax dil cear

."eixg` xifgdl eilr apbd xkedc `kid la`

מרש הוכר"מתבאר שלא שבמקרה י
הלוקח מהגנב, הלוקח שקנה לפני הגנב
שלו, שאינו בדבר מחזיק שהרי להשיב חייב
הגניבה. בעל דן מי עם יוחנן ור' רב ונחלקו
בעל של הדין שלרב הבנו ראשונה בהבנה
עם הדיון יוחנן ר' ולפי הגנב, עם הגניבה
כליו ממנו מוציא הגניבה ובעל הלוקח
מיד ממונו מוציא והלוקח בחינם, הגנובים

רש ומוסיף תקנת"הגנב. תקנו שחכמים י
הגניבה על לו משלם הגניבה שבעל השוק
הגניבה ובעל הלוקח, מיד אותה ומקבל

מעותיו. את ונוטל לדין הגנב את תובע
רב בין המחלוקת לגבי הגמרא מסקנת ג.

היא: יוחנן ±לר' `nilba :xn` `tt ax"

ea eyra `kde ,dixnl xcdc ibilt `l r"kc

`iig 'xc dinyn ax ,ibltinw weyd zpwz

gwelc `pic ,oey`xd mr oicd :xn`

;weyd zpwz ea eyr `le ,apbn ifef lewyilc

,ipyd mr oicd :xn` i`pi 'xc meyn opgei 'xe

ea eyre ,ziad lran lewyilc gwelc `pic

.weyd zpwz

רש י:"מפרש
ibilt ye`i iptlca mlerl ± xn` `tt ax"

`nilbae ,`cqg axc edl zi` ediiexze

cin dxnl `xcdc ibilt `l r"k daipbc

eizern lr dakrl leki gweld oi`e mpga

ax xn`c oey`xd mr oicde ,`cqg axcke

ly epica `l` xn`w ziad lrad oica `l

.xn`w gwel

weya gwel e`pwy lr ± weyd zpwz

dpwz el eyr apbpy ea oiad `le `iqdxta

.eizern ziad lra el mlyiy

ol zi`c idpe ± dpwz eyr xaq opgei iaxe

lral xninl gwel ivn `le ,`cqg axc

xg`l edin ,z` icic mixac lra e`l ziad

.ziad lran eizern razi daipbd mlyiy
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liwy inc n"n `iyw i`edpwz meyn il dn

z` icic mixac lra e`l zprh meyn il dn

`la lk`e xg` `ae lfbc `kid dpin `wtp

gep ipyd m`e ,`cqg axck opixn`c minc

."epnid daeb oey`xd on el

תקנת עשו הוכר שלא בגנב כי מתבאר
וכדי בגנב הכיר לא שהלוקח מחמת השוק,
לקנות יפסיקו לא אדם שבני לגרום שלא
הנגנב החפץ ובעל גנובה. סחורה מחשש
המחיר לפי הגניבה על ללוקח דמים משלם
ותובע הגניבה, את מקבל מהגנב, שקנאה

ששילם. מעות על הגנב את
הרי כתב עף"וכן המסקנהב)"(מא את

pic`להלכה: ipyd mr oicd xn` opgei 'x"

eyr xaqw ziad lran difef lwyinl gwelc

xaqwc opgei 'xk `zklde ,weyd zpwz ea

."weyd zpwz ea eyr

הגאונים בתשובות חוכן צדק ש"(שערי א"ד
כ) ezian:סי' apbpy in daipb ihtyn la`"

opz dilr edpwy xg` cia e`vne melkק"(ב
קי `mד)"דף xg` cia eixtqe eilk xiknd

`ived dnk rayi xira dapb my el `vi

xne` ip`y epnid lk `l e`l m`e ,lehie

."epnn df ogwle xg`l oxkn

בשו רש"וכן רמא)י"ת dpewd:(סי' lky"

,el exifgie einc gwi ,aepb `vnie weya xac

m`y ,mlerd oewiz iptn `l` oicd on `le

zwfga dpwy dn mpga mlyi xne` dz`

la` .melk exagn gwel mc` jl oi` ,xzid

."dpwz el eyr `l olfbn gwel

בשו פסק ס"(חוע"וכך שנו סי' "apebd:ב)"מ

milrad ey`iizp `le xkneשס"(וע סימן ,ח)"ל
utgd dfy micr e`ae apbd xked k"g`e

utgd xfeg ,epipta eapb `ed ipelt xkny

ozpy minc gwell mipzep milrade milral

mixfeg milrade ,weyd zpwz iptn ,apbl

."apbd mr oic miyere

במקרה לעיל, שהסברנו כפי אולם ד.
אכל כבר הלוקח כאילו לדון צריך הנוכחי
כמו הורד. וציפויו נחתך הכבל שכן הגניבה,
משוויו נמוך במחיר לסוחר מכרו הגנב כן

ככבל. ולא מתכת כגרוטאת האמיתי
נראה"עפ יוחנן, ר' שפסק הדין יסודות י

של חובות בעלי שניהם והסוחר שהגנב
השוק, תקנת עשו חכמים אבל הנגנב.
רק היתה השוק תקנת האם היא והשאלה
אין אם אבל להחזיר יכול שהלוקח למקרה
או חסדא, רב של דינו חוזר להחזיר מה לו
מהפסד לגמרי עליו מגינה השוק שתקנת

הגנב. אחר וטירחא
אבל במפורש, בכך עוסקים מצאתי לא
על מלאה הגנה היא השוק שתקנת נראה
את אכל כבר שהלוקח ואפילו הלוקח,

א השוק."הגניבה תקנת מחמת לתובעו א
הלוקח על ההגנה אין שאם הדבר וטעם
הנאכלת סחורה בכל יחוש הוא שלמה,

וע ויתבעוהו. יבואו שאכל לאחר כ"שמא
שווי את ממנו ויטול לגנב יחזור הנגנב

הגניבה.
רש מדברי זאת ללמוד שהובאו"וניתן י

idpeלעיל: ± dpwz eyr xaq opgei iaxe"

xninl gwel ivn `le ,`cqg axc ol zi`c

edin ,z` icic mixac lra e`l ziad lral

lran eizern razi daipbd mlyiy xg`l

meyn il dn liwy inc n"n `iyw i`e .ziad

mixac lra e`l zprh meyn il dn dpwz

lfbc `kid dpin `wtp ,z` icicxg` `ae

minc `la lk`em`e ,`cqg axck opixn`c

."epnid daeb oey`xd on el gep ipyd

ללא ואכל אחר בא כאשר דוקא היינו
מזה, והן מזה הן לתבוע הנגנב יכול דמים
ליטלם יכול אינו אותם קנה השני אם אבל
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שחכמים שכיון הדבר וטעם דמים. ללא
להוציא יכול אינו השוק תקנת תקנו
דמי תשלום ללא בגנב הכיר שלא מהלוקח
הגניבה את אכל כבר הלוקח ואם הגניבה.

הגנב. את ותובע לתובעו יכול אינו
הגניבה שווי את מהגנב יטול והנגנב ה.

זהככבל שהרי כגרוטאות שוויה את ולא
הגנב. שהפסידו מה

הבא: מהמקרה זאת ללמוד וניתן
opnza d`pettl dipaf ,`xtq apb d`yxp"

d`na d`fegn xal dipaf d`pett lf` ,ifef

dl siwzn ...apbd xked seql ,ifef oixyre

,weyd zpwz ea eyr apbn gwel `zyd :`ax

lifil :`ax xn` `l` ?`irain gweln gwel

d`n d`fegn xal dil aidie `xtqc dixn

xtqc ixn lifile ,dixtq liwye ifef oixyre`

"d`yxpn opnze d`pettn oirax` lewyile

ע"(ב קטו .א)"ק
בשו"וכ ס"(חוע"פ שנו סי' apbn:י)"מ gwl"

d`na cg`l xkne ,d`na ,mqxetn epi`y

dfl ozep daipbd lra ,apbd xkede ,mixyre

xfege ,ezaipb lhepe ,mixyre d`n oexg`d

lhepe ,giexdy mixyr xkendn lhepe lrad

."apbdn d`nd

הגניבה רווחי כל את תובע הנגנב היינו,
נפרעים והם ממנו. ומהלוקחים מהגנב

להם. מהמוכר
למקרים יגיע לא הסוחר כיצד הדרך ה.
סוגי שני להכין שהראוי לי נראה דומים,
בעיתם, התשלומים בו האחד קניה חוזי
מן קונה הוא כאשר הסוחר ישתמש ואיתו
למוכרים והשני בנאמנותם. ויודע המכירים
לסחורה בהם חושש והוא מוכרים שאינם
ארבעה לאחר יהיו התשלומים בהם גנובה.
יתגלה שאם תנאי יצרף זה בחוזה חודשים.
לא היא המוכר של היתה לא שהסחורה
או לבעליה תוחזר היא אלא תשולם,
שווקה כבר והסחורה במידה – תשלומיה
להיפטר להוטים שהגנבים וכיון נאכלה. או
שהם או מיידי, תשלום ולקבל מסחורתם
שיתברר או סחורה למכור אליו יבואו לא
על תשלום להם מגיע והאם הסחורה מקור

כך.
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נ סימן
גנב או שהזיק קטן

שאלה
לאחר חייב גנב או שהזיק קטן האם
שגנב למי או לניזק להשיב גדול שנהיה

ממונו? את הימנו

תשובה
ב במסכת נאמר עק"א. "yxg:ב)"(פז

elagy mde ...drx ozribt ohwe dhey

."mixeht mixg`aכל על מוסכמת זו והלכה
דעת להם שאין מפני והטעם הפוסקים.

שלמה.
הרמב"וכ פם"פ ומזיק חובל ה"(הל' :כ)"ד

oda laegd ,drx ozribt ohwe dhey yxg"

t"r` ,oixeht mixg`a elagy ode aiig

ohwd licbde dheyd dtzype yxgd gztzpy

eid `l elagy dryay ,mlyl oiaiig mpi`

."zrc ipa

הרמב"וכ גניבה"פ בהל' ה"(פם :ח)"א
xac oixifgne ltkd on xeht apby ohwe"

s` mlyl aiig epi` eca` m`e ,epnn aepbd

."licbdy xg`l elit`e oxwd

הרמב"אעפ פסק פם"כ גניבה ה"(הל' :י)"א
lr miphwd z` zekdl oic zial ie`x"

,da oilibx eidi `ly ick ohwd gk itk dapbd

."oiwfp x`y ewifd m` okeבשו"וכ מ"(חוע"פ
שמט) הרמבסי' ההלכותשכתב ם."בשתי

בשבת בגמ' אבל עב. "`xnנכתב:ב)"(נו

lk :ozpei iax xn` ipngp xa l`eny iax

...dreh `l` epi` ± `hg ediy`i xne`d

dxyr dpny cr dpny oan ocy oic lky"

dfl ozpe dfn lhp :xn`z `ny .odl oxifgd

mdl ozpy ± ec`n lka xnel cenlz -

."elynכל את ושילם חזר יאשיהו היינו
מכיסו ושילם כהוגן שלא שדן הממון דיני

כדין. שלא שחייב לנידונים
קמא עובבבא תשלוםב)"(צח דיני לגבי
מסופר: axlגרמי mxtx diitke ,`caer ded"

."`nlvl `xeyk ik dia iab`e ,iy`ומפרש
sxyyי:"רש ± iy` axl mxtx diitk`e"

`piiaeb ± dipin iab`e .ezeclia exiag xhy

."xhya aezky dn lk `ilrn

קטן שמייסרים אלו ממקורות מתבאר
כמו בקטנותו, אף גנב או מבואר"שחבל כ

מה את לשלם בגדלותו חיוב עליו שיש
אלו מעשים ולכאורה בקטנותו. שהזיק
דמשנה דינא על חולקים אשי ורב ביאשיהו

החובל."בב פר' ק
זרוע האור ב"(חג. פסקי שמו)"ג סי' כתב:ק

laegd drx ozribt ohwe dhey yxg 'ipzna"

.oixeht mixg`a elagy ode aiig mda

mda laegd drx ozribt dy`de carde

la` oixeht mixg`a elagy mde aiig

xxgzype dy`d dyxbzp .onf xg`l oinlyn

gwtzp ipzw `lcn .mlyl miaiig card

miaiig ohwd lcbzp dheyd dtzyp yxgd

inlyn `l onf xg`l 'it`c rnyn mlyl

`liig `le dlagd zrya zrc ipa eid `lc

onwl yxit l"vf i"yx la` .ediilr `aeig

sxyy iy` axl mxtx diitk mivr lfebd 'ta

`piiaeb dipin diab`e ezeclia aeg xhy

mlyl aiig wifdy ohwc rnyn .`zilrn

'c gbpy xey 'tn riizqn dxe`kle licbdyk

ewfgedy ohwe dhey yxg ly xey iab 'de

edpieeyl qetexht` odl oicinrny oipgbp

dilrd on mlyil gbp xcd ikc cren
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i"xc ,`pipg xa i"xe opgei 'x da ebilti`e

ziilrn xn` g"a i"xe minezi ziilrn xn`

ikl minezid on oirxtpe oixfege oitexht`

.ilcbikl irxtc iwf` ediiytpc `kid y"ke

ilcb."בהג"והו בקיצור פ"(בא"ד ט)"ק סי' .ח
שהאו רש"עולה, מפירוש מסיק שחל"ז י

לאחר נזקיהם לשלם מדרבנן חוב עליהם
שגדלו.

חסידים"וכ בספר תרצב)כ a`:(סי' cg`"

iziid ohw iziidyk ip` xkef l"` mkg iptl

x`ya `heg iziid mbe mc` ipal apeb

mlyl daeyz jixv ipi` `ny xn` mi`hg

mipy b"i oa iziid `l iz`hgyk ik zeaipbd

jixv ip` dnl ohw iziidy oeike cg` meie

xkef dz`y zeper lk l"` ,mlyle daeyz

ixdy mlyl jixv dz` zapb xy` lke

oc xy` lk mlye zeper lkn ay ediy`i

oick `ly oenn ciqtdl devy oick `ly

."ezephwa

הדשן בתרומת סב)ד. סי' וכתבים (פסקים
קטן לפטור המקורות את שמביא לאחר

myהוסיף: b"da mpn`"שכוונתו (כנראה
d`xpeא)"להג .lcbiykl mlyl aiigc azk

oniqc ,oizkec dnka `cenlz iwiic i` inp

,eci zgzn zeleykn eyrpy ohwl `ed drx

..."dxtk dfi` lawiy `ed aeh d`xp jkl

הרמ"ועפי פסק שמג)"(אוא"ז סי' "ohwe:ח

zexiar x`y xar e` eia` z` dkdy

n"n ,lcbiyk daeyz v"`y t"r` ,ezephwa

daeyzl xac dfi` envr lr lawiy el aeh

xa dyrpy mcew xary t"r` ,dxtkle

oiyperמהרא ס"(פסקי סי' בשו"וכ".ב)"י ע"פ
יא)הרב .(סעיף

למלך המשנה פה. מלוה הי"(הל' הסיקד)"ד
כרמ וז"שלא mnvrל:"א miphwdy `kide"

elit`c l"f `"ayxd azk dfa ziaxa eeld

zlik`c mixeht elk`e eeldy mnvr md

lfebd wxta `zi`ck `id melk e`l miphw

lik`ne(קיב l`(דף iaiigin in miphw jixtc

ozribt e"yg opze iwef` ewf`c `l` `di

miaiig miiw ziaxdy `kid edine ,'eke drx

epnn oi`iven apby ohw ixdy xifgdl

zekldn h"ta epiax wqty enke daipbd

laegd wxtc ixiy` zedbda izi`xe .daipb

df itle licbiyk mlyl aiig wifdy ohwc

dn mlyl miaiigc ziaxe lfb iab d"d

i`n k"`c f"r denzl yie .elicbiyk elk`y

`l` `di `l iaiigin in miphw 'nba jixt

`ed miphwc `aeigc `ni` ewf`c

zlik` `nip `lc opirny`e elicbiykl

elcbiyk elit` ixihte `id melk e`l miphw

miaiig miphw mdyk elk`y elit`c l"nw

i"yxty dnn di`x `iady dne elcbiykl

lfebd wxta(צח `iy(דף axl mxtx diitk`c

di`x dgc xak ezeclia exiag xhy sxyy

i"yx zpeek oi`y 'v oniq d`eectn m"xdn ef

`ly xnel `l` ezephwa xhyd sxyy xnel

dn mb ,aeyg ezeida dyrnd df dyr

drax` gbpy xey wxtc `iddn `iady

xyt`c o"xd my azk xak dynge

d"yne xeyc `zexihpa mwinl `texhet`l

i`c meyn ixiht owifda la` minlyn

i`e ediizexihpa mwinl qetexhet`l xyt`

edl opilkn ediipennn `abnl opinwen

denz efld ixiy` zdbdy ote`a ediipennl

miwqetd lk ixdy `id d`cigi `xaqe `id

licbiykl elit` xeht wifdy ohwy enikqd

xry z"b lra axd efld ddbd lr dnz xake

'e 'iq a"g e"l."

ורדים"ובשו גינת יג)"(חות סי' ג כלל מ
כמהר המל"תרץ שהביא מפדואה וכן"ם מ.

אשי רב כפיית את תרצו אחרים ראשונים
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הוא אלא עצמו אשי ברב המדובר שאין
לפטור ורצה שטר שריפת של בדין דיין היה
לו שהסכים עד בטענות רפרם וכפאו

מעליא שטר דמי רישחייב שטמ"(תוס' ק"ד,
יהונתן)"ב רבינו בשם שם השבתק על ואף .

בדיני שהמדובר לתרצה ניתן המלך יאשיהו
דינו את לקיים חייבים שהיו וכשם מלכות

אע ה"כמלך קטן, שהיה לאחר"פ ה
הממון את להשיב עליו שטעה לו שהתברר

וע סתם"לבעליו. שאמנם ראיה מכאן אין כ
כשיגדיל. בתשלומים חייב קטן

הב שמג)"(אוח"ה. סי' בחיובח שדן לאחר
כתב: פטור הדין שמין ומסיק jdקטן la`"

i`cea `id zn`dc c"prtlp mxtxc `caer

ly xhyl etxyy did ezephwa iy` axc

ie`xy oeik la` xeht did oicd one exiag

miphwl zekdl c"ialהרמב ם"(=כדברי
leaqlע)"והשו dvex did `l iy` axe 'eke

."dyry wfidd lk mlyn did zekndודבריו
לשם היא לקטנים ההכאה וכי תמוהים
שלא כדי היא ההכאה והרי ממון, הוצאת

וא לעתיד, בכך להסביר"ירגיל בכך אין כ
אשי. ברב המקרה את

הב של חתנו הט"וכן – סז"ח ב)"(שם ק
oicdכתב: on xeht i`ce iy` axc c"rlpe"

miptl zeyrl mixaca e`tk mxtxc `l`

axc oipne`d seqa ogky`ck oicd zxeyn

milretl mlyiy dpg a"a dax lr wqt

edexaye ziag el e`ypy dn lr mzexiky

oi` l"` ikd `pic dax my xn`e driyta

zegxe`e miaeh jxca jlz ornl aizkc

iy` axl ok mxtx dyr p"d ,xenyz miwicv

`l` ditkl jxvedy iy` axl dlilge

ditka xicnda ogky`ck ditk` mixaca

ax dyriy dzid mxtx zpeeke mixaca didy

lr mixaca edetke oicd zxeyn miptl iy`

."df

כו שלפי הדברים מן עולה גדול"ו. ע
כשהיה וגנבותיו נזקיו על מתשלומים פטור
מהפוסקים חלק כתבו זאת ועם קטן,
בתשלום הדין משורת לפנים משום שחייב

דרכיז)"(ט משום שחייב כתבו וחלק ,
וכפרה עפ"(רמתשובה תרוה"א וכ"י כוונת"ד נ

בשוז)"האו הסיק וכן יעקב". שבות א"(חת
קעז) עלסי' לשלם תשובה משום שחייב

רעק ודעת בקטנותו. שהזיק ת"(שוא"נזקים
קמז)"ח סי' סוף ודעתא לגמרי פטור שקטן

שו"האו ועי' יחיד. דעת היא בית"ז ת
יב)"(יושערים סי' כרעקד וכ"שדעתו פ"א

אג"בשו ח"(חומ"ת פח)"מ סי' ת"ובשוא
חו"(חא"יבי ו)"ח סי' אפילומ ופטורים ,

משוה תשובה"לפנים משום ורק ד,
מעט. שישיבו ראוי וחסידות

להביא לי נראה דמסתפינא ולולי ז.
האו לדברי נוסף ראיתי"מקור שלא ז

בן מדין והוא שמניתי. הגדולים שהביאוהו
שאע"סו מיתה"מ חייב אביו משל שגנב פ
סו"עפ לבן המיחדים הדין סדרי כל עד"י מ,

חז להיות."שכתבו עתיד ולא היה שלא ל
ע שנידון שם זכאי"ובגמרא ימות סופו, ש

באה שהתורה ונראה חייב. ימות ואל
בלב משתרשים נעורים שחטאות ללמדנו

החוטא לאחר"(ואעהילד רק חייב שהוא פ
חודשים) ג' ולמשך האושהגדיל באו ולכן ז".

משום"וס צריך, עצמו שהוא ללמדנו ח
בו שהושרש מה את לעקור תשובה, דרכי

סו"(ואע בן שאינו ח"פ שישו)"מ ללמוד וניתן ,
שראוי הבגרות לגיל הילדות מגיל השפעות

וע למחותן. תרוה"מאד פסק ד"כ
הרמ שאע"ובעקבותיו קודם"א שעבר פ

דבר עליו שיקבל ראוי עונשין בן שנעשה
אלא נזקו את לשלם כדי ולא לתשובה, מה
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יסיתהו שלא הרע יצרו את לעקור כדי
בילדותו. בהם שהחל לדברים בבגרותו

ברורה"וכ המשנה ספ שמג ט)"(סי' "f"ke:ק

ea lagy oia oicd zxeyn miptl la` `picn

el mlyl jixv epnna el wifdy e` eteba

."[`"xbdn rnyn oke `"ge f"h]



333

זכרון דברי
ז ראב ל"צדוק

צחי) מרים באדיבות (הצילום

עקיבא. בבני מדריך היה בעיירה. הקהילה ראש היה אביו בסלובקיה, נולד
החלוציות התנועות של ההצלה בועד עקיבא בני נציג היה השואה בזמן
ילדים והציל הארי בצד התגורר הוא הנאצים. נגד במלחמה ופעיל בהונגריה,

ימ הנאצים מצפורני יהודים כמו"וילדות ל"ש. בהונגריה יהודים הבריח בתים"כ
הניטראלית.המוגנים שוויץ ממשלת בחסות שהיו "

את נשא קסטנר. של לרכבת כשצורף הנאצים מידי לעתיד אשתו עם ניצל
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בבנ חניכתו מזה"אשתו, פליט כשהוא השואה, אחר מיד בשוייץ, שושנה, ע,
כסף מעט הרויח וכיצד בחנוכה לשוויץ כניסתם על מספר לעתים והיה רעב.

אשתו. את לקדש שיוכל כדי
הקטנה ובתו אשתו עציון. שבגוש יצחק משואות בקיבוץ והתיישב לארץ עלה
הערבים לידי עציון גוש נפילת עם עציון. מגוש והילדים הנשים עם פונו
מהשבי חזרתו לאחר שנה. מחצי למעלה היה שם בשבי. נפל השחרור במלחמת
עבודה לו יסדרו המזרחי הפועל שעסקני הסכים לא חיפה. ליד בקריות לגור עבר
לסגן שהיה עד הארגון במעלות טיפס לישראל. הקיימת בקרן עבודה ומצא קלה

הגלבוע. לייעור אחראי והיה הצפון מחוז מנהל
סוציאלית כעובדת שהיא פעמים הרבה וסיפר אשתו את מאד הוקיר סבא
לפרנסת לדאוג עליהם, ממונה שהיה לאנשים להתייחס איך אותו לימדה
העבודה. במקום המעסיק ציפיות את ממלא אינו העובד כאשר אפילו משפחתם

ואח הנציב עין לקב' עבר דרכים בתאונת נהרגה שאשתו לעצמונה."לאחר כ
ע מכונה ""היה עצמונה: אנשי כל צדוקי "סבא או עמנוסבא" חי בלבד. "

הישוב של הסבא היה הוא אלו בשנים הגירוש. עד שנים עשרה כחמש בעצמונה
בריאות בבעיות אפוף שנה. שבעים לגיל קרוב בהיותו לעצמונה עבר הוא כולו.
שמחת בעל ברוחו, חזק זאת ועם אלמן, ובנוסף זקנה סכרת, לב, בעיות של
היומי, בדף יום מידי השתתף הוא יום. כל ועבודה תורה בהוספת ומתחזק חיים
יכולתו לפי יום כל עבד זאת מלבד יסוריו. כל אף על הקביעות על ושמר

האחרון. יומו עד כמעט בעצמונה, נוי לצמחי במשתלה וכוחותיו
אחד. לכל פנים והאיר אחד כל הכיר לכל. ושותף בכל מעורה היה בעצמונה
והם המושב ילדי כל את מאד אהב אחד. לכל הטובה עינו עמו בקשר הורגשה
והיה במדינה, המתרחש מכל ידע המבוגר גילו אף על אותו. ואהבו זאת הרגישו
על בהם שהתבונן ההיסטורית והפרספקטיבה הנסיון דעה. בהבעת מעורב
כחניך כולם. על והקרינו עמו בשיחות ידו על הובעו ההתיישבות ועל המדינה
עמו שיחה ובכל כפשוטן, ובעבודה בתורה כוחותיו בכל דבק היה עקיבא בני
על בהסתכלותו אותו ומנחים אותו, מחיים בתוכו, חיים אלו שערכים נוכחת

גדולה. אבידה הוא עצמונה תושבי לכל והתפתחותה. המדינה
החיים. בצרור צרורה נשמתו ותהי ברוך, זכרו יהי
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זצ ליבמן מנחם הגאון ל"הרב

התש בשנת בירושלים ""נולד בשכונת תשכ"גאולהה, בשנת של". בצלו להסתופף החל ד
זצ קוק הכהן יהודה צבי הרב הגדול, ורבו מרן"מורו של והמחיה הגואלת מתורתו היניקה ל.

זצוק"יהרא קוק הרצי"ה – המובהקים מרבותיו לימודיו ושנות זצוק"ל קוק הנזיר"ה והרב ל
ישראל."זצוק ארץ תורת של האמת חותם את בו הטביעו – ל

התשכ פסח המועד ""בחול מישיבת בחורים מספר עוד עם הצטרף, הרבח לחידוש"מרכז ,
" ישיבת ולייסוד בחברון, היהודי חברוןהישוב שליט"מתנחלי לוינגר הרב עם יחד נאבק א".

כולה. חברון גאולת ועל המכפלה במערת היהודים זכויות על בחברון, התורה לימוד לחיזוק
" ההסדר בישיבת לימד בהמשך חברון. שבי ישיבת את הורביץ אבינעם הרב עם "נירייסד

תשל בשנת ארבע, ה"בקרית לכולל הצטרף הרהאידרא"ח של בראשותו ""– גורן שלמה ג
חברון. שבי בישיבת ללמד חזר אולם ישראל. ארץ של הראשי רבה אז שהיה

תשד ה"באב לכולל והצטרף לירושלים עבר ביגיעהאידרא"מ למד שם לכותל. בסמוך "
ה כולל בראשות בקודש ושימש שנה, ארבע-עשרה במשך וכראידרא"עצומה בישיבה"" מ

הרה לבין בינו מיוחד קשר התפתח אלו בשנים זצוק"הגבוהה. גורן שלמה העריך"ג אשר ל,
זצ מנחם הרב של ותורתו כוחו את ההלכתיות"מאד תשובותיו כל את בידיו הפקיד ואף ל,

ופרסום. עריכה להכנה, עליהן שיעבור מנת על
התשנ"בי אב מנחם דמם"ג יקום ה' נון, בן עז הראל חבירו עם שלמה שניאור בנו נרצח ח

חדשים חיים של ורעננות פוריות שנים שש החלו מכן לאחר כחודש שבשומרון. ביצהר
" בישיבת קטיף. בגוש החייםומלאים השתלבתורת עצמונה בישוב תפקידים. במגוון שימש "

עם לימוד ובקשרי מיוחדת חבורה עם בלימוד לציבור, תורה בשיעורי מגוונת, תורנית בעשיה
ובתפילתו. בו מתבוננים התלמידים היו עצמונה, של תורה התלמוד במניין יחידים.

תשס"בי במרחשון ללא"א נאבק תמימה, שנה ובמשך ממארת, מחלה בגופו נתגלתה ה,
תבלח רחל רעייתו של נפש במסירות מלווה באותם"חת, גם חוליו. ממיטת משה לא אשר א,

" מגירסאימים פומיה פסיק ""לא הפסוק: את כפשוטו וקיים באוהל, ימות כי ..."אדם
החיים. בצרור צרורה הגדולה נשמתו תהא
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ז פלס לוטה ל"תקוה

ימצא?! מי חיל אשת
של מבורך, ישרים דור לגדל זכתה
בתורה עוסקים בנים ובני בנים

ישראל. ארץ ובישוב
בתפקידה ישראל לחולי מזור נתנה
כירורגית במחלקה ראשית כאחות

" החולים במשךאלישעבבית בחיפה "
שנה. כשלושים

החשוב בעלה בידי רבות סייעה
הי פלס גבאי"שמעון שימש אשר ו,

" הכנסת בבית הנביאראשי "אליהו
במשך בחיפה, אחוזה בשכונת

שנה. וחמש כעשרים
החיים. בצרור צרורה נשמתה תהי
רפואה פלס שמעון לר' ישלח והרחמן
הנפש רפואת השמים מן שלמה

בב הגוף א."ורפואת


