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 דבר המערכת 
זכינו בזה להוציא לאור קובץ נוסף של בירורי הלכות 

 .ל"זצ מרבותינו שקיבלנו  כפי,ומנהגים
 בתוספת ו, הדברים מלוקטים מדברי רבותינו הפוסקים

 הגאון ,ר ראש הישיבה עמוד ההוראה והיראה"הכרעות מו
זו ' ממה שהורה דבר ה, ה"זללהרבי בן ציון אבא שאול 

ומכתבי , מספריו המפורסמים אור לציוןו, הלכה בשיעוריו
ר "י מו" ע,ממה שנמסר מפי השמועה ומפי הכתב, תלמידיו
ד וראש ישיבת בנין "אב, א" שליטרבי נתן בן סניורהגאון 
 .י השומעים"ונסדרו לדפוס ע, ציון

כדי , בדברים שהובאו מן הפוסקים צייננו מקורי הדינים
לא הארכנו ו, שיוכלו המעיינים לראות הדברים בשרשן

רק מספרי הפוסקים , ובקדמונים' לציין כל המקורות בגמ
כדי שיהיו הדברים שוים לכל , וגם זה בקיצור, האחרונים

. ישוטטו רבים ותרבה הדעת,  ביד כל אדםםנפש ומצויי
אשר אם ימצאו איזה הערה , ונחלה בזאת פני המעיינים

, מ"ויודיעונו בכתובת הר, אל ימנעו הטוב מבעליו, בדברים
 .ה"ושכמ

ר הגאון רבי נתן בן סניור "בפתיחת הקובץ הובאו דברי מו
מה שכתב לרגל , ד וראש ישיבת בנין ציון"אב, א"שליט

שיזכה , א"ר שליט"והננו בברכת הדיוט למו, הופעת הקובץ
להמשיך ולזכות את הרבים ולהעמיד תלמידים הגונים 
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 ה הוא"ויחזקהו הקב, להורות את העם משפט צדק, הרבה
וימלא כל , וכל משפחתו בבריאות איתנה ונהורא מעליא

משאלות ליבו לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון 
 .ר"אכי, בוראנו

נבוא בזאת בקריאה , ואל אחינו היקרים די בכל אתר ואתר
ישתדל ליתן כתף , אשר כל מי שנדבה רוחו אותו, של חיבה

, ניאשר נתלבנו בשבת תחכמו, בהוצאת פסקי הלכות אלו
כי , לכל שואל' להוציא לאור כל תעלומה ולהורות דבר ה

ובפרט , ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה"אין לו להקב
כאשר הדברים מעוטרים בפסקי הלכות אשר נלקטו 

אשר רבים אומרים מי , ה"ר זללה"כמלקט שבלים מדברי מו
את גודל , ומי אשר נדבה אותו רוחו והבינו מדעו, יראנו טוב

ודאי יהיה , ה"ר זללה"וערך תורתו הקדושה של מויקרת 
, להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, לעזר ואחיסמך בידינו

כדי שישוטטו רבים , הן בסיוע להוצאת הדברים לאור עולם
והן בתמיכה להעמדת הישיבה הקדושה , ותרבה הדעת

כי מעט אשר היה , והכוללים אשר הוקמו על שמו ולזכרו
ואין . ונתרבו הספסלים בבית המדרש, לפני ויפרוץ לרוב

ה יעמוד בתפילה למעלה למען "ר זללה"ספק שמו
המשתדלים בזה לזכרון נשמתו הטהורה שיהיו שפתותיו 

והרי הם חולקים בזכות הלימוד של הרבים אשר , דובבות
ויזכו לברכה והצלחה בכל מעשה , אין קץ למתן שכרה

 משאלות ולמילוי כל, ולנחת מכל יוצאי חלציהם, ידיהם
 .ר"אכי, ליבם לטובה

המערכת, ביקרא דאורייתא
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èøåôî íéðééðò çúôî 

  äçéúô- äáéùéä ùàø åðéøåî øîàî  

  éáø ïåàâä נתן בן סניורèéìù"à .................... èé   

 פרק א
 ניס�ענייני חודש 

עליה . ח ניס�"תענית בער. העושה אוצר. שואלי� בהלכות הפסח
נפילת אפי� .  הנשיאי�עני� קרבנות. ח ניס�"תענית בר. לקברי�
תיקו� חצות ]. והמניעה בשאר זמני�[אכילת בשר בניס� . בניס�
עני� שור שחור בימי . יו� קוד� הרגל' הספד ל. תענית יחיד. בניס�
מעות . אכילת מצה בניס�. סיוד הבית. עליה לקברות בניס�. ניס�

 ëæ ....................................................וא� מותר ליתנ� מכס  מעשר, חיטי�
 ìåãâä úáù................................................................. ãì 

כשחל ערב . מנהגי הדרשה. לאכול מקמח המצות. תה כ�טע� קריא
מנהג בני אשכנז . אכילה בשבת זו. הפטרת שבת הגדול. פסח בשבת

 .ש"ויהי נוע� במוצ. לקרות חלק מההגדה

 פרק ב
 ברכת האילנות

. וההנהגה הראויה, זמ� הברכה ומקומה. הכוונה בברכה ותועלתה
ניטעו . ות מורכבי�אילנ. בשנות ערלה. מצב הפריחה. אילנות מאכל

. א� רק בחודש ניס�. ט"בשבת ויו. נוסח הברכה ומנהגיה. באיסור
  ìè ........................].וא� הוי מצוה שהזמ� גרמא[, נשי� בברכת האילנות



   ציו� èøåôî çúôî נר 
 
å 

 פרק ג
 דיני הגעלת כלי�

 ñøç éìë ïéã................................................................ åî 

 . במצופי� זכוכית. הצנעת�. ובצונ�, בכלי שני, בכלי ראשו�
 úéëåëæ éìë ïéã...................................................... îè 

ולעני� , א בזה"ע והרמ"מחלוקת השו. ית ושטיפת�נקיו� כלי זכוכ
 ]. וחקירה בדיני הגעלה[, כלי פלסטיק. מעשה

 ïåáéì ïéëéøöä íéìë ïéã........................................ ãð 
שיעור . אופ� הליבו�]. וגדר כבולעו כ" פולטו[כלי מתכת וע! ואב� 

תבניות . דיני החצובה והמבערי� ושטח הכירי�. ניצוצות ניתזי�
. פלטה חשמלית. סיר פלא]. בש שנבלעהובדי� זיעת י[התנור . אפיה

 .מחבתות. דוד מי� חמי� שחיממו עליו חמ!
 äìòâäá íúøùëäù íéìë ïéã.............................. òâ 

לעני� שבת [די� מצקת . כלי ראשו� שהוסר מ� האש. דר" תשמישו
ידות ]. לעני� איסור ולעני� חמ![מחבת טיגו� . דבר גוש]. ולעני� פסח

 .הכלי�
 åùéîùú áåø ïéã................................................... ôà 

כלי . א� הוא ב� יומו. גדר רוב תשמישו. א בזה"ע והרמ"שומחלוקת ה
 .די� הכיור והשיש. חדש

 äìòâää íãå÷ íéìëä úðëä................................. åô 
 .מחבת שדבוק בה שומ�. כלי צר. וכשיש בו גומות, לנקות הכלי

 äìòâää ïîæ......................................................... çô 
מי� ע� . אופ� ההגעלה אחר שעה חמישית. קוד� שעה חמישית

 .זמ� הליבו�. צירו  פליטות מכמה כלי�. אפר
 äìòâää ïôåà....................................................... ö 

. שטיפה במי�. הרבה כלי�. אוחז בצבת. להשהות בה�. מצב המי�
 .טע� שאי� מברכי� על ההגעלה
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 פרק ד
 אפית המצות

  äîã÷ä................................................................ ãö 
בעני� כשרות מצות מכונה מצד החימו! ולעני� . סדר מעלות המצות

 .מעלת מצות מצוה. מי שאינו בקי באפיה. לצאת ידי חובה
 ä éðéã äðéçèäå ïéèéç.......................................... èö 

קצירת . מי שנהג ליקח שמורה ורוצה להפסיק. בעני� שימור דמצה
. הולכתו בחמה. ניפוי הקמח. דיבור כנגד�. וברירת וטחינת החיטי�

 .קמח שבשוק
  åðìù íéî éðéã..................................................... æ÷ 

צורת . זמ� השאיבה. מי נהרות ומעיינות. מי� מעורבי� בכלור
מקו� . � ושאר מנהגי� בזהכיסוי הכלי. לתו" איזה כלי�. השאיבה

 . הנחת המי�
  äéôàä éìëå äéôàä íå÷îå ïîæ........................... é÷ 

. א� להקדי� מנחה. זמ� האפיה בשעות היו�. מצת מצוה בערב פסח
האופי� . להסיק בלולבי�. לא לאפות בבית הכנסת. לבטל פירורי�

 .זהירויות באפיה ובתנור. בבית
  äéôàá íé÷ñòúîä............................................. ãé÷ 

שיתעסקו . נשי�.  די� גדול ובדוק.התיקו� בטרחת האד� בזה
בדיקת ידי העובדי� וייבוש� ". כל מה שאעשה"אמירת . בטהרה

 .   זיעה עישו� ורוק. וזהירויות בזה
 äîöò äéôàä éðééðò............................................. ÷ë 

למעט . בעני� שיעור חלה. ללוש מעט בכל פע�. 'נתינת הקמח וכו
ררי� נקיו� המחו. גלגול הבצק בלא עסק. עובי המצות. בנגיעה בידי�
 . הפרשת חלה. כפולות. ושאר דברי�

  ïéðòá'íëì ' úåöîá............................................. ÷ì 
ל קני� "ובעני� א� עקרו חז, לקנות בקני� גמור. לשל� עבור המצוות
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בני . מכס  כשר. תשלו� בהמחאה. לשל� הכל. כס  בדבר מצוה
ובעני� קני� המועיל ושאינו , אורחי� המסובי�. לכוו� לקנות. חבורה
.  לחבירו מצה לצאת בה ידי חובה א� צרי" קני�ובעני� הנות�, מועיל

בעני� . ט לצור" מצוה"בעני� קני� בשבת ויו. בעני� שויות למצוה בלבד
ובדי� זכיית קט� הסמו" , חינו" הקט� א� דוקא באופ� דכשר ג� לגדול

 .על שלח� אביו

 פרק ה
 מכירת חמ�

 ומסירת, הוצאת החמ! או מחיצה. אופ� קנית הנכרי. המנהג הקדו�
א� . א� אי� בחמצו שוה פרוטה. מחיר החמ!. בכלי הישראל. מפתח

. מכירת חמ! הנוהגת היו�. פירוט החמ!. הוי באחריות הישראל
 ìè÷ .....................  יי� שנמכר. חמ! הבלוע בכלי�. 'מינוי שליחות לרב וכו

 פרק ו 
 בדיקת חמ�

ידיעת המוצרי� . בעני� בדיקת חמ! א� היא מ� התורה או מדרבנ�
 îæ÷ .................................................................................................שבביתו

  ä÷éãáá ïéáééåçîä............................................. ÷çî 
שוכר דירה . היוצא לדר" רחוקה. המוכר כל ביתו או חלקו לנכרי

 .לפסח
  ä÷éãáä ïîæ........................................................ ÷àð 

. מלאכה ולימוד קוד� הבדיקה. בעני� תפילת ערבית קוד� הבדיקה
 . בעיקר הזמ� דבדיקת חמ!

  úåëøáä éðéã....................................................... ÷ãð 
וב בגדר חי. שלח אחר לבדוק. הפסק בבדיקה. ברכת שהחיינו

 .הבדיקה
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  øðä éðéã.............................................................. ÷æð 
 .סכי� ומלח. תאורה שבבית. נהגו בנר שעוה. נרות שלא יבדוק לאור�

  ä÷éãáá ïéáééçä úåîå÷î................................... ÷èð 
. רצפת הבית. מקומות שמכניסי� חמ!. סידור הבית. הצנעת פתיתי�
בעני� חצי . ספרי לימוד. דבוק בכלי. סיפו� שבכיור. כיסי הבגדי�

פחי .  הרכוש המשות .  חדר המדרגות.שיעור באיסור בל יראה
 .  מקומות ציבוריי�. בתי כנסיות. חנות. בעל רכב. האשפה ובלוני הגז

  ìåèéáä ïéðò....................................................... ÷àò 
 .שליח לבטל. להבי� הנוסח

 פרק ז 
 ביעור חמ�

ובדי� מחמ! , מצא חמ! בפסח. באופ� הביעור. בגדר עני� ביטול
 âò÷...................................................................................................... בפסח

 פרק ח
 מאכלי� בפסח

 úáåøòú éðéãî õîç ............................................ ÷ô 
נתערב קוד� . כשיש שישי�. וכשאי�, כשיש כזית בכדי אכילת פרס

מה שאי� דר" . חזר וחימ� בפסח. המנהג להחמיר בחוזר וניעור. פסח
להאכיל חמ! קט� שאינו . יי� שנעשה כל השנה. מי הכנרת. לערב בו

 .שומר תורה ומצוות
  õîç íòè éðéãî.................................................. ÷ö 

. כשיש בתערובת שישי�ו, נתבשל ע� חמ! והוסר. טע� כעיקר
נתבשל . זהירות בדברי� שעלול להיות בה� טע� חמ!. שיכר מחמ!

 . חלב מבהמה שאכלה חמ!. בקדירת חמ! ואי� שישי�
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 åìñôðù åúáåøòúå õîç..................................... ÷öä 
תערובת חמ! . וגדרו, ומאכילת הכלב, חמ! שנפסל מאכילת אד�

חמ! שנפסל ונתערב לדבק ]. ודי� מלוגמא[שאינה ראויה לאד� 
 .  חומצת לימו�. ב"כיוו
 çñôá úåôåøú éðéãî............................................ ø 

סירופ . מתי מותר להשאירה, מתערובת חמ!. תרופה מחמ! גמור
, לחולה שיש בו סכנה, השימוש בתרופות. מתוק או ציפוי מתוק

חמ! שנפסל . נתערב בשישי� קוד� פסח. ולבריא, שאי� בו סכנה
 .ונתנוהו בכדורי� לדבק

  æøåàäå úåéðè÷ä éâäðî....................................... áø 
. מנהג קהילות שונות. תוק  המנהגי�. בעני� המנהג לימנע מקטניות

במקו� . מתארח במקו� אחר. שמ� הקטניות. אורז. התרת נדרי�
 .חולי

  çñôá íéìëàîä øàù éâäðî.............................. àéø 
מנהגי זהירות . ובמעלת הזהירות בזה. שמחמירי� בפסח יותר מ� הדי�

מצה . 'ני� וכושוני� בעופות וביצי� ודגי� ופירות יבשי� ותבלי
 .גרי צדק. בעלי תשובה. אשה במנהגי אביה. עשירה מצה שרויה

 פרק ט
 ערב פסח

 úåøåëá úéðòú ................................................... áëø 
מה נחשב . קולא להפטר בסיו�. עבור בנו. טע� התענית והמנהגי�

 .נשי�. סיו�
 äëàìî úééùò................................................... äëø 
גילוח . אמירה לנכרי. ירושלי�. בעלי אומניות' וג, קוד� חצות ואחריו

 .שו וזקנו וקציצת צפרני�רא
  íéðéã éèøô......................................................... æëø 
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ובעני� חישוב [סו  זמ� המכירה והאכילה . הקזת ד�. מזמור לתודה
די� האבלי� עד . נקיו� פיו ושיניו]. שעות היו� לפי השיטות השונות

חל יו� שביעי של . ששת ימי אבילות לעני� רחיצה ותספורת וכיבוס
קבר מתו . אמו בתספורתדי� אבל על אביו ו. אבילות בערב פסח

 . א� יניח תפילי� אחר חצות, בערב הרגל
 çñô áøòá äìéëà............................................... àîø 

מצה שנעשית . מצה עשירה. וממתי מתחיל, איסור אכילת מצה
מאכלי� . להאכיל לקטני�. מצה מבושלת ומטוגנת. שלא לשמה

 . מניעת אכילה משעה עשירית. שנתבשלו בכלי חמ! נקיי�
 åéì úåðëä"è........................................................ ðø 

לא יקמ! . ובאשה שאמרה, בדגי� ועופות, מר בשר זה לפסחשלא לו
ואפיית , סדר קרב� פסח. מצוה להוסי . ט"כבוד יו. ט"בהוצאות יו
, ט"מלבושי יו. רחיצה בחמי� וטבילה וכוונות הטבילה. מצות מצוה

נתינת מעות לעניי� . א� האשה אבילה. ב"לשמח אשתו וב. ולנשי�
 .  פוליש מאוסטרו"סגולת ר. וגודל החיוב

 åé áøòá úåøðä ú÷ìãä" è.................................. øæð 
 .בהדלקת� והתפילה הנרות מעלת .הנרות מטיב האיש .בנר הרגיל
עני� . אש להעביר הירותז. הקודש על מחול ותוספת הקדמה עני�

 ובדעת[, זמ� הברכה ונוסחה]. ולעני� חשמל[ אורה ברכה על תוספת
 וברכה תהטע ].מברכות היא" ועונג מכבוד פטורות דנשי� א"הגרע
 הוא וא�[ בשהחיינו נשי� חיוב.  דיברה אחר הברכה.בשבת כמו

, ט"להתנות שאינה מקבלת יו. הנרות בהדלקת מברכת וא� ,]א"כהגרע
 מני� .בקינסא הדלקה. מקו� הנחת הנרות. שהחיינווכשמברכת 

  .להדליק ברוב היוצא .הנרות

 פרק י
 ליל הסדר

 åé ìéì úéáøò"ììää éðéãå è................................ øâò 
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קבלת שבת . 'קריאת סדר קרב� פסח וכו. ר תפילת המועדי�להסדי
מנהג אמירת פסוק אלה . חשיבות תפילה זו. ט בשבת"כשחל יו
וא� , נוסח החתימה. ט"נוסח התפילה ביו]. ומקורותיו[' מועדי וכו

מעי� שבע כשחל . וכל פרטי הדיני� בזה, טעה לומר תפילת חול. טעה
לאומרו ג� . פסח בשבתכשחל . מנהג אמירת ההלל. פסח בשבת

צורת . נוסח הברכה. בדיני קריאת הלל. די� נשי� בזה. ביחידות
כפילת הפוסקי� . שהה בו. קרא וטעה. מנהגי אמירתו. קריאתו

טעה ואמר . דיני הפסקה בהלל]. ובדי� פסוקא דלא פסקיה משה[
 .    זהירות מ� הכעס. הלל בדילוג

  äøò÷äå øãñä éðééðò úðëä............................... øåö 
סדר . וזמ� סידורה, עריכת הקערה. נשיקת המצות. דשלמהר לק
מי מלח . הזרוע וצלייתה. ב מצות בליל פסח שחל בשבת"י. הקערה

. עשיית החרוסת]. ובעני� החסה[מהו מרור וכרפס . כשחל בשבת
. בגדי לב�. הקפת השלח� כשחל בשבת. הקלשתה כשחל בשבת

 .  שלימות הקערה
  åúééúùå ïééä éðéã............................................... éù 

ובמי! , עדיפות ליי� אדו�.  כוסות וא� שתא� בבת אחת'תקנת ד
. אופ� אחיזת הכוס. שטיפת הכוס ומזיגתו. מי שאסור ביי�. ענבי�

 . ולעני� ברכה אחרונה, כמה צרי" לשתות לכתחילה ובדיעבד
  äáéñä éðéã......................................................... èéù 

או נזכר שלא , שכח ולא היסב. נשי�. צורת ההסבה ושיעור ההטיה
 . האשה בזהדי� .  היסב אחר הסדר

  ïåùàø ñåë......................................................... àëù 
ובעניית ברו" הוא וברו" [, א� יאמרו המסובי� עצמ�. זמ� הקידוש

. כוונה בשהחיינו. כוונה לפטור כוס שני. הסתכלות בנרות]. שמו
ברכה אחרונה . שכח להסב. אשה שבירכה שהחיינו בהדלקת נרות

. ועד מתי ישארו ערי�, חלוקת קליות לתינוקות. על כוס ראשו�
 .הביאו לו יי� אחר לעני� הטוב והמטיב. ימנע מלאכול אחר הקידושל
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  ñôøë éðéã–õçé   ............................................... âìù 
והצדדי� [לכוו� לפטור ג� קינוח מפירות האדמה . טיבול הכרפס

. א� אכל כזית לעני� ברכה אחרונה. הסיבה. שיעור אכילתו]. בזה
 .הצנעת האפיקומ� והמנהגי� בזה. וכשחל פסח בשבת, יח!

 âä éðéã äã........................................................... çìù 
. נשי�. אורחי�. במה יוצאי�. בשבח סיפור יציאת מצרי� וגודל חיובו

מי שופ" כיצד , השפיכה בסימני�. הגבהת המצות. לא לשוח באמצע
שכח ולא . ברכה לפני כוס שני. טע� המנהג. ושאר הפרטי�, וכמה
 .קריאת ההגדה לאור הנר. היסב

  äöî úìéëà éðéã................................................ äîù 
].  וכשחל פסח בשבת[יזת המצות בברכה אח. נשיקת המצות וזמנה

. ומאיזה מצות, ולשאר המסובי�, כזית משני המצות. כוונה בברכה
א� צריכי� לפרר . שיעור הזמ�. ובאופ� אכילת הכזיתות, שיעור כזית

מני� הכזיתות שאוכלי� בליל הסדר לכתחילה . המצה או להרטיבה
א� . לת מצהא� יש מצוה בעוד אכי. ליל פסח שחל בשבת. ובדיעבד

 .    יש מצוה בפחות מכזית
  øåøî éðéã............................................................ ãñù 

. זמ� הטיבול בחרוסת וצורת הטיבול. לכוו� על הכור". שיעור מרור
 . שכח להסב

  êøåò ïçìù......................................................... åñù 
ברכת הטוב . זהירות משיחה בסעודה. הסבה. לא ירבה באכילתו

 .והמטיב
  ïîå÷éôà éðéã...................................................... çñù 

שכח . מקומות' אכילתו בב. תכזיתו' ב. תנאי באפיקומ�. זמ� חצות
שכחו לאכול אפיקומ� ונזכרו אחר אחר מי� אחרונ� או אחר . להסב

, ועד מתי, איסור אכילה אחריו. ברכת המזו� או אחר כוס שלישי
 .ובאיזה אופ� אפשר להקל

  ïåæîä úëøáå éùéìù ñåë.................................... âòù 
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שכח . אשה ששכחה. וכל הפרטי� בזה, ]או רצה[שכח יעלה ויבוא 
 . וס שלישילהסב בכ

 ììä ,éòéáø ñåë ,øãñä øçàå.............................. ùôà 
שכח . א� מבר" על כוס רביעית. שבע ברכות בליל הסדר. זמ� ההלל

ש "ק. וכשחל בשבת, ה בליל הסדר"ת. מנהג כוס חמישית. להסב
 .הכאת הכלבי�. ברכת המפיל. שעל המטה

 פרק יא
 ט של פסח"יו

 ììäå úéøçù ...................................................... åôù 
העומד בפסוקי דזמרה א� . לולאמירת ההל, !"אבל א� עולה לש

קראוהו לעלות לתורה כשהוא . הפסקה בהלל. יאמר הלל ע�  הציבור
 . ח מאשה וקט�"לצאת יד. מסופק א� אמר. בהלל

 äøåúä úàéø÷ éðéãî........................................... ùöá 
ג מידות והתפילות "אמירת י. הסטת הפרוכת. מכירת המצוות

זמ� . מעלת הרימוני�]. וכשחל בשבת[, והפסוקי� וברי" שמיה
. ת"עני� ההגבהה וההסתכלות בס. ת"מנהגי הולכת ס. תינת�נ

טעו . מני� העולי�. כל דיני ומנהגי העולה לתורה. קריאת התורה
ישיבה . הוספה על מני� העולי�. בי� עולה לעולה. וחסרו מ� הקריאה
. צדקות ובקשות רחמי� והשכבות בזמ� הקריאה. בקריאת התורה

. ת ראשו� ברביעי"מו קראית סא� טעו וסיי. ת ראשו�"קדיש אחר ס
. 'ת א"ציבור שיש לה� ס. אמירת חצי קדיש נוס . ת שני"קריאת ס
 .הפטרה

 ìè úøëæä éðéãî.................................................. èú 
טעה במוס  . טעה והזכיר גש�. ל"מנהג אר! ישראל ומנהג חו

יו� ' כל ל. נזכר באמצע הברכה או אחריה. ! שטעה"וש, הראשו�
יו� או ' א� נקבע לפי ל. רובאיזה אופ� נאמ, בחזקת מה שהוא רגיל
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מי שלא התפלל חלק מהתפילות . ונפקא מינה בזה, לפי מני� פעמי�
מי . יו�' או ביותר מל, יו�' מי שמתרגל בפחות מל. יו� אלו' בל

א� איבד חזקתו , או נסתפק וחזר, יו� אלו' שודאי טעה בתו" ל
' טעה אחר ל. יו� אלו ואמר בשמע תפילה' טעה בל. יו�' שלאחר ל

' הרגיל לשונו לומר צ. א� מוכח שאי� לו חזקה, יו� ולא שאל מטר
הרגיל עצמו לומר כ� . באיזה נוסח צרי" להרגיל לשונו. פעמי� כתיקנו

 .וא� ראוי לעשות כ�, ה פעמי�"מ
 óñåî úìéôú éðéãî.............................................. úëæ 

 .כל פרטי הדיני� בזה, ט"או אחרת של יו, טעה והתפלל של חול
 åé úãåòñ"äçîùä áåéçå è................................. àìú 

כבוד . בדי� אכילת בשר. א� נשי� חייבות בה. ט"מצות שמחה ביו
. מפה שעל השלח� ושעל המצות. עדיפות ביו� מבלילה. ט"סעודת יו

לקבוע סעודה . כיסוי המצות. ככרות' בציעת ב. מפה לבנה או נקיה
ט שחל בשבת "יו. אשה ששכחה. ט"השוכח יעלה ויבוא ביו. על היי�

 .לטלטול מוקצה

 פרק יב
 מ"ט וחוה"מוצאי יו

 íéðùä úëøáá ìè éðéãî..................................... çîú 
טעה ביו� . ובכל פרטי הדיני� מתי נזכר, בדיני טעה ושאל גשמי�

 . שישי ונזכר בליל שבת
 àåáéå äìòé éðéãî ............................................... äðú 

שכח ונזכר . נוסח ההזכרה. ! לפני העמידה"הכרזת הש. להסדירו
רי" א� כשצ. כ"או אח, או אחר שחת�', אחר שאמר ברו" אתה ה

 .! שטעה"ש. !"לחזור להתפלל יכול לצאת מ� הש
 åé éàöåîá øîåòä úøéôñ"è ............................... çñú 

ט "ל ביו"מתי סופרי� בחו. זמ� הספירה. 'מנהג אמירת הפסוקי� וכו
 .סגולת המלח. שני של גלויות
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 åé éàöåîá äìãáä"è........................................... áòú 
 .ט"א� לא הבדיל במוצאי יו. א� יש נר ובשמי�

 äåç úåìéôú éðéãî"î.......................................... áòú 
. הלל בדילוג וסדר התפילה. מזמור לתודה. מ"נחת תפילי� בחוהה

זמ� החזרת . הטע� לקריאות אלו. קריאת התורה. אמירת ברי" שמיה
 המש" התפילה . ת"הס
 äåç éîé éðéãî"î................................................. èòú 

א� יש מצוה באכילת מצות בשאר ימי . סדר היו�. קדושת הימי�
. לחת לקטני�תג. תיקוני הגו  וצרכי בריאות. יעלה ויבוא. הפסח

. זהירות ממקומות שיש מכשולות. עליה לירושלי�. להקביל פני רבו
לבשל . מ"קניות בחוה. זכר לסעודת אסתר. זהירות מהנאה מחמ!

ה "ת. תיקו� חצות. לנג� בכלי שיר. לצור" מצוה שאחר המועד
 . הקובר את מתו ברגל. מ"בחוה

 äöîä ìò äëøá éðéãî......................................... èôú 
עירב במשקה ונדבקו . זית ובפחותבכ, מצה שבישלה או טיגנה

ברכת . טיגו� במעט שמ�. שרה ביי� אדו�. ובעירוי, בכלי שני. הפירורי�
 .המצה במוצאי פסח ושאר ימות השנה

 äåç úáù éðéãî"î .............................................. âöú 
מנהג קריאת . חתימת ברכת ההפטרה. סדר התפילות וההפטרות

 .שיר השירי�

 פרק יג
 דיני ביעור ווידוי מעשרות

 בירושלי� .ש"מע חילול אופ� .המעשרות ביעור .וזמנה יהוידו מצות
 .הביעור זמ� .מעשרות בקר� מנוי .חמורה הפרוטה חילול .העתיקה

 .הביעור זמ� אחר טבל קנה .כתיקנו הפריש לא .בזמ� הזה וידוי
 שמותר .וחומש מעשר די� .כספי� מעשר ביעור .הכשר ע� מוצרי�
 לשת  .תורה עמלי חזיקלה מעשר תקנת שעיקר .בזה ת"השי לנסות
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 במחזיק .מעשר בנתינת יוצא ידי חובת צדקה א� .בעסקו ת"השי
 äöú .............................................................מחומש יותר לית� רשאי תורה

 ידפרק 
 דיני עירובי תבשילי�

 çéðä àìù éî ïéãå äð÷úä ø÷éò.........................  æ÷ú 
נת� קמחו . או הערי�, ט"מי שלא הניח ובישל ליו. בטע� התקנה

י תבשילי� ג� בשביל הדלקת הנר א� מניח עירוב. ותבשיליו לאחרי�
 .לחוד

  áåøéòä ìéòåî äî Àì............................................  é÷ú 
מניח . ט"שיבשל בזמ� שראוי ליו. ט שני"שאינו מועיל אלא ליו

לבשל בשביעי של פסח . ובתבשיל העשוי מכמה חלקי�, תבשיל חי
ח שאסר לבשל "ובאור" בדברי הבא[מה שלא נוהגי� לאכול בפסח 

 . אר הכנות שאינ� צרכי סעודהש]. ט מה שאינו ראוי למבשל"ביו
  áåøéòä úçðä ïîæ..............................................ë÷úæ 

וא� , ט"א� קיבלו יו. בספק חשיכה וא� מבר". לכתחילה ובדיעבד
נזכר בעת . ט או אשה שהדליקה נרות"קיבל יו. יש כמה בתי כנסת

 .אמר בבית הכנסת על פת שבביתו. מנחה
  áåøéòä ïéùåò äîá.............................................úàì÷ 

עירב בפת .  א� נצר" רק לבשל.ודי� דיעבד, לכתחילה פת ותבשיל
 .  סוג התבשיל. תבשיל הראוי ללפת בו. כמות הפת. לחוד

 çñåðä úøéîà.....................................................úãì÷ 
א� צרי" לפרש . השמיט חלק מהנוסח. א� הברכה קודמת או הנוסח

 .הכנות אחרות
  áåøéòä úøàùä.................................................úäì÷ 

מתי נכו� . נאכל עירובו באמצע ההכנות. עד מתי צרי" שיהא קיי�
 .לאוכלו
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 éîïéìéùáú éáåøéòá ììëð ...................................úæì÷ 
בעלי ' ב. בני ישיבה. בני� ובנות המתארחי�. משרתי�. עקרת הבית

 . בתי�
  íéøçàì ïéìéùáú éáåøéò................................... úî÷ 

. שיעור הפת והתבשיל. בנו ובתו הגדולי� או אשתו. מזכה לאחרי�
. סדר האמירה. אופ� הזיכוי. מנהג היש� בירושלי�. עירוב גדול העיר
]. הניח שלא כדי�, נתקלקל, אבד[" על גדול העיר מתי יוכל לסמו
 .הבא מחו! לעיר

 פרק טו
  ואחר הפסחשביעי של פסח

 çñô ìù éòéáù éðéãî..........................................úæî÷ 
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 פתיחה

 א"שליט נתן בן סניורר הגאון רבי "ממו

 בנין ציוןד וראש הישיבה "אב

לה גאו חודש ה ניסן  דש  ח חו בפת מדנו  ו ע ר , ב כו רה לז נו התו חייבת ה  הנ
שיא ו"ת ניסי ה מנ ו, ת ע ר הצלתנ ו סיפו י ביתנ ו ולבנ מנ , ולספר בעצ

כל ימי חייך ם  מצרי מארץ  כור את יום צאתך  מען תז מר ל נא מו ש , כ
בתו  ו אה לבנ יש ב שר שנ כדי  א  מנו הי רך ע תב ו י יסי ת נ כיר ת ז וב ח ו

ה סדר שינ ינו ש ברך על ורנויית ב לם ע ו,  עו ית מו וצאן מרע ו ע חנ , אנ
מחזק בל בר זה  מיוד ו את הא ברךבנ רא ית בבו נה  ל , ו כ ל  א פוע שהו

ת  שנו ידו ל מצאות וב נ יאה ה כל הבר ן את  מ כל ז חפוץ ב י כפי ש
ם מצרי ב שה  שע מו  כ מנים  לנו, מהז שבי עולם ב י ה טבע נה  ה , ששי ש וע

מיםל עצו ולים ו ים גד דש מחו ות  ו אות וך( נ נ ון ספר החי כא, לש וה   ,)מצ
כה האלקים בֵע ז שר י כא י ש ו נ בשי מופת  מהם  ע שה  יע חיד ו י דה או ב

טבעומ לם ו של עו ו  ו , נהג ש מחד ה ה ולם אלו יש לע כל ש ל רר  תב י
כו כול ו י ח ו משגי ו דע  ו ו השי', וי זבנ ים"כי לא ע מקר ל ,ת ל כ ה  אלא 

ברך ית ממנו  ח  ג מודה . מוש מים אדם  רס מפו ים ה דול סים הג מן הני ו
כולה ה  ד התור הם יסו ים ש סתר ים הנ יס רת , בנ חלק בתו שאין לאדם 

מ ו ינו  דבר כל  מין ב שנא עד  נו  רבי ומשה  נ כ,קרי ש יםו  ם ,לם ניס ה  אין ב
ו של עולם מנהג ו כו,טבע  ו חיד  בי ים בין  ין ברב , ב ב( ' מ ון הר י"לש ות פ מ ג "ן ש

טז וק   .)פס
רא זה חג כן על מונה חג נק מצה ,הא ה חם ו נה ל מו מין זה כל ,הא נא  ש

כל ה ו ש רך מאית תב הם אין ,י ו טבע ב מנהג לם של ו ם .כלל עו נ מ  א
בר יך זה ד ת צר ננו תבו בה ה ד ר יבמ אדםהש ע ודות בויל אל ש  יס
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ם ורי אע ,אלו בר כל פ"ש ה ם ש דעי ם יו ברי שה מ"מ ,אלו ד מע  אם ל
ה אדם כרה חי הי משיב זאת בה ט ,בויל אל זאת ו ע היה כמע נ מ  נ

ס ה מכע נאה וקנאה והקפד כיו וש ע כיון ,ב"ו כל שיד ח שה ג ש  מו
אין ,מאיתו כול מי ו י הזיק ש ו ל ר לא אם ל ליו נגז ין ,ע ל מי וא ו כ  שי

ף וסי גזר לא אם ,דבר לו לה ו כן נ ברך מאית י זה ואין ,ית ו  תל
לתו ל בפעו י ש ני או פלונ מו ל ,אל ע כן ע חרה מדו י על אפו י נ  פלו

הצר כל הלא ,לו ש ר ה ברך מאיתו נגז בוא לא ואם ,ית ר י  י"ע הצע
בים כמה ,פלוני ת דו ריו חם ת"להשי לו יש וא של ות ל עש ו ל נ ו  רצ

הפרע בה איכה 'עי( ,ממנו ול ב חנה לענין 'א פרשה ר ה עתוש ו בני מר סר כן שא  ,)לקי
רי ב זה וה כל טה כ ך שו וש מקל הנ ו ל כה מ בו שת ולא ,ש מי לי  ל

חז או מטה ש מו .ב כ נו יתלה לא כ"ו חו ט ם או ,פלוני באדם ב ו ש  ב
רא לם נב כל בעו ו ל שי ועי ק ,לו לה תלה ר השי י ו אלא ,ת"ב נ טוו נצ  ש

תדל אין ,להש ות ו תדל הש לת ה חת אלא מוע כר ון ,מו כי ל ו ד שת  שה
תו ידי יצא כבר ,חוב כת מקום יש ו בר מים ל רה ש תש יו ש נו ,על  ואי

יךצ ת ר בלו מיו ל צות י חרי ות ב תדל הש ון( ו מס לש ק י"ה  י"וע .)כא פר
ים יס ה הנ רוא ה האדם ש עש מו ש שי ע הוא דבר ,ת"ה ע הפך ש ב ט  ה

לות רגי חזק זה ,וה מעים ואצל אצלו מ ו נהה יסודי את הש מו ו א  הלל
יבם ב אל להש   .ולי

��� 
נו זה הנ דאה ב מיא כלפי בהו טוב כל על ש שר ה מלנו א נו ,ג כ ות וזי  להי

מידי ון ר"מו מתל ול הגא מוד הגד ה ע יראה התור י ,וה ן בן רב  אבא ציו
אול שר ,ה"זללה ש ו השפיע א ורה בנ יים ת ח בנה ו ורה וה דרך בר  ב

מוד י הגה הל בהנ שרה ו היה ,י יש ו וא הא ל הה ן ,קדם בני מכל גדו  וה
ו ודנ ע ו חי ב מנ ע ,ע ט ברג ה ק ורה מאפילה מוציא הי ין מיצוי לא  הד

מק ו כה וע הל כל ,ה רדה ממה זה ו ת ש ש ר"מו הארי מגווי ה רא יב יש  ה
י טייה עזרא רב לי ה"זצוקללה ע מי מגדו כ י ח בה ארם ורבנ  ,ו"ת צו

שר לי היה א ים מגדו נ מעיי רות ה ונים בדו חר ל ,הא ויו ח ב ו  כאולם פת
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יון מוד בע תל ו ,ב דות חסי ותו ו יש פר לה ו ל עו ביהן ע ח מגלה ,ג  טפ
כסה מ ים ו מה אלפי גתו א ו ,מהנה מ כה ר"ו יות ז חידי בין לה ו י י מיד  ,תל

ד עד העי ו ש נ א בפני בל לבדו שהו ו קי מנ י קים ודיני הפסק כללי מ  ל
ין וד וא מו ע ו ,ע ירב כו וק י חבבו זז ולא והדר ו ן"וה .מ ן חיים ן"בעו נ  לרב

בק ננו ש חו כי ,ואי שי לק ת ת"ה נזיו לבי שע ג תע מו להש י ע ז  בגנ
מים ו ר ,מר ותי ו וה מי אותנ מי ית ת כה די חש ר ו כה או ה ההל  .ר"בעו

מקום כל  מ מש, ו מש ום ו מר מד ב ו עו נ ו, עוד ינ מגן בעד כותו  , וז
ה על קברו  שיב ו י מדנ הע ין ציון'ש יבת בנ , יש ו ' א ב ו ו ה נקבצ ר ב אש

רה מלים בתו ע מים ו את ש רה ויר ים בתו מצוינ ים  חור ת ב שרו ד , ע ו וע
ה  ר מם באהלה של תו ים עצ מית מ ים ה מצוינ כים  בר כולל לא ה  ב

מודי סוג י רם ולצרפםבל בר ט ל משפ חושן  ב מוקות  ע ות  ת , י ש כבק וזה 
ני "ר זללה"מו ון בדי מק העי ו ע סקו ב יע כים ש בר כולל לא ה להקים 

ים מוק ות הע ד , ממונ ו מ י וסקים בל ים הע כים צעיר ר כולל לאב וסף ל בנ
ן"גפ ושו ם ידר ק , ת יום יו עס מים ב כי לות  מים לי משי כים ה ר ולאב

ל ערב כול ה ב תור י ב, ה ביע שי ש מקד כולל  כן ב בת ו י וש יש מי ש י
מוד י הם יותר לל מסוגל ב מן  הז ים יותר, ש שיים רב הק ר , ו ט אש מע כי 

ה לפני וב, הי רוץ לר בעז, ויפ טויה  ד היד נ  .ה"ועו
נה ענו וה שי סיי ט ת"ה ריםעב ללק מ ט ,ו כות מע גים הל מנה ם ו י  מאיר

רים מזהי ת וגם ,ו רבו ות ל ים חקיר אור ברי ובי וסקים בד נו ממה ,הפ חנ  ש
שי וספת ,ת"ה ה ובת וב יקר על מר מה הע ינו מ י שדל  ר"מו מדבר

שר מהם ,ה"זללה ו א מענ ו ש רים מפי יעו ע בש ב מהם ,פ"ו ר ו ש  א
ו טנ מידיו ליק ם מתל ובי חש ר י"הע ה ו אש ח ר טר מסו ו ל י  דבר

ים וש רם הקד בר כן ,ול כתב ממה ו ו ש יזה מן בא ים מקו קבצ ים ב רני  תו
יו ספר ים וב וש ר' הקד ,לציון או זה ' ה וב כתב תור ב רה ש ע ותו ו פ"שב  בא

מד  .יםנצ
גים מנה ם ו יני כות ד בהל ע  משופ וש  חג הקד ה ות ש מנם הי ה , וא י ה

באר ול כתוב  ה ל כהנ ה ו כהנ ד  יך עו ה , צר מ כ חקר ב מיק  גם להע ו



   ציו� äçéúô נר 
 

áë

רך ון כל הצו הם בעי מדנו ב כות שלא ע ת , הל ע נו לא  מר מכל מקום א
ות חש מרץ, ל ר נ יצו נאי בק מסת הפ כ כתוב  ל ם ו רבי כות ה ריך לז , וצ

רה קרן או ים ב דבר מיד ה ת"ע, להע מופ דע כבוד  תורה "  מוד ה ר ע
אול זצללה ן אבא ש י בן ציו יבה רב ש היש יראה רא ו , ה"וה דלנ שת וה

רור חר בי רור א ק בבי ל צדי חו ש מק ר  בר ברים , ל יצאו הד כדי ש
יוק רב נים בד מו, מתוק ח ל ה נחת רו תהי י "ש ב יה ב תת מע דרן ש מב ר ד

שא ות, מדר ב ו דוב ותי שפת יו  כרנו, ויה ה זה ש מצא . והי מצא ת ואם ה
גה יתלה קאשג נו דוו ואה ב ו ' וה,  הר נ א יאות ויר ו משג ילנ ברך יצ ית

ות פלא תו נ כי. מתור  .ר"א
��� 

נו כתב חק רבי ן אלפסי יצ ב דף ,הנשה גיד פרק( בחולי ן )ף"הרי בדפי :ל ני  לע
חא נין ,נאסר אם רי א דלע חא דינ ו רי ר צלו אם כן ועל ,מילתא לא ש  ב

טה חו ר עם ש הינב בש ה הצלי עם שאפאה פת אבל ,מותר ל  אסור
כול חכב לא ת כן ,ו ו מרן פסק ו ח ך"ש 'ועי .קח 'וסי ,צז 'סי( ד"ביו ע"הש  ק

וה ב"סק ביא אר .)שם ג"ו ק טעם ף"הרי ובי חילו אם חדא ,ה ר ש כול תתי  לא
חם מצא חלב עם הל חילה נ כת ל כל ש בר או נאסר ד חא י"ע ש ל ,רי כ  ו

ר ית ע כבר אם דווקא הה חא בל ו שלא רי ל ,לאוסר ר לא אב ות  ה
ה חיל כת שות ל חא לע כולו רי ד .לא הפת כיון ,ועו ת ש ם שנאפי  ע

יתר לה יש הצלי כלה ה לא[ לא יא ,לבדה ]חלב ב בר לה הו ו שיש כד  ל
ן יש דבר וכל ,מתירי ן לו ש אלף אפילו מתירי טל לא ב כל ,ב נאסר ו  ש

חד אפילו חא ,באלף א מא כרי על כי ילואפ ,הוא ב ל לא באלף ה י ט  ,ב
איל ן לו ויש הו כין פת והאי ,מתירי  .דבריו כ"ע ,הוא ה

י הרי מדבר מו, ף הללו"ו ד  רב"יס ה "צ זללה"ר הג ר כל התו ד ב ה יסו
ב, כולה חל כול ב ר לא אסו מוש בפת ש י ל בש מוגב הרי אדם זה  , ש

מ חא לאו  א רי מדינ כל זה אסרו לו, לתאיו עם  ו , ו ה ש מש היות וי
ר מו, איסו ני עצ כלו בפ נקל לא כול ב חשב עי, וי ו "ונ ל יש  בר ש ז כד
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טל אפילו באלף ן שלא ב ן וא הדין הכ"וא, מתירי י ב קת  מחלו כשיש   
וסקים רות, הפ ש אפש מת לב, וי י חא או ש טיר ט  מע י , עם  לצאת יד

כו בה ל ן, ע"חו מתירי יש לו  דבר ש יב  ל , חש ע מיר  ח יש לאדם לה ו
מו מותר"אע, עצ מן הדין   .פ ש

אול לח( צ"וב בוא  מ ו  )ג"ב נ ותי לי רב ו גדו כן נהג ור ש יש מ ח ב י כ הו
וסקים שו, הפ מיה"כמרן ה י ה ייש, ע ודע י ובז ר ב ד כאורה ב רה ל ב הסתי

ור ניע חוזר ו ענין  וסקים , מרן ל עות הפ ן ד ע בי מכרי מרן  לא שפסק [ד ו
מב כמ, ]ם"כהר וסף"ו ת י וש בי ו הקד בור חי הנפלאה ל מתו  הקד , ש ב

מרי ם לג חויי הם ד חולקים ואין דברי יש  כן בראותו ש ל  ש , וע ש ח
מותם כ וג  ות לנה בקל אפשר  מקום ש יהם ב ק , לדבר פ מקום ס ט ב בפר ו

ר תו מרן, רהאיסו עת  ישב ד גיות לי מה סו מכ א ראיות  הבי  .ו
מרן ב דרך  כו ב הל י ספרד ש רבנ כל  של  הפסיקה  רך  ה ד ית , י"וזו ה

מ כ עזר פאפו זצ"ו בי אלי ץ, ל"ש ר ע על הספר פלא יו ו , ב מת בהקד
חסד לאלפים ב[, לספר  ו ה בינ וח"אאשר ר בת וב חי לר ות  מ ו מק מה  כ ו מה  בכ ו  ביא מ  [, 

א  הבי י הרשם ש ובה"דבר תש ל שאפיל, ן ב י כ ש לם כל מ עסקי העו ו ב
ול מכש מכל נזק ו מר  ו מש ח וה ו ט ותר ב דרך הי חר לנפשו ה ו , בו ל ואפי

חוק ר אפשר  ה , ב י התור דבר כן ב שות  לע יש לנו  מה ש כ מה ו כ חת  על א
מצוות ה כ, ו ה את ספרו. ל"ע כך בנ לי , ו מגדו ולים  ל או גד גדו אם יש  ש

ים חמיר מ וסקים ש י, הפ מיהא בע חש  מי  .כ"ע, ל
בא בינו ה טבן י(ח "ור ל בת ק וידע ש נו ז ).ה ותי מרו רב מה שא ב על  ל "כת

חד מקום א ורה ב כה בר ל ורה וה משנה בר מצאו  לא י י : ל"וז, ש ל נראה 
ס טובה"ב ין יותר, ד גם זו ל יו יגיע ר ,כדי שיה ו ר כות בי הם ז  ויגן עלי

יות משנ כות וה הל וד. ה מספק, וע ות לאסור  מר חו שו  יע ה , כדי ש ותהי
ם א עליה ורי ג  . כ"ע. זאת סני

ט ב פר חוב יני הפס ם , ענ ראל ע ני יש ו ב ים נהג דור ות והי מר חו מה  כ
דש מם , הקו חמיר על עצ ו לה ין נהג מן הד רים  מות ם ה ברי בד אפילו  ש
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ים מה ענינ מה וכ כ ו, ב ד י כבו ים ל מוציא צאות  מה הו כ ח "ו ל פס ט ש
חוב י  מאל הלצאת יד ל מם , כולי ע עים עצ מונ שלא מו כלים  מא ני  מי

דור בהי ו  עש מם, נ בעצ ל  ים סלסו והג ם נ רבי כלים אלא ו שאין או  
יתם חרים, בב חלקם, ולא אצל א שרי  ם  של וא י נהג מ מחזיקים ב כל ה

ים אלו וש תינו, קד רבו נו ו ותי נהגו אב מו ש  .כ
הקפידו ב טעם ש ראה ה דיםונ מוע משאר ה ותר  ותר וי ח י י פס נ ניי , ע

מ ודע  נ שם משום ש כתבו ב יזה ש נו האר ץ "רבי מ ח משהו  ב הר  ל דהנז
שנה כל ה חטא  לא י ח לו ש ט מוב ח  כל , בפס יך ליתן  והיה אדם צר

ון השי בור על רצ חטא ולא יע לא י ח לו ש ט ב מו ל , ת"ממונו אם  כ כי זו 
יינו ח מתינו ב רנו, מג ח ליוצ חת רו שות נ ל רצונו , לע ור ע ב א לע ול

ברך צרנו, ית על רצון יו ור  ב אם נע ננו  מו מ ו ו נ חיי כל  בצע ב מה   .ו
ע מלך  ד ה מר דו א בר  כ ט( ה"ו ל לים ק י נ:)תה ח בבי ב ודע ל אל  ני  חקר ני  

עפי שר ע  לם, וד דרך עו י ב חנ נ ו בי  צב  אם דרך עו אה  אבן , ור רש ב ופי
רא שם ה , עז נ י א יך ש ה בדבר חשב חד מ ע א יבי רג וראה אם יש בל

וגן ניך, כה טב בעי י לא ת מיד, ש ני  מית כ, ה אין . ל"ע משום ש ינו  והי
חיי ב אר  יש ונו לה ערצ נואם י ם אפילו רג על רצון קו ור  ב ואם ע.ע י " 

חמץ  משהו  מ ת  ירו טחזה ב חטא לאדם מו לא י ו ש "כמ, ש נ שם רבי ב
ז זה ,ל"הארי חו ב כו כל  ב מץ  תא דאי י עי, בו ה "ש נ ש כל ה מור  יה ש ז יה

חטא ים ו, מכל  זהר כן נ ל  מץ אפילוע ח הו  ממש טלאפילו  ב נת ,  ש
מב ר טת ה י שין לש וש ח מיה "ו עי רם וד יעו חוזר ונ ל , ש א ר ש כל איש י ו

ו בדבר ולת כ כל י דל ב ל , משת חטא כ לא י חה זו ש ט כות להב כדי לז
גתם, שנהה נה דש בה לה על עם הקו יא גדו גור ר [, וזו סנ י כ מו שהז כ ו

ה נו  אזאת רבי עח"ב תיקן" זי תפילה ש  .]א ב
כה  גד ההל ם נ רבי ות ל מנם אין להור מקום שוא רב ו מנהג לאס , אין 

מותם כ כה  ים אם נפסקה הל מתיר ל ה ך ע מו יש לס בד  יע ט בד פר , וב
ט וב יש הפסד פר ופן ש ובה בא מירמר ח ש מ כל בעל "מאבל , אם י פ נ

מו חוש לעצ וי ל  .רא
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בר כ תינו מצינו ו רבו ים ל שונ רא מה ה ו כ ח ייני טר ח בענ ע ,הפס וד  ונ
הרא שאר ש"ש י ו מדים היו עולם גדול ל עו ית ע ת עשי מצו ל ה ע  ו

ת טים טחינ חי וו ,ה טלו שלא אפיל י מודם רגע ב ו מ"מ ,מתל ח ר  ט
מם עצ מצות ב כן ,ב ין ו בת לענ לנו מים שאי ו ש כים הי מם הול  ,בעצ

אפשר פ"אע שו ש ם י"ע תלע יבו כי ,אחרי חש ו מצוות ה אום אל עש  ו
ופם ב 'ועי( ,בג שר בק בת סדר הי י ו מים שא לנ מו .)ש גרב ר"ו  ה"זללה צ"ה

ה מד כשהי ו ת על ע מצו יו ה ו ה ים פני ולו ,חוור כ חד ו כות פ י  ,ודר
ח מפק ט כל על ו לא פר ה ש חד ,ו"ח חשש איזה יהי ר 'ה מפ ד מה  ו

ונו וה גא לא שציו כול ש מץ לא רי ,ח  .ראתה עין ואש
מו מה דקדק  כ וע  ב"גם יד הגר ח"צ זללה"ר  יני הפס בענ ה , ה  י ה כש ו

חרים ה זקוק לא ו ולא הי אות ברי ב חו ו ו כ ותר, ב ה נזהר בי ט , הי מע כ ו
תה ח ולא ש כל בפס ית, לא א יים בב ם העשו ברי אין בהם שום ,רק ד  ש

ובת תער ם, חשש ו דרי מהו ם  כשרי ל ה מך אפילו ע לא ס מ, ו כ ו ו
נו  הבא זש טרס בע נ ך הקו כות בתו י ש . ה"באר ד בקו גם  מנה היה  וכך 

ר מו ינו אד בות ל ר חיים"ש חלקם ב חצירא  ו חת אב משפ יש, י  רב  א "ה
מו נו אד כה וב ר א זיע"ב יש ר תנא קד י מאי י , א"ר רב ל ו כן שאר גד ו

לם  ח ומעו ם , מערבממזר י ו נוהג מים הי י ש ים ירא י בת בעל ואפילו 
חיים כתוב ל כל ה וה, כ ע ון ר "וב חר ט בדור הא מע כ ל ו ול גדו שה בלב נע

ים אשר הלא נוש ריד מהש ט  רק מע רו  ה ' ת ר י בתים ובני תו רא בעל קו
כים אלו דר הגים ב מונ  .ה

שי חמי ה ר לה, ת"וב ת גדו רו עור ש הת נה י חרו ה לא רות , הנ עש ו
ק  ו דקד שאת ב ר  ית דלים ב משת חזקים ו מת ה  תור ני  ל ב חות ש משפ

מות ל הש שת  בק וב ות  מצו עם, ב מון ה ים ה והג נ מה ש מסתפקים ב , ולא 
עב מוסיפים ב ו כים  יםאלא הול טוב ים  נהג מ האלקים וב דת  ר , ו ש א כפי 

ינו בות תינו ור גו אבו ראל, נה הם יש שרי ק , וא פ ע בלא ס משפי ודבר זה 
הם חרי כל זרעם א יהם ו ך , גם על בנ ים אי הם רוא חלצי וצאי  שר י כא ש

ר מספק איסו שים  חוש ם  ורי ות, הה מצו קי  מקפידים על דקדו הם ו, ו
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ו דקד כל  וב חמץ  ה קת  בדי וב מצות  ה ית  אפי חים ב ר טו מם  ינים עצ קי הד
ר או לספק איסו לא יבו ו ו, ש עש כלים שלא נ ממא מם  ם עצ נעי מו

ית רים" אעםבב מהוד רים  כש הם בה ל , פ ש פ כ חזקת יראתם ב י מת הר
ר מו ג ור  מאיס חשוש  ם , כפלים ל ברי ם על הד ברי מד כשאין  ואפילו 

וש יר ל, בפ שם גדו ים רו ם עוש ברי ש , מכל מקום הד ו חג הקד ט ב בפר ו
יינו  ה אשר ענ ך"הז דת לבנ הג ה,"ו הגד בעל ה שון  בל זה  מזו ב ר מו ש כ ו   :

ך" חים לפני נ מו רור  מ מצה ו עה ש ל , "בש אים אצ דים רו שר היל כא ש
רור מ מצה ו ם  ורי ות, הה היר ובז וק  דקד מצוות ב מים ה י מקי נסת , ש כ נ

את ה יבם יר בתו' בל אה  .ו
ו בס דלנ שת כן ה א בזה "על  ט ד להבי םמע יה ות מקור ים ו טי הדינ , פר

כל כים ביד ה ו ב, כדי שיהיו ער כן ה ו ו ג ה נ ים ש וש י ישראל קד מנהג ו  אנ
תנו חרו מן  ה ז וש הז ג הקד ח ע , ב כל אדם ליד ד  יים בי מצו ו  יהי כדי ש

ה ך ב ג. את הדרך יל פנו  מו"וציר גי אד ממנה יש"כ  כה "ר ה י [א בר רב
יע רא ז חצי שראל אבו י , ]א"י חתנא דב ל  יקר על ספרו ש כנו בע מ סת ונ

יאה וף זצ, נש ודי ד יה ר, ל"הוא רבי דו י הרב יש מנהג ט  אשליק ב , אל ס
ורו בר לאש חקר כל ד שיאל  ו.ו חנן שת "ה א נת לא תצ נו ש ייע יס

ולם ד ע מעתה וע ינו  חת יד מת רהו, תקלה  תה של תו מי כוון לא כה ל ז  .נ
הו מצוות"י ים ב תדל מש א ה יש מא קד כות ע בז ו , ר ש מ אדם מקדש עצ

רבה שים אותו ה מקד ט  ו , מע ת שים או מקד מטה  מל מו  מקדש עצ
מעלה תתי ל, מל רה ונ מה ים בנו ב חי אתן יתקי ש ואת רו חד כם לב 

כם ב קר כולנו, ב ח  מ ש נש מקד ת ה בבי מן , ו חים ו מן הזב כול  לא
כא שתא ה חים ה כי, הפס  .ר"א
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à ÷øô 

 ענייני חודש ניס�

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰· ÌÈÏ‡Â˘ ÌÈ˘Ï˘ÌÂÈ , Â�ÈÈ‰Â  .א
ÂÓˆÚ ÌÈ¯ÂÙ ÌÂÈÓ , ‡Â‰˘ ÈÙÏÏ˘ÂÌÈ˘‚Á‰ Ì„Â˜ ÌÂÈ .1 

Â‡ ‰˘ÂÚ‰]ÔÒÁÓ[ÒÈ�ÎÓ˘ ÌÂ˜Ó·  ÌÈ¯ÂÙÓ ıÓÁ Â· ÔÈˆ¯  .ב
ÍÏÈ‡Â ,ÂÏÈÙ‡ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ Â˙Â�ÙÏ Â˙Ú„  , Ì„Â˜ Â˜„Â·Ï ·ÈÈÁ

]‰Î¯· ‡Ï·[ .˜„· ‡Ï Ì‡Â ,˜Â„·ÏÂ Â˙Â�ÙÏ ÍÈ¯ˆ . ‰Ê ÏÎÂ
ÂÏÈÙ‡ÚÂ„È ıÓÁ Ì˘ ÔÈ‡˘Î  , Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ‡Â‰˘ ˜¯
ıÓÁ·.2 

 ·Ì‚ ÈÓ ‡Ï˘ ‚‰� ˙Â�Ú˙‰Ï ÏÎ· Ú·¯ ¯"Á, ÏÎÓ ÌÂ˜Ó ·¯Ú .ג
¯"Á ÔÒÈ� Ï„˙˘È ˙Â�Ú˙‰Ï.3 ÔÎÂ ÈÂ‡¯ ¯ÓÂÏ ˙ÂÁÈÏÒ ÌÈ�Â�Á˙Â 

·¯Ú· ¯"Á ÔÒÈ�, Ì‚ ÈÓ Â�È‡˘ „ÈÙ˜Ó ¯‡˘· ·¯Ú ¯"Á. 

                                    
ה אמר בשיעוריו דעיקר "צ זללה"ר הגרב"ומו. ב"ב סק"ע תכט ומ"שו' עי .1

, שיש כמה דינים בקרבן פסח וכדומה, םק קיי"התקנה בזמן שהיה ביהמ
א בספרו לב דוד "במרן החיד' ועי. מ גם בזמן הזה נוהגים בזה"אבל מ

ז החסד לאברהם "כ מו"ומן הראוי לשים נגד עיניו מש:  שכתב]פרק ל[
ה עושה לישראל "יום קודם הפסח הקב'  שכל שנה ל]מעי שני נהר נז[ל "זצ

 להוציא נפשותם מהיכלות הטומאה ומתחיל, משוא פנים ברוב חסדיו
עד שבליל פסח ', שיעור חלק אחד משלשים בכל לילה וכו, מעט מעט

, כל פושעי ישראל יוצאין מכל היכלות הטומאה ואינן נכנסין בהם כלל
' וגזירת חכמתו יתברך להיות חירות נפשותם ל. וכולם פטורין ובני חורין

 .ל"עכ,  יקטרגכ צער ולא"א כ"שלא ירגיש הסט, יום מעט מעט

 .ב"א וסקי"ב סקי"ומ, א"ע תלו ס"שו' עי .2

 .ח בפתיחה לספר משמרת החודש אות ו"בא .3
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 ,‰Ì‚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó‰ ‡Ï˘ ˙Â�Ú˙‰Ï ·¯Ú· ¯"Á ¯Á‡ „ÏÂÓ .ד
ÏÎÓ ÌÂ˜Ó ·¯Ú· ¯"Á ÔÒÈ� Ó�Ú˙ÌÈ Ì‚ ¯Á‡ „ÏÂÓ‰, ÈÙÏ ¯˘"Á 
ÔÒÈ� ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÌÂÈ ˙È�Ú˙ ¯ÎÊ�‰ Â˘·"Ú,4 È�ÙÓ Â·˘ ÌÂÈ· 

Â˜Ï˙Ò� ·„� Â‰È·‡Â‡. 

 ·Ï ÌÈÏ˘Â¯È ‚‰�ÓÈ¯·˜Ï ˙ÂÏÚÌÈ·Â¯˜‰  ˘„ÂÁ ˘‡¯ ·¯Ú .ה
 ÔÒÈ�]¯ ·¯Ú·Â"ÏÂÏ‡ Á[.5  

˘‰Â�Ú˙‰Ï ¯˙ÂÓ ÂÓˆÚ ÔÒÈ� Á , ÌÈÓÈ‰ ÔÓ ‡Â˙"·¯ .ו
Â˘· ÌÈ¯ÎÊ�‰"Ú Ì‰· ˙Â�Ú˙‰Ï.6  ÌÂÏÁ ˙È�Ú˙ ‰�Ú˙Ó‰ ÔÎ ÏÚÂ

¯·" ÔÒÈ� Á]‰ÂÔÈ„‰ ‡Â¯· "·‡ Á[‡ ÍÈ¯ˆ Â�È ˙È�Ú˙ ˙Â�Ú˙‰Ï 
Â˙È�Ú˙Ï ˙¯Á‡ ,˙¯ÈËÙ ÏÚ ÌÈ˜È„ˆ ˙È�Ú˙ ÌÂÈ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ·„� 

Â‰È·‡Â‡ ]¯·Â"Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ ˙¯ÈËÙ ÌÂÈ ·‡ Á[.7 

 Ó ˙Â¯˜Ï ‚‰�Ó‰"ÌÈ‡È˘�‰ ˙Â�·¯˜· ÁÒÙ‰ „ÚÂ ÔÒÈ� Á,8¯ .ז
¯·˘ ÌÂ˘Ó" ‡È˘� ÌÈ‡È˘�‰ Â·È¯˜‰Â ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ÂÎ�Á ÔÒÈ� Á

Ì�·¯˜ ˙‡ ÌÂÈÏ „Á‡ ,‰„Â‰È Ë·˘ ‡È˘� ·È¯˜‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·Â ,
ÚÔÎ Ï ¯„Ò ÈÙÏ ÌÈ‡È˘�‰ ˙Â�·¯˜ ÂÓÂÈ· ÌÂÈ ¯·„ ˙Â¯˜Ï Â‚‰� 

¯˜‰Ì˙· .È ÌÂÈ·Â" ·ÂÈÁ ‡È‰˘ Í˙ÂÏÚ‰· ˙˘¯Ù ÔÈ‡¯Â˜ ÔÒÈ� ‚
ÈÂÏ Ë·˘Ï ,‰¯Â�Ó‰ ˙‡ ‰˘Ú ÔÎ „Ú.9 

                                    
ויש . ד"ח שם סקי"א וכה"א תקעג ס"ברמ' ועי, ב"א וס"תקפ ס' סי .4

אם כשיאכל בו מפסיק הרצופין , להסתפק אחר שמותר להתענות בו
 .מפסיק הרציפותו בשבט שאינו "ל דלא גרע מט"וי, ל"לתעניות האריז

 .בזה לקמן' ועי. ח רכד"נתיבי עם או .5

 .ה אות א בביאורים"צ פ"ואול, י"ב תכט סק"ובמ, ע שם"שו' עי .6

 .ע תקפ שם"כמבואר בשו .7

ה הקדוש שכל "ב הביא מדברי השל"ח סקכ"ובכה, ח"ב תכט סק"במ' עי .8
בטו נשיא ונשיא היו לו סודות גדולים להשפיע שפע רוחניות לכל בני ש

 .ז גם מעורר קדושת היום"ועי, לכל ימות עולם

 .שם .9



   ציו�  à ÷øô–ïñéð ùãåç éðéðò  נר 
 

èë

, Ù‰ ˙‡È¯˜ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ,‚ ¯ÓÂÏ ·ÂËÂ"ÔÂˆ¯ È‰È‰ Î¯˘‰ .ח
ÌÈ¯Â„ÈÒ· ¯„ÂÒÓÎ.10  ˙ÂÓ˘�‰ ÈÂÏÈÚÏ ‰˘˜·‰ ¯ÓÂÏ ÔÈ‚‰Â�Â

‰ÂÊ· Â�ÈˆÓ˘ ÌÂ˘Ó"˜11  ˘È˘˘Ï˘ ˙ÂÓ˘� Ï˘ ˙Â¯Â˘ 
 ˙ÂÙˆÙˆÓÂ Ô„Ú Ô‚ ˙ÓÂÁ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ÌÈÁ·˘ÓÂ ÌÈ¯ÙˆÎ

È˘‰Ï"�· ÈÈÁ ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ ˙Ì„‡ È‰ÂÚ·˘ "Ê ,] „ÂÚ Â¯Ó‡Â
‰ÂÊ·"˜12  ‡Ï ÌÈÈÁ‰ ¯Â·Ú Ì˙ÏÙ˙Â ÌÈ˙Ó‰ ˙˘˜· ‡Ï Ì‡˘

ÌÂÈ ÈˆÁ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÂÈ‰[ , ÏÎ È¯˘˙Â ÔÒÈ� ÈÓÈ·˘ ÔÂÈÎÂ
˙ÂÂˆÓ· ÌÈ˜ÂÒÚ Ï‡¯˘È ,‰ÁÓ˘· Ì‰ ÔÎ ÏÚ , ˘˜·Ï ÔÓÊ‰ Â‰ÊÂ

ÌÈÓÁ¯ Ì‰ÈÏÚ , Ô‚Ï Ò�ÎÈÏ ÂÎÊ ‡Ï˘ ÔÂÈÎÔ„Ú , ÌÈ˘„ÂÁ· ˜¯Â
‰ÓÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ ÂÏ‡ ,Ú"˘. 

Ô˙È˘ ·ÂË ‰‡È¯˜‰ ¯Á‡˘Ï˘‰˜„ˆÏ ˙ÂËÂ¯Ù  , ˙ÁÂ�ÓÏ  .ט
ÌÈ·Â¯˜ ¯‡˘ Â‡ ÂÈ¯Â‰ ,ÈÚÂ" ÌÚÂ ÌÈÈÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ‰˘ÚÈ Ê

ÌÈ˙Ó‰.13 

‡ÔÒÈ� ˘„ÂÁ ÏÎ· ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ� ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ,] ‡ÏÂ Í¯‡ Ï .י
˙Â˙·˘· Í˙˜„ˆÂ ÌÈÙ‡[ ,È˘ ÈÙÏ" ÂÈ‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÂÈ ·]¯·Ú·[ 

 ÌÈÓÈÚ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÎÂ�Á· ÌÈ·ÂË"ÌÈ‡È˘�‰ È ,Ê È¯‰ ‰ÂÂ‰· Ì‚Â '
ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ Ì‰ ÁÒÙ‰ ÈÓÈ ,Ó‰È· ‰�·È ‡Â·Ï „È˙ÚÏ Ì‚Â" ˜

ÔÒÈ�· ,‰˘Â„˜· ˘„ÂÁ‰ ·Â¯ ‡ˆÈ˘ ÔÂÈÎÂ, ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ� ÔÈ‡ 
ÂÏÂÎ· .]ÈÂ" ÔÈ‡„ ÌÂ˘Ó ÁÒÙ‰ ¯Á‡ ˘„˜Ó‰ ˙ÎÂ�Á ‰È‰È˘ ‡

‰ÁÓ˘· ‰ÁÓ˘ ÔÈ·¯ÚÓ ,‡Â"‰˘Â„˜· ˘„ÂÁ‰ ÏÎ ‡ˆÓ� Î[.14 
È‚‰�ÓÏÂ ¯ÂÓÊÓ ˙È¯Á˘· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ Ì‚ Â� Í�ÚÈ ‡·Â Ì„Â˜

                                    
 .ה אות א בביאורים"צ פ"אול .10

 .ב"ו ע"בלק דף קצ' פ .11

 .ב"ז ע"שמות דף ט .12

 .ג"ח שם סקכ"כה .13

 .א"ח סקכ"ז וכה"ב סק"ב ומ"ע תכט ס"שו' עי .14
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ÔÂÈˆÏ ,Â ‡Ï ¯ÂÓÊÓ „Â„Ï ‰ÏÈÙ˙ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘ Ì„Â˜. ÔÈ‡ ÔÎÂ 
Ò ˙‡ˆÂ‰ Ì„Â˜ ÌÈÙ‡ Í¯‡ Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ‡"ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ˙ , ‡Ï‡

‰ È‰È ¯ÓÂÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó 'ÂÎÂ Â�ÓÚ Â�È˜ÂÏ‡'.15
 

 ˘ÌÈ‚‰Â�‰ Ì‚]Ô·¯ÂÁ‰ ¯Úˆ ÌÂ˘Ó[ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï  .יא
· „·ÏÓ ÏÂÁ‰ ÈÓÈ· ÔÈÈ ˙Â˙˘ÏÂ ˙·˘ È¯ÈÈ˘ Â‡ ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ

ˆÂÈÎÂ‰Ê· ‡ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎÂ,16 ÓÌÂ˜Ó ÏÎ ÌÈÓÈ· 
‰ÁÓ˘ ÈÓÈ Ì‰ ÔÂ�Á˙ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘,Â  ÔÈ‡˘¯ ÏÂÎ‡Ï Ì‰·

ÔÈÈ ˙Â˙˘ÏÂ ¯˘· ,ÂÔÎ˘ ÏÎÛÒÂÓ Ì‰· ˘È˘ ÌÈÓÈ·  , ‡Ï‡
È· Ô·¯ÂÁ ¯ÂÎÊÈ˘˘„˜Ó‰ ˙ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Ì„Â˜ Â˙„ÂÚÒ ÍÂ˙ .17 

Ó"È „ÚÂ ÔÒÈ� Á"‡ ÔÈ‡ ÔÂÈÒ ‚ ÔÂ˜È˙· ÏÁ¯ ÔÂ˜È˙ ÌÈ¯ÓÂ¯ .יב
‰ÏÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂˆÁ ,ÂÈÂ ˙Â˙·˘·˘ ‡Ï‡"‰ÂÁ ÈÓÈÂ Ë" ÔÈ‡ ÁÒÙ Ó

‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ‡ÏÂ ÏÁ¯ ÔÂ˜È˙ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ , ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘·Â
                                    

ג וכן הוא מנה,  שנוהגין לומר למנצח ואל ארך אפים]ח"תרכד סקי[ב "מ' עי .15
אבל מנהגינו שלא לומר למנצח בכל יום שאין אומרים בו , בני אשכנז

 .ל"כ אין אומרים לכל הנ"וע, ש"ע, ]ז"קלא סקל[ח "כמבואר בכה, תחנון

שלא יאכל כלל , ]'נהר ו' מעי ה[בחסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי ' עי .16
ת ורק בימים שאין בהם תחנון מחמ, בשר בימים שאומרים בהם תחנון

וכן , או בסעודת מצוה או משיירי סעודת שבת, קדושת היום יאכל
ובזה , וכן נהגו כמה וכמה אנשי מעשה. ש"לטעום ממאכלי שבת בע

ש� [ב " ובמ]ב"תקפ ס[ע "בשו' ועי. ש"ע, מקיל מעליו עונש חיבוט הקבר
משום צער ' וה' שיש נמנעין כל השנה מבשר ויין בימי ב, ח" ובכה]י"סק

 .גלות השכינה ושריפת התורההחורבן ו

תֹוֵריה :  וזה לשונו]ב"ד� קנז ע[ק פרשת תרומה "בזוה' עי .17 ַּמאן ְדִאְתֲעָדן ַעל ּפָ ּ ּ

ִאיּנון ֵמיְכִלין ג ּבְ ּוִמְתַעּנַ ה ְדַאְרָעא , ּ ָרא וְלָדֲאָגא ַעל ְקדוׁשָ ִּאית ֵליה ְלַאְדּכְ ּ ּ ּ ּ
א א ְדָקא , ַּקִדיׁשָ ְּוַעל ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּוְבִגין ַההוא ֲעִציבו ְדִאיהו ָקא . ִאְתֲחִריבּ ּ ּ ּּ

תֹוֵריה ן, ִּמְתֲעַצב ַעל ּפָ ָיא ְדַתּמָ ּתְ ַההוא ֶחְדָוה וִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יֵתיה ָנה ּבֵ ִאלו ּבְ יב ָעֵליה ּכְ ָּחׁשִ ּּ א, ּ י ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ל ִאיּנון ַחְרּבֵ ּוָבָנה ּכָ ּ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
, ל"י צמח ז" בשם מהר]א"קנז סק' סי[והובא בברכי יוסף . כ" ע.ּיהּחוָלֵק

 .ש"ע
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àì 

‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ˜¯.18 

Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ˘„ÂÁ· „ÈÁÈ ˙È�Ú˙ ˙Â�Ú˙‰Ï ¯˙ÂÓ Ú .יג
ÔÒÈ� ,ÌÈ¯Â‰‰ ˙¯ÈËÙÏ ‰�˘‰ ÌÂÈ· ÔÂ‚Î ,Â˙ÙÂÁ ÌÂÈ· Ô˙Á Â‡ ,

¯ÎÓ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡˙È�Ú˙ Â· ÔÈÊÈ.19  ˙Â�Ú˙‰ÏÓ ÌÈÚ�Ó� Ê�Î˘‡ È�·Â
ÔÒÈ�·. 

ÂÒ‡Ó‚„ ‡�È„Ó ' Ì„Â˜˘ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÏÎ· „ÈÙÒ‰Ï¯  .יד
Ï‚¯‰ ,Ï Â¯·Ú˘ ˙Ó ÏÎ 'Â˙¯ÈËÙÓ ÌÂÈ . ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

Ï‚¯Ï ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙ ˙Ó˘ ¯Á‡ ˙Ó „ÈÙÒ‰Ï , ÔÈ‡˘¯ ÔÈ‡
¯Á‡ ˙Ó Ì‚ ÂÓÚ „ÈÙÒ‰Ï.20 ÍÂ˙ Â„ÙÒÈ Ì‡˘ ÈÙÏ ÌÚË‰Â 

Ï‚¯Ï ÌÈ˘Ï˘ ,Â‡Â·ÈÏ‚¯· Ì‚ ˙ÂÎ·ÏÂ ¯Úˆ‰ ¯ÂÎÊÏ  , ÔÈÈ„Ú˘
„ÙÒ‰‰ Ì‰Ó ÁÎ˘� ‡Ï . 

‡ÌÈ·ÈÈÁ˘ ÌÈÚÓÂ˘Ï ·Â¯˜ „ÙÒ�‰ Ì‡ ÔÈ· ‰Ê· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ  .טו
ÂÈÏÚ Ï·‡˙‰Ï ,¯Á‡ ˙Ó Â‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡Â , ÏÎ

Ï‚¯‰ Ì„Â˜ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙ Â„ÙÂÒÏ ¯ÂÒ‡ „ÙÒ� ¯·Î˘.21 ÏÚÂ 
ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ¯ËÙ�‰ ¯ÎÊÏ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ˙¯ˆÚ ˙Â˘ÚÏ ÌÈˆÂ¯‰ ÔÎ ,

ÈÎ·Â ¯Úˆ Â¯¯ÂÚÈ ‡ÏÂ Â‰Â„ÈÙÒÈ ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ , ˜¯ Â¯Ó‡È ‡Ï‡
¯ÈÂ ‰¯Â˙· ˜ÂÊÈÁ È¯·„ÌÈÓ˘ ˙‡. 

Ú·¯‡ÂÈ�·Ï ˘Â„˜‰ Â�È·¯ ‰Âˆ ÌÈ¯·„ , ‡Ï˘ Ì‰Ó „Á‡Â‰  .טז
Ì‚‡‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ˘ ‰Ú˘· ÔÒÈ� ÈÓÂÈ· ¯ÂÁ˘ ¯Â˘ È�Ù· „ÂÓÚÏ ,

ÂÈ�¯˜ ÔÈ· „˜¯Ó ÔË˘‰˘ È�ÙÓ.22˘¯ÈÙÂ " ÌÂ˘Ó È ÌÈÁÓˆ‰˘
                                    

 .ז-ר אותיות ה"ח וישלח ש"בא .18

ה אות א פסק "ג פ"צ ח"ובאול, ז"ח סקכ"י וכה"ט וסק"ב תכט סק"במ' עי .19
 .ש למעלה"כמ

 .א"ד שמז ס"ג ויו"ח תקמז ס"ע או"שו .20

 .ד"צ שם סק"בשעה' עי, גלח שמותר לסופדו בר"דבימינו אין לנו דין ת .21

 .וברכות לג: ש בפסחים קיב"וכמ .22
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áì

Ô‰· Â·Ï Ò‚Â ÔÈÏÂÚ,Á‚Â�Â .23‡·‰ Â�È·¯Â "˘¯ÈÙ Á24 È˘„Á·˘ 
 ÔÂÈÒ ¯ÈÈ‡ ÔÒÈ�Â ÊÂÓ˙ ˙ÈÈÏÚ ÔÓÊ ‡Â‰ ÂÏ‚Ï‚˙�˘ ˙ÂÓ˘�‰
ÁÓÂˆ· Ì�ÂÂÚ· , ˙‚¯„ÓÏ‰ÈÁ ,]Ì˘�ÂÚ ¯Ó‚�˘ ¯Á‡[, ˘Ù�Â 

 Ú˘¯‰ Ï‚ÏÂ‚Ó‰‰˘˜ ÔÈ„ ‡Â‰˘ ¯ÂÁ˘ ¯Â˘· ˙Ò�Î� , ÔÎ ÏÚÂ
˜ÈÊ‰Ï ÏÂÎÈÂ Ú‚˙˘Ó , ÈÓÈ· Ì˘ Â˙ÒÈ�Î ˙ÏÈÁ˙· ‡˜Â„ Â‰ÊÂ

ÔÒÈ� ,Á‡ Ï·‡"�Â Ï‚¯˙� ¯·Î ÎÁ˜ÈÊÓ Â�È‡Â Â¯ÚˆÓ  . 

È˙Â¯·˜Ï ÔÒÈ� ˘„ÂÁ· ˙ÂÏÚÏ ‡Ï˘ ÌÈ‚‰Â�,25 Â ÌÂÈ˘ ÈÓ˘  .יז
ÔÒÈ� ˘„ÂÁ· ÏÁ ÂÈ·Â¯˜ ˙¯ÈËÙ , ÌÈ„˜Ó¯ ·¯Ú· ˙ÂÏÚÏ"Á.26 

ÂÈÂ ˙Â˙·˘ „·ÏÓ ÔÒÈ� ÈÓÈ· Ì‚ ÌÈÎÏÂ‰˘ ‚‰�Ó‰ Ì�Ó‡" ÈÓÈÂ Ë
‰ÂÁ"Ó . ÌÂÈ· Â‡ ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ· ˙ÎÏÏ ¯˙ÂÓ ÔÎ ÏÚÂ

˙ÂÏÈ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·˘ ÌÂÈÒ· Â‡ ÌÈ˘ÂÏ˘‰ .Â Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
‰ÈÎ· È„ÈÏ ‡Â·Ï ÌÈÏÂÏÚ ,¯ ·¯ÚÏ ‰ÈÏÚ‰ ÂÁ„È" Â‡ ¯ÈÈ‡ Á

ËÏ"¯ÈÈ‡ Â.27  

                                    
מתוך שעברו ימי הסתיו שהארץ : ובברכות כתב, י בפסחים"ה ברש"כ .23

ונכנס בו יצר , ועכשיו רואה אותה מלאה דשאים זחה דעתו עליו, יבשה
ם בפסחים שכתב דמה שאמרו שהשטן מרקד בין קרניו "ברשב' ועי. הרע

הוא דמזל שור א שביאר "במהרש' ועי. א משתגעאלא שהו, לאו דוקא
לפי , ממשבימי ניסן , אי נמי .בתקופת ניסןהיינו בימי ניסן ו ,בימי אייר

 ודעתו של שור זחה וגסה עליו לצמוח קודם בוא ,נלקה בו מזל טלהש
 .מזלו שהוא באייר

 ל"פ דברי רבינו האריז"ע,  בדרוש לברכת האילנותחייםאורח בהגדת  .24

 .ש"ע, בקב הישר פרק פחה "כ .25

שהביא המנהג בזה וכתב , ]קמה' ב סי"ד ח"יו[ת מלמד להועיל "בשו' עי .26
ובחודש ניסן שאין , דאפשר הטעם משום שרוצים לומר כל התחינות

 .ח"על כן נהגו להקדים לעלות בערב ר, א לאומרם"אומרים תחנון א

ד להועיל שם ת מלמ"גם בשו' ועי. ת תשובות והנהגות"בזה בשו' עי .27
 , ויש לו יארצייט בניסן,ח ניסן"מי שלא הלך על הקבר בערב רשכתב ש

נות שאומרים ייאמר כל התחובלבד שלא , יש להתיר לו לילך בניסן
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, ¯‡Â˙È· ˙‡ „ÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÈÓ ,ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ .יח
˘„˜Ó‰ ˙È·· Â˘Ú˘ ‰Ó ÔÂÈÓ„· , ˙Á‡ Â‰Â„ÈÈÒÂ Â‰Â�·Ï˘

ÁÒÙ‰ È�ÙÏ ‰�˘·.28 

‰„Ú‡"Ó˘ Ù Ô ·¯Ú· ‡Ï‡ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡· ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ÔÈ .יט
ÁÒÙ,29 Ó‚‰Â� ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÌÈ¯Ó ‰ÏÎÂ‡Ï ‡Ï˘ "ÔÒÈ� Á.30 

˜ ‰ÌÈÈ�Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÔÈËÈÁ ˙ÂÚÓ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ ,‰ÂÊ·Â" ¯ÈÓÁ .כ
ÌÈ„ÚÂÓ· ÌÈÈ�ÚÏ Ô˙Â� Â�È‡˘ ÈÓ· „‡Ó , ¯Ó‡� ÂÈÏÚ˘ Â¯Ó‡Â

Á"ÌÎÈ‚Á ˘¯Ù ÌÎÈ�Ù ÏÚ ˘¯Ù È˙È¯ÊÂ Â,31 ·Ó¯·Â" ·˙Î Ì
·˜‰ Ï˘ ÂÈ�· ÁÓ˘Ï ·ÈÈÁ˘"ÌÈ„ÚÂÓ· ‰ , ÁÓ˘Ó Â�È‡˘ ÈÓÂ

 ˙ÁÓ˘ ÂÊ ÔÈ‡ ÌÈÏÏÓÂ‡‰Â ÌÈÈ�Ú‰ ·Ï ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ ‚Á‰
ÂÒÈ¯Î.32 ‰Ê ÏÚ ˙ÂÙÎÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓÂ.33  ‰�È˙�‰ ¯ÂÚÈ˘Â

                                                                                  
 .נה של יארצייטינת ההשכבה או תחיתחרק  אלא ,בשאר ימות השנה

שהמנהג ' שכ, ובתורה לשמה סימן תקט, ד"ד מ"במשנה מדות פ' עי .28
 העולם בביתם לסייד קודם הפסח הוא כמנהג שהיו נוהגים שנוהגין
 .כ מי שמיישר אורחותיו ינהג כן"ע, ק"בביהמ

 .ב"א תעא ס"רמ' עי .29

 .ב"ק י"ב שם ס"מ .30

 הוא חדי בלחודוי ולא יהיב למסכני איו: ]ב"ח ע"ד� פ[ק שמות "ל הזוה"וז .31
מלאכי [ כתיב עליה,  חדי ולא יהיב חדו לאחראבלחודוי דהא ,עונשיה סגי

 .ל"עכ. חגיכם פרש וזריתי פרש על פניכם ]ב

 אוכל ושותה חייב כשהוא: ]ח"ו הי"ט פ"הלכות שביתת יו[ש בלשונו הזהב "ע .32
 אבל מי , האמלליםהענייםלהאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר 

שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל 
 ועל ,כריסו שמחת מצוה אלא שמחת אין זו ,י נפשומשקה לעניים ולמר

 , כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשםםאלו נאמר זבחיה
.  שנאמר וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם, להםהיאושמחה כזו קלון 

 .ל"עכ

 .ה אות א בביאורים"ג פ"צ ח"ואול, ו"ח סקט"ג וכה"ב תכט סק"במ' עי .33



   ציו�  à ÷øô–ïñéð ùãåç éðéðò  נר 
 שבת הגדול

ãì

Î„Á‡ ÏÂ�ÂÓÓ ÈÙÏ  ,Ì„È· ÔÂÂÚ ˘È Ô˙ÈÏÓ ÌÈËÓ˙˘Ó‰Â , ÈÙÏ
‰ÊÏ ˙ÂÙˆÓ ÌÈÈ�Ú‰ È�ÈÚ Ì‚Â ÌÂ„˜ ‚‰�Ó ‡Â‰˘.34  

‡ "Â¯˘ÚÓ ÈÙÒÎÓ ‡ÁÒÙ„ ‡ÁÓ˜ ˙ÂÚÓ ˙�È˙� ÔÈ�ÚÏ ,È˙ .כא
¯ÈÚ‰ È�·Ó „Á‡ ÏÎÏ ‰·ˆ˜ ÂÏÈË‰ ‡Ï Ì‡˘ ,Ô˙ÈÏ È‡˘¯ ÛÒÎÓ 

¯˘ÚÓ.35 

ìåãâä úáù 

ÏÂ„‚‰ ˙·˘ ‡¯˜� ÁÒÙ‰ Ì„Â˜˘ ˙·˘ , ‰˘Ú�˘ Ò�‰ È�ÙÓ .כב
Â· ,Ë˜Ï‰ ÈÏ·˘ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ : ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙ Ï˘ ÂÁ˜ÓÂ

ÁÒÙ‰ È�ÙÏ˘ ˘„ÂÁÏ ¯Â˘Ú·,Ï‡¯˘È Â„ÁÙÂ , Á·Ê� Ô‰ Â¯Ó‡Â 
Â�ÂÏ˜ÒÈ ‡ÏÂ Ì‰È�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚÂ˙ ˙‡.·˜‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ " ‰

‰˘Ú‡ ¯˘‡ ‡ÏÙ‰ Â‡¯˙ ‰˙Ú,˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÂˆÂ  ‰Ú·¯‡ „Ú ˙¯Ó
¯˘Ú,ÌÈ˜ÚÂˆ ÌÈ˘·Î‰ ÂÈ‰Â , ÂÈ‰ Ô‰ÈÚÈÓÂ ÔÈÚÓÂ˘ ÂÈ‰ ÌÈ¯ˆÓÂ 

ÔÈÎ˙Á�,Ì·Ï ˙Â�Â‚È· ÔÈ�Â„È� ÂÈ‰Â ,‰ÓÂ‡Ó Ï‡¯˘ÈÏ Â˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ , 
ÒÚÎ‰ È�ÙÓ ¯ÓÂ Ú¯ ÈÏÂÁ· ÂÏÙ� ÌÏÂÎ ÈÎ . ÌÈÒ� Â˘Ú�˘ ÏÚÂ

 ˙·˘ ‡¯˜� ÍÎÈÙÏ ÁÒÙ‰ È�ÙÏ ¯˘‡ ˙·˘ Â˙Â‡· Ï‡¯˘ÈÏ
ÁÒÙ‰ È�ÙÏ˘ ˙·˘ ÏÂ„‚‰.36  

                                    
 .ז"ח שם סקט"כה .34

 שעיקר החיוב לא יתן ]ג"תרצד סק[ב "לענין מתנות לאביונים כתב המ .35
אמנם . ורק מה שמוסיף ליתן רשאי ליתן מכספי מעשר, מכספי מעשר

דמתנות , א כתבו לחלק בזה"נ קרליץ שליט"בחוט שני ממורינו הגר
א "אבל כאן גדר החיוב אינו מוטל על כאו, א"לאביונים הוא חיוב לכאו

ז "וכעי. כ מותר ליתן מכספי מעשר"וע, לצורכי הענייםאלא שידאגו 
פ "שאע, ל"ז אויערבאך זצ"כתבו בספר מעדני שלמה בשם הגרש

ז אין לפרוע "ולפ, א"ע משמע שהוא כחיוב מס המוטל על כאו"שבשו
הוא בגדר , מ בזמננו שלא קובעים סך קצוב לכל אדם"מ, מכסף מעשר
 .ורשאי ליתן מכסף מעשר, נתינת צדקה

 .תל' ע סי"ובשאר ראשונים ובטושו, ה"ר' שבולי הלקט סי .36
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äì 

˜Â‚‰�˘ ˘È ÔÈÎ‰Ï Ó Â· ·¯ÂÚÓ˘ ÏÎ‡Ó ÂÊ ˙·˘Ï ÁÓ .כג
‰˙Â¯˘Î‰ ˙ÂˆÓ , ‰Ï˙� ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ˜ÙÒ ÏÙ� Ì‡˘ È„Î

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÂÊ ˙·˘· ÏÎ‡� ¯·Î˘.37  

ÏÈ�ÂÏÓ ¯˘‡ Â�È·¯Ï ˙Â‚‰�Ó‰ ¯ÙÒ· ·˙Î : ÏÎ Â‚‰�Â .כד
 ˙·˘ ·¯Ú· „Á‡ ÌÁÏ ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È]ÏÂ„‚‰[ , ÈÙÏ ÏÂ„‚‰

ÂÏ„‚ ,Â�Ë˜ ÈÙÏ ÔË˜‰Â , È�Ú ˙ÏÁ Â˙Â‡ ÔÈ¯Â˜Â]ÚÏ·Â"Ï Ê ÌÁ
˙Ò�Î‰ ˙È·[ ,ÌÈÈ�ÚÏ Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÁÓÂ , Â· ÂÏÊÏÊ˘ ÌÂÈÓÂ

‰‡Â·˙· ‰¯‡Ó ‰ÁÏ˙˘�.Ú "Î.38 

 ˘˜�Ó Ï‡¯˘È ÏÎ· ÌÂ˜Ó ·¯‰˘ ˘¯Â„ ÌÈ·¯Ï ˙·˘· Ì„Â‰‚ .כה
ÁÒÙ, ÌÚÈ„Â‰Ï ˙‡ È˜ÂÁ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡Â ÂÈ˙Â¯Â˙ ÌÈ�È„Â ÌÈÎ¯ˆ�‰ 
ÁÒÙÏ, ÔÎÂ ˙ÁÎÂ˙ ¯ÒÂÓ ÏÚ ÌÈ¯·„‰ ÔÈÎÈ¯ˆ‰ ˜ÂÊÈÁ. ¯˜ÈÚÂ 

‰˘¯„‰ ‰È‰È ‰ÎÏ‰ ‰˘ÚÓÏ „Ï˙Ú ˙‡ ‰˘ÚÓ‰ ¯˘‡ ÔÂ˘ÚÈ, 
‡ÏÂ ‰‡¯È ÂÁÂÎ ‡ÏÂÙÏÙ· ‡˙ÈÈ¯Â‡„ „ÂÁÏ, ÈÎ ¯˜ÈÚ ÔÈ�Ú‰ ‡Â·Ï 
È„ÈÏ ˙ÂÎÏ‰‰ ˙ÂˆÂÁ�‰ ˘È˘ È�È�Ú· ÁÒÙ‰ ÂÈÂ"Ë ‰ÂÁÂ"Ó ¯‡˘Â 

                                    
יאכל מעט קודם ' שכל אל היה דורש " שהביא דרש]תל' סי[א "במג' עי .37

 , במה שאכלה כי שמא היה שם חשש חימוץ ויתל,פסח מקמח של פסח
דזה דוקא בדבר , ז"א תמה ע"אמנם המג]. וב ליתן ממנו לעניוכתב דט[

אבל , בזה אמרינן דהכל מותר ,מהם'  ונאכל אחשוב שנתערב יבש ביבש
ואם , מותרהכל '  ואם יש ס,לח בלחהוי תערובת קמח בקמח אם נתערב 

יש וסיים ד, נן לה בעלמא נקטיאדלחומרל "וכתב דצ. הכל אסורלאו 
א לפי "ל דקושיית המג"ושמא י. להחמיר הואיל ויצא מפי אותו צדיק

אבל , לאפיית המצותל שהורה ליקח מקמח המיועד "לשון מהרש
דלעולם יש , ק"בזה לכאורה ל, הנוהגין ליטול מקמח מצה שנאפתה

ל "הו, תועלת בזה שאם חוששין שיש מצה אחת שלא נעשתה בכשרות
י שעשו קמח מאחת מן המצות ואכלוהו קודם "וע, תערובת יבש ביבש

כ שהמצה המחומצת נאכלה קודם "מועיל שרשאין לתלות אח, הפסח
 .הפסח

 .ס פסחים"א בקובץ שיטות קמאי עמהוב .38



   ציו�  à ÷øô–ïñéð ùãåç éðéðò  נר 
 שבת הגדול

åì

ÌÈ¯·„ ÌÈÈÂˆÓ‰, „ÂÚÂ È„Î ¯ÙÒÏ ˙Â¯Â·‚ Â�È‰Ï‡ ÍÈ‡ Â‡· 
Â�È˙Â·‡ ÌÈ¯ˆÓ· ÍÈ‡Â Ì‡ÈˆÂ‰ ˙ÂÙÚÂ˙· Ì‡¯ ÂÏ Ú¯˜Â Â�Ï ˙‡ 

ÌÈ‰, ¯ÙÒÏÂ ˘Â¯„ÏÂ Ï‰˜· ˙‡ ÏÎ ¯˘‡ ‰˘Ú.39 Â‚‰�Ó‰ ˘·¯‰ 
ÛËÚ˙Ó ˙ÈÏË· Ì„Â˜ ˙¯ÈÓ‡ ‰˘¯„‰.40 

, ÏÂ„‚‰ ˙·˘ ‰˙Â¯˜Ï ÛÒÂ� ÌÚË Â‰Ê˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î .כו
˙Â˘¯„· ‰·¯‰ ÔÈÎÈ¯‡Ó˘ ÈÙÏ , „Ú Ô‰È˙·Ï ÔÈ¯ËÙ� ÌÚ‰ ÔÈ‡Â

ÏÎ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚È˘, ÂÚÓ˘È È˙ÓÈ‡ ÂÈ˘ÎÚ ÂÚÓ˘È ‡Ï Ì‡˘.41  

ÁÒÙ ·¯Ú ÏÁ˘Î , ÏÂ„‚‰ ˙·˘ ˙˘¯„ ÔÈÓÈ„˜Ó ·˘·˙ .כז
·˘ÏÂÈ�ÙÏ˘ ˙.42

 

È „ÂÚ"¯Á‡ ÌÚË ‡ , ‰·¯ÚÂ ˙¯ËÙ‰ ‰· ÔÈ¯ÈËÙÓ˘ ÈÙÏ .כח
‰Ï 'ÂÎÂ ,' Â‰ÈÏ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁÏÂ˘ ÈÎ�‡ ‰�‰ ˜ÂÒÙ‰ ‰· ¯ÎÊ�˘
Â‚Â ,' ‰˘Ó ˙¯Â˘·Ï ‰ÓÂ„ ‡Â‰˘ ÏÚÌÈ¯ˆÓ· ‰ÏÂ‡‚‰ , ÈÂ‰Â

ÏÂ„‚‰ ˙·˘ Ï˘ Ú¯Â‡Ó‰ ÔÈÚÓ.43  

                                    
וכן . ]רה' סי[ובשבלי הלקט , ]ב"סק[ב " והובא במ]א"תכט סק[א "פ מג"ע .39

 שפירט תוכן מה שדרש בשבת ]'אות ו[ץ "נמצא במאמר חמץ לרשב
 .ל שדרש בשבת הגדול"וכן הוא במנהגי מהרי. הגדול

 .ש"ע, כן משמע במועד לכל חי פרק א אות יד .40

ומפני משך זה נראה בעיני העם היום גדול : ולשונו שם, ולי הלקט שםשב .41
כיוצא בדבר . ועל כן קראו לשבת זה שבת הגדול, וארוך יותר מיום אחר

לפי שכל היום הן עומדין בבית , צום הגדול צומא רבא, אתה אומר
, ועל כן קראו שמו גדול ורבא, נראה היום ארוך וגדול, הכנסת להתפלל

אלא יושבין במקום , אדם כשאינן הולכין לכאן ולכאן כל היוםומנהג בני 
ה "וכ. כ"ע. מנהג לומר כמה זה יום גדול ,אחד ואין להם מה לעשות

ל שנקרא שבת " שהביא כן בשם מהרי]א"תל סק' סי[י "א בברכ"במרן החיד
 .ג"תל סק' ה באליה רבה סי"וכ, הגדול על שם מה שמאריכין בדרשות

 שכן ראוי לנהוג לפי שאין שהות ]אות יט' פרק א[ד לכל חי ובמוע, ב שם"מ .42
 .להורות לעם הדרך ילכו בה קודם הפסח

 .ש"תל ע' ה בלבוש סי"כ .43
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Á ˙ÂÏÈ·‡ Ú¯È‡ Ì‡"·¯Ï Â , ÂÓÂ˜Ó· ˘Â¯„È˘ ¯Á‡ ÔÈ‡Â .כט
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ È�ÈÈ�Ú· ,‡˘¯ ˙Ú·˘ ÍÂ˙· Ì‚ ÌÈ·¯Ï ˘Â¯„Ï È

Â˙ÂÏÈ·‡ ÈÓÈ.44 

, �Ó‰‡·Ï‡¯˘È ı¯ ˘„Â˜‰ È¯Ú·  ÌÈÏ˘Â¯È ˙Ùˆ‰È¯·Ë‰‚  .ל
˜ ‚‰�Ó ÔÎÂ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰ ¯‡‰·Âˆ Ì˜˘Ó„Â  , ˙·˘· ÔÈ¯ÈËÙÓ˘

 ˙¯ËÙ‰ ÏÂ„‚‰ ˙˘¯Ù‰ÏÈ‚¯‰ ÚÂ·˘‰ , ˜¯Â˘Î ÁÒÙ ·¯Ú ÏÁ
‰Ï ‰·¯ÚÂ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙·˘· 'Â‚Â' , ˙ÂÏÈ‰˜ ‰ÓÎ· Ì‚ Â‚‰� ÔÎÂ

Ê�Î˘‡·.45ËÙÓ ˘ÈÂ  ÔÈ¯È"‰·¯ÚÂ "ÏÂ„‚‰ ˙·˘ ÏÎ· , ÏÎÂ
Ì‚‰�Ó· ÂÎÈ˘ÓÈ ÌÂ˜Ó.46

 

                                    
דבאופן שרבים צריכין לו להתלמד ואין , ]שפד' ד סי"יו[ע "וכמבואר בשו .44

 מותר ללמדם, שם אחר שיאמר תחתיו

ש מפטירין וערבה בכל שבת שי, מנהגים בזה' בלבוש שם שהביא ב' עי .45
, וביאר הטעם, ויש שמפטירין בה רק כשחל ערב פסח בשבת, הגדול

שהוא מדבר בענין , 'דכתיב הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וכו
הוא בערב וזמן הביעור , ביעור המעשר בשנה הרביעית ובשנה השביעית

ל שבת דמפטירין וערבה בכ, א להיפך"במעשה רב שמנהג הגר' ועי. פסח
ה אות "ג פ"ח[צ "ובאול. ש הטעם"וע, הגדול מלבד כשחל ערב פסח בשבת

דכיון דאין אליהו בא בערבי שבתות וערבי ימים ,  כתב עוד טעם בזה]ב
לפי שיש בה ענין , כ לא נהגו לקרות בערב פסח הפטרת וערבה"ע, טובים

ערבה  שפסק שיפטירו בהפטרת ו]א"תל סק[בבאר היטב ' ועי. ביאת אליהו
וכן היה המנהג הקדום בירושלים כמבואר , רק כשחל ערב פסח בשבת

וכן , ]ג"סק[ח "והובא בכה, ובנתיבי עם, ]ח סתהו"למהר[בספר ארץ חיים 
 שכן היה המנהג בארץ ]לרבי אברה� אדאדי[הביא שם מספר שומר אמת 

ר "יד חוכן הע, ]ה אות ב"ג פ"ח[צ "ל באול"צ זצ"ר הגרב"כ מו"וכ. הקודש
שאין מפטירין , ץ ומנהג דמשק"ל שכן היה מנהג אר"עזרא עדס זצ

 . וערבה בשבת הגדול כשחל בשאר ימים

שכיום שנתרבו האוכלוסין יש מפטירין וערבה בכל , צ שם"באולכ "כ .46
. לפי שבכל אופן אינו לעיכובא, וכל מקום ימשיך כמנהגו, שבת הגדול

לא ישנה ממנהג ,  בשאר שניםואף מי שנזדמן למקום שמפטירין וערבה
 .ויפטיר כמנהג אותו בית הכנסת, המקום
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Ú‡ ÏÂ„‚‰ ˙·˘· ¯‰ÊÈ" ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ‰˜È� ¯·Î˘ Ù .לא
Â˙È··˘ ,˙·˘‰ „Â·Î· ÏÊÏÊÈ ‡Ï , ˙Â„ÂÚÒ ÏÂÎ‡Ï ·˘È ‡ÏÂ

ÌÈ¯ÈÎÂ ¯Â�˙ ÔÈ· ˙·˘ ,˙·˘Ï ÈÂÊÈ· ‡Â‰˘ , ˙·˘· ÔÎ˘ ÏÎÂ
‰· ‰˘Ú�˘ Ò�‰ È�ÙÓ ¯˙ÂÈ· ‰„·ÎÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÏÂ„‚‰.47 

Â‚‰� ÏÂ„‚‰ ˙·˘· ÏÂ„‚‰ ˙·˘ ÔÂ˘Ï· ‰ÊÏ ‰Ê Í¯·Ï  .לב
ÌÂÏ˘ ,ÂÏ ¯ÈÊÁÓÂ :Í¯Â·ÓÂ ÌÂÏ˘ ÏÂ„‚‰ ˙·˘,48  ¯ÂÎÊÏ ‰Ê ÏÎÂ
‰ ÈÒÈ� 'ÂÊ ˙·˘· Â˘Ú�˘ ÌÈÏÂ„‚‰. 

‡ ˘�Ó¯‰ ·˙Î" ÏÂ„‚‰ ˙·˘· ‰Á�Ó ˙Ú· ˙Â¯˜Ï ÔÈ‚‰Â .לג
Ó ˜ÏÁÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰.49Ú Â¯Ú¯Ú˘ ˘ÈÂ "Ê.50 ‡Ï „¯ÙÒ È�·Â 

‰Ê· Â‚‰�. 

, ÏÂ„‚‰ ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘ ˙È·¯Ú· , ¯ÓÂÏ Â�È‚‰�ÓÌÚÂ� È‰ÈÂ .לד
Ú‡"ÚÂ·˘‰ Â˙Â‡· ÁÒÙ ÏÁ˘ Ù . ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì�È‡ Ê�Î˘‡ È�·Â

Â˙Â‡.51 
±²

                                    
 .י"חמ .47

 .אות יט' ומועד לכל חי פרק א, א במחזיק ברכה סימן תל"מרן החיד .48

 .תל' א סי"ברמ' עי .49

לא אמרתי ' ח וכו"דהלא אמרו יכול מר, א"ש בשם הגר"ל מ"בבה' עי .50
 .אלא בשעה שמצה ומרור מונחין לפניך

, שבועאותו ט ב"שחל יוכשאין אומרים ויהי נועם  כתב ]רצה' סי[א "מבר .51
שאף שלא , ראיתי לקצת גדולי הדור: ל"ז וז"י כתב ע"א בברכ"ומרן החיד

 ,היו אומרים הציבור ויהי נועם במוצאי שבת בשחל יום טוב באותו שבוע
. כדרך שאומרים כל מוצאי שבת, הם היו אומרים בלחש ויהי נועם

כי על דרך האמת מוכרח אמירת ויהי נועם בכל , בנן בטעמאואמור ר
כ עוד "וכ. כ"ע. אף שיהיה יום טוב באותו שבוע, שבת שהוא חול מוצאי
על דרך האמת שמעתי וראיתי שנהגו לומר ויהי : ל" וז]ב"תצא סק' סי[לקמן 

ט באמצע "וכל שכן אם חל יו, אף בחול המועד, ש"נועם בכל מוצ
 .כ"ע. השבוע
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á ÷øô 

 ברכת האילנות

·¯Â‡ ÔÈÎ¯·Ó˘ ‰·È·ÁÂ ‰¯˜È ‰Î¯· ‡È‰ ˙Â�ÏÈ‡‰ ˙Î˙‰  .א
‰�˘· ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ,‡¯Ó‚„ ‡�È„ÓÂ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ‡È‰Â.1 

‰Î¯·Ï ÌÈ�Ë˜‰ ˙‡ Ì‚ ÔÈÎ�ÁÓÂ , ˙Â„Â‰Ï ÌÏÈ‚¯‰Ï È„Î
È˘‰Ï"Á· ÂÈ„ÒÁ ÏÚ ˙ ÌÁÏ Ô˙Â�‰ Ì˙ÁÈ¯ÙÂ ˙Â�ÏÈ‡‰ ˘Â„È

ÂÈ„ÒÁ ·Â¯· Ï·˙ È�Ù ‰Â¯ÓÂ ¯˘· ÏÎÏ. 

˘ÂÊ ‰Î¯·· ‰ÈÂ‡¯ ‰�ÂÂÎ· „‡Ó ÌˆÚ˙È , ˙Â„ÂÒ ‰Ê· ˘È .ב
ÌÈ‡¯Â�,¯ÈÚÏ ıÂÁ ‡ˆÂÈ˘Î Ë¯Ù·Â  , ˙ÂÓ˘�‰ ˙Â�˜˙� Â„È ÏÚÂ

ÌÈ·˘Ú·Â ‰„˘‰ ÈˆÚ· ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ˙ÂÏ‚ÏÂ‚Ó‰ , Ì‰ÈÏÚ ˘˜·ÈÂ
ÌÈÓÁ¯,2 È˘‰Â"Ì„‡ Ì‰Ï ÔÈÓÊÓ ÂÈ„ÒÁ ·Â¯· ˙ Í¯·È˘ ¯˘Î 

Ì�Â˜È˙ È„ÈÏ Â‡Â·È˘ Ì˙Â‡ ÏÈˆÈÂ ÈÂ‡¯Î . Ô�Â·˙‰Ï Ì„‡Ï ˘ÈÂ
ÂÈ·Â¯˜Ó Ì‰˘ ¯˘Ù‡˘ ,Á„�Â'Â‰Ï Â¯˜ ‰ , ÏÂÎÈ Ï˜�·Â

‰ÈÂ‡¯‰ ‰�ÂÂÎ· Í¯·È Ì‡ ÌÚÈ˘Â‰Ï , ‡ÏÂ Â·ÈÏ ÌÂË‡È ÍÈ‡Â
 Ì‡È·‰ÏÂ ÌÏÈˆ‰Ï Â˙„Â·ÚÂ ÂÈ˙ÂÎ¯· ÁÎ· ˘È˘Î Ì‰ÈÏÚ ÒÂÁÈ

ÌÂÏ˘· Ì˙ÁÂ�ÓÏ .‰�ÂÂÎ· Í¯·Ï ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ÍÎ Ì‡Â, È‡„Â 
Ú ‰·ÂË ÂÏ Â¯ÈÎÈ ˙ÂÓ˘�‰˘" ˙‡˘ ¯˙È· ÏÎÂÈ˘ Â„Ú· Â¯È˙ÚÈÂ Ê
                                    

 :רכות מגב .1

ל "פ דעת רבינו האריז"ח שביאר ע"בהגדת חיים לראש מרבינו הבא' ועי .2
שבחודש ניסן מתחילות הנשמות המגולגות בצומח לעלות למדרגת חי 

י ברכתו מעלה הנשמות ממדרגת צומח "וע, ]אחר שנגמר עונשם בצומח[
 .י עוצם כוונתו בברכה"ע, למדרגת מדבר
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È˘‰ ˙‡ „Â·ÚÏ"ÈÂ‡¯Î ˙.3 

 ÔÒÈ� ˘„ÂÁ ˘‡¯· ˙Â�ÏÈ‡‰ ˙Î¯· Í¯·Ï ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê.4 .ג
 ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ¯˜Â·· ÌÚ ·Â¯· ‰Î¯·Ï ÔÈ‚‰Â� ˙ÂÏÈ‰˜ ‰·¯‰·Â

¯"Á. 

 ÌÚ Ï‰˜· ˙‡ˆÏ ÌÈÏ„˙˘Ó ,ÎÚÂ"‰¯˘Ú ÔÈ�Ó ÂÈ‰È˘ Ù.5 .ד

                                    
ישתדל : ל" וז]אות ד[בית הבחירה ' ועי,  ז'ב סי"א במו"במרן החיד' עי .3

האדם למהר לקיים מצוה זו בימי ניסן ביתר שאת ולברך ברכה זו בכוונה 
' עצומה לתקן הנשמות המגולגלות בעצי השדה שיזכו לעלות בהר ה
ומצאן מנוחה ויעלה בדעתו שאפשר יש בהם נשמות קרוביו המיחלים 

יחיל בקרבו להתעורר לשוב וליבו , לחסדו שיתקנם בברכתו ותפילתו
, ח"כדי שלא יגרמו לו עוונותיו להתגלגל נשמתו בדצ, בתשובה שלימה

שכשם , מדה כנגד מדה לא בטלה, ו"ואם באולי יתחייב להתגלגל ח
כך מן השמים ימציאו לו מי , שהוא משתדל ומכוין לתקן נשמות אחרים

כי לא ידעו ולכן לא יתעצל במצוה זו הקלה בעיני ההמון , שיתקן נשמתו
בדרוש [א "ח זיע"והנה רבינו הגרי. מה טיבה ולא ידעו ולא יבינו כי רבה

, "בריות טובות ואילנות טובות"שלשון הברכה ,  דקדק]לברכת האילנות
אלא פירש דקאי על הנשמות , ולכאורה בריות טובות מאן דכר שמייהו

' ק פ"זוהוב. שיברכו עליהם בני אדם ומתקנים אותם, שמתדבקין באילנות
 .ש"ע, בלק הפליג על הנשמות המשוטטות

ימהר לקיים מצוה זו תכף בימים ראשונים של : ל" וז]אות ה[בית הבחירה  .4
ואם לא יוכל מפני , ודבר בעיתו מה טוב, ניסן כי זריזין מקדימין למצוות
 .מ לא יעבור מלברכה והמברך מתברך"טירדת צורך החג לפחות בחה

. טוב שיהיה בעשרה כדי שיאמר קדיש: ]אות ה[ים ש שם בידי חי"כמ .5
לכן חסידים ואנשי מעשה משתדלים לברך ברכה זו : ובדרוש הוסיף

כדי שאחר הברכה יאמרו פסוקי תורה ויאמרו קדיש והכל כדי ' בצירוף י
להיות להם לימוד התורה והקדיש עזר אל בירור ועליית הנשמות אשר 

מה טוב שיצטרפו כנסיה שהיא : ]חאות [כ בבית הבחירה "וכ. בצומח
שלפי ריבוי , ש ויהיו לאחדים לקיים מצוה זו ברוב עם הדרת מלך"לש

ולפחות אם , האנשים המתיחדים לעשות המצוה יותר תתעלה כידוע
 .אפשר להיות בעשרה
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ÔÈÎ¯·Ó ˘È"˙ÂÚ˘· ÁÌÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡  , ÔÈ‡ˆÂÈ˘ È�ÙÓ ·¯ .ה
¯ÈÚÏ ıÂÁ ,‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ· ‡‰˙ ÌÂÈ‰ ˙ÏÈÁ˙˘ È„ÎÂ , È„Î Ì‚Â

ÌÈ�Ë˜‰ Ì‰È�· ˙‡ Ì‚ ‡È·‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ ,˙ÂÂˆÓ‰ Ì‰ÈÏÚ ··ÁÏ.6 

‡ÈÚÏ ıÂÁÓ Í¯·Ï ÔÈ‡ˆÂÈ.7  Í¯·Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ Ì�Ó¯ .ו
¯ÈÚ‰ ÍÂ˙,8  ÍÂ˙· Í¯·È ÁÎ Â· ÔÈ‡˘ Â‡ ÒÂ�‡ ‡Â‰ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ

¯ÈÚ‰.9 

 ÈÚÏ ıÂÁÓ Í¯·Ï ÍÂÓÒ ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰ÏÓ ÛÈ„Ú¯ .ז
¯Ï"Á , ¯Á‡Ï ˜¯ ¯ÈÚÏ ıÂÁ ˙‡ˆÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ˘È Ì‡ ÔÎ ÏÚ

 ÌÈÓÈ ‰ÓÎ]¯· ‡ÏÂ"Á[ , Â˙‡ÈˆÈ ÌÂÈÏ ‰Î¯·‰ ‰Á„È˘ ·ËÂÓ
¯ÈÚÏ ıÂÁ ,¯ÈÚ‰ ÍÂ˙· Í¯·ÈÂ ÌÈ„˜È˘ ‰ÓÓ.10 

' ÏÎ‡Ó ˙Â�ÏÈ‡ ÏÚ ‡Ï‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,· ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆÂ .ח
˙Â�ÏÈ‡.11 ÂÂÏÈÙ‡ÔÈÓ‰ Â˙Â‡Ó Ì‰È�˘ .12 

                                    
, צ"לברך ברכה זו בשעת אחה, ק דידן"ו בק"על הרוב נהג מורינו הרב נר .6

כיון שנוהגין לברך , ות אחר תפילת שחריתולא חשש לברכה מיד בזריז
שלא יבוא על חשבון : על כן איכא תרי טעמי, לכתחילה מחוץ לעיר

צ יקיימו "שתחילת היום יהיה בלימוד תורה ורק אחה, ביטול תורה
מטעם שיוכלו להביא את , ועוד. והרי אפשר לקיים שניהם, המצוה

די לחבב עליהם את כ, ]ת"שעדיי לומדי� בבוקר בת[הילדים הקטנים 
 .המצוות

ברכות [ס "וכלשון הש, ]אות ח[א "ח זיע"ש בספר ידי חיים לרבינו הגרי"וכמ .7
וגם אחרי אשר "ובדרוש לברכת האילנות הוסיף .  האי מאן דנפיק:]מג

טרחנו ובאנו מחוץ לעיר ובררנו בהילוכנו גם מן הדומם כי מצוה גוררת 
 . שהמדקדקין יוצאין לשדה]קצח[ב "א במו"ה במרן החיד"וכ, "מצוה

לאו , מאן דנפיק' דמה שאמרו בגמ, ו אות א בביאורים"ג פ"צ ח"אול .8
 .דווקא

 .א שם"ח זיע"הגרי .9

 .צ שם"אול .10

ב ובמועד לכל "ח רכו סק"ב וכה"ובמ, א אות קצח"ב למרן החיד"במו' עי .11
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ÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÁ¯Ù‰˘Î ‡Ï‡ Ô ,Ú‡Â" Â‡ˆÈ˘ Ù .ט
ËÚÓ ˙Â¯ÈÙ‰ ,Í¯·Ï ÔÈ‡ ÌÈÁ¯Ù‰ ˙ÏÈÙ� ¯Á‡ Ï·‡.13  ¯˘Ù‡Â

˙Â�ÏÈ‡ ¯‡˘Ó ÔË˜ Ì‰Ï˘ Á¯Ù‰˘ ˙ÈÊ ÈˆÚ ÏÚ Ì‚ Í¯·Ï.14 

 Ï¯Ú‰ ˙Â�˘· Ì‰ ÔÈÈ„Ú˘ ˙Â�ÏÈ‡ ÏÚ ÂÎ¯·È ‡Ï,15‰ .י
‡ ‡Ó˙Ò·Â"‰Ï¯Ú ˙Â�ÏÈ‡ Ì‰˘ ˘Â˘ÁÏ ˆ ,Í¯·Ï ¯˙ÂÓÂ.16 

Ú‡ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡ ÌÈ·Î¯ÂÓ ˙Â�ÏÈ‡" ˙Â¯ÈÙ‰˘ Ù .יא
‰ÏÈÎ‡· ÔÈ¯˙ÂÓ.17  Â· ‰˘Ú�˘ ÔÂ˘‡¯‰ ıÚ· ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡

¯ÂÒÈ‡ ,˘ÂÁÏ ÔÈ‡ Â�ÓÓ ÂÏ„È‚˘ ‰Ó· Ï·‡ ,]ÂÂÏÈÙ‡ ‰˘Ú� Ì‡ 
Ú"ÔÂ˘‡¯‰ ıÚ‰ ÔÓ Û�Ú È[ , ˙Â�ÏÈ‡ ÏÚ Í¯·Ï ‚‰�Ó‰ ÔÎ ÏÚÂ

¯„‰ ˙Â¯ÈÙ Ï˘ ,Ú‡"ÌÈ·Î¯ÂÓ ˙Â�ÏÈ‡Ó Ì‡ˆÂÓ˘ Ù . Ì˙Ò·Â
Í¯·Ï ÏÎÂÈ ‰·Î¯‰ Â· ‰˙˘Ú�˘ ÚÂ„È ÔÈ‡˘ ÏÎ ÔÏÈ‡.18 

‡ËÈÓ˘‰ ˙�˘· ¯ÂÒÈ‡· ÂÚËÈ�˘ ˙Â�ÏÈ‡ , Í¯·Ï ÔÈ‰ .יב

                                                                                  
 .ו אות א"ג פ"צ ח"ובאול, א אות ט' חי סי

 . טידי חיים שם אות .12

 חלק ]ט"סק[ח "אבל בכה,  שהתיר גם כשיצאו הפירות]ד"רכו סק[ב "מ' עי .13
 .]ו אות ו"ג פ"ח[צ "וכן הכריע באול, בזה

 .צ שם אות א בביאורים"אול .14

,  שהתיר לברך על אילנות שפירותיהם ערלה]ט' ג סי"ח[ברב פעלים ' עי .15
א ליהנות מן "רי א כתב לחוש בזה שה]ו אות ד"ג פ"ח[צ "אבל באול

ש מה שדחה ראיית הדובב מישרים מדלא ציינו שלא יברכו "וע[, הפירות
ועל , ]ואז כבר אין מברכין, דהלא הציון נעשה אחר שהיו פירות, עליהם

משמע " ליהנות בהם בני אדם"ולשון הברכה , כן הכריע שלא לברך
 .ולא בערלה, דאיירי באילנות שאפשר ליהנות מהם

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .16

ח דגם בזה "ובספר ידי חיים פירש הבא. לב' ח סי"ב או"רב פעלים ח' עי .17
אילנות טובות ליהנות "על כן אינו בכלל , הטעם שכיון שדינו לעוקרו

 ".בהם בני אדם

 .ו אות ג"ג פ"צ ח"אול .18
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Ì‰ÈÏÚ ,Ì¯˜ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ,ÌÈ¯ÙÓ ‰�‰È ‡ÏÂ . ÂÚËÈ� Ì‡ Ï·‡
Á‡˘ ‡Ï‡ ¯˙È‰·" ˙Â¯ÂÒ‡‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ· ‰ËÈÓ˘· Ì‰· Â„·Ú Î

–Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ¯˙ÂÓ .19 

Î¯‰ ÔÂÏÁÓ ˙Â�ÏÈ‡‰ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ,Í¯·Ï È‡˘¯ , ÔÈ‡Â· .יג
˜ÒÙ‰Ï ˙·˘Á� ˙ÈÎÂÎÊ‰.20 

ÂÂÎ·Â ˙Â�È˙Ó·Â ‰ÁÓ˘· ÔÈÎ¯·Ó·Ï‰ ˙� , ¯„Ò‰ ÈÙÎ .יד
 Â�È·¯Ó Ô˜Â˙Ó‰‡·‰" ÁÚÈÊ"‡. 

˘Î¯·‰ ÁÒÂ� , ˙ÂÈ¯· Â· ‡¯·Â ÌÂÏÎ ÂÓÏÂÚ· ¯ÒÈÁ ‡Ï‰ .טו
Ì„‡ È�· Ì‰· ˙Â�‰ÈÏ ˙Â·ÂË ˙Â�ÏÈ‡Â ˙Â·ÂË . ˙ÂÈ¯· ˙·È˙Â

È·‰"Â˘· ˙"‡ ,ÂÈ‰Â"˘‚„· „ ,È¯‰Â"˜È¯ÈÁ· ˘ . ˙�ÂÂÎÂ
·˜‰˘ ÌÈ¯·„‰" ÂÓÏÂÚ· ‡¯· ‰Í¯ˆ�˘ ‰Ó ÏÎ ,Á  ‡ÏÂÒ ¯
ÌÏÂÚ· ‰ÓÂ‡Ó. 

·¯Á‡ ÈÂÏÈÚÏ ˙ÂÎ¯·· ÔÈ·¯ÓÂ ˙Â˜„ˆ ÔÈ˘È¯ÙÓ ‰Î¯ ‰ .טז
Ì˘ ˙ÂÏ‚ÏÂ‚Ó‰ ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ ˙Ó˘� , ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰È„Â‰ ÌÈ�˙Â�Â

‰ÂˆÓ‰.21 È˘‰ ¯È‡È˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ÁÒÂ� ¯ÓÂÏ ÈÂ‡¯Â" ÏÚ Â„ÒÁ· ˙

                                    
 .ו אות ג"ג פ"צ ח"אול .19

 .ו אות א"ג פ"צ ח"אול .20

א עמנו כל מיני מאכלים מכל סוגי הברכות ליש' בנין ציון'ק "מנהגנו בק .21
ומברכים עליהם אחר ברכת האילנות בכוונה ובקול רם ברכה ראשונה 

נ הנשמות המגולגלות שם לתקנם "ומכוונים לע, ואחרונה שיענו אמן
והברכות , ודברי התורה שאומרים שם, כי בזכות המצוה, ולהעלותם

יש בכל זה סיוע גדול , נ הנפטרים"והצדקות שנותנין לע, שמברכים שם
ח בהגדת חיים לראש "ש רבינו הבא"וכמ[, לתקן הנשמות המגולגלות

ז "ועי, ]שבעוצם כוונתו יכול להעלותם ממדרגת צומח למדרגת מדבר
ועל כן אומרים אחר הברכה , מצילם ממידת הדין וממהר תיקונם

 כ שרים ושמחים ומודים"ואח. [כי זהו עיתו וזמנו, נ הנפטרים"הבקשה לע
 ].על הזכות לקיים מצוה חשובה זו' לד
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‚ 'ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÓ˘� Ï˘ ˙Â¯Â˘ ,ÌÈ¯Â„ÈÒ· ¯„ÂÒÓÎ , ¯·„„
·ÂË ‰Ó Â˙ÈÚ·.22 

 ÂÈÂ ˙·˘· ÂÊ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡"Ë ,Ú ÌÚË‰Â"Ù„ÂÒ‰ .23 .יז

Á ÈÓÈ· ‡Ï‡ ÂÊ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó ÔÈÂÔÒÈ� ˘„.24  ¯ÁÈ‡ Ì‡Â‡ .יח
¯ÈÈ‡ ˘„ÂÁ „Ú ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Í¯·È.25 

                                    
 .א בדרוש לברכת האילנות"ח הטוב זיע"רבינו הרי .22

 .ש"ע, ו אות ה"ג פ"צ ח"כ באול"וכ, ז' ידי חיים הל' רבינו יוסף חיים בס .23

ע "וכן סתם מרן השו', ביומי ניסן'ברכות שם האי מאן דנפיק ' ש בגמ"כמ .24
. ל לפרש בדבריהם" לאו דוקא הוז"ואם ד, בסימן רכו היוצא בימי ניסן

י כתב שעל "אבל בברכ,  שהתיר גם בשאר חדשים]א"רכו סק[ב "במ' ועי
א אות ' סי[ה במועד לכל חי "וכ, דרך הסוד ברכה זו זמנה רק בחדש ניסן

ח הטוב "ה בדברי רבינו הרי"וכ, ]אות כג[ל "ובחס, ]'ש� אות ב[ד "ובפתה, ]ט
. ש"ע, ]ו אות ב"ג פ"ח[צ "פ באול"וכ, ח סופר"הובכ, א בהגדה של פסח"זיע
,  שהפליג בענין הנשמות המשוטטות]ב"ו ע"בלק ד� קצ' פ[ק "ע בזוה"וע

ז מובן "ולפ', וכתב דבאינון יומי ניסן ויומי תשרי אינון רוחין משוטטן וכו
 .ק"ומצינו מקור לדבר בדברי הזוה, מדוע תקנו הברכה בימי ניסן דוקא

 .צ שם"אול .25

והנה יש שפקפקו בדין זה  .בענין ברכת האילנות רק בחודש ניסן 
פ "אע, פ סודן של דברים"דברכת האילנות זמנה רק בחודש ניסן ע

, א"מרן החיד: שהובאה סברא זו בגדולי חכמי ספרד ראשונים כמלאכים
וטעמם , ועוד, א"ח הטוב זיע"רבינו הרי, ף"מרן החבי, ד"פתה, ל"החס

ל בשעריו "לא מצאו מקור לזה מדברי רבינו האריזונימוקם דכיון ש
אלא , י החי"מוכח שאינם מגויית האר, המצויינים בכתבים שבידינו

ואחר האמת לא זו . א"ו טמ"ר מקומ"ומקו, י השבור"ליקוט מדברי הצב
ותם אני ולא , הדרך ולא זו העיר לתלות בקדמונינו דברים אשר לא כדת

, ש על שלחנו בסידורו" רבינו הרשדהרי כמה כוונות העלה מרן, אדע
מוכח דהיו , ל"ובכתבים שבידינו ליתא לכוונות ורמזים אלו בשם האריז

ובפרט , ומה ידענו ולא ידעו קדמונינו, דברים נוספים אשר אינם בידינו
דיבר בם וקולעים אל ' אלו דפקיע שמייהו בתורה וחסידות שרוח ד

על כן לא נזוז מדברי , השערה ולא יחטיאו להביא דברים אשר לא כדת
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 ÂÊ ‰Î¯·· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�‰ Ì‚.26 .יט

ÂÊ ‰Î¯·· ¯‰Ê�‰ , ‰„˘ ÁÈ¯Î È�· ÁÈ¯ ‰‡¯ ¯Ó‡� ÂÈÏÚ .כ
ÂÎÂ 'ÂÎÂ ÌÈ˜ÂÏ‡‰ ÍÏ Ô˙ÈÂ'.27 
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, כי לא דבר ריק הוא, ת'ו ויחנו בחסרו"רבותינו להשוותם טועים ח

. א"ר שנכיר מיעוט ערכנו לגבי רבותינו הקדושים זיע"ויה, ל"וכמשארז
לענין ברכה אמרינן , אחר שהדבר תלוי במחלוקת, מ לענין דינא"ומ
 . ל"סב

פ הפשט שתלוי "עדאם נאמר , הטעם משום דספק אם חשיב זמן גרמא .26
בפריחת העצים הרי היות שאין הזמן מחייב אלא המציאות שבימים אלו 

ד המקובלים זמנה דווקא "והגם שעפי, הרי חייבות, האילנות מלבלבים
ונשים מברכות ברכת השבח אפילו אם , מ ברכת השבח היא"מ, בימי ניסן

מרו ג משום דאיך יא"ע שהז"דכל הטעם שאין מברכות על מ, הזמן גרמן
, אבל בברכות השבח שאין אומרין וצונו רשאיות לברך, וציונו ולא נצטוו

כ "ומהאי טעמא מברכות ג, ש" בשם הרא]א"רצו סקל[א "ש במג"וכמ
וכן היתה דעת מרן ראש , ש בשם ומלכות ושאר סדר התפילה"ברכות ק

ע דנשים לא "ש מרן השו"שדייק דמ, ל"ר עזרא עטיה זצוק"הישיבה ח
אבל בשאר מקומות ,  דוקא במקומות שנוסח הברכה וציוונוהוא, יברכו

ט "ומה, ע שנשים לא יברכו"שאין נוסח הברכה כן לא כתב מרן השו
ב "ח[צ "ש בזה באול"וכמ, ל"יכולות לברך כל ברכות השבח והתפילה כנ

 .]בביאורי�' ו אות א"ג פ"ובח, ד אות י בביאורי�"פ
 .אילנותא בדרוש לברכת ה"ח זיע"רבינו הגרי .27
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‡Ò¯Á ÈÏÎ ,˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Ú Ì‰· "¯Â‡‰ ‚ , ˜¯ ‡Ï .א
ÌÈÁ˙Â¯ ÈÂ¯ÈÚ· ,ÌÏÈÚ‚‰Ï ‰�˜˙ Ì‰Ï ÔÈ‡ , Ì˜ÈÒÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡

ÌÎÂ˙· Ì‚ ÌÈÏÁ‚ Ì‡ÏÓÈÂ ˘‡·] . Ô˘·Î· Ì˜ÈÒÈ Ì‡ Ì�Ó‡
¯˙ÂÓ Ò¯Á ÈÏÎ Â· ÔÈ˘ÂÚ˘ ,Â�Ï˘ ÌÈ¯Â�˙· ‡Ï Í‡.[1 Ì‡ Ì‚Â 

È Ì‰· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï"˘„ÂÁ · , Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙È‰ ‰Ê· ÔÈ‡
ÁÒÙ·.2 

ÈÏÎ· ˜¯ Ì‰· ˘Ó˙˘‰˘ Ò¯Á ÈÏÎÈ�˘  , ‡Ï˘ ˙ÂÙÎ ÔÂ‚Î .ב
È�˘ ÈÏÎ ‡È‰˘ ˙ÁÏˆ‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡· ‡Ï‡ Ì‰· ˘Ó˙˘‰ , ˙Ú„

Ó¯‰"ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ‡ ,ÈÂ" Ô¯Ó ˙Ú„ ÔÎ˘ ‡
Â˘‰"Ú.3Ò¯Á ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ‰˘ÚÓÏ ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ  , ÂÏÈÙ‡

                                    
 . א"ע תנא ס"שו .1

 .ש"ע, י אות א"צ פ"אול .2

אמנם , ומשמע דבכלי שני מותר, ע כתב שעירו לתוכן רותחין"מרן בשו .3
אבל היסק שיסיקם באש אינו מועיל בהן ולא לשום כלי "כ הטור "על מש

י האור אלא שעירה לתוכם "חרס שנשתמש בהן בחמין אפילו שלא ע
אפילו לא נשתמש בכלי חרס : "פרש דכוונתוי ל"כתב מרן הב, "רותחין
ה "פ[ם "ד הרמב"והביא שכ, " לא מהני בהו היסק, אלא בכלי שני,רותחין

 לנשתמשו בו בכלי ,כלי חרס שנשתמשו בו חמץ בכלי שנילהשוות  ]ה"הכ
ע לשון הטור וכתב דלא מהני "ז גם כשהעתיק מרן השו"ולפ. ראשון

יתפרשו דבריו כמו ', ן וכוהכשר לשום כלי חרס שנשתמש בו בחמי
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È�˘ ÈÏÎ· ıÓÁ Ì‰· Â˘Ó˙˘‰ Ì‡.4 

Ô�Âˆ ıÓÁ· Ô˘ÈÓ˘˙˘ Ò¯Á ÈÏÎ , ¯ÎÈ˘ ˙ÂÈ·Á ÔÂ‚Î .ג
ÎÈ˘‰ Ì‰· ‰‰˘˘ ÌÈ¯ÂÚ˘˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯ , ‰˜˘Ó Ì‰· ‰È‰˘ Â‡

ÚÓÓ ˙ÂÁÙ ÂÏÈÙ‡ ıÓÁ Ï˘ ÛÈ¯Á˙-˙ÚÏ , ÔÈ¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ÔÓ
‚ ÈÂ¯ÈÚ· Â‡ ‰ÏÚ‚‰· 'ÌÈÓÈ,5 Â‰˘È˘ ÌÈÓ Ì‡ÏÓÈ˘ Â�ÈÈ‰„ 

Î ÈÏÎ·"˙ÂÚ˘ „ ,ÌÈÓ‰ ˙‡ ÛÈÏÁÈÂ , Â‰˘È˘ ÌÈÓ ‡ÏÓÈ ·Â˘Â
Î ÈÏÎ·"˙ÂÚ˘ „ ,˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ÓÓÈ· ‰˘ÚÈ ÔÎÂ . ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â

                                                                                  
כ "דאפילו נשתמש בהם רק בכלי שני ג, שפירש הוא עצמו לשון הטור

ע דכלי שתשמישו בכלי שני " כתב מרן השו]ה"ס[וכן לקמן בסמוך . אסור
, ומבואר דגם בכלי שני מחמירינן להצריך הגעלה, צריך הכשר בכלי שני
מ כתב דאין דעת "הנה בדאמנם @@. ]ט"סקי[ח "וכמו שדקדק כן בכה

וכגון כפות , ם לאסור גם בנשתמש בהם בכלי שני ממש"הטור והרמב
, אלא דוקא בצלחות שעירה להם מכלי ראשון, שאכלו מהם מן הצלחות

, ע שהשמיט משלחנו דינא דכלי שני" כתב דמרן השו]ג"סק[א "ובמג
וכדעת הטור , ל דבכלי שני מותר"וס, י"כ בב"משמע דהדר ביה ממש

ז מהו " כתב לבאר לפ]י אות א"פ[צ "ובאול@@. מ"ם לדברי הד"והרמב
ע "דהנה מרן השו, ע הגעלה לכלי שתשמישו בכלי שני"שהצריך השו

וכתב דיש , דעות אם כלי שני מבליע ומפליט'  הביא ב]ב"קה ס[ד "ביו
כ כאן להגעיל "דלעולם מש, ל"ז י"ולפ, לחוש ליזהר בדבר לכתחילה

דודאי , היינו בכלי שאפשר להגעילו, ש"ש כלי שתשמישו בכ"בכ
הרי , א להגעילם"שא, אבל בכלי חרס, לכתחילה יש לחוש להגעילו

יוכל להשתמש , שאם הוצרך להשתמש בהם בפסח, חומרתם זהו קולתם
דלא מהני להו , א לחוש לכתחילה ולהגעילם"שהרי בהם א, בהם

 על דברי  הביא שכמה אחרונים השיגו]כ"סק[ח "בכהמ "ומ@@. הגעלה
ורק , ע לאסור בכלי שני"דלעולם גם דעת השו, א ודחו דבריו"המג

, ט יש מקום להקל כשאינו בן יומו"בהפסד מרובה ומניעת שמחת יו
 כתב דהעיקר בדעת ]י אות יב"פ[צ "אכן באול, ]א"סקי[ב "וכמבואר גם במ

 .דמדינא אפשר להקל בכלי חרס שתשמישן בכלי שני, א"מרן כהמג

 .צ שם"ואול, צו אות יד' ח פ"בא .4

 .ק קכד"ב ס"ומ, א"ע תנא סקכ"שו .5
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‰ ˙˘Ï˘¯Á‡ ‰Ê· ÔÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ‰Ê .6  ıÓÁ‰ Ì‰· ‰‰˘ ‡Ï Ì‡Â
ÚÓ˙-˙ÚÏÛÈ¯Á ‰È‰ ‡ÏÂ  ,‰ÏÚ‚‰ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ ÔÈ¯˙ÂÓ , „·Ï·Â

ÈÏÎ‰ È�ÙÂ„Ï ÔÈÚ· ˜Â·„˘ ‰ÓÓ ·ËÈ‰ ÔÁÈ„È˘.7  Ô¯Ó ·˙Î Ì�Ó‡
Â˘‰" Ú˘ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ‚‰�Ó‰ ‰˙Ú,8  Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

Ô�Âˆ· ˜¯ ÁÒÙ· ˘Ó˙˘Ó,9  ‰˜È˙Ó È�ÈÓÏ ‰˘‚‰ ÈÏÎ Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ
Â„ÎÂ 'ıÓÁÏ Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘‰�˘‰ ˙ÂÓÈ·  , ÔÈ˘Ó˙˘Ó ÔÈ‡

ÁÒÙ· Ì‰·.10 

ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡˘ Ò¯Á‰ ÈÏÎ , ÈÏÎ ÔÎÂ .ד
ÔÈ„Î ÔÏÈÚ‚Ó Â�È‡˘ ˙ÂÎ˙Ó , ‡‰È ‡Ï˘ „Ú ·ËÈ‰ ÔÙ˘Ù˘Ó

Ì‰· ¯ÎÈ� ıÓÁ‰ , ÏÈ‚¯ Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÌÚÈ�ˆÓÂ
Â· ˘Ó˙˘‰Ï ,Á˙ÙÓ‰ ÚÈ�ˆÈÂ ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ ÏÚ�È˘ ·ÂËÂ.11  Ï·‡

¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ÔÓ˘ Ò¯Á‰ ÈÏÎÌ‰· ˘Ó˙˘‰Ï  , ÌÈÚ�Ó�˘ ‡Ï‡
‚‰�Ó‰ È�ÙÓ ,‡"ÌÚÈ�ˆ‰Ï ˆ ,ÔÎ ÏÚÂ , ÌÈ�Â˙�‰ ‰�ÈÒ¯Á ÈÏÎ
˙È·‰ ËÂ˘È˜Ï ,‡"ÌÚÈ�ˆ‰ÏÂ ÌÓÂ˜ÓÓ Ì¯ÈÒ‰Ï ˆ.12 

„ÈÎÂÎÊ ÌÈÙÂˆÓ‰ Ò¯Á ÈÏÎ ,ÔÏˆ¯ÂÙ ÈÏÎ ÔÂ‚Î , ÈÏÎÎ Ì�È˙ .ה
‰ÏÚ‚‰· ‰�˜˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ Ò¯Á.13

 

 

                                    
 .ק קיח"ב ס"מ .6

 .ה"ב סקכ"א ומ"ע תנא סכ"שו .7

 .ע שם"שו .8

 .ק קלג"ב ס"מ .9

 .צ שם"אול .10

 .ב"ב סק"א ומ"ע תנא ס"שו .11

 .י אות א"צ פ"אול .12

י "פצ "ובאול, ח פרשת צו אות יד"ובבא, ק קסג"ב ס"ומ, ג"ע תנא סכ"שו .13
 .אות א
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˘ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"ÈÓ˘˙ ‰È‰ ÂÏÈÙ‡ Ú Ô˙ .ו
 ˙ÂÚÈ·˜·‡ ÔÈÓÁ·"¯˘Î‰ ˆ ,ÌÈÚÏÂ· Ì�È‡˘ ÈÙÏ , Ì‰Ï È„Â
‰ÙÈË˘·.14 ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,·ËÈ‰ ÌÙË˘Ï ÍÈ¯ˆ , ÏÚÓ ¯ÈÒ‰Ï È„Î

ıÓÁ‰ ÔÓ ˙È¯‡˘ ÏÎ Ì‰È·‚ , Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î
ÁÒÙ·.15  

                                    
ע אפילו נשתמשו בהם "ק קנב דכוונת השו"ב ס"במ' ועי, ו"ע תנא סכ"שו .14

 .בקביעות בחמין

דברים שנשתמש '  הלוקח כלי תשמיש מן הנכרי וכוז "בע' בגמהנה  .15
, י צונן כגון כוסות וקתוניות צלוחיות מדיחן ומטבילן והם טהורין"בהם ע

שצריך לשפשף , י טבילה והדחהדקתנ', ובראשונים דקדקו מלשון הגמ
דאז , ולא די בהעברת המים בנחת לחוד, היטב במים בידו בשעת הדחה

, כ שטיפה במים אחר השפשוף"וכתבו שצריך ג, עושה טבילה לחוד
שאחר , שטיפה כשטיפת הכוסומריקה כמריקת הכוס  ]:צו[בזבחים ' כדאי

ם " ברמב'מיהו עי[, שוטפין אותו שוב, שמדיחין הכוס ומשפשפין
 לענין ]קכא' ד סי"יו[ע "וכן נפסק בטור ושו]. ]ז"א מ"פי[ש בזבחים שם "בפיהמ

ה בעינן "דאפ, כלי תשמיש הניקחין מן הנכרי שנשתמש בהם בצונן
תנא [ע "הנה כתב מרן השו, לענין כלי חמץוגם @@. שישפשף וידיח

, ל בזהכ לעי"ב למש"וציין המ,  דכל כלי השתיה מותרין בשטיפה]ה"סכ
שמחמירין להגעיל כל כלי שתיה אפילו , ]ו"ס[א "ושם קאי על דברי הרמ

דהיינו ששפשפו היטב ,  כתב]ט"סקמ[ב שם "ובמ, נשתמשו בהם בצונן
ש הטור "והיינו כמ, כ שטפו במים"מתחילה להסיר הדבוק מעליו ואח

מ צריכין "מ, דגם כלים שמותרין בהדחה, ע בהלכות יין נסך"והשו
לכאורה גם לענין כלי ז "ולפ@@. ל"וכנ,  היטב קודם השטיפהלשפשפן
מ בעינן "מ, פ שאין בולעים וממילא הכשרן בשטיפה בעלמא"אע, זכוכית

ק שלא נזכר הדבר "ז צע"ולפ, שפשוף כשאר כלי צונן הניקחין מן הנכרי
וכתב רק דבשטיפה , כ לשפשפן"ע בדין כלי זכוכית שצריך ג"בשו

ל דסמך על מה שכתב כלל הדבר בדיני יין נסך "כ י"אא, בעלמא סגי להו
הני חצבי  :]לג[ז "ע' דהנה אמרו בגמ, איברא@@. ודוחק, ד"בחלק יו

אמר רב .  משכשכן במים ומותרין,כיון דלא בלעי טובא, שחימי דארמאי
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 משכשכן במים ,כיון דלא בלעי טובא, פפי הני פתוותא דבי מיכסי

אלא שעשויין באופן שאין , כלי חרסושם איירי אפילו ב. כ" ע.ומותרין
ש "וע[, וכל שאין מכניסן לקיום התירום בשכשוך לחוד, בולעים הרבה

וכן , ]פ או בפעם אחת"בראשונים מה שנחלקו אם שכשוך היינו בהדחה ג
' ד סי"יו[ והטור ]ש�[ש " והרא]ז"א הי"ז ממאכ"פי[ם " והרמב]ש�[ף "פסקו הרי

 שאם היו כלים ]ז"ש� ס[ע "מרן השווכתב @@. ]א"ש� ס[ע " והשו]קלה
ימים חשיב '  דאם ניתן לג]ט"שם ס[א "ברמ' עי[, שמכניסין אותן לקיום

אמנם . צריכין עירוי] בזה בלשונות הראשונים בסוגיא' ועי, מכניסו לקיום
 דנחלקו הראשונים באיזה כלים מחמירינן ]ח"ש� ס[ע "כתב עוד מרן השו

ע בכלי זכוכית אין מחמירין בו בשביל "מ לכו"מו, במכניסן לקיום
ז משמע דבכלי זכוכית אפילו "לפולכאורה @@. כ"ע. שמכניסו לקיום

ל דסגי להו בשכשוך "כ י"וא, מכניסן לקיום כאין מכניסן לקיום דמי
וכל מה , ל שאין עשויין לקיום"דומיא דכלי חרס הנ, צ שפשוף"וא, לחוד

ז בכלים שאינם "כ, הנכרי דבעו שפשוףשנתבאר בדיני כלים הניקחין מן 
גם טיחת האיסור שעל , שכשם שהם בולעים יותר מכלי זכוכית, מזכוכית

אבל כלי , גביהם נדבקת בהם יותר ואינה נפרדת מהם בלא שפשוף
גם אין , זכוכית דשיעי טובא ולכן אין בולעין כלל אפילו במכניסן לקיום

סגי בהדחה ושכשוך ו, טיחת האיסור נדבקת בהם להצריכן שפשוף
מ בהכרח גריעי מכלי "מ, ואפילו כלי מתכות שהם חלקים מאד[, בעלמא
ואשר על כן כלי , דאין צפיפות החומר במתכת כמו בזכוכית, זכוכית

דגבי , ב"קצת משמעות כן במויש @@]. מתכת בלעי וכלי זכוכית לא
 דכלי השתיה מותרין בשטיפה בין של ]ה"תנא סכ[ע "כ מרן השו"מש

ש " לציין למ]ו"ק קמ"ס[ב "כתב המ', זכוכית ובין של עץ בין של מתכת וכו
 דכלי זכוכית ]ז"ק קמ"ס[כ כתב "ואח, לעיל דבעינן שטיפה בשפשוף

ומשמע דשטיפה זו , איצטריך להסוברין דבלעי בחמין או במכניסו לקיום
א "לא נאמרה בכלי זכוכית אלא לדעת הרמ, דקאמר דבעיא שפשוף

ע עצמו דכלי זכוכית לא "אבל לדעת מרן השו, הו דבלעידמחמיר ב
. אין דינם כשאר כלי השתיה שצריכין שפשוף בשטיפתן, בלעי כלל

שכתב , ]כו' סי[ש "ל בדברי הריב"שכבר נמצא כסברא הנובאמת @@
ם דשאני כלים מזופתין או מצופים אבר משאר "לבאר בדעת הרמב

,  בהדחה בלא שפשוףדבמזופתים או מצופים אבר די להם, כלים
  אבל אם אין מצופין צריכים הדחה,דבשכשוך המים ילכו צחצוחי היין

מן הנכרי דבעינן הדחה תשמיש וכמו שאמרו גבי הלוקח כלי , בשפשוף
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Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"Ú , ˜¯ ‡Ï ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎÏ ‰ÙÈË˘ ˙ÏÚÂÓ .ז
 È�˘ ÈÏÎ· Ì‰· ˘Ó˙˘�˘ ÔÙÂ‡·] ÒÂÎ· ˙ÂÈ‚ÂÚ ÂÏ·Ë˘ ÔÂ‚Î

È˙˘‰ÓÁ ‰[ ,ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ ÈÂ¯ÈÚ· Ì‰· ˘Ó˙˘�· ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ,
]˙Á˙Â¯ ıÓÁ ˙ÒÈÈ„ ˙ÂÚÈ·˜· ÌÎÂ˙Ï Â¯ÈÚ˘ ÔÂ‚Î.[16  ÂÏÈÙ‡Â

Ú ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· Ì‰· ˘Ó˙˘�˘ ÔÙÂ‡·"˘ÓÓ ˘‡‰ ‚ , ÈÏÎ ÔÂ‚Î
Ò˜¯ÈÈÙ ,‰ÏÚ‚‰ ‡Ï· ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ .

 ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘È ‡Ï˘ ·ÂË ‰Ê ÔÙÂ‡· ÌÏÂ‡

                                                                                  
ד קלה "יו[י " ובב]ח"א הי"א ממאכ"פי[מ "ש הובאו בכס"ודברי הריב. בשפשוף

ש בדעת "רי הריבי שלא הסכים לדב"פ שנראה שם מדברי הב"ואע, ]ד"ס
, מ לא משמע דפליג בעיקר הסברא ששמענו מדבריו"מ, ש"ע, ם"הרמב

ואפילו אם . דמה שאמרו דבעינן שפשוף היינו דוקא בכלים שאינן חלקים
ש להקל בשטיפה בלא שפשוף בכלים מזופתים או "לא נקבל דברי הריב

ר ל דמחמת כן גם טיחת האיסו"וי, מ הזפת והאבר בלעי"דמ, מצופין אבר
מ בכלי זכוכית דשיעי "מ, נדבקת על גביהם ואינה נפרדת בלא שפשוף

י "ל דגם טיחת האיסור נפרדת מהם בקל ע"י, ז לא בלעי כלל"טובא ועי
ל שאין מכניסן לקיום "הנה גם גבי כלים הנמיהו @@. שכשוך לחוד

 דכל מקום שצריך ]א"קלה סי[ע "פסק מרן השו, דמהני בהו שכשוך
פ בעינן שישטוף הכלי "כ עכ"וא, פעמים' יחו גצריך להד, שכשוך

ומאחר דגם עיקר הדבר אינו ברור לגמרי . פעמים' וישכשכנו במים ג
יש ליזהר שאם רוצה להשתמש בבקבוק זכוכית של , להתיר בלא שפשוף

, הרי אין יכול לשפשף מתוכו, ]צ בביאורי� ש�"באול' עי[, חמץ לימי הפסח
שיהיה ערבוב המים , יטב היטב בתוכוועל כן צריך לדקדק לשוטפו ה

ואם היה בו , ]ד"ק ס"ח סוס"בכה' ועי[, ונענועם בתוך הבקבוק כשפשוף קצת
יש ליזהר לשוטפו היטב במי , חמץ שיש לומר שהיה בו איזה שמנונית

כי בלא זה לא תסור השמנונית גם בעירוי , כדי להסירה', סבון וכדו
 .ועירוב מים הרבה

ע דמעיקר הדין יש "ל בדעת מרן השו"וכהמבואר דס,  יבי אות"צ פ"אול .16
וכלי זכוכית דלא בלעי , להקל אפילו בכלי חרס שתשמישו בכלי שני

 .שרו אפילו בכלי ראשון
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Ú"˘‡‰ ‚.17 

, ‡ Ó¯‰ ˙Ú„"Ò¯Á ÈÏÎÎ Ì�È„˘ ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ· ¯ÈÓÁ‰Ï .ח
‰ÏÚ‚‰ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÚÏÂ·˘ ,Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�Ó ÔÎÂ.18  ÌÂÈ‰ÎÂ

ÁÒÙÏ ÌÈ˘„Á ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ ˙Â�˜Ï Ï˜· ¯˘Ù‡˘ , „¯ÙÒ È�· Ì‚
Ó¯‰ ˙Ú„Î ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ‚‰Â�"Ò¯Á ÈÏÎÎ Ì�Â„Ï ‰Ê· ‡ , ÂÏÈÙ‡˘

ÁÒÙ· Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÔÈ‡ È�˘ ÈÏÎ· Ì‰· Â˘Ó˙˘‰,19 
˘È Ì‰È¯˘‡Â˙ÂÂˆÓ· ÔÈ˜„˜„Ó‰ Ï‡¯.20  

, ÔÎ ÏÚ ,‰˘ÚÓ ÔÈ�ÚÏ ,Ô�Âˆ· Ì‰· Â˘Ó˙˘�˘ ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ .ט
‚ ÈÂ¯ÈÚ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‚‰Â� 'Î ÌÈÓÚÙ"˙ÂÚ˘ „ , Â�ÈÈ‰„
Î Ì˘ Â‰˘È˘ ÌÈÓ Ì‡ÏÓÈ˘"˙ÂÚ˘ „ ,ÌÙÈÏÁÈÂ , Â‰˘È ·Â˘Â

Î"˙ÂÚ˘ „ ,Î Â‰˘ÈÂ ÌÙÈÏÁÈ ·Â˘Â"˙ÂÚ˘ „.21 ÓÂ" ÌÈ˜Â·˜· Ó
ÛÈ¯Á ıÓÁ ‰˜˘Ó Ì‰· ‰È‰˘ ,˜Â·˜· ÔÂ‚ÎÂ„ÎÂ È˜ÒÈÂ È ,' ‡Ï
‰Ê ÔÙÂ‡· Ì‚ Ì‰· Â˘Ó˙˘È , ‰ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ ‰˘˜ ÔˆÂÓÈÁ˘ ÈÙÏ

‰ÏÚ‚‰ Ì‰·.22 ]ÈÂ"‰Ê ÈÂ¯ÈÚ· Â‚‰�˘ ¯·„‰ ÌÚË˘ ‡ , ÈÙÏ
ÈÚÂ ˙Â¯Â„‰ Í˘Ó· Ï˜Ï˜˙� ˙ÈÎÂÎÊ‰ „Â·ÈÚ ‡Ó˘ Â˘˘Á˘" Ê

ËÚÓ ÌÈÚÏÂ· ÌÈÏÎ‰ Â˘Ú� ,ÙÏÂ" ÔÙÂ‡ ÏÏÎ˙˘�˘ Â��ÓÊ· Ê
ÌÈÏÎ‰ ˙ÈÈ˘Ú ,‰Ê· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ‰‡¯�23 .[ ÈÏÎÂ ˙ÈÎÂÎÊ

                                    
 .צ שם בביאורים"אול .17

 .א שם"רמ .18

 .א בשם הרב המגיד לענין כלי חרס"א תנא ס"ש הרמ"וכמ .19

שהרי בלאו , ה"צ זללה" הגרבר"ובשיעוריו אמר מו. צ שם בביאורים"אול .20
כ יקנו הכוסות "וא, הכי במשך השנה נשברים איזה כוסות בכל בית

ד "וכעזה, וימשיכו להשתמש בהם במשך השנה, החדשים לכבוד הפסח
 .בכל שנה

 .ח פרשת צו אות טו"בא .21

 .צ שם בביאורים"אול .22

 .שכן שמע מרבותיו, צ שם בביאורים"אול .23
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ÔÈÓÁ· Ì‰· ˘Ó˙˘�˘ , Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï Í¯ˆ� ˜Á„‰ ˙Ú˘· Ì‡
ÁÒÙ· ,‚ ÌÏÈÚ‚È˘ ·ÂË 'ÌÈÓÚÙ ,È˘ ÈÙÏ" Ò¯Á ÈÏÎ· Ì‚˘ ‡

‰Ê ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÓ.24  

‡ÈËÒÏÙ ÈÏÎ ,‰ÏÚ‚‰ Ì‰Ï ‰ÏÈÚÂÓ . ÌÈÏÂÏÚ Ì‡ Ì�Ó˜ .י
‰ÏÚ‚‰· Ï˜Ï˜˙‰Ï ,ÔÈ„Î ÌÏÈÚ‚È ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ ˘È , ÔÎ ÏÚÂ

ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘È ‡ÏÂ ÌÚÈ�ˆÈ.25
 

 

                                    
 . שהביא כן בשם בעל העיטור]קכא' סי[ד "בטור יו' עי .24

ש שבעיקר דין כלי פלסטיק יש להסתפק אם "וע. אות יג' צ פרק י"אול .25
דהנה יש לחקור אם כל כלי שבולע בחם ממילא גם , מועיל להם הגעלה

ל גילו שאינו "ורק במקום שחז, כשם שבולעו כך פולטו, מפליט בחמין
בולע אין הכרח שמפליט או שמא כל כלי ש, אין לו הכשר, פולט הכל
ל שמפליט בליעתו נתחדש שמועילה "רק במקום שגילו חז, הבליעה
דדוקא כלי חרס אין ' ף נראה שלמד מלשון הגמ"בדברי הריו. הגעלה

ועל כן התיר להגעיל כלי אבנים וכלי גללים , יוצא מידי דופיו לעולם
 ה"ז יש לומר דה"ולפ. ל שמועלת בהם הגעלה"פ שלא מצינו בחז"אע

כיון דדוקא בכלי חרס אמרו שאין יוצא מידי דופיו , לענין כלי פלסטיק
ולכאורה @@. ד"עכ. משמע דכלי פלסטיק מהני בהו הגעלה, לעולם

ל דמדלא "י, ל"דבשלמא כלי אבנים וכלי גללים שהיו בימי חז, ע"יל
מוכח , ונקטו דוקא כלי חרס, ל שאין יוצאין מידי בליעתם"הוזכרו בחז

אבל כלי פלסטיק שלא היו בזמן , גללים מהניא בהו הגעלהדכלי אבנים ו
כ מהניא "ל מאי ראיה איכא מדלא הוזכרו דאין יוצאין מבליעתן דע"חז

ולכאורה עדיין יש לנו להסתפק שמא טבעם ככלי חרס , בהו הגעלה
דהנה בכלי זכוכית נחלקו , ועוד. שאמרו בהם שאין הגעלה מועלת בהם

כלי "ל לא נאמר אלא "פ שבלשון חז"ע וא,בלעי או לאהפוסקים אם 
דסבירא להו להאוסרין דגם , ומשמע, "חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם

ולא דקדקו , הם ככלי חרס שנעשין מן העפרכלי זכוכית בכלל זה לפי ש
פ דבזמן "וזה אע[, ל כלי חרס משמע דבזכוכית מהני"לומר מדנקטי חז

כלי פלסטיק לכאורה לא נוכל כ גם לענין "וא, ]ל היו כלי זכוכית"חז
 .ע"וצ, ל"כיח כנולה
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øöä íéìë ïéãïåáéì ïéëé 

‡Î˙Ó ÈÏÎ ,Ô·‡ ÈÏÎÂ ıÚ ÈÏÎ ÔÎÂ , Ì¯È˘Î‰Ï ¯˘Ù˙ .יא
‰ÏÚ‚‰·,26 ÔÂ·ÈÏ· Â‡ ,Â· Â˘Ó˙˘�˘ ÔÙÂ‡· ÈÂÏ˙Â , ÂÚÏÂ·Î„

ÂËÏÂÙ ÍÎ ,¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ.27 ÌÈ˘Â„˜ Ï‡¯˘È ‚‰�ÓÂ ,Ú‡˘" Ù
ÌÈÏÎ‰ ¯È˘Î‰Ï ¯˘Ù‡˘ ,ÁÒÙÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÎ ÌÈ�Â˜.28 

Ú Ì‰· Â˘Ó˙˘�˘ ÌÈÏÎ"˘‡‰ È , ˙Â˙˘¯Â ÌÈ„ÂÙ˘ ÔÂ‚Î .יב
 ‰ÈÈÏˆÏÂ„ÎÂ '¯e‡· ÔÂ·ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ,29‰Â ÔÈ„‰ ‡Â ÂÎ˙Á˘ ÔÈÎÒ 

¯Â�˙·˘ ‰Ù‡Ó È�ÈÓ ‰· ,¯Â�˙‰ ÈÂ·ÈÎ ¯Á‡Ï ÔÈÎ˙ÂÁ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,
¯Â�˙‰ ÔÓ ‰Ù‡Ó‰ ¯ÒÂ‰ ‡Ï˘ ÏÎ ,Ú Â˘ÈÓ˘˙ ·È˘Á" ¯Â‡‰ È

ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆÂ.30  

ÔÂ·ÈÏ‰ ÔÙÂ‡ ,Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î" ˙ÂˆÂˆÈ� ÂÈ‰È˘ „Ú ‡Â‰˘ Ú .יג

                                    
 .ח"ע תנא ס"שו .26

אלא לפי צורת , וגדר הדבר אינו לפי מעלות החום שהכלי בלע בהם .27
צריך , שאם בלע בבליעת נוזל, והוא בין לקולא ובין לחומרא, הבליעה

ובין אם , ב"וזה בין אם היה הנוזל חם בחום שהיס, הגעלה במים רותחים
בין אם היו , ואם בלע ביבש.  שרתיחתו בכשלש מאות מעלותהיה שמן

צריך ליבון בשיעור שניצוצות ניתזין , ובין אם לאו, ניצוצות ניתזין ממנו
במה ' ועי, ]ה ויש"י אות ב בביאורי� ד"פ[צ "וכמו שכתב בזה באול, ממנו

 .שיתבאר בזה להלן כל דין במקומו

. כולתו מייחד כלים אחרים לפסח דמשמע שמי בי:]ל[פסחים ' בגמ' עי .28
שכל הירא וחרד לדבר ,  כתב]הלכות הגעלת כלי�[וביסוד ושורש העבודה 

 .'לפי שקשה לנקר החריצים וללבנם וכו, יזהר בזה' ה

ס דעיקר דין זה מבואר "ח סק"ח ובכה"ב סקכ"ש במ"וע, ד"ע תנא ס"שו .29
תשמישו באור אבל לענין היתירא בלע אפילו , לענין איסורא בלע' בגמ

ונחלקו הראשונים אם חמץ חשיב היתירא בלע או איסורא , סגי בהגעלה
ע להצריכן "ועל כן הכריע השו, פ דחשיב איסורא בלע"ודעת רוה, בלע
 .ליבון

 .ש"ע, ה"ז סק"ג מש"פמ .30
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Â�ÓÓ ÔÈÊ˙È�.31 Ú‡Â"Ó¯‰˘ Ù"ÏÈ˜Ó ˘È˘ ‡È·‰ ‡ Ï˜ ÔÂ·ÈÏ· ÌÈ
ıÂÁ·Ó ÂÈÏÚ Û¯˘� ˘˜ ‰È‰È˘ , ‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Î ÔÈ‚‰Â�˘ ·˙Î

ÔÈ„‰ ÔÓ ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ ÏÎ· ¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆ‰Ï , ˜¯Â
 ˙ÂÓÂ‚‰ ÏÈ·˘· ÔÂ·ÈÏ Â· ÂÎÈ¯ˆ‰Â ‰ÏÚ‚‰· Â�È„˘ ¯·„·

ÔÏ‰Ï„Î ,Ï˜ ÔÂ·ÈÏ· ÂÏ È„ ,ÈÚ˘" ıÓÁ‰ ÏÎ Û¯˘È È‡„Â Ê
Â·˘.32  

Ó ÔÈÊ˙È� ˙ÂˆÂˆÈ�˘ ÔÙÂ‡· ÚÏ· ‡Ï˘ ÈÏÎ Ì‚Â�Ó , ÏÎÓ .יד
Ú Â˙¯˘Î‰ ÌÂ˜Ó"Â�ÓÓ ÔÈÊ˙È� ˙ÂˆÂˆÈ�˘ ÔÙÂ‡· ÔÂ·ÈÏ È , ÈÙÏ

ÈÏÎ· ıÓÁ‰ ÚÏ·� ¯·Î Â· ˙„ÏÂÒ „È ¯ÂÚÈ˘·˘ , Â�È‡ ÔÂ·ÈÏ‰Â
ÚÂÏ·‰ ıÓÁ‰ ËÈÏÙÓ , ıÓÁ‰ Û¯˘� ÌÂÁ‰ ·Â¯ ˙ÓÁÓ˘ ‡Ï‡

ÈÏÎ‰ ÔÙÂ„· , ÔÈÊ˙È� ˙ÂˆÂˆÈ� ÂÈ‰È˘ ¯ÂÚÈ˘· ‡Ï‡ Â�È‡ ‰ÊÂ
Â�ÓÓ.33 

                                    
מ להסוברין "מ, פ שיש בראשונים שהקילו בליבון קל"י דאע"כמבואר בב .31

ולשיטה זו אם יעשו ליבון קל לא , ן חמורדחמץ איסורא בלע בעינן ליבו
ט וכשהכלי אינו בן "אמנם במקום הפסד מרובה ומניעת שמחת יו, מהני

' עי, יומו לפעמים מקילים לסמוך בדיעבד בליבון קל או בהגעלה לחוד
 .ט"ח סקס"ב וכה"ב סקל"במ

 .ג"ב סקל"ד ובמ"א תנא ס"ש ברמ"ע .32

ה מקום להביא ראיה לזה ש בדבריו שהי"וע. ל"א תנא סק"ג א"פמ .33
ז צריך "ועכ, שאין כולו משמש באופן שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו, משפוד

דשאני שפוד דחם מקצתו חם , אבל יש לדחות, כולו ליבון בשיעור זה
דבעינן שישרף הבלוע , אלא טעם הדבר כמו שנתבאר למעלה, כולו

שגם באמת ו@@. וזה אינו אלא בשיעור שניצוצות ניתזין ממנו, שבכלי
דגבי כיסוי הקדרה הביא מדברי רבינו ירוחם , י משמע כן"בדברי הב

, צ ליבון רק שיניחוהו על הקדרה כדרך שבולע בשאר ימות השנה"דא
כ חובה "א, דכיון דאין קולא גבי פסח במה שנבלע היתר, ודחה דבריו

ש לעיל שהליבון באופן שיהיו ניצוצות "וציין למ, להכשירו דוקא בליבון
פ שהכיסוי לא בלע באופן של ניצוצות "כ מבואר דאע"וא, תזין ממנוני

ש הטור שם דרוב פעמים הבצק נוגע "כמ[מ כיון שבלע ביבש "מ, ניתזין
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˘‡ÓÂ„ÓÎ Â�ÓÓ ÔÈÊ˙È� ˙ÂˆÂˆÈ� ¯ÂÚÈ˘ ÌÈÏÎ· ¯¯Â·Ó Â�È‰  .טו
Â��ÓÊ·˘ , Ì‰Ó ÔÈÊ˙È� ˙ÂÈ‰Ï Â��ÓÊ·˘ ÌÈÏÎ‰ Í¯„ ÔÈ‡ ÈÎ

Ì�Â·ÈÏ· ˙ÂˆÂˆÈ� . „Ú ÌÈÏÎ‰ Ô·ÏÏ Â��ÓÊ· Â‚‰� ÔÎ ÏÚÂ
ÂÓÈ„‡È˘ ,˙ÏÁ‚Î Â˘Ú� Ê‡˘ , ÚÂÏ·˘ ‰Ó ÏÎ Û¯˘� È‡„Â·Â

È¯Ó‚Ï Ì‰·.34 

                                                                                  
מוכרח ללבנו בליבון חמור בשיעור שיהיו , ]בזה להלן' ועי, בחררה

ש מרן "כן יש להוכיח עוד ממולכאורה @@. ניצוצות ניתזין ממנו
י הביא בשם הכלבו שהרחת שרודין בה "הנה בבד, ע גבי הרחת"השו

ואפשר שאם ימרקנה , חמץ מן התנור נהגו להגעילה או לקנות חדשה
ובשם , דכבולעו כך פולטו, הרבה יפה ויחממנה בתוך התנור הרבה שרי

י "ד כתב דלא מהני לה הגעלה לפי שתשמישה ע"ק ותרוה"מ והסמ"הגה
מ דאין מועיל לה הגעלה וצריך " הביא רק דעת הגה]ט"סי[ע "ובשו. האור

והנה . ולא שייך בה ליבון, והיינו משום שהיא של עץ, לקנות חדשה
ט התיר "ומה, הרחת אינה בולעת בחום שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה

אבל , ומטעם דכבולעו כך פולטו, הכלבו להניחה בתנור לחממה היטב
מ "מ, ניתזיןפ שבלעה בלא ניצוצות "ד פליגי דאע"ק ותרוה"מ וסמ"ההג

והוא כסברת , ע למעשה"וכוותייהו פסק מרן השו, צריכה ליבון גמור
 .ל"ג הנ"הפמ

,  אמרו עד כמה מלבנן עד כדי שתשיר קליפתן.]עו[ז "בע' בגמהנה  .34
ובפסקי הלכות ,  איתא עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהן]ו"ה הט"פ[ובירושלמי 

דרך הברזל להסיר : ל"וז, ר הדבר כתב לבא]ד סימ רצו"ח[ז "ז מהאו"ע
 אלא , ולאו היינו ניצוצות היוצא מתחת הפטיש,קליפתן כשהוא חם

 הליבון שאמרו והוא שיהא ניצוצות למיירוש. מעצמן ניתזין הקליפות
ונראה שכוונתו לבאר דשיעור הבבלי והירושלמי . ל" עכ.ניתזין ממנה

הרי ,  האורי שהקליפה החיצונה נושרת מעצמה מחמת"שע, אחד הוא
 לכאורה לא משמע ]ט"סקכ [ב"אכן במ[, נראה כניצוצות ניתזין מן הכלי

אמנם הנה בכלים של זמננו אין דבר זה מצוי כלל שתהיה קליפתם ]. כן
ואולי כוונת הדברים שאם יכו על , וגם אין ניצוצות ניתזין מהם, נושרת

ם יגעו בו או יש שרצו לומר שא, הכלי בכלי אחר יהיה ניצוץ ניתז ממנו
ז "אבל לכאורה לא משמע כן בדברי האו, בכלי אחר יהיו ניצוצות ניתזין

 הביא דין זה לענין כלי סעודה ]ז"א הי"ז ממאכ"פי[ם "ברמבוהנה @@. ל"הנ
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ÔÂ·ÈÏ· Â¯È˘ÎÓ˘ ÈÏÎ ,‡"‰ÏÈÁ˙ ‰„ÂÏÁ‰ ¯È·Ú‰Ï ˆ , ÈÎ .טז
ÏÎ‰ Û¯Â˘ ˘‡‰.35 

                                                                                  
ר "מצאתי בשם ה: ל"ובהגהות מיימונית שם כתב וז, הניקחין מן הנכרי

יצוצות ניתזין ל שאם מלבנו עד שאם ישים עליו קש יהו נ"ץ ז"אביגדור כ
א ומלבנין "א שאופין תחתיו פשטיד"כ אותו טרפ" דאל,ממנו סגי בהכי

 ואם היה צריך ללבנה עד שיהו ניצוצות ,כ פלדון"אותה לאפות אח
כ הביא "ואח, י בסימן זה"ד בב"והו. ל"עכ.  היה מתקלקל לגמרי,ניתזין

 מאיסור  דיש לחלק בין כלים הבלועים]תתס' סי[ז "י דברי המרדכי בע"הב
דבבלועים מחמץ די ללבנם באופן שתהא יד סולדת , לבלועים מחמץ

פ שלא תסיר "אע, עברי הכלי ואם יניחו עליו קש מבחוץ יהיה נשרף' מב
י דלהסוברין דחמץ חשיב איסורא בלע לא "ז הב"וכתב ע. קליפת הכלי

 דקדק ]ג"תנא סקי[ר "ובא@@. אלא בעינן ליבון חמור, מהני ליבון קל כזה
אלא , דדברי ההגהות מיימוניות לא איירי בכלים הבלועים מחמץ, בזה

ד דסגי "ובזה ליכא למ, בכלים הניקחין מן הנכרי ובלועין מאיסור גמור
ז התיר בשיעור שאם ישים עליו קש יהיו ניצוצות ניתזין "ועכ, בהגעלה

וכן משמע לשון . ומשמע קצת שהוא הוא שיעור ניצוצות ניתזין, ממנו
וכן אם ישים עליו קש או " שכתב ]פסח' פסחי� בהל[ש "שרי שבראהגהות א

ולכאורה @@".  ניצוצות ניתזין הימנו וסגי'חשיב' ,נוצה מבחוץ תשרוף
ש "שהוא שיעור אחר ממ, מדברי ההגהות מיימונית היה נראה לומר

דבקש נשרף לחוד חשיב רק ליבון , "שהקש נשרף עליו מבחוץ"המרדכי 
וכמדומה [, ת הקש ניתז כניצוץ חשיב ליה ליבון חמורואם מיד בנתינ, קל

שאם פירורי האבק , שיש מקילים לדון כן שיעור ניצוצות ניתזין
ושמא יש , ג הכלי מתלקחים מעצמם חשיב ניצוצות ניתזין"הנמצאים ע

, ג הכלי נדלקים ונשרפים זהו ניצוצות ניתזין"לומר דמה שהשומנים שע
שכתב שהמחבת תתקלקל , ימוניותאך לא משמע כן מדברי הגהות מי

אשר מקור� מדברי [מדברי הגהות אשרי אכן @@]. ע"וצ, לגמרי בליבון כזה
כ "וא', נשרף'כ נקט לשון שהקש "דשם ג,  לא משמע כן]הגהות מיימוניות

וכן , כ חשיב ליבון חמור"משמע דלדעתו שיעור זה עצמו דקש נשרף ג
פ ודאי בזה אין כן דעת "אלא דעכ, ]ב"א סקכ"א[ג "נראה דנקט בדעתו בפמ

 .ע בכל זה"וצ, שאר פוסקים

 שנסתפק אם די גם בליבון קל ]ח"ז סק"מש[ג "בפמ' ועי. ד"ב סקכ"מ .35
וכתב דמנהג , להעביר החלודה או דדוקא בליבון חמור דניצוצות ניתזין
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‡ "ÌÈ˙ÙÂ˘˘ ‰·ÂˆÁ˙Â¯È„˜‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ  ,Ó¯‰ ·˙Î .יז
ÔÂ·ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ,Ú ‰· ÚÏ·�Â ıÓÁ ‰ÈÏÚ ÍÙ˘� ÌÈÓÚÙ˘ ÈÙÏ" È

¯Â‡‰.36 Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï˘ ‰‡¯� Ì�Ó‡"ÔÂ·ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Ú,37 

                                                                                  
 .העולם להניח גחלת במקום החלודה

 .ד"ב סקל"ד ומ"א תנא ס"רמ .36

, א אינו אלא לכתחילה משום חומרא דחמץ" דברי הרמעיקרהנה  .37
כ "וא, דהלא מעיקר הדין אין בלוע עובר מחתיכה לחתיכה בלא רוטב

מ כל שאין רוטב בין שולי הסיר "מ, אפילו אם נבלע בחצובה חמץ גמור
אמנם אם מניח עליה בפסח סיר . [לא יעבור טעם ממנה לסיר, לחצובה

רב ת "ובשו@@]. ה מספיק להקללכאורה אין טעם ז, רטוב בשוליו
 כתב בשם האחרונים דשמא יש לחוש מצד ]יז' ח סי"ד או"ח[פעלים 

שאז בלעה החצובה , שמניחים פת על החצובה ממש לצלותה מעט באש
ואם יעשה כן גם בפסח לצלות על גבי , י האור ממש"מן החמץ ע

מץ שבה כ תפלוט טעם ח"א, ]שלא בהפסק סיר[החצובה מצה או איזה דבר 
ולא , ובזה ביאר מה שאין חוששין בזה אלא בחמץ. [לאותו המאכל

ג אותה החצובה גם כלי בשר וגם "דאין נמנעין מלבשל ע, בבשר וחלב
רק יש לחוש , ג החצובה"לפי שאין נותנים בשר וחלב עצמם ע, כלי חלב

, וכיון שאין מבשלים שם אלא בהפסק קדירה, שמא נשפך מן הקדירה
וכבר יש הפסק , הרי לא יבליע אלא כדי קליפה, מן החצובהאפילו ייפלט 

א "אמנם כתב שם דמדברי הרמ]. י הקדרה"יותר מכדי קליפה ע
ד "כתבו האחרונים עעוד @@. והאחרונים לא משמע דזהו הטעם

לפי שהיא על , שיש לתלות שכבר נשרף כל מה שנבלע בחצובה, א"הרמ
ובדיעבד אפילו , י בליבון קל דד]ד"סקל[ב "כ כתב המ"וע, האש בכל שעה

 ]י אות ג בביאורי�"פ[צ "ובאול@@. נשתמש בה בלא ליבון כלל אין לאסור
 שאם נותן אפר במים ]ד"צה ס[ד "ע ביו"דהנה כתב מרן השו, כתב עוד

ד "ב יו"בשיו' עי[' א הקיל כן אפילו לכתחי"ומרן החיד, פ"שביורה חשיב נטל
כ ודאי שנפגם מה שבלוע " האש שבכירים גי שריפת"כ ע"וא, ]א"קז סק' סי

ועל כן , פ בפסח" לאסור גם בנטל]י"תמז ס[א "ואמנם דעת הרמ, בחצובה
, פ שרי בפסח"אבל לדעת מרן דנטל, לשיטתו הצריך ליבון גם בחצובה

, פ לכתחילה"פ דלא שרינן נטל"ואע. פ ואין לחוש"גם בחצובה הוי נטל
אבל כאן שמה שבלוע , כ נפגם"מ בנבלע מתחילה בטעם מושבח ואח"ה

כ מה שנבלע בכלי "א, בחצובה כבר נפגם מרוב האש ששורפת שם
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Ó¯‰ È¯·„Î ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ‚‰Â� ÁÒÙ·˘ Û‡Â"‡ , Ì‡˘ ˙Â·ÂˆÁ·
ÂÏ˜Ï˜˙È ¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ ‰˘ÚÈ ,·ËÈ‰ Ì˙Â˜�Ï ÏÂÎÈ , Ì˘·ÈÈÏÂ

È¯Ó‚Ï,38 ÒÎ ¯ÈÈ�· Ì˙ÂÙˆÏÂÁÒÙ‰ ÈÓÈ· Ú¯˜È ‡Ï˘ ‰·Ú Û .
ÁÒÙ‰ ÈÓÈÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÂˆÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÈ ·ÂËÂ.39  

‡Ï· ˙Â·ÂˆÁ‰ ÌÈ˜�Ó˘ ‰Ó· ˙ÏÚÂ˙ ÔÈ‡ , ÂÏÈÙ·„ .יח
ÌÈÙÈ¯Á ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ˜�Ó˘Î , ÌÈ�ÓÂ˘‰ ÌÈ¯ÈÒÓ ‡Ï‡ Ì�È‡˘

Ú˘"‰·ÂˆÁ‰ ‚ ,‰ÎÂ˙Ó ÚÂÏ·‰ ÌÈËÈÏÙÓ ‡ÏÂ . ˙ÏÚÂ˙ ÔÈ‡ ÔÎÂ
ÁÒÙÏ Ì¯È˙‰Ï È„Î ˙Â·ÂˆÁ‰ ˙ÚÈ·ˆ· ,Â�È‡ Ú·ˆ‰˘ ·Â˘Á 

‰ËÈÏÙ‰Â ‰ÚÈÏ·‰ È�Ù· ˜ÒÙ‰Î , ÌÚ „Á‡ ¯·„Î ·˘Á� ‡Ï‡
ÈÏÎ‰.40 

                                                                                  
רק לאחר , לא נבלע מעולם כשהיה מושבח, שמניחין עליה בפסח

דאף , להוסיף ביאור בזהונראה @@. כ שוב אין לחוש"וא, שנפגם
פ שהטעם היוצא ממנו למאכל "אע, י"ל לבשל בכלי שאב"שאסרו חז

מ טעם הדבר משום שבכלי זה נבלע בטעם "מ,  פגוםיוצא כשהוא
אטו שישתמשו בו כשהוא עדיין בן יומו , וגזרו בו גם אחר שנפגם, מושבח

ואם היינו , אמנם נבלע בחצובה טעם מושבח, ד"אבל בנד, בטעם מושבח
, דאסור' פ לכתחי"היה נחשב שימוש בנטל, באים להשתמש בה כעת

, לו יעבור טעם מן החצובה לקדרהאפי, מ כשמניח עליה קדירה"אבל מ
מצד ' וכבר לא גזרו בו לאסור לכתחי, הרי בקדרה הוא פגום מעיקרו

 .שיעבור למאכל שבתוכה

, הרי תעבור פליטת טעם מן החצובה לנייר הכסף, שאם ישאר שם נוזל .38
כפי שמצוי הרבה פעמים , ואם תהיה רטיבות גם בין נייר הכסף לקדרה

 .יעבור טעם החמץ גם לקדרה, שנשפך נוזל מן הקדרה

 .צ שם"אול .39

ע לגבי ידות הכלים "ש מרן השו"ש שציינו למ"וע. צ שם בביאורים"אול .40
ע לענין כלי עץ המצופים סמנים "ש מרן השו"ולמ,  שצריכין הגעלה]ב"סי[
דלכאורה בידות , ע אם כוונת הדברים להביא ראיה משם"ויל. ]ד"סכ[

והכא הנדון אם הצבע נידון ,  הניתזין עליהםהכלים הנדון משום ניצוצות
וגבי כלי עץ שציפן סמנים לכאורה מבואר שהציפוי אינו , בפני עצמו
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‚ ‰Ú ˙Ù ÌÓÁÏ ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÌÈ‚‰Â�‰" ˙Â·ÂˆÁ .יט
˘ÓÓ ,Ú ÌÈÏÎ‡Ó ‰ÊÈ‡ ÁÒÙ· Ì‚ ÌÓÁÏ ÌÈˆÂ¯Â"˙Â·ÂˆÁ‰ ‚ ,

¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ· Ì�·ÏÏ ˘ÂÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ‰‡¯� , ÂÏ˜Ï˜˙È Ì‡Â
ÈÚ"Ê ,Ï˜ ÔÂ·ÈÏ· Ï˜‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ ¯˘Ù‡ . ÈÓÈÏ ÂÙÈÏÁÈ˘ ·ËÂÓÂ

˙Â¯Á‡ ˙Â·ÂˆÁÏ ÁÒÙ‰.41  

ÌÓˆÚ ÌÈ¯Ú·Ó‰ ,‰ÏÚ‚‰ ‡ÏÂ ÔÂ·ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ , È„Â .כ
·ËÈ‰ ÌÂ˜�È˘ ,‡Â"Ì˙ÂÒÎÏ Ì‚ ˆ.42 ÓÂ" ÏÎ‡Ó Ì˘ ÏÙ� Ì‡ Ó

                                                                                  
 .ע"וצ, ש"ע, נידון כהכלי

הנה גם בזה שייכי דברי האחרונים שיש לתלות שאף אם נשפך שם חמץ  .41
ובזה שאני החצובות משאר [, נשרף מחמת שהאש מבערת שם תמיד

שהאסכלה אין האש מבערת תחתיה תמיד אלא , עליהאסכלה שצולים 
כ בחצובות גם בשאר בישולים שעל גבה האש "משא, בעת הצליה

ז היה מקום להקל גם "ולפ, ]מבערת שם ושורפת מה שנבלע בה קודם
כ האחרונים דיש "אמנם מש. ג החצובה חמץ בעין"באופן זה שצלו ע

אינו שייך ,  רוטבלהקל בחצובה מצד דאין בלוע עובר ממנה לסיר בלא
וגם יצלו על גביהם , ג החצובות עצמם חמץ"שהרי צלו ע, באופן זה

, ד אם האחרונים הסכימו לסמוך על טעם ראשון לחוד"ויל, ממש בפסח
י שהאש שורפת "דע, צ"וכן הטעם שכתב באול. או רק בצירוף טעם שני

כ אין יוצא ממנה לכלים שמניח "וא, שם תמיד נפגם הבלוע שבחצובה
פ מעיקרו דשרי לדעת מרן "והוי נטל, ליה בפסח אלא טעם פגוםע

, שאף אם עובר אליהם טעם, ז שייך במשתמש על גבה בכלים"כ, ע"השו
, וגם אם יעבור מן הקדרה למאכל בתוכה, הרי הוא פגום מעיקרו בקדרה

והוא טעם שלישי , לפי שבקדרה זו היה פגום מעיקרו, אינו בכלל הגזירה
הרי בלעה טעם , ג החצובה עצמה"ניח מאכלים עאבל אם מ, במאכל
פ "אבל הלא אין מתירין נטל, ונהי נמי דעכשיו הוא פגום, מושבח

ואולי . ועל כן נראה שבאופן זה יש לחוש וללבן החצובות. לכתחילה
ש "כמ, יוכלו לסמוך להקל בליבון קל, באופן זה שיש סברא אחת להקל

 החצובות בליבון חמור סגי ח ברב פעלים שם שאם יתקלקלו"רבינו הבא
 .מ מנהגנו לחוש בזה ולהחליף החצובות לימי הפסח"ומ. בליבון קל

 .צ שם"אול .42



   ציו� øôâ – íéìë úìòâä éðéã÷  נר 
 די� כלי� הצריכי� ליבו�

àñ

ÁÒÙ· Á˙Â¯ ,ÂÏÎÂ‡ÏÓ Ú�ÓÈÏ ˘È . ÛÈÏÁ‰ÏÂ ¯„‰Ï ÔÈ‚‰Â� ˘ÈÂ
ÁÒÙ‰ ÈÓÈÏ ÌÈ¯Ú·Ó‰ Ì‚ . 

‰¯ÌÈ¯Ú·Ó‰ ÔÈ·Â ˙Â·ÂˆÁ‰ ˙Á˙˘ ÌÈ¯ÈÎ‰ ÁË˘ , ÚÏ· È .כא
Ú ıÓÁ"¯Â‡‰ È,43 ÂÔÎ ÏÚ ,ÁÒÙ· ÌÈÏÎ Ì˘ ÁÈ�Ó Ì‡ , Ì˘ ˘ÈÂ
˙Â·ÈË¯ ,ıÓÁ ÌÚË ÂÚÏ·È È¯‰ ,¯ÂÒ‡È ‡Ï˘ È„ÎÂ ,Â�·ÏÏ ÍÈ¯ˆ ,

‰·Ú ÛÒÎ ¯ÈÈ�· Â˙ÂÒÎÏ Â‡ , ÔÈ· ˙Â·ÈË¯ ‰È‰˙ ‡Ï˘ „·Ï·Â
ÛÒÎ‰ ¯ÈÈ�Ï ÌÈ¯ÈÎ‰ ÁË˘.44  ÌÈ¯ÈÎ‰ ÁË˘· ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â

�‰"ÌÈÏÎ ÁÈ�‰Ï Ï ,Â�·ÏÏÂ ˘ÂÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ , Â˙ÂÒÎÏ ·ÂË Ï·‡
Ú ÛÒÎ ¯ÈÈ�·‰· ,‚‰�Ó‰ ÔÎÂ. 

ÛÒÎ ¯ÈÈ�· ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ ÂÒÈÎ ‡Ï Ì‡ , ‰ÊÈ‡ Ì˘ ÏÙ�Â .כב
ÁÒÙ· ÏÈ˘·˙ ,Â¯ÒÂ‡Ï ˘È˘ ‰‡¯�.45  ¯ÈÈ�· ÌÂ˜Ó‰ ÂÒÈÎ˘Î Ì‚Â

‰·Ú ÛÒÎ ,ÛÒÎ‰ ¯ÈÈ�Ï ÏÊ¯·‰ ÔÈ· ÌÈÏÊÂ� ˘È Ì‡ , ˘ÂÁÏ ˘È
Ì˘ ÏÙ�˘ ÏÎ‡Ó ¯ÂÒ‡Ï,46  ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ¯„‰Ó ÌÈ·¯ ÔÎ ÏÚÂ

                                    
 .כמו שמצוי, שכל השנה נופלים שם פירורי חמץ גמור .43

שאין הנייר אוטם לחלוטין [, וכמו שמצוי הרבה, שאם יש שם רטיבות .44
 נמצא דטעם החמץ הרי שוב, ]'כניסת נוזלים הגולשים מן הקדרות וכדו

וחוזר ונפלט מנייר , י הרטיבות שבנתיים"נפלט מן הכירים לנייר הכסף ע
 .י הרטיבות שביניהם"הכסף לכלים שעל גביו ע

שאין , י האור ממש"הנה באותו המקום שתחת החצובות חשיב בולע ע .45
כ בימות השנה ודאי שנופלים שם כמה וכמה מאכלי "ובד, שם הפסק מים

וכאן לא שייכי טעמי ,  הדין היה צריך ליבון חמורכ מן"וא, חמץ
הרי בולע ישירות מן הברזל , דאם נפל שם תבשיל בפסח, האחרונים

שאין זה , כ טעמא דהאש שורפתו כל שעה"ואין שייך ג, שבלע מן החמץ
ולא בכל השטח שבין , אלא בחצובה שהאש מבערת תחתיה ממש

 לומר דניזיל בתר רוב לא שייך, פ שאין דרך לבשל שם"ואע. המבערים
י "אלא כל מה שמתבשל שם הוא ע, שאין כאן רוב ומיעוט, תשמישו

 .האור

הרי טעם חמץ הבלוע בברזל , שהרי כשיש נוזל בין הברזל לנייר כסף .46
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ÁÒÙÏ ˙Â¯Á‡ ÌÈ¯ÈÎ· . 

 ˘ˆÌÈÙÂ‡˘ ‰ÈÙ‡ ˙È�·˙¯Â� ,‰ÂÔÈ„‰ ‡Â„ÂÙ˘  ÌÈÏÂ ·‰ ·˙ .כג
Â· ,Ú‡" Ì„Â˜ ¯Á‡ È�ÓÂ˘ ¯·„ Â‡ ÔÓ˘ ËÚÓ· Ì˙Â‡ ÂÁ˘Ó˘ Ù

‰ÈÏˆ‰ Â‡ ‰ÈÙ‡‰ ,˘·È· ÂÚÏ·˘ ·˘Á� , ÔÂ·ÈÏ Ì�·ÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆÂ
Ì‰Ó ÔÈÊ˙È� ˙ÂˆÂˆÈ� ÂÈ‰È˘ ¯ÂÓÁ,47  ÌÂÒÈ�ÎÈ˘ ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡Â

‰Â·‚‰ ÌÂÁ· Â‰Â˜ÈÒÈÂ ¯Â�˙Ï , ¯ÂÚÈ˘Ï ‰Ê· ÂÚÈ‚È ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘
¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ .˘ ÔÂÈÎÂ‰ÊÎ ÔÂ·ÈÏ· ˙ÂÏ˜Ï˜˙Ó ˙ÂÈ�·˙‰ , Ì‰Ï ÔÈ‡

ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰�˜˙ ,ÌÚÈ�ˆÈ ‡Ï‡ , ˙ÂÈ�·˙· ˘Ó˙˘ÈÂ
ÁÒÙÏ ˙Â˘„Á.48  

ÂÓˆÚ ¯Â�˙‰ ,¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆ ÁÒÙ· ıÓÁ ÔÈ�ÚÏ,49 ] ‡ÏÂ .כד

                                                                                  
וכשנוגע המאכל בנייר , י המשקים בנייר הכסף"יוצא ממנו ונבלע ע

משקין מעל וזה אפילו אם אין [, בולע טעם חמץ ממנו, הכסף מלמעלה
 ].כ חודרים לשם נוזלים"ובד, לנייר הכסף רק מתחתיו

 .ז"ה וסקכ"ב תנא סקס"מ .47

 .י אות ב בביאורים"צ פ"אול .48

פ שבשאר ימות השנה אפשר "שאע, וביאר שם. י אות ב"צ פ"אול .49
י שמנקים "ע, ]מלבד המגשים[להכשירו משימוש בשרי לשימוש חלבי 

כגון שיעמוד על מאה וחמישים , בוהאותו היטב ומסיקים אותו לחום ג
ואין חשש בזה מצד מה שנוהגין שלא להחליף [, מעלות למשך חצי שעה

שכל , ]א"סקי[א שם " ובמג]ה"תקט ס[ט "יו' ע הל"שו' עי, כלי מבשר לחלב
מכל מקום הוא דוקא לענין בשר , ]שתשמישו לעולם בליבון אין חשש זה

ועל כן אחר , י האור"לה אף בבלע עוסגי בהגע, דהוי היתירא בלע, וחלב
ד לעשות בו ליבון קל "ש, שניקוהו היטב מבשר בעין או חלב בעין

' ז סי"ע[כמבואר במרדכי , ב סגי"ואף בחום שהיס[, כשמסיקו בחום גבוה
אבל לענין חמץ בפסח דמחמירינן לדונו , ]ל"י כנ" שהובא בב]ס"תת

יבון קל שיהא קש נשרף ולא מהני ל, בעינן דוקא ליבון, כאיסורא בלע
כתב והנה @@. אלא בעינן ליבון חמור שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו, עליו

כסוי של ברזל שמשימין אותו על חררה שנאפת על : ]תנא' סי[הטור 
 , כיון שאינו עשוי אלא לכסות,א שאפילו הגעלה אינו צריך" י,הכירה
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 ,רוב פעמים נוגעת בו כי ב, ונראה לי שצריך ליבון,ואין החררה נוגעת בו

ולכאורה משמע דטעם . כ"ע. ועוד שהוא מזיע מהבל החררה שתחתיו
כ הוי רוב "וא, המתירין משום דסברי דרוב פעמים אין החררה נוגעת בו

חדא דרוב , ז השיב הטור בתרתי"וע, י בליעת יבש"תשמישו שלא ע
מהבל דמזיע , ועוד, י בליעת יבש"כ רוב תשמישו ע"וא, פעמים נוגעת בו

וכן , ל בדברי הטור"מהרש' וכן פירש בהג. פ יצטרך הגעלה"החררה ועכ
 ]ו"סט[ע "שפירש טעם הדבר שפסק השו, ]ה"סקפ[ב "משמע בדברי המ
ועל כן , משום דרוב פעמים נוגע בחררה ובולע ביבש, להצריך ליבון בזה
ומשמע דנקט דטעם זה לחוד הוא הטעם להצריך , בעינן ליבון חמור

רק , אבל טעם השני דמזיע מן החררה אינו טעם להצריך ליבון, ליבון
אין להביא בזה , ע להצריך ליבון"ולכן אחר שפסק השו, להצריך הגעלה

דבאמת בין , ב נמצא"ל והמ"ולפי דברי המהרש. אלא טעם הראשון
ע אין הזיעה העולה מן החררה מצריכה ללבן את "להטור ובין להשו

ודוקא לפי , י יבש"י נוזלים ולא ע" בו דוקא עלפי שעל ידה נבלע, הכיסוי
בזה הוא דמצריכין ליבון , שהחררה עצמה נוגעת בכיסוי, טעם הראשון

'  הביא ב]ל"סק[א "הנה במגאמנם @@. ]ח בזה"ועי בסמו" בדעת הב[. לכיסוי
ל דגם טעם השני הוא טעם לדינא "צ דקדק מזה דס"ובאול, טעמי הטור

דאם , וכן דקדק עוד מסדר דברי הטור,  ליבוןדהכיסוי צריך, ע"דהשו
וטעם , דטעם ראשון מצריך ליבון, ב"ל והמ"כוונת הטור כדברי מהרש

ולא כתב לטעם שני אלא לאפוקי מסברת המתירין , שני מצריך הגעלה
היה לו לכתוב טעם זה דמזיע מן החררה ' כ מתחי"א, צ כלום"דא

וב היה לו להוסיף טעם וש, כדי לדחות דברי המתירין, להצריך הגעלה
דכיון שרוב פעמים החררה נוגעת בכיסוי אף הוא צריך ליבון ולא , נוסף

הנה , כשנבוא לדון לענין תנור שבזמננו, ומעתה@@. סגי ליה בהגעלה
אלא , כמדומה שברוב פעמים אין הבצק הנאפה בו נוגע בתנור ממש

ך הטור אם עיקר הטעם שהצרי, כ"וא, שהתנור מזיע מחום המאפים שבו
וטעם השני שכתב אינו , ל מצד דרוב פעמים נוגע בבצק"ליבון בכיסוי הנ

שהרי רוב , הרי בתנורים שלנו לא יצטרכו ליבון, אלא להצריך הגעלה
ואפילו אם במיעוט פעמים נוגעין [, י הזיעה"פעמים אינם בולעים אלא ע

, ]מ אזלינן בתר רוב תשמישו"מ, המאפים שבתנור בדופני התנור ממש
משום דזיעת אוכלין , א דגם לטעם שני בעינן ליבון"אבל אם כדברי המג

 כתב דנראה ]ש�[צ "ובאול. כ אף בתנורים שלנו בעינן ליבון"א, כאוכלין
ועל כן גם , דטעם השני שכתב הטור הוא עיקר הטעם להצריך ליבון
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‰· ÚÏ·˘ ÌÂÁ ˙„ÈÓ ‰˙Â‡Ï ¯Â�˙‰ Â˜ÈÒÈ˘ ‰Ó ÏÈÚÂÓ50[ ,
‡˘ ÔÂÈÎÂ¯˘Ù‡ È¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ Â· ˙Â˘ÚÏ  , ‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡

 Â· ˘Ó˙˘‰ÏÁÒÙ·.51 ÔÈÚ· ıÓÁÓ ·ËÈ‰ Â˙Â˜�Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ ,
ÔÈÚ· ıÓÁ‰ ÛÂ¯˘Ï ‰Â·‚ ÌÂÁ· Â˜ÈÒ‰Ï Â‡,52  ¯Â�˙‰ ¯Â‚ÒÏÂ

˜·„· Â‡ ¯Â˘˜ Ï·Á· ,ÁÒÙ· Â· Â˘Ó˙˘È ‡Ï˘.53  ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ
Â·˘ ‰Â·‚‰ ÌÂÁ· Â˜ÈÒ‰ÏÂ ¯Â�˙‰ ˜ÈÏ„‰Ï ,ÈÚÂ" ÏÎ ËÂÏÙ˙ Ê

                                                                                  
כמו בתנורים שלנו שברוב פעמים אין , כשאין שייך טעם הראשון

 .מ הם צריכין ליבון"מ, ם בדפנות התנורהמאפים נוגעי

וביאר שם דמה שאמרו כבולעו כך פולטו אינו אלא , י אות ב"צ פ"אול .50
אבל לא לענין , ר"ר הכשרו בכ"וכגון שאם בלע בכ, לאופן השימוש

אפילו יחממוהו באש , פ שבלע באש חלושה"ולכן אע, מידות החום
וכמו ,  ממנו לא מהניכל שלא בא לדרגת ניצוצות ניתזין, חזקה יותר

 .ל"כנ, י"כ בב"וכדמשמע ג, ג"שנתבאר לעיל מדברי הפמ

צ שם שכתב שמעיקר הדין אם יתנו בו פח שמכסה כל "באול' ועי .51
יועיל להתיר , או נייר כסף עבה שיעטוף כל הדפנות ממש, הדפנות

ובלבד שהוא אחרי נקיון יסודי של כל מה שיש שם , להשתמש בו בפסח
שאם לא , והיינו משום, סיים שם שצריך זהירות גדולה בזהמ "ומ, בעין

הרי הזיעה שנפלטת מדופני התנור חודרת , יאטום כל הפינות לגמרי
דגם דלת , ועוד. ונבלעת במה שיאפה שם בפסח, לתוך חלל התנור

אבל , ואם כי הזכוכית אינה בולעת[, התנור צריך לכסותה לגמרי
 שיוכל לעטוף הכל באופן ל"וכמעט לא משכח, ]המתכת שבה בלעה

 .שלא תוכל לצאת שום זיעה מכל חלקי התנור לתוך חללו

פ שאין שם "ואע, כדי שלא יתחייב בביעור מה שנמצא שם חמץ בעין .52
 .ת בזה" במשנ]פרק ו אות לט ועוד[עיין להלן , כזית

וכמו כל שאר הכלים שאין להם הכשרה שיש להצניעם עד לאחר הפסח  .53
כ לנעול אותו המקום ולהצניע "וטוב ג, רגיל להשתמש בובמקום שאינו 

כעין , נ דכוותה צריך לסוגרו באופן שלא יבוא להשתמש בו"וה, המפתח
והצנעת , נעילת הכלים ההם במקום שאין רגילות להשתמש שם

 .צ שם בביאורים"ז באול"וכמבואר כ. המפתח
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Â·˘ ‰ÚÈÊ‰.54 

                                    
סוי החררה ב אין עיקר הטעם בכי"ל והמ"דלדעת מהרש, נתבארכבר  .54

אבל מצד הבל , להצריכו ליבון אלא מצד שרוב פעמים החררה נוגעת בו
 דמצד זיעה לחוד ]א"סקכ[ה במאמר מרדכי "וכ. העולה די לו בהגעלה

דכיון ,  בהדיא על תנור]קיט' סי[ערוגת הבושם ' ה בתשו"וכ, צ ליבון"א
ים שלנו ז תנור"ולפ. י האור"י זיעה הנאפה בו לא חשיב ע"שאינו אלא ע

כ די להם "א, שרוב פעמים אין תשמישן בנגיעת המאכל בדופני התנור
ובודאי שאם מסיקים התנור לחום הגבוה שבו למשך זמן ארוך , בהגעלה

דאפילו אם הביאו הטור , ל"יגם @@. לא גרע מליבון קל ושפיר דמי
מ אין ראיה מדבריהם דטעם "מ, הטעמים כדי להצריך ליבון' א ב"והמג

, ואולי דוקא מצד שני הטעמים יחד יש להצריך ליבון, ד מספיקשני לחו
וכן משמע קצת מעצם , ]או שלטעם שני לחוד היה מספיק ליבון קל[

ולא , כ הטור בתחילה לסתור דעת המקילין מצד שרוב פעמים נוגע"מש
סגי ליה לדחות דבריהם מעצם מה שיש זיעה אפילו כשאין החררה 

כ הטור בטעם הראשון "רש דגם משח פי"הנה הבואמנם @@. נוגעת
, אלא, אין כוונתו לנגיעת החררה עצמה, דרוב פעמים החררה נוגעת בו

דלדעה ראשונה אפילו זיעת החררה אין נוגעת בכיסוי בדרגת חום 
והטור פליג בשתי סברות , צ"ולכן לדעתם אפילו הגעלה א, ב"שהיס

ועוד , ב"סחדא דזיעת החררה נוגעת בו בדרגת חום שהי, שיסודם אחד
ולפי @@. שעיננו רואות כאשר נוטלים אותו שהוא מזיע מהבל החררה

ע פשיטא להו "ח נמצא דבין לדעת המתירין ובין לדעת הטור כו"דברי הב
ב חשיב בלע "דזיעה העולה מן החררה אם מגיעה לכיסוי בשיעור יס

מ משקין דאוכלין "מ, פ שהזיעה נוזלית"ואע, ביבש להצריכו ליבון
והטור , ב"אלא שלהמתירין לא הגיעה לשם זיעה ביס,  דמיכאוכלין

, ב"ח צ"לכאורה דברי הבמיהו @@. ב"נחלק דמגעת זיעה בשיעור יס
חדא דהחוש , ג הכיסוי"דלא משמע כלל דהמתירין סברי דאין זיעה ע

ח לא "דגם הב, ועוד, ]וגם דוחק לומר שנחלקו המציאות[, מכחיש זה
כ "וא, ב" דאין שיעורה בדרגת יסל בדעתם"רק דס, קאמר כן בדעתם

שהזיעה , לא היה לו לומר אלא דבר אחד, כשבא הטור לדחות דבריהם
ש בטעם ראשון שהחררה נוגעת בו אינו "ומ, ב"מגעת שם בחום שהיס

וגם , ב"כי עדיין לא שמענו אם נוגעת בו בחום שהיס, מבואר נגד דבריהם
דהרי , ר לדבריהםז אינו סות"ג, כ שהוא מזיע מהבל החררה"כ אח"מש

ובאיזה סברא דחה הטור , ב"אלא שסוברים שאינו ביס, מודו שמזיע
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על , נ לומר שכוונתו לומר שכיון שנמצאים בו טיפות"ול. [לדבריהם בזה

שאין , ב בהם"ומוכח שהיתה יס, כרחך הגיעו האדים לכיסוי ונתעבו שם
 מ"מ, ב כלל"כי גם אם למעלה במכסה לא היתה יס, זה בהכרח כלל

וכמו שמצוי גם בתקרת בית מרחץ , האדים העולים מתעבים שם לטיפות
ושמא בזה , ח"כ לדברי הב"וגם כפל דברי הטור בזה לא נתבאר כ]. 'וכדו

, ב"פעמים הזיעה נוגעת ביס' רוב'חדא ד: יש לדחוק דכוונת הטור כך
. ודוחק, הפעמים כשמוציאין הכיסוי יש עליו טיפות' כל'ועוד דב

ל דזיעת "א דס" כתב לדקדק מדברי המג]ל"א סק"א[ ג"בפמוהנה @@
א דגם "ל בדעת המג"ולכאורה יש מקום להבין מזה דס, אוכלין כאוכלין

ואשר על כן כתב , ע להצריך ליבון בכיסוי"טעם שני בא לפרש דעת השו
ז חשיב בלע ביבש וצריך "ועי, א דזיעת אוכלין כאוכלין"לדקדק מהמג

ג עצמו כתב דמדברי "הלא הפמ, נפרש כןהנה גם אם אמנם @@. ליבון
ה "וכ. ם מבואר דדוקא זיעת משקין כמותן ולא זיעת אוכלים"הרמב
 דדוקא ]סדר י אות לו ואות לח[ז סדר הנהגות השואל והנשאל "ג במש"בפמ

א "א[וכן כתב לעיל . ש"ע, אבל זיעת אוכלין לא, זיעת משקין כמותן
אפילו , ש בכלי"ם שרפו משקה ייאו א,  דאם נבלע נוזל בחצובה]ב"סקי

ולכאורה לא יתכן שזיעת האוכלין , מ מהני הגעלה"מ, י האור"שהוא ע
דגם , נראהויותר @@. חמורה מזה ליחשב בלע ביבש ולהצריך ליבון

אינו לענין דחשיב , א זיעת אוכלין כאוכלין"ג דלדעת המג"כ בפמ"מש
כי יש מקום , אלא האם זיעת יבש חשיבא זיעה כלל לאסור, בלע ביבש

ולא אדים העולים , לומר שדוקא זיעת משקין היא כמים להבליע טעם
ם לענין "וזהו שהוכיח מדברי הרמב, ל דדמי רק לריחא"ג י"דבכה, מיבש

. ולא זיעת מאכל, דדוקא זיעת משקה חשיב יש בה ממשות לאסור, זה
חת אם אפו או צלו איסור והיתר ת:  כתב]א"קח ס[ד "א ביו"ברמוהנה @@

ג פת עם "ה אם אפו בכה" וה.אסור אפילו בדיעבד, מגולין, מחבת אחת
הזיע כ "א א, אבל בזה אחר זה אין לחוש.אסור לאכלו בחלב, בשר

דהוי , אם היו שניהם מגוליןז "אחדאז אסור אפילו בז, המחבת משניהם
אמנם , ונראה מדבריו דזיעת אוכלין כאוכלין. ל"עכ. ככיסוי של קדרה

ז חשיב בלע "אבל לא מבואר כלל דעי,  לענין שאוסרתז"להמבואר כ
מחבת של חלב שנתנו בכירה :  כתב]ח"צב ס[ד "יוע "ובשו@@. ביבש

ז "וכתב ע. ואוסרתה, הזיעה עולה ונבלע בקדירה, תחת קדירה של בשר
ז צידד "ולפ, דזיעת אוכלין לאו כאוכלין, ג" בשם הפמ]ו"סק[ת שם "הפ

, שאינו נאסר, ור ולמעלה דבר היתרלהתיר אם יש מחבת עם איס
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 ÌÈÈÂÏ‚ ÌÂÓÈÁ ÈÙÂ‚ Â· ˘È˘ ¯Â�˙ Ì‚ ,ÓÌÂ˜Ó ÏÎ ˘È .כה
˘ÂÁÏ˙Â�Ù„· Ú‚� Â· ‰Ù‡�˘ ˜ˆ·‰˘  , ‰Ê· Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ ˘È
‰Ï¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆ.55 

                                                                                  
או , ע איירי כשיש חלב במחבת"דהשו, ע אין ראיה לסתור זה"ומהשו[

ומבואר ]. ולא איירי כשהיתה בה גבינה קשה, פ בלעה מחלב נוזלי"שעכ
כ גם להסוברין "וא, גם בזה דכל הנידון לענין אם הזיעה אוסרת או לא

א דין זה לכיסוי " שדימה הרמוזהו, היינו שאוסר, דזיעת אוכלין כאוכלין
. אבל לא אמרו דזיעת אוכלין כאוכלין לענין שנחשב בלע ביבש, קדרה
ואחרי שאינו , ח"דחידוש זה לא נתבאר אלא בדברי הב, ונמצא@@

, ח דחוקים בביאור דברי הטור"ודברי הב, ד שאר האחרונים"מוסכם ע
בליע ב מאיזה טעם ייחשב זיעת המאפה כמ"וגם מן הסברא צ, ל"כנ

ל דלא חשיב זיעה כלל "ג ס"אשר להמבואר נראה יותר דהפמ[, ביבש
על כן יש מקילין להתיר חימום התנור , ]וגרע אף מזיעת משקין, לאסור

י "אחר שברוב תשמישו אינו בולע ע, ואין מצריכין לו הגעלה, בליבון קל
' א ב"דגם מה שהביא המג, יש לדחוקז "ולפ@@. י זיעה"רק ע, האור

אין כוונת דבריו ששני הטעמים מכריחין להצריך ,  מדברי הטורהטעמים
ל "מהרש' וכמו שפי, רק כוונתו לנמק גם נגד דעת המתירין לגמרי, ליבון
ת להלן לענין דוד לחימום מים שבולע מחמץ "עוד במשנ' ועי. [בטור

י "מ כיון שחימומו ע"מ, דאפילו שבולע מן החמץ ביבש, שהניחו על גביו
, ס"ל כאן ס"פ שלכאורה י"ואע]. [י האור"דלא חשיב בלע על "נוזלים י

ואפילו , ספק אם בליעת חמץ חשיב כאיסורא בלע או כהיתירא בלע
מ כיון דמרן "מ. שמא הלכה כדעה שניה בטור, ל דהוי כאיסורא בלע"את
 ]. ל דלא אמרינן בזה ספק ספיקא"מוכח דס, ע פסק דבעינן ליבון"השו

דלכאורה כשיש אש גלויה נראה , ש שביאר"עו, צ שם בביאורים"אול .55
אבל עדיין יש לחוש מצד , שהרי נשרפת, דליכא למיחש משום זיעה

י גופי "וגם אין ברור שהזיעה נשרפת לגמרי ע, הבצק הנוגע בדפנות
פ דרוב פעמים אין הבצק נוגע "ואע. [ועל כן יש להחמיר בזה, החימום
, אפשר, רק בזיעה,  האורי"כ אין רוב תשמישו בבליעה שע"וא, בדפנות

י "י זיעה ומיעוט ע"כ אין רוב תשמישו ע"א, שמאחר שהזיעה נשרפת
ומה שאינו תמידי רק מקצת מן , י האור"אלא רק בליעה שע, האור

 ].ע"וצ, ת להלן"וכמשי, הפעמים אינו היתר
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ıÓÁ Â· ÂÙ‡˘ ‡ÏÙ ¯ÈÒ ,Ú ÚÏ· È¯‰"¯Â‡‰ È , ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆÂ .כו
¯ÂÓÁ ,˘„Á· ‡Ï‡ ‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ , Â· Â˘ÚÈ Ì‡˘ ÈÙÏ

Ï˜Ï˜˙È ¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ.56 

ÈÏÓ˘Á ‰ËÏÙ , ˙·˘· ˘‡‰ Â· ÌÈÒÎÓ˘ ÁÙ‰ ÔÎÂ˙ .כז
]ÚÏ·"Í[ ,¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ï Ô‰È·‚ ÏÚ ÌÈ�˙Â� ÌÈÓÚÙ˘ ÈÙ

ıÓÁ ,ıÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÍÙ˘� Â‡ .‡˘ ÔÂÈÎÂ¯˘Ù‡ ÈÔÎ Ì�·ÏÏ  , ˘È
Ì˘·ÈÈÏÂ ·ËÈ‰ Ì˙Â˜�Ï ,‰·Ú ÛÒÎ ¯ÈÈ�· Ì˙ÂÙˆÏÂ . ÌÈ·¯Â

ÁÒÙ‰ ÈÓÈÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÁÙ·Â ‰ËÏÙ· ÁÒÙ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‚‰Â�.57 

ÌÈÓ ÌÂÓÈÁÏ ˜¯ Â· Â˘Ó˙˘‰˘ ÌÈÓÁ ÌÈÓ „Â„ , ‡ÏÂ .כח
ıÓÁ ÂÈ·‚ ÏÚ ÂÁÈ�‰ , ÌÓÁÏ Â„ÈÙ˜‰˘ Â‡ ˜ÒÙ‰· ˜¯ ıÓÁ‰

˙ÁÏˆ ,ÁÒÙÏ ‰¯˘Î‰ ÍÈ¯ˆ Â�È‡,58  Ì˘ ÂÏÙ�˘ ÔÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡Â
ÚÂ„È ¯·„‰ ÔÈ‡˘Î ÌÈ¯Â¯ÈÙ.59  È·‚ ÏÚ ıÓÁ ÂÓÓÈÁ Ì‡ Ì�Ó‡
                                    

 .צ שם בביאורים"אול .56

ש מבערת לפי שבחצובה הא, ש דבזה גרע מחצובה"וע. י אות ד"צ פ"אול .57
ואינו יוצא לסירים , י הפיח וריבוי האש נפגם הבלוע בה"בה תמיד וע

אבל בחלק העליון של הפלטה או , שנותנים עליה בפסח אלא טעם פגום
ועל כן , לפגום חמץ הבלוע שם' ואין שם פיח וכדו, הפח אין אש מבערת

לומר דהפלטה והפח רוב ואין @@. יש להחמיר בזה יותר מבחצובה
או , ורק במיעוט פעמים נותנין שם חמץ, אינו עשוי לבלוע כללתשמישן 

, שהרי גם החצובה אינה עשויה לצלות על גבה חמץ, נשפך שם חמץ
פ שיש שפירשו כן בדברי "ואע[, אלא שחוששין למה שנשפך לפעמים

פ דעת רוב "עכ, שהוא מצד הפעמים שנתנו על גבה חמץ בעין, א"הרמ
וכבר , ]ה אסרינן לה"דלאו מש, א"רמה משמעות דברי ה"האחרונים וכ

וכמו , בתר רוב תשמישו' ג לא שייכא הסברא דאזלי"נתבאר דבכל כה
 .שיתבאר עוד בסמוך

וכן , וכיון שהמכסה למעלה יבש, שאין בלוע עובר מכלי לכלי בלא רוטב .58
מ "מ, ב"אפילו אם נתחממו לשיעור שיהס, הצלחת שנתנו בה את החמץ

 .י אות ה"צ פ" אול-מכסה הדוד לא נבלע טעם מן החמץ ל

,  לענין סלים שמולחין בהם]י"תנא ס[ע "ש השו"וכמ, שאין מחזיקין איסור .59
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˘ÓÓ ‰ÒÎÓ‰ ,‰ÏÚ‚‰ ÍÈ¯ˆ „Â„‰ ÏÎ,60  ÂÏ È„ ‰ÒÎÓ‰ Ì‚Â
‰ÏÚ‚‰· Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ·Â¯ ÈÙÎ Â˙¯˘Î‰ ÈÏÎ ÏÎ˘ Ú
Â˘ÈÓ˘˙.61 Ú ˙È�·‡ ı·˜˙� Ì‡ Ì‚Â"„Â„·˘ ÌÂÓÈÁ‰ ÛÂ‚ ‚ Â‡ 

                                                                                  
אבל , א שצריכין הגעלה לפי שאין נזהרין שלא יהיה חמץ במלח"שי

משום דאחזוקי איסורא לא , צ הגעלה"נראין דברי האומרים שא
ישן שצלו בשר שלא נבדק  לענין שפוד ]ז"ש� סכ[ע "כ בשו"וכ, מחזיקינן

משום דאחזוקי , דאינו אוסר הבשר שנצלה בו בפסח, מלחו מחמץ
, א שם כתב דדוקא דיעבד יש להתיר"ואמנם הרמ[, איסורא לא מחזיקינן

אבל בסתמא אין מחזיקין , שמצוי בו פירורי חמץ, ז במלח"ל דכ"אבל י
 אין כ גם בדוד זה כל שאין מנהגם לחמם עליו חמץ"וא, ]איסור כלל

 .צ שם" אול-להחזיק בו איסור 

בתר רוב תשמישו ' וביאר שם דאין שייך לומר בזה דאזלי. צ שם"אול .60
, ז אלא לענין צורת השימוש בכלי"שכבר נתבאר שאי, שמיועד רק למים

וגם כלי שלא בלע חמץ אלא פעם , ולא לענין המאכלים המתבשלים בו
, ש בו בלא הגעלהאסור להשתמ, כל שהוא בדרך רוב תשמישו, אחת
מ אם פעם אחת נתנו חמץ "מ, פ שרוב תשמיש הדוד למים"כ אע"וא

פ שנגע "שאע, כ שם"ועו. הרי בלוע בו חמץ, ג המכסה ממש"לחממו ע
מתערב טעם הנפלט , י הזיעה העולה מן המים"מ ע"מ, החמץ רק במכסה

ולא רק , ולכן גם שאר הדוד כולו צריך הכשרה, מן המכסה בכל הדוד
 דכיסוי הקדרה ]ד"סי[ע "כ השו"ב לענין מש"וכן הוא מבואר במ, המכסה

כל הקדרה , ג הכלי בפסח"ואם נתנוהו בלא הגעלה ע, צריך הגעלה
והיינו משום ,  דגם הקדרה אסורה]ג"סקפ[ב "והוסיף שם המ, אסורה

 .נ דכוותה"וה, י ההבל שבה"דטעם היוצא מן הכיסוי נבלע בקדרה ע

דטעם הדבר דניתר בהגעלה מבואר , לענין כיסוי הקדרהי כתב "בבהנה  .61
. שההבל העולה מהתבשיל לכיסוי הקדרה לח הואלפי , מן הסברא

ודחה ,  כתב להצריכו ליבון]י תקעט"סוספסחי� [והביא שם שבמרדכי 
שהיה ט שהצריך המרדכי ליבון משום "ושוב כתב דאפשר דה. דבריו

, ]ג"א הכ"ה ממאכ"פ[ ת מיימון  וכדמשמע מהגהו,דרכן לאפות עליו בצק
מקום ויש @@. ד"עכ. וכדברי הטור, ז מודה דסגי ליה בהגעלה"אבל בל

האם , ג הכיסוי"י בדעת המרדכי שהיו אופין בצק ע"לדון בכוונת דברי הב
או שכוונתו , ג הקדרה"כוונתו שהיו אופין הבצק על הכיסוי כשהוא ע

וטלין אותו ואופין על גביו גם היו נ, שמלבד שהיה משמש לכיסוי הקדרה
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שאם נפרש שהיו אופין , והחילוק מבואר. ג הקדרה"ולא ע, בצק בתנור
ג "י בדעת המרדכי דכה"ל להב"כ נמצא דס"א, ג הקדרה"עליו בצק ע

אבל , פ שאינו מתחמם אלא מכח הזיעה שתחתיו"אע, חשיב בלע ביבש
, לאפות עליואם נפרש שהיו נוטלין אותו מן הקדרה ונותנין אותו בתנור 

ג "אבל כשהוא ע, וככל תבנית אפיה, ג חשיב בלע ביבש"כ דוקא בכה"א
י "מלשון הבוהנה @@. הקדרה לעולם חשיב דבלע בבישול ולא ביבש

דאם כוונת הדברים שהיו , ע"אבל לכאורה יל, אין ראיה לפשוט הספק
פ "כ נמצא דדינו תלוי ע"א, ג הקדרה ואופין עליו בתנור"נוטלין אותו מע
, שאם רוב תשמישו ככיסוי הקדרה ובולע רק מן הזיעה, רוב תשמישו

מ די לו בהגעלה "מ, פ שלפעמים אופין עליו בתנור ובולע ביבש"אע
משמע ', תבנית אפיה'ולא ' כיסוי הקדרה'ומדנקרא שמו , כרוב תשמישו

אלא שלפעמים גם אפו , קצת שכן היה עיקר תשמישו לכסות הקדרה
ק לומר שהצריך בו המרדכי ליבון מחמת מיעוט כ דוח"וא, עליו בתנור

ג הקדרה עצמה היו "דלעולם ע, אלא יותר נראה, תשמישו שבולע ביבש
. י דלדעת המרדכי צריך ליבון"ובזה קאמר הב, נותנין עליו בצק לאפות

י "שאמנם מלמטה מתחמם ובולע דוקא ע, הדבר בסבראוטעם @@
אבל , מהחמץ שבתבשילז כשנבוא לדון ביחס לבליעתו "אבל כ, הזיעה

כ מה לנו היאך "א, ולמעלה הכל יבש, אם מונח עליו בצק למעלה
ודרך [, י האור"ל כתשמישו ע"והו, הרי למעלה בולע ביבש, מתחמם

לכאורה , תבניות אפיה הנמצאות בתנור שחומו מגיע מחמת קיטור, משל
ודינם ככל , מ בליעתם נעשתה ביבש"מ, י זיעה"פ שחימומם נעשה ע"אע
י "דגם החימום לא נעשה רק ע, ל עוד"וגם י]. י האור"בר שתשמישו עד

היה , כי כמדומה שגם לולא זיעת המים או התבשיל שבקדרה, הזיעה
י מה שנתחמם מן "ע, ב ואפילו יותר מזה"המכסה מגיע לחום שהיס

ב כדי "והלא די בשיעור יס, ]פ כשמוצמד אליהם היטב"ועכ[הדפנות 
אלא , י הזיעה לחוד"שגם החימום לא נעשה עכ נמצא "וא, לבלוע טעם

, והוא חימום יבש, וחם מקצתו חם כולו, י המתכת שנתחממה באש"ע
להקשות ואין @@. ולא סגי ליה בהגעלה, ועל כן בעינן ליבון למכסה

י הדפנות יהיה נחשב "כ כל מכסה שיוכל להתחמם גם ע"לדברינו דא
זה , סה דדי לו בהגעלהל מכ"והיאך משכח, דנתחמם ביבש ויצטרך ליבון

, שהרי גם הקדרה עצמה מתחממת ממש מכח האור שתחתיה, אינו
, לפי שצד הבליעה אינו אלא מתוכה, ז לא חשיבא בולעת ביבש"ועכ

פ שמתחמם מאד מכח "אע, נ גבי המכסה"וה, י מים"ושם אינו אלא ע
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ועל כן סגי , י מים"מ אינו בולע מצידו הפנימי אלא ע"מ, דפנות הקדרה

אבל כשנבוא לדון לענין הבליעה שבולע מן . ה בהגעלה ככל הקדרהלי
כ הדר "וא, אלא ביבש לגמרי, י מים"שם אינו בולע ע, החמץ שעל גביו

אמנם @@. ולכאורה יש להצריכו ליבון, י האור"דינא דחשיב בלע ע
לפי שכל מה שבלע ,  כתב שאין הכיסוי צריך ליבון]ש� בביאורי�[צ "באול

 דכיסוי הקדרה הבולע מזיעת ]ד"סי[ע "וכמבואר בשו, י זיעה"אינו אלא ע
י בדעת המרדכי שאם אפו בצק "והביא מדברי הב. הקדרה צריך הגעלה

י יבש אבל "שבלע ע, ז דוקא באפו"דכ, ופירש, על הכיסוי צריך ליבון
י זיעה שתחתיו ועל כן דיו "ג הכיסוי כל בליעתו ע"כשמחממים לחם ע

, י"ל בדברי הב"צ נקט כפירוש השני מהנ"דהאול, ומבואר מזה. בהגעלה
ג הכיסוי בהיותו על גבי "אין הכוונה ע, ש שהיו אופין עליו בצק"דמ

אבל לעולם אם נתנו עליו , אלא שנטלוהו ואפו בו ביבש בתנור, הקדרה
ובטעם @@. לא חשיב בלע ביבש ודינו בהגעלה, ג הקדרה"החמץ ע

, י האור" ממש חשיב בלע עג אש"דדוקא ע, ל"צ, הדבר בזה בסברא
מ יש חילוק באיזה סוג אש "מ, ב די להבליע"פ שגם בחום שהיס"ואע

, י נוזל"שאם הוא באש גמורה מבליע יותר מאשר בחום שבא ע, נתחמם
, נראהועוד @@. י הנוזל גבוהות יותר"ואפילו אם מעלות החום שע

לפי , ורי הא"ג חשיב בלע ביבש ע"וננקוט דכה, דאפילו אם לא נימא כן
מ הדין דין אמת דדי בהגעלה גם "מ, שאין מצד הבליעה שום רטיבות

ס רוב תשמיש זה הכלי הוא "והיינו משום דסו, למכסה ואינו צריך ליבון
כ הדר דינא דבכל "וא, ורק מיעוט תשמישו בבליעת יבש, בבליעת משקין

ו ואין כוונת הדברים מצד שרק לפעמים נותנים עלי. [אופן די לו בהגעלה
דדי בפעם אחת שבישלו חמץ בכלי כדי להצריכו , כי כבר נתבאר, חמץ

ודוקא כאשר צורת הבליעה החמורה יותר היא רק מיעוט , הכשרה
אלא דהכא צורת הבליעה , בזה יש להקל כרוב תשמישו, מתשמיש הכלי

דרוב תשמישו , אינה אלא מיעוט משתמיש הכלי] ביבש[החמורה 
ולא מבעיא אם נדון כל הכלי עם , ]ןכ בלע במשקי"וא, לחימום מים

אלא אפילו אם נדון , שבודאי רוב תשמישו במשקין, המכסה ככלי אחד
כי גם המכסה , אין לומר שהוא לבדו רוב תשמישו ביבש, המכסה לעצמו

כ רוב תשמישו "וא, משמש ברוב תשמישו לכיסוי המים הנרתחים בדוד
י "ש הב"שוב למנומעתה @@. וכך גם אופן הכשרתו, לבלוע במשקין
שמה שהצריך ליבון לכיסוי הקדרה משום שהיו אופין , בדעת המרדכי

ג הקדרה ונותנין "שבין אם נפרש שהיו נוטלין אותו מע, ונמצא, עליו בצק
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ובין אם נפרש שלפעמים היו נותנים הבצק , אותו בתנור לאפות עליו
למה , מ בין כך ובין כך יקשה"מ, ג הקדרה"לאפות עליו כשהוא ע
ולמה , הלא לעולם רוב תשמישו לבלוע במשקין, הצריכו המרדכי ליבון

, נראה עודובאמת @@. לא סמך המרדכי להכשירו כפי רוב תשמישו
שאפילו אם נדחק לומר בזה דכוונת הדברים שבכל פעם שנתנו הכיסוי 

, ונמצא רוב תשמישו לבלוע ביבש, גם היו אופין עליו בצק, על הקדרה
י בדעת המרדכי שהיו אופין על המכסה "כוונת הבמ נראה שאין זו "מ

וכעין , כ לא מסתבר שייאפה שם"משום שבד, בצק בהיותו על הקדרה
,  לענין בצק שטחים בו כיסוי הקדרה]ח"שיח ס[שבת ' ל בהל"כ הבה"מש

אלא , לפי שכשאין אש תחתיו אינו נאפה, שאין בו חשש שנאפה בשבת
יסוי משם ומניחין אותו בתנור לאפות י שהיו נוטלין את הכ"כ כוונת הב"ע

דלכאורה רוב תשמישו , כ הדרא קושיא לדוכתא"וא, על גביו בצק
. ולמה לא סגי ליה בהגעלה, ורק מיעוט תשמישו באור, בכיסוי הקדרה

הוא , דמה שהצריכו המרדכי ליבון, לכאורה נראה מזהואשר @@
זה וכמו שהחמיר ב, ל לחשוש גם למיעוט תשמיש הכלי"משום דס

דכיסוי קדרה ,  בשם הרוקח]ג"מ הכ"ה מחו"פ[מ "ה דעת הגה"וכ, א"הרמ
הרי רוב תשמישו , וגם שם לכאורה קשה, שאפו עליו בצק צריך ליבון

כלל [ה "באו' ועי. [כ משום דחושש גם למיעוט תשמישו"וע, ככיסוי קדרה
ע ומשמ, וצריך ליבון,  שהביא מהמרדכי דהכיסוי גרוע מן הקדרה]ו"נח סכ

בחק יעקב ' אמנם עי, ולא מצד שאפו עליו בצק, דכל כיסוי קדרה כן הוא
דאם נדון בליעה , כל זה נמצאז "ולפ@@].  שדחה דבריו]ד"תנא סקמ' סי[

פ "כ עכ"א, י האור"כבלע ע, ג מכסה הקדרה"מבצק או מפת שנתנום ע
גם בזה , א שיש לחוש להגעיל כלי גם לפי מיעוט תשמישו"לדעת הרמ

ע דאזיל בתר רוב "ורק להשו, י ליבון"שיר הכיסוי דוקא עיש להכ
אמנם אם נימא דלעולם . תשמיש הכלי נוכל להקל להכשירו בהגעלה

ונפרש כוונת [, י משקין"לא חשיב בלע ביבש כאשר חימום הכלי נעשה ע
ג הקדרה ונותנין אותו "י בדעת המרדכי שהיו נוטלין אותו הכיסוי מע"הב

י האור אפילו לא "ג לא חשיב בלע ע"כ כל כה"א, ]בתנור לאפות עליו
 .ע"ונוכל להקל להגעילו במים לכו, במיעוט תשמישו

וכל מה שחששו , כ מועיל להם הגעלה"לפי שכלי אבן ג, צ שם"אול .62
הוא משום שמא יש תחתיה חמץ בעין שלא מועלת לו , בחלודה להסירה
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ˆ¯ÚÓ Â· ˘Â·Î ıÓÁ ‰È‰˘ ÈÏÎ˙-˙ÚÏ , ÈÏÎ· ‰ÏÚ‚‰ ÍÈ .לא
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‰ÁÈ˙¯ ,È‰˘ ÌÂÁ· È„ ‡Ï‡Â· ˙„ÏÂÒ „,64 ‰ÂÔÈ„‰ ‡Â ÏÈÚÂÓ˘ 

‚ ÈÂ¯ÈÚ Â· 'ÌÈÓÈ.65  

                                                                                  
לע טעם רק שב, אבל כאן שלא נתנו מעולם חמץ בתוך הדוד, הגעלה
, אין לחוש שתחת האבנית יש משהו חמץ, י מה שחיממו עליו"חמץ ע

 ].שיש לחוש שהציפוי ממין חרס שאין לו הגעלה, ולא דמי לכלי אמייל[

 .א"ט וסקמ"ז וסקל"ה וסקל"ב סקל"ה ומ"ע תנא ס"שו .63

 שהתיר ]א"תנא סכ[ע "בשו' ועי, ז"א סקי"ג א"ק קג בשם הפמ"ח תנא ס"כה .64
, ומשום דבלע בצונן, ילו כלי חרס שהיה בו שיכר שעוריםבהגעלה אפ

ע בזה "וע, ]ק קיז"ז וס"ק קט"ס[ב "ש במ"כמ, ואפילו כשהיה שם כמה ימים
 .ג"בפמ

 אפילו לגבי כלי חרס שהיה בהם שיכר ]א"תנא סכ[ע "כמבואר בשו .65
קא ז דו"דכ, ]ג"ה סקל"ד קל"יו[ך " בשם הש]ח"ק קי"ס[ב "ש במ"וע, שעורים
, אבל בהיה איסור כבוש בו לא מהני עירוי אפילו בשאר כלים, בחמץ

 .ע לא מהני עירוי"משום דכבוש כמבושל ובמבושל לכו
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Ú ‰¯„˜‰"˘‡‰ ‚ ,Ú˘ ÈÏÎ· ‡˜Â„ ‰È‰˙ ‰ÏÚ‚‰‰ Ì‚"˘‡‰ ‚ ,

˘‡‰ ÔÓ ¯ÒÂ‰˘Î ‡ÏÂ.68  ‰¯ÂÈ· ÏÎ‰ ÏÈÚ‚‰Ï ÔÈ‚‰Â� ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ
Ú ˙„ÓÂÚ‰"˙ÂÚÂ·Ú·‡Â ˙ÂÁÈ˙¯ ‰ÏÚÓÂ ˘‡‰ ‚.69  

ÛÎ]˙˜ˆÓ [Ú ‡È‰˘Î ‰¯„˜‰ ÔÓ ‰· ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ È·‚ Ï  .לג
˘‡‰ ,ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÎ ‰�È„ , ¯Á‡Ï ‰¯„˜· ‰ÂÒÈ�Î‰ Ì‡ Ï·‡

˘‡‰ ÔÓ ‰¯„˜‰ Â¯È·Ú‰˘ ,È�˘ ÈÏÎÎ ‰�È„.70ÔÎ ÏÚÂ  , Ì‡

                                    
,  לענין הגעלת חבית גדולה]תתנח' סי[ז "ובמרדכי ע, ג"ע וטור תנא ס"שו .66

 .ש"ע

 .כ"ב סק"מ .67

 .ו לדעת הטור ודעימיה"ב סקל"מ .68

 .ט"ז סק"ג מש"פמ .69

ל שמצקת ששואבין בה מכלי " הביא דברי מהרי]ל"צב סק[ד "ביוז "בט .70
, ר"ר דינה ככ"ורק אם משהה אותה בתוך כ, ראשון חשיבא כלי שני

כ כיון "וא, ר"ר אפילו כשהוסר מן האש דינו ככ"שהרי כ, ז"ז תמה ע"והט
', ומועיל בה הגעלה וכדו, ר לכל ענין"ר ודאי חשיב כ"שבעוד המצקת בכ

. ר שהוסר מן האש"הלא אין זה גרוע מכ, שית כלי שני ביציאתההיאך נע
 שרצה תלמיד להוציא חמין לרבי ולערבן ..]שבת[' ש בגמ"ועוד הקשה ממ

ועל כרחך כוונתו שישפוך מכלי , ל רבי טול בכלי שני ותן"וא, בצונן
ומבואר דכלי , ל סתם טול בכלי ותן"כ הול"דאל, ששאב בו לכלי אחר

ר " דהחילוק בין כ..]שבת[' כ התוס"וכן למש. ר" חשיב כששאבו בו עצמו
כ "א, ש דופנותיו מצננות"כ כ"ר דופנותיו חמין משא"ש מצד שכ"לכ

ז ממה "עוד הוכיח הט. ר גם דופנותיה נתחממו"המצקת שהיתה כולה בכ
שבעת הוצאתו בעינן בכף , שדנו הפוסקים לענין הוצאת זבוב מן הקדרה

מדברי ומוכח @@. ר" משום שעדיין נחשב שם כומבואר שהוא, כנגדו' ס
היינו , ר"דהא דפשיטא ליה שהמצקת ככ, ז בראייתו הראשונה"הט

דן אותה , ועל כן גם כשהוציאה, ג האש"ר העומד ע"כאשר נתנוה בכ
דאיירי כאשר , וכן משמע גם בראייתו השניה, ר שהוסר מן האש"ככ
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Ú˘ ¯ÈÒÓ ‰‡ÏÓ ˙˜ˆÓ Â‡ÈˆÂ‰"˘‡‰ ‚ ,ıÓÁ ‰· Â�˙�Â , ·È˘Á
ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ ıÓÁ ‰ÚÏ·˘ . ¯ÈÒÓ ‰‡ÏÓ ‰Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡ Ï·‡

 ˘‡‰ ÔÓ ¯ÒÂ‰˘]ÈˆÓÁ Â�È‡˘[ ,ıÓÁ ÏÎ‡Ó ‰· Â�˙�Â , ·È˘Á

                                                                                  
ח "או[א "בר מבואר בחזווכן הד. ג האור"שואב בכלי מן החמין הנתונים ע

 כתב לבאר הספק ]לב' סי[ד "א ביו"בחזואמנם @@. ]ה סדר"ג ד"קכב סק' סי
ר מן "גם באופן שכבר העבירו הכ,  בזה]ה קינסא"ד: לג[ז "בע' בדברי תוס

, כ להוכיח מדין זבוב"ל במש"ז הנ"וכתב שכן משמע מדברי הט, האש
מיהו @@. ה מן האשמשום דמשמע דאיירי גם כשכבר הוסרה הקדר

ז אלא "דלא איירי הט, ל" נקט לעיקר כהנ]ב פרק ל אות יז"ח[צ "באול
ובפרט שהדבר מבואר מתוך דבריו בראייתו , כשהקדרה על האש

ד "א ביו"ש החזו"ומ, ח"א באו"וכמו דנקט החזו, הראשונה והשניה
, שאין זה מוכרח' כמדו, דמשמע דגבי זבוב איירי גם בהוסר מן האש

פ דגם בזבוב איירי כשלא הוסר מן "אי מכח הראיות הראשונות צלובוד
ר כגון " כתב דוגמאות לכ]ג"ה מחמ# ומצה הכ"פ[ם "ברמבוהנה @@. האש

צ "ובאול, ש כגון קערות וכוסות של עץ"ודוגמאות לכ, קדרות ואלפסין
כגון , ר"ם דוגמא לכלי עץ גם בכ" כתב דמדלא הביא הרמב]י אות ז"ג פ"ח[

ל דגם באופן זה לא "משמע דס, ר"ג האש בכ"שמשתמשין בה עמצקת 
כתב שם דכיון אכן @@. ל"ז כנ"ל שהביא הט"וכדעת מהרי, ר"חשיבא כ

ג האש צריך הגעלה " כתב דכלי שמגיסין בו ע]ה"תנא ס[ע "שמרן השו
ע איירי במצקת שהשהה "ואין לדחות דהשו. ל הכי"משמע דלא ס, ר"בכ

' פ אזלי"דהלא עכ, ר"ל הוי ככ"זה גם למהריוב, ג האש"אותה בקדרה ע
מה שלפעמים , ואחר דרוב תשמישה אינו כן, בתר רוב תשמיש הכלי

הדברים ולכאורה @@. ד"עכ. ר"ר אינו מצריכה הגעלה בכ"שהתה בכ
והם , שהרי בודאי היו כפות עץ גדולות המיועדות להגסה בקדרה, ע"צ

ר "הם כ,  כלי עץפ שהם"ואע, ג האש"ודאי רוב תשמישן בקדרה שע
ה יקשה "כ בלא"וא, ששוהין תוך הקדרה בעודה על האש, ע"גמור לכו

ועל כרחינו לאו , ר"ם דוגמא זו לכלי עץ שהוא כ"למה לא נקט הרמב
ודאי , ע שכתב שכף שמגיסין בה הקדרה"וגם כוונת השו. דוקא קאמר
ע "ר גמור לכו"והיא כ, ל בכף שרגילות להגיס בה בקדרה"פירושו כהנ

באופן שלכאורה אין , אינה תלויה במחלוקת הפוסקים במצקת כללו
. ל"ע דלא כמהרי"ולא מדברי השו, ל"ם כמהרי"ראיה מדברי הרמב

 .ע בסמוך"וע. ע"וצ
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ÚÏ·˘È�˘ ÈÏÎ· ˜¯ ‰ . Â· ˘È˘ ¯ÈÒÏ ‰ÂÒÈ�Î‰ Ì‡ Ì�Ó‡
ıÓÁ Ï˘ ÏÈ˘·˙ ,Ú ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ·"˘‡‰ ‚ , ÔÓ ¯ÒÂ‰ Ì‡ ÔÈ·Â

˘‡‰ ,ÎÓ ıÓÁ ‰ÚÏ· È¯‰ÔÂ˘‡¯ ÈÏ ,ÎÓ ‰ÏÚ‚‰ ‰ÎÈ¯ˆÂ ÈÏ
ÔÂ˘‡¯ .ıÓÁ Ï˘ ÏÈ˘·˙ Â· ˘È˘ È�˘ ÈÏÎÏ ‰ÂÒÈ�Î‰ Ì‡ ÔÎÂ ,
È‰˘ ÏÎÂ· ˙„ÏÂÒ „ ,È�˘ ÈÏÎÓ ‰ÏÚ‚‰ ‰ÎÈ¯ˆ . ˘È ˙˜ˆÓ ÏÎÂ

ÈÙÏ ‰ÏÈÚ‚‰Ï‰˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ .71 

                                    
 כתבו לדמות דין הכשרת מצקת לפסח לדין ]י אות ז"ג פ"ח[צ "באולהנה  .71

צ "ר הגרב"ונראה פשוט שלא היתה כן כוונת מו, מצקת לענין שבת
האם חשיבא ', תוכן המצקת'דהנה לענין שבת הנידון הוא על , ה"זללה

וכן , ד מצד בישול"מ אם מותר ליתן בה מים או שא"ונ, ש"ר או כ"כ
וכהראיות , אם זבוב שבה אוסר למה שבתוכה, ד"ז הנידון לענין יו"כעי

כאשר המצקת הוצאה , ז יש לדון לענין פסח"ודוקא בכעי, ז"שהביא הט
, ונתנו בה חמץ רק אחר שיצאה, בו תבשיל שאינו חמצימכלי שיש 

ש "ואם חשיבא כ, ר"ר הרי בלעה חמץ בכ"דאם חשיבא כ, שבזה יש לדון
ר שהוסר "צ אם יצאה מכ"ר הגרב"ובזה חילק מו, ש"הרי בלעה חמץ בכ

דבזה דוקא שוה הנידון לענין פסח , ר העומד על האש"מן האש או מכ
אבל כאשר הכניסו מצקת לתוך כלי שיש בו . לנידון לענין שבת ואיסורין

, ולא לענין התוכן שבה, בלעה' המצקת עצמה'הרי הנידון איך , חמץ
ר "דפשיטא דכ, ג האש או לא"ובזה אין שייך לחלק אם הכלי עומד ע

ר כל "כ כשם שאם היו תוחבין לאותו כ"וא, ר"שהוסר מן האש חשיב כ
גם המצקת , ר"הגעלה בכר וצריך "ע דבלע בכ"היה דינו לכו, כלי אחר

מ כלל במה שיש נידון אם ביציאתה עדיין היא "ואין נ, דינה שוה לזה
ר גם "ר ודאי בולעת ככל הכלים מכ"כי בבליעתה בתוך הכ, ר או לא"כ

צ שאם רגילות "כ שם באול"נמצא שמשז "ולפ@@. כשהוסר מן האש
 אמת ז"הנה כ, ר"ר שהוסר מן האש די להגעילה בעירוי מכ"להכניסה בכ

אבל כאשר , כ נתנו בה חמץ"אלא שאח, רק כאשר התבשיל אינו חמצי
ר ככל כלי אחר שהיה נתחב "ודאי דצריכה הגעלה בכ, התבשיל חמצי

כ שם להצריך עירוי בכלי שבלע "משוגם @@. לכלי זה שהוסר מן האש
ע מבואר דכלי שבלע בכלי שני די לו בהגעלה "הנה בשו, חמץ בכלי שני

 איתא דכלים שנשתמש בהם ]ש�[ם "ם בלשון הרמבואמנ, בכלי שני
אבל לכאורה לא ', ש נותנם לכלי גדול ונותן עליהם רותחים וכו"בכ
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י שעירו "ם איירי בכלים שהם כלי שני ע"אלא דהרמב, נחלקו בזה
ע איירי בכלי שבלע "והשו, ר"ולכן הכשרתם בעירוי מכ, ר"אליהם מכ
כ גם "וע, שהיא כלי שניכגון כף שהשתמשו בה בקערה , בכלי שני

ל דלא נאמר כל דין המצקת "ואפילו אם נפרש כנ. [ש"הכשרתו רק בכ
מ "מ, ולא בנתחבה לתבשיל חמצי, בזה רק בנתנו בה חמץ אחר שהוצאה

ואחר , כ נתחבה המצקת"ואח, באופן זה דאיירינן שהוסר הכלי מן האש
]. ורש גמ"ג חשיב שבלעה חמץ בכ"הרי כל כה, שהוצאה נתנו בה חמץ

ר " כתב לענין מצקת שיש ספק אם נחשב כ]א"תנא סקפ[ח "בכהוהנה @@
. א, מ שבזה"ומנה כמה נ, ולכן אזלינן לחומרא, אחר שהוצאה מן הקדרה

מ "מ, ר"אפילו לא שהתה המצקת בכ, ר"שאם הוציא איסור במצקת מכ
אם הוציא כן מקדרה של . ב. ר"האיסור הנשפך ממנה אוסר כעירוי כ

אם . ג. ר לצונן"ככל עירוי מכ, צריך קליפה,  על בשר צונןחלב ונשפך
ל כאילו עירה לתוך הקערה "הו, ר ונתן לקערה"הוציא חמץ במצקת מכ

כלי שבלע חמץ . ד. ר"ואם רוצה להכשירה לפסח צריכה עירוי מכ, ר"מכ
לפי , ר וישפוך עליו"י שיקח במצקת מכ"א להתירו ע"א, ר"י עירוי מכ"ע

מ הראשונה "דהנ, תחזהואתה @@. ר לקולא"כשאין דנים אותה כ
ולא , ר או לא"מ השניה הם לענין הנשפך מן המצקת אם נאסר ככ"והנ

כ מבואר מדבריו "מ השלישית והרביעית ג"ובנ, לענין המצקת עצמה
אלא לענין הכשר הקערה , דלא איירי כלל לענין הכשר המצקת עצמה

היות והמצקת נידונית  ש]בדי ג[ז קאמר "וע, ששפך אליה מן המצקת
ועוד , ר"הרי הקערה ההיא צריכה הכשר בעירוי מכ, ר לחומרא"ככ

ר לקולא להגעיל על ידה כלי "מ אינן נידונית ככ" דמ]בדי ד[קאמר 
' דבאופן הג, מ פשוט דיש חילוק בין הדינים"ומ[, ר"שבלע בעירוי מכ
, צקתכ להכשירה בעירוי ממ"ודאי יועיל ג, י מצקת"שבלעה הקערה ע
ר "דלהצד דמצקת ככ, פ יש להתירה"דממנ, ר ממש"ואין צריך עירוי מכ
ואם , ר"כ גם הכשרתה במצקת הוי עירוי מכ"א, ר"והקערה בלעה מכ

' כ באופן הד"משא, ש"כ גם תשמישה היה בכ"א, מצקת חשיב כלי שני
ח שאין להתירה "ז כתב הכה"וע, ר עצמו"איירי דהקערה בלעה מעירוי כ

פ אין בכל דבריו "ועכ]. ר"דלקולא אין נידונית ככ, מצקתי עירוי מ"ע
כיון שהוכנסה , דהא פשיטא דהמצקת עצמה, נידון לענין המצקת עצמה

ס הרי בלעה בעצמה "סו, אפילו אם כבר הוסר מן האש, בכלי ראשון
, ולית מאן דפליג בגווה, ע"ר דוקא לכו"ובודאי צריכה הגעלה בכ, ר"מכ
 .ל"וכנ
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 ,¯‡˘ÂÁÏˆ ÌÈ�˙Â�˘ Ì‰· È˘Â‚ ÏÎ‡Ó ÌÈÁ˙Â¯ ÈÏÎÓ ÔÂ˙ .לד
Ú‡"Ù ÔÈ�ÚÏ˘ ˙·˘ ¯ÂÒÈ‡Â ¯˙È‰Â ÔÈ‚‰Â� È�· „¯ÙÒ Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘ 

˘Â‚‰ ·˘Á� ÈÏÎÎ ÔÂ˘‡¯,72 ÓÏÎ ÌÂ˜Ó ÔÈ�ÚÏ ÁÒÙ ˘È ˘ÂÁÏ 
‰Ê· ¯ÈÓÁ‰Ï Â�È„˘ ÈÏÎÎ ÔÂ˘‡¯, ÔÎÏÂ ˙ÂÁÏˆ ÂÏ‡ ˙ÂÎÈ¯ˆ 

‰ÏÚ‚‰ ÈÏÎ· ÔÂ˘‡¯, ÔÈ‡Â È„ Ì‰Ï ‰ÏÚ‚‰· Î·ÈÏ È�˘.73 

ÔÓ˘· ‰· ÌÈ�‚ËÓ˘ ˙·ÁÓ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" ‰�È„˘ Ú .לה
‰ÏÚ‚‰· ,Ú ‰ÚÏ·˘ ÈÙÏ"˘·È· ‡ÏÂ ‰· Â�˙�˘ ÔÓ˘‰ È .

]Ú‡Â"˘·È· ‰ÚÏ·Â ÔÓ˘‰ Û¯˘� ÌÈÓÚÙÏ˘ Ù , ¯Á‡ ÔÈÎÏÂ‰
ÈÏÎ‰ ˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ ,ÍÂÓÒ·„ÎÂ .[Ó¯‰Â" ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È˘ ‡È·‰ ‡
Ï˜ ÔÂ·ÈÏ ‰�·ÏÏ , ˘·È· ‰ÚÏ·˘ ÌÈÓÚÙ‰ ÔÓ ÔÈ˘˘ÂÁ˘ ÈÙÏ
ÔÓ˘‰ Û¯˘�˘Î ,‰�·ÏÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÈ‚‰Â�˘ ·˙ÎÂ ,Ú‡" ÔÓ˘ Ù

˙ÂÓÂ‚ ‰· ÔÈ‡˘Î ‰ÏÚ‚‰· ‰Ï È„ ÔÈ„‰.74 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ, ˙·ÁÓ 

                                    
 שהביא סברא להחמיר בדבר גוש שאינו מצטנן ]קה' ד סי"וי[מ "בד' עי .72

ד "יו[ז "בט' ועי. ש"ע, ]ז"קה סקי' ד סי"יו[א "ד הגר"וכ, וחלק עליו, בכלי שני
ש� [ת "ובפ, ל רק בדאיכא דוחקא דסכינא" שחשש לדעת רש]ד"צד סקי' סי

כתב  ]ח"ד קה סק"יו[ך "אמנם בש. ש"ע,  כתב שמקילין בעת הצורך]ז"סק
ז לענין "וכ[, ]מלבד באורז ודוחן הנשפך כרוטב[ל "להחמיר כדברי רש

שיח [א "והמג, ]ך שם"כמבואר בש, מפליט ומבליע ולא לענין שמבשל
ה "ש� סקמ[ב "וכן כתב המ,  פסק לחוש אפילו לענין מבשל בשבת]ה"סקמ

 .א" שסתם לאיסור כהמג]ח"ק קי"ס[ש עוד "וע,  דיש ליזהר בזה]ה"וסקס

דהנה עיקר דין דבר , ולכאורה יש להוסיף בזה. ש"ע, י אות ו"צ פ"אול .73
ג דהכלי השני שמניח בו הגוש "דאע, גוש אינו סותר הכלל דתתאה גבר

מ חיישינן דתוך הגוש נשאר בחום כלי "מ, ל תתאה גבר"וקיי, צונן
ז היה מקום "והנה לפ. ורק בצד החיצון שנוגע בכלי מצטנן ממנו, ראשון
אבל צד , כל חומרת דבר גוש לא שייכא אלא לענין תוך הגושלומר ד

ולא , בודאי לא הוי כלי ראשון, החיצון שלו שנגע בכלי שני הצונן
י "כ לכאורה היה די לכלי בהגעלה ע"וא, הבליע שם אלא כדי קליפה

 .ע"וצ. עירוי לחוד

, י"פ מחלוקת הראשונים בזה כמבואר בב"והוא ע, א"א תנא סי"ע ורמ"שו .74
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וסברת המחמירין מצד שלפעמים נשרף השמן או מתייבש ונמצא 

ג "בביאוה' ועי, כ גם בקדרה נחוש כן"וסברת המתירין דא, שבולעת ביבש
 דגם בתוספתא מבואר כהמתירין דטיגון לא חשיב ]ט"קכא סק[ד "ע יו"לשו

ע "לענין מחבת של איסור כתב מרן השווהנה @@. י האור"בולע ע
, פ שלענין חמץ די לה בהגעלה"אע,  שצריכה ליבון]ד"קכא ס[ד "ביו

 דטעם הדבר להקל בחמץ משום ]ג"סק[ז " והט]ח"סק[ך "וביארו הש
ע לדינא "ל להשו"ג דס"דאע,  הוסיף בזה]ש�[א "והגר, דהיתירא בלע

ע דהעיקר דלא "ל להשו"מ לענין מחבת ס"מ, דחמץ חשיב איסורא בלע
ועל כן לענין שאר איסורין החמיר , אלא שיש להחמיר, חשיב בלע ביבש
אבל לענין חמץ צירף דעת הסוברים דחשיב היתירא , להצריך ליבון

ך שם "בשאמנם @@. והתיר לסמוך על המקילין דסגי בהגעלה, בלע
רוב איסור מחבת של ד,  עוד טעם לחלק]צו' סי[ע "הביא מתשובת הרמ

כ " משא,ה לוי שאר משקין כגון שמן וכדומ"תשמישן בלי מים אלא ע
דמחבת של חמץ רוב תשמישה ובליעתה מן , והיינו, במחבת של חמץ

והיינו שנותנים שמן שאינו , י אמצעי בין החמץ למחבת"החמץ רק ע
ואין בליעה של החמץ ישירות , והחמץ נתון בו לטגנו, חמץ במחבת

הרי מטגנים גם בשומן , כ מחבת של איסור"משא, למחבת רק דרך השמן
והרי השומן האסור מבליע טעם איסור ישירות במחבת , איסור עצמו
שהרי כלי , ב"הדברים צולכאורה @@. ולכן יש לאסור, בלא אמצעי

ובכלל זה , התירתם התורה בהגעלה, נכרים שאין דרכם לבלוע בליבון
פ שהכל "אע, או בישלו בו בשר בחלב, גם כלי שבישלו בו נכרים יין נסך

מ פולט "מ,  שבלע בלא אמצעי כללדגם כלי, ומבואר, נעשה נבילה
ד "יו[ס "ונראה שמכח זה פירש בחת. צ ליבון"וא, בהגעלה במים רותחים

דאמנם גבי בישול אין חילוק , ע מפאנו" בדברי הרמ]ז"ת סק"והובא בפ, קיא' סי
, לבין היכא דליכא אמצעי, בין היכא דאיכא אמצעי בין האיסור לכלי

במבשל בכלי יין נסך או בשר בחלב ל דגם "וכנ, ולעולם סגי בהגעלה
ע מפאנו אלא בטיגון בֵחלב "ולא נאמרו דברי הרמ, שרינן ליה בהגעלה

ובזה תלוי אם איכא אמצעי של היתר , והיינו דבטיגון חמיר טפי, ושומן
פ "הרי אע, כגון מטגן חמץ בשמן, שכאשר השמן הוא של היתר, או לא

שאמנם הבישול , וליפלוט בהגעלה במים שהיא ביש, שבלע בטיגון
י אמצעי של היתר "מ כשם שבלע ע"אבל מ, והטיגון אינם שוין לגמרי

שטיגנו בה שומן של , אבל במחבת של איסור, כך יפלוט כן, ]השמן[
ועל כן יש בו תרתי , הרי בולע בטיגון בלא אמצעי של היתר, איסור
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כי , ולא היה אמצעי של היתר, שהטיגון חמור מן הבישול, לריעותא

, כ יש צד להחשיבו מוצק שהמחבת בולעת ממנו ביבש"ֵחֶלב עצמו גה
, י ליבון"ובזה אין להתיר אלא ע, ]כ בשאר בישול יין נסך בכלי"משא[

]. ך לא הבין כן"וכתב שם דנראה שהש. [ע"וזהו כוונת תשובת הרמ
ס גם "דהלא סו, ב"ע צ"ס בדברי הרמ"הנה גם לביאור החת, אכן@@

הרי מיד בתחילת הטיגון בולע ,  בו חמץ במחבתשמן שאינו חמץ שטיגנו
ושוב מבליע במחבת טעם חמץ בלא , ונעשה חמצי, טעם חמץ גמור

כ היאך נתיר להגעיל מחבת של חמץ מצד שיש אמצעי "וא, אמצעי כלל
דהנה הראשונים הקשו למה שפוד נחשב בלע , ועוד. שאינו חמצי

, בשר וקודם הצליההלא רגילין למושחו באליה קודם תחיבתו ב, בליבון
ז "ותירצו דאותו מעט שומן שמושחין עליו לא חשיב משקה לומר עי

, ומבואר מדבריהם. ואכתי חשיב בלע בליבון ביבש, שבליעתו בלח
וכגון במחבת שנותנין , דלולא סברא זו דאותו מעט לא חשיב משקה

ולא , ז נבלע במחבת בלח"חשיב משקה לומר שעי, שומן הרבה לטגן בו
ולא , ע"ך הביא לדברי הרמ"ק שהש"וצע. [ע"ושלא כדברי הרמ, ביבש

, מ בין הטעמים בזה"נמ "ומ@@. ע"וצ]. השיגו מדברי הראשונים הללו
אם סיבת הדבר להצריך ליבון במחבת מצד דליכא אמצעי או מצד 

, לענין מחבת של בשר שטיגנו בה חלב או להיפך, דחשיב איסורא בלע
כ "א, ר איסורין מצד דהיתירא בלעשאם טעם הדבר להקל בחמץ מבשא

אבל אם טעם הדבר משום דבחמץ , גם בבשר וחלב הרי היתירא בלע
, כ בבשר ובחלב ליכא אמצעי של היתר"א, איכא אמצעי של היתר

ע מחבת של בשר או חלב צריכה "ך דלהרמ"כ הש"וכ, ויצטרכו ליבון
א "גרעת שם שה"בפ' ועי. [דהרי בלעה מן החלב בלי שום אמצעי, ליבון

צ "ביאר באולז "ועפ@@]. ל"ואכמ', ז מן הגמ" תמה ע]מט' סי [בתשובה
, ע להקל בהכשרת מחבת לפסח בהגעלה" גם דעת מרן השו]י אות ח"פ[

רק הוא אמצעי של היתר בין המחבת , שכיון שהשמן אינו חמצי בעצמו
ועל , ]מלבד צירופי השיטות הקודמות[, יש לצרף שיטה זו לקולא, ולחמץ

 שהביא דדעת ]ה מותרת"ד[ל "וגם בבה. ע דסגי בהגעלה"ן הקיל מרן השוכ
 .ש"ע, רוב הראשונים להקל בזה
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‡Ï· ÔÎ ˙Â˘ÚÏÏ˜Ï˜˙˙˘  , ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‡ÏÂ ‰ÚÈ�ˆ‰Ï ˘È
ÁÒÙ· ,]ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ‰‡¯È Ï· „ˆÓ ‰Ê· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡  , ıÓÁ‰˘

·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ� ¯·Î ‰· ˜Â·„‰.[75 

ÌÈÏÎ‰ ˙Â„È Ì‚ ÏÈÚ‚‰Ï ÍÈ¯ˆ.76  ÈÏÎ‰ Ï˘ ‰ÒÎÓ‰ ÔÎÂ .לו
 ‰ÏÚ‚‰ ÍÈ¯ˆ]ÈÂ¯ÈÚ· ÂÏ È„ ‡ÏÂ[ ,ÂÏÈÚ‚‰ ‡Ï Ì‡Â , ÏÚ Â‰Â�˙�Â

È˘ ‰È‰ ‡ÏÂ ÂÓÂÈ Ô· ‰È‰˘ ÏÎ ÁÒÙ· ¯ÈÒ‰ „‚�Î ÏÈ˘·˙· ÌÈ˘
‰ÒÎÓ‰ ÏÎ ,ıÓÁ ˙Â˘ÓÓÓ È˜� ‰È‰ ÂÏÈÙ‡ , ÏÈ˘·˙‰ ¯ÒÂ‡ È¯‰
‰ÏÈÎ‡· ,˙¯Ò‡� ‰¯„˜‰ Ì‚Â ,‡‡"„ÈÓ Â¯ÈÒ‰ Î , ‡Â‰˘ ‰‡¯Â

È¯Ó‚Ï ˘·È ÔÈÈ„Ú ,‰¯„˜·˘ ÏÈ˘·˙‰ ÌÂÁÓ ÏÏÎ ÚÈÊ‰ ‡Ï˘.77
 

åùéîùú áåø ïéã 

, ˘Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú ,Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ ¯Á‡ Â· ÔÈÎÏÂ‰ ÈÏÎ ÏÎ .לז
ÈÓÚÙÏ˘ ˙Â¯Ú˜ Ì‚ ÔÎÏÂÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÎ Ì‰· ÔÈ˘Ó˙˘Ó Ì ,Ó ÏÎ

ÌÂ˜ÓÈÂ¯ÈÚ· Ô¯˘Î‰ ÈÂ¯ÈÚ· Ô˘ÈÓ˘˙ ·Â¯˘ ÔÂÈÎ .78 Ú ÔÎÂ" Ê
Í¯„‰ , Ô�Âˆ· Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯˘ ÈÏÎ˘]˘Â„È˜‰ ÚÈ·‚ ÔÂ‚Î [ ÂÏ È„

‰Á„‰· ,Ú‡"ÔÈÓÁ· Â· Â˘Ó˙˘� ÌÈÓÚÙÏ˘ Ù.79  ·Â¯˘ ÈÏÎ ÔÎÂ
È�˘ ÈÏÎ· ÚÏÂ· ÌÈÓÚÙ ,ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· ÌÈÓÚÙÏÂ , ÛÎ ÔÂ‚Î

                                    
 .י אות ח"צ פ"אול .75

 .ד"ח בטעה"ב סקס"ש במ"וע, ב"ע תנא סי"שו .76

 .ד"ג וסקפ"ב וסקפ"א וסקפ"ב סקפ"ד ומ"ע תנא סי"שו .77

לפי ,  שפירש טעם הדבר]י אות יא בביאורי�"פ[צ "באול' ועי. ו"ע תנא ס"שו .78
וכיון , שיש לתלות שגם בפסח לא ישתמש בו אלא כפי רוב תשמישו

אין לחוש שיפליט טעם חמץ , שכבר הכשירו ממה שבלע באופן זה
ואפילו אם יארע שיבשל בו כפי מיעוט . למאכלי הפסח שיבשל בו

פ מותר גם בפסח לדעת מרן "ונטל, הרי כבר אין הכלי בן יומו, תשמישו
 ].י"תמז ס[ע "השו

 .ה"ב סקמ"מ .79
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˙ÁÏˆ‰ ÔÓ ‰· ÌÈÏÎÂ‡˘,Ú˘ ÏÈ˘·˙‰ ‰· ÌÈÒÈ‚Ó ÌÈÓÚÙÏÂ " ‚
˘‡‰ ,È�˘ ÈÏÎ· ‰ÏÚ‚‰· ‰Ï È„ .‰· ÌÈÏ˘·Ó˘ ‰¯È„˜ ÔÎÂ ,
Ú‡" ‰ÚÏ·Â ÔÈÚ· ıÓÁ ‰· ¯‡˘�Â ÌÈÓ‰ ÏÎ Â„‡˙� ÌÈÓÚÙÏ˘ Ù

˘·È· Â�ÓÓ ,‰ÏÚ‚‰ ‡Ï‡ ÔÂ·ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ , ·Â¯ ÈÙÎ
‰˘ÈÓ˘˙.80 ‰ÂÔÈ„‰ ‡ÂÔÈÎÒ  , ÌÈÏÎ‡Ó ÍÂ˙ÈÁ· Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯˘
ÌÈÁ˙Â¯ ,Ú‡"ÈÎÙ‰Ó ÌÈÓÚÙÏ˘ Ù˘‡‰ È·‚ ÏÚ ÏÎ‡Ó Â· Ô , È„

ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â ‰ÏÚ‚‰· ÂÏ.81 

‡ ˘�Ó¯‰ ˙Ú„" ÈÏÎ· ˙Â¯Ú˜‰ ÏÈÚ‚‰Ï ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‚‰Â .לח
ÔÂ˘‡¯ ,ÈÏÎ‰ È˘ÈÓ˘˙ ËÂÚÈÓÏ Ì‚ ˘ÂÁÏ.82  ‰‡¯�Â˘ ˙Ú„Ï Ì‚

Â˘‰ Ô¯Ó" Ï˘ Â˘ÈÓ˘˙ ËÂÚÈÓÏ ˘ÂÁÏ ÌÈ‚‰Â� ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ú
ÈÏÎ‰ , Ì‰· ÔÈÚÈ�ˆÓ˘ ˙Â·È˙Â ˙Â�ÁÏ˘ Ì‚˘ ·˙Î ÔÎ ÏÚÂ

ÌÈÏÎÂ‡ ,ÏÈ‚¯ ÍÙ˘� ÌÈÓÚÙÏ˘ ÌÂ˘Ó ÔÈÁ˙Â¯ Ì‰ÈÏÚ ˙Â¯ÚÏ ÌÈ
˜¯Ó Ì‰·.83 

Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ ¯„‚ ,Ú‡˘ Â�ÈÈ‰" ÌÈÓÚÙÏ˘ ÚÂ„È˘ Ù .לט

                                    
 .י אות יא בביאורים"צ פ"ג ואול"ב סקס"מ .80

 .ט"ב סקי"מ .81

 ]י"תמז ס[א אזיל לשיטתיה "דהרמ,  כתב לבאר]ש�[צ "ובאול. א שם"רמ .82
הרי יש לחוש שיבשל בפסח באותו הכלי , וכיון שכן, פ בפסח"לאסור נטל

 שיפלוט הכלי באופן זה וטעם חמץ, באותו אופן שבלע במיעוט תשמישו
ועל כן החמיר להצריך , מ יאסור"מ, פ"אף דהוי נטל, למאכלי הפסח

 .הכשרה לכלי גם כהאופן שבלע במיעוט תשמישו

ח שהוא "ג כתב בשם הפר"ק רל"ח ס"ואמנם בכה. כ"ע תנא ס"בשו' עי .83
ש עצמו נחלקו הפוסקים אם מבליע "חומרא בעלמא משום דאפילו בכ

אבל הנה כתב כן משום , ירוי מכלי שני שאינו אוסרש בע"וכ, ומפליט
ע "אבל באמת לשון השו, דנקט שאין נשפך לשלחן זה אלא מן הצלחות

, ומשמע דנשפך מכלי ראשון, לתוכן' מן הקדרה'שלפעמים נשפך מרק 
ומבואר דלכתחילה , וגם משמע שזהו הטעם להצריכן הכשר בעירוי

 .רגילים לחוש גם למיעוט תשמישו
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Î· Â· Â˘Ó˙˘�ÔÂ˘‡¯ ÈÏÚ Â‡ "¯Â‡‰ È ,ÓÌÂ˜Ó ÏÎ Â˙¯˘Î‰ 
Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ ÈÙÏ , Â¯È˘Î‰Ï ÏÈÚÂÓ ÈÂ¯ÈÚ· Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ Ì‡Â

ÈÂ¯ÈÚ·.84 

‡Ú ÈÏÎ‰ ¯È˘Î‰Ï ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡"Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ Ù , ‡Ï .מ
 Ô· Â�È‡˘Î¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈÏ·Ó ÂÓÂÈ ,Â�ÈÈ‰Â ,Î· Ì‡˘" „

Ú Â· Â˘Ó˙˘‰ ˙Â�Â¯Á‡‰ ˙ÂÚ˘"¯Â‡‰ È ,Ú‡" ·Â¯˘ Ù
ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· Â˘ÈÓ˘˙ ,ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· Â¯È˘Î‰Ï ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡ ,

‡˜Â„ ÔÂ·ÈÏ· Â¯È˘Î‰Ï ÍÈ¯ˆÂ . ÏÈ˘·˙‰ ‰· ÂÒÈ‚‰˘ ÛÎ ÔÎÏÂ
Î· ˘‡‰ ÏÚ"˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚ˘ „ ,Ú‡" ÏÂÎ‡Ï ‰˘ÈÓ˘˙ ·Â¯˘ Ù

È�˘ ÈÏÎÓ ‰· ,‚‰ ‰ÎÈ¯ˆÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· ‰ÏÚ.85 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ 

                                    
 שנתחבטו חכמי הישיבות היאך מועיל ההכשר ]צו' סי[ע מפאנו " ברמ'עי .84

ולמה לא נצריך בו להכשירו גם כפי המיעוט , פ רוב תשמיש הכלי"ע
ומכח זה יש . שהרי באותה הפעם נבלע בו בחוזק יותר, שנשתמשו בו

שרצו לומר שלא הותר להגיעלו כפי רוב תשמישו אלא כשלא נודע 
אבל בנודע שצלו בו פעם אחת , מים באופן אחרבבירור ששימשו בו לפע

, ע מפאנו דעה זו"ושם דחה הרמ. אף הוא נצרך ליבון, י האור"ובלע ע
די לנו , ורוב באופן הקל, חמוראופן העוט בישאפילו ודאי נשתמש מ

וכן הסיק , י והרבה מן המפרשים"דעת רשפ "ע והוא ,בהכשר הקל
 .ק"ח סק"בכה

 לפי ]שעב' א סי"ח[א "הרשב'  ביאר בתשוהדברוטעם @@. ו"ב סקמ"מ .85
י "הקילו רבנן להתירו ע, שדוקא בכלי שאינו בן יומו שאיסורו מדרבנן

ת אין שייך "אבל בכלי בן יומו שאיסורו מה, פ רוב תשמישו"הכשרתו ע
דלפי ,  כתב להקשות בזה]נג' סי[הרב גן המלך והנה @@. קולא זו

א בכלי "המבואר נמצא דכלי שנשתמשו בו פעמים רבות בכלי שני ופ
ומאידך כלי , כרוב תשמישו, הרי די לו בהכשרת כלי שני, ראשון

ולמה , א מכלי ראשון צריך הגעלה בכלי ראשון"שנשתמשו בו רק פ
הכלי שהוסיפו להשתמש בו גם עוד הרבה שימושים בכלי שני עדיף מן 

דכל מה שהתירו , ניחאולהמבואר @@. ר"א בכ"לי שהשתמשו בו פהכ
אינו אלא כשאינו בן יומו מהשימוש , לילך בתר רוב תשמיש הכלי

הם אמרו , ובזה שאין איסורו אלא מדרבנן, החמור של מיעוט תשמישו
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Â˘ÈÓ˘˙ ËÂÚÈÓ Ï˘ ‰ÚÈÏ·Ó ÂÓÂÈ Ô· Â�È‡˘Î ,Ú‡" Ù
‰Ê ÔÙÂ‡· ‰È‰ ÈÏÎ·˘ ÔÂ¯Á‡‰ ˘ÂÓÈ˘‰˘ , ·Â¯ ¯Á‡ Â· ÔÈÎÏÂ‰

Â˘ÈÓ˘˙.86  

 ÔÈ�Ú ·Â¯ Â˘ÈÓ˘˙, Â�ÈÈ‰ Ì‡˘ ˙¯Âˆ ‰ÚÈÏ·‰ Í¯„· ÏÏÎ .מא
‡È‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂÒÓ, Ú‡"Ù ÌÈÓÚÙÏ˘ ÚÏ·� ÔÙÂ‡· ¯ÂÓÁ ¯˙ÂÈ, 
Ó"Ó È„ Â¯È˘Î‰Ï ÔÙÂ‡Î ‰ÚÈÏ·‰ ÏÈ‚¯‰ Â˙Â‡· ÈÏÎ‰ ¯˙ÂÈ. 

Ï·‡ ÈÏÎ ·Â¯˘ Â˘ÈÓ˘˙ Â�È‡ ıÓÁ·, ËÂÚÈÓÂ Â˘ÈÓ˘˙ ıÓÁ·, 
ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�È‡˘ ÍÈ¯ˆ ‰¯˘Î‰ ÈÙÏ ·Â¯˘ Â˘ÈÓ˘˙ ‡Ï˘ 

ıÓÁ·, ‡Ï‡ ÂÏÈÙ‡ Ì‡ ˜¯ ÌÚÙ ˙Á‡ ÂÏ˘È· Â· ıÓÁ, È¯‰ 
ÔÈÎÈ¯ˆ Â¯È˘Î‰Ï ÈÙÎ ÔÙÂ‡‰ ÚÏ·˘.87  

                                                                                  
י "אבל כשהוא ב, פ רוב תשמישו"והם אמרו דמקילינן להכשירו ע

אין בו קולא מצד מה שהשתמשו , ת"שבאמת איסורו מה, ר"מבליעת כ
פ שכבר "אע, ר"א מכ"ובכלי שבלע רק פ. בו עוד פעמים רבות בכלי שני

פ קיימת "ל לאסור נטל"מ גזירת חז"מ, צ הגעלה"ת א"ע ומה"עבר מעל
ב משמע קצת שהאיסור "לשון המוהנה @@. ולא היה טעם להקל בו, בו

אבל , ר יותרע באופן חמו"בזה רק אם ידוע שהשתמשו בו תוך מעל
 כתב דאפילו ]ה סימ"ו ד"קיט סקט' ח סי"או[א "אבל בחזו, כשאין ידוע לא

אין הולכין בזה , ע באופן חמור יותר"בספק אם השתמשו בו תוך מעל
 .בתר רוב תשמישו

 .ח' ד סי"ג יו"ח ברב פעלים ח"רבינו הבא .86

ואם , הגעלה כתב שכלי שצולין בו בשר סגי ליה ב]ח"סקנ[ח "בכההנה  .87
א דחיישינן למיעוט "לדעת הרמ, יש לחוש שפעם אחת צלו בו חמץ

בתר רוב ' ע דאזלי"ומשמע מזה דלדעת מרן השו. צריך ליבון, תשמישו
קיט ' ח סי"או[א "בחזואמנם @@. אף שפוד זה אינו צריך ליבון, תשמישו

דכלי שרוב  כתבו בהדיא ]י אות יא בביאורי�"פ[צ " ובאול]ה ולהאמור"ו ד"סקט
, תשמישו בהיתר ומיעוט באיסור ודאי צריך הכשר אפילו אינו בן יומו

אין , א נשתמש בו חמץ ורוב תשמישו לדברים שאינן חמץ"ה כלי שפ"וה
שאין הדבר , שייך להתירו בלא הכשר מצד דרוב תשמישו שלא בחמץ

ולא לענין מיני המאכלים , אמור אלא לענין צורת ההבלעה בכלי
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 ÈÏÎ ˘„Á, Í¯„˘ ˘Ó˙˘‰Ï Â· ÔÙÂ‡· ÚÏÂ·˘ ÌÈÏÊÂ�, ‚ÎÔÂ .מב
‰¯„˜, Ï·‡ ˙ÚÏ ‰˙Ú ‡Ï Â˘Ó˙˘� Â· ‡Ï‡ ÔÙÂ‡· ÚÏ·˘ ˘·È· 

Ú"È ¯Â‡‰, ÂÏÈÙ‡ ¯·Î˘ Â�È‡ Ô· ÂÓÂÈ ‰ÚÈÏ·Ó ÂÊ, ÔÈ‡ ÔÈÏÈ˜Ó 
Â· Â¯È˘Î‰Ï ‰ÏÚ‚‰· „ÂÁÏ, ÈÙÏ ÔÈÈ„Ú˘ ÔÈ‡ Â· ·Â¯ ˘ÈÓ˘˙ 

ÏÊÂ�·, ˘ÈÓ˘˙Â „ÈÁÈ‰ ‰˘Ú�˘ Â· ‰È‰ Ú"È ¯Â‡‰, ÚÂÔÎ Ï È¯‰ 
‰Ê ÍÈ¯ˆ ÔÂ·ÈÏ.88 

 ˘ÂÈÎ‰, ·Â¯· ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÈÂ˘Ú Ò¯ÁÓ, ÔÂÈÎÂ ÌÈÓÚÙÏ¯ .מג
ÔÈ¯ÚÓ ıÓÁ Á˙Â¯ ÂÎÂ˙Ï, È¯‰ ÔÈ‡˘ ÂÏ ‰¯˘Î‰. Ì�Ó‡ ÔÂÈÎ 
·Â¯˘ Â˘ÈÓ˘˙ Ô�Âˆ·, Ì‚Â ÔÈ‡ ÔÈÁÈ�Ó ÂÎÂ˙· ÌÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯˘Î 
ÁÒÙÏ, ‡"Î ¯˜ÈÚÓ ÔÈ„‰ ‡"ˆ Â¯È˘Î‰Ï, ‡Ï‡ ÔÈ‚‰Â�˘ ˘ÂÁÏ 
Ì‚ ËÂÚÈÓÏ Â˘ÈÓ˘˙, Ì‡Â ÏÙ� ÂÎÂ˙Ï ÓÏÎ‡ Á˙Â¯ ÁÒÙ·, 

ÌÈÚ�Ó� ÂÏÎÂ‡ÏÓ. ÔÎÂ ÔÈ‡ ÔÈÁÈ�Ó ÚÏ ˙ÈÚ˜¯˜ ¯ÂÈÎ‰ ÌÈÏÎ 
¯˘‡Î ˘È˘ Â· ÌÈÓ ÌÈÓÁ È‰˘„ ˙„ÏÂÒ Ì‰·. ÔÈ˜„˜„Ó‰Â 
ÔÈÁÈ�Ó ÍÂ˙ ¯ÂÈÎ‰ ˙¯Ú˜ ˜ÈËÒÏÙ ˙„ÁÂÈÓ‰ ÁÒÙÏ.89 

, „ÈÂˆÓ‰ ˘È˘‰ ,‰ÏÚ‚‰ Â· ‰ÏÈÚÂÓ˘ Ô·‡ ÈÏÎÎ Â�È .מד
Ú‡Â"Ô�Âˆ· Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯˘ Ù ,˙Â�ÁÏ˘‰ ÔÈ„Î Â�È„ , Ô¯Ó ·˙Î˘
Â˘‰"Ú90  ÔÈÁ˙Â¯ Ì‰ÈÏÚ ˙Â¯ÚÏ ÌÈÏÈ‚¯˘]ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ[ ,

‰Ê ÔÙÂ‡· Ì¯È˘Î‰ÏÂ .·ËÈ‰ ˘È˘‰ ÏÎ ˙Â˜�Ï ˘È ‰ÏÈÁ˙Â ,
È¯Ó‚Ï Â˘·ÈÈÏÂ ,˘È˘· ÚÂÙÈ˘ ˘È Ì‡Â , ‰ÏÈÁ˙ ÔÈÁ˙Â¯‰ ‰¯ÚÈ

                                                                                  
 מבואר כן בשם ]א"ק שי"ס[ח "שגם בכהובאמת @@. כליהמתבשלים ב

שכתב שם ששפוד שצלו בו פעם אחת חמץ צריך , א והאחרונים"המג
פ דאיירי בשפוד שרוב תשמישו "ואע, ליבון אם לא ליבנוהו בנתים

 .לצלות בו בשר

 .ח' ד סי"ג יו"ח ברב פעלים ח"רבינו הבא .88

מ גם להקונה דירה מאנשים "ונ. םי אות יא בביאורי"צ פ"באורך באול' עי .89
 .כמבואר שם', צ להחליף הכיור וכו"שא, שאינם שומרי תורה ומצוות

 .ש"ע, כ"תנא ס .90
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ÍÂÓ�‰ „ˆ· ,Á‡Â"¯˙ÂÈ ‰Â·‚‰ „ˆÏ ÍÈ˘ÓÈ Î , ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘ È„Î
˘·È ‡Â‰˘Î ˘È˘‰ ÏÚ ÌÈÁ˙Â¯‰ ÌÈÓ‰ Â‡Â·È , ¯·Î Ì‡˘

Â��Ëˆ�˘ ÌÈÓ ˘È˘‰ ÏÚ ÂË˘Ù˙� , ÔÓ ÌÈÁ˙¯� Ì„·Ï Ì‰ È¯‰
Â¯ÈÚ‰È ,˘È˘‰ ÔÓ ‰ÚÈÏ·‰ ËÈÏÙ‰Ï ‰¯ÚÓ˘ ÌÈÓ· ÁÎ ÔÈ‡Â .

 ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ ÈÂ¯ÈÚ· ˘È˘‰ ¯È˘Î‰Ï ÌÈ‚‰Â� Ê�Î˘‡ È�·Â
˙�·ÂÏÓ Ô·‡.91 È¯Ó‚Ï ˘È˘‰ ÏÎ ˙ÂÙˆÏ ÔÈ˜„˜„Ó ˘ÈÂ , ‡ÏÂ

ÈÂÙÈˆ ‡Ï· Â· ˘Ó˙˘‰Ï] .„ÂÚ ÌÈ¯‰Ê�Â , ÔÈ· ˙Â·ÈË¯ ˘È Ì‡˘
ÛÒÎ‰ ¯ÈÈ�Ï ˘È˘‰ ,ÛÒÎ‰ ¯ÈÈ� È·‚ ÏÚ Ì‚Â , Ì˘ ÔÈÁÈ�Ó ÔÈ‡

Â¯„˜˙ÂÁ˙Â¯ ˙ .[ ÏÚÓ˘ ˙Â¯È˜‰ ÈÂÙÈˆ Ì‚ ˙ÂÒÎÏ ÌÈ¯„‰Ó ÔÎÂ
‰˜ÈÓ¯˜Ó ÈÂ˘Ú‰ ˘È˘‰ ,Á˙Â¯ ıÓÁ Ì˘Ï Ê˙È� ÌÈÓÚÙ˘ ÈÙÏ ,

‰¯˘Î‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ Ò¯Á ÈÏÎ ‡Â‰ È¯‰Â . 

äìòâää íãå÷ íéìëä úðëä 

È˜� ÈÏÎ‰ ¯˘‡Î ‡Ï‡ ˙ÏÚÂÓ ‰ÏÚ‚‰‰ ÔÈ‡ , Ì„Â˜ ÔÎ ÏÚÂ .מה
ÔÈÚ· ıÓÁ ˘˘Á ÏÎÓ ÈÏÎ‰ ˙Â˜�Ï ˘È ‰ÏÚ‚‰‰ . Â· ˘È˘ ÈÏÎÂ

‰„ÂÏÁ ˙Â˘ÓÓ ,‰¯ÈÒ‰Ï È„Î ‰ÙÈ ‰ÙÈ ÂÙÂ˘Ï ˘È . Ì‡ Ì�Ó‡
‡ÓÏÚ· Ú·ˆ ‰‡¯Ó ‡Ï‡ ˙Â˘ÓÓ ÔÈ‡ ,·ÎÚÓ Â�È‡ . ‰ÁÎÂ‰Â

‰‡¯Ó ‡Ï‡ ‰�È‡˘ ¯·„Ï , ÌÈ¯Â¯ÈÙ ÔÈ‡Â ‰˙Â‡ ÔÈ¯¯‚Ó ¯˘‡Î
ÌÈÏÙÂ�.92  

 ÂÓÂ‚ Â· ˘È˘ ÈÏÎ¯˘Ù‡ È ‰ÏÚ‚‰ ÔÈ‡ ‰ÙÈ Ì˙Â˜�Ï˙ ˘‡ .מו
Â· ˙ÏÚÂÓ ,˙ÂÓÂ‚‰ ÌÂ˜Ó· ÔÂ·ÈÏ ÍÈ¯ˆÂ .‰ÂÔÈ„‰ ‡ÂÈ Ì‡  „

ÌÈ¯ÓÒÓ· ˙¯·ÂÁÓ ÈÏÎ‰ , ÔË˜ ÁÂÂ¯ ˘È˘ ÌÈ˜ÏÁÓ ˙·Î¯ÂÓ Â‡
Ì‰È�È· ,˙˜Ï ÔÈÎÒ‰ ·‰Ï ÔÈ· Ì‚Ù ˘È˘ Â‡ , Â˘Ú ÌÈ�ÓÂ‡‰˘ Â‡

‡ÓÂ‚ ÔÈÚÎ ‰ËÈ¯Á· ˙ÂÈ˙Â‡ ˙ÓÈ˘¯ Â· , ˘È˘ ˘ÂÁÏ ˘È ‰Ê ÏÎ·
                                    

 .ש עוד לענין מדיח כלים ולענין מקרוגל"וע. צ שם בביאורים"ז מאול"כ .91

 .ב"ב סקכ"ג ומ"ע תנא ס"שו .92
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‡˘ ıÓÁ ˙Â˘ÓÓ Ì˘¯˘Ù‡ È‰¯˜�Ï  , ‰ÏÚ‚‰ Ì‰· ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ
‡‡"ÌÈ¯ÎÊ�‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ì˙Â‡· Ô·ÏÈ Î ,Ú Â�ÈÈ‰Â"�È˘ È Ì˘ ÁÈ

˙Â¯ÚÂ· ÌÈÏÁ‚ ,Ï˜ ÔÂ·ÈÏ ‡Â‰˘ ,ÈÏÎ‰ ÏÈÚ‚È ‰Ê ¯Á‡Â , ÈÂ‡¯Â
‰ÏÚ‚‰‰ Ì„Â˜ ÔÂ·ÈÏ‰ ÌÈ„˜‰Ï ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ, ‰˘Ú ‡Ï Ì‡ 

‰ÏÚ‚‰‰ Ì„Â˜ ÔÂ·ÈÏ‰ ,‰ÏÚ‚‰‰ ¯Á‡ Ì‚ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ.93 

ˆ ÂÓÂ‚‰ ÌÂ˜Ó Ô·ÏÓ˘ ÔÙÂ‡· ,‡" ÈÏÎ‰ Ì˘ Û˘Ù˘Ï˙ .מז
‰„ÂÏÁÓ ,ÏÎ‰ Û¯Â˘ ÔÂ·ÈÏ‰ ÈÎ.94 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ÛÂ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ 
ÔÈÎÒ‰Â�·ÏÓ˘ Ì„Â˜ .95 

‡ÈÏÎ ,‡Â ÂÎÂ˙· ‰„ÂÏÁ Â· ˘È˘¯˘Ù‡ È‰¯ÈÒ‰Ï  , ÔÈ ˆ¯ .מח
‰ÏÚ‚‰· ‰�˜˙ ÂÏ.96  ÌÈÏÂ˙ÈÙ Â‡ ÌÈˆÈ¯Á Â· ˘È˘ ÈÏÎ ÏÎ ÔÎÂ

Ì˙Â˜�Ï Ì‰· ˙ËÏÂ˘ „È‰ ÔÈ‡˘ ,‡Â¯˘Ù‡ È Ì˘Ó ¯ÒÂ‰˘ ¯¯·Ï 
ıÓÁ‰ ˙Â˘ÓÓ ÏÎ ,‰ÏÚ‚‰· ‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡.97 ıÁÏ ¯ÈÒ ÔÎ ÏÚÂ ,

‡˘ ÌÈ¯ˆ ÌÈÓÂ˙Ò˘ Â· ˘È˘¯˘Ù‡ È‰ Ì˙Â˜�Ï ·ËÈ , ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡
ÁÒÙ· Â· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ÂÏÈÚ‚‰Ï , ÌÈÓÂ˙Ò˘‰ ÛÈÏÁÈ Ì‡ ˜¯Â

ÈÏÎ‰ ¯‡˘ ÏÈÚ‚ÈÂ ÌÈ¯ˆ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘Â , Â· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÎÂÈ
                                    

' ועי, א"ט וסקנ"ח סקמ"וכה, ה"ד וסקכ"ג וסקכ"ב סקכ"ע שם ומ"שו .93
 שנסתפק לענין חלודה אם די בליבון קל או דבעינן ]ח"ז סק"מש[ג "בפמ

 .ע"והניח בצ, וכתב שהעולם מניחין רק גחלת, ליבון חמור

 .ד"ב סקכ"מ .94

 .ח שם"כה .95

 .ו"ב סקכ"מ .96

' ולכאורה איירי כשיש שם חריצים וכדו. א"ותנב סקל, כ"ק ק"ב תנא ס"מ .97
אבל בניכר לעין כל , ין אם נתנקו לגמריא לנקותם ואין ניכר לע"שא

 שלא הצריכו :]קד[ש בחולין "וכעין מ, שפיר דמי' הצדדים והפינות וכו
אבל ביום הרי רואה בעיניו , רחיצת ידים בין בשר לגבינה אלא בלילה

ך "ש בש"ומיהו ע. ]ב"פט ס' ד סי"יו[ע "ה בשו"וכ, אם נשאר איזה דבר דבוק
צן אף ביום מפני שלפעמים הגבינה שמינה ונדבקת  דנוהגין לרוח]ט"סק[

 .לידים
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ÁÒÙ·.98 
 ÔÓÂ˘ Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â·Î˘ ‰· ˘È˘ ˙·ÁÓ¯˘Ù‡ È ˘‡ .מט

Â¯ÈÒ‰Ï ,‰ÏÚ‚‰· ‰�˜˙ ‰Ï ÔÈ‡ , ˜¯ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰�ÚÈ�ˆÈÂ
ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï] .‰·˘ ıÓÁ „ˆÓ ˘˘Á ÔÈ‡Â , ÏÒÙ� ¯·Î˘

Î‡Ó·ÏÎ‰ ˙ÏÈ.[99 

äìòâää ïîæ 

, ÁÒÙ ·¯Ú· ˙È˘ÈÓÁ ‰Ú˘ Ì„Â˜ ÌÈÏÎ‰ ÏÈÚ‚‰Ï ¯‰ÊÈÏ ˘È .נ
]Ô�·¯„Ó ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙ ‡Â‰˘[ , ¯ÂÊÁÈ ÂÏÈÙ‡ Ê‡˘

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ· Â‡ ÏÈÚ‚‰˘ ÌÈÏÎ· ÚÏ·ÈÈÂ ÌÚË‰ ,¯ÒÂ‡ Â�È‡ ,
� ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó"� ¯· Ë"‡¯˙È‰„ Ë ,] ÌÚË Ô˙� ıÓÁ‰˘ Â�ÈÈ‰

ÈÏÎ· ,ÌÈÓ· ÌÚË Ô˙� ÈÏÎ‰Â ,¯ÊÁÂ ÈÏÎ· ÌÚË Â�˙�Â ÌÈÓ‰ Â
ÏÈÚ‚Ó˘ ,Â¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊ Ì„Â˜ ¯˙È‰ ÏÎ‰ ÔÈÈ„ÚÂ[ ,‡˘Ó" ¯Á‡ Î

¯ÂÒÈ‡ ÈÂ‰ ÈÏÎ‰ ÔÓ ËÏÙ�˘ ‰Ó ÔÓÊ‰ , ÌÈÏÎ· ÚÏ·�Â ¯ÊÂÁ˘ÎÂ
� ‡Â‰"� ¯· Ë"‡¯ÂÒÈ‡„ Ë.100 

�ÔÎ ÏÚ ,˙È˘ÈÓÁ ‰Ú˘ ¯Á‡ ÏÈÚ‚Ó‰ , ÒÈ�ÎÈ ‡Ï˘ ÔÂÎ .נא
ÌÈÓ‰ ÂÁ˙¯È˘ Ì„Â˜ ÌÈÏÎ‰ , ¯ÂÒÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈÚÏÂ· Ê‡˘

]Ú‡Â"Á‡˘ Ù"Î‰ÏÚ‚‰· Ì‰Ó ËÏÙÈÈ .[101 ÌÒÈ�Î‰˘ ¯Á‡ ÔÎÂ ,
‰· ÏÈÚ‚Ó˘ ‰¯ÂÈ‰ ÍÂ˙· Â‰˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ , ËÂÏÙÏ Â¯Ó‚È ‡Ó˘

ÂËÏÙ˘ ‰ÓÓ ÚÂÏ·Ï Â¯ÊÁÈÂ.102  Ô˙ÚÈÏ·˘ ÌÈÏÎ ÏÈÚ‚È ‡Ï ÔÎÂ
 ‰·Â¯Ó]˙Â¯„˜Â ˙Â¯Ú˜ ÔÂ‚Î [ ˙ËÚÂÓ Ô˙ÚÈÏ·˘ ÌÈÏÎ ÌÚ] ÔÂ‚Î

                                    
 .י אות ט לענין מטחנת בשר וקפה ובלנדר ומיקסר"צ פ"ע באול"וע .98

 .ובביאורים שם' י אות ח"צ פ"אול .99

 .א"ב סק"א ומ"ע תנב ס"שו .100

 .ח שהוא חומרא יתירא"צ סק"בשעה' ועי, ט"ב סק"א ומ"ע ס"שו .101

 .ד"ב סק"א ומ"ע ס"שו .102
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˙ÂÒÂÎÂ ˙ÂÙÎ[ , ‰ÏÈÁ˙ ÌÈ¯ÓÂ‚ ˙ËÚÂÓ Ô˙ÚÈÏ·˘ ÌÈÏÎ‰˘
ÌÈ¯ÊÂÁÂ ËÂÏÙÏ Ì˙ÚÈÏ·˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÎ‰ ˙ËÈÏÙÓ ÌÈÚÏÂ·Â 

‰·Â¯Ó.103  È¯‰ ˙È˘ÈÓÁ ‰Ú˘ ¯Á‡ ÏÈÚ‚Ó˘ ‰Ê ÔÙÂ‡· ÔÎÂ
˙ÚÏÂ·˘ ‰ÓÓ ˙¯Ò‡� ‰ÓˆÚ ‰ÏÂ„‚‰ ‰¯ÂÈ‰,104  ‰·˘ ÌÈÓ‰ ÔÎÂ

ÌÈ¯Ò‡� ,Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡Â,105  ˙‡ Ì‰· ‰‰˘È Ì‡ ÔÎÂ
‰˙ÁÈ˙¯Ó ÁÂ�˙˘ ¯Á‡ ÌÈÏÎ‰ , ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓ ÂÚÏ·ÈÂ ¯ÂÊÁÈ

Â¯Ò‡ÈÈÂ.106 ÈÂ"‡ ˘È˘ ¯‰ÊÈÏ ‚"Î, ‡Ï˘ ÏÈÚ‚‰Ï ÈÏÎ‰ ÔÈ‡ˆÁÏ ,
 ËÏÙÂ ÂÏÈÚ‚‰ ¯·Î˘ ‰ˆÁÓ‰ ÒÈ�Î‰Ï ‡Ï˘ ˜„˜„È ‡Ï Ì‡ Ê‡˘

ÂÈ˙ÂÚÈÏ· ,¯Ò‡ÈÈÂ ÌÈÓ·˘ ˙ÂËÈÏÙ‰ ÔÓ ÚÏ·ÈÂ ¯ÂÊÁÈ È¯‰.107 

 ˘�˘˙ÏÎÓÂ ÌÂ˜Ó, Ì‡ ˜„˜„ ‡Ï˘ ÏÈÚ‚‰Ï Ì˘ ÌÈÏÎ Â˘Ó .נב
Ì‰· ıÓÁ ÍÂ˙ ÚÓ˙-˙ÚÏ ÔÂ¯Á‡‰, Â‡ ˜„˜„˘ ‰È‰È˘ ÌÈÓ· 

ÌÈ˘È˘ „‚�Î ÏÎ ÈÏÎ‰ ÏÈÚ‚‰˘ ]ÂÏÈÙ‡ ‰‰È Ô· ÂÓÂÈ[, ‰Ê· ·Â˘ 
ÔÈ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ· �‰"Ï, ÈÙÏ Ì‡˘ ÈÏÎ‰ Â�È‡ Ô· ÂÓÂÈ ‡Ï ÈÂ‰ 

˙ËÈÏÙ ¯ÂÒÈ‡, ¯·Î˘ ‡Â‰ �Ô˙Â ÌÚË Ì‚ÙÏ, ]Â‰ÈÓÂ ¯Á‡ ˘˘ 
˙ÂÚ˘ ˘È ÔÈ¯ÈÓÁÓ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˘ÂÁÏ Ì‚ ÏË�Ï"Ù108[ ÔÎÂ Ì‡ ˘È 
ÌÈ˘È˘ Â„‚�Î È¯‰ ‰ÏË·˙� ˙ËÈÏÙ ¯ÂÒÈ‡‰ ÌÈ˘È˘· ÌÈÓ·˘.109 
Â‰ÈÓÂ Ì‡ ÏÈÚ‚Ó Ì˘ ‰ÓÎ ÌÈÏÎ, È"‡ ÍÈ¯ˆ˘ ‰È‰È˘ ÌÈÓ· 
ÌÈ˘È˘ „‚�Î ÏÎ ÌÈÏÎ‰ „ÁÈ, ÈÙÏ ˙ÂËÈÏÙ‰˘ ˙ÂÙ¯ËˆÓ.110  

                                    
 .ג"ב סק"ע שם ומ"שו .103

 .י"ב סק"ע שם ומ"שו .104

 .י"ב סק"מ .105

 .ש"ו ע"ה וסק"ב סק"פ המ"ע שם ע"שו .106

 .ז"ה צריך בשם הט"ל ד"בה' עי .107

 .ג"צ תנב סקי"שעה' עי .108

 .ש"ע, ה כדי"ל ד"ג ובבה"ב סקי"מ .109

 .ד"צ סקי"בשעה' ב שם ועי"מ .110
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‡ÌÈ¯·„ ¯‡˘ Â‡ ¯Ù‡· ÔÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ , Ì‰· ÏÈÚ‚‰Ï ÔÈ .נג
‰ÏÈÁ˙ÎÏ .ÈÂ"Ì‰· ÂÏÈÚ‚‰ Ì‡˘ ‡ , Ì„Â˜ „ÓÂÚ˘Î ‰ÏÈÁ˙ÎÏ

·Â˘ ÏÈÚ‚‰Ï ÍÈ¯ˆ ÁÒÙ.111  

˘ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î ,¯‰ÊÈÏ ˘È ‰˘ÚÓÏ˘ , ÈÏÎ ÂÏÈÚ‚È ‡Ï .נד
· ÔÈ‡˘Î ÂÓÂÈ Ô· ‡Â‰˘ÈÏÎ‰ ÏÎ „‚�Î ÌÈ˘È˘ ÌÈÓ , ÂÏÈÙ‡

˙È˘ÈÓÁ ‰Ú˘ Ì„Â˜ ÌÈÏÈÚ‚Ó˘ , ‡¯ÂÒÈ‡ ·˘Á� ıÓÁ˘ ÔÂÈÎ˘
ÚÏ· ,‡"Â¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊ Ì„Â˜ ÏÈÚ‚Ó˘Î Ì‚ Î ,� ‰Ê ÔÈ‡"� ¯· Ë" Ë

‡¯˙È‰„ .ÌÈ·¯ ÌÈÏÎ ÏÈÚ‚‰Ï ÔÈ‚‰Â�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â , ÔÈ‡ È‡„Â·˘
ÌÈÏÎ‰ ÏÎÓ ıÓÁ‰ ˙ËÈÏÙ „‚�Î ÌÈ˘È˘ ÌÈÓ· , ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È

‰˘ ÈÏÎ ÌÂ˘ ÏÈÚ‚‰ÏÂÓÂÈ Ô· ‡Â . ÌÈˆÂ¯˘Î˘ ÌÈ¯„‰Ó ˘ÈÂ
ÁÒÙÏ ıÓÁ ÈÏÎ ÏÈÚ‚‰Ï ,‚ ıÓÁ Â· ˘Ó˙˘‰ÏÓ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ' ÌÈÓÈ

Â˙¯˘Î‰ Ì„Â˜.112 

 È˘È˘ ‰Ú˘ ¯Á‡ Ì‚ ¯˙ÂÓ ÌÈÏÎ Ô·ÏÏ,ÁÒÙ· ÂÏÈÙ‡Â ,113˙ .נה
ÂÓÂ˜Ó· ıÓÁ‰ Û¯˘� ÔÂ·ÈÏ·˘ . 

äìòâää ïôåà 

ÈÏÎ ¯È˘ÎÓ˘Î ,ÔÂ·ÈÏ· ÔÈ·Â ‰ÏÚ‚‰· ÔÈ· ,ˆ ÔÈ‡Â¯ Í .נו
˙Á‡Î ÂÏÂÎ Â�¯È˘ÎÈ˘ , ‡Ï‡ÍÂ¯‡ ‡Â‰ Ì‡ , ÂÈˆÁ ¯È˘Î‰Ï ÏÂÎÈ

Á‡Â „Á‡‰"È�˘‰ ÂÈˆÁ ¯È˘Î‰Ï Î.114 

ÁÈ˙¯ ÌÈÏÚÓ Ì‰˘Î ÌÈÓ· ÈÏÎ‰ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ,115  ÂÁ� Ì‡Â‰ .נז

                                    
שיש נוהגים לפגום ז אם יש חשש במה "ע לפ"ויל. ש"ו ע"ב תנב סקכ"מ .111

ושמא יש לחלק בין נתינת אפר שהוא . י שפיכת איזה חומרים"המים ע
 .ע"וצ, מוצק לבין נתינת חומר נוזלי פוגם

 .ה שאין"ל תנב ד"בה .112
 .א"א תנב ס"רמ .113
 .א לענין מחבת"ע תנא סי"שו' עי .114
א שהמגעיל אחר שעה חמישית צריך ליזהר שלא "ע תנב ס"בשו' עי .115
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ÌÈÏÎ Ì‰· ÂÒÈ�Î‰˘ ˙ÓÁÓ Â‡ Ô˙ÁÈ˙¯Ó , „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ
·Â˘ ‰ÁÈ˙¯ ÂÏÚÈ˘.116 „‡Ó ‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ , ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ÌÈ·¯ ÌÈÏÎ ÏÈÚ‚‰Ï ÌÈ¯‰ÓÓ ,Ú‡" ÂÁ� ÌÈÓ‰˘ Ù
¯ÓÔ˙ÁÈ˙ ,‰ÁÈ˙¯ ˙ÂÏÚ‰Ï ÌÈÓ‰ Â¯ÊÁÈ˘ ÔÈ�È˙ÓÓ ÔÈ‡Â ,

„·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡ ˙ÏÚÂÓ ‡Ï ÂÊÎ ‰ÏÚ‚‰Â , „ÈÓÚ‰Ï ÔÂÎ� ÔÎ ÏÚÂ
‰ÏÚ‚‰ È�È„· È˜·‰ ‰¯Â˙ ÏÚ· ‰ÏÚ‚‰‰ Ïˆ‡.117 

ÏÚ‚‰‰ ÈÓ ÍÂ˙· ËÚÓ ÈÏÎ‰ ˙Â‰˘‰Ï ·ÂË , ÂÒ�ÎÈ˘ È„Î‰ .נח
Â·˘ ‰ÚÈÏ·‰ ÂËÈÏÙÈÂ ÈÏÎ‰ ÔÙÂ„ È·ÂÚÏ ÌÈÓ‰,118  Ì‡ Ï·‡

                                                                                  
ז שרבים חולקים דאין הגעלה "א כתב ע"והרמ, ם מרתיחתןינוחו המי

 כתב דהאחרונים תמהו ]ו"סק[ב "ובמ, מועלת כלום אם אין המים רותחים
ע ודאי מסכים לזה דאין ההגעלה מועלת כלל "דגם השו, א"ד הרמ"ע

אלא שכוונתו שקודם שעה חמישית יכול , בלא רתיחת המים לגמרי
, ל בה גם אחרי שנח רתיחת המיםלהניח הכלים תוך היורה שמגעי

 .כ אחר שעה חמישית חוזרין ובולעין טעם חמץ שכבר הוא אסור"משא

 .צו אות יב' ר פ"ח ש"בא, ח"ב תנב סק"מ .116

 .ב שם"מ .117

והנה @@. ג למעשה"צ תנב סק"ובשעה. צו אות יב' ר פ"ח ש"ה בבא"כ .118
ז תנב "ד בט"הו[והכל בו  :]פסחי� ד� ל[ף " והרי]ג"מ הכ"ה מחו"פ[ם "בלשון הרמב

ה "וכ, שצריך להשהות הכלים ברתיחת המים עד שיפלטו,  מבואר]ב"סק
א "אלא שכתב שם הרשב, ]תעט' א סי"ח[' א בתשו" והרשב]ש�[ן "דעת הר

ז בשם "הטור כתב עאכן @@. דלא נאמר בזה שיעור אלא באומד הדעת
ודעת , הוציאן מידונוהגין להכניסן ול, ה שלא נודע כמה השיעור"הראבי

 ]ו"סק[ח "אבל בפר,  לפרש בדעתו דלאו דוקא מיד קאמר]ב"סק[ז "הט
י הדברים כפשוטן שמוציאין הכלי "משמע דנקט דלהטור והמרדכי והגמ

ע השמיט דברי "בשווהנה @@. ז מנהגן של ישראל תורה"וכתב ע, מיד
א אופן ש הבי"דהנה הרא,  שביאר]י אות יז"פ[צ "באול' ועי, ם"הרמב

שירתיח בו מים עד שפתו , א להכניסו לכלי אחר"להתיר כלי גדול שא
ויזרוק לתוכו לפיד אש או אבן רותחת והמים יעלו וירתיחו גם בשפתי 

שיקיף לו טיט סביב ' ם כתב רק העצה שאמרו בגמ"אבל הרמב, הכלי
כי באופן , ונראה שנחלקו לשיטתם', וירתיח בו מים עד גובה הטיט וכו
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ÓÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ÏÈÚ‚Óı ,È„Ó ¯˙ÂÈ Â˙Â‰˘‰Ï ‡Ï˘ ˜„˜„È ,
ËÏÙ˘ ‰ÓÓ ¯ÂÒÈ‡ ÚÏ·ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï˘ È„Î.119  

 ˘˙·Ì‡ ÊÁÂ‡ ÈÏÎ‰ Ú"È ˙·ˆ, ÍÈ¯ˆ ‰˙ÂÙ¯‰Ï ÌÈÓ·, ‡Â .נט
˙ÁÈ˙¯ ÌÈÓ‰ ÏÎÏ È˜ÏÁ ÈÏÎ‰. ÏÂÎÈÂ ˙ÂÙ¯‰Ï ¯ÂÊÁÏÂ ˜ÈÊÁ‰ÏÂ 
ÈÏÎ‰ ÌÂ˜Ó· ¯Á‡.120 ¯˙ÂÈÂ ·ÂË Â�ÏÈÚ‚È˘ ‰Î·˘· Â‡ ÏÒ· 
·˜Â�Ó.121 

ÌÈÏÎ ÏÈÚ‚Ó˘Î , ÏÒ· ÂÏÈÙ‡·˜Â�Ó , ÂÚ‚È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ‰¯·‰ .ס
Ê‰Ê· ‰ ,ÌÈÏÎ‰ È„Èˆ ÏÎ· ‰ÚÈ‚Ó ÌÈÓ‰ ˙ÁÈ˙¯ ÔÈ‡ Ê‡˘.122 

, �‰‚ÌÈÏÎ‰ ˙ÏÚ‚‰ ¯Á‡ ,ÌÈ¯˜ ÌÈÓ· ÈÏÎ‰ „ÈÓ ÛÂË˘Ï Â .סא
ÂÈ·‚ ÏÚ˘ ÌÈÁ˙Â¯ ÌÈÓÓ ÚÏ·ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï˘ È„Î.123  Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

ÈÏÎ‰ ÏÎ „‚�Î ÌÈ˘È˘ Â· ˘È˘ ÏÂ„‚ ÈÏÎ· ÌÈÏÈÚ‚Ó ,Ó ÏÎ
ÌÂ˜Ó¯Á‡ ÔÈ��Âˆ· ÂÙËÂ˘Ï ‰Ê· Ì‚ Â‚‰� ‰ÏÚ‚‰‰ .124  „·ÚÈ„·Â

‰ÏÚ‚‰‰ ¯Á‡ ÔÈ��Âˆ· ÈÏÎ‰ ÂÙË˘ ‡Ï Ì‡ ,˘ÂÁÏ ÔÈ‡.125 
                                                                                  

אבן רותחת למים אין מעלין רתיחה לשפתי הכלי אלא לזמן שזורק 
ם אין די "אבל להרמב, ש מהני בזה"דוקא להטור והרא, ועל כן, מועט

ע שהביא דברי "מרן השו, ומעתה, בשיעור זה להפליט הבלוע בכלי
צ שהיית הכלי איזה "אזיל לשיטתו שפסק כהטור דא, ש בזה"הטור והרא

מ "ומ@@. ל"ם הנ"השמיט דברי הרמבועל כן גם , זמן במי ההגעלה
לכתחילה יש להשהות הכלי , ז גם לדעת מרן"דלפ, צ שם"כתב באול

כשיעור זמן זה שמעלים המים הרותחים רתיחה נוספת לשפתי הכלי 
ש בפחות "פ גם להטור והרא"דעכ, כאשר זורק לתוכם אבן רותחת

 .משיעור זה לא מצינו

 .צו אות יב' ר פ"ח ש"ובבא, ד"ב סק"ובמ, א בזה"ע תנב ס"בשו' עי .119

 .ד"ע תנב ס"שו' עי .120

 .ג"ב שם סקכ"מ .121

 .ב"א וסקכ"ב סקכ"ג ובמ"ע תנב ס"שו .122

 .ד"ב סקל"ז ומ"ע תנב ס"שו .123

 .ב שם"וכן משמע במ, צו אות יג' ר פ"ח ש"בא .124

 .צו' ובעוד יוסף חי פ, ב שם"מ .125
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‡ "ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÏÚ ‰Î¯· Â�È˙Â·¯ Â�˜È˙ ‡Ï˘ ÌÚË‰ ,È .סב
ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÌÂ˘Ó ,ÈÂ" ÌÂ˘Ó ‡

Ï ˙ÂÂˆÓ ‰ÏÚ‚‰‰˘‡-‰˘Ú˙˙ÂÏÈ·� ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘  , ‰ÓÂ„Â
·ÏÁÂ „È‚ ¯Â˜È�Ï ,ÈÂ"ÚÂÏ·‰ ¯ÂÒÈ‡· ˘ÓÓ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‡.126 

                                    
, ה"שני בשם אווטעם , ח" הביא טעם ראשון בשם א]ר"תנא סק[ח "בכה .126

דהלא גם , טעמים הראשונים' ע בב"ונראה שיל. והוסיף הטעם השלישי
ואינה אלא למי שרוצה , שחיטה אינה אלא לסלק איסור שאינו זבוח

, ואפשר שלא לאכול בשר רק דגים שאין צריכין שחיטה, לאכול בשר
ועל כרחך טעם הדבר משום שאחרי שכן , ז מברכין על השחיטה"ועכ

ורק באופן זה נסתלק , רה לשחוט למי שרוצה לאכול בשרציוותה תו
ואף שאינה , ואף שהיא קיומית, ע"יש בזה קיום מ, איסור שאינו זבוח

כ אחר שאמרה תורה בלשון ציווי "וא, אלא לסלק האיסור דשאינו זבוח
למה לא נמנה גם הגעלת ', כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וכו

 להשתמש בכלים אלו ונצרך לסלק מהם ע קיומית למי שרוצה"כלים כמ
דבשחיטה מתיר גוף , ח"ושמא יש לבאר כוונת הא. האיסור הבלוע בהם

אלא , כ בכלי בלוע איסור הנה אין הכלי נאסר"משא, הבהמה לאכילה
כ ההגעלה "וא, והמאכל ייאסר, שאם ישתמש בו יפלוט טעם למאכליו

הוציא האיסור ואינה מצוה עצמית ל, אינה אלא מניעת קלקול המאכל
ח משום שאין ממשות "וטעם שלישי שהוסיף הכה. ב"ועדיין צ, מן הכלי
והרי לא אסרה , ס אחרי שהתורה אסרתו"דסו, ב"כ צ"לכאורה ג, באיסור

וכבר עמדו בדבר [, שהיא נותנת טעם לשבח, תורה אלא קדרה בת יומא
לי כ מה לי איסור שאינו זבוח מה "א] הראשונים בזה בענין טעם כעיקר

ולמה מחמת שהאיסור קטן לא נמנית המצוה , איסור משהו וטעם נבילות
 מנה להגעלת כלים במנין ]מצוה קצח[ק "ושוב נמצא דבסמ. ע"בכלל מ
ז צריך טעם "ולפ, ]במצוה קצז[מיד לאחר שמנה מצוות השחיטה , המצוות

דכיון דרק בבן יומו , ל"ולולא דמסתפינא שמא י. למה אין מברכין עליה
ונמצא שרוב הכלים , כ אינו אלא מדרבנן"ואח, ת"וא איסור מהה

, וגם פעמים מגעילים מספק, הנגעלים אינם בכלל מצוות התורה
ל לחלק "על כן לא רצו חז, בכלי כנגד האיסור הנבלע' שלפעמים יש ס

אם משום דלא ליתו , בזה ולתקן ברכה רק בכלים בני יומם שחיובן ודאי
ואם משום דלא , ינם בני יומן או בספיקותלאחלופי ולברך גם על שא

 .ועיין, ליתו לאקולי ולזלזולי בכלים שאין מברכין בהם
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 ,‰"ˆ ÂˆÓ‰ È‚ÂÒ ˙ÏÚÓ ¯„Ò· ,ÂÓ ¯Ó‡"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ˙ .א
˘Ú ˙È˘Ú�‰ „È ˙Î‡ÏÓ ˙ÂˆÓ" ÔÈ˜„˜„ÓÂ ÔÈ‡È˜·‰ ‰¯Â·Á È

‰�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù ÏÎ· , ‡ÏÏ ‡�È„Ó ˙Â¯˘Î Ì‰Â
˜ÂÙ˜Ù.1 ÂÏ‡Î ˙ÂˆÓ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â , ‰�ÂÎÓ ˙Î‡ÏÓ ˙ÂˆÓ Á˜È

‰ÏÂÚÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÚ,2 ˘�È‡ ‰�ÂÎÓ‰˘ ÔÂÈÎÏÏÎ ‰‰Â˘ ‰ , ÔÎ ÏÚ
Ú" ‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙ Ù˙Â¯˘Î ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ ,Ì‚˘ Â�ÈÈ‰„ ¯‡˘� Ì‡ 

‡˘ ÌÂ˜Ó·¯˘Ù‡ ÈÓ ˙Â˜�Ï  ‡Â‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ ¯ÊÂÁ Â�È‡Â ÏË·
ÂÈÎÂ ¯ÂÚÈ�Â"·.3 Ó ˙ÂÁÙ Ï·‡ ÂÊ ‰‚¯„ÏÏÎ Á˜È ‡Ï.4  ÏÎÓÂ

                                    
, והיינו שאף שהותרו מצות מכונה מן הדין מכח צירופי הספיקות כדלהלן .1

צ " אול–ודאי עדיפות מצות עבודת יד שאין בהם צורך להכרעה בדין 
 .שם

שו בהקפדה על נקיון המכונות והיינו שעדיף לאכול מצות מכונה שנע .2
משיאכל מצות עבודת יד שלא נעשו בחבורה של בקיאין שעמדו , היטב

 .על עשייתם מראש ועד סוף

ידוע שבדורות הקודמים  .בענין כשרות מצות מכונה מצד החימוץ .3
ע מודו "וכהיום כו, נחלקו רבותינו במצות מכונה האם להתירם או לא

העשיה היא במהירות ואין חשש שמא שהמכונות משוכללות מאוד ו
אולם יש לחוש שמא בין עיסה לעיסה לא ינקו היטב את , הבצק יחמיץ

, מחמת שאין אפשרות לפרק כל חלקי המכונות, כל חלקי המכונה
וחמץ בפסח אסור אפילו , ועוד שהוא טורח גדול, ונשאר שם בצק

, התירה שיש לצרף כמה ספיקות ול"צ זללה"ר הגרב"וביאר מו. במשהו



   ציו� øôã – úåöîä úéôà÷  נר 
 הקדמה

äö 

                                                                                  
ואפילו אם היה , כ היה נוקשה"ושמא ג, שאין ודאות שהיה שם חמץ

ל ספק "והכא הו, ודין משהו אינו אלא מדרבנן, כנגדו' חמץ הרי היו ס
הנה דעת מרן , ולחוש מצד שלא מועיל הביטול מצד חוזר וניעור. משהו
ואפילו לדעת ,  בסתם דחמץ בפסח אינו חוזר וניעור]ד"תנד ס[ע "השו
הכא אינו אלא ספק בתערובת ,  דיבש ביבש חוזר וניעור]ש�[א "הרמ

וגם דין חוזר וניעור עצמו , ואין איסורו אלא מדרבנן, חמץ ולא חמץ גמור
י בבדק " ובב]אלפי� קכ' ו סימ ב"ח[ז "ת הרדב"ועיין בשו, אינו אלא מדרבנן

בכל דגם אם נתערב משהו הרי זה ספק ספיקא , ועוד. ]ס תנא"סו[הבית 
ז "דדעת הגר, ועוד. 'דהרי ספק אם זה במצה ראשונה או שניה וכו, מצה
א דיבש ביבש חוזר וניעור דווקא שלא "ע שלו שם דגם לדעת הרמ"בשו

ע לא אמרינן חוזר "נתאחדו ונהיו אחד אבל אם נעשו גוש אחד לכו
דמה שיש להחמיר יותר ביבש ביבש מאשר בלח , והיינו טעמא, וניעור

אבל אם נעשה דבר אחד נחשב כלח , ין תערובתו שלימהבלח משום דא
ועל כן מי . כ הכא דהכל מתאחד לעיסה אחת הוי כלח בלח"וא, בלח

ודאי שמוטב לאכול מצות מכונה , שאין לו מצות עבודת יד מהודרות
מאשר מצות עבודת יד בלא שהיו בני , שנעשו בהידור בניקיון המכונות

. א אות ז"צ פי"ז באול"כמבואר כ, חבורה שהשגיחו מתחילה ועד סוף
 כתב שמשנתעסקו בבצק ונתחמם בידים ]ב"תנט ס[ע "מרן השווהנה @@

ועינינו הרואות שיש מאפיות שלאחר , אם ינחוהו בלא עסק מיד יחמיץ
, ומעבירים אותו לרידוד] מיקסרים[שלשים את הבצק במכונות הלישה 

ה הבצק כמה כ שוה"ואח, הרי הבצק חם הרבה מחמת חימום הלישה
ואם בחום יד , וכמה שניות ויותר עד כניסתו למכונת הרידוד האחרונה

ו כשמרגישים "וק, ש בחום מכונה"כ, כתב מרן שמחמיץ מיד אם שוהה
ודעת לנבון נקל שצריך , ואין כל המאפיות שוות בדבר זה. את החום

יש להעיר עוד @@. וזה מלבד חששות שנזכרו לעיל, לבדוק הענין היטב
נים אלו נתברר שישנם הכשרים אפילו מן הנחשבים מהודרים שבש

, שנכנסים לתנור עם המצות] מסועים[ג מסילות "שאופים מצות מכונה ע
כגון מצות חמץ [, ואלו המאפיות אופים בהם בשאר ימות השנה חמץ

, י שמפעילים אותם בלא בצק"והם מכשירים את המסועים ע, ]ב"וכיוצ
ש "וכמ, צ שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו"ל ואוסבירא להו דסגי בליבון ק

ע הרי צריך ליבון "פ דעת מרן השו"אבל לדידן ע, ד"תנא ס' א סי"ברמ
כ יש "וא, ואלו אינם מגיעים לשיעור זה, גמור שיהיו ניצוצות ניתזים

ושמענו שמצרפין הסברא שמה שאופין בשאר . לחוש בדבר למדקדקים
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ÌÂ˜Ó, ‰Á‚˘‰· Â˘Ú�˘ ‰�ÂÎÓ ˙ÂˆÓ ˙Â�˜Ï ÏÎÂÈ ÌÈ„ÏÈÏ 
‰·ÂË.5 ÈÚÂ '‰·ÂÁ È„È Ì‰· ˙‡ˆÏ ÔÈ�ÚÏ ÔÏ‰ÏÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ· . 

‰ ‰ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ¯·„‰ ‡È‰ ‰ˆÓ‰„ ¯ÓÂÏ ÏÈ‚¯ ‰È .ב
ıÂÓÈÁ È„ÈÏ ‡Â·Ï ¯˙ÂÈ· ÔÎÂÒÓ‰ , Ì˙¯Ó˘Â ‰¯È‰Ê‰ ‰¯Â˙‰Â

˙ÂˆÓ‰ ˙‡ , ‰È‰ ÁÒÙ· ˙ÂˆÓ ÏÂÎ‡Ï ‰¯Â˙ ‰˙ÂÂÈˆ˘ ‡Ï Ì‡Â
Ì‰Ó Ú�ÓÈÏ Â�Ï .Ê ‡Â‰Â" ÁÒÙ‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÏÂÎ‡Ï ‚‰Â� ‰È‰ Ï

]ÂÈÂ ˙Â˙·˘· „·ÏÓ" ˙ÏÈÎ‡ ·ÂÈÁ Ì‰· ˘È˘ Ë˙Ù[ ÌÈ¯·„ ˜¯ 
ıÂÓÈÁ ˘˘Á ÌÂ˘ Ì‰· ÔÈ‡˘ ,Â„ÎÂ ¯˘·Â ˙Â¯ÈÙÂ ˙Â˜¯È ÔÂ‚Î'.6 

ÂˆÓ‰ ˙ÈÈÙ‡ , ‰ÓÎÂ ÌÈ�È„ ÈË¯Ù ‰·¯‰ ‰· ˘È˘ ÔÂÈÎ˙ .ג
Â˘· ÌÈ�ÓÈÒ ‰ÓÎÂ"Ú ,˙ÂÎÏ‰‰ ÈË¯Ù „ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ ÏÎ ÔÎ ÏÚ, 

¯‰Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ó· Ú„ÂÈ Â�È‡ ,ÚÂ"„ÈÒÁ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡ Â¯Ó‡ Ê .
Ì˙ÈÈ˘Ú È�È„· È˜·˘Î Ì‚Â, È˜· Â�È‡ Ì‡ ˙Ù‰ ˙ÈÈÙ‡ ˙Â�ÓÂ‡·, 

 ·ËÂÓ‡Ï˘‰Î‡ÏÓÏ ˘‚È  , ˙Â�ÓÂ‡ ÍÈ¯ˆ˘ ˙Â·Ú ˙ÂˆÓ· Ë¯Ù·Â
Ì˙Â˘ÚÏ ‰ÏÂ„‚ , ‡‰˙˘ ˙�Ó ÏÚ ‰ÒÈÚ‰ ˙‡ ‰·¯‰ ˘ÂÏÏ ÍÈ¯ˆÂ

‰˙ÈÈÙ‡ Ì„Â˜ ·ËÈ‰ ˙„·ÂÚÓ .Â ˙Â�ÓÂ‡ ÍÈ¯ˆ ¯Â�˙‰ ÌÂÁ Ì‚
˙ÈÈÙ‡Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂÏ‡ ˙ÂˆÓ  , È„Î ˜ÈÙÒÓ Â�È‡ ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ

‰¯‰Ó Ô˙ÂÙ‡Ï ,ÂÈ· ‰Â·‚ ÌÂÁ‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ‰·Â¯˜ ‰ˆÓ‰˘ Â‡ ¯˙

                                                                                  
 .ובעל נפש ידע לו, ל"בליבון הנועל כן סגי , ימות השנה הוי ספק חמץ

ובפרט העשויות במלאכת , שיש כמה מאפיות, ויש להעיר ולהזהיר .4
ע באופן "ולכו, שאינם מקפידים כלל ליקח ממים שלנו, מכונה

אין רשאי לאוכלם רק , במים שלא לנו] במזיד[שמשתמשים לכתחילה 
, ורע שסתם הדבר לאיס"ובפרט לדעת מרן השו, באין לו מצות אחרות

ולא התיר לסמוך על המתירין אלא בלש במים אלו בשוגג ובאין לו 
ז "כמבואר כ, א לא הקיל אלא בלש בשוגג"ואף הרמ, מצות אחרות

 .ש"ע, ]ה"סקל[ב "ובמ, ]ג"תנה ס' סי[ע "בשו

 .צ שם"אול .5

 .א בביאורים בסוף אות ז"צ פי"ה באול"וכ, ב אות י' במועד לכל חי סי' עי .6
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¯˙ÂÈ· ˘‡Ï ,ÈÚÂ" ¯‡˘� ÔÈÈ„Ú ‰ÎÂ˙·Â ‰È„„ˆ È�˘Ó ˙Ù¯˘� Ê
˜ˆ· ,˙¯Î ¯ÂÒÈ‡· Ï˘ÎÈÏ ÏÂÏÚÂÁ¯ "Ï.7 

‡Ì‡ ‡Ï‡ ·ÂÈÁ‰ ˙ÂˆÓ· ÁÒÙ ÏÈÏ· ‰·ÂÁ È„È ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ  .ד
„È ˙Î‡ÏÓ· Â˘Ú� ,Ú ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂˆÓ Ï·‡" ˙ÈÏÓ˘Á ‰�ÂÎÓ È

„È Ì‰· ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡‰·ÂÁ È , ÌÂ˘Ó‰Ó˘Ï ‰È˘Ú Ô�ÈÚ·„ ,
�ÂÎÓ·Â‰Ó˘Ï ·È˘Á ‡ÏÂ ÛÂ˜ ‰˘ÚÓÎ ÈÂ‰ ˙ÈÏÓ˘Á ‰.8  ÂÏÈÙ‡Â

‰ÂˆÓ ˙ˆÓ Ì˘Ï ¯ÓÂ‡ ‰�ÂÎÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ Ì„Â˜ Ì‡ , ÔÂÈÎ
Á‡˘" ÂÓˆÚÓ ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘ÓÓ Î-ÏÈÚÂÓ ‰Ê ÔÈ‡ .9  Ì‡ ˜¯Â

                                    
ואמר דהוה עובדא בדידיה , ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מומדברי  .7

אבל בתוכה היה עדיין , שהביאו לו מצה שהיתה אפויה ושרופה מבחוץ
 .]א אות ד בביאורי�"ג פי"ח[צ "ה באול"וכ. בצק

 אין לשין ]א"תס ס' סי[ע "כתב מרן בשו .ח"בענין מצות מכונה לצאת יד .8
. י חרש שוטה וקטן"ינו יהודי ולא עי א"מצת מצוה ולא אופין אותה ע

ובעינן שמירה לשם מצה של , והטעם משום דכתיב ושמרתם את המצות
ם "וידוע שנחלקו הרמב. ו לאו בני שימור נינהו"ונכרי וחש, מצוה
, ג של גוי במקום שצריך לשמה"ש האם מהני ישראל עומד ע"והרא

ובא וה, ם שאין מועיל"כ דעת הרמב"משא, ש שמועיל"דדעת הרא
כ הפוסקים בזה " מש]ג"תס סק[ב "במ' ועי, ]ב"יא ס' סי[ע הלכות ציצית "בשו

אמנם . ז בשעת הדחק אם עומד ומזכירן תמיד"דגם למצות יש לסמוך ע
דהנה בהלכות פסח לא הביא מרן , ה דקדק בזה"צ זללה"ר הגרב"מו

ומשמע מזה דלגבי מצה פסול בנכרי המשמר , ש"ע את דעת הרא"השו
, ]ל"ואכמ, ויש לחלק בזה בין טויה לעשיית מצה[, ל עומד על גביווישרא

דהוי כמעשה , ז הוא הדין במכונה שלא יועיל ישראל עומד על גביו"ולפ
קכד ' סי[א "ע בחזו"וע. וכדין עשיית גוי, קוף בעלמא שעושה מעצמו

 . ]בהערות לד� לה
שום הנה יש סוברים שמצות מכונה כשרות גם לצאת ידי חובה מ .9

י כח "נעשה ע, שבשעה שמדליקים ומכניסים את הקמח והבצק במכונה
' א סימ ו"חזו' עי[, כ הוא מכח האדם"כ גם כל מה שנעשה אח"א, אדם

לפי שהחשמל המגיע , ה דאינו כן"צ זללה"ר הגרב"אכן דעת מו, ]י"סק
אלא כל רגע , י חברת החשמל אינו כמצבר שצבור בתוכו כח הפעלה"ע
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 ÂÁÂÎ È„È ÏÚ „ÈÓ˙ Ì¯Â‚ Ì„‡‰˘ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ‰�ÂÎÓ‰
‰�ÂÎÓÏ ÏÓ˘Á‰ Ì¯Ê ¯È·Ú‰Ï ,] ıÁÂÏÂ ‡˘ÂÂ„ ÁÈ�Ó˘ ÔÂ‚Î

¯È„˙ ‰ÈÏÚ[ ,Î˘ ‡ˆÓ�ÂÂÁÂÎÓ ‰˘Ú� Ú‚¯Â Ú‚¯ Ï , ˙ÂˆÓ‰
‰ÂˆÓ ˙ˆÓÏ Ì‚ ˙Â¯˘Î.10 

‚ÏÚ ÏÚÂÙ ¯Â�˙‰ ˜¯Â Â„È· ˙ÂˆÓ‰ Í¯ÂÚÂ ˘Ï˘ ÔÙÂ‡· Ì  .ה
ÏÓ˘Á ,‰·ÂÁ È„È ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ· ‡ˆÂÈ Â�È‡ ,˘ ˘‡· ‰ÈÙ‡‰ Ì‚

‰Ó˘Ï ‡‰˙˘ ÍÈ¯ˆ ,Ú‡Â"¯Â�˙· Ï‡¯˘È ‰ÁÈ�‰˘ Ù ,Ó ÏÎ
ÌÂ˜Ó ‰ÈÙ‡‰ ÏÎ ]ÔÂ˘‡¯‰ Ú‚¯‰ „·ÏÓ[Ú ˙È˘Ú� " Ì¯Ê È

ÂÓˆÚÓ ‡·˘ ÏÓ˘Á‰Â  ·˘Á� Â�È‡‰Ó˘Ï.11 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ Ì‡ 
Ê‚ ÏÚ ÏÚÂÙ ¯Â�˙‰ ,Ú Â‡Ó ÏÓ˘Á Ï¯·ˆÓ , ÁÎ ÏÎÂ ˙ÂÈ‰

 ‰˘ÚÓÎ ÏÎ‰ ·˘Á� Â�È�Ù· ‡ˆÓ� ÏÂÚÙÏ „È˙Ú˘ ‰ÏÂÚÙ‰
¯Â�˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰˘ Ì„‡‰ ,Â˙·ÂÁ È„È ‰Ê· ‡ˆÂÈÂ.12 

ÔÎ ÏÚ,„È ˙„Â·Ú ˙ÂˆÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ  , Í¯·È ‡Ï' ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ .ו

                                                                                  
שלא היה בעולם קודם בשעה שהתחיל להפעיל , חשמל חדשורגע נוצר 

כ המשך הפעולה אינה מכח האדם שהדליק "וא, וכידוע, את המכונה
ולכן אין , ופנים חדשות באו לכאן, והוי כשנים שעשאוה, בתחילה
ב שהרי שם כל כח "י דלק וכיוצ"ולא דמי למכונה המופעלת ע, מועיל

כגון לענין בישולי , ינים לענין חשמלמ לכמה ד"ויש בזה נ[, הפועל בפנינו
 .]א די ו"פי[צ "ז באול"כמבואר כ, ]ל"ואכמ, ם"עכו

 .צ שם"אול .10

לפי שכל מה שנעשה , פ המבואר אין שייך לשמה בזרם החשמל"וע .11
ז דומה לישראל שהכניס קיסם קטן "וה, כ חשיב כמעשה קוף בעלמא"אח

 הרבה עד שנאפתה ובא הנכרי והוסיף עצים, בתנור לאפיית המצה
פ שהישראל נתן המצה בתנור וגם הפעיל תחילת זרם "אע, נ"וה, המצה

י "מ כיון שאין בכח חשמל זה לאפות המצה רק ע"מ, החשמל מכוחו
כ אין כאן עשיית "א, וכל ההמשך נעשה מעצמו, המשך זרימת החשמל

 .ישראל לשמה

 .ש"ע, א דין ו"צ פי"אול .12
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‰ˆÓ '‰�ÂÎÓ ˙ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ˜¯ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ 
„È ˙„Â·Ú ˙ÂˆÓÓ „Á‡ ˙ÈÊÎ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ·ÂÈÁ‰ ¯˜ÈÚÏ ‰Ê· È„ ,
ÔÓÂ˜ÈÙ‡· ÂÏÎÂ‡Ï Â�ÁÈ�ÈÂ , ˙„Â·Ú ÏÎ‡È ÌÈ˙ÈÊÎ‰ ¯‡˘·Â

‰�ÂÎÓ , ˙Î¯· ¯Á‡˘ ‡Ï‡'‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ '‚ ËÚÓ ÏÎ‡È" ÔÓ Î
„È ˙„Â·Ú Ï˘ ‰ˆÓ‰.13

 

Â˘Ú�˘ ˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ Á˜ÈÏ Â�‚‰�Ó  .ז
ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ,ÂˆÓ· ˜¯ ‡ÏÂ·ÂÈÁ‰ ¯˜ÈÚÏ ÏÎÂ‡˘ ˙.14  ÈÓ Ì�Ó‡

˙ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú· È˜· Â�È‡˘ ,‰Ê· ÏÏÎ ¯„‰È ‡Ï , Á˜È˘ ·ËÂÓÂ
Ô˙Â¯˘Î· ¯˙ÂÈ ˙Â¯„Â‰Ó ˙ÂˆÓ ,Ú‡" ·¯Ú· Â˘Ú� ‡Ï˘ Ù

ÁÒÙ‰.15
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Èˆ˜ ˙Ú˘Ó ˙Â¯ÂÓ˘ ˜¯ Á˜ÈÏ ˘È ÔÈËÈÁ‰ , ˙ÂÁÙÏÂ¯‰ .ח
‰�ÈÁË ˙Ú˘Ó.16  ˙ÂˆÓ ˜¯ ÁÒÙ‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ ÏÂÎ‡Ï Â�‚‰�ÓÂ

                                    
 .ור טעמי הדבריםש באורך בביא"ע, צ שם"אול .13

י דקדק כן "אמנם בב,  דאין נוהגין ליזהר בשאר המצות]ב"סק[ב "במ' עי .14
צ "ר הגרב"וכן נהג מו. ש"ע, מכמה ראשונים שהענין בזה בכל המצות

פ "והורה שעכ, להסתפק ממצות אלו לכל ימי הפסח, ה בעצמו"זללה
 .ראוי ליקח מצת מצוה ממצות אלו

 .ה"הצ זלל"ר הגרב"מדברי מו .15

 .ה טוב"ל ד"ד ובבה"ע תנג ס"שו' עי .16

יש לחקור בגדר מצות התורה ושמרתם את  .בענין שימור דמצה 
או דלמא בעינן , דהיינו לשמה, אם בעינן שימור לשם מצוה, המצות

והנה . דהיינו שתהא שמורה שלא תבוא ליד חימוץ, שימור לשם מצה
תה משמרה שלא תחמיץ כל שימור שא: ל" כתב וז:]לח[י בפסחים "ברש

וכן , מוכח דהשימור לשם מצוה, ל"עכ, התכוין לשם מצת של מצוה
 ]רצא' ת סי"שע[וכן הוא בלשון תשובות הגאונים . ש"והרא' שיטת תוס

לשום "ח אלא במצה משומרת ביד ישראל "בלילה הראשון אינו יוצא יש
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 ]ח"ה הה מחמ# ומצ"פ[ם "אמנם הרמב.  כדכתיב ושמרתם את המצות,"מצה

כלומר הזהרו במצה ושמרו אותה מכל , ושמרתם את המצות: ל"כתב וז
ם דין תבשיל "ושם בתחילת ההלכה כתב הרמב. [כ"ע, צד חימוץ

 שעמד בזה ]עט' ח סי"תנינא או[י "בנוב' ועי, שנמצאו בו חיטין או שעורין
 ]ט"ש� ה[במגיד משנה ' ועי, ב"שקישור סוף לשון ההלכה עם תחילתה צ

ע ונקשרת עם "היא הלכה בפ' ם שסוף הלכה ח"נראה שגרס ברמבש
נאמר בתורה ושמרתם את : וזו לשונה', המשך הלשון של הלכה ט

לפיכך אמרו חכמים צריך אדם ליזהר בדגן שאוכל ממנו ', המצות וכו
. עד שלא יהא בו שום חימוץ, בפסח שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר

 ]מהדורת פרנקל[בשינויי נוסחאות ' ועי. ם"הרמב בדעת ]תסז' סי[ח "ה בפר"וכ
ם דכל "מ נראה מלשון הרמב"ומ]. י בזה"שיש חילוק בין הדפוסים והכת
, ולא בכוונה חיובית לשם מצת מצוה, השמירה היא מפני צד חימוץ

וכתב דין , ם בין לילה ראשונה לשאר ימים"שלא חילק הרמב, ועוד
. ש"ע, בר עמד בזה הרב המגידוכ, השמירה לכל הדגן שאוכלים בפסח

ומיבעי ליה לאיניש לנטורי : שכתב, .]בד� מ[ף "כ דעת הרי"וכן נראה ג
ואמר להו , קמחא דפסחא מעידן קצירה דאמר קרא ושמרתם את המצות

כלומר הזהרו ', מצה'רבא להנהו דמהפכי כיפי כי מהפכיתו הפיכו לשם 
', מצוה'לשם ' נינו בגמולא גרס כמו לפ. כ"ע. בהן שלא יבוא עליהם מים

ונראה . כ לא הזכיר חילוק בין מצות לילה הראשון לשאר ימי הפסח"וג
, ת היא שלא יבוא לידי חימוץ"דכל השמירה המחוייבת מה, ל"מזה דס

. מ בין לילה הראשון לשאר ימי הפסח"ועל כן אין נ, ולא מטעם לשמה
. ש"ע, ]כ"סתנג ' סי[ם בערוך השלחן "ף והרמב"וכן פירש בדברי הרי

 דמצה העשויה לשם לחמי תודה פסולה .]לח[אמרו בפסחים והנה @@
לשם " מצה המשתמרת -דדרשינן ושמרתם את המצות , למצת מצוה

ונפסק להלכה , יצאה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח, "מצה
חלות תודה ורקיקי נזיר שעשה : ל" וז]ח"ו מחמ# ומצה ה"פ[ם "בדברי הרמב

 מצה , אין יוצאין בהן שנאמר ושמרתם את המצות, לעצמואותן
 אבל זו משתמרת , היא שיוצאין בה, בלבד"לענין מצה"המשתמרת 
,  הרי זה יוצא בה ידי חובתו, ואם עשאן למכור בשוק.לענין הזבח

 ונמצא בשעת , יאכל אותן, דעתו שאם לא ימכרו,שהעושה למכור בשוק
דצורת השימור היינו דוקא , ה ומוכח מז."לשם מצה"עשייתן שמרן 

שהרי גם , ולא רק בשימור שלא תחמיץ, בכוונה חיובית לשם מצת מצוה
דאין יוצאין ' ואמרו בגמ, במצות הנעשות לשם זבח שומרן מן החימוץ
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ם "ל בדעת הרמב"ואם נפרש כהנ". לשם מצה"בהם משום דלא נשתמרו 

מצה ' לו בגמט פס"אין מובן מ, צ שימור אלא מן החימוץ"שא, ף"והרי
 ,]א"תס סק[ז "ש הט"פ מ"בזה עלומר והנראה @@. המשתמרת לשם זבח

דהיינו כוונת , דבעינן לשם מצוה, דיש חילוק בין שימור דשעת לישה
ודקדק , שהוא שימור רק מחימוץ, ובין שימור דשעת קצירה, לשמה

 בשם השאלתות ]תס' סי[שהרי לענין לישת הנכרי כתב הטור , להוכיח כן
ולענין החיטין , "לשם מצה"ח משום דבעינן שימור "דאין יוצאין בה יד

, "מן החימוץ" בשם השאלתות דבעינן שיהיו שמורין ]תנג' סי[כתב הטור 
דשימור החיטין והקמח אינו אלא , ומשמע, כ אם שמרן נכרי לא מהני"וע

אבל , ג הנכרי"ועל כן בזה מהני ישראל גדול עומד ע, כדי שלא יחמיצו
ימור העיסה הוא לשם מצוה דוקא ועל כן לא מהני ישראל גדול עומד ש
 כתבו דכן הוא מדוקדק בלשון מרן ]א"ריש פי[צ "ובאול. [ג הנכרי"ע

 כתב רק שיש לשמרן שלא ]ד"תנג ס' בסי[דלענין שמירת החיטין , ע"השו
י " שאין לשין ע]א"תס ס' בסי[ודוקא לענין הלישה כתב , יפלו עליהם מים

דהא , ף"ם והרי"נראה שיש לבאר דעת הרמבז "ולפ@@]. ו"נכרי וחש
קאי על השימור , דמשמע מדבריהם שהשימור אינו אלא מן החימוץ

אבל לעולם , ]ל"וכנ, ף"ם והרי"שבזה דיברו שם הרמב[, החיטין והקמח
ועל כן שפיר פסלו , בשעת לישה בעינן שימור לשם מצת מצוה דוקא

פ שנשתמרו מן "שאע, ו למכור בשוקחלות תודה שלא נעש' בגמ
עוד @@. ואין יוצאין בהן, מ לא נילושו לשם מצת מצוה"מ, החימוץ

 דגם אם נימא ]3' ובהררי קודש הע' א' ב סי"ח[ש במקראי קודש "כמ, יתכן לומר
מצת "צ כוונה לשם "וא, ם עיקר השימור אינו אלא מן החימוץ"דלהרמב

 בזה בין מצת מצוה דליל הסדר ם"כ לא חילק הרמב"וע, בדוקא" מצוה
, "לצורך הפסח"מ ודאי בעינן כוונה שישמרנה "מ, לשאר מצות החג

חלות תודה שלא נעשו , ועל כן, ושימור מן החימוץ לחוד אינו מועיל
מ "מ, פ ששמרן לגמרי מן החימוץ"אע, למכור בשוק אלא לצורך הזבח

ג "פי[צ "לובאו@@". לצורך הפסח"מ לא נשמרו "דמ, הם פסולות לפסח
דאם עשאן למכור בשוק , ל לענין חלות תודה"הנ'  הביאו דברי הגמ]אות ד

, יוצא בהן משום דאמר אי מזדבני מזדבני ואי לא איפוק בהו אנא
ם נראה שהיתה לו גירסה "וכתבו שמדברי הרמב, י ידי חובת מצה"ופירש

שאם והיינו , "איכול אנא"אלא " איפוק בהו אנא"ולא גרס ', אחרת בגמ
אלא לשאר ימי , ולאו משום מצת מצוה, יאכלם הוא בפסח, לא ימכרו

ם דענין השימור אינו כוונה חיובית לשם "ל להרמב"ומשום דס, הפסח
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, ב"אמנם הדברים צ. ד"עכת. אלא שמירה מן החימוץ בלבד, מצת מצוה

ט מצה המשומרת מן החימוץ "שאין בזה כל ישוב לעיקר הקושיא מ
, ח" חיובית לשם מצה דפסח פסולה לצאת בה ידשלא היתה בה כוונה

ולא בעינן שום כוונה חיובית שתהא , ס היא שמורה מן החימוץ"הלא סו
ף "ם והרי"שכדי ליישב לשונות הרמב, ועל כן הנראה ברור. לשם מצה

על כרחנו נאמר , דמצה העשויה לשם זבח פסולה לפסח' עם דינא דגמ
לבין , בין שימור דחיטין וקמחז "או שיש לחלק כדברי הט, חדא מתרתי

ובשימור דלישה ודאי בעינן כוונה חיובית לשם מצת , שימור דלישה
ף אף דלא בעינן כוונה לשמה לשם "ם והרי"או נאמר דגם להרמב, מצוה

ז "ולפ". [לשם פסח"מ בעינן כוונה חיובית שיהא משמרן "מ, "מצת מצוה"
לא כוונה לשם צ שם דמצות שנשמרו מן החימוץ ב"כ באול"ע במש"צ

ף "משום שלדעת הרי, אין לאוכלן בערב פסח, פסח ולשם מצת מצוה
, דלהמבואר אינו כן, ם שימור דמצה היינו רק שמירה מן החימוץ"והרמב

 ]. ע במה שנתבאר בזה לקמן בדיני אכילה בערב הפסח"וע. ע"וצ

ם כתב " שעמד בזה שהרמב]ט"ה מחמ# ומצה ה"פ[בדברי הרב המגיד ' עי .17
ולא חילק בין מצות של , שמור מן החימוץ כל הדגן שאוכל ממנו בפסחל

מ כתב הרב המגיד "ומ. ף"ה בדברי הרי"וכ, לילה הראשון לשאר ימים
 , שמשמרין המצה מעת קצירה למצה של מצוה,ידועשהמנהג הפשוט 

 והרבה .מוץ משעת לישהיושאר הימים אוכלין מפת שמשמרין אותו מח
ל דסגי "דקיי] אף [,ן המובחר והדור הוא זה שמצוה מ,מפרשים כתבו

מ אחרוני "ומ. כ" ע.מור דקודם לישה לקנות חטים ולשמרם לפסחיבש
גאוני ספרד העידו שנהגו לאכול כל הפסח רק ממצה השמורה משעת 

 שבארץ הצבי רבים ]ג"תס סק' סי[ר "א במחב"ה במרן החיד"וכ. קצירה
 ]כ"תנג ס[ ובערוך השלחן .נהגו כי כל מצה של פסח תהא משעת קצירה

ובפרט שכן נראה מדברי ,  כתבו שראוי לנהוג כן]א אות ב"פי[צ "ובאול
וכן . ]ד"תנג ס[ל "ש בבה"וכמ, ל"א ז"וכן נהג הגר. ל"ם וכנ"ף והרמב"הרי
הקפיד לאכול ] א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "ר יש"ר האדמו"מו

 .צירה ממלאכת ידכל ימות החג רק ממצות שמורה משעת ק
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ÌÈ¯ˆÓÓ Ì‡ÈˆÂ‰Ï Ï‡¯˘È ÂÏ.18 

ÂˆÓ ‚Á‰ ÏÎ Í¯ÂˆÏ ˙Â�˜Ï ˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ�˘· ‚‰�˘ ÈÓ˙  .ט
‰¯Èˆ˜ ˙Ú˘Ó ˙Â¯ÂÓ˘ , ˙Â�˘Ï ‰ˆÂ¯Â Â„È ‰ËÓ ‰˙ÚÂ Â‚‰�Ó
 ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂˆÓ ˙Â�˜ÏÂ] „·ÏÓÏ¯„Ò‰ ÏÈÏ[ , ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�

ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡.19 

ÔÓˆÚ· ÔÈËÈÁ‰ ¯Â¯·Ï ÌÈÏ„˙˘Ó ÌÈ¯·Á‰ , ÈÎ Â· ‰ÂˆÓ .י
ÂÁÂÏ˘·Ó ¯˙ÂÈ ,ÔÂÎ�Â ·ÂË ‚‰�Ó ‰ÊÂ . ÌÈˆÁÂ¯ ‰¯È¯·‰ Ì„Â˜Â

ıÓÁ È¯·„· ÂÚ‚� ‡Ó˘ Ì‰È„È , ‡Ï˘ ·ËÈ‰ ÌÈ„È‰ ÌÈ·‚�ÓÂ
ÌÈÓ ˙ÈÁÂÏÁÏ ÌÂ˘ ¯‡˘È ,Ì‰È„‚· ÌÈ¯Ú�Ó ÔÎÂ , ÌÈ¯ÓÂ‡Â

‰Ù· : ¯ÓÂ˘Ó ‰È‰È ÁÓ˜‰Â ÌÈËÈÁ‰ ˜ÒÚ· ‰˘Ú‡˘ ‰Ó ÏÎ
‰ÂˆÓ ˙ˆÓ Ì˘Ï. 

 ÔÈËÈÁ‰ ˙¯È¯·, ‰ÓÎ ‰· ˘È Â��ÓÊ· ÈÂˆÓ˘ ‰Ó ÈÙÎ .יא
˙ÂÈÏÚÂ˙ :‡ .˙ÂÚÏÂ˙Ó ÌÈËÈÁ ÌÈÓÚÙÏ ˘È ,] ÔÈËÈÁ‰ Ì‡ Ì�Ó‡

ËÚÓÎ ÈÂˆÓ Â�È‡ ˙ÂÁ·Â˘Ó[ .· . ÌÈ¯ÂÁ˘ ÌÈ¯‚¯‚ Ì˘Ó ¯ÈÒ‰Ï
ˆÂÈÎÂ Áˆ˜ Ï˘"· , Ì‰˘ÌÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·„ , ÂÓ¯‚È˘ ˘˘Á ˘ÈÂ
‰ˆÓÁ‰‰ ¯‰ÓÏ.20 ‚ . ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯Ê È�ÈÓ Ì˘Ó ¯ÈÒ‰Ï

ÔÈËÈÁ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ , ˘˘Á ˘È ˙·Â¯Ú˙‰ ÔÓ Ì¯ÈÒÈ ‡Ï Ì‡˘
Ú˘"ÌÓˆÚ Ï˘Ó ÌÈÓ Â˘È¯ÙÈ ÔÈËÈÁ‰ ˙�ÈÁË È ,˙Â¯ÈÙ ÈÓ Ì‰Â ,

Â Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓ ÂÙÒÂÂ˙È ‰ÒÈÚ‰ ˙˘ÈÏ·Â Ì˘ ÌÈ·¯ÂÚÓ˘ ÌÈ‡ˆÓ�

                                    
 .אות ה' ג' מועד לכל חי סי .18

 .אות ו' ג' מועד לכל חי סי' עי .19

לפי שהוא ,  שאין לתת שום תבלין במצה מטעם זה]ו"תנה ס[ע "בשו' עי .20
ע שם "וכמבואר בשו, ואמנם אינו אוסר בדיעבד, חם ומחמם העיסה

, ורא דאפילו בדיעבד אס"אלא דגבי פלפלין וסיד כתב הרמ, דכשרה
 שהוא משום שאפילו קורט אחד פלפלין או מעט ]ח"ש� סקמ[ב "ופירש במ

 .סיד עושה כל העיסה חמץ
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 ÌÈÓÂ ˙Â¯ÈÙ ÈÓÂıÈÓÁ‰Ï ÌÈ¯‰ÓÓ.21 

ÔÈËÈÁ‰ „‚� ¯·„Ï ‡Ï˘ ÌÈ¯‰Ê� , Ì‰ÈÏÚ ÊÈ˙È ‡Ï˘ È„Î .יב
˜Â¯‰ , Ì‰È�Ù ÏÚ ˙Â�˙Â� ÂÈ‰ ÔÈËÈÁ‰ ˙Â¯¯Â· ÂÈ‰˘ ÌÈ˘�Â
‰ÂÒÓ ,ÔÈËÈÁÏ ¯·„ ÌÂ˘ Ì‰ÈÙÓ ÊÈ˙È ‡Ï˘ È„Î.22  ˘È˘ ÈÓ ÔÎÂ

Ô�ÂˆÓ Â‡ ˙ÂÏÈÊ�‰ ÈÏÂÁ ÂÏ ,ÁÓ˜‰Â ÔÈËÈÁ‰ ÌÚ ˜ÒÚ˙È ‡Ï ,
ÔÈˆÈÓÁÓ ‰Ù‰ ÈÓÂ ÌËÂÁ‰ ÈÓ„ ÌÂ˘Ó.23  ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È Ì‚

 Ú‚È‰ÚÈÊÓ ˙Â·ÂË¯ ÌÈ„È· ÁÓ˜· ,È¯Ó‚Ï ˙Â˘·È Ì�È‡˘Î Â‡. 

�ÈÁËÚ ‡Ï˘ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ÔÈ„‰ ÔÓ ÌÈËÈÁ‰" ˙�ÈÁË È˙  .יג
„È,24  ‡· ÌÈÈÁÈ¯‰ ˙Â¯È‰Ó ˙ÓÁÓ„ ˘ÂÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È˘ ‡Ï‡

                                    
ואפילו אם נימא דכבר נתייבשו המי פירות שהופרשו . ב"ע תסב ס"שו' עי .21

א שכבר בטל "דאמנם י, הנה נחלקו גדולי האחרונים בזה, מזרעים אלו
פ שכבר נתייבשו "מח זה אעאבל יש האוסרים לאפות בק, כח המי פירות

לפי שבשעה שיבא עליהם מים יתעורר בהם כח המי פירות , המי פירות
 הביא הדעות בזה והכריע ]ה אי"תסב ד[ל "ובבה, ותמהר העיסה להחמיץ

ועל כן המדקדקים , ש"ע, דבשעת הדחק יש לסמוך ולהקל ללוש בזה
ולצאת , הידורע זו ב"מ לקיים מ"ע, נזהרים לברור החיטים גם מחשש זה

 . סוד ברירת החיטים]אות ח[ע בבית הבחירה "וע. מכל חשש איסור

 ].א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "ר היש"כן נהגו אצל אדמו .22

 .ה"ע תסו ס"שו' עי .23

 שהאריך בדין הטחינה אם בעינן לשמה ואם ]ה אי לשי"תס ד[ל "בבה' עי .24
ם פשוט להקל בישראל עומד על גביו והביא דמנהג העול, י נכרי"מהני ע
. י ישראלים גם הקצירה"ג כתב דאם אפשר יעשו ע"והפמ, בטחינה
ע דבקצירה "ם והשו"פ דעת הרמב"א אות א פסק בזה ע"ג פי"צ ח"ובאול

וכן מדויק , ודי בשימור שלא יחמיץ, אין צריך כוונה לשמהטחינה בו
כתב רק מלישה  שלענין שמירה לשמה ]ד"תנג ס[ע "בדברי מרן השו

ובקצירה דייק וכתב רק שטוב לשומרן שלא יפלו עליהם מים , ואילך
ועל כן מן הדין אין חשש מצד . משעת קצירה ולפחות משעת טחינה

רבי , א ברכה"ר יש"האדמור "ומו@@. לשמה בקצירה וטחינת מכונה
, היה מקפיד לטחון החיטים במטחנת יד דוקא, א"ישראל אבוחצירא זיע

ד הצטרף בשעתו לחתום בכרוז עם "ר רבי דוד אבוחצירא הי"ואחיו עט
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˜ˆ· ‰˘Ú� ÁÓ˜‰Â ‰ÚÈÊ È„ÈÏ , ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ‚‰Â� ÔÎ ÏÚÂ
„È ˙�ÈÁË ,ÍÎ˘ ÔÂÈÎÂ , Â¯Ó‡È˘ ‰�ÈÁË· Ì‚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ·Â˘

˘ Ì‰ÈÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰‰ÂˆÓ ˙ˆÓ Ì˘Ï ÌÈ˘ÂÚ , ˘ÂÁÏ È„Î
 ˙Á¯ÎÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ·Â ‰�ÈÁË· Ì‚ ‰Ó˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂËÈ˘Ï

‰ÈÙ‡‰ ¯Ó‚ „Ú ‰¯Èˆ˜‰ ˙ÚÓ,25 ]ÎÚÂ" Ì‡˘ ˜„˜„Ï ÍÈ¯ˆ Ù
˙ÓÓÁ˙ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ‰�ÁË‰ , ¯ÎÊ�‰ ÌÂÓÈÁ ˘˘ÁÏ ‡Â·È˘ ÏÂÎÈ

„È ˙�ÈÁË· Ì‚26[. 

 �ÈÁË‰ ÏÚ ÁÈ‚˘‰Ï ÌÈÁÈ¯‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÏÈÏ ÌÈ‚‰Â�,27‰ .יד
· ÔÂÁËÏ ÌÈˆÓ‡˙Ó ÌÈ¯·Á‰ÂÌÓˆÚ , ‰ÂˆÓ ˙ˆÓ· ÂÓˆÚ ÁÈ¯ËÈÂ

ÚÈÊÈÂ ÌÓÁ˙È˘ „Ú ,¯ÂÓÁ‰ ÔÂÂÚÏ ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ ‰ÊÂ , Ú„Â�Î
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Ó"Ï.28 

ÈÏ‰ Ì„Â˜ ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ ÔÈËÈÁ‰ ÔÂÁËÏ ÍÈ¯ˆ , ÈÙÏ˘‰ .טו
 ‰ÁÂ� ‰ÒÈÚ‰Â ÌÈÓ‰ ÌÓÁÓÂ Á˙Â¯ ‰�ÈÁË ˙Ú˘· ÁÓ˜‰˘

ıÈÓÁ‰Ï .ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘Î Â˙Â‰˘‰Ï Â�‚‰�ÓÂ ,Â ÔÙÂ‡ ÏÎ· ‡Ï
ÎÓ ˙ÁÙÈ"˙ÂÚ˘ „ .ÏÂ‰Ê ÔÈ�ÚÏ Â˙ÂÙ�Ï ÏÈÚÂÓ ‡ . Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

¯ÈÓÁ‰Ï ·ÂË „È Ï˘ ÌÈÁÈ¯· Â‰Â�ÁË.29 

Á ‰Ù�· ÁÓ˜‰ ˙‡ ÔÈ„˜¯Ó ÌÈËÈÁ‰ ˙�ÈÁË ¯Á‡Ï„˘‰  .טז
‰˜„,30 Â˙ÈÈÙ‡ ÌÂÈ „Ú Â˙Â‡ ÔÈÚÈ�ˆÓÂ . ÂÈ‰È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆÂ

                                                                                  
ולא לטחון החיטים אלא בטחינת , שלא לשנות המנהג, עוד כמה חכמים

 .יד

 .'י ותוס"וזהו שיטת רש .25

 .צ שם בביאורים"אול .26

 .ח בשם המרדכי"א תנג ס"רמ .27

 .ח צו אות כב"ז ובבא"ב תס סק"הובא במ .28

 .א"צ סקע"ט ושעה"ב סק"ומ, ו אות יחח צ"ט ובא"ע תנג ס"שו' עי .29

 .א"ק ק"ב ס"ח ובמ"א תנא סי"ברמ' עי .30
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˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ÈÂˆÓ˘ ÂÓÎ ‰Ù�· ÌÈ·˜� ,ÌÈ„„ˆ· Ë¯Ù·Â , Ì‡˘
Â˘˘Á ˘È ˙ÂˆÓ· Â·¯Ú˙ÈÂ ‰ËÈÁ È¯‚¯‚ ÂÏÙÈ¯·„· ˙.31 

Ú Ì‡ ÔÓÊ ÍÂ¯‡ÓÔ‰ÈÙ‡‰ „Ú „Â˜È¯‰Â ‰�ÈÁË‰  , Â¯ÊÁÈ·¯  .יז
 Â„˜¯ÈÂ ÁÓ˜‰ ‰Ù�·Â˙ÈÈÙ‡ Ì„Â˜ ,ÌÈÓÁ ÌÈÓÈ‰ Ì‡ Ë¯Ù·Â ,

‰ÚÏ˙‰Ï ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÌÂ˘Ó . ˙ÂÙÈÙˆ· ‰Ù�· ˙ÂÙ�Ï ÌÈÏÂÎÈÂ40 
˘Ó ,Ú‡" Ï˘ ‰Ù�· ÌÈÙ�Ó ÏÈ‚¯ ÁÓ˜·˘ Ù60.32 

Â‚‰�˙Â·Â˘Á ÌÈ˘� , ÂÈ‰˘Î ˙Â�˙Â� ÂÈ‰ ÁÓ˜‰ ˙Â„˜¯Ó  .יח
‚�Î „È„¯Ì‰È�Ù „ , ‡Ï˘È Ê˙� ˜Â¯‰ÈÙÓÔÁÓ˜‰ ÏÚ  , ˜Â¯‰Â
ıÈÓÁÓ.33  ÏÏÎ ÁÂ˘Ï ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ ÌÈ„˜¯Ó‰ ÌÈ¯·‚ Ì‚ ÔÎÏÂ

ÁÓ˜‰ „‚�Î „Â˜È¯‰ ˙Ú˘· ,‰Ê· ÌÈ˜ÒÂÚÏ Ì‚ Â¯È‰ÊÈÂ. 

Ú ·˘ÈÏ ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ"ÁÓ˜‰ Ï˘ ÌÈ˜˘‰ ‚ ,Ó˘ ÈÙÏ˙ ÌÓÁ .יט
ÂÙÂ‚Ó .·˘ÈÂ ¯·Ú Ì‡Â,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡Ï‡ „ÈÓ ‰Ê ÁÓ˜ ˘ÂÏÈ ‡Ï  .
 ÔÎÂ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÈ�È ‡Ï‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ˜˘ ‰·¯‰ ÂÁ, ÌÂ˘Ó 
ÌÂÓÈÁ.34 

Ï˘ ÌÈ¯‰Ê� ‰ÈÙ‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ÁÓ˜‰ ÔÈÎÈÏÂÓ˘Î ÂÎÈÏÂ‰Ï‡  .כ
ÏÂ‚Ó‰ÚÈ˜¯‰ ˙ÙÈÎ ˙Á˙  ,ÌÓÁ˙È ‡Ï˘ È„Î˘Ó˘‰ ÌÂÁÓ  ,

‰ÙÓ· Â�ÒÎÈ ‡Ï‡.35 

, ‰Â��ÓÊ· ÈÂˆÓ‰ ˜Â˘·˘ ÁÓ˜ ,¯ÂÓ‚ ıÓÁ ˜ÙÒ ˙˜ÊÁ· ‡Â .כא

                                    
 .ל"ואכמ, כ"ת שם סק"א ובשע"ע תסז סי"ובשו, ב שם"במ' עי .31

, רק יש חשש מביצי התולעים, 40לפי שאין התולעים עוברות בנפה של  .32
א ול, ]כ שמענו מ האחראי�[ימים לא יספיקו להשריץ ' ואם יאפו תוך ג

וקמח שאינו לתות אין . [מצוי בהם ביצים כיון שקמח המצות אינו לתות
 ].דרכו להתליע רק אחר זמן ארוך

 .בית הבחירה אות ח', אות ב' ג' מועד לכל חי סי, י"ברכ, ץ"תשב .33

 .ו"ב סקל"ז ומ"ע תנג ס"שו' עי .34

 .ח"ב סק"א ובמ"א תנט ס"רמ' עי .35
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ÔÈÁ˙Â¯· ‰ÏÈÁ˙ ÔÈËÈÁ‰ ÔÈ˙˙ÂÏ˘ ÈÙÏ , Â�ÓÓ Á˜ÈÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ
Â‡ ÌÂ˘·˙ÂˆÓÏ ÔÙ.36 

åðìù íéî éðéã 

˘ ‰ÏÈ‚Â ‰ÁÓ˘· ÌÈÓ ˙·È‡˘Ï ÔÈÎÏÂ‰ ,Ú" Ì˙·‡˘Â ˜ÂÒÙ .כב
ÔÂ˘˘· ÌÈÓ.37‰ÂˆÓ ·Â·ÈÁÏ Ì‰ÓÚ ÌÈ�Ë˜‰ ÔÈ‡È·ÓÂ . 

Ï‡¯˘È· „È‚�Â Ò�¯ÙÂ ·¯ ‡Â‰˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡ , Ú�ÓÈÈ ‡Ï .כג
ÌÈÓ‰ ˙·È‡˘Ï ÂÓˆÚ· ÍÏÈÏÓ.38 

ÂÏÎ Ì‰· Â·¯ÈÚ ‡Ï˘ Ì˙ÈÈ¯·Î ÌÈÓ Á˜ÈÏ ˘ÂÁÏ ˘È¯  .כד
Â„ÎÂ ,'ÈÚ˘ ˘ÂÁÏ ˘È ÈÎ"ıÈÓÁÓ Ê,39 ÁÏÓ È·‚ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ.40 

Â¯‰� ÈÓÓ ÌÈÓ‰ Á˜ÈÏ ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ]ÌÈÎÊ‰[ , ÈÓÓ ‡ÏÂ˙ .כה
˙Â¯‡· . ‰ÓÁ‰˘ ÈÙÏ Ú˜¯˜‰ ˙Á˙ ÔÒÈ� ÈÓÂÈ· ˙ÎÏ‰ÓÂ ˙Â¯‡·‰

˙ˆ˜ ÔÈÁ˙Â¯ ,˜ÂÁ¯ÓÏ ÔÎÂÏÈ‰· Â��Ëˆ� ¯·Î ˙Â¯‰�‰ Ï·‡ 
Ì˙ÚÈ·� ÌÂ˜ÓÓ.41 

                                    
ז שייך "אמנם אי, יר ליקח מן השוקד הת" דבשעה]ד"תנג ס[ע "בשו' עי .36

 .]א אות ב בביאורי�"ג פי"ח[צ "כמבואר באול, בקמח המצוי שבזמננו
 .ובקב הישר פרק פט, אות א' במועד לכל חי פרק ג' עי .37

והביא מספר מטה משה שאפילו זקן וחולה יטרחו , ]פרק פט[קב הישר  .38
.  לליל הסדרולכל הפחות למצות שנצרך להם, בעצמם לשאוב המים

מ "מ, ובספר יסוד יוסף כתב שגם כשאינו יכול לילך לשאוב בעצמו
, בראותו שמביאים המים לביתו ירוץ לקראתם לנושאם בעצמו לביתו

, ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "ר היש"וכן נהג אדמו. ש"ע
, ולישא הכד על כתפו, לשאוב המים בעצמו מן הנהר עם השקיעה

 . משום חיבוב מצוה,ולהביאו לביתו

 .א אות ג בביאורים"ג פי"צ ח"אול .39

 .א שם"ה וברמ"ע תנה ס"שו' עי .40

י "ל לרש"דס, י"רש' י בשם תשו"בב' ועי. ז"ב סקט"א ובמ"א תנה ס"רמ .41



   ציו� øôã – úåöîä úéôà÷  נר 
 דיני מי� שלנו

ç÷

Â˘Ó˘‰ ÔÈ·· ·Â‡˘Ï ‡�„ ˙Ó„˜Ó Â‚‰� , ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘Ó˙ .כו
È·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „ÚÂÌ,42 Ú‡"Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï˘ Ù" ¯˙ÂÓ Ú

ÌÂÈ· ·Â‡˘Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Ì‡ ¯ÁÓÏ „Ú Ì‰· ˘ÂÏÏÓ ÔÈ˙Ó.43 

 Ô‚Â‰Î ÌÈ„È‰ ÌÈˆÁÂ¯ ‰·È‡˘‰ Ì„Â˜.44 .כז

 Ô��ÒÏ È˜� „· Í¯„ ÌÈÓ‰ ÌÈ‡ÏÓÓ.45 .כח

ÂˆÓ ˙ˆÓ Ì˘Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·È‡˘‰ ˙Ú˘·.46  ¯ÓÂÏ ‰ÂˆÓÂ‰ .כט
‰ÂˆÓ ˙ˆÓÏ ÌÈÓ‰ ÂÏ‡ ‰Ù·.47 

�ÈÏÎ ÍÂ˙Ï ÔÈ·‡Â˘ ÔÈ‡˙Î˙Ó ,˘ ÈÙÏ�ËˆÓ ÌÈÓ‰ ÔÈ‡ ÔÈ  .ל
Â·.48 ˜ÈËÒÏÙ ÈÏÎ· Â‚‰�˘ ˘ÈÂ ,‰ÊÓ Ú�ÓÈÏ ·ÂËÂ.49  Â�‚‰�ÓÂ

                                                                                  
דעיקר מה שהצריכו מים שלנו הוא מחמת המקומות שאין להם אלא מי 

ח לכתחילה א אפילו כשמלינים המים יש ליק"ש הרמ"מ למ"ומ, בארות
א ברכה "ר יש"לעיל דמנהג האדמו' ועי. ממי נהרות ולא ממי בארות

 . ממי הנהרות ולסננן היטב]  ל"בחו[א ליקח "זיע] רבי ישראל אבוחצירא[

ברית כהונה ' ועי, י או בין השמשות" דשואבין מבעו]א"תנה ס[ע "בשו' עי .42
 ]א"סק[ ובית הבחירה ]א"סק[ר " ומחב]י"סק[ח " וכה]'אות ח' מ' ח מע"או[

 .ש"דעדיף בביה

 .ח צו אות יח"ובא, ה מבעוד יום"ל תנה ד"בה' עי .43

 .צו אות טז' ח פ"בא .44

 .ב"ב תנה סקי"מ' עי .45

 .ז"ח סקמ"ח שם וכה"ג ובא"ב תנה סקכ"מ .46

' כדי להבריח הקלי, כ"פ הסוד ג"שהוא ע' ה הק"בקיצור של' ועי. ל"מהרי .47
 .דושהמהם ותשרה עליהם הק

ב כתב כן לענין כלי "ואמנם במ. ]ב"סקנ[ח " וכה]ה"תנה סקכ[ב "במ' עי .48
ה "נראה דה, אבל מאחר והטעם מצד שאין המים מצטננין בו, נחושת

ובלשון . [שלא לשאוב בשום כלי מתכת, וכן נוהגין, בשאר כלי מתכות
מ נראה שהכוונה "ומ, ח מהאחרונים הובא שהנחושת מחמם המים"כה

 ]. אחת

צ "אול' עי, ה חשש בזה שהכלי מפליט טעם למים"צ זללה"ר הגרב"מו .49
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 Ò¯Á ÈÏÎ ÍÂ˙Ï ·Â‡˘Ï]˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ Â‡[ÌÈ˘„Á ,50 ÌÈ„ÁÂÈÓ Â‡ 
‰�˘Ï ‰�˘Ó ÌÂ¯Ó˘˘ ‰ÊÏ.51 

ÌÈÓ‰ ÍÂ˙Ï „È‰ ÒÈ�Î‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ¯‰Ê� , ‡Ï˘ È„Î .לא
ÂÓÓÁ˙È.52 ‰„� ‰˘‡ Ì‰· Ú‚˙ ‡Ï˘ ·ÂËÂ.53 

 · ‡ÌÈ�Ë˜ ÌÈÏÎ ‡ÏÓÈ ,Î· ÂÈÙ· ‰�ÓÈÂ"‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˙Â .לב
Ï‡"È· Û"ÓÈ‚ ˙"ÂÎÂ Ï ,'Î ˙˘Â„˜ ÏÂÁ˙˘ È„Î" ÏÚ ÔÂÂ˙‡ ·

‰ÂˆÓ ˙ˆÓ Í¯ÂˆÏ ÔÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈÓ‰.54 

‰�ÔÂ˘Ï· Ì‡ ÈÎ Ì„‡ ÌÂ˘ ÌÚ ¯·„È ‡Ï ÌÈÓ‰ ˙‡ ‡˘Â  .לג
˘„Â˜‰ ,Â‡˘È Û˙Î· ÂÈÏÚ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú„.55 

ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ÔÈÎÈÏÂÓ˘Î Ì‚ ÌÈÏÎ‰ ÌÈÒÎÓ , ‡Ï˘ È„Î‰ .לד
ıÂÓÈÁ ¯·„ ÌÂ˘ ÔÎÂ˙Ï ÏÂÙÈ,56 · Ì˙Â‡ ÔÈÎÈÏÂÓ˘Î ÔÎÂ ÌÂÈ

 ÔÈÒÎÓ ‰ÈÙ‡‰ ˙È·ÏÌÈÏÎ‰ , È„Î ÚÈ˜¯‰ ˙ÙÈÎ Â‡¯È ‡Ï˘

                                                                                  
וכדמוכח ממה שיש ריח הכלי במים אחר ששהו , ]א אות ג בביאורי�"ג פי"ח[

, ]וכהיום כבר נודע הדבר שמעט חומר מן הכלי נפלט למים[, שם זמן רב
 'ועי, ולא נודע אם הוא מחמיץ, כ הרי יש במים עירוב דבר אחר"וא

ה "ד[ל " ובבה]ב"סקמ[ב "ש במ"וע,  לענין מלח]ה"תנה ס[א "ע וברמ"בשו
 .]נוהגי

ששאב , ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "ר היש"וכן נהג אדמו .50
 . בעצמו בכלי חרס

ה הורה שאין "צ זללה"ר הגרב"ומו. ד"ב סקכ"ובמ, א"א תנה ס"רמ' עי .51
ונודע שכלי חרס . נה לזההכוונה למעט כלי חרס ששמרן משנה לש

 . מצננין המים

 .ח צו אות יח"כ ובא"ב סק"מ .52

 .ח צו אות יז"בא .53

 .ה בקב הישר פרק פט"וכ. חיים לראש אות ו' ף בס"החבי .54

 .חיים לראש שם .55

 .ח שם"ב ובבא"ב תנה סקי"מ' עי .56
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ÈÚ ÂÓÓÁ˙ÈÂ"Ê.57 

 ‡ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ· ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‡, ‰ÏÚÓÏÓ ÈÂÒÈÎ ÏÈÚÂÓ ÔÈ˙ .לה
„ÂÁÏ ,ÈÏÎ‰ ˙Â�Ù„ Í¯„ Ì‚ ˙ÓÓÁÓ ˘Ó˘‰ ÈÎ , ˙ÂÒÎÏ ÍÈ¯ˆÂ

˙Â�Ù„‰ ÏÚ Ì‚ ‰ÙÓ·.58  Ì‰· ËÈ·˙ ‡Ï˘ È„Î Ì˙Â‡ ÌÈÒÎÓ Ì‚
‰„� ‰˘‡ ,ÌÈÓ· Ì˘Â¯ ‰˘ÂÚ ‰Ï˘ ‰Ë·‰˘.59 

 ˘ÚÈ�ˆÓÏˆ ÌÂ˜Ó· ˙È·· ÌÈÏÎ‰ ÔÈ, Ì‰ÈÏÚ ‡Â·˙ ‡Ï .לו
¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ˘Ó˘‰.60 

 .˘Ì‡ ÔÓÊ‰ ¯˜ ‡Ï ÌÂÁÈ�È Û˙¯Ó·, ÈÙÏ ÔÈÓÓÁ˙Ó˘ Ì .לז
ÔÈ‡Â ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰· „Ú ¯Â·ÚÈ˘ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈÏ ÌÏ˘, È„Î 

Â��ËˆÈ˘.61 ‡ÏÂ ÏÈÚÂÓ ˘ÌÁÈ�È ¯¯˜Ó· Â‡ Ô˙È Ì‰· Á¯˜ È„Î 
Ì��ˆÏ.62 

ïîæ ,íå÷î ,äéôàä éìëå 

‡ ˘�Ú· ‰ÂˆÓ ˙ˆÓ ˙ÂÙ‡Ï ÌÈ‚‰Â�ÁÒÙ‰ ·¯.63 ÈÂ" ÔÂÎ .לח

                                    
 .ב"ב סקי"א ומ"א תנה ס"רמ' עי .57

 .ג"ב תנה סקי"מ .58

 .ח פסוק יט"ויקרא פית "ן עה"ברמב' עי .59

 .דגם ביום המעונן יכניסם לבית קודם שתזרח השמש, א"ע תנה ס"שו' עי .60

 .ע שם"שו .61

שגם מה שקיבלו , ונראה טעם הדבר. א אות ג בביאורים"ג פי"צ ח"אול .62
אינו כפשוטו , ל שלא ליקח מן המעיינות אחר הלילה לפי שהם חמים"חז

עינינו הרואות שאין המעיינות שהרי , לחום הנבדק בטמפרטורת המים
וכידוע [, ל לחום פנימי הנמצא במים"אלא נראה שכוונתם ז, חמים בבוקר

ועל כן כשנותנם , ]י חכמי הטבע שיש כמה סוגי מימות"שנמצא כיום ע
על כן לא , במקרר או נותן בהם קרח לא מהני לעשותם כדין מים שלנו

 .יזוז ממה שאמרו רבותינו

 .א"תנח ס .63
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 ‰· ÔÈ‡ˆÂÈ˘ ‰ˆÓ· ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ÈÓÁ‰Ï‰·ÂÁ È„È , ˜¯ ‰˙ÂÙ‡Ï
ÁÒÙ ·¯Ú Ï˘ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï.64 Ú‡Â" ÌÈÓÚË ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î˘ Ù

‰Ê· Ï˜‰Ï,65  ÌÂ˜Ó ÏÎÓ¯Â„È‰· ˙ÂÙ‡Ï ÔÈ‡È˜·‰ , ÔÈ‡ Ì‰Ï
‚‰�Ó‰ ÏË·Ï.66 ÂÓ ‚‰� ÔÎÂ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰Ê· „ÈÙ˜‰Ï ‰ .

¯Â¯· ¯·„‰ Ì�Ó‡ÓÓ ÏÂËÈÏ ‰ˆ¯È Ì‡˘ È‡˘Î ÂÏ‡ ˙Âˆ Ì�
Ì˙Â¯˘Î· ˙Â¯„Â‰Ó , ·¯Ú· ÂÙ‡� ‡Ï˘ ˙ÂˆÓ ‰�˜È˘ ÛÈ„Ú È‡„Â

 Â˘Ú�Â ÁÒÙ¯˙ÂÈ ¯Â„È‰·. 

˘‰Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î" ÌÈÙÂ‡˘ ÚÓÍÏÈ‡Â ˙ÂÚ˘ ˘˘ , ÔÓÊ ‡Â .לט
ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰.67 ÂÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ÔÓÊÓ Â�ÈÈ‰.68 ÂÈ" ÔÓÊ‰˘ ‡

                                    
י תנח "והובא בברכ, אלפים ריג' ב' ו סי"ח, י"ז מכת" בתשובת הרדבה"כ .64

 .ד"סק

: ע שכתב" שדקדק מלשון מרן השו]א"סק[ש עוד "וע, ג"ב סק"במ' עי .65
שאין , "נוהגין שלא ללוש מצת מצוה בערב פסח אלא אחר שש שעות"

 .זה מדינא אלא שכן נוהגין

קרובים ,  אין בקיאין כראוישאםש "וע, א אות ד בביאורים"ג פי"צ ח"אול .66
ועדיף להם לקנות מצות ממאפיה מלעשות , ו"להכשל בחשש חמץ ח

 .בעצמם

פ שנקרב מאוחר "דעיקר זמן הפסח מחצות אע, ד"ב סק"מוב, ע תנח"שו .67
 .יותר

מ מי "ומ,  דזמן חצות משערין מן הזריחה לשקיעה]ש�[צ "באול' עי .68
 ]ג"רלג סק[ר " שיטת המאמיוכל לסמוך על, שקשה לו ורוצה להקדים

שמחשב זמן חצות בחצי הזמן שמעלות השחר עד צאת הכוכבים כשיטת 
שבנקודת חצות חמה בראש כל ' וסובר שמה שאמרו בגמ[, הגאונים

אלא שמתחלת ליכנס לאמצע , אין הכוונה ממש בראש כל אדם, אדם
 אמנם עיין במה שעמדנו. ז מקדים זמן חצות בכחצי שעה"ועי, ]הרקיע

ובראשונים דזמן תחילת שעה '  שמבואר בגמ]בדיני ערב פסח[בזה לקמן 
כשהשמש באמצע הרקיע , שביעית שהוא זמן חצות הוא ענין מציאותי

והוא אמצע הזמן שבין הזריחה , לא פחות ולא יותר, בדיוק ממש
כ לאמצע "והוא מתאים ג, ]וזהו הזמן הנרשם בלוחות[, לשקיעה בדיוק

 דקות 72ש של "אם נחשב מעה, שחר לצאת הכוכביםהזמן שבין עלות ה
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 ˘˘Ó ˙ÂÈ�ÓÊ ˙ÂÚ˘‰ˆÁÓÂ]  ¯Á‡Ï ˙È�ÓÊ ‰Ú˘ ÈˆÁ Â�ÈÈ‰„
ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ[,69Â Ï ·ÂË „Ú ÔÈ˙Ó‰Ú·˘ ‰Ú˘‰ˆÁÓÂ ]  ‰Ú˘

ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ˙Á‡ ˙È�ÓÊ[.70ÂÓ ‚‰� ÔÎÂ "·¯‚‰ ¯" ˆ
‰ÏÏÊ"‰. 

 ‰Ì„Â˜ ‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰Ï ÔÈ˜„˜„Ó ˘È˙ÈÙ‡ ·¯Ú· ˙ÂˆÓ  .מ
ÁÒÙ‰ ,È··˘ ÈÙÏ˘„˜Ó‰ ˙ „ÈÓ˙‰ Ô·¯˜ ‰È‰ ¯„Ò‰ ] ˙ÏÙ˙˘

Â„‚�Î ‰Á�Ó [Ï Ì„Â˜ÁÒÙ Ô·¯˜.71 ÂÓ Ì�Ó‡"·¯‚‰ ¯" ˆ
‰ÏÏÊ"‰Ê· „ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰. 

                                                                                  
אבל אם מחשבים ,  דקות אחר השקיעה72כ של "עד צה, לפני הזריחה
כל , ב"וכיו,  דקות13כ של " דקות לצה72ש של "כגון מעה, באופן אחר

הרי אין נקודת חצות , ש למשך בין השמשות"שיש שינוי בין משך עה
ש "נוי בזה בין משך הזמן שמעהלהסוברים שיש שי, ועל כן. באה בזמנה

 72כ היום מתחיל "וא[, כ"לבין משך הזמן שמהשקיעה לצה, לזריחה
, ]ב"וכיו,  דקות אחר השקיעה72-ומסתיים פחות מ, דקות לפני הזריחה

פ הזמן שבין "בהכרח סוברים שזמני היום ובפרט זמן חצות אין משערים ע
א " וזהו דעת הגר,פ הזמן שבין הזריחה לשקיעה"אלא ע, כ"ש לצה"עה

ר "ש עוד לקמן במה שהארכנו בדברי המאמ"וע. [כנודע, והאחרונים
 ].ע"דדבריו צ

ק רק "והטעם משום דבאמת לא הקריבו התמיד בביהמ. ד"ב סק"מ' עי .69
ק לפי שהיו "דרק אז ניכר הצל בכותלי ביהמ, משש ומחצה ואילך

, :]כח[ ביומא י"וברש' וכמבואר בגמ, ובעינן מכי ינטו צללי ערב, רחבים
 .ש"ע

והטעם לפי שהפסח נשחט . ]צו אות כב' פ[ח "באוב, י מהרוקח"ה בברכ"כ .70
' והתמיד נשחט בז, ]וקטורת של בין הערבים והטבת הנרות[אחר התמיד 

כ זמן "וא, ]ד"ה פסח מקרב א"ופ ,ה"ה ומוספי מתמידי א"פ �"רמב 'עי[, ומחצה
, ז בחל ערב פסח בערב שבת"ולפ. הומחצ' הקרבת הפסח בפועל היתה מז

גם אפיית המצות , ששחיטת התמיד היתה בשש  ומחצה והפסח אחריו
 .יוכלו להקדים

 .צ שם"ובאול, א"ת תנא סק"בשע' עי .71



   ציו� øôã – úåöîä úéôà÷  נר 
 וכלי האפיה, מקו�, זמ�

âé÷

‡Î˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ‰˘ÈÏ‰ Ì„Â˜ ÂÏË·È ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ÌÈÙÂ˘ .מא
Â ÂÏÙÈ˘ ÔÈ¯Â¯ÈÙ‰ ÏÎ ÏÎ˜·„�‰ ˜ˆ·‰‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÏÒÙ�‰Â  ,

‰‡¯È Ï· ¯ÂÒÈ‡· Â¯·ÚÈ ‡Ï˘ È„Î.72  ÏÂËÈ·‰ ˙�ÂÂÎ ÔÈ‡Â
ÂÈ˘ÎÚÓ ÂÏË·˙È˘ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„· ‰¯È¯· ÔÈ‡ È¯‰˘ , ÏÂÁÈ˘ ‡Ï‡

ÂˆÈÓÁÈ˘ Ì„Â˜ ÌÓˆÚ È�Ù· ˙ÂÈ‰Ï Â¯¯·˙È˘ Ú‚¯· ÏÂËÈ·‰.73 

 ÂÏ· Ì‚ ¯Â�˙‰ ÔÈ˜ÈÒÓ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á· Ì‰· ÂÚ�Ú�˘ ÔÈ·Ï.74 .מב

, Ê ‚‰�Ó ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙Ò�Î‰ ˙È·· ˙ÂÙ‡Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È‰ .מג
˙Ò�Î‰ ˙È· ˙˘Â„˜ È�ÙÓ.75 

È¯Ó‚Ï „¯ÙÂÓ ‰È‰È ÁÓ˜‰ ¯„Á˘ ¯˙ÂÈ· ÁÈ‚˘‰Ï Â¯‰ÊÈ  .מד
¯Â�˙‰ ÔÓ ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ÈˆÈ ÌÂ˜ÓÓ ˜ÁÂ¯ÓÂ , ÈÂˆÓ ‰Ê ‡Ï· ÈÎ

˙ÂˆÓ‰ ÏÚ Ì‚ ÚÈ‚ÓÂ ‰ÈÙ‡Ó‰ ÏÏÁ ÏÎ· ÁÓ˜ ˜·‡ ˘È˘ ,
ÒÙ· Ô·ÈË¯Ó˘ÎÂıÂÓÈÁ È„ÈÏ ‡· Á.76  È�È„· ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ

‰ÈÂ¯˘ ‰ˆÓ ÔÈ�ÚÏ ÁÒÙ· ÌÈÏÎ‡Ó‰. 

‰‡ÛÂÚÈ ‡Ï˘ ¯˙ÂÈ· ¯‰ÊÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ì˙È·· ˙ÂˆÓ ÌÈÙÂ ‡·˜  .מה
ÂÎÂ ˙Â�ÁÏ˘‰ ÏÚ ÁÓ˜ ,'˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ· ÏÙÂ� Ï˜· ÈÎ ,

Á‡ Ì‰ÈÏÚ Ô˙Â�˘ÎÂ" È„ÈÏ ‡Â·Ï ÏÂÏÚÂ Ì‰· ˜·„� ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Î
˙ÂˆÓ‰ ·ÈË¯Ó˘Î ÁÒÙ· ıÂÓÈÁ .„·ÏÓ ‰Ê ÏÎÂ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó 

Â˙ÈÈÙ‡Â Â„Â·ÈÚÂ ˜ˆ·‰ ˙ÈÈ˘Ú· ‰ÏÂ„‚ ˙Â‡È˜· , È˜· Â�È‡˘ ÈÓÂ

                                    
 .ח צו אות כב"ג ובא"ע תס ס"שו .72

 .צ שם"אול' עי .73

 .ח צו אות כב"בא .74

 .צ שם"אול .75

מהקמח לפי שהקמח הנדבק בהם  שירחיק המצות ]ו"תנט ס[א "ברמ' עי .76
 .]ה"סקמ[ב "ש במ"וע, כ בתבשיל ומתחמץ"בא אח
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Á Ï˘ÎÈÏ ÏÂÏÚ ‰Ê·"˙¯Î ¯ÂÒÈ‡· Â.77 

ÔÂÏÁ‰ „‚�Î Â˘ÂÏÈ ‡Ï˘ ¯˙ÂÈ· ¯‰ÊÈÏ ˘È , ÌÂÈ· Ë¯Ù·Â .מו
Ô�ÂÚÓ‰ ,˘ÂÏÈÙ‡¯ÂÒ‡ ˙Á¯ÂÊ ‰ÓÁ‰ ÔÈ‡˘ „ˆ· .78  ÔÎ˘ ÏÎÂ

Â· ‡ˆÓ� ¯Â�˙‰˘ ¯„Á· Â˘ÂÏÈ ‡Ï˘ ,¯„Á‰ ÏÎ ÌÓÁÓ˘ , ÈÂ‡¯Â
· Â„ÁÈÈ˘Ù· ˙È"‰ÈÙ‡Ï Ú. 

Ú‡ ıÓÁ Ï˘ ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ÔÈ‚‰Â�" Ù .מז
ÌÂÏÈÚ‚‰˘.79 

ÏÂ„‚ Ô·‡ ¯Â�˙· ‡˜Â„ ˙ÂÙ‡Ï Â�‚‰�Ó , ıÚ Ï˘ ÌÈÏÁ‚·Â .מח
·¯ ÔÓÂÁ˘ ,Â�È˙Â·¯Â Â�È˙Â·‡ ‚‰�ÓÎÂ . ÔÈ��ˆÓ ‰ÈÙ‡‰ Ì„Â˜Â

¯Â�˙‰ Ú˜¯˜ ËÚÓ , ÔÓÊ· Ô‚Â‰Î ˙ÂÈÂÙ‡ ˙ÂˆÓ‰ ÂÈ‰È˘ È„Î
¯˙ÂÈ ÍÂ¯‡. 

äéôàá íé÷ñòúîä 

 ÌÈÏ„˙˘Ó ÌÈ¯·Á‰ ˙ÂˆÓ‰ ˙˘ÈÏ· ÌÓˆÚ· ˜ÂÒÚÏ .מט
Ô˙ÈÈ˘ÚÂ ,‡¯‰ ‚‰�ÓÎÂ" ˙ˆÓ· ÂÓˆÚ· ˜ÒÚ˙Ó ‰È‰˘ ‰Ê· ˘

                                    
 .צ שם"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .77

ה פירש דמה "צ זללה"ר הגרב"ומו. ה"ב סק"ובמ, א"א תנט ס"ברמ' עי .78
שהעננים גורמים לפזר קרני ' שאמרו יומא דעיבא כוליה שימשא פי

 .נגד מקום שאין החמה זורחת אסורולכן גם כ, השמש בכל מקום

 הדף שעורכים עליו כל השנה וכן עריבה ]ז"תנא סי' סי[ע "כתב מרן בשו .79
א והמנהג שלא להשתמש בפסח "שלשין בה צריכין הגעלה וכתב הרמ

. י הגעלה וכן עיקר"בעריבות ודפין שלשין עליהן כל השנה אפילו ע
.  ועוד ראשונים]תקסד' ק כל שעה סיפר[ ובמרדכי ]ב"ל ע[ומקור הדין בפסחים 
. ]קצג' סי[ל " ודרשות מהרי]סימ נח[א מקורו בכל בו "והמנהג שהביא הרמ

א ולא "ה דטוב לחוש לדברי הרמ"צ זללה"ר הגרב"על כן הורה מו
וכן מתבאר , להשתמש במערוכים וכלים שלשים בהם חמץ כל השנה

 .]ק קצב וקצו"ס[ח "מדברי כה
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‰ÂˆÓ ,Â˘‰ ·˙Î ¯·ÎÂ" Ú˘˙Â˘ÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÔÎ, ÏÙË‰Ï 
‰ÂˆÓ ¯·„· ÂÓˆÚ ‡Â‰.80 ˘Ó Ú„Â�Â"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ Î"Ú˘ Ï" È

ÊÂ‰· Ì‚Ù ¯˘‡ Ô˜˙Ó ‰Ê· ÚÈÊÓ˘ ‰ÚÈÊ‰"Ï.81  ÔÈÚ È¯˘‡Â
ÂÓ Ï˘ ˙ÂˆÓ‰ ˙ÈÈÙ‡ ¯„Ò ‰˙‡¯"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" Â˙ÂÈ‰· ‰

Â˙Â‡È¯·· ,˙ÂˆÓ‰ ÏÚ ÁÈ‚˘Ó ‰È‰˘ ,Ì˙ÈÈÙ‡· ÂÓˆÚ· ˜ÒÂÚÂ ,
 ˙„¯Á ÂÏÂÎÂ˘„Â˜¯·„ ¯ÒÁÈ ‡Ï˘  , Ì˘Â¯ Â˘Ú ÂÏ‡ ÌÈ¯·„Â

 ·Ï·‰‡Â¯‰ , È„ÈÏ ‡Â·Ï ‡Ï˘ ˙˘¯„� ˙ÂÊÈ¯ÊÂ ˙Â¯È‰Ê ‰ÓÎ
ıÓÁ Â‰˘Ó . 

, ‰Â¯Ú˘ ˙‡·‰·Â ÌÈ�˘· ÌÈÏÂ„‚ ÂÈ‰È ˙ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ˙ .נ
‰ÂˆÓ ˙ˆÓ ˙ÈÈ˘ÚÏ ÏÂÒÙ ÔË˜˘.82 „Â ‰˘ÚÓ ÏÎ· ‡Â‰ ‰Ê ÔÈ

                                    
ה כשהיה "צ זללה"ר הגרב"וכן נהג מו, ו"ב סק"ב ומ" תס סע"שו' עי .80

 .בבריאותו

מסכת [במשנת חסידים ומקורו . ]צו אות כב[ח " ובבא]ז"סק[ב "הובא במ .81
ולתקן עון הקרי מועיל הזיעה אשר יזיע בעשיית : ל" וז]י"התשובה פ

 , ונשיאות הארון בכתף לקבור המת, כגון מצה של מצוה,תוהמצו
 :]יד-אותיות יא, פ"בדיני עשית המצה בע[ ל בית הבחירה"וז. כ"ע. ה להםוהדומ

מה ו , איש ישראל להשתדל הוא בעצמו ולזרז לעוסקים בהל כלמצוה ע
טוב ומה נעים ללוש הוא בעצמו כי כמה חסידים שלשין ואופין בעצמם 

וכבר קבלנו ', וכו, מצת מצוה ואין מניחין לקרב אשה אצל מצה כלל
ה אשר הוא משפר התיקונים לכפר מאשר "י זלה"מופלא הארמהאור ה

 ומי לנו ,ל בזעת אפו אשר יזיע כל גופו עליה"חטא על הנפש בהוצאת שז
ופוק . ה שהיה משתדל במצה של מצוה הוא בעצמו"ש ע"גדול מהרא

כל כתבי דגדולי ישראל היו טוחנים בעצמם לכבוד שבת ' ש בפ"חזי מ
 אלא בפרהסיא מצוה ,יהם ובטירותםולאו דוקא עושים בביתם בחצר
ש בדוד שהיה מפזז ומכרכר לפני " וכמ,להתעסק לכבוד קונו וזהו כבודו

 .הארון לעיני רבבות ישראל

פ "שאע, ה"צ זללה"ר הגרב"וביאר בזה מו. ד"ב סק"א ובמ"ע תס ס"שו .82
, ז שאני משימור דמצה"עכ, כ ושמרתם"שלענין תרומה נאמר ג

ולזה גדול העומד על גבי הקטן , ה מטומאהדבתרומה הקפידה שישמרנ
כ במצה בעינן כוונת לשמה ולזה לא "משא, שלא יטמאנה שפיר דמי
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‰ÈÙ‡‰ ,ÁÓ˜‰ ÍÂ˙Ï ÌÈÓ‰ ˙�È˙� Â�ÈÈ‰Â ,‰˘ÈÏ‰Â ,‰ÎÈ¯Ú‰Â ,
‰ÈÙ‡‰Â .ÈÂ"¯Â˜È� Ì‚ ‡ÌÈÏÎ‰ .83 

, ˘È ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰˘ ¯Ú�"‰�˘ ‚ ,· ‡È·‰˘ Ú„Â� ‡ÏÂ '˙Â¯Ú .נא
ÏÂ„‚ ‡Â‰ È‡„Â·˘ ‰˜ÊÁ ÏÚ ‰Ê· ÔÈÎÓÂÒ ÔÈ‡ ,˘ ÈÙÏ ·ÂÈÁ

 ıÂÓÈÁ‰ ÔÓ ˙ÂˆÓ‰ ˙¯ÈÓ˘‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‡Â‰.84  ÍÈ¯ˆÂ ‡È·È˘· '
Ú˘· ˙Â¯Â�˜Ê,85 ÈÂ"Ú ÌÈ„Ú È�˘ ˙Â„Ú ‡˜Â„ ÍÈ¯ˆ˘ ‡"Ê.86 

 Â‰ÈÓÂ‡˘ ‰‡¯�"ÂÓˆÚ· ‰‡Â¯ ¯·„‰ ÏÚ· ÔÈ‡˘Î ˜¯ ˙Â„Ú ˆ ,
‡ Â�È�ÙÏ Â‰Â˜„·· Ï·‡"˙Â„Ú ˆ.87  ‰Ê ÔÙÂ‡·Â˘Î Ì‚ ÔÈ‡ ˙Â„Ú

                                                                                  
 .]א אות ו בביאורי�"פי[צ "בזה באול' עי, מהני גדול עומד על גביו

אי מהני בנכרי או ,  לענין הטחינה]ה אי"ד[ל "בבה' ועי. ה קטן"ל שם ד"בה .83
 .וו וישראל עומד על גבי"חש

א "כמבואר ברמ,  ולא בדאורייתא.]נדה מו[בדרבנן סמכינן אחזקה דרבא  .84
' אמנם עי [,]ב"רעא סק' א וסי"לט סק' סי[א "ה במג" וכ,]י"ה וקצט ס"נה ס' סי[

, ל שם שיש ליזהר בזה"כ כתב הבה"וע].  דפליג]מז' חדשות סי[ק "במהרי
ח "וגם בדעת הב, סףח והבית מאיר והחק יו"ם והפר"ה לדעת הרמב"כו

ת בזה בקונטרס נר ציון להלכות פורים לענין "במשנ' ועי. הסיק שם כן
 .קריאת פרשת זכור בנער כזה

זקן שערות היינו ב'  דפסק בסתמא דב]ז"קנה סי' סי[ז "ע אהע"בשו' עי .85
, והביא שיש אומרים דגם בקשרי אצבעות היד והרגל מהני, התחתון

אבל , שבאופן זה נקבה כבר אינה יכולה למאן, ומיהו אינו אלא לחומרא
 דמשמע שיש ]ו"ב מאישות הט"פ[ם "ברמב' ועי. ש"ע, לא להתירה בחליצה
 .ש"ע, ז מאד"ד והרב המגיד תמהו ע"והראב, סימן העליון גם באיש

, אף שפסולות לעדות, הנה גבי קטנה החולצת מבואר דסגי בבדיקת נשים .86
, דאיכא גנאי, ז לענין קטנה"ל דכ" כתב די] ז'ח סי"או[א "הגרע' אבל בתשו

ל ספק "והו, א דחליצת קטנה פסולה מדרבנן"וגם יש לצרף הספק די
יש להצריך , אבל לענין קטן בדבר שהוא בודאי דאורייתא, ספיקא

 .]ב"קסט סקי' סי[ד "ת ביו"והובא דבריו בפ, בדיקת שני עדים כשרים
בעל חבורת המצות בדק הנער ועל כן לכאורה אם בעל המאפיה או  .87

, כלפיו אמרינן לא תהא שמיעה גדולה מראיה, שערות' וראה שהביא ב
כ הוא נאמן לומר שהמצות נעשו "ואח, פ שהוא עד אחד או קרוב"ואע
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 Â˙ÂÈ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‚ÌÈ�˘· ÏÂ„‚ ,ÈÓ„ ¯ÈÙ˘.88  ‡Ï˘Î Ï·‡
˙Â¯Ú˘ ‡È·‰ Ì‡ Â‰Â˜„· , ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡Â�˜Ê ‡ÏÓ˙�· ‡Ï‡ , Â‡

¯�˘ÌÈ�˘· ‰·¯‰ ÏÂ„‚ ‰‡ . 

‡ÂˆÓ ˙ˆÓ ˘ÂÏÏ ‰¯˘Î ‰˘‡ , ‰Ê· ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È Ì�Ó‰ .נב
‰¯‰Ë ÌÂ˘Ó.89 ÙÏÂ" ˙˜ÏÂÒÓ· ÊÂÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ‰¯Â‰Ë. 

ÏÈ·Ë· ÔÈ¯È‰Ê ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ ÂÈ‰È˘ ÌÈÏ„˙˘Ó , È„Î‰ .נג
‰¯‰Ë· ‰· Â˜ÒÚ˙È˘.90 

ÌÏÂÎ Â¯Ó‡È˘ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ‰ÈÙ‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÒÈ�Î· „ÈÓ  .נד
 ˙ÂˆÓ‰ ˜ÒÚ· Â˘ÚÈ˘ ‰Ó ÏÎ˘ Ì‰ÈÙ· ÔÓ Ô˙¯ÈÓ˘·Â ıÂÓÈÁ‰

‰ÂˆÓ ˙ˆÓ Ì˘Ï ‰È‰È.91  ÂˆÁ¯È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯È‰ÊÓÂ

                                                                                  
 .א הנאמן באיסורין"וככל ע, בכשרות

 שהביא מסדר החליצה של רבינו ]שצט' ז סי"ח[א "בתשובת הרשב' עי .88
ם גמורים מריבוי שערות לא בעינן נמי עדות על שאם יש עדי, פרץ

, דבדליכא עדות גמורה על ריבוי שערות, ומשמע. מחזקה השנים אפילו
ל שבעל "אמנם לכאורה באופן הנ. פ בשנים"בעינן עדות כשרה עכ

צ עדות גמורה על "כ שוב א"א, שערות' המאפיה בדק אם הביא הנער ב
 .השנים

, א היו מניחין אשה לקרב למצה כללבבית הבחירה שהחסידים ל' עי .89
 שיש נזהרים שלא להניחן ליגע במצות של מצוה ]ז"תנה סקט[ח "ובכה

וכדמוכח ,  כתב שמן הדין כשרה]א אות ח"פי[צ "ובאול. ואפילו אחר אפיה
ר "וכן נהגו אצל אדמו. ואינו אלא משום טהרה, ע"ובשו' במשנה ובגמ

שכשהיו נשים לשות , ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "היש
 .משום טהרה, היו מקפידים שלא יהיו אלא מבוגרות, הבצק

ר "וכן נהג מו. אות ט, בית הבחירה דיני עשיית המצה בערב פסח' עי .90
 .ה"צ זללה"הגרב

כבר , פ שמן הדין אין צריך לשמה רק במצת מצוה לעיקר החיוב"ואע .91
כמבואר , המצותנהגו ישראל קדושים לעשות שימור לשם מצה בכל 

 .]ה מצת"ד[ל "ש עוד בבה"וע, ]ב"תס סק[ב "במ
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‰„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙ Ì„Â˜ ·ËÈ‰ Ì‰È„È ,] ıÓÁ ÂÏÎ‡˘ ˘È˘ Ë¯Ù·Â
Ì„Â˜[. 

ÌÈ˘È¯ÙÓ‰ ÌÈÎ˙Á Ì‰· ÂÈ‰È ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ È„È ˜Â„·Ï ˘È  .נה
Ì„ Â‡ ‰ÁÈÏ ,˙Â¯ÈÙ ÈÓÎ Ì�È„˘ ,Ú‡Â" È�Ù· ÔÈˆÈÓÁÓ ÔÈ‡˘ Ù

ÔÓˆÚ ,ÓÌÂ˜Ó ÏÎ ÌÚ ·Â¯ÈÚ· ‰ÓÁ‰Ï ÔÈ¯‰ÓÓ ÌÈÓıÈ.92 ÂÂÓ" ¯
·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"‰Î‡ÏÓ‰ È˘ÂÚ È„È ˜„Â· ‰È‰ ‰ , Â„È ÛÎ˘ ÈÓÂ

ÂÚ·Ë· ‰ÓÁ ‰˙È‰ ,˜ˆ·· ˜ÂÒÚÏ ÂÁÈ�Ó ‰È‰ ‡Ï , ‡Ï‡
˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ·.93 

·ÈÓ ÔÈ˜„˜„˘ ¯Á‡˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈÙËÂ˘‰ ÌÈ„È ÔÁÏ˘ ÔÈ˘  .נו
ÔÁÏ˘Ï ,‰ÙÈ ÌÂ·‚�È , Â�Ï ‡Ï˘ ÌÈÓ Ì‰· Â¯‡˘ÈÈ ‡Ï˘ È„Î

‰ÒÈÚ· Â·¯Ú˙ÈÂ.94 È„Î ÌÚË‰ ¯˜ÈÚ Ì�Ó‡  Ì˘ ¯‡˘È ‡Ï˘
ıÓÁ ËÚÓ.95 

                                    
 .ו"ב סקכ"ובמ, ה"ע תסו ס"שו' עי .92

 . א אות ד בביאורים"ג פי"צ ח"אול' עי .93

 שאם לש במים שלא לנו אפילו בדיעבד ]ג"תנה ס[ע "כ מרן השו"במש' עי .94
לסמוך ורק בשעת הדחק התיר , ויש מתירין בשוגג, ויש מתירין, אסור

, שהתיר בנתערבו מים שלא לנו עם מים שלנו' עוד בסעיף ד' וע. עליהם
אבל מלשונו מבואר שאסור לערב מים שלא לנו עם מים שלנו כדי 

אלא שרק אם נתערבו כבר ויש בו , לבטלם שיהיה הרוב ממים שלנו
, והאחרונים פליגי בתרתי. שיעור ביטול של חד בתרי מותר ללוש בהם

צ "שא. ב.  לכתחילה להוסיף מים שלא לנו על מים שלנול דמותר"דס. א
א "ח ובמג"כמבואר בפר.  לבטל חד בתרי וסגי בביטול ברוב בעלמא

אבל כשחסר , ודוקא אם נתערבו קודם הלישה ונתבטלו. ח"ב סקל"ובמ
ואם עירב במזיד אפילו , מים בעיסה אסור להוסיף ממים שלא לנו

 . ]ט"סקל[ב "ז במ"כמבואר כ, בדיעבד אפשר דאסור
ב דבמערב מים שלא לנו יש לאסור היינו משום "ש המ"דגם למ .95

שתוספפת מים בעיסה ללושה היטב אין שייך לחושבה כביטול המים 
כ שיירי טיפות מים הנשארות אחר רחיצת הידים לא "משא, בעיסה
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˘ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ‰ ÂÏÈ˘ÙÈ Â„È¯ÂÈÂ ÌÈÏÂÂ¯˘ „È‰ È�ÂÚ  .נז
‰ÓÂ„ÎÂ ,ÔÎÂ ÌÈ¯�ÈÒ Â¯‚ÁÈ Á ÏÎ ÌÂÙÈÏÁÈÂ"ÌÈÚ‚¯ È , È„Î ‡Ï˘

· ˜ˆ· Â‰˘Ó ˜·„ÈÌ‰È„‚· . ÌÈÏÚÂÙÏ ˘È˘ ÌÂÈ‰ ÈÂˆÓÂ
ÌÈ„ÈÈ� ÌÈ�ÂÙÏË ,˙ÂÁÈ˘Ï ÌÈ�ÂÚ ‰„Â·Ú‰ ˙Ú· Ì‚Â , ÌÈ˙˘Â
‰Ê· Â˘Ú ˙ÂÚ¯ ,Â·Ú‰ ÚˆÓ‡· ÌÈ‰Â˘˘ ˙Á‡‰‰„ , „ÂÚÂ

 ·Â˘ ÌÈ¯·„Ó˘Î ·Â˘Â ‰ÒÈÚ ˙Â‡ÏÓ ÌÈ„È· ÌÈ�ÂÙÏË· ÌÈÚ‚Â�˘
‰ÒÈÚ· ÌÈÚ‚Â�Â ÔÈ¯ÊÂÁÂ ¯È˘ÎÓ· ˜·„�˘ ˜ˆ·· ÌÈÚ‚Â� , ˘ÈÂ

Á˘ ÏÂ„‚ ˘˘Á" ıÓÁ‰ ÔÓ ËÚÓ Â ˜·„�˘ ·¯Ú˙� ¯È˘ÎÓ·
‰ÒÈÚ·. 

‚ "Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯È‰Ê‰Ï ˘È Ì‚˙ ÏÂÙÚ ‰ÚÈÊ Ì‰Ó‡  .נח
‰ÒÈÚ‰ ,Ú‡˘ ˙Â¯ÈÙ ÈÓÎ ‡È‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È˘" ‰�È‡˘ Ù
ÓÁÓ‰ÓˆÚ È�Ù· ˙ˆ ,Ó ÌÂ˜Ó ÏÎ ÌÚ‰ıÈÓÁ‰Ï ˙¯‰ÓÓ ÌÈÓ.96 

Ô˘Ú ÂÏÚÈ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ÔÈ¯È‰ÊÓ „ÂÚ , ÏÂÙÈ ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ .נט
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ Â‡ ‰ÒÈÚ‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ ÔÓ ,ÚÂ" ¯‰ÓÓ ÌÁ ‡Â‰˘ È

ıÈÓÁ‰Ï. 

˘È Ì‚ ÌÈ¯‰Ê� ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ Ì‰ÈÙÓ ˜Â¯ Ê˙�È ‡Ï˘  .ס
˘ÎÊ ÌÈ¯·„Ó‰Ê ÌÚ ‰‰„Â·Ú‰ Í˘Ó·  ,ıÈÓÁÓ ˜Â¯‰ È¯‰˘ .

Î Â�È„ ˜Â¯‰ Ì�Ó‡ÌÈÓ ,˙Â¯ÈÙ ÈÓÎ ‡ÏÂ , ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ÔÈ‡Â
‰· ÔÈ·¯ÂÚÓ ¯·Î˘ ÌÈÓ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ‰ÒÈÚ‰.97 

                                                                                  
דהלא , ויש להוכיח כן. ובודאי מתבטלים בעיסה, שייכא בהו סברא זו

 בשם ]ט"תנט סקכ[ב "וכמבואר במ, נן ידיו באמצע הלישההלש צריך שיצ
או , ולא מצינו בספרי הפוסקים שיעשה כן רק במים שלנו, הראשונים

 .ועיין. שיזהר כל פעם לנגב ידיו היטב

 .צ שם"ובאול, ז"צ סקע"ח ובשעה"ב סקכ"ה ובמ"א תסו ס"ברמ' עי .96

 .ד"ב סקכ"ומ, ה"א וס"ע תסו ס"שו' עי .97
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‡ÈÏÏ ¯ÂÚÈ˘ Â�ÓÓ ÔÈÎ‰Ï ÌÈÏ˜Â˘ ÁÓ˜‰ „Â˜È¯ ¯Á˘˙  .סא
‰ÓˆÚ È�Ù· ˙Á‡ ÏÎ ˙Á‡ ‰ÒÈÚ , ‡ÏÂ ˙�ÓÂÊÓ ‡‰˙˘ È„Î

‰ÈÙ‡‰ Â·ÎÚÈ , ˜ÈÈÂ„Ó‰ ÌÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì„È· ÈÂˆÓ ‰È‰È Ì‚Â
˜ Ï˘ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘· Ô˙ÈÏÁÓ. 

ÔÓÊ·Â ÁÓ˜‰ ‚ÂÒ· ‰ÈÂÏ˙ ÁÓ˜Ï ÒÁÈ· ÌÈÓ‰ ˙ÂÓÎ  .סב
‰˘ÈÏ‰ ,ÁÓ˜‰ ˙ÂÓÎÓ ÈˆÁÎ Í¯Ú· ‡È‰ Â�‚‰�ÓÏÂ. 

ÔÈ�˙Â� ÁÓ˜‰ ‰¯Ú˜‰ ÍÂ˙Ï‰˜È¯Ê· ‡ÏÂ ˙Â¯È‰Ê·,  È„Î  .סג
¯ÈÂ‡· ÁÓ˜‰ Ï˘ ˜·‡ ÛÂÚÈ ‡Ï˘ ,Â„Ú· ¯Â‚ÒÈÂ ¯„ÁÏ Á˙Ù‰ 

ÁÓ˜‰ .Á‡Â" Î ÔÈ�˙Â�˜·‡ ÛÂÚÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰ÎÈÙ˘· ÌÈÓ‰ 
ÁÓ˜‰ ÔÓ.ÓÂ " ÔÈ¯‰Ê� Ó ‰˘ÈÏ ÔÈ· ÌÈÓ‰ Ï˘ ÈÏÎ‰ ÛÈÏÁ‰Ï
‰˘ÈÏÏ. 

ÒÈÚÏ Ô�˙ÈÏ Â�Ï˘ ÌÈÓ Â· Ô˙Â�˘ ÈÏÎ‰ , ˘·È ‡‰È˘ Â¯‰ÊÈ‰ .סד
È¯Ó‚Ï ,Â�Ï ‡Ï˘ ÌÈÓ Â· ÂÈ‰È ‡Ï˘.98 

‡Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú99  ¯ÂÚÈ˘Ó ‰ÏÂ„‚ ‰ÒÈÚ ÁÒÙÏ ÔÈ˘Ï ÔÈ .סה
‰ÏÁ , ÔÂ¯˘Ú Â�ÈÈ‰„]Ó"‰ˆÈ· ˘ÓÂÁÂ ˙ÂÈ�Â�È· ÌÈˆÈ· ‚[ ,

· Â„È· ˜ÒÚ˙Ó „Á‡ Ì„‡˘ ˜ÒÚ‰˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰Â ÔÈ‡ ‰ÒÈÚ
ÔÂ¯˘Ú ¯ÂÚÈ˘Ó ‰ÏÂ„‚ ‡È‰˘ ÏÎ ıÂÓÈÁÓ ‰ÏÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ.100  ÔÎÂ

·Ó¯‰ Â�È·¯ ·˙Î"Ì:101 „·Ï· ‰ÏÁ ¯ÂÚÈ˘ ‡Ï‡ ÔÈ˘Ï ÔÈ‡ . ˘ÈÂ

                                    
ד שמבואר שלא התיר אלא בנתערבו מים שלא לנו "ע תנה ס"בשו' עי .98

, אבל אסור לערב לכתחילה מים שלא לנו עם מים שלנו, עם מים שלנו
 .פ שהרוב ממים שלנו"אע

 .א"תנו ס .99

 .א"ב סק"מ .100

 .א"חמץ ומצה הי' ה מהל"פ .101
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 ÌÈ�Â˘‡¯‰Ó ÌÈ¯·ÂÒ˘ıÓÁ ˘˘Á ˘È ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ·˘.102  ÔÎ ÏÚ
˜ Ï˜˘Ó· ÁÓ˜ ˘ÂÏÏ Â�‚‰�Ó"„Á‡ ‚ , ˙ÂÁÙ ‡Â‰ È‡„Â ‰Ê·˘

‰ÏÁ ·ÂÈÁÏ ¯ÂÚÈ˘ Â· ÔÈ‡Â ÔÂ¯˘Ú ¯ÂÚÈ˘Ó.103 

                                    
 .ב"צ סקי"שעה' עי .102

 דאין ללוש כשיעור ]אות יטצו [ח " ובבא]א"סק[ב " ובמ]א"תנו ס[ע "שו' עי .103
 שהיו נוהגין :]מח[וכן מוכח בפסחים . חלה משום שאין מתעבדת יפה

ח "והוא י, לוגין שהם שלשת רבעי הקב' שהוא ג, ללוש קפיזא קפיזא
ה "וכ, ה"צ זללה"ר הגרב"וכן נהג מו. ג אחד"ביצים קרוב לשיעור ק

 .צ שם"באול

ג ביצים " ששיעורו מ]א"תנו ס[ע "הנה כתב מרן השו .בענין שיעור חלה 
י נתינת מים בכלי ויערה אותם לכלי "ומשערין ע, בינוניות וחומש ביצה

והמים , ויחזיר לתוכו המים שעירה ממנו, ג ביצים"ויתן בכלי מ, אחר
וכלי המחזיקם בדיוק הוא הכלי שאם , ג ביצים"הנשארים הוא שיעור מ

כ "ועולה בקירוב תק, חלהימלאוהו קמח מחטה מצרית יהיה בו שיעור 
ש "פיהמ[ם "ומקורו מדברי הרמב, ]שכה[ד "ע יו"ה בשו"וכ, דרהם מצריים

כ דרהם מצריים של קמח חטה מצרית יש "דבשיעור תק, ]ב"א מ"לעדויות פ
' ב אות א בהל"שמיני ש' א אות יט ופ"צו ש' פ[ח "בבאאמנם @@. שיעור חלה

וכבר תמה על , ז דרהם" תשעי ששיעורו'ח פלאג"פ הגר" כתב ע]חלה
: ל"וז, ח"בהגהותיו על הבא] ראש רבני בבל[ורי 'דברים אלו רבי נסים כד
. כ"ע. ל דכל השיעורים במידה ולא במשקל"דקיי, תמוה הוא מאד בעיני

ועל כן העלה שלא נוכל לסמוך על דברים אלו להקל נגד דברי הפוסקים 
ר "ומו@@. הםכ דר"ולפוטרם מן החלה אם היה בקמח שיעור תק

בשם , ח שיתיישבו עם דברי הפוסקים"ה ביאר דברי הבא"צ זללה"הגרב
כ "ע דשיעורו תק"ש מרן השו"דמ, ה"ר עזרא עטייה זצללה"מרן הגאון ח

כ מוסיפין "ובד, והרי מוסיפין עליו מים, דרהם הוא שיעור הקמח לחוד
, םפ דרה"ונעשו תש, ס דרהם"כ יש להוסיף ר"וא, כשיעור חצי מן הקמח

" עיסה" דשיעור ]חלה' ב אות א בהל"שמיני ש' פ[ח "כ רבינו הבא"וזהו מש
ונמצא דקרובין דבריהם להיות , ז דרהם"המחוייבת בחלה הוא תשע

' פ[ח בלשונו בהלכות פסח "כ רבינו הבא"מש, ב"עדיין צאכן @@. שוין
תר ויו, ם"ך דרה"אין לשין לפסח עיסה גדולה יותר מן תק: ]א אות יט"צו ש

שיעור עיסה שחייבת בחלה :  ושוב כתב,ך"טוב ללוש אותה פחות מן תק
הרי מבואר דשיעור ', וכוכי כן עולה , ם"דרהז "תשעהוא קמח משקל 
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ר "בזה מווביאר @@. ז דרהם"ושיעור הקמח תשע, כ דרהם"העיסה תק

ג ביצים וחומש הוא "דשיעור מ, ל"ח נאה זצ"ה בשם הגר"צ זללה"הגרב
ש "בפיהמ[ם "והנה זה לשון הרמב, ז דרהם" בשיעור תשעכלי המכיל מים

 ומצאתי שהרביעית ,וכבר עשיתי אני מדה בתכלית הדיוק שיכולתי: ]ש�
ומן , האמורה בכל התורה מחזקת מן היין קרוב לעשרים וששה דרהם

ומן החטים קרוב לעשרים ואחד , המים קרוב לעשרים ושבעה דרהם
ומבואר . ל"עכ. 'וכו,  עשר דרהםומקמח החטים קרוב לשמונה, דרהם
הוא שליש פחות משיעור רביעית , ששיעור רביעית בקמח יבש, מזה
 דמידת היבש היא פחות שליש :]עירובי יד[' כ בגמ"וכמבואר ג, במים

שאם , היינו, ז דרהם"ל דמה שאמרו שיעור תשע"כ י"וא, ממידת הלח
עור המחוייב הוא הוא שי, ז דרהם מים"יתנו קמח בכלי המכיל תשע

אלא שיעור הכלי כמה מכיל , אבל לא נתבאר כאן שיעור הקמח, בחלה
הרי יש לנו להפחית ממנו , ואם נבוא לברר כמה הוא משקל הקמח, במים

ז דרהם יעלה בקירוב "כ כשנפחית שליש מתשע"וא, שליש ביחס למים
, כ דרהם בקמח"דלעולם השיעור תק, ונמצא הכל מיושב, כ דרהם"לתק
. ח"ש הבא"וכמ, ז דרהם מים"אלא שהוא כמשקל תשע, ע"שוש ה"כמ
, ף"ל נתפעל מאד מהחישוב המדויק של מרן החבי"ח נאה זצ"והגר[

דהנה רבינו , להוכיח דיישוב זה אמתויש @@]. ל"שהתאים לכל הנ
 דמקור דבריו מספר חיים ]חלה אות א' ב בהל"שמיני ש[ח כתב בהדיא "הבא

והמעיין שם בדברי מרן . א"י ע"ף קבד, א"עי זי'ח פלאג"לראש ממרן הגר
ז "וכתב ששיעורו כ, ף יראה בהדיא דדן לענין כוס של ברכה"החבי
כאשר כל אוקיא היא שיעור משקל , אוקיות וחצי בקירוב' ם והוא ב"דרה

שכל דינר , ז דינרי זהב וחצי מן המים"והוא כשיעור י, ם וחצי"דרה' י
ב " מה שיש שכתבו ששיעור חלה עז"ומזה יצא לציין דלפ, ם וחצי"דרה

שהרי [ם "י דרה"שכיון שהביצה ח, ד אוקיות"ל ע"וצ, ס"הוא ט, אוקיות
ז "ג ביצים וחומש ביצה עולים תשע"הרי מ] הרביעית ביצה ומחצה

ז "ומבואר מכ. ם וחצי"ד אוקיות שכל אוקיה עשרה דרה"והם ע, ם"דרה
כ גם מה "וא, קמחולא על שיעור ה, דקאי שם רק על שיעור המים, ברור

הכל קאי בשיעור , ד אוקיות"ס בשיעור חלה לע"שציין שם לתקן הט
, שהרי החשבון נלמד זה מזה, דדיו לבא מן הדין להיות כנידון, המים

ח לחדש שיעור אחר "כ אחר שזהו כל מקור דבריו של רבינו הבא"וא
ודאי , ושם לא איירי אלא לענין מים, ממה שנתבאר בדברי כל הפוסקים

והכל קאי , יש לנו לומר דאין כוונתו לחדש יותר ממה שנתבאר שם
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Â�‚‰�ÓÁ ¯Ú˘Ï "Ó ÌÈÚ‚¯ ÈÔÓÊ‰ÒÈÚÏ ÌÈÓ‰ ˙�È˙�  , ˘ÈÂ .סו
ÌÈÓ‰ Â�˙�˘ ‰Ú˘‰ ÏÚ ·Ï Ô˙ÈÏ ‰ÊÏ „ÁÂÈÓ ÁÈ‚˘Ó ˙Â�ÓÏ. 

ÂÓ ‚‰� ‰ÈÙ‡‰ ˙Ú·"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‚ ¯ÓÂÏ ‰" ˜ÂÒÙ‰ Î .סז
˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â , Ì˘Ï ÌÈ˘ÂÚ˘ ‰ÏÈÁ˙· Â¯Ó‡˘ ‰Ó „·ÏÓ

‰ÂˆÓ ˙ˆÓ ,‰Ê ˜ÂÒÙ ÌÈÈ˜Ó ‰˙Ú˘ ÈÙÏ ,Ê¯ Â¯Ó‡˘" Ï
È ‡Ï˘ ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘ÂÂˆÈÓÁ ,Â˘ ¯˘Ù‡Ó ‡È‰‰˘Ú ˙Âˆ 

‡˙ÈÈ¯Â‡„.104  

˙ „·˜ ÚÓ‰Ï ¯‰ÊÈ·· ‰�„·ÚÈÂ ‰ÒÈÚ‰ ÏÎ·„ ‡˙ ‰·ˆ˜  .סח
˙Á‡ ,Á‡ ˜¯Â Â„·Ú� ‡Ï˘ ÌÈ¯Â¯ÈÙ Â¯‡˘È Ì‡˘"Ìˆ·˜È Î , ˘È

                                                                                  
ונמצא , ולעולם בקמח יש להפחית שליש כמבואר, לשיעור המים

, השיעור במידות זמננוולענין @@. ל"וכנ, ם"כ דרה"השיעור קרוב לתק
,  גרם1664כ דרהם עולים "ותק,  גרם לערך3.2הנה כל דרהם משקלו 

ע "פ השו"לה לברך עליו למנהג הספרדים עוזהו שיעור הקמח לחיוב ח
, מים'  ג2400- כוסות ל12מים יעלו '  ג200ובכוסות המכילות . ם"והרמב

וכשמוסיפין מעט ',  ג1600-ושיעורן בקמח שהוא פחות שליש עולה כ
וכהיום ]. ובסולת השיעור שונה[, יותר מזה הוא השיעור לחיוב חלה

נר ציון לחודש ' עי[,  גרם3ם הוא כמעט "שנתברר ששיעור משקל הדרה
 גרם קמח רשאין 1560כ בשיעור של "א, ]שבט מה שהארכנו בזה

 .להפריש חלה בברכה

חכמים הראשונים היו נזהרים בדגן שהיו : ל" שכתב וז]לאוי עט[ג "סמ' ועי .104
או עליו מים שלא ואוכלין ממנו בפסח לשומרו משעת קצירה שלא יב

 , ושמרתם את המצות,"על מקרא זהואסמכוה ", יהא בו שום חימוץ
ומשמע לכאורה . כ"ע. כלומר הזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חימוץ

נאמר בתורה : ]ט"ח וה"ה מחמ# ומצה ה"פ[ם "ולשון הרמב. שאינו אלא מדרבנן
, ושמרתם את המצות כלומר הזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חמוץ

שאוכל ממנו בפסח שלא  צריך אדם ליזהר בדגן "אמרו חכמים"פיכך ל
לעיל ' ועי. כ"ע. יבוא עליו מים אחר שנקצר עד שלא יהיה בו שום חמוץ

, שהוא רק שמירה מן החימוץ, ת לחלק בין שימור החיטין והקמח"במשנ
או לשם , לבין שמירת העיסה דשם בעינן כונה חיובית לשם מצת מצוה

 .ע דאורייתא"ע אם בזה הוי מ"ויל. מצה דפסח
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 ıÈÓÁ‰Ï ÔÈ¯‰ÓÓ Ì„·ÚÏ ÏÈÁ˙‰ ¯·Î˘ ¯Á‡˘ ˘ÂÁÏÂÏÈÙ‡ 
Á ÍÂ˙" ÈÌÈÚ‚¯.105 

··ˆ˜ ‰È ‰Ê ÌÚËÓ Ï„˙˘‰Ï‚" Î ÂÚ‚È ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ˘  .סט
„È·È ˜¯ ÌÏ¯Î‰Í¯ˆ�‰ Á , ¯‡˘‰Â Â˘ÚÈÚ" ÌÈÎÂ¯ÚÓ‰ È

 ˙Î˙Ó ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈ„„¯Ó‰Â ‡È‰˘˙��Âˆ ,ÚÂ"˙Î˙Ó ˙Â�ÁÏ˘ ‚ ,
ÈÚ˘ È„Î"Î ˜ˆ·‰ ÌÓÁ˙È ‡Ï Ê"ÌÈ„È· ˘ÂÏÈ�˘Î ÂÓÎ Î. 

È·ÂÚ· ˙Â˜„ ˙ÂˆÓ‰ ˙Â˘ÚÏ Â�È‚‰�ÓÎÚ·ˆ‡ Ú·¯ , ÂÈ‰È˘Â  .ע
 Í¯„Î ˙ÂÎ¯˙Ù ,ÌÈ�ÂÓ„˜‰Â Â�È˙Â·‡ ‚‰�ÓÎ , ˙‡¯˜� ‰ˆÓ‰˘

'ÌÁÏ'È�ÂÚ .106· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ ‰ÈÙ‡‰ Ì„Â˜ ¯Â�˙‰ ËÚÓ Ô�ˆÏ ‰Ê ,
                                    

 דבצק שנתחמם בידים אם יניחוהו בלא עסק מיד ]ג"תנט ס[ ע"שו' עי .105
 .]ה ואחר"ד[ל " ובבה]ח"סקי[ב "ש במ"וע, יחמיץ

כ שיעור "וא, מצות מעשרון'  שהיו נוהגין לעשות ג]ז"תעה ס[א "ברמ' עי .106
ה "צ זללה"ר הגרב"וכבר היה מעשה שיצא מו.  גרם500-כל מצה היה כ

ופגע בו אחד מגדולי , ווה עטופות בידוומצות המצ, ממאפית המצות
עדיין לא : ה"ר זללה"והשיבו מו, ושאלו על עובי המצות, חכמי אשכנז

וכן נהג הסבא . ל"וכנ, א"הגענו לעובי המצות שהיו נוהגין בימי הרמ
ר "ומעשה שהיה האדמו, א"קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זיע

, לאכול ממצות שלוואמר לו שרוצה לזכות , ממונקטאש בפסח אצלו
על כן נמנע ,  לאכול מצות רכות]בגליציה[אבל כיון שאין מנהג ארצותם 

, ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "ר היש"ואדמו. ואינו אוכל מהם
וכן , נהגו לעשות המצות עבות קצת כמנהגינו, ועוד מאבותינו ורבותינו

עשיית המצות שדנו לענין ' כדמשמע בגמ, נהגו בזמן חכמי התלמוד
אוהל מועד שער פסח , מח' כל בו סי[בראשונים ' ואמנם עי. עבות יותר מטפח

 ]ועוד, א טירנא סדר הגעלה ולישה אות פב"מנהגי� לר, אבודרה� בסדר ההגדה, אות ד
והיינו גם שלא [, ד שמצוה לעשות המצות דקות"שכתבו בשם הראב

לאפוקי מצות שהם אבל כוונתם , ]ש בדבריהם"ע, ל"א הנ"כדברי הרמ
שגם הם דקות , ולא לאפוקי המצות הרכות שלנו, עבות ביותר כלחם

' א סי"ח [ז"פ בדברי הרדב"וכן יל[, חשובות כלפי מה שדיברו הראשונים
שהרי ידוע שבתימן , ]קלט' ב סי"ח[ת פעולת צדיק "ל בדברי שו"וכן צ, ]תצד

ת שנוהגין בהם וענין המצות הדקות הנכססו]. היו אופים מצות רכות
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˘ È„ÎÈ ÂÙ‡È·ËÈ‰ ,‰ˆÓ‰ È·ÂÚ· Ì‚ , ÌÈÓÚÙÏ˘ ÔÓ ˙ÂÙ‡�
 ÌÂÁ‰‰ËÓÏÓÂ ‰ÏÚÓÏÓ ,‰Ù‡� ‡Ï˘ ˜ˆ· ¯‡˘� ÌÈ�Ù·Â , ˘ÈÂ

‰Ê· ¯È‰Ê‰Ï ,˙¯Î ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰˘.107]  ˙ÂÒÒÎ�‰ ˙Â˜„‰ ˙ÂˆÓ·Â

                                                                                  
ת גן המלך לבעל "נראה שמצינו זכרונו בספרי הקדמונים רק בשו, היום

 מדינא ,בפסח שעושין מצה לאב: ל"ש שכתב וז"ע, ]סד' סי[הגינת ורדים 
 שהיא כיון ,מזונות מיני בורא עליה לברך סניןיכ כפת לדונה ראוי היה

 מברכין ,הפסח חג של לחמו זו מצה להיות אמנם ,וכוססין ניקודים יבשה
 דהבו משום מ"במ עליה מברך בשמן טגנוה אם מ"ומ .המוציא עליה
 שום בלא בעיניה עדין כשהוא פת דין לה לתת ודיינו ,עלה לוסיף דלא
 . כ"ע. פסח של לחמו היא דאז ,שינוי

, ומה שאמרו שאין חוטין נמשכין מהם. ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .107
כי דוקא בצק שנילוש , ה שאינה ראיהנרא, והוכיחו מזה שנאפה היטב

בזה אם אחר , וקודם האפיה היו חוטין נמשכין ממנו, היטב במים מרובין
אבל בצק של המצות , מוכח שנאפה, האפיה אין חוטין נמשכין ממנו

וגם קודם האפיה לא היו חוטין נמשכין ממנו , שנילוש במיעוט מים, שלנו
אין חוטין נמשכין ממנו אחר אין ראיה ממה ש, מחמת צמיגותו ויבשותו

 שאם ]ג"תסא סקי[ב "עוד במ' ועי@@. שבאמת נאפה היטב, האפיה
תוחב אצבעו במצה ואם לא נדבק בו , מסתפק אם חוטין נמשכין או לא

ב שאין זה סימן אלא "אמנם מלבד מה שכתב המ, בצק מוכח שנאפתה
גם נראה פשוט שאינו אלא , בהיות המצה חמה ולא אחר שנצטננה

, בבצק כזה שקודם אפייתו אם תוחב בו אצבע היה נדבק בצק באצבעו
שרצו ויש @@, אין שום ראיה, אבל בבצק שגם קודם לא היה נדבק

ב "ש במ"וכמ, שוב מוכח מזה שנאפתה, שכיון שקרמו פני המצה, לומר
, שאם קרמו פני המצה הוא סימן שכבר נעשית לחם ונאפתה, ]ו"ש� סקט[

יביט , ל"י תחיבת אצבע כנ"א לבדוק ע"ושוב אצה אם נצטננה המולכן 
, יש להתירה, היטב בלא ספק ואם יראה שנקרמו פניה ,בפני המצה

 דמשמע ]ח"תסא סק[ר "ע בא"וע, ]פ' ח סי"תנינא או[י "ומקור דבריו מהנוב[
אמנם @@]. שאין זה מוחלט לסמוך על קרימת פנים כשחוטין נמשכין

, ]ה"רנד ס[ע "ש המציינים בשו" ביאורו כמהנה שיעור קרימת פנים נראה
שיעלה על פני הלחם קרום  שהוא כ]א"ש� סי[ה בערוך השלחן "וכ

כלומר שקרמו :  שכתב:]שבת יז[ז במאירי "וכעי, וקליפה מחמת האש
שאין כוונת הדבר , והיינו, וקפאו פני החררה שהם כלפי אויר התנור
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ÈÂˆÓ Â�È‡ ‰Ê ˘˘Á.[ 

Ì„Â˜ ˜ÒÚ ‡Ï· ˙ÂˆÓ‰ ÂÁÂ�È ‡Ï˘ ¯˙ÂÈ· ¯‰ÊÈÏ ˘È  .עא
¯Â�˙Ï Ô˙ÒÈ�Î.108 ˘ ‰ÓÂÛ˘Ù˘Ï ˜ˆ·‰ ÏÚ Â„È ¯È·ÚÓ , Â�È‡

 ‡¯˜�˜ÒÚ, ‰·¯„‡Â ÌÈ„È· ÂÓÓÁÓ È¯‰.109˘Î Ì‚Â  Ï‚Ï‚Ó
˜ˆ·‰ ÏÎ· ˜ÒÚ ‡¯˜� Â�È‡ ˘Á�Î ÍÂ¯‡ ‡Â‰˘ ˜ˆ·‰, ‰Ê ÔÈ‡Â 

ıÂÓÈÁ‰ ÚÂ�ÓÏ ÏÈÚÂÓ.110  ÂÏÚÈ ‡Ï˘ ¯È‰Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚ
 ˜ˆ· ÔÁÏ˘Ï˘ Ì„Â˜Ì„È·˘ ˜ˆ·‰ ¯Ó‚� , ‰‰˘È ‡Ï˘ È„Î
Â˙˜ÂÏÁ Ì„Â˜ .˘Ï ÌÈÏÚÓ˘ ˘ÈÂ· ÔÁÏ '‚ ' ÌÈÏ‚Ï‚ÓÂ ˙ÂÒÈÚ

ÌÏÂÎ ˙‡ Ì„È· ,ÌÈÎ¯ÂÚ‰ Â�Ù˙È˘ „Ú ÔÈ˙ÓÓ ˜ˆ·‰Â ,Â ˘È
‰Ê· ¯‰ÊÈÏ. 

˘ÁÓ ‰�Î¯ÚÈÂ ‰ˆÓ‰ ¯·˘È ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ , ÌÚÙ· ‡Ó„˘ .עב
 ‰· ÂÈ‰ÈÂ ‰ÙÈ ‰�Î¯ÚÈ ‡Ï ‰È�˘˜ÌÈÏÙ . ¯Â�˙‰˘Î Ì�Ó‡‡ÏÓ ,

                                                                                  
 שהשכבה העליונה שונה אלא, שנשתנה צבע הבצק מלבן לכהה יותר

וזה , שנתקשתה ונעשית כמין קליפה, במהותה מהשכבות התחתונות
אלא כאשר לא יהיו חוטין ] בתנור המתאים לאפיה[באמת לא ייעשה 

פ שנשתנה "אע, אבל במצות שנתנום בתנור חם ביותר, נמשכין בתוכה
ג כי עדיין אם היה הבצק מסו, צבע הבצק החיצון אינו בכלל קרימת פנים

אם , ודוגמא לדבר[, גם עתה היו חוטין נמשכין בו, שחוטין נמשכין ממנו
, הרי ישתנה צבעו החיצון, יניחו בצק זמן מועט מאד בתוך אש ממש

ובודאי יישארו בו חוטין , ז נראה פשוט שאינו בכלל קרימת פנים"ועכ
, ובפרט דבעינן קרימה מעלייתא, פ מכלל ספק לא יצא"ועכ, ]נמשכין

הוא ספק דאורייתא , שאם נסתפק לו אם קרמו פניה, ב" שם במוכבר כתב
ע "וע. ט" ואסור אפילו בהפסד מרובה ומניעת שמחת יו,לכמה פוסקים
 .]נה' ו סי"ח[בשבט הלוי 

 דבצק שנתחמם בידים אם יניחוהו בלא עסק מיד ]ג"תנט ס[ ע"שו' עי .108
 .]א אות ה"פי[צ "ולובא, ]ה ואחר"ד[ל " ובבה]ח"סקי[ב "ש במ"וע, יחמיץ

 .ב"ב תנט סקכ"מ .109

 . ה"צ זללה"ר הגרב"מו .110
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‰ˆÓ‰ ıÈÓÁ˙˘ ‡¯ÈÂ , ‰ÏÈˆ‰Ï È„Î ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ
ıÂÓÈÁÓ.111 ÓÎ ˙ÂˆÓ‰ ÔÈ‰Â˘ Ì‡ Ì�Ó‡ ‡Ï· ˙Â„„Â· ˙ÂÈ�˘ ‰

˜ÒÚ ,Ï˜Ó‰ ÏÚ ˙ÂˆÓ ‰ÓÎ „ÈÓÚ‰Ï ÔÂ‚ÎÂ ,˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡.112 

Ì�ÂÈ˜�· „‡Ó ¯‰ÊÈÏ ˘È ÌÈ¯¯ÂÁÓ‰ , Ì˙Â‡ ÌÈ�·ÏÓ˘Î Ì‚Â .עג
˜ÓÂÚ‰ „Ú ÔÂ·ÈÏ‰ ‰È‰È˘ ÁÈ‚˘‰Ï ˘È . ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈÂ

È¯Ó‚Ï Â��ËˆÈ˘ „Ú Ì‰·. 

, ‚Â�˙‰ ÈÙ· ÏÏÎ ˙ÂˆÓ‰ Â„ÓÚÈ ‡Ï˘ „‡Ó ¯‰ÊÈÏ ˘È Ì¯ .עד
Á‰Ï ˙Â¯‰ÓÓ Ê‡˘ ÈÙÏıÈÓ.113  ÌÂ˜Ó· ¯Â�˙‰ „ÂÓÚÈ ‡ÏÂ

‰ÎÈ¯Ú‰Â ‰˘ÈÏ‰ ,¯Á‡ ¯„Á· ‡Ï‡.114 

 ÍÙ‰Ï ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì‡¯Â�˙· ˙ÂˆÓ‰, ÔÎÙÂ‰Ï ¯‰ÊÈÏ ˘È  .עה
˙ÂÊÈ¯Ê·Ì‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ï· ¯Â�˙‰ ÏÏÁ ÍÂ˙· Ì‰˘Î  , Ì‚Â ‡Ï˘

ÈÂÙ‡ „Á‡ „ˆ ˜¯˘Î Ì„È· Â‰˘È , ˙ÂˆÓ· ‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˘È Ë¯Ù·Â
˙Â·Ú‰.115 

ÌÈÓ· ˜¯ ÌÈ„È‰Â ÌÈÏÎ‰ ıÂÁ¯Ï ¯‰ÊÈÏ ˘È˜È� ÈÏÎÂÈÂ , ‡ÏÂ  .עו
Â„ÎÂ ‰Ó‡ Â‡ ÔÂ·Ò· ,'Â ÌÈ„È· Ì‰Ó ¯‡˘� ÌÈÓÚÙÏ˘ ¯˘Ù‡

                                    
 .ב"א תנט ס"רמ .111

, ע דמיד ממש מחמיץ" שכתב דודאי אין כוונת מן השו]ש�[צ "אול' עי .112
ועיקר כוונתו שמחמיץ מיד היינו קודם שיעור , אלא שעלול להחמיץ

מכל , ]ח"קיס[ב "ש במ"ועל כן אף שלכתחילה ודאי יש ליזהר כמ, מיל
ובפרט במצות שלנו , מקום אם לא שהו המצות יותר על דקה אין לחוש

, שנתחמם הבצק פחות' ובנערכו על שלחנות מתכת וכדו, שהם דקות
 .ש עוד בזה"וע

דלכתחילה ודאי יש ליזהר שלא תנוח אפילו רגע , ב שם"ע ובמ"בשו' עי .113
 .אחד

 .מועד לכל חי סימן יא אות יז .114

 .א אות י בביאורים"צ פי"אול .115
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˘ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓÂ ÛÈ¯Á ‡Â‰.116  Ì‰· ÌÈ˜�Ó˘ ˙Â·‚Ó‰Â
˙Â˘„Á ÂÈ‰È˘ „‡Ó ¯‰ÊÈÏ ˘È ÌÈÏÎ‰ , ÌÂ˜Ó· ÌÈ˙�È· ˙ÂÁ�ÂÓÂ

È˜� ,¯ÈÈ�· Â˘Ó˙˘È Â‡. Â· ÔÈ‡˘ ¯ÈÈ� ‡˜Â„ Á˜ÈÏ ¯‰ÊÈÏ ˘È Í‡ 
˘˘Á ÌÂ˘.117 

, ÌÚ Ì˘ ÌÈÎÏ‰Ó ÌÈ�Ë˜ ÂÈ‰È ‡Ï˘ ÂÁÈ‚˘ÈÌ‰È„È· ıÓÁ  .עז
ÌÈ„„ˆ ¯‡˘ÓÂ ‰ÏÚÓÏÓ Â‡ , Ì˙Â‡ ÔÈ‡È·Ó˘Î ÌÈÓÚÙ ÈÎ

˙ÂÂˆÓ· ÌÎ�ÁÏÂ ‰ÂˆÓ ·Â·ÈÁÏ ‰ÈÙ‡‰ ˙Â‡¯Ï ,ÈÂˆÓ  Ì�È‡˘
ıÓÁÓ ÌÈÈ˜�. 

ÏÂÙÎ ‰ˆÓ]Ó Ì„Â˜‰ÁÒÙ[ , Ú·ˆ‡ È·ÂÚÎ ¯ÈÒ‰Ï ˘È‰  .עח
Î ‡Â‰˘-2Ò " È„„ˆ ÏÎÓ ÓÏÂÙÈ˜‰ ,˙¯˙ÂÓ ‰ˆÓ‰ ¯‡˘Â.118 

‰ Â˜·„� Ì‡Â˜È¯Ó‚Ï ÌÈÏÙ ,˙�˘ ÈÂˆÓ˘ ÂÓÎÂ˜· ‰ÏÙ „Â·ÈÚ
ÏÂÙÈ˜‰ Ì˘Â¯ ˜¯ ¯‡˘�Â ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ‰„„¯˙� ·Â˘Â ˜ˆ·‰ ,

˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ‰‡¯�.119 

                                    
 שלא ליתן שום ]ו"תנה ס[ע "וכבר כתב בשו, ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .116

 שאפילו ]ח"סקמ[ב "וכתב במ, תבלין במצה לפי שהוא חם ומחמם העיסה
נ יש לחוש שהסבון ושאר חומרי "וה, של פלפלין מחמיץ הכל' קורט א

 . ניקוי חשיבי חריפים לענין החמצה

ויש שהיו עושים בתחילה . ויש לבדוק מקורו, מילן בניירשלפעמים יש ע .117
וסמכו שגם השאר , רק בדיקה מידגמית בניירות שהיו בשימוש המאפיות

. ופעם אחת נמצא שהיה חלק משאר הנייר עם עמילן, אין בהם עמילן
גם יש בזמננו . ועל כן שינו לבדוק היטב כל נייר ונייר שנוגע במצות

שטוחנים אותם ועושין , של ניירות משומשיםניירות המיוצרים מעיסה 
, ואם היו בתחילה בשימוש במאפיות, מהם עיסה ושוב מייצרים מהם נייר

 .ויש לבדוק מקור כל נייר שלוקחים למאפיה, הרי יש בהם פירורי חמץ

 .א אות יא"צ פי"ובאול, ב"ב סקל"ובמ, ה"א תסא ס"רמ' עי .118

ובודאי , ם שאין האור שולטא מבוארת שיש לחוש רק במקו"לשון הרמ .119
שצידד להקל דאין דין דבוקה , ]ה אי"ד[ל "בבה' ועי. שבזה האור שולט
ז חשיב "אבל בדבוקות עד שנושכות זמ, ז בלא נשיכה"אלא בנפרדין זמ
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ÂÚÈ˘· ÔÂ˙Á˙‰ „ˆÂ ÔÂÈÏÚ‰ „ˆ Â„¯Ù˙�˘ ‰ÁÂÙ� ‰ˆÓ¯  .עט
 Ú·ˆ‡ ·ÁÂ¯Î]Î-2Ò "Ó[ ,‰ÏÂÎ ˙‡ ¯ÂÒ‡Ï ˘È , ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ·

‰È˙Âˆ˜· Ì‡ ÔÈ·Â ‰ˆÓ‰ ÚˆÓ‡·.120  ‰˜ÏÁ� ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡
ÏÏÎ , ‰˙ÈÚˆÓ‡· ‰‰·Â‚ ÁÙ˙˘ ˜¯] Â·È·Ò˘ ¯‰Î¯Â˘ÈÓ[ , Â‡

 ˘È˘]‰·Ú ‰ˆÓ·[�‰ ¯ÂÚÈ˘· ÏÏÁ " ˜ÏÁ ‰ÏÚ˘ ‡Ï· Ï
‰ÏÚÓÏ ˜ˆ·‰Ó ,Â·È·Ò ‰ÏÈË� È„ÎÂ ÁÂÙÈ�‰ ˜¯ ÔÈ¯ÈÒÓ , ¯‡˘‰Â

¯˙ÂÓ.121 

˘Ú ‰ÏÁ ÔÈ˘È¯ÙÓ ‰ÈÙ‡‰ ¯Á‡"ÏÒ ÛÂ¯Èˆ È , ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó .פ
„ÂÁÏ ‰ÒÈÚ ÏÎ· ‰ÏÁ ¯ÂÚÈ˘ , ÈÏÎ· ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ

„Á‡ ,ÔÙÂ‡· ‰ËÓÏÓÂ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÙÓ· Ì‰ÈÏÚ ‰ÒÎÈ Â‡ ‡Ï˘ 
ÌÂÏÎ Ì‰Ó ‰Ï‚˙È.122 

 Î¯·‰ ÁÒÂ�"‰ÓÂ¯˙ ‰ÏÁ ˘È¯Ù‰Ï Â.123‰ ‡˜· .פא

ÈÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ Û¯ˆÏ ˜„˜„Ï ˘È,124  Á˜ÈÏÂ· .פב
 Ì‰· ˘È˘ „Á‡ Ì„‡Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ‡˜Â„ ‰ÏÁ‰

ÂÎÏ ‰ÏÁ· ·ÈÂÁÓ‰ ¯ÂÚÈ˘"Ú , È„Î Ï·Ë ËÚÓ Ì‰Ó ÁÈ�‰ÏÂ
 ÌÈ¯ÂÚÈ˘Ï ˙Â˜ÏÁ˙Ó‰ ˙ÂˆÓ‰ ¯‡˘ ÏÚ Ì‚ ‰ÊÓ ˘È¯Ù‰Ï

ÏÁ ·ÂÈÁÓ ÌÈ�Ë˜‰‰.125  Ì�Ó‡ÂÎ Ï˘ ˙ÂÏÚ·· ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ˘

                                                                                  
א "ואמנם בחזו, אלא שלא רצה לסמוך להקל בלא עוד צד להקל, כאחד

מעלה עדיף טובא אבל נראה שבאופן הנזכר ל,  חלק בזה]י"קכב סק[
 .ע"ויל. מנושכות

 .צ שם"ד ואול"ג וסקל"ב סקל"א שם ומ"רמ' עי .120

 .צ שם"ב ואול"מ' עי .121

 .ח צו אות יט"ה והסל ובבא"ל ד"ז ובבה"ב סק"א ובמ"ע תנז ס"שו' עי .122

 .ח צו אות יט"בא .123

מ אפשר שיצטרפו "מ, דגם הלוקח מצות בשיעור שאין בו כדי לחייב .124
 .מצות אחרות ויבואו לחיובכ בביתו עם "אח

לפי שמצות של שני בני אדם שאין לכל אחד שיעור חלה אין מצטרפות  .125
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‰¯Â·Á‰ È�· ¯‡˘Ï ¯ÎÂÓ˘ „Á‡ Ì„‡ , Ïˆ‡˘ ˙ÂˆÓ Â‡
ÌÈ¯ÁÂÒ‰ ,‰ˆ¯È˘ ‰ÊÈ‡Ó ˘È¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ ÔÙ¯Èˆ˘ ¯Á‡.126 

Á ¯Á‡Ï˘ ˙ÂˆÓ"ÈÌÈÚ‚¯  , Â‡˙Â¯Á‡˜Ó˘  ÏÚ ÌÈ„ÈÙ .פג
Ì˙·Â¯Ú˙ ,ÎÂÔÎ˘ Ï˙ÂÏÂÙÎ‰Â ˙ÂÁÂÙ�‰  , È„Î ÌÙ¯ˆÏ ÔÈ‡

‰ÏÁ Ô‰Ó ˘È¯Ù‰Ï. 

 ïéðòá'íëì ' úåöîá 

 Ì‰È¯˘‡ ·¯ ÔÂÓÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ ˙ÂÂˆÓ· ÔÈ¯„‰Ó‰ Ï‡¯˘È .פד
 ˙Â¯„Â‰Ó ˙ÂˆÓ ˙Â�˜Ï È„Î]ÁÒÙ‰ È�È�Ú ¯‡˘Â[ , ‡È¯Â‚�Ò ‡È‰Â

Ì�ÂÓÓ ÏÚ ÌÈÒÁ Ì�È‡˘ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ , ‰Ó· ÌÈ�ÈÓ‡ÓÂ
Ê¯ Â¯Ó‡˘"Ï127 ÂÎ ÂÏ ÔÈ·Âˆ˜ Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ÏÎ ' ıÂÁ
 ˙Â‡ˆÂ‰ÓÂ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ÂÈÂ ˙·˘"Ë¯Â "Á,128 ¯Ó‡� Ì‰ÈÏÚ˘ 

· Â�ÈÓ‡‰Â ÈÏÚ ÂÂÏÚ¯ÂÙ È�‡Â È.129 ‰ÂÊ· Â¯Ó‡Â" Ï„˙˘Ó‰˘ ˜
‡ÏÓ ÌÂÏ˘˙· ‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÈÂ‡¯Î ‰ÂˆÓ· ,Ì�ÈÁ· ‡ÏÂ , È„Î

Ú˘ ‰ÎÊÈ˘"‰˘Â„˜ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ Í˘ÓÈ˙ ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È.130  ÔÎÂ

                                                                                  
 .ה"צ זללה"ר הגרב" מו–לחייב בחלה 

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .126

 .א"ביצה טז ע .127

מזונותיו של אדם קצובין לו מתשרי עד תשרי חוץ : ונתנו בהם סימן  .128
, אשי חדשים'ור, בת'וש, ד תורהלמו'והיינו חוץ מהוצאות ת, י"מתשר

ה "ר רבי מאיר אבוחצירא זצוקללה"וכמו שרמז בזה אדמו. מים טובים'וי
בתשרי נכי חושבנא משמיא יהבו "ל אלוקים עוזנו בלשון -בפיוטו א

 .'וכו, "לנא

 .ב"שם טו ע .129

א ְו: ]א"ד� קכח ע[ק בפרשת תרומה "ל הזוה"ז .130 ֵריׁשָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַתח ַרּבִ , ָאַמרּפָ
רוָמִתי ְקחו ֶאת ּתְ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ּתִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ּ ּ ְּוִיְקחו . ּּ

ִמְצָוה, ִלי ְדָלא ּבְ ּתַ ַּהאי ַמאן ְדָבֵעי ְלִאׁשְ ִריך , ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְדָלא ּבֵ ּתַ ְוְלִאׁשְ ּ ּּ ּ

יה , ּהוא ַדל ּבֵ ּתָ ִּאְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ֵריָקַנָייא וְבַמָגָנאְ ּּבְ ּ ֶּאָלא ִאְצְטִריך ֵליה , ּ ְ ּ
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Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú ,ÂÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ıÓ˜È ‡Ï˘"Ë.131 Â�È·¯ ‚‰�ÓÂ 
ÊÈ¯‡‰"Ï ,˙ÂÂˆÓ‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙· ˘ÂÁÏ ‡Ï˘ , Ô˙Â� ‰È‰ ‡Ï‡

¯ÎÂÓ‰ ıÂÙÁÈ ¯˘‡ ÏÎÎ ,‰ÂˆÓ‰ ˙Â·È·Á È�ÙÓ , ‰È‰ ‡ÏÂ
¯ÎÂÓ‰ ÌÚ Á˜Ó˙Ó.132  

ˆ¯Ì‰· ˙‡ˆÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ¯ÂÓ‚ ÔÈ�˜· ˙ÂˆÓ‰ ˙Â�˜Ï ÍÈ    .פה
‰·ÂÁ È„È.133 ‰¯Â˙ ÔÈ„Ó ÏÈÚÂÓ‰ ÔÈ�˜· ‰�˜È˘ ÍÈ¯ˆÂ , ‡ÏÂ

                                                                                  
פום ֵחיֵליה ְדָקא ֵיאֹות ּכְ יה ּכַ ְדָלא ּבֵ ּתַ ְּלַבר ָנׁש ְלִאׁשְ ּּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא . ּ ּ

ה ַאְתֵרי ַכּמָ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ר ָנׁש ַההוא ִאׁשְ ֵּיאֹות ְלֵמיַסב ּבַ ּ ּ ְּ ּ ּ .
ָמ ַנת ָידֹו ְוגֹוּכְ ַמּתְ יָמא. 'ה ְדַאּתְ ָאֵמר ִאיׁש ּכְ ְברו , ְוִאי ּתֵ ִתיב ְלכו ׁשִ ָּהא ּכְ ּ

לא ֶכֶסף וְבלא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב ְברו ּבְ ֶּוֱאֹכלו וְלכו ׁשִ ּ ּ ּ ַמָגָנא, ּ ְּדָהא ִאיהו ּבְ ּּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ְּוִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ְּ ְד. ּ ּתַ ֶּאָלא ִאׁשְ ּלוָתא ְדאֹוַרְייָתאּ ל , ּ ּכָ

ה ַּמאן ְדָבֵעי ָזֵכי ּבָ ִריך הוא ְלִמְנַדע ֵליה. ּ א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ל ַמאן , ְּ ּכָ
יה ְּדָבֵעי ָזֵכי ּבֵ ָלל, ּ ָלא ַאְגָרא ּכְ ִריך הוא . ּבְ א ּבְ ְדלוָתא ְדקוְדׁשָ ּתַ ֲּאָבל ִאׁשְ ּ ְּ ּ ּ

עֹוָבָדא ְּדַקְייָמא ּבְ ָלא ֵליה ְלַמָגָנא וְבֵריָקַנָייאָאִס, ּ ּיר ְלַנּטְ ּ ּ ִגין ְדָלא ָזֵכי , ּ ּּבְ

א ָכא ָעֵליה רוָחא ְדקוְדׁשָ ַלל ְלַאְמׁשָ ַההוא עֹוָבָדא ּכְ ּּבְ ּ ּּ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ . ֶּאָלא ּבַ
ק לדינא "פ דברי הזוה"כ ע" מש]'נ' סי[ת תורה לשמה "ועיין בשו. כ"ע

 .צוה שקנה בממוןבענין מצוה שבאה לו בחינם ומ

ש תוכחת מגולה על מי " מ]ה ואל"ד[ל "ש בבה"וע. [א"ע תקכט ס"שו  .131
ולא יוסיפו על מה , כ"שמא לא פסקו לו כ, שעושה הוצאה מרובה

 ].שפסקו לו

 כגון ,בענין קניית הדברים של מצוה: ]עקב' פ[ו בשער המצוות "ל מהרח"ז .132
ה שהיה נותן למוכרים "ללה ראיתי למורי ז,לולב ואתרוג וכדומה להם

 ,מסרב עמהם על השאר'  ולא הי,כל מה ששאלו ממנו בפעם הראשונה
 והיה אומר להם שיקחו מה ,מניח לפניהם הכיס עם המעות' ולפעמים הי

י " וכן כוונת רשב,ותו שאין לסרב על שאר שכירות המצמר לי וא,שירצו
 .ל"עכ. בא' ה בפ"ע

'  רב אסי עיסה של מעשר שני לדברי ר אמר.]לח-:לז[דאיתא בפסחים  .133
מצות של מעשר שני , מאיר פטורה מן החלה לדברי חכמים חייבת בחלה

מאיר אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח לדברי חכמים יוצא ' לדברי ר
דברים צריך ' שאלו הג', אתרוג של מעשר שני וכו, בה ידי חובתו בפסח

ואחד מהם , די חובת המצוהשיהיו ממונו של האדם בכדי שיוכל לצאת י
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Ô�·¯„ ÔÈ�˜· ,ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ˙ÂÚÓ‰ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ÔÎÏÂ , ¯·„„
˙Â�Â˜ ˙ÂÚÓ ‰¯Â˙.134 ÈÚÂ '·Ó¯‰ ˙Ú„Ï˘ ‰¯Ú‰·" È‚Ò ‡Ï Ì

 ÛÒÎ ÔÈ�˜·‰ÂˆÓ„ ÈÏËÏËÓ· Ì‚ „ÂÁÏ.135 

                                                                                  
, ושיהיה קנוי לאדם" לכם"וכמו שבאתרוג צריך שיהיה בכלל , הוא מצה

ח מצות אכילת מצה יהיה "ה במצה צריך שהכזית מצה שיוצא בו יד"ה
 .שאין יוצאין במצה גזולה, ד"ע תנד ס"וכמבואר בשו, קנוי להאדם

 המועיל הקנין מהו :]מ מז"ב[ הזהב בפרק ל"ור יוחנן 'ר נחלקו הנה .134
 אלא ,להלכה נקטינן וכן ,קונות מעות יוחנן 'ר ולדעת ,מדאורייתא

 וכיון ,בעליה חטיך נשרפו לו יאמר שמא כסף קנין הפקיעו שרבנן
 .מדאורייתא גם הקנין שיועיל בכדי כסף לתת צריך ,יוחנן 'כר שהלכה

ה צמר גזול " בדא"ל סימ י"הובא דבריו בביה, קני משיכה' הל[ אפרים במחנה ועיין
 שצריך שכתב ,]ה שהארי" בזה"ח סק"ועיי בשערי תשובה בסימ תרנ, ש"עיי

 גמור בקניין המצות את שיקנה בכדי המצות עבור כסף לשלם לדקדק
 אמנם .לדאורייתא מהני אי יש לדון דרבנן דקנין משום ,מדאורייתא

 וךלת המצות את לוקח כ"בד שהאדם דכיון ,בזה להתבונן יש לכאורה
 וכדאמרינן ,מדאורייתא מועיל וחצר ,חצר קנין במצות עושה הרי ,הבית

 מכל ונתן ל"ת ,מנין קרפיפה חצירה גגה ,ידה אלא לי אין 'ידה' :]י[ מ"בב
אם היא חצר [מדאורייתא  המועיל קנין הוא חצר קנין שגם הרי ,מקום

 ב"במ' ועי. כסף לקנין דווקא אפרים המחנה הוצרך ולמה, ]המשתמרת
דאם מביאו לביתו וקונה בתורת ,  שכבר עמד בזה גבי לולב]י"תרנח סק[

ב דין זה משום דלעולם "ל שלא הזכיר המ"וגבי מצה י. חצר אין לחוש
 .בודאי קונה אותה בידו ובפיו גם כשאינו משלם מעות וכשאינו בחצירו

 הנה לכאורה יש לדון .ל קנין כסף בדבר מצוה"בענין אם עקרו חז .135
ל עקרו קנין כסף שמא יאמר "שהרי חז, י לא בעינן נמי קנין משיכהאמא

כדי , כ ליבעי נמי משיכה גם במצות המצוה"וא, נשרפו חטיך בעליה
אבל , ל דזהו רק בקנינים שבין אדם לחבירו"אמנם י. שיקנה למעשה
סימ קצט [מ "א בחו"ש ברמ"כמ, ל הקנין כסף"לא עקרו חז, בקניני מצוות

א מיירי שם בלוקח "והרמ, ת מועיל קנין מעות מדאורייתא שבמצוו]ג"ס
ומקור [, יין לקידוש שאם שילם בכסף ולא משך אין המוכר יכול לחזור בו

ה "ה בחלות ללחם משנה וה" ביאר דה]ב"סק[ח "ובקצוה, ]ל"הדין ממהרי
 ]ו"סק[א בביאורו "ל כתב הגר"מקור דינא דמהריוהנה @@. בכל המצוות

 שבארבעה פרקים בשנה משחיטים את .]חולי פג[ינו שהוא ממה שמצ
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Ì„Â˜ ˙ÂˆÓ‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ÏÎ ÚÂ¯ÙÏ ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ  .פו
ÁÒÙ‰ .ÂÙÒÎ ÏÎ Ï·˜Ï „ÈÙ˜Ó ¯ÎÂÓ‰˘ ÔÓÊ·Â , ‡Ï˘ ÏÎ È¯‰

ÏÏÎ ‰�˜ ‡Ï ·ÂÁ‰ ÏÎ ÌÏÈ˘ ,‰ÂˆÓ‰ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ .
„ÈÙ˜Ó ¯ÎÂÓ‰ ÔÈ‡˘Î Â‰ÈÓÂ ,˙ÂÚÓ‰ ˙ˆ˜Ó ÌÏ˘È˘ È„.136 

                                                                                  
כ היה נהוג שהטבח מוכר את "דהיינו דבד, הבהמה בעל כרחו של מוכר

, הבהמה לפני השחיטה לכמה אנשים עד שהספיק למכור את כל הבשר
סיפק בידו למכור את כל הבהמה נמנע ' ואם לא הי, שוחט' כ הי"ורק אח
פ "שאע, כ"ו משחיטים אותו בעאבל בארבעה פרקים הלל, מלשחוט

מ מחויב לשחוט ולתת הבשר למי "מ, שעדיין לא קנו ממנו כל הבשר
שהרי יש מצוה לאכול בשר , שלפי שהוא צורך מצוה, שכבר נתן דמים

, ל לא עקרוהו"שבזה חז, לכן הקנין כסף מועיל, בארבעה פרקים הללו
. ה על דין תורהל העמידו הדין בז" שחז]ג"ס[ע "ודין זה מתבאר שם בשו

א כתב שם "והגרע, ז שזה אינו מוכרח"א שם כתב ע"הגראמנם @@
ויכול , כ יכול לומר קים לי כדעתם"וא, ם אין הדין נכון"שלפי דעת הרמב

 ]ב"ב סימ מ"ח[י אלפנדרי הזקן "ת מוצל מאש למהר"ועיין בשו, לחזור בו
שהוא ם בדינא דמשחיטין את הטבח אינו משום "שביאור דברי הרמב

ם טעם הדין מפני שכל העם צריכים "ש הרמב"אלא כמ, דבר מצוה
דמשמע שאין כאן אלא משום תקנת העולם שכולם צריכים , לבשר

לדבריו שאפילו במקום מצוה ' והביא ראי, לבשר ואינו משום מצוה
והובא שם בהגהות , ש"עיי, העמידו רבנן דבריהם שמעות אינם קונות

ם "שכיון שהרמב, ]א"סימ שסט סק[ת שבת וכן הוכיח בתוספ, א שם"רע
' ו מהל"פ[כתב דין דהנותן מעה לנחתום לענין עירובי תחומין דלא מהני 

הרי מבואר , ועירובי תחומין אין עושין אלא לצורך מצוה, ]כ"עירובי ה
ומעתה . ואף לצורך מצוה אין קנין כסף קונה, ל"ל כסברת מהרי"דלא ס

ם בדבר מצוה יש לקנות המצוה גם בקנין ם ג"הדר דינא דלדעת הרמב
 .ולא סגי בקנין כסף, משיכה

ודי גם כשנותן חלק מהכסף בכדי , צ לתת כולו"הנה גם בקנין כסף א .136
ז "אבל אם המוכר תובע את כל הכסף ומקפיד ע, ז יקנה את המצות"שעי

ואז צריך ליתן לו , שיתן לו מיד כל הכסף הרי זה בכלל עייל ונפיק אזוזי
וכל שלא נתן כל המעות , ז הקנין כסף"הכסף אם ברצונו שיחול עיכל 

כמבואר , ]במטלטלין שיש בהם כדי חלוקה[לא קנה אלא כנגד מעותיו 
 .]ז"סימ קצ סי[מ "בחו
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�ÁÓ‰· ÌÏ˘Ó Ì‡]ˆ'˜È[ÚÏ ˙ÂÚÓ ·˘Á� ‰Ê ÔÈ‡  ÔÈ‡‰  .פז
ÛÒÎ ÔÈ�˜ ,ÎÚ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆÂ"ÔÓÂÊÓ· ÌÂÏ˘˙‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ù.137 

Î ÛÒÎÓ ÂÈ‰È ˙ÂˆÓ‰ Ì‰· ‰�Â˜˘ ˙ÂÚÓ‰ Ì˙Â‡˘ ¯‰ÊÈ˘¯  .פח
˜ÂÙ˜Ù ÌÂ˘ ‡Ï· ,ÏÊ‚ ˘˘Á· ÂÈ‰È Ì‡ ÈÎ , ¯ÈÎÊÈ ‰ÂˆÓ ÌÂ˜Ó·
Á ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ"Â.138 

                                    
דלא חשיב כסף ולא , ]בשיעור בהלכות רבית[ה "צ זללה"ר הגרב"מו .137

 .ח"שט

ָמה , "ֲהלא ָפרֹוס" ,ָּדָבר ַאֵחר: ל"ז ו]א"ויקהל ד� קצח ע' ב פ"ח[ק "כן איתא בזוה .138 ּכְ
ִריַסת ְוגֹו]דניאל ה[ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵריס ּפְ ִריִסין ְדַנֲהָמא ָקֵמיה. ' ּפְ ְּדָבֵעי ְלִמְפַרס ּפְ ּ ּ ,

ִגין ְדָלא ִלְכִסיף ֵעיָנא ָטָבא. ּּבְ ִתיב, "ַָלְחֶמך". ְּוַיְפרֹוס ָקֵמיה ּבְ ֶּאָלא , ֶלֶחם ָלא ּכְ

ְא ִדיָלךַּההו. ַָלְחֶמך מֹוֶנך,ּ ְּוָלא ִדְגִזילו, ָ ִמּמָ קְּוָלא ְד, ּ ְּדִאי . ְּוָלא ִדְגֵנָבה, ֹעׁשֶ
ָּלאו ְזכוָתא הוא, ָהִכי ֶּאָלא ַווי ֵליה, ּ ָרא חֹובֹוי, ּ ַגְווָנא ָדא . ְּדָאֵתי ְלַאְדּכְ ּּכְ

רוָמה" ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ ה ִדְלכֹון, "ּ ק, ְּלָאָרָמא ִמּמָ ְוָלא , ְּוָלא ִמֶגֶזל, ְוָלא ֵמֹעׁשֶ
ְּוָהא אוְקמוָה, ִּמְגֵנָבה  שצריך ומכל שכן :]ט"פכ[ הישר קב ל"וז. כ"ע. ּ
 שום הקדוש החג לצורך שיקנה מה במעותיו יהיה שלא להזהר האדם

 להם שיהיה א"לסט כח נותן, לאו אם כי, איסורים משאר פרוטה או גזל
מועד לכל חי כתב וב. כ" ע.במשהו אוסר דחמץ ל"וקי, בקדושה חלק

אוי ואבוי מי שעושה סוכה : ל" וז]כא אות ה' סי[לענין הגוזל דפנות הסוכה 
ר משמח "והיצה, שיהפך הסניגור לקטיגור, מדפנות גזולות וסכך גזול

והוא לא ידע דהשמחה היא על , אותו שהרויח שלא נתן דמים
 דבמיוח ומהדר נזהר היה ה"זללה צ"הגרב ר"ומו@@. כ"ע. שהכשילו

 ומלבד ,הדעות לכל כשר בכסף קנין שיהיה כדי והקמח החיטים בקניית
 היה ,במחלוקת ליכנס שלא כדי דאורייתא בקנין לקנות נזהר שהיה
 וסרך חשש בו ושאין ,פקפוק שום בלא שלו שהוא בכסף לקנותו חושש

 השוה סכום הקמח מבעל ללוות נוהג היה כן ועל ,ואונאה ריבית גזל
 היה בזה ,ומהודר גמור בקנין שלו שהוא ממנו שלוה ובכסף ,לקמח
 ,שלו אחר מכסף הלואתו את לו פורע כ"ואח ,הקמח עבור לו משלם

 נזהר היה המצוות קיום בכל וכן[ .והזריזות הזהירות מדרכי זה וכל
 עצמו על אמר ופעם ,הדעות כל לפי מהודר היותר באופן לקיימם
 ].ודי למבין ,קצת שמהדר רק ,מחמיר שאינו
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ÁÈ Ì„‡ È�· ‰ÓÎ ÌÈÙÂ‡ Ì‡ , ÏÚ È„ÈÁÈ ÌÈÏÚ· ÔÈ‡Â„ .פט
ÌÈ¯Á‡‰ ÏÎÏ ¯ÎÂÓ‰ ˙ÂˆÓ‰ ,Î Â¯Ó‡È˘ ·ÂË ‡Â·˙˘ ÈÓ Ï

‰�˙Ó· ÂÏ ‰ÈÂ�˜ ‡‰˙ ÂÏˆ‡ È˙ˆÓ , ÔÈ‡ ‰ÏÂÊ‚ ‰ˆÓ„ ÌÂ˘Ó
‰· ÔÈ‡ˆÂÈ.139 

, ‰ÂË ¯‰ÊÈÏ ˙ÂˆÓ‰ ‰�Â˜˘Î ,Ï ÔÂÂÎÏÂ˙Â˘¯Ï ÌÒÈ�Î· .צ
È˘" ‡ÏÈÚÂÓ ‡Ï ‰�ÂÂÎ ‡Ï·˘ Ì‚‰  ˙Ú„ ˘È˘ ˙¯Á‡Ó‰�˜.140 

                                    
 .ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .139

הנה בכדי שהקנין יועיל צריך  .בענין קנין המועיל ושאינו מועיל .140
, ואם לא כיון לא קנהו אפילו שעשה מעשה קנין, האדם לכוין לקנותו

אם לא כיון , ולכן אפילו שמשלם על המצות או קונה בקנין הגבהה
 לגבי ]ט"ב ה" ומתנה פזכיה' הל[וכן מבואר במשנה למלך , לקנות לא קנה

דדווקא השני , אדם שבנה ביתו מנכסי הגר והשני העמיד בהם דלתות
אלא גם , והראשון לא מבעיא שלא קנה הבית, קנה ולא הראשון
כיון שבשעה שהגביה את האבנים לבנותם לא נתכוון , האבנים לא קנה
א וכיון שכן ל, אלא נתכוון לעשות קנין בבנין שבונה, לקנותם בהגבהה

מ ריש "חו[ע "הנה נתקשה שם מהא דפסק מרן בשואמנם @@. קנה כלום
אמות אף שלא כיון ' י ד" בראה את המציאה ונפל עליה דקנה ע]רסח' סי

מ "וביאר דהתם מ. ונפילה אינה קונה, י נפילתו"א אלא ע"י ד"לקנותו ע
, והיינו שאם האדם מכוין שרוצה לקנות, פ כיון לקנות באותה שעה"עכ
ולקושטא דמילתא ,  שטעה וחשב שאפשר לקנותו באופן מסויםפ"אע
פ "אע, מ אם עשה קנין אחר ממילא"מ, א לקנות החפץ באותו הקנין"א

ן "לדבר מצינו ברודוגמא @@. מכל מקום קנה, שלא נתכוון לקנות בו
]שאף ,  בשם הירושלמי בקידש בשטר שלא נכתב לשמה]ריש קידושי

' מ אם השטר שוה פרוטה אי"מ, ושיןשאינו מועיל מדין שטר לקיד
דכיון שנתן לאשה את הנייר והנייר , בירושלמי דמקודשת מדין קנין כסף

פ "כ אע"א, שוה פרוטה וסוף סוף היה בדעתו לקנותה כשמסר לה השטר
מ יש בו "מ, שעצם השטר אין בו כח קנין מדין שטר כשהוא שלא לשמה

ף השטר ולא רק למה דאמרינן שמתכוין גם לגו, כח קנין מדין כסף
ומבואר מזה שאם באותו רגע עשה גם קנין המועיל וגם . שכתוב בשטר

מ צריך "ומ, כל שנתכוון לקנין הרי שהקנין נתפס וחל, קנין שאינו מועיל
 ]ד"ערה סק[ח "עיין בקצוהואמנם @@. פ לקנות באותו זמן"שיכוין עכ
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 ‡ÌÈÁ¯Â‡ ÔÈ·ÂÒÓ‰ Ïˆ‡ Ú·Ï ˙È·‰, ÔÎÂ ÂÈ�· È�·Â Â˙È·, ÔÈ .צא
ÍÈ¯ˆ ‰�˜È˘ Ì‰Ï ˙ÂˆÓ‰ ÔÈ�˜·, È„Â Â�˘Ô˙ Ì‰Ï È„Î Â‡ˆÈ˘ 
È„È ˙·ÂÁ ˙ÂˆÓ ‰ˆÓ ÔÈ„Î. ˘ÈÂ ÈÓ ¯ÓÂ‡˘ ÍÈ¯ˆ˘ ˙Â�˜‰Ï Ì‰Ï 

ÔÈ�˜· ¯ÂÓ‚.141 ÓÂÏÎ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈ·ÂÒÓ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÂÂÎ˙‰Ï 

                                                                                  
מ "וכ, ן במתנהבין במכר ובי, צ כוונה לקנות"שכשיש דעת אחרת מקנה א

 ]ד"סקי' ר' סי[מ "אבל דעת הנתיה. ש"ע, :]פד[ב "א בב"א ובריטב"ברשב
כל זמן שלא ,  דאף בנתכוון המוכר להקנות.]ז עא"ע[ס "ובחידושי חת

ולכן בעינן כוונה , אפשר שאין כוונתו לחוב בדמיו, נתכוון הקונה לקנות
 .  לשם קנין

א "הנה בשפ .ח אי בעי קנין"ה ידבענין הנותן לחבירו מצה לצאת ב .141
,  כתב שצריך ליזהר להקנות את המצות לאוכל במתנה]'ה ובגמ"ד. סוכה לה[

ז שאין "וכתב ע, משום דבעינן שלו ממש, ולא סגי במה שהרשהו לאוכל
ז "אמנם הט]. כ ליישב" מש]כג' פ[ באמרי בינה' ועי. [העולם נזהרין בזה

י "מחבירו כדי לאוכלה יצא ידי חובה אעפ שהשואל מצה ]ד"תנד סק[כתב 
וכן נקטו , שבודאי נתכוין להקנותה ודמים הוא שחייב לו, דבעינן לכם

ט " שפסק כן גם באתרוג ביו]ג"תרנח סק' סי[א "ועיין במג. האחרונים לדינא
, ש שהתיר לקדש בטבעת שאולה"ראשון דסוכות והסתמך על הרא

ב שם כתב "י שבמ"ואעפ. דאדעתא דהכי יהב ליה שיוכל לקדש בו
ה דהיינו דווקא בטבעת "צ זללה"ר הגרב"ביאר מו, ז חולק על זה"דהט

ב "ועל כן פסק המ, שהם חפצים החוזרים בעינם, ואתרוג או טלית
פ "אע, ס"ה טלית שאולה מביהכנ"וה, דבשואל טלית מחבירו בידיעתו
עת לפי שניתנה על ד, ג מברך"מ בכה"מ, דטלית שאולה פטורה מציצית

] בסתם אדם דניחא ליה[והשואל טלית מחבירו בלא ידיעתו , לצאת בה
אין , הרי הלוקח מחבירו מצה בהשאלה ואוכלה, אבל במצה, אינו מברך

מ לאכול "אלא שלוקח ע, שהרי אינו מחזיר גוף המצה, זה נקרא השאלה
מ לאוכלה "ע מודו שע"ובודאי כו, ז קונה ומכלה אותה מן העולם"ועי

כ באורח על שולחן "וא, ז הכא בדין המצה"כמבואר להדיא בטו, נתנה לו
. ]ו אות יז"פט[צ "ה באול"וכ, ח"ב נותן לו כדי שיצא יד"ב די שבעה"בעה

 ומקורו משלטי ]ז"כח סי' סי[ז "א באהע"ובלאו הכי כבר כתב מפורש ברמ
ב ונוטל חלקו ומקדש בו הרי זו "דאורח שיושב אצל בעה, הגיבורים
ז שחלק שם "ואף הט, א לדינא"כ שם הבית שמואל והגר"וכ, מקודשת

, אבל כל שהוא לצורך עצמו בודאי הקנהו לו, היינו אם נותנו לאחר
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˙Â�˜Ï ˙ÂˆÓ‰,142 ÔÈ¯˙ÂÓÂ ˙ÂÎÊÏ ˙ÂˆÓ· Ú‡"Ù ‡Â‰˘ ÂÈ"Ë Â‡ 
˙·˘.143 

Â�ÁÏ˘ ÏÚ ÌÈÏÎÂ‡‰ ÌÈ�Ë˜‰ ÂÈ�· Ì‚,Ú ˙ÂˆÓ‰ ÌÈ�Â˜ " È .צב
Ì‰· Â‡ˆÈ˘ Â˙�ÂÂÎ ,Â˙Ú„˘ ÌÂ˘ÓÌ‰Ï ˙Â�˜‰Ï  , ˙¯Á‡ ˙Ú„Â

ÔË˜‰ Ì‰· ‰ÎÊÈ˘ ‰ÏÈÚÂÓ ‰�˜Ó.144
 

                                                                                  
 .]קנ' סי[ב "ט ח"ת מהרי"בשו' ועי. ז שם"ש המגיה לט"וכמ

שבמכר צריך הלוקח , ס"מ והחת"דגם להמבואר לעיל מדברי הנתיה .142
 .צ"מ במתנה מודו דא"מ, נהפ שיש דעת אחרת מק"להתכוון לקנות אע

 שאין קונים בשבתפ " הנה אע.ט לצורך מצוה"בענין קנין בשבת ויו .143
, ט מותר להקנות"לצורך יומ "מ, שלט' ע סי"כמבואר בשו, ט"ויו

שלא להקנות הלולב לקטן זירא  דלא חייש רבי :]ומ[סוכה וכדמשמע ב
ח דקא נפיק דינוקא מקנא קני אקנויי לא מקני ואשתכמשום , ט"ביו

כ "וע, ט"ג שקונה ביו"ואע, אבל לגדול שפיר דמי, בלולב שאינו שלו
בקרבן פסח שיכול וכן מצינו . ט" יוט לצורך"שאפשר להקנות ביומשום 

 ]ריש פרק כג[שבת בוכדאיתא , פ שחל להיות בשבת"לקחת טלה בע
בירושלים שחל להיות בשבת מניח טליתו אצלו ונוטל את דבערב פסח 

שצריך לעשות קנין גמור פ "ואע, ועושה עמו חשבון לאחר יום טובפסחו 
 ]אות פ[ בריש האיש מקדש 'תוסה וכדאיתא בפסקי ,פסחהלהיות מנוי על 

. כ"ע, זכייה וקניינא בעי בהמנאת פסח ולא סגי בדבור בעלמא: ל"וז
 .ט"ט לצורך שבת ויו"ומבואר מזה דרשאין לקנות בשבת ויו

ובדין זכית קטן ,  אם דוקא באופן דכשר גם לגדולבענין חינוך הקטן .144
שלמצוות הנה בעיקר הדבר יש שרצו לומר  .הסמוך על שלחן אביו
צ "כ א"וא,  והעיקר שיתחנך לאכול כזית מצה,חינוך בקטנים די בלא קנין

שהחינוך צריך להיות באופן שהקטן יקיים גם , אכן זה אינו. לקניןכלל 
 שאמרו דלא ליקני :]מו[ בסוכה 'הגמת שכן נראה מפשטו, 'לכם'את ה

ח "ידייצא האב בתחילה שן למימר  דלמה ל',איניש הושענא לינוקא וכו
הרי , אביויכול להקנות בחזרה לאין כ הקטן "אלמשום דקטן יתן לכ "ואח

כ "ואח, לה ולא בהקנאה גמורהיאפשר שהאב יתננו לקטן בתורת שא
שהחינוך צריך  מבואר מזה ועל כרחנו, ח"שוב יוכל האב לצאת בו יד

, מינים לגמרי' י הקנאת הד"והוא ע,  באופן שמועיל גם לגדולהשיהי
,  לכםהלעניינו צריך להקנות את הכזית מצה להקטן בכדי שיהינ "וה
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וביכורי , ]ח"א סק"א[ג "ופמ, ]י"סק[ר "והא, ]ח"תרנח סק[א "ה דעת המג"וכ

, הדיעות ולא הכריע'  שהביא ב]ח"ש� סקכ[ב "ועיין במ, ]ח"סקי[יעקב 
 שרצה להוכיח שמצוות חינוך הוא רק על עצם ]ו"סקל[צ "ש בשעה"ועיי

 שמצדד לומר ]ו"תרנח סק[י "ועיין בברכ, המצוה ולא על פרטי המצוה
ולכן קטן אינו יוצא בלולב , שכל דתקנו רבנן כעין דאורייתא תיקנו

 גם לענין טלית של קטן אם מ בזה"ונ [.ומסיק שיש להתיישב בדבר, שאול
גם באופן שיש , מקום-ומכל@@]. ח"מ שיצא בו יד"צריך להקנותו לו ע

כגון שהילד קטן ואין בו דעת , ואין דעת קונה, רק דעת מקנה מצד האב
פ שאין "אע, ש בסוכה שם מבואר דכשיש דעת מקנה"מ ממ"מ, לקנות

יש הסכמה מצד נ די ש"וה,  מהני-כל שאין מתנגד שיקנו לו , דעת קונה
, ויש להעיר לענין טלית קטן. [סגי בזה, הקטן לקנות המצה כדי לצאת בה
והרי , היאך נאמר שהאבא מקנה לבניו, בבית שיש בו כמה ילדים קטנים

ונמצא שאחד , כ הטליתים מתחלפים זה בזה בשעת הכיבוס וכדומה"בד
, האחים יקבל את הטלית של אחיו שקנהו כבר אתמול בשעת לבישתו

וצריך לומר שהאב שייר . והיאך ייצא מצות טלית במה שאינו שלו
או , לעצמו זכות בטלית שיוכל להקנות אותו בפעם אחרת לאח השני

ונימא דכוונת האב שיצאו , ח טלית"כ יד"דטלית של שותפין יוצאים בה ג
וכיון שאינו שייך בהם אלא באופן של , באופן המועיל למצוות ציצית

, ויש בזה אריכות דברים, שותפות י"נם הוא עשותפות ממילא קני
שהבנים סמוכים על שולחן אביהם דדבר זה , להוסיףויש @@ ].ל"ואכמ
סמוכים על שולחן דינא דדכל , מעכב את הקנאת האב לילדיואינו 

, כשאחר מקנה להםלענין כל מה שקונים שייך לאביהם הוא שאביהם 
 אבל האב עצמו ,אביוהדין שבסמוך על שולחן אביו קנה נאמר  הזבו

שכתב  ]ב"ער ססימן [מ "חוועיין ב [.בוודאי שיכול להקנות לילדיו
א שאם נתנו מתנה לקטן הסמוך על שולחן אביו הרי היא של אביו "הרמ

ש "ועיי, ומקורו הוא מנימוקי יוסף בבבא מציעא, אבל לא בבנו הגדול
 ,א של הבןדווקשיהא  שכתב דאיכא למימר הנותן הקפיד ]ח"סק[ע "בסמ
 דמסתמא אינו משומר בידו זולת דעת אביו ,כ בנתן לבנו קטן"משא

 .]ד"עכ,  ונתנו לקטן אדעתא דאבוה,השומרו
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 מכירת חמ�

ÂÓ‚ ‰�˙Ó ÂÏ Â�˙� Â‡ È¯Î�Ï Â¯ÎÓ˘ ıÓÁ ,Ú‡" Ù¯‰ .א
 Ï‡¯˘ÈÏ Â��˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ Â· Ú‚È ‡Ï È¯Î�‰˘ Ú„ÂÈ˘– ¯·ÂÚ Â�È‡ 

ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÓÂ ÂÈÏÚ.1 

˘ÙÒ È�· Â‚‰� ‡Ï ÌÈÓ„Â˜‰ ˙Â¯Â„·]·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ [ ÏÎ¯„  .ב
˘�‡‰˜‰ È ‰ÏÈ ÂÈ‰Ó ÌÈ¯ÎÂıÓÁ , ‡Ï‡ ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‚ ÂÈ‰

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ Ì˙Â˘¯·˘ ıÓÁ‰ ,Â Ì˙Â˘¯· ˘È˘ ÌÈ¯ÁÂÒ‰ ˜¯
 ÂÈ‰ ‰·Â¯Ó ıÓÁÂ¯ÎÂÓÏ ÔÈ‚‰Â� ,ÂÈ‰˘ ÔÙÂ‡· ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ 

 ÔÈ�˙Â�Â Ì˙È·Ó ıÓÁ‰ Â˙Â‡È¯Î�Ï , ¯„Á· Â˙Â‡ ÔÈÁÈ�Ó Â‡
 ÌÈ�˙Â�Â Á˙ÙÓ· ÌÈÏÚÂ�Â ˙‡È¯Î�Ï Á˙ÙÓ‰.2 Â ‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ

ÎÏ Â��ÓÊ· Ì‚Ì„‡ Ï ,ıÓÁ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ÂÎÓÏ ‡Ï˘.3 ÈÓ ˜¯Â 
 ıÓÁ Â˙Â˘¯· ˘È˘]ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ˜ÙÒ ÂÏÈÙ‡ Â‡ [ ˙ÂÓÎ·

‰ÏÂ„‚ , ‰˘ÚÈ ıÓÁ ˙¯ÈÎÓ ÔÙÂ‡·‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÏÈÚÂÓ‰ . ÌÂÈÎÂ
Á˙ÙÓ‰ ˙¯ÈÒÓ ‡Ï· Ì‚ ¯ÂÎÓÏ ¯È˙‰Ï Â‚‰�,4  ¯ÂÎÓÏ ÂÏ˜‰ Ì‚Â

ÌÂ˜Ó Ë¯ÙÏ ‡Ï· Â˙Â˘¯·˘ ıÓÁ ÏÎ. 

. Ú ıÓÁ‰ ˙ÈÈ�˜"È¯Î�‰ È ,‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�‰˘Ú� Í‡È .ג

                                    
 .ג"ע תמח ס"שו' עי .1

דבלא , ר אות ט"ח צו ש"ובבא, ג"ז סי"ע הגר"ובשו, ג"ז סק"ובט, ח"בב' עי .2
 .מסירת המפתח אף דיעבד נאסר החמץ

ולסוחרים , ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[ברכה א "ר היש"וכן נהג אדמו .3
 .ע"היה עושה מכירת חמץ עם מסירת מפתח באופן המועיל לכו

 .ב"ב סק"ח ומ"כסברת הפר .4
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È"ÛÒÎ· ‰�Â˜˘ ‡,5 ÈÂ"‰ÎÈ˘Ó· ‰�Â˜˘ ‡ , ‰Ó ‰‰·‚‰· Â‡
‰È·‚‰Ï ÂÎ¯„˘.6 ‡˙È„Â‡ È�ÈÈ�˜ ÈÂ‚· ˘È Ì‡ Â˜ÏÁ� ÔÎÂ ,·‚‡Â ,

¯ˆÁÂ ,ÔÈÙÈÏÁÂ.7 ÂÎÏ ÏÈÚÂÓ‰ ÔÈ�˜· ˙Â�˜‰Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ"Ú , ÈÙÏ
ÔÈ�˜ ‡Â‰˘ Â�Ï Í¯ˆ�‰  È„ÎÏ ‡Ï˘ Ï·„ ‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡ ¯Â·Ú

‰‡¯È ,‰ÎÈ˘Ó·Â ÛÒÎ· Â‰�˜ÈÂ ,]ÓÂÓ ÏÎÌÂ˜ Ì‡ Ì‚ „·ÚÈ„· 
‡· ¯ÎÓ„Á�‰ ÌÈ�È�˜‰ ÏÎÓ "„·Ï· Ï ,¯Ò‡� Â�È‡ ·Â˘[.8 

 ¯„ÂÒÂ ÛÒÎ· È¯Î�Ï ˙Â�˜‰Ï ÌÈ‚‰Â� ÌÂÈ‰ÎÂ] Ï˘Ó ¯„ÂÒ‰ ‰È‰ÈÂ

                                    
 .שנכרי קונה בכסף,  ודעימיה.]קידושי יד[י "ה דעת רש"כ .5

 .א"ד הריטב" וכ.]ד[ז "בע' ת בתוס"ד ר"כ .6

ד "ז ביו"אבל הט,  קנין אודיתא בחמץ דמהני]ג"קצד סק[ח "דדעת הקצוה .7
הוכיח ,  דלא מהני]ה"תמח סק[מ במקור חיים "ונתיה, ]ד"קסח סקי[

ה "וכ,  שכתב הודאה לאו מדרך הקנאה היא:]קידושי כו[א "מהרשב
' ועי. ]א"סימ קמ[' ד בתשו"כ הראב"וכ, ]ז"ג סימ ס"ח[' א בתשו"ברשב
כל , פ הודאתו"יון דהוא כח הדיין לדון עדכ, ]ו"יח סק' ק סי"ב[א "בחזו

כ נקרא קנין "והכל נקבע כפי זה ע, שאינו חב לאחרים אלא לעצמו
ל העיקר "ואפשר דכיון דס. ומהני אפילו דבר שאינו ברשותו, אודיתא
. ל דלא מהני בחמץ"י, ד יותר ממאה עדים"ואין בגוי הודאת בע, כדיניהם

 ושלטי הגיבורים .]פסחי� לא[ת ן במלחמו"דעת הרמב: ולענין קנין אגב
 ]סימ קכג[אבל התומים ,  דמהני גם בגוי]בדיני בכור[ורבינו ירוחם , ]ש�[

ק "ב[' דהנה התוס,  סבירא להו דלא מהני אגב בגוי]סימ קצד[ח "והקצוה
ואף אי ,  דקנין אגב אינו אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא]ה אנא"ד. יב
סו ' סי[ע "מ לסברת הסמ"מ, ת"ן מהני לקידושי אשה מהל דקנין דרבנ"קיי
כ גם באגב אפשר שאינו "א, דגוי אינו קונה בקנין שהוא מדרבנן, ]א"סק

מ " ובמקור חיים ובנתיה]ז ש�"ע[ א"דעת הריטב: ולענין קנין חצר. קונה
פ שאין "ועל כן אע,  דכל שהוא חצר משתמרת מהני מדין יד]ר' סי[

החק יעקב ' אבל ד. מ במשתמרת מהני מדין יד"מ, שליחות לנכרי
ולענין . ואין שליחות לנכרי,  דלעולם הוא מצד שליחות]ר' סי[ח "והקצוה

ד "וכ,  דמהני בנכרי]ד"קכג סי[ע "וכן סתם מרן השו' דעת התוס: קנין סודר
ודעת הבית ,  פקפק בזה]קכג' סי[ך "אמנם הש. ]תמא' סי[א "התומים ומג

 .ם דלא מהני" אליבא דהרמב]תמא' סי[מאיר 

 .ז"ב תמח סקי"מ' עי .8
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È¯Î�‰ ,ÌÈ„Ú‰ Ï˘ ¯„ÂÒ· ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ ,˘ ÌÚËÓ ‡Ï‡ Â�È‡
'ÔÈÎÊ' , Â�È‡Â¯Î�· ÍÈÈ˘È9[ ,·‚‡ ÔÈ�˜·Â ,¯ÎÓ ¯Ë˘· Ì‚Â ,

‡˙ÓÂËÈÒ ÔÈ„Ó ÏÈÚÂÈ˘. 

ÈˆÂÈ˘ ÍÈ¯ˆÂ˙È·Ó ÈÂ‚Ï ¯ÎÂÓ˘ ıÓÁ‰ ,Ú‡˘" ıÓÁ˘ Ù‡  .ד
 ÂÏ È„ ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ï·È˜ ‡ÏÂ Ï‡¯˘È Ïˆ‡ „˜ÙÂÓ‰ È¯Î� Ï˘

‰¯˘Ú ‰ˆÈÁÓ· ,Ì„Â˜ Ï‡¯˘È‰ Ï˘ ‰È‰˘ Ô‡Î , ÂˆÓÁÎ ‰‡¯�
¯˙ÂÈ ,Â�ÏÎ‡È˘ ˘ÂÁÏ ˘È Ì‚Â ,Â˙Â˘¯Ó Â�‡ÈˆÂÈ˘ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ .

 ‡Ï Ì‡ ¯Ò‡� ‡Ï˘ È‡„Â ÔÈ„Î ‰¯ÈÎÓ‰ Ì‡ „·ÚÈ„· Â‰ÈÓ
Â˙Â˘¯Ó Â‡ÈˆÂ‰.10 

,  ˘ÈÓÂ˙Â˘¯Ó Â‡ÈˆÂ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â ‰·¯‰ ıÓÁ ÂÏ ˘È .ה
È¯Î�Ï ‡Â‰‰ ¯„Á‰ Ì‚ ¯ÂÎÓÈ˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î , ÂÏ Ô˙ÈÂ

Á˙ÙÓ‰ , Á˙ÙÓ‰ Á˜ÈÏ ÏÎÂ˙ ‰ˆ¯˙˘ ˙Ú ÏÎ·˘ ÂÏ ¯Ó‡È Â‡
Ò�ÎÈÏÂ ,‰Ó¯Ú‰Î ‰‡¯� ÔÎ ‡Ï Ì‡„.11  ¯ÂÒ‡˘ Ï‡¯˘È ı¯‡·Â

È¯Î�Ï Ú˜¯˜ ¯ÂÎÓÏ ,˙Â¯ÈÎ˘ Í¯„· ‡Ï‡ ‰˘ÚÈ ‡Ï. 

„¯ ‰‰Á‰ ÏÚ ÏÂÚ�Ó ÁÈ�‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯Î�‰ ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ‡Â .ו
ÂÁ˙ÂÙÏ ,‰¯ÈÎÓ‰ Ì„Â˜ ÔÎ ‰˘Ú Ì‡Â ,ÏÏÎ ‰¯ÈÎÓ‰ ‰ÏÁ ‡Ï .

Á‡Â ÔÈ„Î ¯ÎÓ ‰ÏÈÁ˙Ó Ì‡ Ï·‡" ÏÈÚÂÓ ÏÂÚ�Ó· ¯‚Ò Î
„·ÚÈ„· ‰¯ÈÎÓ‰.12 ıÓÁ‰ ÏÎ ÈÓ„ È¯Î�‰ Ô˙� ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡ ,

‰ÓÈ„˜ ÈÓ„ ˜¯ Ô˙�˘ ÌÂÈ‰ ÔÈ‚‰Â�˘ ÂÓÎ ˜¯ ,‡" Ì‡ È¯‰ Î
Â˙ÂÈ¯Á‡· ‰È‰È ‡Ï ÁÒÙ· Û¯˘È Â‡ „·‡È ,Ú ÏÂÚ� ‰È‰˘ ÈÙÏ" È

Ï‡¯˘È‰ ,Â ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ¯˘Ù‡ÂÏÈÙ‡È�‰Ó ‡Ï „·ÚÈ„· .13 

                                    
 .ב שם"מ' עי .9

 .ב"ב שם סקי"מ .10

 .ב שם"מ .11

 .ה ואם"ל ד"בבה' ועי, ב שם"מ .12

 .ח"צ סקכ"שעה' עי .13
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‰¯Ï‡¯˘È‰ Ï˘ ÌÈÏÎ· ‡ˆÓ� ıÓÁ‰ Ì‡ , ¯ÎÂÓ Ì‡ Ì‚ È .ז
˙Â˘¯‰ ÏÎ È¯Î�Ï ¯ÈÎ˘Ó Â‡ , ¯ÎÂÓ Ï˘ ÂÈÏÎ ÈÂ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

‰�˜ ‡ÏÂ Á˜ÂÏ ˙Â˘¯· , ˙‡ Ì‚ È¯Î�Ï ‰�˜È˘ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ
ÌÈÏÎ‰.14  Ì�Ó‡ ‰Ê ÔÙÂ‡· ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏÎ‰ È¯‰ ¯Á‡Ï
 ÁÒÙ‰]Ò¯ÁÂ ıÚ ÈÏÎ „·ÏÓ[,15  ÏÈ‡˘Ó˘ ·Â˙ÎÏ Â‚‰� ÔÎ ÏÚÂ

ÌÈÏÎ‰ ÂÏ ¯ÈÎ˘Ó Â‡ , ¯Á‡ ÌÏÈ·Ë‰Ï Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ È„Î
ÁÒÙ‰.16 

ıÓÁ‰ ˙¯ÈÎÓÏ ÌÈÓ„· ¯ÈÁÓ ÂÚ·˜È˘ ÍÈ¯ˆ , ‰Ê ‡Ï· ÈÎ .ח
 ·˘Á� Â�È‡Á˜Ó .ÂÈÂ˘Ó ‰·¯‰ ¯˙ÂÈ· ÂÚ·˜È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ ,

ÈÚ ‡‰È ‡Ï˘ È„Î"Á˜Ó‰ ÏÂËÈ· Ê .Â˘¯ ÔÈ‡ Ì‰È�È„·˘ Û‡Â ˙
‰Ê ÌÂ˘Ó Á˜Ó ÏË·Ï ,˘ÂÁÏ ˘È ÔÎ ‚Â‰�˘ ÌÂ˜Ó·.17 

ıÓÁ‰ ˙¯ÈÎÓÏ ¯ÈÁÓ ÔÈÚ·Â˜ ÔÈ‡ Ì‡ ,‚ ÌÈÏÂÎÈ" ·Â˙ÎÏ Î .ט
‚ Â˙Â‡ ÂÓÂ˘È˘ ÈÙÎ ¯Ë˘· 'ÔÈ‡È˜·,18  ËÂ¯ÙÏ Â‚‰� ‡ÏÂ

¯Ë˘· Ì‰È˙ÂÓ˘.19 

Â˙Â˘¯·˘ ıÓÁ‰ ÏÎ È¯Î�Ï ¯ÎÂÓ Ì‡˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È] ·˙ÂÎÂ  .י
Ú"‚ ˙ÓÂ˘ Ù 'ÔÈ‡È˜· ,�Î"Ï[ ,‰ËÂ¯Ù ‰Â˘· ıÓÁ ÂÏ ÔÈ‡Â ,‰ È¯

 ÏÏÎ ‰ÏÁ ‰¯ÈÎÓ‰ ÔÈ‡]‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ „ÁÈ ‰ÏÂÎ· ÔÈ‡ Ì‡[ , Ì‡Â

                                    
 .צו דין ט' א פ"ח ש"בא .14

ש " שפירש דמ]ט אות ז בביאורי�"פ[צ "באול' ועי. ]א"קכ סי[ד "ע יו"שו' עי .15
 דנותנים העריבות לגוי ולא הזכיר שצריך להטבילן ]א"תמב סי[ע "בשו

אבל בשאר כלים ודאי צריך , אחר הפסח איירי בכלי עץ וכלי חרס
 .טבילה

 .צ שם בביאורים"אול .16

 .ה בדבר"ל ד"בה' עי .17

 .רו' מ סי"ע חו"ובשו, ה בדבר"ל ד"בה' עי .18

 .ט"יב סק' מ סי"ת חו"פ' עי .19
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‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ Â�È‡˘ ·Â˘Á ıÓÁ Â˙Â˘¯· ˘È , ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ÔÂ‚Î
Â„ÎÂ ˙Â�Ë˜ ˙ÂÈ¯ÎÂÒ Â‡ ‰ÁÂÙ˙ ‰ËÈÁ È�ÈÚ¯‚ Â‡ ÌÈ�Ë˜ ,' È¯‰

‰‡¯È Ï·· ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ.20 

�ıÓÁ‰ ¯ÈÁÓ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÈÓ„ Ô˙Â� È¯Î�‰˘ ÔÈ‚‰Â  .יא
]ÂÈÂ˘Ï ·Â¯˜· Â˙Â‡ ÔÈÓ˘˘[ ,‰ÂÏÓ· ÂÈÏÚ ÔÈÙ˜ÂÊ ¯‡˘‰Â.21 
ÈÂ"ÂÏ ÌÏ˘Ï È¯Î�‰ ‰ˆ¯È ‡Ï ÁÒÙ‰ ¯Á‡ Ì‡˘ ‡ , ‡ˆÓ�

ÈÚ˘"Â˙Â˘¯·˘ ıÓÁ‰ ÌÂÈ˜· ‰ˆÂ¯ Ï‡¯˘È‰ Ê ,Â ÂÏÈ‡Î ·˘Á�
 ‡Â‰Â˙ÂÈ¯Á‡· ,]Ú‡Â" Â�È‡ ÌÏ˘Ó Â�È‡ È¯Î�‰˘ ‰Ó˘ Ù
ÔÈ„Î.22 Ï‡¯˘È ·¯Ú Á˜È Ì‡Â ,ÂÓÂÈ˜· ‰ˆÂ¯ ·¯Ú‰ È¯‰[ . Ì�Ó‡

‰Ê· ÔÈÏÈ˜Ó‰Î ¯˜ÈÚ‰.23 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ˘Ó˘Ó ıÓÁ‰˘ ˙ÓÁÓ 
Á˜Ó‰ ÈÓ„ ¯‡˘ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ÔÂÁË·Î , ıÙÁ Ï‡¯˘È‰ È‡„Â·Â

ÂÙÒÎ ÁÈË·‰Ï ÂÓÂÈ˜· ,ÂÊ ÔÈÚÎ ‰¯ÈÎÓÓ ÌÈÚ�Ó� ˘È ÔÎ ÏÚ. 

Ë˘· ÂÏ ˘È˘ ıÓÁ È�ÈÓ ÏÎ Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ , ·Â˙ÎÈ ‡ÏÂ¯ .יב
ıÂÓÈÁ ˘˘Á Â· ˘È˘ ¯·„ ÏÎ ÂÏ ¯ÎÂÓ˘ ‡Ó˙Ò· . ÍÈ¯ˆ Ì‚

¯Ë˘· Á˜ÂÏ‰ Ì˘ Ë¯ÙÏ.24 

‡·È"È¯Î�‰ ÌÚ ˙Â�˙‰Ï ÏÂÎÈ˘ ‡¯Á‡Ï Â�¯ÎÓÈ ‡Ï˘  . Ï .יג
 ‰ÏË· ‰¯ÈÎÓ‰˘ ‡ˆÓ� È‡�˙‰ ÏÚ È¯Î�‰ ¯Â·ÚÈ Ì‡ È¯‰

                                    
 .א בביאוריםט אות "צ פ"אול .20

 .ה בדבר"ל ד"ובבה, קצ' מ סי"ע חו"שו' עי .21

 דאפילו כשהנכרי אלם וכופהו לשלם חשיב ]תמ' סי[ע "כמבואר בשו .22
שהרי אם יאבד כל החמץ שקנה , כ"ז יש לחוש ג"ועפ. כבאחריותו

ואף אם כתוב בשטר , ויתבענו הישראל שאר הדמים לא יסכים ליתן
מ אם יזכה "מ', למראית עין וכדושלא יוכל לטעון שהשטר נעשה 

 .הדר הוה ליה ברשות הישראל, בערכאותיהם אפילו שלא כדין

,  דבזקפן במלוה אפילו בעייל ונפיק אזוזי קנה]קצ' סי[מ "ע חו"ל בשו"דקיי .23
 .ל שם שהביא שכמה אחרונים מקילין בזה"ע בבה"וע

 .ל שם"בה .24
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Ú¯ÙÓÏ ,‰‡¯È Ï· ÏÚ ¯·ÚÂ .È ÔÎ ÏÚÂ" ¯ÎÂÓ˘ ÔÂ˘Ï· ¯Ó‡È˘ ‡
¯Á‡Ï ¯ÂÎÓÏ ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ˙ÂÎÊ ÂÓˆÚÏ ¯ÈÈ˘ÓÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÈÎÓ .

È ‰Ê· Ì‚ Ì�Ó‡" ‡ ·˘Á�˘˙Â˘ÎÛ‰‡¯È Ï·· ¯·ÂÚÂ .25 

‡·ÌÈ�È„ ÏÎ"¯Î�Ï ÂÓˆÚ· ıÓÁ ¯ÎÂÓ‰Ï ‡Â‰ ÏÈ , Ï ‰� .יד
ÌÂÈÎ ˙Ï·Â˜Ó‰ ıÓÁ ˙¯ÈÎÓ· , ÌÈ�˙Â� ÌÈÏÚ·‰˘ Ú„ÈÏ ˘È

Â„ÎÂ ıÓÁ· ˙Â˘ÚÏ ÁÈÏ˘ Â˙Â‡ ÌÈ�ÓÓÂ ·¯‰Ï ˙Â˘¯ ' ÏÎÎ
‰ˆ¯È˘ ,ıÓÁ‰ Ì˘ ‡ˆÓ�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ È¯Î�Ï ¯ÈÎ˘‰Ï ÔÎÂ , ÔÎÂ

ÈÓ ¯ÈÎ˘‰Ï"‰˜È„·Ó ¯ËÙÈÏ ÌÈˆÂ¯˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ÔÒÈ� ‚ .
 ‡Â‰˘ ÏÎ ÌÂ˜Ó È¯Î�Ï ˙Â�˜‰Ï Â˙Â˘¯·˘ ¯Ë˘· ÔÈÙÈÒÂÓ „ÂÚÂ

·ÌÈÏÚ·‰ Ï˘ Ú˜¯˜ , ˙¯ÈÎÓÏ ·‚‡ ÔÈ�˜ Â„È ÏÚ ˙Â˘ÚÏ È„Î
ıÓÁ‰ .ıÓÁ‰ ˙‡ È¯Î�Ï ¯ÎÂÓ‰ ‡Â‰ ·¯‰Â , ÂÏ ¯ÈÎ˘ÓÂ

¯ÈÎ˘‰Ï ˙Â˘¯ Ï·È˜˘ ˙ÂÓÂ˜Ó. 

ÁÈÏ˘ Â˙Â�ÓÏ È„Î ·¯‰ È�ÙÏ ÂÓˆÚ· ‡Â·Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÈÓ  .טו
�‰ ÏÎÏ"Ï ,�‰ ÏÎ ÏÚ ·¯‰Ï ˙Â˘¯ Ô˙È˘ ¯Á‡ ˙Â�ÓÏ ÏÂÎÈ" Ï

]Ú· Ì‚ ˙Â˘Ú‰Ï ÏÂÎÈ ÈÂ�ÈÓ‰Â"Ù ,· Â‡ÔÂÙÏË26[ , ‰Ê‰ ÁÈÏ˘‰Â
 ÂÓˆÚ Ì˘ ÏÚ ¯Ë˘ ·˙ÂÎ] ‰�ÓÓ‰ Ì„‡ ¯‡˘Ó ¯Á‡ ÁÒÂ�·
ÂÏ˘ ÂˆÓÁ ÏÚ ÁÈÏ˘ ·¯‰Ï[ , È�ÂÏÙ Ï˘ Â˙ÂÁÈÏ˘·˘ Â· ·˙ÂÎÂ

ÂÎÂ ÁÈÏ˘ ·¯‰Ï ‰�ÓÓ ‡Â‰ È¯‰ ıÓÁ‰ ÏÚ·' . Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ
¯ÈÎ˘‰Ï ÌÈÏÚ·‰ ‰ˆÂ¯˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ¯Ë˘· ,ÂÎÂ'. 

ÂÓÂ˜Ó‰ ˙‡ ˙Â¯Ë˘· ·ËÈ‰ Ë¯ÙÏ ¯‰ÊÈÏ ˘È˙ ˘‰¯·  .טז
ÈÎ˘ÈÈ¯Î�Ï ¯ ,ÈÓ ¯ÈÎ˘È˘ ‰Ó ÔÈ·"ÍÏÈ‡Â „ , ¯ÈÎ˘È˘ ‰Ó ÔÈ·
ÈÓ"ÍÏÈ‡Â ‚ , ÔÈ�˜‰ Í¯ÂˆÏ ÂÏ ‰�˜Ó˘ Ú˜¯˜‰ ÌÂ˜Ó Ë¯ÙÏ ÔÎÂ
·‚‡ .·˙ÂÎ Ì‡Â :' ÂÈÏÚ ÌÂ˘¯˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ'¯ÂÎÓ ,''] ÏÎ Â‡

                                    
 .הל בז"בבה' ועי, ו"מ רמא סקט"ע בחו"סמ' עי .25

 .ט אות ב בביאורים"צ פ"אול' עי .26
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¯Á‡ ÔÂÓÈÒ ‰ÊÈ‡· ÔÓÂÒÓ‰ ÌÂ˜Ó[ , ·¯‰˘ ˙Ú·˘ ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ
ÌÈ�ÓÂÒÓ ¯ÈÎ˘‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ÂÈ‰È È¯Î�Ï ¯ÈÎ˘È ,ÏÂ ‡

Á‡ ÔÓÒÈ˘ ‰Ó ÏÈÚÂÓ"Î. 

Ï˘ ÂÈÏÎ· ¯„ÂÒ ÔÈ�˜ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ¯‰Ê� ˘È , È„Î· ˜ÊÁÏ ‰¯· .יז
¯Ë˘· ·Â˙Î‰ ÏÎÎ ˙Â˘ÚÏ ·¯‰ ˙Â‡ÎÊÂ ˙ÂÁÈÏ˘‰ Û˜Â˙.27 

ÌÈ„Ú ‡ÏÂ ÔÈ�˜ ‡Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ˙ÂÁÈÏ˘ ÈÂ�ÈÓ ÔÈ„‰ ÔÓ Ì�Ó‡ ,
‡ÓÏÚ· ‰¯ÈÓ‡· È„Â ,ÏÈÚÂÓ ÔÂÙÏË‰ Í¯„ Ì‚Â.28 

ÓÁ ÔÈ�ÚÏ ‰¯ÈÎÓ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÈÂ‡¯ ı .יח
˘ÓÓ ,ÌÂÈÎ ‰˘Ú�˘ ÔÙÂ‡· Ë¯Ù·Â ,Á˙ÙÓ‰ ÔÈ¯ÒÂÓ ÔÈ‡˘Â ,

ÂÊ ‰¯ÈÎÓ· ÌÈ˜ÂÙ˜Ù ‰ÓÎ ˘È˘. 

ıÓÁ ÏÎ Â˙È·· ¯‡˘� ‡Ï˘ Ú„ÂÈÂ ıÓÁ‰ ÏÎ ‰ÏÈÎ˘ ÈÓ  .יט
Â„ÎÂ ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙Â ,' ÌÂ˘· ‰˜È„·Ó ¯ËÙ‰Ï ıÙÁ Â�È‡ Ì‚Â

Â˙Â˘¯Ó ˜ÏÁ ,È¯Î�Ï ÂˆÓÁ ¯ÂÎÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ . ‡Ï˘ ¯˙ÂÈ ·ËÂÓÂ
¯ÂÎÓÈ , ıÓÁ‰ ÏË·Ï Â˙Ú„ ÔÈ‡ ÈÎ¯ÎÓ˘ , ¯‡˘� ˙‡Ê ÏÎ· Ì‡Â

‰ËÂ¯Ù ‰Â˘Ó ˙ÂÁÙ· ıÓÁ ˜¯ Â˙Â˘¯· ,Â˘ ÔÈ‡˘ ‡ˆÓ�‰-
‰ËÂ¯Ù‡Â ‰¯ÈÎÓ‰ ÏÎ· "‰ÏÁ ‰�È‡ Î ,˙ÈÊÎ Â· ˘È˘ ÌÈÓÚÙÂ ,

Â„ÎÂ ‰ÁÂÙ˙ ‰ËÈÁ È¯È‚¯‚ Â‡ ÌÈ�Ë˜ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ÔÂ‚Î ,' È¯‰Â
‰‡¯È Ï·„ Â‡Ï ˘˘Á· Ò�Î�.29 ‰ÊÏ ‰ˆÚ ˘È Ì�Ó‡ , Ô˙È˘

‰¯ÈÎÓ‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï˘ ‰Ó ÏÎ˘ Â˙Ú„·‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ  ,
ÂÏË·Ï Â˙Ú„ ,Â ‰Ê ÔÙÂ‡·ÏÂËÈ·‰ ÏÈÚÂÓ.30 

                                    
 שהוא רק להודיע שגמר בליבו בלב ]א"ה ממכירה הי"פ[ם "לשון הרמב' עי .27

 .שלם ואינו כמהתל

 .ט אות ב"צ פ"אול .28

 .ט אות א בביאורים"צ פ"אול .29

 .א"ח קניבסקי שליט"והגר, ה"ש אלישיב זללה"בשם הגרי .30
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' ıÓÁ ‰·¯‰ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Ì�Ó‡ ,Â„ÎÂ ˙ÏÂÎÓ ÏÚ· ÔÂ‚Î .כ
ÍÎ· Â˙Ò�¯Ù˘ ,‰¯ÈÎÓ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ , ‰˘ÚÈ˘ „·Ï·Â
ÔÈ„Î ‰ˆÈÁÓ.31 

, ‰�ÂÓ‚ ıÓÁ ÔÈ�ÚÏ ‰¯ÈÎÓ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ÌÈ‚‰Â¯ .כא
Â¯ÎÂÓÏ ‡Ï˘ ÏÈ‚¯ ÁÓ˜· Ì‚ Â¯ÈÓÁÈ , ıÓÁ ˜ÙÒ· ‡Â‰˘ ÈÙÏ

ÈÎ ÔÂ ÔÈ˙˙ÂÏ˘ ˙‡ ÔÈËÈÁ‰ ÌÈÓ·‰�ÈÁË‰ Ì„Â˜.32 ÔÎ˘ ÏÎÂ 
‚¯Â·‰ ÔÂ‚Î ˙ÂÒÂ¯‚ ÔÈËÈÁ'ÏÂ ,Ì˙¯È·˘ ¯Á‡ ÌÈÓ· ÂÏ˘·˙�˘. 

ÈÎÓ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈÏÎ· ÚÂÏ·‰ ıÓÁ,33  ‰¯ÈÎÓ‰ ÔÈ‡ Ì‚Â¯‰ .כב
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ,˘ÓÓ Â· ÔÈ‡˘ ÈÙÏ.34 

È¯Î�Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ıÓÁ‰ ˙¯ÈÎÓ· ¯ÎÓ�˘ ÔÈÈ , Â· ÔÈ‡˘ ÏÎ .כג
È¯Î� ˙ÚÈ‚� ˘˘Á , ¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎ· Â�È‡Ì�ÈÈ Ì˙Ò„ , ‰È˙˘· ¯˙ÂÓÂ

ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï.35 

çñôä éàöåîá éåâì øëîðù õîçá úåùîúùä ïéðòá , ìçùë åà

 âç åøñàúáùá , ÷øôá ïìäì ïééòåè . 

 

±²

                                    
 .ש בביאורים"ע, ט אות א"צ פ"אול .31

 .א אות ב בביאורים"צ פי"אול .32

ב "במ' ועי,  שמבואר שאין איסור להשהותן בפסח]א"תנא ס[ע "שו' עי .33
 .ה דעל בלוע לא קנסו כלל לאוסרו אחר הפסח"סק

 .ט אות ז בביאורים"צ פ"אול .34

 .ש"ע, ט אות ח"צ פ"אול .35
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 ÷øôå  

 בדיקת חמ�

ÓÂÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ıÓÁ‰ ˜Â„·Ï ‰ ,Â¯Ú·Ï ˙�Ó ÏÚ ,Ú‡Â" Ùˆ .א
ÏÂËÈ·· È„ ‰¯Â˙‰ ÔÓ˘,ÊÁ Â˘˘Á ÌÂ˜Ó ÏÎÓ " ˘È˘Î ‡Ó˘ Ï

Ï ·Â˘Á ıÓÁ ÂÏÌÏ˘ ·Ï· Â�ÏË·È ‡ .„ÂÚÂ, ˘ Â· ÏÈ‚¯˘ ÔÂÈÎ
‰�˘‰ ÏÎ, ‡Â·ÈÂ ÁÎ˘È Â˙È·· Â�¯È‡˘È Ì‡˘ ˘ÂÁÏ ˘È 
ÂÏÎÂ‡Ï , ÏÎ· ÔÎ ÏÚÂ ÔÙÂ‡Â˙Â˘¯Ó Â‡ÈˆÂ‰ÏÂ ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ. 

˜Â˙‰ ÔÓ ‰·Â˘Á ‰ÂˆÓ ‡È‰ ıÓÁ ˙˜È„· ˙ÂˆÓ] Ì„Â¯‰  .ב
ÏËÈ·˘[,1 ‰�ÓÓ ¯ËÙ‰Ï ˙ÂÏÂ·Á˙ ˘ÙÁÏ Ì„‡Ï Ï‡Â , È¯‰˘

�Ú� ÌÏÂÚ· Û‡ ÔÂ¯Á ˘È˘ ‰Ú˘· ÏÎÈ˘ ‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ ÏÚ Ì‚ ÌÈ˘

                                    
 ה"צ זללה"ר הגרב" מו.ת או מדרבנן"בענין בדיקת חמץ אם היא מה .1

י "עפ, ת"ביאר שמצות הבדיקה היא מה, ז אות ו"צ פ"ובאול, בשיעורים
דתשביתו מתקיים או ,  דאף בבדיקה סגי מהתורה]ריש פסחי�[ן "כ הר"מש
פ "אע, ואם בדק וחיפש כדין ולא מצא, י ביטול"י בדיקה וחיפוש או ע"ע

שכך מצותו , מ אינו עובר עליו"מ, שהשהה אצלו חמץ שאינו ידוע לו
ל לסמוך על בטול שמא לא יבטלנו בלב "לפי שלא רצו חז,  אחריולחפש
א דהבדיקה מן "ה בריטב"וכ, ם חלאוה"כ רבינו דוד ומהר"וכ, שלם

וסיעתם '  נקט בשם התוס]תלא' סי[והטור . התורה היא כל זמן שלא ביטל
כ " וכמש]א"תל' ריש סי[א "וכן נקט במג, י שם"מ בב"וכ, דהבדיקה מדרבנן

ן דכל שבדק "ע הרב נקטו כשיטת הר"ח ושו"אך הפר.  שםש"במחצה
וכן , דהבדיקה מהני מהתורה, אפילו לא ביטל ונמצא חמץ אינו עובר

 דבדיקת חמץ הוי דאוריתא ]ו"תלד סק' י ובסי"תלא סק' סי[ב "פסק להלכה במ
פ שלא ביטל אינו "אע, ז נשאר"ואם בדק היטב ועכ, כל זמן שלא ביטל

 .עובר
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·ÈÈÁ ‡ÏÂ ÂÓˆÚ ·ÈÈÁÏ.2 

 ˘È„·‰ ˙Â‰ÓÓ, Ì‡ Â˙È·· ˘È˘ ÔÂÊÓ ÏÎ ÔÎ Ì‚ Ú„ÈÈ˜‰ .ג
ıÓÁ Â· ˘È , ÔÎ ‡Ï Ì‡ ÈÎ- ‰˜È„· ‰�È‡ . ‰Ó ÏÚ ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ

ÁÒÙ Ì„Â˜ ˙È·‰ Â˜È�˘ , ÏÚ Ì˙Ú„ Â�˙� ‡Ï ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ
ÌÓˆÚ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ,¯ÂÓ‚ ıÓÁ Ì‰Ó ˘ÈÂ . ÏÎ· ‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ
Ó È¯ˆÂÓ È�ÈÓÚÂ„È ¯·„‰ ÔÈ‡Â ıÓÁ Ì‰· ·¯ÂÚÓ˘ ÏÎ‡ , ÔÂ‚Î

 ˘È˘ „ÏÂ˜Â˘ Á¯ÓÓ˘·¯ÂÚÓÌÈÌÈ�ÂÁË ÌÈÏÙÂ Ì‰·  , ‰¯È· ÔÎÂ
¯ÂÓ‚ ıÓÁ Ì‰˘ È˜ÒÈÂÂ , ˙ÂÈÂ˘Ú‰ Ô‰Ó ˘È ˙Â�Â˘ ˙ÂÈ¯ÎÂÒÂ

ıÓÁÓ ,Ú ÔÎÂ ÂÊ ÏÍ¯„‰.3 

ä÷éãáá ïéáééåçîä 

 ÎÂÓ‰ ÂˆÓÁ È¯Î�Ï, ¯‚ÂÒÂ Â˙È· ÏÎÏ ÈÓÈ ÁÒÙ‰, È¯‰ ‰Ê¯ .ד
¯ËÙ� ÔÓ ‰˜È„·‰.4 Ì‡Â ‰�ÈÓ ˙‡ ·¯‰ ÁÈÏ˘ ¯ÂÎÓÏ ÂˆÓÁ, 
Ì‚Â ÏËÈ· ˙‡ ıÓÁ‰, ˘È Ï˜‰Ï ‰Ê· ‡Ï˘ ·ÈÈÁ˙È ˜Â„·Ï 

ÂÏÈÙ‡ ‰¯ÈÎÓ‰˘Î ‰ÏÁ ˜¯ ÌÂÈ· È"„, ÈÙÏ ¯Á‡˘ ÏËÈ·˘ 
Â�È‡ ‡Ï‡ ·ÂÈÁ Ô�·¯„, Ô�·¯„·Â ˘È ÍÂÓÒÏ ÏÚ ‰˜ÊÁ‰ 
˘ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ Â˙ÂÁÈÏ˘.5 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ÌÂÈ‰Î ÔÈ‚‰Â� ÌÈˆÂ¯‰˘ 

¯ËÙÈÏ ˙˜È„·Ó ıÓÁ ÌÈ�ÓÓ ·¯‰Ï ÁÈÏ˘ ˘¯ÈÎ˘È Ì˙Â˘¯ 
ÈÓ"‚ ÔÒÈ�, ÌÈÓ˘Â¯Â ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÂÏÏ‰ ÌÂ˜Ó· „ÚÂÈÓ‰ ‰ÊÏ 

¯Ë˘·.6 

                                    
 . גבי ציצית.]מנחות מא[' וכדאיתא בגמ, ה"צ זללה"רבר הג"מו .2

 .ז אות ו"צ פ"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .3

 .ב"ע תמ ס"שו' עי, דחמץ של נכרי די לו במחיצה .4

 ]ז אות יט בביאורי�"פ[צ "ובאול,  שהביא דעות בזה]ב"תלו סקל[ב "במ' עי .5
 .הכריע כהנזכר למעלה

 .ג עדיף טפי"המוכר ביום י, ן למחות במקיליןב שם שאף שאי"במ' עי .6
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‡Ê ¯·„· ¯‰ÊÈÏ ˘È Ì�Ó‡ ,ıÓÁ Â˙È·· ¯‡˘� Ì‡˘ , Â‰ .ה
Ì„‡Ï ÈÂ‡¯‰ ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ , ÌÈÏÎ· ÚÂÏ·‰ ıÓÁ Â‡]‡˘ Û‡" ˆ

Â¯ÎÂÓÏ[ ,‰ËÂ¯Ù ‰Â˘Ó ˙ÂÁÙ‰ ¯ÂÚÈ˘· ˜¯ , ‰¯ÈÎÓ‰ ÏÎ· ÔÈ‡Â
Â˘Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï‡‰-‰ËÂ¯Ù ,]ÏÎÏ Â˙�ÂÂÎ· ÔÈ‡˘ Ì‚ ‰¯ÈÎÓ· ÏÂ

Ì„‡Ï ‰ÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘ ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ¯‡˘ , ¯·ÂÚ Â�È‡˘ ÈÙÏ
‰ÈÏÚ[ ,‡"ÏÏÎ ‰ÏÁ ‰¯ÈÎÓ‰ ÔÈ‡ Î , ˜Â„·Ï ·ÈÈÂÁÓ˘ ‡ˆÓ�Â

Ì„‡ ÏÎ ¯‡˘Î Â˙È· ÏÎ.7 

ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,Ú‡" ÔÙÂ‡· ‰˜È„·‰ ÔÓ ¯ËÙÈÏ ÏÈÚÂÓ˘ Ù .ו
�‰"Ï ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ . ¯„ÁÂ ¯„Á ÏÎ· ÈÎ Â·ÈÏ Ï‡ Ô˙ÈÂ

Â‡„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó ˜„Â·˘‰¯Î˘Ï ı˜ ÔÈ‡˘ ‡˙ÈÈ¯ , ‡ÏÂ
Á Â˙˜È„·· ıÂ˜È"Â.8 

Ì‡˙Â�Á‰ ÔÓ Â‡ ˙È·‰ ÔÓ ˜ÏÁ ¯ÎÓ , ÏÂÚ� ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Â  .ז
ÔÈ„Î,9 ˜ÏÁ‰ Â˙Â‡· ‰˜È„·Ó ¯ÂËÙ . Â‡ ˙È·‰ ¯‡˘ Ï·‡

˙Â�Á‰ ,Ì�È„Î ‰˜È„· ÔÈÎÈ¯ˆ.10  

                                    
הרי , כ רשותו לנכרי"פ שמשכיר ג"שאע, ויש לבאר. ז אות יט"צ פ"אול .7

פ "ז הוא פחות משו"ועכ, אם יש שם חמץ חשוב שיש עליו חיוב בדיקה
' או גרגרי חיטה תפוחה או סוכריות קטנות וכדו, כגון מיני מזונות קטנים[

ל חמץ "והו, כ לא חלה המכירה על גוף החמץ"א, ]שיש לחוש שיאכלום
 .ד"ע תמ ס"כמבואר בשו, דעובר עליו, של ישראל ברשות נכרי

 .ז אות יט בביאורים"צ פ"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .8

שיש , ג"וכל כה, שארוניות שבספריה, ונראה. ת בזה"לעיל במשנ' עי .9
ם נפרד לסיימו נחשב מקו, לאותו מקום מחיצה עצמית וניכר בפני עצמו

אבל מגירה אחת מתוך כמה מגירות נראה שאינו נחשב מקום , במכירה
ואם עושה , ע"יל, שהם עמוקות ורחבות, "מקפיא"ומגירות שב. לעצמו

אפשר , ומסיים אותם בשטר המכירה כדין, מחיצה לשתי מגירות יחד
 .ע"וצ. שיש להקל

 .ז אות ט בביאורים"צ פ"אול .10



   ציו� øôå – õîç ú÷éãá÷  נר 
 המחוייבי� בבדיקה

ð÷ 

ÏÓ ¯˙ÂÈ Â˙È·Ó ‡ˆÂÈ‰ ' ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ ÔÈ‡Â ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÌÂÈ .ח
ÁÒÙ Ì„Â˜ ,‡"˜Â„·Ï ˆ . ıÓÁ‰ ÏË·Ï ÍÈ¯ˆÂÁÒÙ Ì„Â˜ . Ì‡Â

È ÚÂ„È ıÓÁ Ì˘ ˘È" ‡˘‡ˆÈ˘ Ì„Â˜ Â¯Ú·Ï ·ÈÈÁ.11 

Ï ÍÂ˙ ‰˜ÂÁ¯ Í¯„Ï Â˙È·Ó ‡ˆÂÈ‰ 'ÁÒÙÏ ÌÂÈ ,] ÁÈ�‰ ‡ÏÂ .ט
Â�ÓÊ· Â˜„·È˘ Â˙È· È�·Ó Â‡ ÁÈÏ˘[ , Ì„Â˜ ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ ÔÈ·

ÁÒÙ‰ ¯Á‡ „Ú ¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ ÔÈ‡˘Î ÔÈ·Â ÁÒÙ‰ , ˜Â„·Ï ·ÈÈÁ
 Â˙‡ÈˆÈ Ì„Â˜˘ ‰ÏÈÏ· ¯�‰ ¯Â‡Ï]ÂÂÏÈÙ‡ÏËÈ· Ì‡ [, ‡Ï‡ 

‰˜È„·‰ ÏÚ Ê‡ Í¯·Ó Â�È‡˘ . ıÓÁ‰ ¯‡˘ ÏË·Ó ‰˜È„·‰ ¯Á‡Â
‡ˆÓ ‡Ï˘.12  ÂÎ¯„Ï ‡ˆÈ˘ „Ú Â�ÓÓ ˜Ù˙Ò‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ıÓÁ‰Â

Ú�ˆÂÓ ÌÂ˜Ó· Â�ÁÈ�È. 

, ] Ì„Â˜ ‡ˆÈ ÌÈ˘Ï˘ ÁÒÙÏ ÌÂÈ]ÂÂÏÈÙ‡‰�˘‰ ˙ÏÈÁ˙Ó  .י
¯ÂÊÁÏ Â˙Ú„ Ï·‡ , Ì„Â˜ ˜Â„·Ï ÏÎÂÈ˘ ÈÓ Ì˘ ÁÈ�Ó Â�È‡Â

ÁÒÙ ,Â˙‡ÈˆÈ Ì„Â˜ ˜Â„·Ï ·ÈÈÁ ,ÊÁÈ ‡Ó˘ ‡ÏÂ ÁÒÙÏ ÍÂÓÒ ¯Â
˜Â„·Ï ˜ÈÙÒÈ.13 ˙¯Á‡ ı¯‡Ï ‡ˆÂÈ· ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡ , ÚÒÂ�‰ Ï·‡

‰Ê· ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡ ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ.14 

ÁÒÙ‰ ÈÓÈÏ ‰¯È„ ¯ÎÂ˘‰ , Ì„Â˜ ‰¯È„ ¯ÎÂ˘‰ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .יא
ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰· ¯Â„Ï ˙Ú„ ÏÚ ÁÒÙ , ˙Â˘¯ Ï·È˜ Ì‡

È ÏÈÏ Ì„Â˜ ‰· Ò�Î‰Ï"„ ,ıÓÁ ˙˜È„·· ·ÈÈÂÁÓ ‡Â‰ È¯‰ . Ì‡Â
ÎÈÏ È‡˘¯ ‡ÏÈ „Ú ‰· Ò�"¯˜Â·· „ , ¯ÈÎ˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÍÈ¯ˆ

                                    
 .ה"ב סק"א ומ"ו סא תל"ע ורמ"שו' עי .11

דאפילו אין דעתו לחזור כלל עד אחר , ]ג"סק[ב " ומ]א"תלו ס[ע "שו' עי .12
שמא יחזור , וכן אפילו אם דעתו לחזור קודם הפסח חייב, הפסח חייב

 .סמוך לחג ולא יספיק לבדוק

 ]ג"סקכ[ב "כמבואר במ, והעיקר כדעה ראשונה, ]ב"א וס"תלו ס[ע "שו' עי .13
 .]ז אות יח בביאורי�"פ[צ " ואול]ז"סקכ[צ "ושעה

 .צ שם"ואול, ט"ב סק"מ' עי .14
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]Â˙È· È�· Â‡[˜„·� ˙È·‰ Ì‡  ,¯¯·Ï ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡Â , Â˙˜ÊÁ
˜Â„· ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎÂÈ„Â Â·ÈÏ· ıÓÁ‰ ÏË·Ï ÍÈ¯ˆ .15  Ú„ÂÈ Ì‡Â

˜Â„· Â�È‡˘ ,‡‡ Ì˘ Á¯‡˙‰Ï ÔÈ‡"‰ÏÈÁ˙ ˜Â„·È Î.16 

ä÷éãáä ïîæ 

‡È ÏÈÏ"ıÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Â· Â˙ÏÈÁ˙· „ , ÔÈÓÈ„˜Ó Ì�Ó .יב
Ú ˙ÏÈÙ˙ÔÈ˜„Â· ‰È¯Á‡ „ÈÓÂ ‰�ÓÊ· ˙È·¯.17 

                                    
 .ה על"ל ד"ח ובבה"ו וסק"ב סק"ב ומ"א וס"ע תלז ס"שו' עי .15

 .ז אות כ"צ פ"אול .16

 ]תלא' סי[ח "כ בזה בב" עיין מש.בענין תפילת ערבית קודם הבדיקה .17
 כתב שעדיף ]ה"סק[ א"ובמג, שהציבור נוהגים להתפלל בעוד היום גדול

כ חושש שמא ישכח מלהתפלל או שמא "לבדוק קודם התפילה אא
אולם נראה דכל דבריו לשיטתו שהבדיקה לפני . יפסיד תפילה בציבור

כ עדיף להתפלל "א, כ"ע דהבדיקה בצאה"אבל אנן נקטינן כהשו, כ"צאה
ק "ס[א במחזיק ברכה "ובחיד, ר"כ בחק יעקב ובא"וכ, דתדיר קודם, קודם

ו "תלא ס[ע הרב "והנה בשו. ש"ע, ]ח"סק[ב "ה במ"וכ, י שפירא" בשם מהר]ג
כ תפילה "כ משא" כתב דהבדיקה קודמת דזמנה בצאה]א"א סק"ובקו

. ומה שמקדימין להתפלל אינו אלא מדינא דזריזין, דזמנה כל הלילה
ל הדין דאף אם בציבור נוכל להקל שיתפללו ערבית "ז היה צ"ולפ[

כ אפשר שיפסידו לגמרי תפילה בציבור או גם "דאל, כו לבדוקכ יל"ואח
ה ביחיד שדרכו להתפלל ערבית בציבור והיום הזה "וה, תפילת ערבית

מ מי "אבל מ, מתפלל ביחיד יש להורות שיתפלל תחילה שמא ישכח
כ "יהיה הדין שיבדוק תחילה ואח, שרגיל להתפלל מעריב ביחידות

אבל כאן שעיקר התקנה ,  תדיר קודםדאמנם תדיר ושאינו תדיר, יתפלל
כ "הרי זה מחוייב לעשות תחילה ואח, נתקנה לבדוק בתחילת הלילה

אמנם , ]לא חיישינן שישכח, וכיון שדרכו להתפלל ביחידות, להתפלל
ד דעיקר זמנה בתחילת "ז דאפילו להראב"ה העיר ע"צ זללה"ר הגרב"מו

ו קצת לאחר ל שתקנו זמן לבדיקה תקנוה"מ מסתבר דחז"מ, הלילה
דהרי תדיר ושאינו תדיר , כדי שיוכלו להתפלל ערבית בזמנה, כ"צאה

בזה בקונטרס נר ציון ' עי, ז אמר גם לענין נר חנוכה"וכעי. [תדיר קודם
 ].להלכות חנוכה
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Â„·È˘ „Ú ‰Î‡ÏÓ ÌÂ˘· ÏÈÁ˙È ‡Ï , ˙Ú ÂÏ ˘È ÂÏÈÙ‡Â˜ .יג
˜Â„·È˘ „Ú ÏÈÁ˙È ‡Ï „ÂÓÏÏ ÚÂ·˜ .ÂÚ·Ó ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ì�Ó‡„-

ÌÂÈ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"‡ Ú"˜ÈÒÙ‰Ï ˆ ,Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ"˜ÒÂÙ ‡.18 
ÂÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡˘¯ „¯ÙÒ È�·˙Ú„ ÏÂ˘‰ Ô¯Ó "Ú, ÈÂ‡¯ Ì�Ó‡ 

Î ¯ÈÓÁ‰Ï È¯·„Ó¯‰"‡.19 ÙÏÂ"Ê ˙Â‰˘Ï ÔÈ‡ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚È˘Ó 
                                    

 .ב"א תלא ס"ע ורמ"שו' עי .18

הנה בעיקר זמן בדיקת חמץ יש לחקור  .בעיקר הזמן דבדיקת חמץ 
אלא דזריזין מקדימין לתחילת , ד" לבדוק בליל יל היתה"האם תקנת חז

אלא שאם לא בדק אז , או דלמא קבעו זמנה בתחילת הלילה, הלילה
 שבזה ]ק יא"ס[ב "א ובמ"בביאור הגר' ועי. מ בודק והולך כל הלילה"מ

, י פוסק או לא"א אם בהתחיל מבעו"ע והרמ"תלוי מה שנחלקו השו
מ בזה היינו בהתחיל חצי "דהנה בשיעור "צ זללה"ר הגרב"וביאר מו[

ע עיקר מצותה "דלדעת השו, ]שעה קודם הזמן ונמשך עד שהגיע הזמן
ועל כן אינו , כל הלילה אלא שזריזין מקדימין למצוות לתחילת הלילה

א עיקר מצותה קבעו חכמים בתחילת "כ לדעת הרמ"משא, צריך להפסיק
ד " הראבה בדברי"וכ, ועל כן אפילו בהתחיל קודם מפסיק, הלילה

דלפיכך נקט התנא ,  והובא בראשונים שם]ריש פסחי�[ף "בהשגותיו להרי
י שכל הלילה זמנה "לומר שאעפ, לארבעה עשר בודקין את החמץ" אור"
 שאז .]ד[' מ עיקר התקנה לבדוק בתחילת הלילה ומהטעם שאמרו בגמ"מ

ועל כן אפילו , בני אדם מצויים בבתיהם ושמא יתרשל וימנע מלבדוק
ושמרתם את " דריש ]ריש פסחי�[ובירושלמי . י בהיתר פוסק"התחיל מבעו

" עשה שיהיו היום והלילה משומרים, היום הזה לדורותיכם חוקת עולם
ותירץ , ג ויהיה היום והלילה משומרים"והקשה הירושלמי שם ויתחיל בי

ץ "ג וברי"והובא בבה, דבעינן לילה משום שאז אור הנר יפה לבדיקה
 שמירושלמי זה ]ס תלא"סו[א "וכתב בבאור הגר, יש הלכות פסחגיאות ר

ז אות א "פ[צ "עוד באול' ועי. מוכח שעיקר הבדיקה בתחילת הלילה
ש דדעת "וע, א בכמה פנים"ע והרמ"כ לפרש מחלוקת השו" מש]בביאורי�
 .צ להפסיק" דא]ג"מ ה"ב מחו"פ[ם "הרמב

כימו לדינא הפרי חדש ועוד וכן הס, ח"א פסקו הלבוש והב"כדברי הרמ .19
ה בשיעוריו דראוי להחמיר "צ זללה"ר הגרב"לכן פסק מו, אחרונים

וכן דקדק מלשון , ]אף שמעיקר הדין בני ספרד יכולים להקל[א "כהרמ
ומשמע דגם הוא חשש ', ד בודקין וכו"ליל י' בתחילת'ע שכתב "השו
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˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡· ÂÏÈÙ‡ ,Â„ÎÂ ‰ÁÈ˘· Â‡ ,' ¯Á‡Ï „ÈÓ ‡Ï‡
˜Â„·Ï Â˙È·Ï ¯‰ÓÈ ˙È·¯Ú.20 

˘‡ÂÒÈ‡‰ ÏÏÎ· ÌÈ·¯Ï ÚÂ·˜‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‚ , ÔÈ‡˘¯ ÔÈ¯ .יד
Â¯Â·Ú ‰˜È„·‰ ·ÎÚÏ.21 

‰�ÔÓÊ· Â˙ÂÁÈÏ˘· ˜Â„·È˘ ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡Â Â˙Â�Á· ‡ˆÓ  .טו
‰˜È„·‰ ,˜Â„·Ï ÂÓˆÚ· ÍÏÈÏÂ Â˙Â�Á ¯Â‚ÒÏ ÍÈ¯ˆ , „ÈÓ

                                                                                  
וכן . ]�ש� אות ב בביאורי[צ "ש באול"וכמ, ד"לכתחילה לשיטת הראב

הרי שסתם ולא , שכתב שאם לומד צריך להפסיק, ח"משמע מדברי הבא
ע בספרו רב "וע. י"צ להפסיק כגון אם התחיל מבעו"חילק שיש אופן שא

א שגם המתחיל " שנראה כמצדד כדברי הרמ]מערכת ב אות ו[ברכות 
 .ש"ע, ]ג"כ וסקכ"סק[ח "וכן מתבאר מדברי כה. י צריך להפסיק"מבעו

צ דקדק "וכבר נתבאר שבאול. ]ה ולא"ד[ל " ובה]ו"סק[ב " ומ]תלא[ע "שו' עי .20
ד דעיקר תקנת "ע דלכתחילה יש לחוש לשיטת הראב"מלשון מרן השו

 .ש"ע, ועל כן אין להתעכב בשום דבר, ל לבדוק הוא בתחילת הלילה"חז

הנה כתבו הפוסקים שאם הוא שיעור הלכות פסוקות ללא פלפולים  .21
הואיל והציבור דרכם לגמור יחד ומדכרי ,  ללמוד כבכל יוםיכולים

ורק לא יפלפלו ברבים אפילו בשיעור הקבוע , אהדדי ולא יבואו לשכוח
, ]סימ תלא[ג "א וכנה"הובא במג, ]ב סימ עט"ח[ח "ת הראנ"ה בשו"וכ, לכך

ה "צ זללה"ר הגרב"וכן הזכיר מו, ]ז"סקט[ח " וכה]ז"סק[ב "וכן פסקו המ
ד "שלדעת הראב, ח פקפק בדין זה"צ הביא שהפר"אמנם באול. בשיעור

וכבר נתבאר , כ אין להקל גם לרבים"א, שעיקר החיוב בתחילת הלילה
ה "וכ. ד"ע לחוש לשיטת הראב"שכן שיש לדקדק גם מלשון מרן השו

פ דמדכרי אהדדי וקשה לקבצם " דאע]ג"מ ה"ב מהלכות חו"פ[מ "בהדיא בכס
ועל , ]א מה שכתב בזה"ח זיע"ע בספר רב ברכות לרבינו הגרי"וע[, מ אסור"מ, שנית

וביאר שם דאמנם , ז אות ב שאין להתיר גם לרבים"צ פ"כן פסק באול
ומה דגדול , מ לקיימה"מ ניתנה תורה ע"אבל מ, תלמוד תורה כנגד כולם

אין , וכיון שנצטוונו לילך ולבדוק, תלמוד משום שמביא לידי מעשה
הרי יוכלו , ואמנם אם יתחילו קודם הזמן. [בשביל הלימודלבטל המצוה 

אלא , צ להפסיק"ע שאם התחיל א"ד מרן השו"לסמוך מעיקר הדין ע
 ].ל"וכנ, א"ד והרמ"שכבר נתבאר שראוי לחוש לדעת הראב
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·‰˜È„·‰ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙.22 

úåëøáä éðéã 

, �ıÓÁ ˙˜È„· ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ .טז
Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ‡�È„ÏÂ . ˘„Á È¯Ù ‡È·‰Ï ·ÂË ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

 ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÏÂ Â�ÈÈÁ‰˘ ÂÈÏÚ Í¯·Ï È„Î ˘„Á „‚· Â‡
‰˜È„·‰.23  

                                    
 .ז אות ב"צ פ"אול .22

שמואל בן '  כתב בשם ר]י מברכות"ופ' מ אות ה"ג מחו"פ[בהגהות מיימוניות  .23
נתיב ה [וכן כתב ברבינו ירוחם ,  גאון דמברכים שהחיינו בבדיקת חמץחפני

וטעמם משום דלא דמי לניקור החלב , ד ובעל העיטור" בשם הראב]א"ח
כ הכא הרי מחוייב "משא, משום דשם אינו מחוייב לאכול, שאין מברכין

,  כתב שאין מברך על הבדיקה זמן]כלל כה[ש "ת הרא"אמנם בשו. לבדוק
' א סי"ח[א "ת הרשב"ובשו. היא לצורך דרגל וסמכינן אזמן דרגללפי ש

 כתב בשם ]שעט' סי[ובתשובה אחרת ,  כתב דאין דרכנו לומר זמן]רכג
, רבינו פרץ שאין אומרים זמן בבדיקה לפי שהוא מכלהו מן העולם

 מה שיישב קושיית ]תלא' סי [ע מחזיק ברכה"וע, ז"ש מה שתמה ע"ועיי[
מ "ג מחו"פ[ה ורבינו מנוח " בשם הרא:]ז[א פסחים "כ בריטב"וכ]. א"הרשב

' ויסוד לסברא זו איתא בתוס,  דאין לו הנאה ומצטער באיבוד חמצו]ו"ה
ז אות ד בביאורים מה שכתב לדון "צ פ"באול' ועי. ש"ע, ]א"מו ע[סוכה 

ש " כסברת אביו הרא]תלב' סי[ולדינא כתב הטור . בטעמי הראשונים בזה
. ע שלא הביא כלל לדין ברכת זמן"וכן נראה מהשו, ין מברכין זמןשא
, וכן נקטו הפוסקים לדינא, ש" הביא דברי הטור בשם הרא]ג"סק[ז "ובט
ח כתב שראוי "ואף שהפר. ח שנוהגין שלא לברך שהחיינו"ש הב"וכמ

כבר השיגו עליו המטה יהודה ונהר שלום וחמד משה , לברך שהחיינו
ובבן איש חי . א שפשט המנהג שלא לברך" מרן החידכ"וכ, שאין לברך

 כתב דאם נזדמן לו בגד חדש או פרי חדש יברך עליו זמן קודם ]פרשת צו[
. ]ט"סק[והובא בכף החיים , ברכת על בעור חמץ ויכוין לפטור הבדיקה

צ שם דראוי שיברך על פרי חדש "ה באול"צ זללה"ר הגרב"ולכן הורה מו
ש עוד דבבגד חדש צריך שיהא חשוב בעיניו " וע.לצאת ידי כל הדעות

 .שתהיה לו שמחה בחידושו
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˜È¯Ù‰ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· , ‰�Î¯·È ¯ÂÚÈ· ÏÚ Í¯·È˘ Ì„Â .יז
ıÓÁ.  È‡˘¯Â ˙Î¯· Í¯·ÏÂ�ÈÈÁ‰˘Â È¯Ù‰ ,ËÚÓ ÌÂÚËÏÂ ,
Á‡Â"˜Â„·ÈÂ ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ Í¯·È Î ,Ï È‡˘¯ ÔÎÂ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·
·ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ ˙Î¯· Ì„Â˜ „·Ï ,Á‡Â" ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ Í¯·È Î

˜Â„·ÈÂ , È¯Ù‰ ÏÚ ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯· Í¯·È ˜Â„·Ï ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Â
Â�ÓÓ ÌÚËÈÂ.24 

‡ÂÈ˜� ÌÂ˘Ó ÂÈ„È ÏÂËÈ ‰Î¯·‰ Ì„Â˜.25 Â „ÂÁÈ Ì˘Ï ¯ÓÂ˙ .יח
ÂÎÂ 'È�È¯‰ ‡· ıÓÁ ¯ÂÚÈ· Ï˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ,

ıÓÁ‰ ¯Á‡ ˜Â„·Ï Ô�·¯„Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓÂ,26Á‡Â " Î‡ Í¯·Ó ¯˘
 Â�ÂÂÈˆÂ ÂÈ˙ÂÂˆÓ· Â�˘„˜ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ , „Ú ¯·„Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ

˜Â„·Ï ÏÈÁ˙È˘.27
 

‡È„·‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ‰Î¯·‰ ÔÈ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ¯·È„ Ì˜‰  .יט
Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ.28 ¯Â·È„· ‡ÏÂ ‰˘ÚÓ· ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ,Î ÔÂ‚

 ˙È·· ¯·„ ¯„ÈÒ Â‡ ‰�ÂÎÓ ÏÈÚÙ‰˘] È�È�ÚÓ Â�È‡˘
‰˜È„·‰[,˜ÒÙ‰ ÈÂ‰ ‰Ê Ì‚ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È , Û‡ÂÒ˘ ˙ÂÎ¯· ˜Ù

·Â˘ Í¯·È ‡ÏÂ Ï˜‰Ï ,¯·„ ÌÂ˘· ˜ÈÒÙ‰Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ.29 

Â˙˜È„· ÛÂÒ „Ú ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· ÁÂ˘È ‡Ï˘ ·ÂË , È„Î .כ

                                    
כ "וע, דמעיקר הדין רשאין לברך שהחיינו אף על ראיית הפרי לחוד .24

 . רשאי להניח אכילת הפרי לאחר הבדיקה

 .ב"ב תלב סק"מ .25

 .ז אות ו"ג פ"צ ח"אול .26

 .א"ע תלב ס"שו .27

ע יזהר שלא "כ מרן השו"דגם מש, ז אות ה"צ פ"ואול, ה"ב תלב סק"מ .28
 .לדבר היינו איסור גמור

 .ש בביאורים"וע, צ שם"אול .29
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ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ˜Â„·Ï Â·ÈÏ Ô˙È˘.30  ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ‰Ê·Â
¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ,Ï‡ Â·ÈÏ Ô˙È˘ È„Î ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ ‰˘ÚÓÏ˘ ‡
Â˙˜È„·Ï ,‚ ÚÓ˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ÔÎ ÏÚÂ"Â„ÎÂ ˙ÂËÏ˜ Î ' ÔÓÊ·
‰˜È„·‰.31 „ Ì�Ó‡ ¯Â·È‰˜È„·‰ Í¯ÂˆÏ , Â‡È·È˘ Ï‡Â˘˘ ÔÂ‚Î
¯� ÂÏ,Â·ÈË ‰Ó ‡ˆÓ�˘ ¯·„ ÏÚ ¯¯·Ó Â‡  , ¯˙ÂÓ‰ÏÈÁ˙ÎÏ. 

Á‡ ‰Î¯·· ÌÈ˙· ‰ÓÎ ˜Â„·Ï ÏÂÎÈ , ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙�˜ÒÓÂ˙ .כא
 Ì‚˘‡ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÍÏÂ‰˘Î·Â˘ Í¯·Ó Â�È.32 

                                    
 .א"ע תלב ס"שו .30

 .צ שם"אול .31

הנה יש לחקור אם מקיימים מצוות בדיקת חמץ  .בגדר חיוב הבדיקה .32
וכל שלא השלים לבדוק , דווקא אם בדק כל רשותו וסילק החמץ מכולה

א בכל מקום ומקום שבודק ומסלק את או דלמ, לא קיים את המצוה
. אלא שצריך להשלים, החמץ מקיים מצוה בפני עצמה של בדיקת חמץ

אם החליט דאינו רוצה לבדוק כל רשותו אלא רק ' דלצד הא, מ"ונפק
דלא קיים בזה המצוה והברכה , חדר אחד או בית אחד אסור לו לברך

עוד . כול לברךכ י"הרי מקיים בכל חדר מצוה וא' אבל לצד הב, לבטלה
אם יחזור , או הלך מבית לבית, מ אם דיבר ועסק בדברים אחרים"יש נפק
כ אם הלך למקום אחר צריך לחזור "דאם כל מקום הוא מצוה א, ויברך
צ לחזור "אבל אם הכל מצוה אחת כל שלא גמר המצוה א, ולברך
ע שבברכה "ד מרן השו" שהקשה ע]ו"א תלד סק"א[ג "בפמ' ועי@@. ולברך

 שהלובש ]ג"ח סי' סי[חת יכול לבדוק כמה בתים ממה שפסק גבי ציצית א
ס מתעטף בטלית גדול צריך לברך "ק ומברך עליו וכשהולך לבהכנ"ט

. ומאי שנא מהכא, ס חשיב הפסק"דהליכה מביתו לבהכנ, שוב
כ "משא, דבציצית כל טלית היא מצוה לעצמה, והאחרונים כתבו ליישב

חויב לילך ולבדוק כל המקומות שיש בהם הכא דכולהו חדא מצוה שמ
 דאם הולך ]כלל קיט אות כא[ח והחיי אדם "דעת הפרואמנם @@. חמץ

ע " ובשו]ט"סק[אבל בחק יעקב , לבדוק בחצר אחרת צריך לחזור ולברך
 ]ז"סק[ב "וכן הוא מסקנת המ,  ומאמר מרדכי דחו דבריהם]ז"סק[הרב 
פ מספיקא לא "דבודאי עכ, ה"הצ זלל"ר הגרב"וכן הורה מו, ח"וכה

 .]ז אות ב ואות ה בביאורי�"פ[צ "ה באול"וכ, ל"וסב, נפקא
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Â„·Ï ¯Á‡ ÁÏÂ˘‰ ,Ú‡" ÏÎÂÈ ÁÏ˘Ó‰˘ ‰‡¯� ¯˙ÂÈ˘ Ù˜ .כב
Í¯·Ï ,Í¯·Ó ÁÈÏ˘‰˘ Â‚‰� ¯·Î.33  ˙ÂÓÂ˜Ó ˙È·· ˘È Ì‡ Ï·‡
‰·¯‰,Â„È ÏÚ ÌÈÚÈÈÒÓ˘ ÌÈÏÂ„‚ ˙È· È�· ÂÏ ˘ÈÂ  , ÌÈ‡˘¯

¯Á‡ ¯„Á ˜„Â· „Á‡ ÏÎ˘ ÔÙÂ‡· ˙Â˘ÚÏ , ÂÙÒ‡˙È˘ „·Ï·Â
‰Î¯·‰ ˙Ú· ÂÏˆ‡ Â„ÓÚÈÂ ÌÏÂÎ ,Ï Ì‰Â ‡Â‰ Â�ÂÂÎ˙ÈÂÈ ˙‡ˆ È„

‰·ÂÁ‰Î¯··  , ˜Â„·Ï ‰˜È˙˘· „Á‡ ÏÎ ÍÏÈ ‰Î¯·‰ ¯Á‡ „ÈÓÂ
ÂÓÂ˜Ó·.34 

øðä éðéã 

ÊÁ Â�˜È˙"¯�‰ ¯Â‡Ï ˜Â„·Ï Ï , ‰ÙÈ Â¯Â‡ ‰ÏÈÏ·˘ ÈÙÏ .כג
ÌÈ˜„ÒÂ ÌÈ¯ÂÁ· ÂÒÈ�Î‰Ï ÏÂÎÈÂ ‰˜È„·Ï ,Ó‚·Â ' ÔÓ Â‰Â„ÓÏ

˜ÂÒÙ‰.35 

Â·‡· ÔÈ˜„Â· ÔÈ‡ . ¯�· Â‡ ÔÓÂ˘ Â‡ ·ÏÁ ¯�· ‡Ï ÔÎÂ˜‰ .כד
ÔÓ˘ ,È˘ ‡¯È Ì„‡‰˘ ÈÙÏ ÂÒÈ�Î‰Ï ˘ÂÁÈÂ ÂÈÏÎ ÏÚ ÂÙÈË

ÌÈ˜„ÒÂ ÌÈ¯ÂÁÏ.36  ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰˜Â·‡· ˜„·Â ¯·Ú Ì‡Â

                                    
ש שכתב שהוא מצד דהוי שלוחו "וע[ דהשליח מברך ]י"תלב סק[ב "במ' עי .33

ולדעתו יש , ב יוכל לברך"ח דבעה"הפר' וד, ]ד בזה"ויל, גם לענין הברכה
לפי ,  המל מברךששם, לחלק בין מצות בדיקת חמץ למצות מילה

ב "כ בחמץ החיוב מוטל על בעה"משא, שהמצוה על כל ישראל למול
 ]א אות ו"וישב ש[ח "ודומיא דנרות חנוכה שפסק רבינו הבא, שהחמץ שלו
מ למעשה המנהג "ומ, ב חולה יוכל לברך ואחר ידליק"דאם בעה

בראשונים ' וע. ז אות ג בביאורים"צ פ" אול–, שהשליח מברך בכל אופן
 ]לד' סי[ז "י אהע"בב' ועי, ולח שליח לקדש לו אשה שהשליח מברךבש

 .]ו"תלב סק' סי[א " ומג]ד"ש� סק[י "וברכ
 .ח"פ הבא"ע .34

 .ב"ע' פסחים ז' עי .35

כ ברבינו " וכ]כלל יד[ש "ומקור הדין מתשובת הרא, ב"ע תלג ס"שו' עי .36
תיירא שמא יטיף על והיינו טעמא משום שהוא מ. ]סימ תלג[ירוחם ובטור 
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˜Â„·ÏÂ .„È ‡ˆÈ ÔÓÂ˘Â ·ÏÁ ¯�· Ì�Ó‡Â˙·ÂÁ È„·ÚÈ„· .37 
ÈÙ¯‡ÙÓ Â��ÓÊ· ÔÈÈÂˆÓ‰ ˙Â¯�Â"‰Ê ˘˘Á Ì‰· ÔÈ‡ ‰ÂÚ˘Â Ô, 

‰˜È„·Ï ÔÈ¯˘ÎÂ.38 

ÂÚ˘ ¯�· ˜Â„·Ï Â‚‰� ,ÓÎ"Â˘· Ô¯Ó ˘"Ú39  ‰ÊÏ ˘ÈÂ‰ .כה
Ú ÍÓÒ"Ù„ÂÒ‰  .] ˘ÈÂ¯�‰ ÛËÙËÈ ‡Ï˘ ‰ˆÚ , Â�ÁÈ�È˘

‰ÏÈÏ‰ Ì„Â˜ ‰‡Ù˜‰·[ .ÈÂ" Ò�Ù ÌÚ ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ‡
‰˜È„·Ï ,¯·˙ÒÓ ÔÎ˘ Û‡Â ,‡˜Â„ ¯� ÏÚ Í¯·È ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,

‚ ÏÂËÈÏ ÏÎÂÈÂ" ÌÈ¯ÂÁÏ ÂÒÈ�Î‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÔË˜ Ò�Ù Î
‡˘ ÌÈ˜„ÒÂ¯˘Ù‡ È¯� Ì‰· ÒÈ�Î‰Ï .40 

È··˘ ‰¯Â‡˙‰ ˙Â·ÎÏ Â¯Â‰˘ ˘È , ¯�‰ ¯Â‡ ‡‰È˘ È„Î˙ .כו
‰ÙÈ ¯È‡Ó ,ÔÂÎ� ‰Ê ÔÈ‡ Ì�Ó‡ , ‰¯È‡˘‰Ï ·ËÂÓ ‰·¯„‡Â

˙˜ÏÂ„ ,·ËÈ‰ ˜Â„·Ï ÏÎÂÈ˘ ¯Â‡‰ ÏÈ„‚‰Ï È„Î.41 

                                                                                  
 .הכלים ויפסידם ולכן אינו בודק טוב

ל דיצא "ז דס"ודלא כהט,  שבאבוקה לא חל הבדיקה]י"תלג סק[ב "במ' עי .37
ולא , דרק בחלב ושעוה ושומן יצא, ה"צ זללה"ר הגרב"פ מו"וכ, ח"יד

חלב ' א פי"ז נתנו סימן בדבר ראשי תיבות חשש"ולדעת הט. באבוקה
 .אבל באבוקה לא יצא, ש" אבל להלכה הסימן חש,שעוה שומן אבוקה

ה דנרות המצויים כיום אין בהם חשש זה "צ זללה"ר הגרב"כן הורה מו .38
ז "פ[צ "ה באול"וכ, דמתיירא שמא יטיפו ולכן כל הנרות כשרים לבדיקה

 .]אות ח
 .אלא בנר של שעוה' אין בודקין וכו, שם .39

מציאה ' א הואיל ודרשו הדבר בגמשנסתפק שמ, ]ז אות ח"פ[צ "אול' עי .40
אפשר דבעינן נר , ממציאה וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר

ונורה שיש בה אש שאינה דולקת והולכת כשאר , דוקא שיש בו פתילה
ועל כן לא יברך מספק על , אש רק עומדת ואינה נכלית אינה בכלל זה

 .נר כזה

דאין בודקין ביום ' ינן בגמדאמרסברת המצריכין לכבות התאורה מצד  .41
ה בלילה כשיש "ז למדו דה"ועפ, אדשרגא בטיהרא מאי מהנימשום 
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ÏÂÓ˘ ‰¯Ú˜· Ô˙ÈÏ ÔÈ‚‰Â�ÈÔÈÎÒ ÂÓÈÚ ˜„Â·‰ Í , È„Î .כז
ÔÈ˜„ÒÂ ÔÈ¯ÂÁ· ‰· ËËÁÏ .ÁÏÓ ‰· Ô˙ÈÏ ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ , ÈÙÏ

Â ÔË˘‰˘ ÂÈ˙ÂÏÈÁÂÊ ‰ÂˆÓ· ‰·¯‰ ÌÈ‡�˜˙Ó ,ÚÂ" ÁÏÓ‰ È Ì‰
ÔÈÁ„� .„ÂÚÂ ,È˘Ï ÔÓÈÒ ‡Â‰˘ÌÂÈ˜Â ¯ÂÓ , ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ‰ÎÊ�˘

˙Â·¯ ÌÈ�˘ ÂÊ.42 

ä÷éãáá ïéáééçä úåîå÷î  

, ˜ÈÊÎÓ ÔÈ˙ÂÁÙ ÔÈ˙È˙Ù ‰¯˘Ú ÔÈÁÈ�Ó ‰˜È„·‰ Ì„Â˙ .כח
·ËÈ‰ ÔÈÙÂËÚÂ , Ì‰· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‡˜Â„ Ì˙Â‡ ÔÈÚÈ�ˆÓÂ
‰�˘‰ ÏÎ ıÓÁ.43 ˜„Â·‰ ‡ÏÂ ÚÈ�ˆÓ ¯Á‡ ‰È‰È˘ ·ÂËÂ , Ï·‡

ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÚÈ�ˆÈ ¯Á‡ ÔÈ‡˘Î ,Ú‡Â"‰ Ú„ÂÈ˘ ÙÚÈ�ˆ‰˘ ÌÂ˜Ó, 
Â˙Î¯·· ÔÂ¯ÒÁ ‰Ê ÔÈ‡.44 

                                                                                  
דדוקא אור היום מועיל , ה חילק בזה"צ זללה"ר הגרב"אמנם מו. תאורה

אבל , ועל כן אמרו שרגא בטיהרא מאי מהניא, יפה גם לחורים וסדקים
חורים אבל ב, אור החשמל אינו מאיר היטב אלא במקומות הגלויין

ועל כן יש תועלת בנר לחורים וסדקים גם כשיש תאורה , וסדקים לא
 .]ז אות ג"פ[צ "ה באול"וכ, חשמלית

 .צו אות ו' ר פ"ח ש"בא .42

, פ הקבלה"יש סוד בדבר ע, ואף שאין זה מעכב, ]ב"תלב ס[א "רמ' עי .43
באחרונים דמוטב שיהיו פחותין ' ועי. ]ה"שער כא פ[ח "וכמבואר בפע

וגם טוב שיהיו מחמץ , כדי שאם יאבדו לא יצטרך בדיקה אחרת, זיתמכ
' ועי. נוקשה או קשורים בשקית ניילון בלא חשש שיתפזרו פירורין

 שיש ליזהר שלא להצניעם במקומות שאין מכניסין ]'ז אות ו"פ[צ "באול
וכן יזהרו לזכור המקומות , ששם אין חיוב בדיקה כלל, בהם חמץ

 ].שום לעצמו היכן הניחוטוב לר[, שהניחו

הנה כבר , וכמבואר בפוסקים, דמלבד מה שכל ההנחה אינה לעיכובא .44
ריש פסחים ' בגמ' פ פרנק דעיקר המקור לדין זה ילפי"העיר בזה הגרצ

חיפוש מחיפוש ממה שחיפש מנשה בן יוסף הצדיק בשקיהם של השבטים 
כ ידע "וא, והלא שם הוא הצניע תחילה הגביע באמתחת בנימין', הק
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ÂÚ·Ó ‰˜È„·‰ Ì„Â˜ ˙È·‰ Â¯„ÒÈ˘ ·ÂË„-ÌÂÈ , Ï˜‰Ï È„Î .כט
‰˜È„·‰ ÏÚ .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó Â˙È· È�· ÌÚ ÏÂÚ· ‡˘ÈÂ , ˙�Ó ÏÚ

‰˜È„·‰ ˙Ú· ¯„ÂÒÓ ˙È·‰ ‰È‰È˘ , ÈÎÎ ËÚÓÎ ¯„ÂÒÓ Â�È‡˘
‡˘¯˘Ù‡ ÈÈÂ‡¯Î Â˜„Â·Ï  ,ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰ÂˆÓ ÂÊÂ , „·ÏÓÂ

˘È‡ Â˘Ù� ÏÓÂ‚ È¯‰ ˙‡Ê„ÒÁ  . È„ÈÏ ‡Â·È ‡Ï˘ „‡Ó ¯‰ÊÈÂ
ÈÚ ‡„ÈÙ˜Â ‰·È¯Ó"Ê , ÁÂ¯ Í¯Â‡· ˜Â„·ÈÂ ÔÏ·Ò ‡‰È ‡Ï‡

ÈÂ‡¯Î.45 ÂÊÁ"Ú „·ÂÚÎ ÈÂ‰„ ÒÚÂÎ˘ ÈÓ· „‡Ó Â¯ÈÓÁ‰ Ï ‰„Â·
‰¯ÊÁ¯ "Ï.46 

 È·‰ È¯„Á ÏÎ ˜Â„·Ï ‰·ÂÁ ,ÌÈ�Ë˜ ˘È˘ ÌÂ˜Ó·Â, ˘È˙ .ל
 Ì‚ ˜Â„·Ï‡ÒÎ‰ ˙È·Â ‰ÈË·Ó‡‰ È¯„Á , ÒÈ�Î‰Ï ÌÈ�Ë˜‰ Í¯„˘

ÌÂ˜Ó ÏÎ· ıÓÁ.47 

Î‰˜È„·· ·ÈÈÁ ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ ÌÂ˜Ó Ï , ÏÎ ‰Ê ÏÏÎ·Â .לא
Ó È¯·„ Ì‰· ÌÈÁÈ�Ó˘ ˙Â�Â¯‡‰ÏÎ‡ , ÌÈ¯¯˜Ó‰ ÔÎÂ

ÂÈÎÂ ÌÈ‡ÈÙ˜Ó‰Â‰Ê· ‡ˆÔÂÊÓ Ì‰· ÌÈ�ÒÁ‡Ó˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘  ,
‰˜È„·· ·ÈÈÂÁÓ ÏÎ‰.48 

ÌÈËÂ˜ÏÈ‰Â ÌÈ˘�‰ È˜È˙Â ÏÎÂ‡‰ È˜È˙ ÔÎ ÂÓÎ , ÔÎÂ .לב
‰È˙Á˙ÓÂ Ì‰ÈÏÚÓ ˙Â�ÁÏ˘‰Â ˙Â‡ÒÎ‰Ì ,˙ÂËÈÓ‰ È·‚ ÏÚÂ ,

                                                                                  
 .נ דכוותה"וה, ז קרי לה בקרא בלשון חיפוש"ועכ, מקומו מתחילה

 .ז אות ו בביאורים"צ פ"אול .45

וילפינן לה מקרא דאלהי , ]תצוה ד� קפ[ק " ובזוה:]קה[בשבת ' בגמ' עי .46
שישמור נשמתו , מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה את חג המצות תשמור

וביותר יזהר , ]א אות יז"חרדי� פכ'  ס'עי[, י כעס"שלא תסתלק ממנו ע' הק
 .בזה בחג הקדוש הזה

 .ז אות ט"צ פ"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .47

 .צ שם"אול .48
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ÂÈÎÂ"· ,‰˜È„·· ÔÈ·ÈÈÁ.49 

ÌÈ¯¯˜Ó‰ ÌÈ˜�Ó ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ¯·Î˘ „‡Ó ÈÂˆÓ  .לג
ÁÒÙÏ ÌÈÏÎ‡Ó ‰˙Ú ÌÈ‡ÏÓ ÌÏÂÎÂ ÔÂÊÓ‰ ˙Â�Â¯‡Â ÌÈ‡ÈÙ˜Ó‰Â ,

˙ ÏÎ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡�È„ÓÂÂ ˙‡Â ¯ˆÂÓ ÏÎ ˜Â„·ÏÂ Ì�Î
ÂÎÂ ÌÈ¯¯˜Ó‰ ÏÎ 'ıÓÁ ˙˜È„· ÏÈÏ· , È„ÎÂÚ Ï˜‰Ï"Ê , ‰ˆÚ‰

¯¯˜Ó‰ ÌÈ˜�Ó˘ ‰Ú˘·˘, Â˜„·È  Â˙Â‡ ‰ÏÈÏ· ¯�‰ ¯Â‡Ï] Â‡
Ò�Ù ¯Â‡Ï[‰·ÂË ‰˜È„·  ,Á‡ ˜¯Â" ÌÈ¯ˆÂÓ Ì˘ ÂÒÈ�ÎÈ Î

ÁÒÙÏ ÌÈ¯˘Î‰ ,ÈÚÂ" ÏÈÏ· ·Â˘ Â˙Â�ÙÏÂ ˜Â„·Ï ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ï Ê
ıÓÁ ˙˜È„· .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡ , Ì‚ ¯¯˜Ó· ÂÒÈ�Î‰ Ì‡ Â‡

Â‰Â˜È�˘ ¯Á‡ ıÓÁ , ıÓÁ ÌÈÒÈ�ÎÓ˘ ÈÂˆÓ˘ ÂÓÎÂ] ÛÂËÚ
ÌÈÈÂÒÈÎ ‰ÓÎ·[Ï˜Ï˜˙È ‡Ï˘ È„Î  ,‡"Î Â˙Â�ÙÏ ·ÈÈÂÁÓ 

‰˜È„·‰ ÏÈÏ· Â· ˘È˘ ‰Ó ÏÎ ˜Â„·ÏÂ.50 

‰ÏÎ ıÓÁ ÈÏÎ‡Ó Ì‰· ÌÈÏ˘·Ó˘ ÌÈ¯ÈÒ‰Â ÌÈÏÎ ‰˘�‰  .לד
‰˜È„·· ÌÈ·ÈÈÁ ,ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ È¯‰˘ . È„ Ì�Ó‡

¯·„ Â· ÔÈ‡˘ Ú„ÈÏ ˘Ó˘ÓÈÂ ¯ÈÒÂ ¯ÈÒ ÏÎ ÍÂ˙Ï Â„È ÒÈ�ÎÈ˘ .
‰Ê· Ì‚Â , ÔÈÚÈ�ˆÓ˘ Ì„Â˜ Ì˙Â‡ ÌÈ˜�Ó˘ ˙Ú· ˜Â„·È Ì‡

Ì˙Â‡ ,Â‡ ¯È‡Ó ÏÓ˘Á‰ ¯Â‡˘Î Â�ÂÈ˜� ˙Ú· ¯ÈÒ ÏÎ· ËÈ·È˘ 
‡È„‰Ï ÂÈÏÚ ,‰ÓÂ‡Ó Â· ¯‡˘È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· Â�ÎÙ‰È Â‡ ,ÈÚ" Ê

‰˜È„·‰ ÏÈÏ· Ì˜„Â·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï . ¯ËÙÈ˘ ¯˘Ù‡ Ì‚
È ÏÈÏ Ì„Â˜ È¯Î�Ï ÌÓÂ˜Ó ¯ÈÎ˘È Ì‡ Ì˙˜È„·Ó"„ .] ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ

È¯Î�Ï ÌÓˆÚ ÌÈÏÎ‰ ¯ÂÎÓÏ , ¯Á‡ ÌÏÈ·Ë‰Ï Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ È„Î
ÁÒÙ‰ ,¯È¯Î�Ï ÌÓÂ˜Ó ¯ÈÎ˘È ˜ , ÌÈÈÂÒÓ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÓÂÚ˘ÎÂ

‡ ·Â˘ ‰ˆÈÁÓ ¯Á‡"Ì˘ ˜Â„·Ï ˆ[. 
                                    

 .צ שם"אול .49

 ובפסח שמו מהם ,וכבר הוי עובדא שהניחו במקפיא דברי חמץ ושכחום .50
 .ל" ונכשלו באיסור חמץ רח,אכליםמב
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Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú:51  ÌÏÚÂ�ÏÂ ÌÚÈ�ˆ‰Ï ÍÈ¯ˆ ıÓÁ‰ ÈÏÎ .לה
Á˙ÙÓ‰ ÚÈ�ˆ‰ÏÂ Á˙ÙÓ· , Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÚË· Â‡Â·È ‡Ï˘

ÁÒÙ· .ÌÚÈ�ˆ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÔÎ ÏÚ .ÏÂÚ� ÌÂ˜Ó ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â , ÍÈ¯ˆ
‰�Â˘Ó ¯˘˜· Ì¯˘Â˜Ï ,Ú ·Â˙ÎÈ Â‡"‡‰ ‚ Â· ÌÈ�Â˙�˘ ÔÂ¯

"ıÓÁ ÈÏÎ" ,‰˜·„‰ Ë¯Ò· Â�˜È·„ÈÂ. 

ÔÂÙÏË‰ ¯È˘ÎÓ ,‰ÏÈÎ‡‰ ˙Ú· Â· ÌÈ¯·„Ó˘ ÈÂˆÓ , Ì‚Â .לו
ıÓÁ ·Â¯ Â· ˘È˘Î ÔÁÏ˘‰ ÏÚ Á�ÂÓ , ÔÎ ÏÚÂ ‡Ï˘ Â˜„Â·Ï ˘È

˜Â·„ ıÓÁ Â· ¯‡˘�. ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈ�ÂÙÏË‰ È¯ÙÒ ‰Ê ÏÏÎ·Â. 

ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÙ„Ó·Â ÌÈ„‚· ˙Â�Â¯‡ , ˙Á˙˘ ˙Â¯È‚Ó· ÔÎÂ .לז
Â„ÎÂ ˙ÂËÈÓ‰‰Ó , Â‡ ıÓÁ Ì˘ ÒÈ�Î‰Ï ˙ÂÏÈ‚¯ ÔÈ‡ Ì‡

 ÌÈ¯·„ ‰ÊÈ‡ ‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú· Ì˘Ó ˜Ù˙Ò‰Ï-‰˜È„·Ó ÔÈ¯ÂËÙ  .
ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ�ÎÓ ÔÈ‡˘ ‰�È˘ ¯„Á ÔÎÂ , ÌÈ¯·„ Ì˘ ÔÈ‡ Ì‚Â

Ó˘˙ÒÂ„ÎÂ ÌÈ„È ˙Â·‚Ó ÔÂ‚Î ‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú˘· Ì‰Ó ÌÈ˜Ù '
 ÔÓ˜Ï„Î-‰˜È„·Ó ¯ÂËÙ  ,] ÌÈ˜È˙‰Â ÌÈ„‚·‰ ÈÒÈÎ „·ÏÓ

ÂÈÎÂ"·[ .Ï ÌÈÏÈ‚¯ Ì‡ Ì�Ó‡Á ‰¯ˆ ˙ÚÏ ÌÈÏÎÂ‡ Ì˘ ÚÈ�ˆ‰"Â ,
Ú ÂÏÎ˙È ‡Ï˘ ‰¯ÈÓ˘Ï Â‡"˙Á‡ ˙·· ÌÈ„ÏÈ‰ È , ÌÂ˜Ó Ì‰ È¯‰

‰˜È„·· ·ÈÈÁÂ ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ . ÌÈ�Ë˜ ˘È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â
�‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ˜Â„·Ï ÌÈ·ÈÈÁ"Ï , Ì‰˘ „‡Ó ÈÂˆÓ ÈÎ

Ó ıÓÁ ÔÈÒÈ�ÎÌÂ˜Ó ÏÎ· ËÚÓÎ. 

˘È˘‰Â ˙Â�ÁÏ˘‰ , Ì‰ÈÏÚ ¯È‡Ó˘ ˙Â¯Â�ÓÓ ¯Â‡ ˘È˘ .לח
˙Â¯È˘È ,‡"¯�‰ ¯Â‡Ï Ì˜„Â·Ï ˆ . ˙Â�Â¯‡‰Â ¯¯˜Ó‰ Ï·‡
‰ÓÂ„ÎÂ ,¯�‰ ¯Â‡Ï ‰˜È„· ÔÈÎÈ¯ˆ , ˙ÂÈÂÊ Ì‰· ˘È˘ ÈÙÏ
˙ÂÎÂ˘Á.52 

                                    
 .תנא' ריש סי .51

 .צ שם"אול .52
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„ÈÏÚ ¯È‡Ó ¯Â‡‰˘ ˙È·‰ ˙Ùˆ¯ Ì‚ , ‰Ë·‰· ‰˜„Â·Ï È‰ .לט
ıÓÁ Ì˘ ÔÈ‡˘ ,‡Â"ÌÈ�Ë˜ ÌÈ¯Â¯ÈÙÓ ˜Â„·Ï ˆ , ÏÈÚÂÓ˘ ÌÂ˘Ó

ÏÂËÈ· Ì‰Ï . Ì�Ó‡ ıÓÁ Ì‚˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ , Ì‡˙Â·È˘Á Â· ˘È ,
¯ÎÂÒ ÔÂ‚Î‰�Ë˜ Ô˙¯Âˆ˘ ÌÈ�Â˘ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ Â‡ ˙Â�Ë˜ ˙ÂÈ ,

Ì¯Ú·ÏÂ Ì‰È¯Á‡ ˘ÙÁÏ ÍÈ¯ˆ.53 

·Ì˘Ó ˙Á˜Ï ÌÈÏÈ‚¯˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ‡Â‰ ˜Â„·Ï ·ÂÈÁ‰ ÏÏÎ  .מ
‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ÌÈ¯·„ ,ÌÈ„È ˙Â·‚Ó ÔÂ¯‡ ÔÂ‚Î , ÔÂ¯‡ Â‡
ÌÈ�ÂÎ¯· Â· ÌÈÁ�ÂÓ˘ ,ÈÂ˜È� ˙ÂÈÏËÓ Â‡ ,ÌÈÈÓÚÙ „Á ÌÈÏÎ Â‡ ,

˘˘ ÌÈ˜ÒÈ„Â ˙ÂËÏ˜ Â‡ÂÒ‰ ˙Ú· Ì‰Ó ÌÈÚÓ‰„ÂÚ ,ÂÈÎ ÏÎÂ" ·
ÂÈ�ÈÈ�Ú ÈÙÏ ˙È· ÏÎ ,‰˜È„·· ÌÈ·ÈÈÂÁÓ Ì‰ È¯‰ . ÔÂ¯‡ Ì‚Â
‰Ê ÏÏÎ· ÏÓ˘Á‰ , ÚˆÓ‡· Ì˘Ï ÍÏ‰˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÈÙÏ

                                    
אבל ,  אמרו דהבודק צריך שיבטל:]ו[בפסחים ' והנה בגמ. 'באות ישם ו .53

. 'אלא שמא ימצא גלוסקא יפה וכו, דהא לא חשיבי, אינו משום פירורין
שמחמת שהפירורין לא חשיבי על , ובפשטות נראה ודאי דכוונת הדברים

דעדיין יש , צ לבדוק אחריהם"אבל לא שמענו בזה שא, צ לבטלם"כן א
ז "ש ברדב"כמ, ז"ן והריא"וכן הוא דעת הר, וא לאוכלםלחוש שמא יב

וכן פשיטא ליה . ז" בשם הריא]ד"תמד סק[ח "ובפר, ן" בשם הר]קלה' א סי"ח[
ובודאי עדיין יש בו , ת"דהלא חצי שיעור אסור מה, ז עצמו שם"להרדב

 מבואר שגם לענין ]ג"תלג סקל[צ "אכן בשעה. חשש דשמא יבוא לאוכלו
גם בתרומת הדשן ' ועי. דפירורין ממילא בטילי, א סברא זובדיקה מהני

 וסמך ]ש�[ח "והביאו בפר, צ ביעור" שכתב דפחות מכזית א]קסד' פסקי� סי[
 כתב לענין ]ו"ש� סקט[ב "ומיהו במ. ז"עליו לדינא לדחות סברת הריא

ומקורו מדברי . צ להוציאן מרשותו מפני שנדרסין ברגלים"פירורין דא
ש שבערב פסח שחל בשבת מנער המפה "שהביא תשובת הרא, י"מרן הב

י שהוא משום שיש בה רק פירורין "מרן הב' ופי, אחר אכילת החמץ ודיו
וגם " ,עובר עליהם שאין בהם שיעורז שמנערם אינו "ועי, פחות מכזית

ואולי גם תרומת . כ"ע". הם נדרסים ברגלים והם מתבערים מאליהן
. 'ז לא קשיא לדידהו משמעות הגמ"ולפ, ן זהח דיברו באופ"הדשן והפר

אין קולא בפחות , אלא שיש לחוש שיאכלם, ז כל שאינו באופן זה"ולפ
 .ועיין עוד להלן בזה. מכזית



   ציו� øôå – õîç ú÷éãá÷  נר 
 מקומות החייבי� בבדיקה

ãñ÷ 

ıÓÁ Â„È· ‰È‰Â ¯Â‡‰ ˜ÒÙ�˘Î Â˙„ÂÚÒ ,ÁÎ˘�Â Ì˘ ÂÁÈ�‰Â.54 

ˆ¯Ì„ÈÂ·· Ì‚ ,‰�˘‰ ˙ÂÓÈ· ıÓÁ Â· ÌÈÁÈ�Ó Ì‡ , ÍÈ .מא
‰˜È„·.55 

‡ıÓÁ Ì‰· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ ÌÈ„‚·‰ ÈÒÈÎ , Ï˘ ÔÂ‚ÎÂÌÈ�Ë˜‰ , Â .מב
 Í¯„Ï ÔÈ‡ˆÂÈ˘Î ÌÒÈÎ· ÏÎ‡Ó È¯·„ ÔÈÁÈ�Ó˘ ÌÈÏÂ„‚‰ Ï˘ Ì‚

‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒÓ Â‡ ,‰˜È„·· ÌÈ·ÈÈÂÁÓ.56  ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÂÒ·ÈÎ Ì‡Â
‡ ·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÎ‡Ó‰ ÂÏÒÙ˘" ¯Â‡Ï Ì˜„Â·ÏÂ ÌÎÙÂ‰Ï ˆ

¯�‰ ,·ÈÂ ıÂÁ·Ó ˘Ó˘ÓÈ˘ È„Â¯¯ıÓÁ Ì‰· ÔÈ‡˘ .57Â  ˘È Ì‡
 ˘ÂÁÏ ÌÈ¯Â¯ÈÙÏ]ÏÎ‡ÓÏ ÌÈ·Â˘Á‰[Ú ÂÏÒÙ� ‡Ï˘ "ÒÂ·ÈÎ‰ È ,

ÌÈ˘˜ ÌÈÏÎ‡Ó· ÔÂ‚Î ,ÏÎÂ- ÔÎ˘‰ÙÈËÚ· ÛÂËÚ ÏÎ‡Ó‰ Ì‡ ,
Â�È„Î ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ.58  ÌÒ·ÎÏ Í¯„ ÔÈ‡˘ ÌÈÏÈÚÓ‰ ÈÒÈÎÂ
Ú ‰˜È„·· ÔÈ·ÈÈÂÁÓ"Ì˜„·ÈÂ ÌÎÙ‰È˘ È . ÏÎ ÍÂÙ‰Ï Â‚‰�Â

ıÂÁ ÈÙÏÎ ÂÏÏ‰ ÌÈÒÈÎ‰ , ÔÈÁ·‰Ï ÏÎÂÈ ˜„Â·‰ ¯Â·ÚÈ˘Î˘ È„Î
‰ÓÂ‡Ó Ì‰· ÔÈ‡˘ ˘Â˘ÈÓ·Â ˙Á‡ ‰È‡¯· .Ï Â˜È�˘Î Ì‡Â È�Ù
‰˜È„· Ì˘Ï Â�ÂÂÎ˙�Â ÌÈÒÈÎ‰ Â˜„· ÁÒÙ‰ , Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ·Â˘Â

ıÓÁ Ì‰· ,‡"·Â˘ Ì˜„Â·Ï ˆ.59 

, ¯‡Á·ËÓ· ¯ÂÈÎ‰ ˙Á˙˘ ÔÂÙÈÒ‰ ˙‡ Ì‚ ˙Â˜�ÏÂ ˜Â„·Ï ÈÂ .מג
                                    

 .שם .54

 .שם .55

 .ז"ב סקמ"א ובמ"א תלג סי"רמ' עי .56

 .ז אות יא"צ פ"באול' ע .57

נשטפים כל , לאחר כביסה רגילה שבזמננו, פ הנסיון"שע, כבר העירו בזה .58
פ במאכל קשה ודאי נשאר ראוי אף "באופן שעכ, החומרים מן המאכל

שאין , וכל שכן במאכלים קטנים העטופים בנייר או ניילון, לאכילת אדם
, כ הדר דינא שיש לבדוק כל כיס היטב"וא, מתקלקלים כלל מן הכיבוס

 .כדינו

 .צ שם"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .59
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ıÓÁ Ì˘ ¯·ËˆÓ ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ ,ÁÒÙ· ˙¯�ˆ· ‰ÓÈ˙Ò ‰È‰˙ Ì‡Â ,
¯ÂÈÎÏ ˙ÂÏÚÏÂ ˙‡ˆÏ Ì˘ ‡ˆÓ�‰ ıÓÁ‰ ÏÂÏÚ , ¯Â¯· ÔÈ‡Â

Ì‚Ù�˘ ,‰È˘ ÔÎ˙È ˘·ÈÈ˙È Ì‡˘ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÈÂ‡¯ ‰È , ÂÏÈÙ‡Â
Ì‚Ù� Ì‡ , ¯ÂÒ‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË Ô˙Â� Ì‚„ ÌÈ¯·ÂÒÏ ˘ÂÁÏ ÈÂ‡¯

ÁÒÙ· .Â˙Â˜�Ï ÔÂÙÈÒ‰ ˙‡ ˜¯ÈÙ ‡Ï Ì‡Â , ‰ÓÈ˙Ò ‰Ú¯È‡Â
ÁÒÙ‰ ÈÓÈ· ¯ÂÈÎ· , ·‡˘ÈÂ ÁÂÙÓ‰ ˙‡ ‡È·È Ì‡˘ ¯‰ÊÈ

ÍÂÏÎÏ‰ ,ÂÓÚ ıÓÁ‰ Ì‚ ‰ÏÚÈ.60 

ÈÊÎ Â· ÔÈ‡Â ıÓÁ Â· ˜Â·„˘ ÈÏÎ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ÔÈ‡ Ú˙ .מד
‰Ï ·ÂÈÁÂ¯Ú·ÏÂ Â‡ÈˆÂ .ÂÎÏ ˙ˆ˜ Û�ÂËÓ ‡Â‰ Ì‡Â‡ÓÏÚ ÈÏ 

‡"Â¯Ú·Ï ˆ.61 ÏÎ‰ ¯˜�Ï ÔÈ‚‰Â� ÌÈ¯˘Î Ï‡¯˘ÈÂ,62  ÏÎ· Â�ÈÈ‰Â
ıÓÁ Â· ˜·„� ‡Ó˘ ˜Ù˙ÒÓ˘ ÌÂ˜Ó.63 

Ì˜„Â·Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ „ÂÓÈÏ‰ È¯ÙÒ , ‰È‰È˘ ˘˘Á ÔÈ‡˘ ÈÙÏ .מה
˙ÈÊÎ Ì˘ ,Â��ÂÓ„˜ Â‚‰� ÔÎÂ ,·Ó¯‰ È¯·„Ó ‰‡¯� ÔÎÂ"Ì.64 

                                    
 .ה"צ זללה" הגרבר"מדברי מו .60

ה בשיעוריו "צ זללה"ר הגרב"ומו. ]ג"סקל[ב " ומ]א"ז וסי"תמב ס[ע "שו' עי .61
הוסיף בזה דכשיש בכלי כזית באופן האסור יש בו חומרא לענין בל יראה 

כ יש "שהאוכל חמץ בתערובת אינו לוקה אא, יותר מלענין אכילת חמץ
י הכלי מצרפו לענין אבל חמץ שבכל, בו כזית מחמץ בכדי אכילת פרס

 .לעבור בבל יראה גם כשאין כזית במקום אחד

 .ז אות י בביאורים"צ פ"ח ואול"ב סקכ"ו ומ"ע תמב ס"שו' עי .62

פרק [וכתב בספר קב הישר . ]'אות ב[בית הבחירה דיני זמן בדיקת חמץ ' עי .63
ומנהג ישראל תורה הוא לגרר שולחנות וספסלים מכל חשש : ל"וז ]פט

ת ברוך הוא עיניו פקוחות על מעשי בני ישראל עדת " והשיחימוץ
סגולתו קדושים בני קדושים וכל טרחתם ויגיעתם לפני יתברך ברוך הוא 

א אשר שקועים בכותלי הבית "ת כל נגעים של הסט"וכמו כן יגרר השי
 .בגלות המר

קטז ' הלכות פסח סי[א " דעת החזו.בענין חצי שיעור באיסור בל יראה .64
צ "אינו לענין שגם א,  דכל מה שאמרו בפירורין דלא חשיבי ובטלי]ח"יסק
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ועל כן , ולענין זה אין חילוק בין פירורין לגלוסקא יפה, מחיצה בפניהם

והיינו דאף . ומשום שמא יאכל מן הפרורים, יש חיוב לבדוק הספרים
 מ איכא גזירה"מ, :]פסחי� ו[' שאינו עובר עליהם בבל יראה כמבואר בגמ

צ "ר הגרב"ודעת מו. שמא יבוא לאוכלו גם בפחות מכזית הראוי לאכילה
דפירורין בטלי היינו בעשויין מלחם ' דמה שאמרו בגמ, ה לחלק"זללה

כדמשמע , דבזה אין בהם חשיבות וחשיבי מאכל בהמה, גדול שנתפרר
, אבל דבר מסויים שנעשה מתחילתו בפחות מכזית, .]קמג[בשבת ' בגמ

, שיש בהם חשיבות בפני עצמם גם בפחות מכזית,  שוניםוכגון ממתקים
או בטנים , ]אם נעשה באופן שנתחמצו[וכגון גרעיני חיטה תפוחה 

נחלקו ואמנם @@. הרי הם בכלל האיסור, ב"מצופים קמח וסוכר וכיו
כמו , ת גם בחצי שיעור"הפוסקים אם לענין בל יראה יש איסור מה

 דלכמה פוסקים הוי ]תמד' סי[א "ודעת הגרע, או לא, באיסורי אכילה
 :]פסחי� כט[ח "כ בצל"וכ, מ" ובדגו]י"תמב סק[א "ש במג"וע, איסור תורה
 דשייך דינא דחצי ]א"שמח סק[מ "ע בחו"וכן משמע בסמ', בדעת התוס

אבל דעת רוב . ש" ע.]עד[י בשבת "מ ברש"וכ, שיעור גם בשאר דברים
א "ובקו: י ביצה ז"ובפנ, קלה' א סי"ז ח" רדב'ע[, האחרונים שאינו אלא מדרבנן

וכן משמע מדברי , ]ח-כלל ז' ח כללי� מערכת ח"ובשד, ז"ז תמב סקי"ע הגר"לשו
חדא , פנים' והטעם משום דשאני מאיסורי אכילה בב, כמה ראשונים

ז נכלל באיסור "דבאיסורי אכילה כשאוכל חצי שיעור הרי מחשיבו ועי
ה "וכ, וליכא חשיבות, ת" מניחו בשואכ הכא אינו אלא"משא, תורה
דבשאר איסורי איכא טעמא , ]פא' סי[א "ביאר בשאג, ועוד. ]פו' סי[צ "בחכ

וכמבואר ביומא , דחזי לאיצטרופי אם יאכל עוד עד שיגיע לשיעור שלם
כ עוד מצטרף "כשיאכל אח, דאף שמתחילה אכל כל שהוא, והיינו, .]עד[

פרע חלק מכלל האיסור דכזית ללקות גם מה שאכל תחילה ונעשה למ
כ "כ בבל יראה אם ישהה אצלו מתחילה רק כחצי זית ואח"משא, עליו

הרי לא יעבור באיסור הלאו רק מעת שהיה ברשותו , יוסיף עוד כחצי זית
ואין שייך לומר דהוברר למפרע דתחילת האיסור היה מעת , כזית

ת גם בחצי "מהולכן אין סברא לאוסרו , שהשהה חצי הכזית הראשון
 דמשמע דאינו אלא ]ז"א ה"פ[מ בהלכות חמץ ומצה "במ' וע. [שיעור

 משמע דגם בדבר ]ב"א ה"פ[ומאידך בהלכות גניבה , באיסורי אכילה
צ "ר הגרב"כתב מוולדינא @@]. שאינו אכילה שייך דינא דחצי שיעור

ו שנהגו  דלא ראינו לרבותינ]ז אות י"ג פ"לב וח' א סי"ח[צ "ה באול"זללה
, לפי שאין חשש שיהיה כזית בספרים, משום כך בנקיון הספרים לפסח
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ÓÂ"È‡ Ì‡ ˜Â„·Ï ˘È ÌÈ¯ÙÒ‰ ÔÈ· ÓıÓÁ ˙ÈÊÎ Ô , ¯‡˘· ÂÓÎ
ıÓÁ Ì˘ ÂÒÈ�Î‰˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ˙È·· ˙ÂÓÂ˜Ó‰.65 

‰¯ÁÒÙ· ÌÈ¯ÙÒ· „ÂÓÏÏ ÔÈ�ÚÏÂ , ÌÈÏÈ‚¯˘ ÌÈ¯ÙÒ· È .מו
 ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘ È‡„Â ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· Â�ÁÏ˘ ÏÚ Ì‡È·‰Ï

Ì˘ ÏÎÂ‡˘ Â�ÁÏ˘ ÏÚ ÁÒÙ· Ì‰· „ÓÏÈ ,Á ‡Ó˘" Ì‰Ó ÏÂÙÈ Â
ÂÏÎ‡ÓÏ ¯Â¯ÈÙ ,]Â ‰Ê ‡Ï· Ì‚ ˘È ¯‰ÊÈÏ¯ÙÒ‰ È�ÈÎ „ˆÓ ‰Ê· ÌÈ

Á ÌÈˆ¯˘ ˙ÏÈÎ‡· Ï˘ÎÈ ‡Ï˘"Â[ , ÔÁÏ˘· Ì‰· „ÓÏÈ ‡Ï‡
¯Á‡ ,˙¯Á‡ ‰ÙÓ· Â‡ .‰ÊÓ Ú�ÓÈÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ Ì‡Â , ÔÈÎÈ

 Û„ ·ËÈ‰ Ì˜„·ÈÂ ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ
Û„ ¯Á‡ ,‡ Â‰ÈÓÂ"¯�‰ ¯Â‡Ï Ì˜„Â·Ï ˆ.66  ‰‡È¯˜‰ È¯ÙÒ ÔÎÂ

‰�˘‰ ÏÎ ıÓÁ· ÔÈÏÈ‚¯˘ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ , ‡Ï˘ „‡Ó ¯‰ÊÈÏ ˘È
Â˘Ó˙˘ÈÔÈ„Î ‰˜È„· ‡Ï· ÁÒÙ· Ì‰·  ,ÎÂÔÎ˘ Ï ÌÈ�ÂÎ¯·‰ 

Â„ÎÂ ˙·˘ ˙Â¯ÈÓÊÂ ' ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘È ‡ÏÂ ÔÚÈ�ˆ‰Ï ¯‰ÊÈ
ÏÏÎ .ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ÔÎ ÏÚÂ ÁÒÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘Ó Â�È‡ Ì‡ Ì‚ 

Ì˜„Â· Â�È‡ ,‡"ÌÓˆÚ È�Ù· ‰ˆÈÁÓ Ì‰Ï ˙Â˘ÚÏ ˆ.67 

 ‰Á· Û˙Â˘Ó‰ ˘ÂÎ¯‰Â ˙ÈÏÚÓ‰Â ˙Â‚¯„Ó‰ ¯„Á, ÏÎˆ¯ .מז

                                                                                  
או משום דאפילו אם , או משום דלא חשיב, ובפחות מכזית לא חיישינן

, וראיה לזה. יאכל אינו מתחייב כרת ולכן לא חייבו בדיקה בשיעור זה
,  נסתפקו בכיכר בשמי קורה אם יש לחוש שיפול ויאכלנו:]י[' דהנה בגמ

אמנם . ן"וכן גירסת הרמב, משמע אפילו בפחות מכזית' כיכר'ולשון 
כזית חמץ בשמי קורה מחייבין אותו " גרס ]ד"מ הי"ב מחו"פ[ם "הרמב

ומבואר דגם במה , "להביא סולם ולהורידו שפעמים יפול משמי קורה
מ אינו אלא בכזית ולא "מ, דהחשש שמא יפול ויאכלנו' שאמרו בגמ

 .בפחות

 .ז אות י בביאורים"צ פ"אול .65

 .צ שם"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .66

 .צ שם בביאורים"אול' עי .67
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‰˜È„·· ·ÈÈÂÁÓ ,]Ï ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ ˙¯ÈÎÓ ¯Ë˘· È¯Î�Ï Â¯ÈÎ˘‰
ıÓÁ‰ ,˙ÂÚÈ·˜· Ì˘ ˘Ó˙˘ÓÂ ÍÈ˘ÓÓ È¯‰˘[.68  

È˘ÎÂ ıÓÁ ˜ÙÒ· ‡Ï‡ ‰˜È„·Ó ¯ËÙ� ÔÈ‡ ¯ˆÁ· ÂÏÈÙ‡Â˘  .מח
˙ÂÙÂÚ‰ Â‰ÂÏÎ‡˘ ˙ÂÏ˙Ï.69 

Â‚¯„Ó‰ ¯„Á· ‰˜È„·‰ ·ÂÈÁ , Â˙¯È„Ó ¯ÈÈ„ ÏÎ ÏÚ ÏËÂÓ˙ .מט
‰ËÓÏÂ ,‰˜È„·· ·ÈÈÂÁÓ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÂÈÏÚÓ˘ ˙ÂÓÂ˜· Ï·‡ . ·ÂËÂ

Î˘‰ ÔÈ· ˙ÂÓÂ˜‰ Â˜ÏÁÈ˘ÌÈ� ,Â˙ÓÂ˜· ˜Â„·È ¯ÈÈ„ ÏÎ˘ ,ÈÚÂ" Ê
ÏÎ‰ Â˜„·È.70 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎÂ˜„· ‡Ï ÌÈ�Î˘‰ Ì‡  , ¯ÈÈ„ ÏÎ

‰ËÓÏÂ Â˙¯È„Ó ˜Â„·Ï ·ÈÈÂÁÓ ,�Î"Ï. 

ˆ "ıÓÁ Ì‰· ÒÈ�Î‰Ï ˙ÂÏÈ‚¯ ÔÈ‡ ¯‡Â„‰ ˙Â·È˙ ,‡Â .נ
‰˜È„·.71  ıÓÁ ÌÈ˙ÈÚÏ ‡ˆÓ� ÌÈ„ÏÈ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· Ì�Ó‡

¯‡Â„‰ ˙Â·È˙·. 

ÂÓÈ Í˘Ó· Â· ÔÈÒ�Î�˘ ÔÒÁÓ Â‡ ËÏ˜Ó ‰] ‡ÏÂ˙ ‰˘� .נא
ÔÈ„Î ÂÏÚ��Â È¯Î�Ï Â¯ÎÓ�[ , ÔÈ·ÈÈÂÁÓ ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÏÎ È¯‰

Ì˙˜È„·· . Ì˘ ÏÂÎ‡Ï ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ Ì˘ Ò�Î� ‡Ï˘ ÈÓ Ì�Ó‡
¯·„ ‰ÊÈ‡ Ì˘ ÚÈ�ˆ‰Ï Â‡ ,ÂÏ˘ ıÓÁ Ì˘ ˘È˘ ˘˘Á ÔÈ‡ È¯‰ ,

‰˜È„·Ó ¯ÂËÙÂ . ˘ÂÁÏ ˘ÈÂ ÌÈ˙ÈÚÏ Ì˘ ÌÈÒ�Î�‰ ÈÙÏÎ ˜¯Â

                                    
הניח חמצו  שהביא מחלוקת האחרונים במי ש]ה עובר"תמ ד' סי[ל "בבה' עי .68

ס "ת אלא שמד"א שאין עובר עליו מה"די, ברשות חבירו שלא מדעתו
 שבשותף שהכניס ]ב"ו סקמ קע"חו[מ "בנתיה' ועי. ויש חולקים, חייב לבער

כ שאר "וא, יש ברירה ולרשותו הוא מכניס' לחצר השותפין אמרי
 .ועיין. השופתין פטורין מלבער באופן זה

 .ה"ע תלג ס"שו' עי .69

 .ז אות יב"צ פ"אול .70

 .שם .71
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ıÓÁ Â· ÔÈÒÈ�ÎÓ˘ ÌÂ˜ÓÎ ÈÂ‰ ıÓÁ Ì˘ ÂÁÎ˘˘.72 

˘È˘ ÈÓÌÈÈË¯Ù Ê‚ È�ÂÏ· ÂÏ  ,Ì˘ ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ , ÌÈÓÚÙÏ˘ .נב
¯Ó‚�˘ ÔÂÏ·‰ ÛÈÏÁ‰Ï Ì˘Ï ÍÏÂ‰ Â˙ÏÈÎ‡ ÚˆÓ‡·.73  Ì�Ó‡

Ú ˜Â„·Ï ‡Ï˘ Ì˘ ¯‰ÊÈ"¯� È ,‰�ÎÒ È„ÈÏ ‡Â·È ‡Ï˘. 

 Ù˘‡‰ ÈÁÙ, ÏÒÙ� ‡Ï˘ ıÓÁ ·Â¯ Ì‰· ˘È˘ ÈÂˆÓ‰ .נג
·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó , ·ÈÈÁ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ� Ì‡ Û‡ ÔÎ ÏÚÂ

¯ÂÚÈ·· .Ú‡Â"Á‰ ˙‡ ¯È˜Ù‰ ¯·Î˘ ÙÌ˘ Â�˙�˘Î ıÓ , ÔÂÈÎ
Â¯Ú·Ï ·ÈÈÁ Â˙Â˘¯· ‡ˆÓ�˘.74 

Â‡Ï Â·Î¯ ˙‡ ˜Â„·Ï ·ÈÈÂÁÓ ·Î¯ ÏÚ· , ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ¯ ‰�¯ .נד
·Î¯‰ ÈÂ˜È� ÏÚ . ·Î¯‰ ˙‡ ˜¯ ˜„Â· Ì‡Â] ˙È·· Á¯‡˙Ó˘ ÔÂ‚Î

ÁÒÙ‰ ÏÎ ÌÈ¯Á‡[ ,Â˙˜È„· ÏÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ.75  ˜Â„·È˘ ÛÈ„ÚÂ
Ò�Ù· ,‰�ÎÒÏ ˘ÂÁÏ ˘È ¯�· ÈÎ . Ì‡ÂÓÍ¯· ,¯�· ˜Â„·Ï ÏÈÁ˙È, 
ÓÈÂÒ�Ù· ÍÈ˘. 

, Â�Á˘Ì˘ ÏÎÂ‡ ˙È·‰ ÏÚ· ÌÈÓÚÙÏ ,‰˜„Â·Ï ·ÈÈÂÁÓ˙  .נה
]ÂÓÂ˜Ó· ˜Â„·È˘ È„Â ,Â„ÎÂ ˙Â¯È‚Ó· Ë¯Ù·Â'[.76  ÈÓ ÔÎÂ

‰˜È¯ ˙ÙÒÂ� ‰¯È„ Â˙Â˘¯·˘ ,‰˜„Â·Ï ÍÈ¯ˆ . ‰˜„· Ì‡ Ì�Ó‡
                                    

נחשב , דהמקום שהכניסו בו השותפים האחרים חמץ שלהם, והטעם. שם .72
והשאר , ]ב"קעו סק' מ סי"נתיה' עי[, דיש ברירה, מושאל להם בנפרד

 .פטורים

 .שם בביאורים .73

אם לא ,  דאפילו זרקו במקום הפקר קודם זמן איסורו]ג"תמה ס[ע "בשו' עי .74
 הביא שהאחרונים ]ח"סקי[ב "ואמנם במ. י העופות חייב לבערו"נאכל ע

מ דגם דעת "וי, חלקו דאם זרקו במקום הפקר שוב אין עליו חובת ביעור
א "ה במג"וכ, מ כשהוא ברשותו ודאי דחייב לבערו"אבל מ, ע כן"שוה

 .]ז אות יג"פ[צ "ובאול, ]ה"סק[ז " ובט]ז"סק[
 .ז אות ט בביאורים"צ פ"אול .75

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .76
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‰¯·Ú˘ ‰�˘· ,‰�˘‰ ÏÎ ‰˜È¯ ‰„ÓÚÂ ,‡"·Â˘ ‰˜„Â·Ï ˆ.77 

,  Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒ�Î È˙·,¯�‰ ¯Â‡Ï ‰˜È„·· ÌÈ·ÈÈÁ˙ .נו
ÙÓ ˙Â˜Â�È˙‰˘ È�]ÌÈÏÂ„‚‰ Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ [ıÓÁ Ì‰· ÔÈÒÈ�ÎÓ ,
Â‰ÂˆÓ ˙Â„ÂÚÒ Ì˘ ÌÈ˘ÂÚ Ì‡ Ë¯Ù· . ÌÈ‡·‚‰ ÏÚ ‰·ÂÁ‰Â

Ì˜„Â·Ï ,ÏÈ‚¯‰ ÔÂÈ˜�‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡Â . ‰Î¯·· Â�ÂÂÎÈÂ
˙Ò�Î‰ ˙È·· Ì˙˜È„· ÏÚ Ì‚ ˙È·· ÌÈÎ¯·Ó˘.78  ‰È‰ Ì‡ Ì�Ó‡

ÏÂ„‚ ˜ÒÙ‰,‰ÓˆÚ È�Ù· ÂÊ ‰˜È„· ÏÚ ÂÎ¯·È .79 

, ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓÂ˜ÓÌÈ¯Á‡  ,ÌÈ¯Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÂ‚Î .נז
·Ï Ì‰ÈÏÚ È‡¯Á‡‰ ÏÚ ÏËÂÓÌ˜„Â,ıÓÁ Ì˘ ÂÒÈ�Î‰ ‡Ó˘  ,

‰ÊÏ ÁÈÏ˘ ˙Â�ÓÏ ÏÎÂÈÂ .ÁÈÏ˘ ‰�ÈÓ ‡Ï È‡¯Á‡‰ Ì‡Â ,
Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜Â„·Ï ÌÈ·ÈÈÂÁÓ Ì˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ .

È ÏÈÏ· ¯Â‚Ò ÌÂ˜Ó‰ Ì‡Â"„ , Â˜„·È‡·„Á ˙ÂÏÈÏ‰ Ì„Â˜, ¯Â‡Ï 
¯�‰ ,Â‰Î¯· ‡Ï·.80 

 ,‚ �Á „·ÎÓ‰ Ì‚È· Â¯„"Â¯Ú·ÏÂ ıÓÁ‰ ˜Â„·Ï ÔÈÂÎÓÂ ÔÒÈ .נח
ıÓÁ „ÂÚ ÒÈ�Î‰Ï ‡Ï˘ ¯‰Ê�Â ,ÙÚ‡"È ÏÈÏ· ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ Î" „

‰Î¯·· ¯�‰ ¯Â‡Ï.81  ‰Î¯Â‡Ï ˙È·· ¯˘ ÂÓÎ ÍÏÂ‰ Ì‡Â
˙ËÚÂÓ ‰Ú˘· ‡ÓÏÚ· ‰¯·Ú‰· ˜„Â·Â ‰·ÁÂ¯ÏÂ ,Ú‡" Â˜È�˘ Ù

Ì„Â˜Ó ·ËÈ‰ ÏÎ‰ ,‰ÏË·Ï ‰Î¯·Î ‡Â‰ ËÚÓÎ , ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

                                    
 .ז אות יד בביאורים"צ פ"אול .77

 .ז אות יד"צ פ"ואול, ג"ב סקמ"י ומ"ע תלג ס"שו' עי .78

. ש"ע, תלג סעיף לו' ע הרב סי"ומקורו משו, ה"צ זללה"גרבר ה"מדברי מו .79
אמנם אם יש לגבאים . צ לבטל לפי שאין החמץ שלו"מ כתב שם שא"ומ

 . ז"כ ביטולם ע"אפשר שמועיל ג, ס"רשות לסלק כל מה שנמצא בביהכנ

 .צ שם"אול .80

 .ז אות טו"צ פ"ה ואול"ב סקמ"א ומ"ע תלג סי"שו' עי .81
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„ÒÂ ÌÈ¯ÂÁ· ·ËÈ‰ ˜Â„·È˘‰¯ÂÓ‚ ‰˜È„· ÌÈ˜.82  ˜„· Ì‡ Ì�Ó‡
¯�‰ ¯Â‡Ï ÌÈÓ„Â˜‰ ˙ÂÏÈÏ· ÌÈ¯„Á‰ ·Â¯ ,] „‚�Î ÌÂÈ‰ ¯Â‡Ï Â‡

˘ÓÓ ÔÂÏÁ‰[ ,È ÏÈÏ· Â˜„Â·Ï „Á‡ ¯„Á ÁÈ�‰Â"Â�È„Î „ ,
 Ï˜‰Ï ÔÈÎÓÂÒ‡˘"¯˙ÂÈ ˆ.83 

ìåèéáä ïéðò 

Ï˘ ıÓÁ ÏÎ ÏË·Ó ‰˜È„·‰ ¯Á‡ , ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂ‡Â‡ ¯‡‰ .נט
ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘ ,·ÈÏ ¯Ó‡È ˙Â�Â˘‡¯‰ ÌÈÓÚÙ È˙˘·Â ÈÂ‰ÈÏÂ ÏÈË

‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚÎ , ÈÂ‰ÈÏÂ ÏÈË·ÈÏ ÛÈÒÂÈ ˙È˘ÈÏ˘ ÌÚÙ·Â'¯˜Ù‰' 
‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚÎ.84 

ÓÂ‡˘ ÁÒÂ�‰ ÔÈ·È˘ ÍÈ¯ˆ , ÔÂ˘Ï· ¯Ó‡È Â‡Ï Ì‡Â¯ .ס

                                    
 .ש"ע, צ"הובאו שם באול, א"חידפ לשונות מרן ה"ע .82

 .צ שם"ואול, ו"ה וסקנ"צ סק"א ושעה"ב סק"מ' עי .83

 דביטול היינו ]ב"ב ה"פ[ם "דדעת הרמב, נחלקו הראשונים מהו הביטול .84
כ "משא, כמו שיתבאר להלן, י בפסחים"וכן דעת רש, שמחשיבו כעפר

אר באורך להלן במה שנתב' ועי[,  דביטול מדינא דהפקר:]ד[' דעת תוס
ומרן ]. 'כ להתוס"משא, ע דתשביתו"ם מקיים בזה מ"דלהרמב, בזה
 כתב שאחר הבדיקה בלילה יבטלנו ויאמר כל חמירא ]ב"תלד ס[ע "השו
ג "והוא כשיטת בה, ולא הזכיר הפקר, לבטל ולהוי כעפרא דארעא' וכו

והאחרונים כתבו שיאמר וליהוי הפקר . ן"י והרמב"ם ורש"ף והרמב"והרי
והנה מנהגנו . 'והוא כשיטת התוס, ]ח"סק[ב "ה במ"וכ, א דארעאכעפר

 ]ז אות רג"ב ס"מו[א " בשם החיד]ח"סקכ[ח "ש בכה"כמ, פעמים' לומר ג
, ]ז אות טז"צ פ"אול[ה "צ זללה"ר הגרב"ועל כן הורה מו, ]צו אות ז[ח "והבא

 ם"ל כהרמב"דאנן קיי, שבפעמיים הראשונות יאמר בלא תיבת הפקר
ואם יפקירנו , ע"וכמבואר בלשון השו, דהביטול היינו שמחשיבו כעפר

ורק בפעם שלישית יחוש לשיטת , שוב לא יוכל לקיים בו מצות תשביתו
פ שחל בשבת יש לחוש לשיטת "אמנם בע. [כ תיבת הפקר"ויזכיר ג' תוס

ועל כן לא יאמר הפקר ,  דאסור להפקיר נכסיו בשבת]ריש פסחי� [ן"הרמב
 ].כלל
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˘„Â˜‰ .ÂÎÂ ¯Â‡˘Â ıÓÁ ÏÎ ¯Ó‡È˘ ÍÈ¯ˆÂ ,' ¯Ó‡È˘ È„ ÔÈ‡Â
ıÓÁ ÏÎ.85 

ÂˆÓÁ ÏË·Ï ÁÈÏ˘ ÁÂÏ˘Ï ÏÂÎÈ , ¯Ó‡È ÁÈÏ˘‰˘ ÍÈ¯ˆÂ .סא
ÏË· ‡‰È È�ÂÏÙ Ï˘ ÂˆÓÁ ÏÎ.86 ËÂÚ· Ì‚˘ ·Â˙È·‰ Ï ÏË·È 

‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó·.87 

 

±²

                                    
, ל כל חמירא וחמיעא"ם צ"פ שלדעת הכל בו ומהר"שאע, י בזה"בב' עי .85

א "ברמ' ועי, מ אין לשבש כל המחזורים שכתוב בהם כל חמירא בלבד"מ
, ק כל חמירא כולל שניהם ולא בשאר לשונות"ב דבאומר בלשה"תלד ס

א דבלשון ארמית כולל " דכוונת הרמ]ה אבל"ל ד"י ובבה"סק[ב "ש במ"וע
צ "פ באול"וכ, אבל בלשון הקודש צריך לפרש כל חמץ ושאור, שניהם

 .]ז אות טז בביאורי�"פ[
 .ז"ו וסקט"ד וסקט"ב סקי"ג ובמ"ע תלד ס"שו' עי .86

 .ח"ו וסקי"ב סקט"במ' ועי, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .87



   ציו� øôæ – õîç øåòéá÷  נר 
 

âò÷

 

 

 ÷øôæ  

 ביעור חמ�

Ó¯‰ ·˙Î" ıÓÁ‰ ˙È·˘‰Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ Ì· .א
Â˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊ Ì„Â˜ , ¯Â‡˘ Â˙È·˘˙ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ¯Ó‡�˘

ÌÎÈ˙·Ó.1 ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ� Â˙È·˘˙ ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡·Â , ÏÚÂ
ÌÂÈ· Â¯Ú·Ï È„Î ıÓÁ ËÚÓ ¯È‡˘‰Ï ˘È ÔÎ ,¯È˜Ù‰Ï ‡ÏÂ ÏÎ‰ 

·¯Ú·Ó ,˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó Â�È‡˘ ¯˘Ù‡ Ï˘ ‰Ó· Â˙È·˘˙
Â˙Â˘¯· ıÓÁ ÔÈ‡˘ ,Â¯Ú·Ó˘ ‰˘Ú ÌÂ˜· ‡Ï‡.2 

„ÓÓ ıÓÁ‰ ¯Ú·Ï ÍÈ¯ˆ ,¯˜Ù‰‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‡ÏÂ ,˘ ˙Ú˘ .ב
 ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó ÔÈ‡ Ï˘¯˜Ù‰· Â˙È·˘˙.3 

                                    
 .א"חמץ ומצה ה' ב מהל"פ .1

ד "יה דגם כשאוכלו בליל "ודעת הרז. במה שיתבאר באורך בסמוך' עי .2

שנאמר כאשר יבער , ק וביער זו השן"שאמרו בריש ב, מקיים ביעור

 .הגלל עד תומו

ל "י ס"דרש,  נחלקו הראשונים בגדר ענין הביטול.בגדר ענין ביטול .3

ז שאומר לבטלו בלבו ועושה את החמץ בעיניו "שהביטול מתקיים עי

יתו ולא דכתיב תשב: ל" וז]ה בביטול בעלמא"בד[ש שם "וכמ, כעפר הארץ

דהיינו שחושב בליבו . ל"עכ, והשבתה בלב היא השבתה, כתיב תבערו

ומחשיב את , הפקר כעפר הארץ' ויהי, כעפרא דארעא' שהחמץ יהי

 שזהו גדר ]ב"ב ה"מ פ"חו[ם "וכן מבואר מדברי הרמב. החמץ כמו הפקר

שיבטל את החמץ , "ההשבתה האמורה בתורה"ומהו : ל"וז, הביטול

וכל , אותו כעפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כללויחשוב , בלבו
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הרי שלפי . ל"עכ, החמץ שברשותו הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל

אמנם @@. י הביטול באופן הזה מקיים מצות עשה דתשביתו"ם ע"הרמב

וקשה לר״י דהאי השבתה : ל" וז]ד&ה מדאורייתא[פליגי בזה וכתבו ' התוס

ואומר ר״י דמדאורייתא ביטול בעלמא סגי . 'והבערה היא ולא ביטול וכ

מטעם דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר מדקאמרינן אבל 

 הפקר בפני .]מה[והא דאמרינן בנדרים . אתה רואה של אחרים ושל גבוה

דהשבתה היינו ' מבואר דדעת תוס. ל"עכ, מדאורייתא אין צריך, שלושה

ומדאורייתא , מדין הפקר אתינן עלהוהא דמועיל ביטול בלבו , הבערה

ע "י הביטול נתקיימה מ"ואין הפשט שע, מועיל הפקר בינו לבין עצמו

, אלא שהביטול גורם שלא לעבור על האיסור של בל יראה, דתשביתו

, י שהפקירו הרי שאין בידו חמץ לעבור עליו"דמכיון שאין החמץ שלו ע

אבל . ץ שאינו שלוואפילו שלא השביתו שאין עליו חיוב להשבית חמ

ם הרי שעל ידי הביטול שהאדם מחשיב את החמץ "י והרמב"לדעת רש

יש ושמא @@. מקיים בזה מצוות עשה דתשביתו, שברשותו כעפר

ז "אפשר דעכ, מדין הפקרדמהני הביטול ' תוסל לה"פ דס"דאע, לדחות

לא העירו לנו ' דהרי התוס, כ קיים מצוות תשביתו"מודו דבזה גופא ג

, קיר את החמץ קודם הזמן משום דיפסיד בזה מצוות תשביתושלא להפ

כ קיים מצוות "ל דאפילו באופן של הפקר ג"ומזה משמע לכאורה דס

ברשותו חמץ ' דמכיון שהשתדל שלא יהי, וטעם הדבר הוא. תשביתו

הרי שבזה עצמו שהשתדל שרשותו תישאר ללא , בהגיע זמן איסורו

מ אם "דמאי נפק, וות תשביתובזה גופא קיים מצ, חמץ בשעת האיסור

או שהפקירו , ז גרם שלא ישאר החמץ ברשותו"שרף את החמץ ועי

הלא בשניהם , והוציאו מרשותו לגמרי ובזה גרם שאין ברשותו חמץ

ז "ועי, דהיינו שאין ברשות האדם חמץ בהגיע זמן האיסור, התוצאה אחת

ש "כמ, מ אין די בביטול לחוד בלא ביעור"ומ. [מקיים מצוות תשביתו

ג דסגי בביטול החמירו חכמים לבדוק החמץ " דאע]ה אור"ד. ב[' בתוס

 הונרא@@]. ש שהאריכו בטעם הדבר"עיי, ולבערו שלא יבא לאכלו

דין תורה אפילו : ל" שכתב וז] הט&זבפ&[דהרמב״ם לשיטתו בהלכות נדרים 

אבל מדברי סופרים אינו הפקר עד , הפקיר בפני אחד הרי זה הפקר

, כדי שיהיה אחד זוכה אם רצה והשנים מעידים, ר בפני שלושהשיפקי

וא״כ , ]סק&י[ש ברמ״א וסמ״ע "עי, ]רעג ס&ז' סי[וכן פסק בשו״ע חו״מ . כ"ע

דהרי אפילו , לדעת הרמב״ם א״א לומר דבטול מדינא דהפקר
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 דמועיל אף .]פסחי� ז['  ובטול מבואר בגמ,מדאורייתא צריך בפני אחד

ד&ה : ל[ ובב״מ ]ד&ה דמפקרא: יח[ שכתבו התוספות בשבת ואעפ״י. בלבו
ן  שכשמפקיר בכדי להפקיע עצמו מאיסור מהני הפקר בלבו ואי]אפקרה

משום דאנן סהדי שמפקיר בלבו שלא יעשה , אפילו מדרבנן'  בפני גריךצ

וכל סוגי ההפקר , מדלא חילק בכך, נראה דאין כן דעת הרמב״ם, איסור

 דלהרמב״ם בעינן בפני אחד י״ל דלא רייתאר דאוועוד דבהפק. שוים

וכל מה שכתבו התוספות הוא דווקא בדין הפקר , מועיל האי אנן סהדי

בתוספות הנ״ל הקשו דא״א לומר דהשבתה היינו והנה @@. דרבנן

עקיבא אומר כתיב אך ביום הראשון ' ר .]ה[ביטול דהא תניא בשמעתין 

 לא תעשו ומצינו להבערה תשביתו שאור מבתיכם וכתיב כל מלאכה

שהיא אב מלאכה הלכך האי ראשון בארבעה עשר ומשמע דהשבתה 

 ]ש�[ועוד אמרינן . וציונו הכתוב לבערו אחר זמן איסורו, היינו ביעור
. דאך חילק דתשביתו הוא משש שעות ולמעלה והוא לאחר חצות

מן דאי נימא דהשבתה היינו ביטול א״כ איך מבטלו לאחר ז', והקשו תוס

ונראה בזה .  דאין מועיל ביטול לאחר זמן איסורו:]ו[והא קיי״ל , איסורו

והשבתה , דלהרמב״ם תשביתו כולל גם השבתה בלב וגם הבערה בידים

 ,בלב כבר כתב הרמב״ם דמצותו קודם זמן איסור אכילתו דהיינו חצות

' והא דאמרו בגמ, ולאחר חצות לא מהני ביטול דכבר אינו ברשותו

, או מפרר וזורה לרוח, א הבערהילאחר חצות היינו השבתה דהדמשבית 

כתב לחקור אם  ]מצוה ט[ח "ובמנ@@. תי שפירוא, ולא השבתה שבלבו

אבל , מעשה השבתהלקיים עשה דתשביתו צריך להשבית בידים ב

, באופן שאין לו כלל חמץ בהגיע זמן האיסור אינו מקיים מצות תשביתו

דזה עיקר המכוון , ין חמץ ברשותובזה שאסגי לקיים העשה דאו 

דמי ו ,מושבת מרשותו בהגיע שעת האיסור' בתשביתו שהחמץ יהי

דאיכא עשה דשבתון בעשית מלאכה ואם לא , למצות שבתון שבות

 חמץ אם צריך לשייר. א: מ בזה"ונ. קיים עשה דשבתון עשה מלאכה

לו  מחויב לשלם םא, וביערוחמץ חבירו מחטף אם . ב. להשביתו במעשה

דאם ,  לגבי כיסוי הדם]א" סשפב[מ " כמבואר בחו,שהפסיד לו מצוה

ת הרי "אבל אם מקיים העשה גם בשאו, המצוה בקום עשה הרי הפסידו

בכל ענין שמושבת מן ד, הבעלים קיים המצוה גם בשריפתו של זה

, ח"האם צריך כונה לצאת י. ג. חמץ מצות עשהההעולם מקיים בעל 

סו� מצוה [ ח"מנ התבומ כ"ומ, ]ס' ח סי"או[כות כונה ל מצוות צרי"קיידהא 
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¯Ú·˙�Â ıÓÁ‰ Û¯˘�˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÏË·Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ ÔÎ ÏÚÂ.4 

„Ú ÌÈ¯Ú·Ó˘ ‚‰�Ó‰"¯˘ È‰ÙÈ ,˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ ˙Ú .ג
 ‰ÎÏ‰Ï˘‰ÙÈ¯˘· ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ,ÌÂÈ· Â¯Ú·Ï ÍÈ¯ˆÂ ,‰ ÂÓÎ¯˙Â� 

ÌÈ˘„˜‰ ¯˘·Ó.5  ËÙ�· ıÓÁ‰ ÏÈ·Ë‰Ï ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ
                                                                                  

כ "וא, צ כונה"דבמצוות שהם בשב ואל תעשה א ]יד' סי[ והאמרי בינה ]א

. אבל אם המצוה בקום עשה צריך לכוון, צ לכוון"את "אם מקיים בשוא

שורש [דהנה מהרי״ק , מפורשת שבחקירה זו מצינו מחלוקתובאמת @@
הוא ,  כשמבערו קודם שבע לכשיבוא שבע ואין לו חמץ:ל" כתב וז]קעד ד

, כיון שהגיע שבע ואין לו חמץ, מקיים מצות עשה דתשביתו לשעתו

, סק חמצו שלושים יום קודם הפסחפדאטו מי שאין לו חמץ כלל ואפילו 

אלא ודאי , ים מצות עשה דתשביתוייצטרך לקנות חמץ כדי לשורפו ולק

והובא בקצרה בחק , ל"עכ',  מזו וכוהדבר פשוט אין לך השבתה גדולה

פסחים ' ומאידך גיסא מצינו באור זרוע הל. ]תמה סק&ד' סי[פסח ' יעקב הל

ר אברהם היה רגיל "שמעתי אומרים שרבינו יצחק ב: ל" שכתב וז]רנו' סי[

כדי לקיים ביעור , בפרוסה אחת לשהותה לשורפה עד תחילת שבע

וע&ע אבני [. דהוי מצוה בקום עשהומשמע דסבירא ליה . כ"ע, דאורייתא
ח דאפילו אין לו חמץ "אי נימא כהצד במנוהנה @@. ]שיח' נזר או&ח סי

א״כ לכאורה לא יקשה קושיית , מקיים המצוה וכמו שהבאנו מהמהרי״ק

דיש , על רש״י והרמב״ם דאיך מקיים תשביתו לאחר זמן איסורו' תוס

ע דתשביתו בקום "ום הממשום דסבירא להו דקי' ז הקשו התוס"לומר דכ

א אחר זמן "וזה א, כ אינו מקיים אלא בעת הביטול ממש"וא, עשה

י "ת ע"ם דשפיר מקיים העשה גם בשוא"י והרמב"אבל דעת רש, איסורו

הרי , כ אף דסבירא להו דהשבתה היינו בביטול"וא, שכבר השביתו קודם

, י שבטלו קודם איסורו שפיר מתקיים העשה לאחר זמן איסורו"ע

 .] ש�ינו"חת וע&ע במנח[. וצע״ק, דהתורה אמרה שיהא מושבת אז
 .ב"א תלד ס"רמ .4

מבערו דלרבנן , יהודה' נחלקו רבנן ור .]פסחי� כח[' בגמ .באופן הביעור .5

יהודה מצותו ' ולר, ב"וכיו,  מפרר או זורה לרוח או מטיל לים,בכל דבר

ה "מצותו בשריפה היהודה יליף לה מנותר כשם שנותר ' ור. בשריפה

ל " דקיי]א"תמה ס[ע "ם ודעימיה וכן פסק מרן השו"ודעת הרמב. הכא

, יהודה' ל כר"ש דקיי"והרא' אבל דעת תוס, כרבנן דביעורו בכל דבר
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]·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó Â˙Â‡ ÌÈÏÒÂÙ‰ ‰¯ÈÚ· È¯ÓÂÁ· Â‡[ Ì„Â˜ 
Â¯ÂÚÈ· , ‰¯‰Ó ‰ÏÎ˙È˘ ˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÈ˙ÁÏ Â¯¯ÙÏ Ï„˙˘È ‡Ï‡

Ú"˘‡‰ È , ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ˙ÂÁÙÏ ¯È˙ÂÈÂ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘· , È„Î
‰ÙÈ¯˘· ¯ÂÚÈ· ˙ÂˆÓ ‰· ÌÈÈ˜È˘ .‡ ˙ÈÊÎ˘ ¯Á‡Ï ˜¯Â ' ÏÒÙ�

Ú ·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó"‰ÙÈ¯˘‰ È ,·Ó ÌÁÙ ‰˘Ú�˘ÌÈ�Ù·ÓÂ ıÂÁ ,
 ıÓÁ „ÂÚ ¯‡˘�˘ ˘˘ÂÁ Ì‡‰·ÏÎÏ ÈÂ‡¯ , ÂÈÏÚ Ô˙ÈÏ ÏÎÂÈ

·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó Â‰ÂÏÒÙÈ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ.6  ÏÚ Ô˙Â�˘ ‰Ó· Ì�Ó‡
È ËÙ� Â‡ ¯ÂÏÎ ˙Ù‰" ˙ÂˆÓ ‰Ê· ÌÈÈ˜Ó Â�È‡˘ ÏÂ˙È·˘˙ , ÈÙÏ

�‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÌÈÙ„�˙Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï˘" ÈÂ‡¯ ‰˘Ú�Â ¯ÊÂÁÂ Ï
·ÏÎÏ.7 

ıÓÁ‰ ¯Ú·˙�˘ ¯Á‡ ,Â�È„Î ÏÂËÈ·‰ ¯Ó‡È . ÂÏ ˘È˘ ÈÓÂ .ד
˙Â�Â˘ ˙ÂÚ˘‰˘ ˙¯Á‡ ı¯‡· ıÓÁ , ÛÂÒ Ì„Â˜ ÏË·Ï ÂÏ ˘È

Ì˘ ‡ˆÓ� ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ ÏÂËÈ· ÔÓÊ , ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ
‡ˆÓ� ıÓÁ‰˘Â· .8 

                                                                                  
ל כרבנן חוששין "פ דקיי"והיינו דאע, א כתב דהמנהג לשורפו"וברמ

. א דנותרט נמי טוב לשורפו ביום דומי"ומה, יהודה' ל כר"להפוסקים דקיי

חרונים האם א דנו ה,ערבו ובטלו ברוב מין במינו שבטל החמץואם @@

 דאינו מקיים בזה מ״ע ]יט' קמא סי[א " דדעת הגרע,קיים מ״ע דתשביתו

 די״ל דשפיר קיים מ״ע ]שלו אות ח' או&ח ח&ב סי[ודעת האבני נזר , דתשביתו

 ברוב ובמעשה זה דביטלו, ץמדתשביתו משום דסו״ס עתה אין לו ח

' סי[וע״ש ובשו״ת אבני מילואים , נעשה להיתר ונחשב כהשביתו בידים
 .]לג' ח&א סי[צ " ובאול]יח

ש ששיעור נפסל מאכילת הכלב נקבע "וע, ז אות כב ובביאורים"צ פ"אול .6

ולא בכלבים המצויים , י בלא אכילה"פ כלב מדברי ששהה ג"ע

 .שמתגדלים בבתים ומפונקים באכילתם

 .ה"צ זללה" הגרבר"מו .7

 ]ז אות כ"פ[צ "ה באול"צ זללה"ר הגרב"ומו, ועוד, ז"ח תמג סקי"כה' עי .8
פ המקום "ועל כן הדבר נקבע ע, הכריע דאיסור החמץ מוטל על האדם
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 ÁÒÙ· Â˙Â˘¯· ıÓÁ ‡ˆÂÓ‰ , ÂÙ¯Â˘]‰ÂÁ·"Ó[ Â�È‡Â .ה
Í¯·Ó ,ÂÏ˘ Â�È‡ È¯‰ ÂÏËÈ·˘ ¯Á‡Ó˘ ÈÙÏ , Í¯È· ¯·Î˘ „ÂÚÂ

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ .ÙÏÂ"‰ˆÓÁ˙�Â ÁÒÙ· ‰ÒÈÚ ˘Ï Ì‡ Ê , ÍÈ¯ˆ
ıÓÁ‰ ˙ÙÈ¯˘ ÏÚ Í¯·Ï,9 ‡‡" ÏÎ ÏËÈ· ‰ÒÈÚ‰ ˘Ï˘ Ì„Â˜ Î

ıÈÓÁÈ˘ ‰Ó,10  Ê‡˘Í¯·Ó Â�È‡ , Â�È‡Â ıÓÁ‰ ÏËÈ· ¯·Î˘ ÈÙÏ
ÂÏ˘.11

 

                                                                                  
 .שהאדם נמצא שם

 .ה"ב תלה סק"ובמ, א"ע תמו ס"שו' עי .9

בפסח ג שהאופה אחר זמן האיסור כגון בערב פסח או "ע תס ס"בשו' עי .10

 .צריך לבטל כל הפירורים קודם שיחמיצו

 ]ג"א מחמ# ומצה ה"פ[ם " כתב הרמב.בענין חיוב מלקות למחמץ בפסח .11
אבל , לפי שאין בו מעשה, שאם הניח חמץ ברשותו אינו לוקה מן התורה

והאחרונים הקשו . אם קנה חמץ בפסח או חימץ עיסה בידים חייב מלקות

ש "מ ואו"מ ושעה"במל' עי[, ואמאי לקי, תשביתוהלא הוי לאו הניתק לעשה ד
י פסחי� סימ "וקה, ח"ח סק"ח סימ קי"א או"וחזו', ע ה"ח מ"א בדו"ורע, ומעשה רוקח ש�

,  איתא כן דבל יראה הוי ניתק לעשה דתשביתו.]צה[' בגמוהנה @@. ]ג

ם "ל להרמב"ונראה דכן ס, ח שם דהוי לאו שאין בו מעשה"אבל גירסת ר

א משום "הגרע' פי, והא דלא הוי נמי לאו הניתק לעשה. ח"ת רכגירס

ל דהעשה מתקן למפרע למה "יהודה דביעור חמץ בשריפה י' דדוקא לר

כי מעיקר מה שמצווה לבער דוקא באופן מסויים , שעבר על הלאו

כ אינו תיקון "אבל לרבנן דביעורו בכל דבר א, משמע שהוא תיקון ללאו

ועל כן כלפי מה , לא יעבור מכאן ולהבארק להצילו ש, למפרע ללאו

ם "מאחר שהרמב, ועל כן, י העשה"שעבר למפרע לא הוי לאו שנתקן ע

כ לשיטתו גם לא פטרו אלא כשאין בו "א, פסק כרבנן דביעורו בכל דבר

ח הלוי שביאר בזה "ע בהגר"וע[, ולא הוי לדידיה לאו הניתק לעשה, מעשה
ה יישב דבר זה באופן "צ זללה"רבהגר "ומו@@. ]לעני ההנאה מ האפר

, והיינו, ת שקדמו עשה לא הוי לאו הניתק לעשה"דכיון דהוי ל, אחר

ע דתשביתו גם בלא שיעבור תחילה על לאו דבל "שהרי יכול לקיים המ

ולאו דבל , ד בחצות"ם דעשה דתשביתו מיום י"ל להרמב"דס, יראה

ח לאו הניתק "לג "וכל כה, כ קדמו עשה"וא, ו"יראה אינו אלא מליל ט
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ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ È�È„ ,ıÓÁ ÌÚË ,ÏÒÙ�˘ ıÓÁÂ , Â¯‡·˙È .ו
‡·‰ ˜¯Ù·. 

 

±²

                                                                                  
' עי[הקשו האחרונים עוד @@. ח"כגירסת ר' כ גריס בגמ"וע, לעשה

 דהיאך הקונה חמץ בפסח ]ז"א ש� סק"ובחזו, תי' מ סי"ובשער המשפט חו, ש"באו

וכתבו לתרץ דכשם שעובר . ואיך יזכה בו, הלא הוי איסורי הנאה, עובר

ו התורה לפי שעשאת, פ שפקע רשותו ממנו"עליו כשהוא ברשותו אע

ה לענין קונה חמץ בפסח עשאו הכתוב כברשותו לעבור "ה, כברשותו

ל ללמוד ממה שעובר על מה "דמנ, אמנם לכאורה הדבר מחודש. עליו

ובמקור . שגם יוכל להכניס חמץ נוסף לרשותו בפסח, שכבר ברשותו

 כתב ליישב דכיון דהתורה אסרתו בלאו ]ט"תמח ביאורי� סק' סי[חיים 

, וגם בזה יש לדון. ך לעבור עליו ועל כרחך חשיב ברשותומבואר דשיי

אבל אין ראיה , ז הכרח דחשיב ברשותו אם חימצו בידים"דאפשר דכ

ומדכתב , נ"פ שהוא איסוה"מזה דגם בקנה חמץ יוכל לזכות בו אע

ב הלא הוי "ולזה צ, ל דקנאו ממש"מבואר דס, ם דגם בקנה קעבר"הרמב

כ "פ מש"ה ביאר בזה ע"צ זללה"הגרבר "ומו@@. נ והיאך זכה בו"איסוה

א הקפר לא רצה " דר.]ש� מג[' ש בגמ"על מ, ]�"בדפי הרי: יח[ז "ן בע"הר

ז של ישראל "ז ע"ותיעשה עי, ז"ר שמא היא של ע"להגביה טבעת ברה

ז הויא איסורי הנאה ותו לית בה "וקשה הלא אם היא ע, שאין לה ביטול

והוסיף , י נכרי מצי זכי בה"להתבטל ען שכיון שיכולה "ותירץ הר, זכיה

הוי , דמכאן יש ללמוד לחמץ של נכרי בפסח שאפשר ישראל לזכות בו

דכיון , ן"וביאר כוונת דברי הר. חמץ של ישראל ואסור לעולם

ושייך בהו , ז לא חשיב כלפיו איסורי הנאה"שבאפשרות הנכרי לבטל הע

בעת שהוא ,  חמץה גבי"וה, ומיד כשיזכה הישראל יאסר בהנאה, זכיה

ואחר שבא , כ יש בו זכיה אף לישראל"וא, אצל הנכרי אינו אסור בהנאה

 .לרשותו וקעבר בבל יראה מיד נאסר בהנאה
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 מאכלי� בפסח

õîç úáåøòú éðéãî 

 ‡ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯‰ ¯·„· ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙, ˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÚÈ˘ ˘È Ì‰ .א
˙·Â¯Ú˙‰ ÔÓ Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î· ıÓÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ , ‰�ÓÓ ÏÎÂ‡‰

ÁÒÙ· ¯ÂÚÈ˘Î ,˙¯Î ·ÈÈÁ ,Á¯"Ï,1Â  Â˙Â˘¯· ‰¯È‡˘‰ Ì‡ ÔÎ
ÁÒÙ· ,‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï·· ‰ÈÏÚ ¯·ÂÚ ,˙¯Ò‡�ÂÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï . 

 ˘ÔÈ‡ Ì‡˙·Â¯Ú˙ ˙ÏÈÎ‡ È„Î· ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡ Ï˘ ¯ÂÚÈ · .ב
˙·Â¯Ú˙‰ ÔÓ Ò¯Ù ,ÂÏË·Ï È„Î ÌÈ˘È˘ ‰· ÔÈ‡ Ï·‡ , ÏÎÂ‡‰

ÁÒÙ· ‰�ÓÓ ,˙¯Î ·ÂÈÁ Â· ÔÈ‡ ,ÈÂ"‚ Â· ÔÈ‡˘ ‡ÌÂ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ .2 
‡ˆÓÈ Ï··Â ‰‡¯È Ï·· ‰ÈÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ Ì�Ó‡.3‰‰˘Â ¯·Ú Ì‡Â  ,

ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï ¯Ò‡� . 

‡È Ì‡ ˙·Â¯Ú˙‚�Î ÌÈ˘È˘ıÓÁ‰ „ , ˙·Â¯Ú˙ ‡Â‰˘ Â˘ · .ג
ıÓÁ‰ „‚�Î ·Â¯ ˘ÈÂ Â�ÈÓ· ÔÈÓ , ‰¯Â˙‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ÔÈ¯·ÂÚ ÔÈ‡

‡ˆÓÈ Ï··Â ‰‡¯È Ï·· , ÏË· ‰¯Â˙‰ ÔÓÂ ıÓÁ‰ ÔÈ�ÚÏ Ì‚

                                    
 ובמה שנחלקו שם הרב ]ו"א מחמ# ומצה ה"פ[ם "ברמב' ועי, א"ב תמב סק"מ .1

 .מ בביאור דבריו"המגיד והלח

 .ב שם"מ .2

, איסור בל יראה יותר מאיסור אכילהוזו חומרא שיש ב. א"ע תמב ס"שו .3
והטעם , וליכא לאו דאכילת חמץ, דבתערובת זו איכא לאו דבל יראה

וזה אינו שייך לענין , משום דכלפי בל יראה הכלי מצרפן לחושבו כזית
 .אכילה
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‰ÏÈÎ‡.4 Â‰˘Ó· ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡ Ô�·¯„Ó Ï·‡  ‡Ï˘ ÔÈ·Â Â�ÈÓ· ÔÈ·
Â�ÈÓ· ,‰‡�‰· ÂÏÈÙ‡ ¯ÂÒ‡Ï,5‚ Â¯Ê‚Â "Â�‰˘È ‡Ï˘ Î , ‡Ó˘

ÂÏÎÂ‡Ï ‡Â·È,·Ï ·ÈÈÁ ÔÎÏÂ ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ˙·Â¯Ú˙‰ ¯Ú . ‰Ê·Â
ÁÒÙ‰ ¯Á‡Ï ¯Ò‡� Â�È‡ ‰‰˘Â ¯·Ú Ì‡.6 

È˘Ú� Ì‡�‰ ˙·Â¯Ú˙"ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ Ï , ıÓÁ‰ ÏË·˙�Â˙ ‰ .ד
ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ , ¯ÂÒ‡Ï ÁÒÙ· ¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�

Â‰˘Ó· Â˙·Â¯Ú˙.Â˘‰ Ô¯ÓÂ " Â�È‡˘ ˜ÒÙ Ú¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ,7 

                                    
 .א"ב תמב סק"מ .4

והטעם שהחמירו בו במשהו משום , א"ב שם סק"ובמ, א"ע תמז ס"שו .5
א מטעם דיש לו מתירין "וי. דילי מיניה כוליה שתאדחיובו בכרת ולא ב

 .לאחר הפסח

 .א"ב תמב סק"מ .6

י "י שכן דעת רש"פ המבואר בב"והוא ע, ד בסתם"ע תמז ס"ה בשו"כ .7
ן "כ הר" שכ]ד"סק[ח "בפר' ועי. ק"ג והסמ"והמרדכי והגהות מיימוני והסמ

עוד ' ועי. ל"ואכמ, ד עוד הרבה ראשונים"ובאמת שכ. 'ד והתוס"והראב
 ,ד נראה"ולע: ל" שהביא הדעות בזה וכתב וז]'א' ב סי"ח[ט "ת מהרי"בשו

 מודים הם ,]בכל שהוא' פי [מאחר שאפילו לדברי האוסרים במה שהוא
 יש ,רה כמו שנתבארירה לגזי וכעין גז,שאין איסורו אלא מדבריהם

 ,הו חדא דבתראי נינ,עורילסמוך על רובא דרבוותא דפסקו דאינו חוזר ונ
, וכן דעת הרב כנסת הגדולה. כ"ע. קליועוד דבשל סופרים הלך אחר המ

 ]סד' ישנות סי[ץ "ה במהריט"וכ]. ד"ו ס"תס' סי' עי, מלבד באופן מסויים[
ח "וכן דעת מהר. ל שאם נתבטל קודם הפסח אינו חוזר וניעור"דקיי

ביב ם בן ח"כ מהר"וכ. ח" דלא כהפר]'ד' סי[ת חיים לעולם "מודעי בשו
וכן ]. ד"תמז ס, ז בארץ חיים סתהון"הובא כ[, ]כב' סי[ת קול גדול "בשו

אלא שנסתפק אם , ]טו' סי[ת בית יהודה "י עייאש בשו"פשיטא ליה למהר
והכריע דגם בלא נודע דינא , צריך לידע שנתבטל קודם הפסח או לא

ראה זו בכל כבר פשטה הו ש]'י' סי' כלל ד[וכן הוא בגינת ורדים . ש"ע, הכי
עוד ' ועי. ש"ע, נו להקל כדברי האומרים שאינו חוזר וניעוריגלילות

, ם"י אזלינן בתר הוראות הרמב"פ דבא"בארץ חיים סתהון שכתב דאע
והביא שם עוד . ם"מ במקום שמרן הכריע להיפך אין נוהגין כהרמב"מ
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 ˘È˘ ‡È·‰Â ÌÈ˜ÏÂÁ˘¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ.8Â ÔÎ ÏÚ ,ÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯ ¯È
„ÒÙ‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ÂÊ ‰Ú„Î.9Ó¯‰ ˙Ú„Â "‡ , ÁÏ ˙·Â¯Ú˙·˘

                                                                                  
ם נהגו "דאפילו במצרים שהיא אתריה דהרמב, מתשובת פרח שושן

 ]ב"תמז סק[ב "ע במ"וע. ל"ש בגינת ורדים הנ"וכמ, ר וניעורלהקל בחוז
דבדאיכא עוד הרבה צדדים להקל סמכינן אפילו על השיטות דגם חמץ 

 .בפסח אינו במשהו אלא כשאר איסורים בשישים

, ם"והיא שיטת הרמב, ע שם בדעה שניה בשם יש חולקים"ה בשו"כ .8
תערב בו חמץ ואינו מאכל אדם דבר שנ: ל" וז]ב"ד מחמ# ומצה הי"פ[שכתב 

פ שמותר " אע, כגון התריאק וכיוצא בו,או שאינו מאכל כל אדם, כלל
פ שאין בו מן החמץ אלא כל " ואע. אסור לאכלו עד אחר הפסח,לקיימו
וכתב הרב המגיד שכן דעת הרבה . כ"ע.  הרי זה אסור לאכלו,שהוא

מיהו . [ד"עכ. חמירוכן ראוי לנהוג ולה, צ גיאות"וכן דעת הרי, מהגאונים
]. נ"דאינו מטעם חו, צ גיאות"כ בדעת הרי" מש]תמז' סי[עיין במטה יהודה 

העושים יין  שהביא מדברי רב נטרונאי שהשיב על ]תמב' סי[בטור ' ועי
דאסור לשתות אותו היין , טיםיח שרויין במים ונמצאו בהם מצמוקין

ז מרן "וכתב ע. ז שהרי כבר נתבטל קודם הפסח"והטור תמה ע, בפסח
אבל לדעת , י דהטור אזיל לשיטתיה דלא אמרינן חוזר וניעור"הב

 ]תפה' א סי"ח[א "והרשברבינו ירוחם כ "וכ, ם דאמרינן חוזר וניעור"הרמב
 .אין לתמוה על רב נטרונאי אם יסבור כמותםכ "א, בשם הגאונים

דעיקר , א"י הביא המחלוקת בזה באופן של סתם וד"תמז סע "הנה מרן השו .9
ם בענין " הביא לשון הרמב]ד"תמב ס[אמנם לעיל , ההלכה כסתם

א שם הגיה דיש "והרמ, ולא הביא דעיקר ההלכה להתיר, ה"התריאק
, גם יש להעיר. [ל"חולקים ומתירין אם נתערב קודם הפסח והכי קיי

 לענין בשר וגבינה שנמלחו קודם פסח במלח שאינו ]ה"תמז ס[ש מרן "ממ
, ולא הביא חולק בדבר, שהביא דברי הראשונים שהתירו לאוכלם, בדוק
י "בב' אכן עי. י כתב שטעמם משום דסבירא להו דאין חוזר וניעור"ובב

 שכתב לגבי שפוד שצלו בו בשר מלוח במלח שאינו ]ס תנא בבדק הבית"סו[
ע מודו דשרי משום דאינו אלא חשש מלח שלא "דאפשר דבזה כו, בדוק
,  כתב]ד"תמז סק[ח "והפר, ע"ד מרן השו"נים עמדו בזה עובאחרו]. נבדק
אבל , שמערבין אותו במזיד, ה"ש מרן להחמיר היינו דוקא בתריאק"דמ

ושם כתב [, בטל קודם הפסח ואינו חוזר וניעור, בשאר תערובת בשוגג
, כ הביא מחלוקת בדבר"ואח, ה בסתם"ש מרן דין התריאק"ליישב רק מ



   ציו� øôç – çñôá íéìëàî÷  נר 
 מדיני תערובת חמ!

âô÷

                                                                                  
כ "דשם ג, ש מרן להתיר בבשר וגבינה" גם למאבל באמת יש בזה יישוב

אמנם . ועל כן כתב מרן דשרי בלא שום חולק, לא נעשה במזיד
י בשם "וכבר נזכר חילוק זה בב]. צ לזה"להמבואר בבדק הבית לכאורה א

ם "ע לא חשש להביא דעת הרמב"ועל כן מרן השו. ש"ע, רבינו ירוחם
 מה שיכתוב להלן לפי שסמך על, בלא להזכיר שהראשונים חולקים
, ע בחילוק זה"הנה ילואמנם @@. דעיקר ההלכה דאינו חוזר וניעור

ל חוזר וניעור ממה שכתב גבי "ם דס"דהלא דקדקו מדברי הרמב
ח "אכן הפר. אין ראיה, ואם שאני התם משאר תערובות, ה"תריאק

ם "וכתב דהמגיד משנה לא דייק כן מעיקר דיניה דהרמב, הרגיש בזה
דבר שנתערב בו חמץ ואינו : א מלשונו שכתב בסתםאל, ה"בתריאק

המגיד , אי נמי. ומשמע דבכל ענין של תערובת איירי, מאכל אדם כלל
ם שבכל "ולכן למד מדברי הרמב, ל לחלק בחילוק זה"משנה עצמו לא ס

ולכן אין סתירה , ע מחלק בזה"אבל מרן השו, תערובת חוזר וניעור
ומשמע כוונת , ים תכריע להחמירח דקבלת הגאונ"ומסקנת הפר. בדבריו
וכדברי , ז אפילו בנתערב בשוגג יש להחמיר דחוזר וניעור"דלפ, דבריו

פ שלדעתו אין "ואע, המגיד משנה בשם הגאונים שלא חילק בין הדברים
משום , ח"כתב לדחות דברי הפריהודה -ובמטה@@. ע"כן דעת מרן השו

ב המגיד לא משמע וגם בדברי הר, י לא משמע שחילק בין הדברים"דבב
ולכן כתב שם . אלא מכלל תוכן דבריו, ם דווקא"שדקדק מלשון הרמב

בזה אחר , דהיכא שהדבר שנתערב הוא מאכל אדם, ליישב באופן אחר
פ "כי ע, ממילא אין לימנע מלאוכלו, שעיקר ההלכה שאינו חוזר וניעור

כ גם "א, ה שאינו מאכל אדם"אבל גבי התריאק, ההלכה אין בו חשש
ובזה ראוי לחוש , נמנע מלאוכלו אין ניכר שהוא מצד חשש חמץכש

וסברא זו . להסוברין דחוזר וניעור ולא לאכול מה שאינו מאכל אדם
ם "דלדעת הרמב, ם"אבל לא בדעת הרמב, ע"אינה אלא בדעת מרן השו

אליהו - הביא דברי הכסא]לד' א סי"ח[צ "ובאול@@. אין חילוק בזה
לשאר תערובת שהחמץ בטל , מץ מעמידוה שהח"שחילק בין התריאק

אלא כדברי , דרוב האחרונים לא סבירא להו כחילוק זה, ז"וכתב ע, בה
ה שמערבין אותו "דיש לחלק בין תריאק, ז"ע הגר"ח ושו"א והפר"המג

צ "ואמנם כתב שם באול. ל"וכנ, לשאר תערובת שנעשית בשוגג, במזיד
 גבי גבינה שמעמידין ] קלדס"סו[ד "י ביו"כ מרן הב"ז ממש"שיש לפקפק ע

א שאסורה מפני שמערבין בה "דדעת הרשב, אותה בעור קיבת נבילה
ם שאסורה מפני שהעור הוא "ף והרמב"ודעת הרי, העור בכוונה
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¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ Â�È‡˘ ¯˜ÈÚ‰ ÁÏ· ,·¯Ú˙�˘ ˘·È ¯·„· Ï·‡ , ÔÂÈÎ
ÔÈÚ· ‡Â‰˘ ,ÁÒÙ· ÂÏÎÂ‡Ï ¯ÂÒ‡.10  

, ˘ÈÁ‰ Ô¯Ó ·˙Î"‡ ,È·ˆ‰ ı¯‡· ÌÈÓÎÁ‰ ·Â¯ ‚‰�Ó„ .ה
¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ , ÔÈ�ÚÏ ‡Ï‡ Â�È‡ Â‰ÈÓÂ

‰ÏÈÎ‡ ,ÚÈ· ÔÈ�ÚÏ ‡ÏÂ¯Â.11 ÔÓÊ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙ÎÂ 

                                                                                  
ל "נמצא דלא ס, ם"ף והרמב"ואחר דמרן פסק כדעת הרי, המעמיד

ז גם אין "ולפ, א דכל שמערבין אותו בכוונה אינו בטל"כסברת הרשב
ל "מ י"דמ, צ וכתב"אכן חזר שם באול. ה" דזהו טעמו גבי התריאקלומר

מצד שמערבין בה חמץ , א אסורה"שכיון דלהרשב, ה"גבי התריאק
ע "על כן פסק בה השו, ם אסורה מפני שחוזר וניעור"וגם להרמב, בכוונה

ע להקל "מ לא רצה מרן השו"מ, טעמים שונים' פ שהם ב"ואע. לחומרא
ז נמצא "ולפ. [א אסורה"ם ובין להרשב"ין להרמבתרי קולי בזה אחר דב

הדר דינא דדעת מרן , דבשאר תערובת חמץ שאין מערבין בכוונה
אמנם @@]. א"ם אסורה ולא להרשב"דבזה רק להרמב, ע להקל"השו

ח אות יא "ג פי"וח, ב ענ� א אות ב"במבוא לח[ה "צ זללה"ר הגרב"ביאר עוד מו
 שאינו פוסק ההלכה בראיות שכיון, ע" בדעת מרן השו]בביאורי�

על כן גם במקום שהכריע , רק מכריע בין שיטות הראשונים, תלמודיות
ל למרן "ס, כל שדברי החולקים אינם דחויים לגמרי, כשיטה מסויימת

, ובפרט באיסור תורה, ע שיש לחוש לדעה זו במקום שאפשר בקל"השו
פסק , בטללענין תבשיל שנתערב בו מעט חמץ קודם הפסח ונת, ועל כן

לפי שאינו משתמר ויש הפסד אם , מרן כעיקר ההלכה שאינו חוזר וניעור
ה שהוא דבר של רפואה "אבל לגבי התריאק, יחמירו דחוזר וניעור

ע לחוש לדעת "החמיר מרן השו, ובקל לשומרו, שמשתמר זמן רב
ם "שבמקום שאין הפסד ראוי לחוש לשיטת הרמב, ז נמצא"ולפ. ם"הרמב

תמז [עוד בארץ חיים סתהון ' ועי. דם הפסח חוזר וניעורדאף בנתבטל קו
בעל הנחפה , ל"רבי יונה נבון ז, א" שהביא מדברי רבו של מרן החיד]ד"ס

 .ם והגאונים"ראוי לו לנהוג כסברת הרמב' שהירא את דבר ה, בכסף

 .ד"א תמז ס"רמ .10

לדעת רב א ד"שהביא שי, ]ד"תמז סקי' סי[י "א בברכ"ה בדברי מרן החיד"כ .11
: א"ז מרן החיד"וכתב ע, אף צריך לבערו מן הבית, נטרונאי דחוזר וניעור

ג "אע, אבל לא ראיתי ולא שמעתי בארץ הצבי לשום אחד שנהג כן
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ÌÚ‰ ÔÂÓ‰ ÔÈ· Ì‚ ˙Ùˆ·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ÂÊ ‡¯ÓÂÁ ‰Ë˘Ù˙�.12  ÔÎÂ

                                                                                  
, ח עצמו"ודקדק כן גם מדברי הפר. עורידרוב החכמים נהגו דין חוזר ונ

והרי , מ לא הורה לבערו"שאף שהורה לאסור שמן שומשמין באכילה מ
המנהג לקנות שמן היה , ח"עירו של הפר, ק"י שבירושלים עיהאחר

. היה לו להזהיר, ל דצריך לבערו"כ אילו ס"א, שומשומין לכל השנה
כיון דרוב המון ישראל אינהו אכלי שמן ד, א לבאר"ועוד כתב מרן החיד

אבל , תיסגי שלא לאוכלו ולחוש לסברת חוזר ונעור, שומשומין בפסח
 ולאחזוקי ישראל דאוכלים ,היה תמוה לרביםי, בערואם כה יעשה ל

תסז [ר "וכן הוא גם בדבריו במחב.  בהכיייהור ולא ניחא למ,חמץ ממש
,  שכתב שאחר שרוב המון ישראל אוכלים שמן שומשמין בפסח,]ה"סק
, פ שרבים מחמירין בפסח כל אחד לעצמו באשר תאוה נפשו"כ אע"א
 .ל"כנ, גו לבערי שלא ינה"מ עדיין עומדים דבריו שבברכ"מ

א מבואר בהדיא שרוב המון העם בזמנו לא נהגו "הנה מדברי מרן החיד .12
. ש"ע, ]ד"תמז ס[וכן דקדק מדבריו בארץ חיים סתהון , ל"וכנ, בחומרא זו

, רבי יונה נבון, א"ועוד הביא שם בארץ חיים סתהון מרבו של מרן החיד
, וכתב עוד. ושליםשכתב שכן נוהגים רוב העולם ביר, בעל הנחפה בכסף

מ כתב הנחפה "מ, וירושלים היא אתריה, ח הסכים לאסור"דהגם שהפר
ולכן , ע"ח במקום שחולק על מרן השו"בכסף שלא נהגו בירושלים כהפר

 ]הלכות פסח אות ה[ועיין עוד בספר נהר מצרים . ח"לא החמירו בזה אלא הת
,  וניעורע שאינו חוזר"שכתב שהמנהג הפשוט במצרים כדעת מרן השו

אמנם כתב שם . ק ירושלים"וכן מנהג עיה, ולא קיבלו עליהם חומרא זו
ח בירושלים נמנעים מלאכול שמן שומשמין מחשש " דרוב הת]אות ו[

ש עוד "וע. אבל נוהגים להדליק באותו השמן, שנטחנו עמם גרגרי חיטה
וסבירא ליה חוזר , ם הוא רבם של בני מצרים"פ שהרמב"דאע, שכתב
מ לא קיבלו עליהם חומרא זו כמו שלא קיבלוה רוב תפוצות "מ, רוניעו

ז דרוב האחרונים חלקו על "כ הרדב"והביא שכ. הגולה ששמענו שמעם
ת כפי "בשואכן @@. וכיון שהוא מילתא דרבנן יש להקל, ם בזה"הרמב
 כתב שבזמנו בירושלים ]'ז' ב סי"ח, ד בירושלי�"אב, לרבי אהר עזריאל[אהרן 

והוא שגור בפי כל יושבי , חומרת חוזר ונעור גם בין המון העםנתפשטה 
וממה שנמנעים מבשר , והוא ממה שמחמירין לברר החיטין, ירושלים

ד חוזר "ב דינים הנוהגים רק למ"וגבינה שנמלחו במלח שאינו בדוק וכיוצ
ובאמת [, ואמנם כתב שם שאין הדברים פשוטים וברורים אצלם. וניעור

 שאף שנוהגין להקל ]ש� אות ז[עי בנהר מצרים , ל" הניש לדחות הראיות
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·˙ÎÁ¯‰Ó "ÚÈÊ Â"‡ , ‚‰�ÓÎ ÁÒÙ· ÌÈ¯‰Ê� ÂÈ‰ ÌÈ¯·Á‰˘
ÌÈÊ�Î˘‡‰.13 ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ‚‰Â� ÌÈ„¯ÙÒ ˙ÂÏÈ‰˜ ‰ÓÎ· ÔÎÂ 

Ó¯‰ ˙Â¯ÓÂÁÎ"‡ ,Â„ÎÂ ˙ÂÈ�Ë˜Â Ê¯Â‡ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�ÚÏÓ ıÂÁ'.14 
Ó ‰Ê· ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙ÎÂÂ„„Â‚˙˙ ‡Ï ÌÂ˘ , ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ

‡¯‰ÂÈ , Ì‰È˙Â·‡ ‚‰�Ó ‰ÁÙ˘ÓÂ ‰ÁÙ˘Ó ÏÎ˘ Ú„Â� ÈÎ
Ì‰È„È·.15 ‰ÓÎÁ ÌÈÚÂ�ˆ ˙‡ Ì�Ó‡ , ˙Ú„· ‰˘ÚÈ ÌÂ¯Ú ÏÎÂ

                                                                                  
אבל , ]ו להקל בזה"והזהיר שם שח, מחמירים בגבינה שלא נבדקה, נ"בחו

והובא דבריו . פ מידי ספק לא נפק"ועכ, כן הדברים ממשמשים ובאים
ד חוזר "שגם שבצפת מחמירים כל ההמון כמ, וכתב, בארץ חיים שם

ח היו מתרחקים מלאכול אצל אחרים "תי שרוב "וזה נמשך ע, ונעור
. ולכן אכשור דרי ונעשו כולם אגודה אחת, ואצל המון העם המקילים

לענין מנהגי חסידות שהיו , ו"ה בתחילת ספר החזיונות למהרח"וכ. ד"עכ
 .שהביא דבר זה, מאות שנה' נוהגין בצפת קודם ד

 שכתב בספרו ,א"זקינו של מרן החידל "בדברי רבי אברהם אזולאי זצ' עי .13
ל שכל " שמעתי בשם האריז,מצאתי כתוב: ל"וז ]ג"הרימו הי[מעשה חושב 

, המשמר פסח כראוי בכל עניניו שהוא תועלת לנפש לכל השנה
ה בספר "וכ. כ מצאתי"ע. והחברים היו מחמירים כמנהג האשכנזים

שהחברים היו , ]כ"ה מ"בד, שער יציאת מצרי�[ו "מחברת הקודש למהרח
 . ים כמנהג האשכנזיםמחמיר

, אלקלעי[והביא שם דברי הרב זכור לאברהם . ו"עסקתמז ' כף החיים סי .14
 שכתב בתחילת הלכות פסח שמנהגם ] שנה250-מרבני שאלוניקי לפני כ

וכן ציין , נ אפילו בטעם"בעיירות הסמוכות שם להחמיר לכתחילה חו
פ שאין שם אלא " אע שמגעילין כלי הלישה]קצה' סי[לדברי הרב בית דוד 

שאפילו לא , וכן מחמירין לענין חטה הנמצאת בתבשיל, טעם בלבד
באופן , ]א"הרמ[ם "ש מור"וכן כל דיני פסח מנהגנו בכל מ, נתבקעה אסור

י "ה מר רב"ר ה"ד עט"כן אמר לי הרב מ, דלענין פסח אנחנו אשכנזים
ת לב "עוד בשו' ועי. ]כ בצפת"ואח, הוא רבי ראוב יעקב מעיר דופינצא בבולגריה[

וכן הוא . נ" שכתב שנהגו בעירו איסור בחו]צב' ב סי"ח[ף "חיים למרן החבי
   .]גכה אות מ' דיני חיטי דפסחא עמ[בית הבחירה ב' ועי. מנהג דמשק

 .ב אות יז' במועד לכל חי סי 'יע .15
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ÂÈ�ÈÈ�ÚÂ ÂÈ˙Â¯ÓÂÁ ÌÒ¯ÙÏ ‡Ï˘ ËÓ˙˘‰Ï.16 

, ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ·¯Ú˙� Ì‡ ¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ Â�È‡˘ ‰Ê ÔÈ„ ÏÎ .ו
‰˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ˙·Â¯Ú˙�Âˆ˙�‚Á‰ ˙ÒÈ�Î·  , ˙·Â¯Ú˙‰ Ì‡ Ï·‡

‚Á‰ ˙ÒÈ�Î· ˙Á˙Â¯ ,ÁÒÙ· ‰ÂÓÓÁÈÂ Â¯ÊÁÈ Ì‡ Â‡ , Â�È„ È¯‰
 ÂÓˆÚ ÁÒÙ· ˙·Â¯Ú˙Î]˙·Â¯Ú˙‰ ÍÂ˙· ıÓÁ‰ ¯˘‡Î[ , ¯ÒÂ‡Â

ÂÎÏ‡ÓÏÚ ÈÏÂ‰˘Ó·  , ÁÒÙ· ÌÚË Ô˙ÈÏ ¯ÊÂÁ ıÓÁ‰˘ È�ÙÓ
ÂÓˆÚ.17È�˘ ÈÏÎÏ ˙·Â¯Ú˙‰ Â�˙� Ì‡Â ] Â· ˙„ÏÂÒ „È‰˘[ ,

ËÈÏÙÓÂ ÚÈÏ·Ó˘ ˘ÂÁÏ ˘È Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ,Â ÈÂ‡¯
¯ÈÓÁ‰Ï.18  

ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡˘ ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ , ÔÈ„‰ ÈË¯Ù· ÔÈÈÚ‰ .ז
ÔÏ‰Ï ,]ÏÒÙ�˘ ıÓÁ ÔÈ„·.[ 

                                    
 .ש" ע]ה"תסז סק[ר "במחבא "כ מרן החיד"כ .16

, רנגולת שנמצא בה חיטה מבושלת בערב פסחדת, ג"ע תמז ס"שו' עי .17
אמנם אם חיממוה בפסח בעוד שהחיטה , דבטלה בשישים, מותרת
 שהוא ]ב"סקכ[ב "וכתב במ, חוזרת ליתן טעם בפסח והוי במשהו, בתוכה

מ כאן שהחמץ בעין הרי חוזר ונותן "מ, ד דאין חוזר וניעור"אפילו למ
ז לא רק בחיממו " לפולכאורה. [טעם גם בפסח עצמו ואוסר במשהו

ד "אלא גם בשהה החמץ בעין בתבשיל שיעור זמן של כ, התבשיל אסור
ז גם דינא דרישא " דלפ]ט"סקי[ב "במ' ועי]. הרי כבוש כמבושל, שעות

ה " דה]כ"סק[ש עוד "וע. דבערב פסח מותר היינו בנצטננה קודם הפסח
 .בזה במצה שנמצאה בה חיטה

, ]א"וסעי� י' סח סעי� י' סי[ד "ע ביו"בשו' ועי. רא שם כתב דטוב להחמי"ברמ .18
א שאפילו בכלי שני "וי, שהביא בתחילה דאסור למלוג בכלי ראשון

א דכלי שני "והיינו שחשש לשיטת הרשב, אלא דבדיעבד מותר, אסור
ולכן . ש"ע, ה"ב סקכ"וציין לזה במ, פ שאינו מבשל"מבליע ומפליט אע

 ועיין בבית הבחירה. חוש גם בכלי שניכתבו האחרונים שראוי להורות ל
ובהפסד מרובה או , שכתב לאסור בכלי שני, ]דיני תערובת חמ# אות כו[

 . או בכלי שאינו בן יומו התיר, ט"במניעת שמחת יו
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ıÓÁ Â· ·¯ÚÏ Í¯„ ÔÈ‡˘ ¯ˆÂÓ ÏÎ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ÔÈ‡ Ú .ח
¯ÂÒÈ‡ Â· ÔÈ˜ÈÊÁÓ,19 ıÓÁ Â· ·¯ÚÏ ˙ÂÏÈ‚¯˘ ¯·„ Ì�Ó‡ , È‡„Â

ÂÎÏ‡ÓÏÚ ÈÏÁÒÙ· Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡  . ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ Â��ÓÊ·Â
ÈËÂ˘Ù‰ ÌÈ¯ˆÂÓ· Ì‚ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ˙Â¯˘Ú·Ì ,] ÒÓ� ‰Ù˜· ÔÂ‚ÎÂ
ÂÈÎÂ ‰Ùˆ˜‰ „‚� ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯ÓÂÁ Â· ˘È‰Ê· ‡ˆ[ , ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ
 ¯„Â‰Ó ¯˘Î‰· ‡Ï‡ ˙Â�˜Ï ‡Ï˘ „‡Ó˘ ˙�Î‰ ÈÎ¯„· ÌÈ‡È˜·

ÛÚ˙ÒÓ‰ ÏÎÂ ÔÂÊÓ‰ , ¯ÂÓÁ ÏÂ˘ÎÓ È„ÈÏ ‡Â·Ï ÏÎÂÈ Ï˜· ÈÎ
Á"Â. 

�Á Ì‰· ˘È˘ ÌÈÓ· ÁÒÙ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê˘˘  .ט
ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ,Ó ÌƒÈÓ ÔÂ‚ÎÂ‰ Ô˙¯�Î,20  ‡Ï‡ ÌÈÓ ÌÈ�ÈÎÓ

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÏÂ˘È·ÏÂ ‰È˙˘Ï ,‚ Ô��ÒÏ ·ÂËÂ"Î.21  ÌÈ�˘·Â
··Â ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÈ�Ú‰ Â¯„ÈÒ ˙Â�Â¯Á‡‰È�-˜¯· ÏÎ ‡‰˙˘ 

 ˙·Â¯Ú˙ ˘˘Á Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙Â¯‡· ÈÓÓ ÌÈÓ‰ ˙˜ÙÒ‡
ıÓÁ ,Ó ÌÈÓ ‰ÊÈ‡Ó ˜Â„·Ï ˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘·ÂÌÈ˘Ó˙˘ .

                                    
 .א שם"ח וברמ"תסז ס' עי .19

ה שראוי לכל בן תורה שלא להשתמש בפסח "צ זללה"ר הגרב"דעת מו .20
משום , ]פ לשתיה ולבישול"עכ[בפסח עצמו במים שנשאבים מים כינרת 

תמז [ז "וכתב הגר, לפי שידוע שחמץ בפסח במשהו, החמץ שמשליכין שם
ואפילו אם יתחלק לאלפי אלפים משהויין ,  דמשהו אין לו שיעור]ז"סט

, כ בים הכנרת שמוחזק שמעורב גם חמץ פת ושיכר בפסח"וא, אסור
א דאיסור "שי, הקל בזהואמנם יש כמה סברות ל. לכאורה יש לאסור
, אם חזר ונתבטל בתערובת אחרת מותר, פ שאסור"משהו אם בטל אע

וזרימת המים מצפון , שכל השאיבה מצד הצפוני של הכנרת, ועוד
והמקומות שמשליכים משם חמץ נמצאים יותר דרומה ממקום , לדרום

, ן הדיןולכן אין לאסור מ, ]ח אות ט כמה סברות בזה"צ פ"ע באול"וע[, השאיבה
 .מ ראוי שבן תורה יחמיר בדבר"אבל מ

 .צ בזה"ש באול"ע .21
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 ÌÈÓ‰ Ô�ÒÏ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ÔÈ¯‰Ê� ÔÈ¯„‰Ó‰Â] ÔÂ‚ÎÚ"˙¯È˘˜ È 
ÌÈÊ¯·‰ ÏÚ È˜� „·.[22

 

 ,ÔÈÈ ‰˘Ú�˘ Í˘Ó· ‰�˘‰ ¯ÎÂÒ· ÏÈ‚¯ Â�È‡˘ ¯˘Î ÁÒÙÏ .י
Â‡ ‡Ï˘ Â¯Ó˘� Â· È¯Â¯ÈÙÓ ıÓÁ, ÔÈ‡ ˘Ó˙˘‰Ï Â· ÁÒÙ·, 
‡‡"Î ÚÂ„È ¯ÎÂÒ‰˘ Ê¯‡� ÌÂ˜Ó· ÔÈ‡˘ Â· ˘˘Á ıÓÁ, ÈÎ 

ÌÈÓÚÙÏ ÌÈÊ¯‡� Â˙Â‡· ÏÚÙÓ ˙ÏÂÒ ¯ÎÂÒÂ, ¯‡˘�Â ËÚÓ 
˙Â�ÂÎÓ· ‰ÊÈ¯‡‰.23 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ Ì‡ ˘È „ÒÙ‰ ¯·„·, ÔÂ‚Î 

ÔÈ‡˘ Â˙Ú„· ˙Â�˜Ï ÔÈÈ ÏÏÎ ÏÎÏ ‰�˘‰, ÏÎÂÈ Ï˜‰Ï ˘Ó˙˘‰Ï 
ÔÈÈ· ‰Ê,24 ‡ÏÂ Â�‚ÊÓÈ ÌÈÓ·,25 Â��ÒÈÂ ‰ÏÈÁ˙.26 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ 
ÔÈÈ· ÍÈÓÒ ÔÈ‡ ¯È˙‰Ï Ú"È ÔÂ�ÈÒ ÌÂ˜Ó· ÏÂÎÈ˘ ¯ÈÓÁ‰Ï.27

 

‡˘‰ ‰ÌÈ¯ÓÂ˘ Ì�È‡˘ ‰ÁÙ˘Ó Ïˆ‡ ˙È· ˜˘Ó· ˙„·ÂÚ  .יא
ÁÒÙ· ıÓÁ ÌÈÏÎÂ‡Â ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Á¯ "Ï, Ï˘·˙˘ ÌÈˆÂ¯Â 

 Ì‰ÏıÓÁ ÏÎ‡Ó ˜Â�È˙Ï ÏÈÎ‡˙Â,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰Ï ¯ÂÒ‡  , ÂÏÈÙ‡Â
 Ì‡ÈÚ ¯ËÂÙ˙" Ê„Â·ÚÓ˙‰.28

 

                                    
 .ועיין. ויש חוששין בזה משום בורר .22

, ע בענין חוזר וניעור"פ מה שנתבאר בדעת השו"ע, ח אות יא"צ פ"אול .23
מ בדבר שאפשר מודה מרן "מ, פ שעיקר הדין דאינו חוזר וניעור"דאע
 .ה לעילוכמו שנתבאר בז, ע שראוי להחמיר"השו

 .ומעיקר הדין לא אמרינן חוזר וניעור, דלא מחזיקינן איסורא .24

ואם נותן עתה , הרי מי פירות אין מחמיצין, דעד עתה אפילו היה בו קמח .25
, ויחמיץ בפסח עצמו, מים הרי הוו מי פירות עם מים דממהר להחמיץ

ורי ורק לענין פיר, שהרי החמיץ בפסח, ולא שייך כאן שאין חוזר וניעור
 .פת שנתנו טעם ביין שייכא סברא זו

מ תרי "מ, ח החמירו"ז והפר"ואף שהט,  שהקיל בזה]ח"תמז סקס[ב "במ' עי .26
 –חומרי לחוש גם בחוזר וניעור וגם שלא לסמוך על הסינון לא מחמירינן 

 .צ שם בביאורים"אול

 .צ שם"אול .27

 .ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .28



   ציו� øôç – çñôá íéìëàî÷  נר 
 מדיני טע� חמ!

ö÷

õîç íòè éðéãî 

, ÓÓ ıÓÁ ÌÚ Ï˘·˙�˘ ¯·„ ,ÏË·˙� ‡Ï ıÓÁ‰ ÌÚËÂ˘ .יב
Ú‡" Â¯ÈÒ‰˘ Ù ˙‡È¯Ó‚Ï ıÓÁ‰ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ÂÏÎÂ‡Ï ¯ÂÒ‡ ,

‰˘ ÌÂ˘Ó¯˜ÈÚÎ ÌÚË ,‚ ·ÈÈÁ ÔÎ ÏÚÂ"ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ Â¯Ú·Ï Î .
 ·ÂÈÁ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�ÂÔ�·¯„Ó Â‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÚÈ·‰ .

�Â‰�ÈÓ ‡˜Ù‰‰˘Â ¯·Ú˘Î ÁÒÙ‰ ¯Á‡ ¯Ò‡� Ì‡  .ÏÂ ‰˘ÚÓ ˘È
‰·Â¯Ó „ÒÙ‰ ÌÂ˜Ó· ‰‡�‰· Ï˜‰Ï , È‡„Î ‰ÏÈÎ‡Ï Í‡

¯ÈÓÁ‰Ï.29  

¯ ‰ÎÈ˘  ˙·Â¯Ú˙·ıÓÁ‰ ÌÚË „‚�Î ÌÈ˘È˘ ,Ò‰ÂÈ ıÓÁ˘ .יג
ÔÈÚ·˘ ,Â‰˘Ó· ÂÏÈÙ‡ ¯ÂÒ‡ ÂÓˆÚ ÁÒÙ· ·¯Ú˙� Ì‡ , Ì‡ Ï·‡

 ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ·¯Ú˙�] ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â˙ÂÚ˘ ˘˘30[ , Â˜ÏÁ�
 ‰Ê· Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ÂÎÏ‡ÓÏÚ ÈÏ¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ Â�È‡  , Ì‚˘ Â‡

È ÌÚË·ÌÈ¯·ÂÒ‰ ˘¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ˘ .31 

‡Ô‚„ È�ÈÓÓ ÈÂ˘Ú‰ ¯ÎÈ˘ ,ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ¯„‚· Â�È‡ , ‡Ï .יד
¯ÂÓ‚ ıÓÁÎ ,Â¯Ú·Ï ·ÈÈÁÂ‰¯Â˙‰ ÔÓ .32  ˙Â�È·‚ Â· „ÈÓÚ‰ Ì‡Â
¯Á‡ ¯·„ Â‡, ÌÚËÏ ÌÈÏÎ‡Ó· Â�˙�˘ Â‡ , Ì„Â˜ ÔÎ ‰˘Ú ÂÏÈÙ‡

                                    
 .א"ב תמב סק"מ .29

 .ב"תמז סע "שו .30

דאם הסירו החטה מן , א שכתב בשם האחרונים"ב תמז סקכ"במ' עי .31
ד חוזר "אפילו חיממו התבשיל בפסח אין לחוש אף למ, התרנגולת

. ע"ז מותר לאוכלו בפסח לכו"ולפ, לפי שאין שם ממשות האיסור, וניעור
ד דאמרינן "ח כתב להוכיח דלמ"אמנם בפר. א"ג והמג"והוא דעת הכנה

י "א בברכ"וכן דעת מרן החיד, עור הוא אפילו בטעמו בלא ממשוחוזר וני
 .ח אות י"צ פ"וכן החמיר באול, ו"סק

 .ד"ב סק"ה ומ"ע תמב ס"שו .32
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‰Â„‚�Î ÌÈ˘È˘ ˘ÈÂ ÁÒÙ ,ÏË· Â�È‡ ,Ì¯Ú·Ï ·ÈÈÁÂ.33
 

Ó ÈÂˆÓ,ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ Â· ÈÂˆÓ ÔÈ‡˘ ¯ˆÂÓ Ì‚˘  , ÏÎÓ‡„ .טו
ıÓÁÏ Ì‚ Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘ ˙Â�ÂÎÓ· Â˙Â‡ ÌÈ�ÈÎÓ ÌÂ˜Ó ,

¯ˆÂÓ‰ Â˙Â‡Ï ıÓÁ ÌÚË ËÏÙ�Â , ¯„Â‰Ó ¯˘Î‰ ÍÈ¯ˆÂ
‰ÎÏ‰ÎÂ ÔÈ„Î ˙Â�ÂÎÓ‰ Â¯È˘Î‰˘ .Ï˘Ó Í¯„ ÏÚÂ: ÂÓˆÚ ‰Ù˜‰ 

˘˘Á Â· ÔÈ‡ ,ÙÈÏÁ˙ Ï·‡ ıÓÁ ˙Â˘˘Á· Ì‰Ó ˘È ‰Ù˜‰ È
¯ÂÓ‚ ,ÂÏ‡ÏÂ ÂÏ‡Ï ˙Â˘Ó˘Ó ˙Â�ÁËÓ‰Â , ‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ

‰Ê· ‡ˆÂÈÎ·Â.34
 

 ,ÌÈ�Â˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÚ ˙Â¯˘Î‰ ÁÒÙÏ, ÂÏÈÙ‡ ¯˘Î‰· ¯„Â‰Ó .טז
˘È Ì‰Ï ˜Â„·Ï ‰ÊÈ‡· ¯Â�˙ ÂÙ‡�, ÈÎ ˘È ÌÈÏÈ˜Ó ˙ÂÙ‡Ï 

¯Â�˙· ÌÈÙÂ‡˘ Â· Ì‚ ıÓÁ, ÔÈ˘ÂÚÂ Â· ˜¯ ÔÂ·ÈÏ Ï˜ È¯·„Î 
Ó¯‰"‡.35 Ú‡Â"Ù ˙Ú„Ï˘ ¯ÓÔ Â˘‰"Ú ÔÈ‡ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÌÈ¯Ò‡� 
ÈÚ"Ê, ÌÂ˘Ó ıÓÁ‰˘ ÚÂÏ·‰ ÌÈ¯Â�˙· Ì‚ÙÏ ÌÚË Ô˙Â�,  ÏÎÓ

ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˘Ó˙˘‰Ï ‰Ê· ÁÒÙ·.36
 

 ·˙ ÁÒÙ Ì„Â˜ Ï˘·˙�˘ ÏÈ˘·˙ıÓÁ Ï˘ ‡ÓÂÈ ·˜„¯‰  .יז
]ÔÈÚ· ıÓÁ ‡Ï·[ , ıÓÁ‰ ÌÚË „‚�Î ÌÈ˘È˘ ÏÈ˘·˙· ÔÈ‡Â

‰¯„˜‰ ÔÓ ÂÈÏ‡ ËÏÙ�˘ ,Ó¯‰ ·˙Î"ÏÎÂ‡Ï ‡�È„Ó ¯ÂÒ‡˘ ‡ Â
ÁÒÙ·,37„·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡Â .38ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ Â˙Â‰˘‰Ï ¯˙ÂÓ 

                                    
 .ז"ה וסקכ"ב סקכ"ע שם ומ"שו .33

 .ח אות טו בביאורים"צ פ"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .34

 מה שנצרך א כתב דנוהגין לעשות ליבון חמור בכל"ובאמת שגם הרמ .35
ורק במה שדינו בהגעלה והצריכו בו ליבון מצד הגומות , ליבון מן הדין

 .בזה הקיל לעשות ליבון קל, שבו

ש שביאר דלענין ליבון החמיר "ע, ה ומי"י אות ב בביאורים ד"צ פ"אול .36
 .ועיין. ע לדון החמץ כאיסורא בלע"מרן השו

 .ז"ה וסקנ"ב סקנ"ה ובמ"א תמז ס"רמ .37
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ÁÒÙ· ,ÂÏÎÂ‡Ï ‡Â·È ‡Ï˘ Ú�ˆÂÓ ÌÂ˜Ó· Â�ÁÈ�ÈÂ,39 ¯‰ÊÈ Ï·‡ 
¯Á‡ ÈÏÎÏ ‰ÏÈÁ˙ Â˙Â¯ÚÏ , ÈÏÎ· ÁÒÙ· ˘·Î� ‡‰È ‡Ï˘

ıÓÁ.40  

ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï˘" ¯˜ÈÚÓ Ú .יח
ÂÏ‡ ÌÈÏÈ˘·˙ ¯È˙‰Ï ˘È ÔÈ„‰.41 ÌÈÏÎ‡Ó Ï˘È· Ì‡ ˜¯Â 

È‡ ÌÈÙÈ¯Á ˙ÚÈÏ·Ó ÌÓÂÈ È�· Ì�È‡˘ ÌÈÏÎ· ‡Ï‡ ¯È˙‰Ï Ô
ıÓÁ.42Ì�Ó‡  , ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ‚‰Â� ÌÈ„¯ÙÒ‰ Ì‚˘ Ú„Â� ¯·Î

                                                                                  
ט ומותר "ט בר נ"א שפליטת הכלים הוי נ"פ שי"שאע, ה"ב סקס"מ .38

רק , ז לחוד להתיר בדיעבד"מ אין לסמוך ע"מ, כשנתערב קודם הפסח
 .ג" בשם הפמ]ז"סקפ[צ "בשעה' ועי. י"בצירוף ספק אם לא היה הכלי ב

 .א"ב תמב סק"מ .39

 .שם .40

סק דדגים  פ]א"צה ס' סי[ד "ע יו"דהנה בשו, ח אות יג הביאו"צ פ"באול .41
ט "ט בר נ"משום דהוי נ, שנתבשלו בקדרה בשרית מותר לאכלם בחלב

ועדיין הוא היתר קודם , ומן הקדרה לדגים, מן הבשר לקדרה, דהיתירא
 דקודם שעה ]א"תנב ס[ועוד כתב מרן לענין הגעלת כלים . שיאכלום בחלב

ז "ולפ. משום דעדיין הוא היתר, חמישית אין חשש להגעיל כלי בן יומו
הלא בליעת החמץ בקדרה ומן הקדרה , ה בנידון דנן"דה, צ"כתבו באול

כ "וא, שהרי נתערב קודם הפסח, ט דהיתירא"ט בר נ"לתבשיל הוא נ
אפילו נתבשלו בכלי , לדעת מרן יש להתיר התבשילים לאוכלם בפסח

דהלא בדין הגעלה , ז"לכאורה יש להקשות עאמנם @@. חמצי בן יומו
פ "ואע, ר להגעיל כלי בן יומו קודם שעה חמישיתא מודה להתי"גם הרמ

צ כתבו "ובאול. שלענין בישול מאכל בכלי חמצי בן יומו אסר מדינא
א להקל משום "ל להרמ" דשם ס]א"תנב סק[א "פ דברי המג"ע, ליישב

ומן הכלי למי , מן המאכל לכלי בן יומו שמגעיל, טעמים' שהוא ג
כ בתבשיל שנתבשל "משא, כ"וממי הגעלה לכלי שיגעילו אח, ההגעלה

ז לדעת "דכ, צ"ז כתבו באול"ועפ. ט"נ' בכלי חמצי בן יומו אינו אלא ב
ט גם לענין חמץ ואף לענין "נ' ע להתיר בב"אבל דעת מרן השו, א"הרמ

 .ע בזה"ועיין בסמוך במה שיל. אכילת התבשיל

דחורפיה משוי ליה כטעם , ט"ט בר נ"לפי שבדבר חריף אין היתר דנ .42
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Ó¯‰ ˙Ú„Î ÁÒÙ·"‡ ,�ÎÂ"Ï,43„ÈÁ‰ Ô¯Ó È¯·„Ó˘ Ë¯Ù·Â " ‡
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ì‚˘ ‰‡¯�"ÌÓÂÈ È�· ÌÈÏÎ· ¯ÂÒ‡Ï ˘È Ú.44 

                                                                                  
דהוי , ורק אם איכא תרתי לטיבותא. ]א"צו ס[ד "ע יו"כמבואר בשו, וןראש

בזה אפילו בדבר חריף , פ"ט וגם בכלים שאינן בני יומן דהוי נטל"ט בר נ"נ
 .צ שם" אול–דתרי חומרי לא מחמרינן , יוכל להקל

א הוא אסור מדינא ולא "ש כאן דלדעת הרמ"וכ. ו"ח תמז סקע"כה .43
 .מחומרא

 כתב דמרקחת שנעשית בכלי חמצי בן יומו אסור ]ג"תמז סקי[י "בברכ .44
ואם היא דבר חריף אסורה אפילו בכלי שאינו בן , לאכול ממנה בפסח

ונראה מזה דנקט דמרן , ע"ומבואר שם שהוא לדעת מרן השו, יומו
דגם בדעת מרן , ונראה. ט באכילת טעם חמץ"ט בר נ"ע אינו מתיר נ"השו

ט התיר להגעיל כלי "נ' דדוקא בג, א"ת הרמא בדע"ש המג"יש לחלק כמ
אבל בטעם חמצי שנבלע בקדרה ומן , בן יומו קודם שעה חמישית

שהרי [והרי הוא אוכל לאותו הטעם בתוך התבשיל , הקדרה בא לתבשיל
 ]ד"בסימ תנא ס[ע סתם "גם הנה מרן השו. [אין להתיר, ]אין שישים כנגדו

א " ובחזו]ה שאי"תנב ד[ל "בזה בבהוכבר עמדו , דחמץ מיקרי איסורא בלע
דדוקא , ע"א גם בדעת מרן השו"ואם נחלק כדברי המג, ]ד"קיט סקי[ח "או
ע "אכן עדיין צ. ניחא טפי, ט התיר להגעיל קודם שעה חמישית"נ' בג

צ להוכיח מדין "באולש "ומ@@]. ע"בשאר מקומות בדברי מרן השו
דדוקא גבי דגים שנתבשלו , ל"לכאורה י, דגים שנתבשלו בקדרה בשרית

לפי שהטעם הבלוע בהם לא , בקדרה בשרית שרינן לאוכלם בכותח
אלא נאסר רק בהתערבותו , נאסר בעצמו לאוכלו מזמן מסויים ואילך

וכיון שהוא טעם קלוש מאד אין בכוחו ליצור תערובת , יחד עם החלב
ם אבל טעם חמץ שאוכלו בתבשיל ונאסר מזמן מסויי, בשר וחלב ולאסור

ל "מ י"מ, ט דהיתרא"פ שכשנבלע היה נ"אע, ואילך בלא צורך להתערב
א "ומקור הסברא מבוארת בדברי הרשב[, דדמי טפי לטעם איסור

פ אין ראיה מדינא "ועכ]. ש" ע]ב"לג ע' עמ, ד"בית רביעי ש[ב הארוך "בתוה
ר "ושו@@. אחר שיש לחלק ביניהם, ט דהתם לדינא דהכא"ט בר נ"דנ

שנעשה בכלי '  שהוצרך להתיר דבש וכדו.]ל[א בפסחים "בדברי הריטב
ט "ט בר נ"ומשמע דמצד נ, חמץ מצד שנתבטל בשישים קודם הפסח

דמה שהתיר דגים ,  מבואר:]קיב[וגם בדבריו בחולין . דהיתירא אין להתיר
מצד שכבר נתבטל טעם החמץ בפעם שניה , שעלו בקערה של חמץ
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 Ï˘·˙�Â ÛÈ¯Á Â�È‡˘ ¯·„· ‡Ï‡ ‰Ê· Ï˜‰ÏÓ ÌÈÚ�Ó� ÔÎ ÏÚÂ
ÂÓÂÈ Ô· Â�È‡˘ ÈÏÎ·,ÓÁ ÈÏÎ·˘ ÈˆÂÓÂÈ  Ô· Â�È‡˘  , ˙Ú„Ï Ì‚

Ó¯‰" Ì˘ ÏÂÙÈ ‡Ï˘ Â¯‰Ê�Â ÁÒÙÏ ÌÂÏ˘È· Ì‡ ¯È˙‰Ï ˘È ‡
ıÓÁ , ÈÏÎ‰ ÔÓ ÁÒÙ Ì„Â˜ ÏÈ˘·˙‰ ‰¯ÚÈ˘ „·Ï·Â ıÓÁ‰ ÈÏÎÏ
¯˘Î] .ÓÁ ÈÏÎ· Ï˘·Ï ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂı ÂÏÈÙ‡ 

ÂÓÂÈ Ô· Â�È‡˘ Ú„ÂÈ˘Î.[45  

�È¯Î� ˙Ó‰· Ï˘ ·ÏÁÓ ˙Â˙˘Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ  .יט
ÁÒÙ· ıÓÁ ‰ÏÎ‡˘.46ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ÈÂ‡¯˘ ‰

                                                                                  
ואז דוקא דמי ', ליש איסוריה וכווכשחזר ונתערב בשלישי ק, בשישים

ומבואר דבטעם שני שבדגים עצמם לא אמרינן , לאוכלם בכותח דשרי
 ]תפז' א סי"ח[ז "ה ברדב"וכ. ל"וכהחילוק הנ, ט דהיתירא"ט בר נ"דהוי נ

א מודה שאין "בדין דגים שנתבשלו בקדרה בשרית גם הרמ, ועל כן. ש"ע
ר מדינא תבשיל שנתבשל פ שכאן אס"ואע, אוסרין אם נתערבו בכותח

כ אין "וא, ל"וזה מוכיח שיש לחלק בין הדברים כהנ, בכלי חמצי בן יומו
 .ז"ע בכ"וצ. א כאן"ד הרמ"ע שם שנחלק ע"ראיה מדברי השו

 .ח"ב תמז סקנ"במ' עי .45

 שהביא שיש אוסרים והניח ]'ס' ד סי"ג יו"ח[ת תשובה מאהבה "בשו' עי .46
י במועד 'ח פלאג"וכן פסק לאסור מהר. וכתב דבעל נפש יחמיר, ע"בצ

וטעם הדבר שהרי . ]צו אות מב' ר פ"ש[ח "וכן הוא בבא, ]אות כב' ב' סי[לכל חי 
. ונחשב שנהנה מאיסורי הנאה, החלב נוצר גם ממה שאכלה חמץ בפסח

 ]לה' סי[כ בספרו בית אפרים " הביא ממש]ז"תמח סק[אמנם בשערי תשובה 
לפי שהחמץ של ,  דמי לנתפטמה באיסורי הנאהולא, שאין איסור בזה

י אסאד "גם בתשובת מהר' ועי. הנכרי מותר לו והוא מאכילה בהיתר
,  שהאריך להתיר דכבר נשתנה החמץ כמה פעמים]קכז' ח סי"יהודה יעלה או[

וזה וזה , ועוד שאוכלת גם שאר מאכלים, ובודאי הוי שלא כדרך הנאתו
ג "והפמ,  הביא שנחלקו בזה האחרונים]ג"תמח סקל[ב "ובמ. גורם מותר

ויש מקילין אפילו , ע מזמן שאכלה חמץ"התיר החלב שחלבו לאחר מעל
והוא דעת , בו ביום אם אוכלת שחרית וערבית מדברים המותרים

ש עוד דגם דעת הנשמת אדם "וע, ]ג"ק קי"תמח ס[ח "י כמבואר בכה"הישועו
ע מאכילת החמץ "לאחר מעל דחלב שנחלב ]ד"סקקי[וכתב שם , להתיר
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‰Ê· ˘ÂÁÏ ,‰ÂÚ·˘ Â��ÓÊ· Ë¯Ù·Â" ·ÏÁ· Ì‚ ‰Ê ˘˘Á ˘È ¯
ÌÈ„Â‰ÈÓ ‡·‰.47 ·ÏÁ‰˘ ˘˘Á ˘È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ¯„˘ ÈÓ ÔÎ ÏÚÂ 

ÁÒÙ· ıÓÁ ÂÏÎ‡˘ ˙ÂÓ‰·Ó ·ÏÁ� Ì˘ ,] ˙ÂÈÂ¯˘Î· ÌÂÈ‰ÎÂ
 ¯·Î ÏÏÎ ıÓÁ ˙ÂÓ‰·‰ ÂÏÎ‡È ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ˙Â¯„Â‰Ó‰

ÁÒÙ‰ È�ÙÏÓ[ ,Â‡¯ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ·ÏÁ‰ È¯ˆÂÓ ‰�˜È˘ È , Â‡
ÎÚ"ÌÈ�Â˘‡¯‰ ‚Á‰ ÈÓÈ· Ù , Ì„Â˜ ·ÏÁ�˘ ·ÏÁÓ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú˘Î

ÁÒÙ‰ . ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ ¯·ÂÚ˘ ¯˙ÂÈ ÈÂˆÓ ˙Â�È·‚·Â ˙·ÈÏÁ ˙ÚÓ
 ˙ÂÓ‰·‰˙ÂÈÂ�ÁÏ ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú , ·ÏÁÓ ‡Â‰ ÁÒÙ· ¯ÎÓ�˘ ‰ÓÂ

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ·ÏÁ�˘,Ì˙Â�˜Ï ¯˙ÂÓÂ .48  È¯ˆÂÓÓ ÌÈÚ�Ó� ˘ÈÂ
ÏÏÎ ·ÏÁ ,Á ˜¯ ÌÈ˙Â˘Â‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ È¯Ë ·Ï . ˘ÈÂ˘ ÌÈÚ�Ó�

 ÁÒÙ· È¯Ó‚Ï·ÏÁ ˙È˙˘Ó Ì‚. 

 õîçúáåøòúå åìñôðùå 

‡ÂÓ‚ ıÓÁ ,Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ï ‰˙Ú ÈÂ‡¯ Â�È‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ , ¯ÂÒ¯ .כ
ÁÒÙ· Â˙È·· Â˙Â‰˘‰Ï ,ÂÏÎÂ‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ.49  Ì‡ ˜¯Â

 ÏÒÙ�·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó , ÔÓÊ Ì„Â˜ Í¯Á� Â‡ ˘ÙÚ˙�˘ ÔÂ‚Î
Â¯ÂÒÈ‡ ,ÁÒÙ· ÂÓÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ.50

 

                                                                                  
 . שהאריך בהיתר הדבר]קמז' א סי"ח[גם באגרות משה ' ועי. מותר

היות , ש בביאורים שכתב דבזה יש לחוש יותר"וע, ח אות יד"צ פ"אול .47
ולדעת הבית אפרים טעם ההיתר מצד שהבהמה של הנכרי והחמץ של 

 .לוזה אינו שייך בבהמת ישרא, ל"וכנ, ומאכילה בהיתר, הנכרי

 .צ שם בביאורים"אול .48

והטעם כתבו הראשונים דאף . דבעינן שייפסל לכלב ]ט"תמב ס[ע "שו' עי .49
הכא כיון שעדיין ראוי לחמץ , דבשאר איסורין נפסל מאכילת אדם סגי

 .אינו מותר עד שיפסל מלאכול לכלב, בו עיסות אחרות

 .ב"ע שם ובס"שו .50
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�Â�ÚÏ·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ�˘ ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ , Â˜ÏÁ .כא
ÌÈ�Â˘‡¯‰,51Ô�·¯„Ó ¯ÂÒ‡ ‰˘ÚÓÏÂ . Â·È˘ÁÓ˘ ÔÙÂ‡· ‡˜Â„Â 
ÏÎ‡ÓÏ ,ÏÈ˘·˙Ï ‡ÏÈÓÓ ÏÙ� Ì‡ Ï·‡ ,Â„‚�Î ·Â¯ ˘È˘ ÏÎ ,

‰ÏÈÎ‡· ¯Ò‡� ÏÈ˘·˙‰ ÔÈ‡.52 

‰ "ˆ ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ�" ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ·"‚„¯  .כב
 ÔÙÂ‡· ‡Â‰˘ Â�ÏÎ‡È ‡Ï˘ÂÏÈÙ‡·ÏÎ È¯·„Ó  ,˘ ‰‰˘˘ ‰˘Ï

‰ÏÈÎ‡ ‡Ï· ÌÈÓÈ , ÌÈ˙·· ÌÈÏ„‚˙Ó˘ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ·ÏÎ· ‡ÏÂ
Ì˙ÏÈÎ‡· ÌÈ˜�ÂÙÓÂ.53  

‡Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡˘ ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ , ‰�È‡˘ Â .כג
„·Ï· ÌÈÏÂÁÏ ‡Ï‡ Ì„‡ ÏÎ ÏÎ‡Ó ,ÁÒÙ· ‰ÏÎÂ‡Ï ¯ÂÒ‡ , Ï·‡

‰ÓÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ.54 ‰ÏÎÂ‡Ï ‡Â·È ‡Ó˘ Â¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ï ‰�È‡˘ ÈÙ

                                    
" בהנאה"חרכו קודם זמנו מותר ' פ שאמרו בגמ"ואע, ן להתיר"דעת הר .51

 נקט לישנא ולכן, שאין דרך אכילה בלחם חרוךהוא משום , אחר זמנו
 אלא דמתהני , דאפילו אכיל ליה לאו אכילה היא,דמותר בהנאתו

שאף על פי שבטלה , ש"והראר יהודה אברצלוני "האבל דעת . מיניה
. אסור מכל מקום כיון דאיהו קא אכיל ליה ,דעת האוכל אצל כל אדם

 .]ג"סקמ[ב "ש במ"וכמ, ז אחשביה"ופירשו האחרונים שכוונתם משום דעי
 .ב שם"מ .52

פ שלא מצינו שיעור זה בפוסקים "ואע, ז אות כב בביאורים"צ פ"אול .53
מ הנה מילתא דפשיטא היא "מ, ימים' שצריך לשער בכלב שלא אכל ג

ֵבַע"שאין משערין ב ין שום דאז ממה שאינו אוכל החמץ א, "כלב ָשׂ
ה שמזונותיו של " אמרו יודע הקב:]קנה[בשבת ' והנה בגמ, הוכחה שנפסל
ועל כן שוהה , ]א נותנין לו הרבה"י שאין בנ"ופירש[הכלב מועטין 
כ "וא, ימים אין הכלב רעב' שעד ג, הרי מבואר. ימים' אכילתו במעיו ג

' רק בכלב שלא אכל ג" נפסל מאכילת הכלב"מוכח שיש לשער שיעור 
,  שהכלב כשהוא רעב אוכל אפילו מגלליו:]צב[ק "ומיהו אמרו בב. מיםי

היינו שנעשה גרוע יותר , ל שהחמץ הנפסל מאכילת הכלב"ל צ"ולהנ
 .ע"וצ. מצואת הכלבים

 לענין ]א"ס[ע "וכעין זה כתב השו. ה"ד בענין התריאק"ע תמב ס"שו .54
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‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÂ‡¯.55ÓÁ˙�˘ ˙ÚÓ˘ ÔÙÂ‡· Â�ÈÈ‰Â  ‰˙È‰ ‡Ï ‰ˆ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÂ‡¯ ,] ‰˙È‰˘ ‡ÏÂ‰ Ì„‡Ï ‰ÏÈÁ˙· ‰ÈÂ‡¯ ˙·Â¯Ú˙

Á‡Â"‰ÁÈ¯Ò‰ Î[ ,˘ ‰Ê·Ú‡" ˙ÏÈÎ‡Ó ‡Ï‡ ‰ÏÒÙ� ‡Ï˘ Ù
Ì„‡ ,‰ÓÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ.56  ˙·Â¯Ú˙‰ ‰˙È‰ ‰ÏÈÁ˙Ó Ì‡ Ï·‡

Ì„‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÂ‡¯ ,Á‡Â"‰Á¯Ò� Î ,‡‡ ‰ÓÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ‡" Î
·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÒÙ�.57  

                                                                                  
ת החמץ שאם נפסד צור, עריבת העבדנין וקילור ורטיה ואספלנית

וכמו , ולא הזכיר שצריך שייפסל מאכילת אדם, מותר לקיימו, והבאיש
 .בסמוך' ועיי, ]ז"קטז סק[א "שכבר עמד בזה בחזו

 .ה"ב סק"מ .55

 .בסמוך בביאור המקורות לזה' עי .56

ב "וכתב המ,  כתב לענין מלוגמא שנסרחה שאינו חייב לבער]ב"ס[ע "בשו .57
דהלא גם , ויש לבאר. נפסלה מאכילת הכלב שהוא דוקא באופן ש]ב"סקי[

ולמה בזה בעינן שתהא נפסלת , המלוגמא אינה אלא תערובת חמץ
ע הוא "מקור דברי השווהנה @@. מאכילת הכלב כדי להתיר לקיימה

 דעריבת העבדנין ]ט"ה[ם " ושם כתב הרמב]ד מחמ# ומצה"פ[ם "מדברי הרמב
ולענין קילור ורטיה . מץשנתן בה עורות מותרת משום שנפסד צורת הח

. שהטעם משום שנפסדה צורת החמץ, ]י"ה[ה כתב "ואספלנית ותריאק
 שפת שעפשה ונפסלה מאכילת הכלב וכן מלוגמא ]א"הי[כ כתב "ואח

ד להשיג "ולענין כתב קילור ורטיה כתב הראב. שנסרחה אין חייב לבער
בכוונת מ "ופירש הלח,  שאין הטעם מצד שנפסדה צורת החמץ]י"ה[

אלא בעינן , ד דאין די במה שנפסד צורת החמץ"שסובר הראב, דבריו
ם ברטיה "דלדעת הרמב, והעולה מדבריו. שיהא נפסל מאכילת הכלב

ד בעינן "כ להראב"משא, ה די שנפסל מאכילת אדם"וקילור ותריאק
 ]א"הי[ד "ולענין מלוגמא שנסרחה השיג הראב. שייפסל מאכילת הכלב

, ועוד, רושלמי אמרו דבעינן נסרחה ולבסוף החמיצהחדא דבי, בתרתי
אלא משום שכבר , ם שנפסדה צורת החמץ אינו הטעם"כ הרמב"דמש

ם "מ בדברי הרמב"ושם פירשו הרב המגיד והלח. נפסלה מאכילת הכלב
דדוקא בנתחמצה בפסח הצריכו בירושלמי שנסרחה . א: בשני אופנים

פ שנתחמצה קודם "אע, אבל נסרחה קודם הפסח, קודם שנתחמצה
אפילו לא נפסלה אלא לאדם וראויה לכלב , שהסריחה שפיר דמי



   ציו� øôç – çñôá íéìëàî÷  נר 
 חמ! ותערובתו שנפסלו

çö÷ 

ÏÈÎ‡Ó Â‡ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ�˘ ıÓÁ·ÏÎ‰ ˙ , Â‰Â·¯ÈÚÂ .כד
 Í¯Âˆ ‰ÊÈ‡ÏıÓÁ Ì�È‡˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ÌÚ , ¯˘Ù‡ È‡ ‰˙ÚÂ

˙·Â¯Ú˙‰ „È¯Ù‰Ï , ÌÈ¯ÓÂÁ‰ Ì˙Â‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Ì„‡‰ ˙Ú„Â
ıÓÁ Ì�È‡˘ ,Ì˘ ·¯ÂÚÓ‰ ÏÒÙ�˘ ıÓÁ‰ ËÂÚÈÓÏ ‡ÏÂ , ¯˙ÂÓ

ÁÒÙ· ÂÊ ˙·Â¯Ú˙ ÏÂÎ‡Ï.58 ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‰
                                                                                  

ם "כ הרמב"דגם מש. ב. חשיבא כפת שעיפשה מן הכלב ומותר לקיימה
ולזה סתמו , כ מאכילת הכלב"מלוגמא שנסרחה היינו שנספלה ג

, כ"ף ולא פירשו אם נתחמצה קודם שהסריחה או אח"ם והרי"הרמב
, מ"וסיימו הרב המגיד והלח. כלב אין חילוק בזהשכיון שנפלה גם מן ה

דבאמת למסקנת הרב המגיד גם , ז נמצא"כולפי @@. דפירוש זה עיקר
, ם גבי מלוגמא בעינן שתהא נפסלת גם מאכילת הכלב"לדעת הרמב

דומיא דשאר , והטעם שאין מותר לקיימה כשנפסלה רק מאכילת אדם
ד "ולכאורה הראב[, הכ הסריח"משום דבזה נתחמצה ואח, תערובת חמץ
כ נתחמצה בעינן שתיפסל "דגם באופן שהסריחה ואח, מחמיר בתרתי

שנראה שחילק בין מלוגמא לשאר , ב"וזהו מקור דברי המ]. לכלב
דבשאר תערובת חמץ כגון עריבת העבדנים וקילור ורטיה , תערובת חמץ

דקודם , מעולם לא היתה תערובת החמץ ראויה לאכילת אדם, ותריאקה
כ די שנפסלה מאכילת אדם להתיר "וע, מצה כבר הסריחהשנתח

כ במלוגמא שהיתה "משא, ה"ע גבי תריאק"וכמבואר בשו, לקיימה
פ שנעשית לתחבושת "אע, מתחילתה תערובת חמץ הראויה לאדם

מ בעינן שתיפסל מאכילת הכלב כדי להתיר "מ, ואינה מאכל אדם
 ]ט"ב סקי"ה במ" דא"קטז סקי[א "כבר עמד בזה בחזוובאמת @@. לקיימה

הנה אם נסרחה , ב דבעינן שתיפסל המלוגמא מאכילת הכלב"ש המ"דמ
ודי שנפסלה , הרי אין ראויה לחמץ בה עיסות אחרות, כ החמיצה"ואח

צ "ק בשעה"ז דברי הירושלמי ומשה"ש מה שיישב לפ"וע. מאכילת אדם
, ובאמת באופן שנסרחה קודם שהחמיצה. ל"ואכמ, י" בדברי הב]ד"סקכ[

, פ שלא נפסלה אלא מאכילת אדם" לצדד שאע]ה"סקכ[צ "כתב השעה
ונראה כוונתו משום דבאופן זה , מ שרי לגמרי"מ, ולא מאכילת הכלב

 .ר"כן נראה לפו. ה וכדומה"דמיא לתריקא

שבטבלאות של רפואה שמעורב , ]ח"קטז סק' סי[א "בדברי רבינו החזו' עי .58
א להפרידו וגם אין ראוי " שאכיון, בהם חמץ שנפסל מאכילת אדם

פ "ואע. מותר לבלוע אותם רפואות בפסח, לחמץ בו עיסות אחרות
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‰ÊÓ Ú�ÓÈÏ ‡È¯·Ï ÈÂ‡¯˘ , Â˙Â‡Ï Í¯ˆ�‰ ‰ÏÂÁ· Ï·‡„¯· ,
Ú‡"‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ Ù ,‰ÊÓ Ú�Ó‰Ï „ÒÁ˙È ‡Ï.59 

ËÈÁ ÔÏÈÓÚÓ ‰ÈÂ˘Ú‰ ÔÂÓÈÏ ˙ˆÓÂÁ ,Ú‡" ˙Ú˘·˘ Ù‰ .כה
·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÒÙ� ‰˙ÈÈ˘Ú ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‰

˘ ‰¯È˙‰Ï ÔÈ‡ÏÁÒÙ.60 

 

                                                                                  
שהאחרונים החמירו כדעת הסוברים שאפילו בחמץ שנפסל מאכילת 

, מ אינו אלא מטעם דאחשביה"מ, הכלב שלכתחילה לא יאכלוהו בפסח
ודאי , ולא על החמץ המעורב בו, ובאופן כזה שדעתו על סמי הרפואה

 .דלא שייכא סברא זו

א הם "וכתבו שם שהטעם משום שדברי החזו, ח אות ב"צ פ"ה באול"כ .59
כ "כתב לדון בזה מצד מש] במוסגר[א עצמו "וגם החזו, סברא מחודשת

אף , מ לאכול החמץ בפסח" שאם מערב קודם פסח ע]ז"קיז סק' סי[כ "אח
,  דבראם נצרך לאותו, ולכן ראוי לבריא. שנפסל קודם הפסח אסור

רוצה "והנה לכאורה סברת אחשביה אינה כגדר סברת . לימנע מזה
אלא , דהלא הכא מותר לקיימו בפסח אחר שנפסל לכלב, "בקיומו

פ "אע, וכיון שכך, "חשיבות כמאכל"הסברא מצד שכשאוכלו נותן לו 
מ ליכא הכא "מ, ב"שחפץ בקיומו של החמץ להדביק הרפואה וכיו

אלא שנצרך לו כדי , י אינו חפץ לאכלוובודא, לסברת אחשביה כמאכל
וגם . א הם סברא ברורה"כ לכאורה דברי החזו"וא, להדביק הרפואה

מ "הנה שם איירי באופן שמערב החמץ ע, ז"א להעיר ע"ש החזו"מ
שיש לו רצון מסויים , ושייכא ביה במקצת הסברא דאחשביה, לאוכלו

 הוא מוכרח אלא, אבל כאן אינו חפץ כלל באכילתו, החמץ" אכילת"ב
ונראה שעל כן למעשה הורה . כ שרי"וע, לו כדי לדבק הרפואות וכדומה

שעל כן , ונראה עוד. ש"ע, ש בספר אורחות רבינו"וכמ, א להתיר"החזו
אבל , צ אלא שראוי לבריא להתחסד ולימנע מזה"ר הגרב"לא הורה מו
 .הורה שלא יתחסד להחמיר בזה, פ שאין בו סכנה"אע, במקום חולי

ע לידע היטב טבע "ומיהו צ. ח אות ד"ג פ"וח, לד' א סי"צ ח"אול' יע .60
 .ל"ואכמ, כי כמדומה שבזה תלוי כל הנידון, הדבר היאך נעשית
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ÂÓ‚ ıÓÁÓ ‰ÈÂ˘Ú‰ ‰ÙÂ¯˙ ,Ú‡" ‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡˘ Ù¯ .כו
Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ï ,ÁÒÙ· ‰˙Â‰˘‰Ï ¯ÂÒ‡ .Ì‡ Ì�Ó‡ Ì‚ ‰ÏÒÙ� 

˙ÏÈÎ‡Ó·ÏÎ‰  ,ÁÒÙ· Â˙È·· ‰˙Â‰˘‰Ï ¯˙ÂÓ.61  

‡ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ ‡Ï‡ ‰· ÔÈ‡˘ ‰ÙÂ¯˙ , ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÂ‡¯ Ì .כז
Ì„‡ È�· ·Â¯Ï] ÌÈ�Â˘ ÌÈ�ÈÓËÈÂ· ÈÂˆÓ ‰ÊÂ[ , ‰¯È‡˘‰Ï ¯ÂÒ‡
ÁÒÙ· Â˙È·· . ·Â¯Ï ‰ÏÈÎ‡Ï ˙ÂÈÂ‡¯ Ì�È‡ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ·Â¯ Ì�Ó‡

Ì„‡ È�· ,Ù· Â˙È·· Ì¯È‡˘‰Ï ¯˙ÂÓÂÁÒ ,‡Â" Â‡ ‰¯Ú·Ï ˆ
ÎÂÓÏÈ¯Î�Ï ‰¯.62 ıÓÁ‰ ·Â¯ÈÚ ˙ÏÈÁ˙Ó˘ ÔÙÂ‡· Â�ÈÈ‰Â 

Ì„‡ È�· ·Â¯Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ‰‡ÂÙ¯‰ È¯ÓÂÁ· , ÁÈ¯Ò‰˘ ‡ÏÂ
Á‡"Î ,Á‡ ÁÈ¯Ò‰ Ì‡˘"Î , ÁÒÙ· Â˙È·· ‰ÓÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ‡
‡‡"·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÒÙ� Î.63  

È‰˘ ‰ÙÂ¯˙˜Â˙Ó ÙÂ¯ÈÒ , ÈÂ‡¯ ·˘Á� Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È‡  .כח
Ì„‡ È�· ·Â¯Ï ,˙˘ Í¯„Î Â˙Â˙˘Ï Í¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ‰È . ˘È Ì‡Â

ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ Â· , Â�¯Ú·È Â�¯ÎÓÈ Â‡˜ÙÒÓ . ‰ÙÂ¯˙ ÔÎÂ
ıÓÁÓ ÈÂ˘Ú ‰Ï˘ ÈÂÙÈˆ‰˘ ,¯Â ˜Â˙Ó ‡Â‰Â ÂÓˆÚ È�Ù· ÈÂ‡

‰ÏÈÎ‡Ï ,‰¯Ú·Ï ˘È.64  

‡ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ�ÚÏÂ : ıÓÁÓ ‰ÈÂ˘Ú ‰ÙÂ¯˙‰ Ì˙ .כט
 ¯ÂÓ‚Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ� ‡Ï˘ ,¯˙ÂÓ˙ Â· ˘È˘ ‰ÏÂÁÏ ˜¯ 

                                    
 .ע"פ הדינים לעיל מהשו"ע', ח אות א"צ פ"אול .61

 .ט"ע ס"פ השו"ע, שם .62

, ב בשם הרב המגיד בביאור דין מלוגמא"כמבואר לעיל בדברי המ .63
 .ש"ע, א לא נחלק בזה"חזווכמדומה שגם ה

 .צ שם בביאורים"אול .64
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‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰�ÎÒ,65 ¯ÈÈ�· ‰�Î¯ÎÈ˘ ·ÂËÂ ‰�ÚÏ·ÈÂ , Â‡
·¯ÚÈ�¯Ó ¯·„· ‰ ,Â˙Á‡ ˙·· ˙ÈÚÈ·¯ Â‡ ˙ÈÊÎ ÏÂËÈ ‡Ï.66 ÔÎÂ 

Â˙Â˘¯· ‰˜ÈÊÁ‰Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ , ıÂÁ ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ‰�¯È˜ÙÈ ‡Ï‡
¯Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· Â˙Â˘¯Ó ,È¯Î�Ï ‰��˙È Â‡ , ÌÚÙ ÏÎ·Â

˙ÂÎÊÏ ‡Ï˘ ÔÂÂÎ˙ÈÂ ËÚÓ ÏÂËÈ Í¯ˆ�˘ . ‰ÙÂ¯˙‰ ‰�Â˜ Ì‡Â
ÁÒÙ· ,ÌÏ˘È˘ Ì„Â˜ ‰�ÚÏ·È˘ ·ÂË ,ÂÎ˙È ‡ÏÂ˙ÂÎÊÏ ÔÂ‰· .67   

, ÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘ ıÓÁÓ ‰ÈÂ˘Ú ‰ÙÂ¯˙‰ Ì‡Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ï  .ל
Ú‡"·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÂ‡¯˘ Ù] ˙ÂÙÂ¯˙‰ ·Â¯· ‡Â‰ ÔÎÂ[ ,

‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÏ Ì‚ ˙¯˙ÂÓ.68  Ï·‡ ‰¯ÂÒ‡ ÈÓÏ Â‡ ‡È¯·Ï
ÌÈ˘ÂÁÈÓ ˜¯ ÂÏ ˘È˘.69 Â·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó Ì‚ ‰ÏÒÙ� Ì‡ , ˙¯˙ÂÓ
‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÏ,70 ‰ÊÓ Ú�ÓÈÈ ‡È¯·‰˘ ÔÂÎ�Â.71

 

                                    
 דכל האיסורין ]ו"ה מיסודי התורה ה"פ[ם "ש הרמב"פ מ"וע, ח אות ב"צ פ"אול .65

 .ד"ע וש"ז וג"חוץ מע, שבתורה מתרפאין בהם במקום סכנה

 .ושיהא פחות מכשיעור, כדי שיהא שלא כדרך הנאתו, צ שם אות ג"אול .66

 .צ שם"אול .67

 דשלא כדרך ]ח"ה מיסודי התורה ה"פ[ם "פ דברי הרמב"ע',  שם אות בצ"אול .68
 .ס"הנאה מותר גם בחולה שאב

שלא התירו שלא כדרך הנאה רק בחולה שנפל , מ שם"פ הכס"שם ע .69
 .ולא למי שיש לו רק מיחושים, למשכב

, דחמץ שנפסל מאכילת הכלב אסור מדרבנן לאוכלו, צ שם"ה באול"כ .70
דלא , אף שאין בו סכנה שרי, ועל כן לחולה, אחשביהמשום דבאכילתו 
]. ש"ע, אינו כן, ז"ה בדברי הט"ומה שציינו שם שכ. [גזרו בו מדרבנן

ס "סו, שהרי אפילו היתה ראויה לכלב, צ לסברא זו"ובאמת לכאורה א
ולא אמרינן אחשביה , ושרי לחולה שאין בו סכנה, אינו כדרך הנאתו

 .לאוסרו בשלא כדרך הנאה

ונראה הטעם דאף , צ שם כתבו שהבריא לא יאכל תרופות אלו"באול .71
מ הלא האחרונים הכריעו להחמיר "מ, שנפסל החמץ מאכילת הכלב

ע אם "ויל. מ אסור לאוכלו משום דבאכילתו אחשביה"כהסוברין דמ
ומשום כן אוכל דבר שנפסל , בריא הנצרך לרפואה מחמת מיחוש
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, ‡ıÓÁÓ ‰ÈÂ˘Ú ‰ÙÂ¯˙‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,ıÓÁ ‰· ·¯ÂÚÓ˘ ‡Ï .לא
ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÌÈ˘È˘· ÏË·Â , Ô¯Ó ˙Ú„Ï ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ È¯‰

Â˘‰"¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ Â�È‡ Ú , ÌÈ¯·ÂÒ‰Î ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯ Ì�Ó‡
¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ˘ .ÔÎ ÏÚÂ ,‰ÏÂÁ· ,‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ Û‡ , È‡˘¯

ÁÒÙ· ÂÏ‡ ˙ÂÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘‰Ï ,‡È¯· Ï·‡ , ¯ÈÓÁÈ˘ ÔÂÎ�
˙ÂÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘‰ÏıÓÁ ˘˘Á Ì‰· ÔÈ‡˘ .72

 

�˙�ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙Ó Â�È‡ ‰ÙÂ¯˙‰ ÛÂ‚ Ì‡ , ˜¯ ıÓÁ ‰· Â .לב
‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˜·„Ï È„Î Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ�˘ , ‡È¯·Ï Ì‚ ¯˙ÂÓ

ÁÒÙ· ‰ÏÎÂ‡Ï.73ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‡È¯·Ï ÔÂÎ�˘ ‰
· ˘Ó˙˘‰Ï ‡ÏÂ „ÒÁ˙‰ÏÂÏ‡ ˙ÂÙÂ¯˙ÁÒÙ· .74 

æøåàäå úåéðè÷ä éâäðî ïéðòá 

˘‡¯ Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î" Ú˘Â Ê¯Â‡ ÌÈ‡· Ô�È‡ ˙ÂÈ�Ë˜ È�ÈÓ .לג
ıÂÓÈÁ È„ÈÏ ,ÁÒÙ· ÏÈ˘·˙ Ì‰Ó ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓÂ.75  Ì�Ó‡

 Ï‡¯˘È ˙ÂÏÈ‰˜· ÌÈ‚‰�Ó ‰ÓÎ ˘È ‰˘ÚÓÏ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�Ú·
 Ê¯Â‡Â ˙ÂÈ�Ë˜‰¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ , Ï‰˜ ÏÎÂ ‚‰�ÓÎ ‚Â‰�Ï ÂÎÈ˘ÓÈ

                                                                                  
, לאוסרו" אחשביה כמאכל"דהאם שייכא ביה הסברא , מאכילת הכלב

, הלא לכאורה אינו מחשיבו כמאכל אלא שמוכרח לבולעו לרפואתו
". רוצה בקיומו"שייך לגדר " אחשביה"אין גדר , פ שרוצה בקיומו"ואע
 .ע"וצ

 .ת לעיל"כמשנ, ובפרט שבמערב בידים חמיר טפי, צ שם"אול .72

להפריד החמץ ואין א " שכיון שא]ח"קטז סק' סי[א "ד לדעת רבינו החזו"כ .73
שדעתו , לא שייכא בזה הסברא דאחשביה, ראוי לחמץ בו עיסות אחרות

 .ולא על החמץ המעורב בו, על סמי הרפואה

 .ת בזה"לעיל במשנ' ועי, ח אות ב"צ פ"ה באול"כ .74

 .ה"ב שם סק"א ובמ"תנג ס' עי .75
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Ì‰È˙Â·‡ ,˙Â�˘Ï ÔÈ‡Â.76
 

                                    
: ] ה&אפ&ה מהלכות חמ# ומצה[כתב הרמב״ם  .בענין המנהג לימנע מקטניות .76

והם שני מיני , אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד
ושלושה מיני שעורים שהן השעורה , חיטים שהן החטה והכוסמת

אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים . ושבולת שועל והשיפון
וכיוצא בהן אין בהן משום חמץ אלא אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו 

הו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ הרי זה מותר ברותחין וכס
. .]לה[בפסחים ' ומקורו מהגמ. כ"ע. באכילה שאין זה חמוץ אלא סרחון

,  שאורז צריך לנקותו יפה יפה]פסחי� ש�[אלא שמכל מקום כתב המאירי 
וכשמתבשלים עם הקליפה , לפי שיש בו גרעינים שלא הוסרה קליפתם

. ביא עצמו לידי ספק או להיות לבו נוקפו בכךומ, נראים כגרעיני חיטה
ובריטב״א שם כתב שצריך ליזהר באורז לפי שנמצא יחד עם האורז ממין 

אעפ״י שאין בקטניות משום והנה @@. הכוסמין ויש לבודקו בעיון גדול
חימוץ כתבו בראשונים שנהגו העולם מימי חכמים קדמונים שלא 

 של תלא טעו בדבר שתינוקושהרי , ולא שחששו לחמוץ. לאוכלם בפסח
 ןאלא משום גזירה שכיו, בית רבן יודעים אותו שאין באין לידי חימוץ

שקטניות מעשה קדירה ודגן מעשה קדירה והם דבר הנדגן וכן עושים 
וכן הוא בהגהות רבינו פרץ . כ יש לחוש שמא יבואו להחליף"א, מהן פת
ה במרדכי פסחים "וכ, וכלבו ]נה' סי[ הובא בארחות חיים ]סימ רכב[לסמ״ק 

 כתבו שהטעם הוא לפי .]לה[ובריטב״א ובמכתם בפסחים .  ועוד]תקפה' סי[
 ]מ פ&ה ה&א"חו[ויעויין עוד ברבינו מנוח . שמיני חיטים מתערבים בהם

ם של חטה יריוהוא מגרג, שהטעם לפי שיש מין קטניות הנקרא ״ויצאש״
על כן אסרו כל , זרעוניםשנשתנו בתבניתם ובטבעם ונראים כמיני 

וכתבו , יש מן הראשונים חולקים על מנהג זהואמנם @@. הקטניות
כמבואר בהגהות ר״פ לסמ״ק שם בשם , שכמה גדולים נהגו בהם היתר

וכן במגדל עוז חו״מ שם , ושהיה אומר כן בשם גדולים, ירחמיאל' מורו ר
 ספרד בריטב״א פסחים שם שמנהג פשוט בכל' ועי. בשם הרשב״א ועוד

ועיי״ש .  שחומרא יתירא היא]תנג' סי[וכתב הטור , שאוכלים אורז מבושל
אלו דברים שיוצאים בהם ידי : ]א"תנג ס[וז״ל מרן השו״ע . בב״י ושאר נו״כ

אבל לא באורז ושאר מיני קטניות . 'חובת מצה בחיטים ובשעורים וכו
 ע״ז וכתב. וגם אינם באים לידי חימוץ ומותר לעשות מהם תבשיל

 .ויש אוסרים והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות: הרמ״א
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ידוע שבדבר זה ישנם מנהגים שונים שמשתנים  .בענין תוקף המנהגים 

, ולא הרי זה כהרי זה, ולאו בחדא מחתא מחתינהו, בין ארצות וקהילות
שיש הנוהגים לאסור כל קטניות ויש הנוהגים לאסור רק קטניות 

' וחובה קדושה על כל איש הירא את ה. בארוכמו שית, מסויימים
 אל .]נד[ל בברכות "וכמו שאמרו חז, להחזיק במנהג אבותיו מדורי דורות

. ל"עכ, למוד מזקני אומתך מה שעשו הם: וברש״י, תבוז כי זקנה אמך
חייב כל : ל" וז]הובאה בטור חו&מ שסח[לשון רב שרירא גאון בתשובה ' ועי

דכתיב , מילתא הוא דאמרינן מנא לן מנהגא, אדם שלא לשנות המנהג
ובשיבולי הלקט השלם . כ"ע. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים

ואומר הרב מצוה להחזיק מנהג הראשונים בכל מה :  כתב]סימ כג[
ובפרט , וכבר האריכו בזה גאוני בתראי טובא. כ"ע. שהאדם יכול להחזיק

ויש @@. צר המצע מהשתרעוק, א בספריו הרבים"י זיע'הגר״ח פלאג
 יהודה עייאש זצ״ל בשו״ת ביבנותן טעם להביא לשון קדשו של הגאון ר

לא ראינו ולא שמענו מי שפוצה פה ומצפצף :  וז״ל]ס' ח&א סי[בית יהודה 
וכל . אפילו לחשוב שום מחשבה לשנות שום מנהג מהמנהגים הקבועים

גו את קהלם המשנה ידו על התחתונה והרבנים הקדומים אשר הנהי
במחנה אלקים היו מדקדקים בדברים שנתפשט המנהג שלא לשנות לא 
דבר ולא חצי דבר והיו טורחים לקיים המנהג ומעמידים אותו בדבר 

וזאת תורת האדם השלם לאחוז . המעמיד דאפילו באלף לא בטיל
כי אם יבא לסמוך כל אחד על פי . במעשה האבות ולא יטה ימין ושמאל

דעתו ולתקן כפי אשר יכשר בעיניו ולא יחוש למי הכרעתו ושיקול 
 להיום יבטל מנהג אחד ולמחר שתים וכן למחרתו וממילא כ, שקדמוהו

וימשך מזה לפשוט יד , מנהגים יעדרון ותהיה תורה חדשה בכל דור ודור
גם בדברים שנהגו בהם איסור עפ״י גדול הדור והשופט אשר יהיה בימים 

כך כל מורה צדק בעיר הזאת שישב על ול, ההם ועבירה גוררת עבירה
ובדרך זו , כסא קדשו סמך ידו החזקה לחזק במסמרים מנהג מי שקדמו

וכפי מה שיתברר סדר המנהג ככה . 'אנו דורכים מעתה ועד עולם וכו
יעשה מהיום ההוא והלאה וכל המוסיף גורע קאי בלאו דבל תוסיף ובל 

, ת אין שומעין לוואפילו יבא אליהו ויאמר שהוא מנהג טעו, תגרע
ך צריך להיות כפי בחסרות ויתירות והמה ראו דטדהראשונים היו בקיאי 

ואפילו יהיה , ועשו כדבריהם וכך היא המידה וכך תהיה לעד ולעולם
כ לשון "ע. ו אין לסמוך על דעתינו הקצרה נגד דעתםנמנהג תמוה בעיני

 אפילו דבריו נאמרווהנה @@.  דברים נכוחיםיבצדיק ושפתים ישק מש
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ÙÒ ˙ÂÏÈ‰˜ ‚‰�Ó , ·¯ÚÓ‰ ˙Âˆ¯‡]‚Ï‡ Â˜Â¯Ó' ˜ÏÁÂ ¯È¯„ .לד
ÒÈ�Â˙Ó[Âˆ¯‡Â  Ô˜Ï·‰ ˙]‰ÈÎ¯Â˙ ,ÔÂÈ ,‰È¯‚ÏÂ· , ‰È�ÒÂ·

Â‰ÈÏË‡[ ,Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�Ó ÔÎÂ , Â‡ Ê¯Â‡ ÏÏÎ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘
ÁÒÙ· ˙ÂÈ�Ë˜.77 ] ÂÚ�Ó� ‡Ï˘ ÒÈ�Â˙·Â Â˜Â¯Ó· ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ

Ê¯Â‡Ó[.78
 

ÙÒ ˙ÂÏÈ‰˜ ‚‰�Ó ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ˘ÈÂ" È�· ‚‰�ÓÏ Ï¯„ ‰� .לה
Ê�Î˘‡ ,�‰ „¯ÙÒ È�·˘" ˙ÏÈÎ‡Ó ÌÈÚ�Ó� Ì�È‡ Ï ˙ÂÁÏ ˙ÂÈ�Ë˜

]˙Â˜Â¯È[,‰˜Â¯È ‰�ÂÙ‡ ÔÂ‚Î  ,˜Â¯È ÏÂÙ ,¯È ˙ÈÚÂÚ˘ÂÂ‰˜ , ÈÙÏ
 Ì‰Ï ÔÈ‡˘ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ˙ÂÈ�Ë˜ ÔÈ„ Â¯˘ÚÓ˙,79 Ï·‡ ‚‰�Ó È�· 

Ê�Î˘‡ ˘ÔÈ‡ ÌÈÏÎÂ‡ Ì‚ ˙ÂÈ�Ë˜ ˙ÂÁÏ. 

                                                                                  
, ו הכא שמנהג איסור קטניות בפסח יסודתו בהררי קודש"ק, במנהג רגיל

נו שבמקום מנהג יכבר כתבו רבות, ואף דמרן פסק שאין לאסור קטניות
ח&ב במבוא ענ� [צ "צ באול"ר הגרב"וז״ל מו. ן אלא כהמנהגרלא עבדינן כמ

 מש״כ  מטעםאידוע שבמקום מנהג לא קיבלנו הוראות מרן והו: ] אות אג
מרן בהקדמתו לבית יוסף שאם בקצת ארצות נהגו איסור בקצת דברים 

, הרי שגם מרן הסכים לכך, אעפ״י שאנו נכריע להיפך יחזיקו במנהגם
ובפרט שעתה יושבי ארה״ק באו קהילות . ש שהאריך בזה"וע, כ"ע

צריכים  ואין, קהילה בפני עצמהכונים דונ, שלמות על רבנן ותלמידהון
וק״ו בדבר שהוא חומרא ולא , אלא יעשו כמנהגם,  א״ילחוש למנהגי

 .ודי בכל זה למבין. ]תנג סק&י[וכמבואר בכף החיים , קולא

 .תסד' ובסי, א"א תנג ס"ברמ' עי .77

 ]ט אות ו' סי[א "ובטוב עין למרן החיד[, ג"ב סק"א ושיו"י תנג סק"בברכ' עי .78
ובלב , ]ה שהיהח שבירושלים שלא לאכול האורז משום מעש"שנהגו ת

 .ועוד, ל"ובחק] מח' ג סי"ח[ע בזרע אמת "וע, ]ל' ב סי"ח[ף "חיים למרן החבי

וטעם . שכן מנהג ירושלים, ה בשער המפקד"וכ, ש הרב בית דוד"וכמ .79
הדבר כי שם קטניות הוא כשאוכל הזרעים אחר שיבשו הקליפות ועושה 

מפני . א, טעמים לאוסרם כמה ]תנג' סי[ז כתבו הראשונים "וע, מהם גורן
מפני שטוחנים אותם שהם יבשים . ב. שעושים אותם גורן עם מיני דגן

. ג. ויש לחוש שמא יתחלף בפת דגן, ועושים מהם פת] ב"כתירס וכיו[
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, ·Âˆ Ì¯‡ ˙ÂÏÈ‰˜ ‚‰�Ó ,˜˘Ó„ ,ÔÂ�·Ï ,‰¯ÎÂ·‰ .לו
ÔËÒÈ�‚Ù‡ , Â„Â‰Â]ˆÂ˜ ˙Ï‰˜ ÔÈ·'Ï‡¯˘È È�· ˙ÏÈ‰˜ ÔÈ·Â ÔÈ[ ,

„ÂÚÂ ,ÂÈ�Ë˜‰ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡˘�Î ˙ÂÁÏ‰ ˙ÂÈ�Ë˜ „·ÏÓ ˙"Ï , Ï·‡
Ê¯Â‡‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÏÎ ÌÈÚ�Ó� ÔÈ‡ ,] ‡„ÈÙ˜· ˜„·�˘ ¯Á‡˘Ï˘ 

ÌÈÓÚÙ[.80
 

, Ï·· ˙ÂÏÈ‰˜ ‚‰�Ó ,ÌÈ¯ˆÓ ,Ò¯ÙÂ È„ÓÂ ,ÔÓÈ˙ ı¯‡Â .לז
Ê¯Â‡‰ ÌÈÏÎÂ‡ Ì‚Â ˙ÂÈ�Ë˜‰ ÏÎ ÌÈÏÎÂ‡˘ , ÌÈ¯¯Â·˘ ‡Ï‡

ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ‰ÙÈ ‰ÙÈ Ì˙Â‡ , ÂÊ¯‡�˘ ÌÈ˜„Â·Â ÌÈ˘„Á ÌÈ˜˘·
˙·Â¯Ú˙ ˘˘Á ‡Ï·. È·¯ÂÒÂÓÂÁ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÂÚ�Ó� Ì . ˘ÈÂ

Ú Â¯ÈÓÁ‰˘ ˙ÂÁÙ˘Ó Ì‚ ÌÓˆÚ ÏÊ¯Â‡·, ‚‰�Ó Â�È‡ Ï·‡ 
‰ÏÈ‰˜‰.81

 

                                                                                  
ז שייך רק בקטניות יבשות "אבל כ, מפני ששמים אותם בשקים עם דגן

נין מעשרות וגם לע, ועל כן נהגו בכל ארצות ספרד לאוכלם, ולא בלחות
ז "ריש פ[' וכן בגמ, ש"א ממע"ם פ"רמב' עי, לא חשיבי קטניות אלא ירק

 . מבואר דגם לענין לשון בני אדם לא חשיבי בכלל קטניות]דנדרי�

, רב העיר הרצליה, ל"ר עזרא עדס זצ"לענין מנהג ארם צובה כן העיד ח .80
ארם ואף שבתקופה האחרונה לא נמנעו בקהילת . שכן נהגו אבותיהם

הנה שמענו מפי עד נאמן שלא הותר כן אלא , צובה מאכילת הקטניות
ולא שביטלו , לפי שהיו במצור ובמצוק, לצורך שעה בעת המלחמה

הדר דינא שיש להחזיר , ועל כן בזמננו שאין חשש. ושינו המנהג הקדום
, ולימנע מקטניות יבשות כהמנהג מימי קדם, עטרת המנהג לתפארתה

עוד בארץ חיים ' ועי. צובה-א חמווי מארם" לרכ בבית הבחירה"וכ
ה מנהג צפת וארץ ישראל " דכ]נא' סי[ ובפקודת אלעזר ]תנג' סי[סתהון 

ועיין בשער המפקד שכן נהגו מרבית העם . ל"פ הרב בית דוד הנ"ע
צ ודמשק וסוריא ומצרים אשר קבעו דירתם בירושלים "ביוצאי אר

מ באורז לא זזו מחבבו ולא "מ, ותפ שלא אכלו קטניות יבש"שאע, ק"עיה
ומבואר מדבריו חילוק המנהגים בזה , בדילי מיניה ואין פוצה פה ומצפצף

 .בין האורז לקטניות

 .צו אות מא' ח פ"בבא' עי .81
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Â‰�Ï ‰ÏÈ‰˜‰ È�· ÏÎ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜˘ ‰Ï·˜ Â‡ ‚‰�Ó ÏÎ‚  .לח
Â¯È˙‰Ï ÔÈ‡˘¯ ÔÈ‡ ¯˙ÂÓ‰ ¯·„· ¯ÂÒÈ‡ . Ï˘ ‰Ï·˜ Ì�Ó‡

¯·„ ‰ÊÈ‡Ó ¯„‚Â ‚ÈÈÒ ˙ÓÁÓ ÂÚ�Ó�˘ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÂÁÙ˘Ó , ÔÈ‡˘¯
„� ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ Í¯Âˆ‰ ˙Ú·ÌÈ¯.82 ÔÎ ÏÚÂ , ÏÎ ÔÎÂ Ê�Î˘‡ È�·

˙ÂÈ�Ë˜Â Ê¯Â‡· ¯ÂÒÈ‡ Â‚‰�˘ ˙ÂÏÈ‰˜‰ , ÏË·Ï ÔÈ‡˘¯ Ì�È‡
 Ì‚‰�ÓÂÏÈÙ‡Ú "ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ È ,Ú ÔÎ Â‚‰�˘ ÈÙÏ" ˙Ï·˜ Ù
ÌÈ·¯‰ ,¯Â·ÚÈ ‡ÏÂ ÌÚ¯Ê ÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁÂ.83  ˙ÂÏÈ‰˜ Ï·‡

Ú�ÓÈÏ Ì‚‰�Ó ‰È‰ ‡Ï˘ , ÂÚ�Ó� ˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙ÂÁÙ˘Ó˘ ‡Ï‡
‡¯ÓÂÁ Â‡ ‚ÈÈÒ Â‡ ¯„‚ ˙ÓÁÓ, Ê¯Â‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ÂÚ�Ó�˘ ‰Ó ÔÂ‚Î 

‡·Â „„‚··Ï‡¯˘È ı¯ , Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ
‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ,„ÈÁÈ‰ ˙Ï·˜Î ‡Ï‡ Ì˙Ï·˜ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,
‰¯˙‰ ‰ÊÏ ÏÈÚÂÓ˘.84

 

ˆ¯Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Â‡·˘ ˙ÂÓÏ˘ ˙ÂÏÈ‰˜ , ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÈÎÈ .לט
Ì‰È˙Â·‡ È‚‰�Ó· , ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ ÌÈˆÂ¯˘ Ì‰Ó ˘È Ì‡ Ï·‡

ˆ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ÌÈ¯„�Í¯Â ,‰¯Â‡ÎÏ¯È˙‰Ï ÔÈ‡˘¯  , ˘È˘ ‡Ï‡

                                    
 .א"ד ריד ס"ע יו"שו' עי .82

ל הובא באליהו רבה שיש בזה דינא דגזירה דרבנן וכל "במהרי' עי .83
רוב האחרונים איסורו משום אל תטוש ול, ז עובר בלא תסור"העובר ע

א בשיורי ברכה " בשם החיד]א"סקי[ע בכף החיים "תורת אמך וע
דבאשכנז ופולין שקיבלו עליהם כמה מאות שנים חומרא זו מגדולי 

 בשם ]תנג' סי[ג "בכנה' ועי, ישראל אין להקל להם והמיקל הוא פורץ גדר
באיסור מחמת החשש דאתי  דאלו שהחזיקו ]לח' סי[י לבית הלוי "מהר

ובניהם שהחזיקו במנהג זה אין להם התרה , לאיחלופי אין להם התרה
כ בחיי " דנקט לאיסור וכ]קכב' סי[ס "בחת' עי, ז"ח חלק ע"ואף שהפר, כלל

ל "ב רח"מ בשעת רעב או מלחמה וכיוצ"ומ. ]כ' סי[אדם ונשמת אדם 
יתר בדברים רשאין רבני הקהילות להתיר לבני קהילתם לנהוג ה

 .עד יעבור זעם, שהחמירו בני הקהילה

 .ש היטב"ע, ל' ג סי"פ רב פעלים ח"ע .84
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Ú Ú·˜� ¯·„‰ ÔÈ‡˘ „„ˆÏ"ÌÂ˜Ó‰ Ù ,Ú ‡Ï‡" ‚‰�Ó Ù
‰ÏÈ‰˜‰ . Ú�Ó�˘ ‰Ó· ˙˜ÂÏÁÓ ˘˘Á ¯·„· ÔÈ‡˘ „ÂÚÂ
ÏÂÎ‡ÏÓ , Â‚‰�Ó ÔÈ‡˘ ‰Ó ÏÂÎ‡ÏÓ ËÓ˙˘‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÈÙÏ
ÏÂÎ‡Ï ,ÙÏÂ" Ê ¯˘Ù‡¯È˙‰Ï ÔÈ‡˘¯ ÔÈ‡˘.85

 

‡ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˜˘· ÊÂ¯‡ ‡·˘ ËÂ˘Ù‰ Ê¯Â‡‰ , ˘˘Á Â· ÔÈ .מ
˙·Â¯Ú˙ÌÈËÈÁ  ,‰ÊÈ¯‡· Â· Â·¯Ú˙� ‡Ó˘ ˜¯ , ÌÈ‚‰Â�‰ ÔÎ ÏÚÂ
ÂÏÎÂ‡Ï , Â˜„Â·Ï Â¯‰ÊÈ˜Â„˜„· ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘. ˙ÂÈ�Ë˜Â 

‰ÊÈ¯‡ È˙·· ˙Â�Ë˜ ˙ÂÈ˜˘· ˙ÂÊ¯‡�‰ , Ì˘ ÌÈÊ¯Â‡˘ Ì‰Ó ˘È
ÁÓ˜ ,˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÊÈ¯‡· ˙Â�˜Ï ·ËÂÓ ÔÎ ÏÚÂ.86

 

ËÂÏÓ Ê¯Â‡‰ ‡‰È ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê� Ì‚ , ÌÈÈÂ�È˘ ÌÂ˘ ‡Ï·Â˘ .מא
˙ÂÙÒÂ˙Â ,ÈÈ¯·Î ÈÚ·Ë ˜¯Â˙ ,ÛÂÏ˜ ‰È‰È˘ ‡Ï‡ , Â�È‡˘Î ÈÎ

Ì‰È�È· ÔÈÁ·‰Ï „‡Ó ‰˘˜Â ÔÈËÈÁÏ „‡Ó ‰ÓÂ„ ÛÂÏ˜ ,ÚÂ„ÈÎ.87
 

Â„ÎÂ ÌÈÁÓ˜ È�ÈÓ Ì‚ ÌÈ¯ÎÂÓ˘ ˙ÂÈÂ�Á 'ÏÂ‚¯Â· ÔÂ‚Î , ˘È .מב
ÁÒÙÏ ˙ÂÈ�Ë˜ ¯‡˘ Â‡ Ê¯Â‡ Ì˘Ó ‰�˜È ‡Ï˘ „‡Ó ¯‰ÊÈÏ , ÈÎ

·ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ ˜„ ıÓÁ ˜·‡ ÛÚ È‡„Â ,Â˙Â˜�Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ,
˜‰ Â‡ Ê¯Â‡‰ Ô˙Â�˘ÎÂ ÏÂ˘ÎÓ È„ÈÏ ‡Â·È ÁÒÙ· ÌÈÓ· ˙ÂÈ�Ë

                                    
 .ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .85

ויש פעמים שנותנין באורז מיני ויטמינים . ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .86
 .ויש לברר הדברים בכל שנה הדק היטב, שהם בחשש חמץ

רז החמירו משום שבזמנם היה רוב ואפשר שהנוהגין לימנע מן האו .87
אבל בזמננו שרובו קלוף וצבעו לבן ושונה מאד מן , השימוש באורז מלא

ולהסיר כל מה שצבעו ' הרי יוכל להניחו על מפה לבנה וכדו, החיטין
מ עדיין יש לדקדק בדבר "ומ. ואין לחוש שעדיין ישארו בו חיטין, שונה

ל היתה "ל דוייק הכהן זצר חכם שאו"ב של מו"ונו. פ כנהוג"לברור ג
כדי לבדוק בישוב הדעת , ו בשבט"מתחילה לברור האורז לפסח כבר מט

 .ובלא טירדה
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Á"Â . ÌÈÏÎ ‡ÏÂ ÁÒÙÏ ÌÈÈ˜� ‰„È„Ó‰ ÈÏÎ ÂÈ‰È˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È Ì‚Â
Â„ÎÂ ÁÓ˜ Ì‰· Â„„Ó˘'.88

 

ˆ¯ÂÈ�Ë˜· ¯˙È‰ ÔÈ‚‰Â�‰ Ì‚ , ˙Â‡·‰ ˙ÂÈ�Ë˜· ¯‰ÊÈÏ ÔÈÎÈ˙ .מג
 ‰ÏÂÚÓ ¯˘Î‰ Â· ˘È˘ ‰ÓÓ ˜¯ Á˜ÈÏ ÌÈ¯ÂÓÈ˘ ˙Â‡ÒÙÂ˜·

ÁÒÙÏ ,È¯ÓÂÁ Ì‰· ˘È ‡Ó˘ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙ÙÒÂ˙· ˘ÂÁÏ ˘È ÈÎ 
ıÓÁ.89

 

‰ÂÈ�Ë˜Ó ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ˘ , ÔÓ ÌÈÚ�Ó�‰˘ ‡�È„Ï ¯˜ÈÚ˙ .מד
‚ ÌÈ¯ÂÒ‡ ˙ÂÈ�Ë˜‰"Ô‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ÔÓ˘ ˙ÏÈÎ‡· Î ,] ÔÈ‚‰Â� ‡Ï‡

˘·ÓÌÈÊÂ‚‡ ÔÓ˘· Â‡ ˙ÈÊ Ô[ .¯˙ÂÓ Â· ˜ÈÏ„‰Ï Ì�Ó‡ . ÌÈ·¯Â
 ÔÈ·Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ· ˙ÈÊ ÔÓ˘· ˜¯ ÁÒÙ‰ ÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‚‰Â�

‰˜Ï„‰Ï.90
 

                                    
ה לימנע מאכילת האורז משום "צ זללה"ר הגרב"ושנה אחת הורה מו .88

ונמנעו הציבור באותה , וניכר שנארז במקום שאינו בדוק, שיש עליו אבק
יתחדשו מצבים שיש בהם ויש ליתן לב בכל שנה שלא . שנה מלאוכלו

 .חששות

 .ח אות טו בביאורים"צ פ"אול .89

הנה , בעיקר הדבר אם שמן הקטניות בכלל הגזירה .בדין שמן הקטניות .90
נאסר רק באכילה לפי ש, התיר להדליק בשמן קטניות ]סימ קיג[ד "בתרוה

' הל[ל "מדברי מהריוכן . פ באכילה נאסר"ומבואר דעכ, ולא בהנאה
 .דמותר בהנאה אבל לאוכלו אסורל " מוכח דס]ט'  אסורות בפסח סימאכלות

. ש שנעשה מקטניות"לאסור יי שכתב ]שאלה לבנשמת אד� [י אדם יה בח"וכ
.  דגם שמן הנעשה מן הקטניות בכלל הגזירה]שעג' סי[אבני נזר בה "וכ

 כתבו דשמן היוצא ]ג' סי[ ובמרחשת ]קפג' א סי"ח[ם "אמנם במהרש
ד "כ בתרוה"ופירשו דמש, טניות שלא נפלו עליהן מים מותר באכילהמק

מרן והנה @@. או כשנתערבו במים, לאסור איירי כשלא בררן לפסח
ח שאסר לשתות " הביא דברי הפר]ד"ה ותמז סקי"תנג סק[י "א בברכ"החיד

שלא ו "ק ת"וכתב שם שמנהגם בירושלים עיה. שמן שומשמין בפסח
טעם הדבר ביאר ו. כ" ע.זית וכן ראוי להורותלבשל בפסח אלא בשמן 

 ]ח אות טו בביאורי�"פ[צ "ה באול"וכ, משום דשכיח בהו גרעיני חיטיםשם 
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�Â˜ ˙ÂÏÈ‰˜ ÌÈ‚‰Â�˘ ÌÈ„¯ÙÒ‰Ë˜ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ˙ÂÈ„˘  .מה
˙Â˘·È ,ÂÏ‡ ÌÈ�ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ· È¯‰: Ò¯È˙,ÒÂÓÂÁ ,˙ÈÚÂÚ˘ ,ÏÂÙ , 
‰�ÂÙ‡,‡È·ÂÏ ,Â˘ÓÂ˘ Ì,‰·ÏÈÁ ,ÌÈ˘„Ú ,ÒÂÓ¯Â˙ ÔÈ,  È�ÈÚ¯‚
˙ÂÈ�ÓÁ,‰ÈÂÒ ,‚¯Ù ,‡¯Â„  . Ì˙Â�˜Ï ÔÈ‚‰Â� ÌÈ�ËÂ· Ï·‡

ÌÏÎÂ‡ÏÂ ÌÙÏ˜ÏÂ Ô˙ÙÈÏ˜·,  ˙ÚÏ„ È�ÈÚ¯‚ ÔÎÂ ÔÈ‚‰Â�
ÌÏÎÂ‡Ï,91˘ „·Ï·Â Â˙È·· Ì˙Â‡ ‰Ï˜ÈÂ ·ËÈ‰ Ì¯¯·È . Ì�Ó‡

                                                                                  
, שטעם הדבר שהחמירו בזה לאו משום שנמנעו משימוש בשמן קטניות

אלא , ]ת בזה"לעיל משנ' ועי[, י לא נמנעו מקטניות"שהרי רוב הספרדים בא
והיה בו חשש עירוב , מן זית רק שמן שומשמיןלפי שהיה מצוי מלבד ש

א "עוד כתב שם מרן החיד. והחמירו לחוש דחוזר וניעור, גרעיני חיטה
, ו קודם פסחלבערכ "גשצריך  ]ד' ו סי"ש[שערי ישועה י זיין ב"דדעת מהר

, מ אסור בשתיה"אבל מ, צ לבערם"ל שא"א עצמו ס"אבל מרן החיד
ש� תנג [י "כתב בברכענין הדלקת הנר לו. דלזה חיישינן דחוזר וניעור

אבל בספרו טוב עין , ולא להדליק אלא בשמן זית,  לצדד לאסור]ה"סק
, ח אינם אוכלים אותו אבל מדליקים בו" דרוב התתב כ]ק פב"יח סס' סי[

ובספר @@. וכנראה דנקט שכן עיקר, י"וספר זה מאוחר יותר מספרו ברכ
במקומו נהגו שלא להשתמש  כתב ד]בצ' ב סי"ח[ף "החבילב חיים למרן 

. סור אלא גדר וסייגיואינו א, לא לאכילה ולא להדלקהשמן הקטניות ב
אין נאותים בפסח אלא משמן זית בלבד וכן ' י דרבים מיראי ה"חמבכ "וכ

שאם , וביאר שיש לחלק, י שאסר"והביא שם דברי הברכ, ראוי להורות
, באכילה ולא בהדלקהלא הנה לא גזרו א, האיסור מצד גזירת קטניות

אסור גם כ "א, א"ש מרן החיד"האיסור מצד תערובת חיטין כמאבל אם 
מקום ומכל @@ .בשמן זיתרק טוב להדליק ועל כן כתב ש, בהדלקה

ף דכשאסרו אכילת הקטניות אף "א והחבי"מבואר מדברי רבותינו החיד
אלא , ם והמרחשת"ולא כסברת מהרש, שמן היוצא מהן בכלל הגזירה

סור יהנוהגים אועל כן העיקר ד. ל"ד וכדברי מהרי"פשטות דברי תרוהכ
ויש @@. ב"סויה וכיוגם בשמן קטניות יבשות אין להם להשתמש ב

פ דברי המומחים יש אחוז קטן של חיטים מעורב בסויה "דע, להעיר
וזה שמענו בשנים . [והמכשירין סומכים על ביטול, ונסחט יחד עמהם

 ].ויש לברר, דבריםוכל זמן מתחדשים , אלו

דנלקטין , דלא חשיבי קטניות לפי שגידולם באדמה ואין עושין מהם גורן .91
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 ˙ÚÏ„ È�ÈÚ¯‚Â ÌÈ�Ë· Ì‚„ Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�Ó]ÎÚÂ" ÔÈÈÂˆÓ· Ù
ÌÈ�ÈÚ¯‚‰ Í¯ÂˆÏ ˜¯ ‰ÏÈÁ˙Ó ÂÚ¯Ê�˘ ÌÂÈ‰[ , ˙ÂÈ�Ë˜ ÏÏÎ· Ì‰

‚‰�Ó‰ ÈÙÏ ÔÈ¯ÂÒ‡Â.92
 

‰�Ô‰· ÔÈ‚‰Â�˘ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Á¯‡˙ÓÂ ˙ÂÈ�Ë˜· ¯ÂÒÈ‡ ‚‰Â  .מו
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¯ÂÒÈ‡ ,Â‰ÂÚÈ„ÂÈ˘ ÍÈ¯ˆÂ.93  ÔÓ ËÏÙ�‰ ÌÚË ÔÈ�ÚÏ Ì�Ó‡

¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÏÎ‰ ,ÂÂÏÈÙ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ÌÓÂÈ È�· ÌÈÏÎ‰ Ì‡ 
Ì‰· ËÏÙ�‰ ÌÚË· , ‡ÏÂ ˙ÂÈ�Ë˜‰ ˙Â˘ÓÓ· ‡Ï‡ Â¯Ê‚ ‡Ï˘

ÌÓÚË·.94
 

ÂÈ�Ë˜ ˙ÏÈÎ‡· ¯ÂÒÈ‡ Â¯Ê‚ ‡Ï ÈÏÂÁ ÌÂ˜Ó· , ÔÎ ÏÚÂ˙ .מז
ÌÈÏÎ‡Ó Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ�Ë˜Â ÌÈÏÂÁÌÈ¯Á‡  , ˙ÏÈÎ‡· ÔÈ¯˙ÂÓ

˙ÂÈ�Ë˜‰ .Â¯È˙‰ ˙¯Âˆ· È�˘· ÔÎÂ.95 
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 ¯·Î Ú„Â� ‰Ó Â·˙Î˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÌÈ˘Â„˜‰96 Ì˘· Â�È·¯ .מח
ÊÈ¯‡‰"Ï, ÈÓ˘ ¯‰Ê�˘ Â‰˘ÓÓ ıÓÁ ÁÒÙ·, ÁË·ÂÓ ÂÏ ‡Ï˘ 

                                                                                  
ואינן נאספין בשקים לחוש לתערובת , וגם אין עושין מהם קמח, בקליפתן

 .חיטין

ל להתיר רק בגרעיני "ז אויערבאך זצ"ובהליכות שלמה כתבו בשם הגרש .92
. נזרעו לצורך הגרעינים לאומשמע דבגרעיני אבטיח ש, אבטיח רגילים
 .ש"ע, ובבטנים נסתפק

 .צו אות מא' ח פ"בא' עי .93

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .94

ש "ע, ז דמי שאין לו מה לאכול יקדים קטניות לאורז"ב תנג סק"במ' ועי .95
 .עוד

והביאם , ]מערכת פסח[ובפלא יועץ , ]ח"אות י' ח' מע[א בדבש לפי "מרן החיד .96
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‡ËÁÈ ÏÎ ‰�˘‰ ‰ÏÂÎ. ¯·ÎÂ ÂÎÈ¯‡‰ Â�È˙Â·¯ È¯·„· ¯ÒÂÓ 
Ï„Â‚· ˙Â·È˘Á ÔÈ�Ú‰ ˘ÂÁÏ ˙‡ˆÏ È„È ÏÎ ˙ÂÚ„‰ ¯‰ÊÈÏÂ 

˙ÈÏÎ˙· ˙Â¯È‰Ê‰.97
 

                                                                                  
 .]אות ד' סימ ב[במועד לכל חי 

א במסילת "ל זיע"בדברי רבינו הרמח'  עי.בענין מעלת הזהירות בפסח .97
שזה , איפוא, אם כן, ואם תשאל ותאמר: ל"שכתב וז, ג"ישרים פי

למה לא גזרו עליו החכמים כמו שגזרו , דבר מצטרך ומוכרח] הפרישות[
 לא גזרו כי, הנה התשובה מבוארת ופשוטה? על הסייגות ותקנות שגזרו

ואין רוב הציבור , חכמים גזרה אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה
אבל די להם , ואין רוב הצבור יכולים להיות חסידים, יכולים לעמוד בה

, אך השרידים אשר בעם החפצים לזכות לקרבתו יתברך. שיהיו צדיקים
להם מגיע לקיים משנת , ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בם

הם הם סדרי הפרישות האלה כי , חסידים אשר לא יוכלו לקיים האחרים
, שכיון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שוה במעלה אחת', בזה בחר ה

 יחידי סגולה, הנה לפחות, כי יש בעם מדרגות מדרגות איש לפי שכלו
ועל ידי המוכנים יזכו גם , ימצאו אשר יכינו את עצמם הכנה גמורה

יועץ -ובפלא@@.  אהבתו יתברך והשראת שכינתוהבלתי מוכנים אל
נזהרים לבער , ונשותיהם יותר מהם, ואשריהם ישראל:  כתב עוד]ש�[

ותבוא עליהם , החמץ בתכלית הזהירות ומחמירין יותר ממה שצריך
שלא יהא , אבל עיקר הזהירות צריך במה שנותן לתוך פיו, ברכת טוב

והקדים . ל"עכ. כל הדעותשום חשש חימוץ ותערובת חמץ ולצאת ידי 
שם להמשיל הדבר לחולה שיאמרו לו רוב הרופאים שאף שיש סם אחד 

ורופא , מכל מקום גם סם פשוט ממנו מועיל, מעולה ומובחר לרפואתו
ודוקא הסם , כ שיזיק"אחד בקי אמר שהסם הפשוט אינו מועיל ואפשר ג

הלא , יהיש פתי וסכל שלא יחוש לדברי הרופא הבק, המעולה יועיל לו
נ לענין המנהגים "וה, ודאי שכל אדם יקח הסם המועיל לדעת כולם

ובפרט בדברים שיש בהם חששות , בפסח נזהרים לצאת ידי כל השיטות
א כתב בדרשת שבת "ח זיע"הגריורבינו @@. גדולים לכמה פוסקים

 כי בחודש זה יש סנגוריא גדולה על עם ישראל כי דוחים ]ג"ח[הגדול 
, הוא החמץ הערב לחיך וכל ההידורים בענייני אכילתםאהבת המאכל ש
 .ש"ע, ת שזה הוא רצונו"מפני אהבת השי
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ÔÂÊÓ ÈÎ¯ˆÓ ÌÂ˘ ÁÒÙ· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ  .מט
˙È·Ï ıÂÁÓ Â˘Ú�˘ ,ÂÂÏÈÙ‡‰ÏÂÚÓ ¯˘Î‰ ÌÚ ÏÚÙÓ· Â˘Ú�  .

‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ·ÂË ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· Ì‚Â ,ÎÚÂ" ÍÈ¯ˆ ÁÒÙ· Ù
‰¯È˙È ˙Â¯È‰Ê.98

 

                                    
עם ' ולא 'כשר'שצריך לאכול ה "צ זללה"ר הגרב"מרגלא בפומיה דמו .98

נהג ] ז"כשהיה בבריאותו ולא היה צריך להטריח אחרים ע[ולכן ', הכשר
אלא רק , תישום דבר תעשייולא אכל , בכמה מיני חומרות וחסידות

פ אחר חצות ומהם הסתפק בכל הכזיתים " בעמהמצות שאפה בעצמו
כ " שכתב ג]'אות י' ב' סי [עיין במועד לכל חי[, של החיוב כל ימי החג

ושאר הסעודות אכלו בשר , שיש נהגו לאכול מצה רק בלילי החיוב
וכן אכל פירות , ]ויש מפקפקין בזה, א ומיני פירות"ודגים וביצים ותפו

, ולא בסוכר ,]החין אלא בשומן מ[לא השתמש בשמן ו, רקות כברייתםוי
והיה , א"רבי ישראל אבוחצירא זיע, א ברכה"ר היש"וכן נהג אדמו[

פ שעתה "ואע, ]תסח' סי[א "ש הרמ"כמ, ממתק האכילה בדבש תמרים
ועוד שמא יחזור , לא רצו רבותינו לשנות, נשתנה עשיית הסוכר לטובה

, ה נמנע מאכילת עופות"צ זללה"ר הגרב"כן היה מוו]. הדבר לקלקולו
, לפי שפעמים נשארו חיטים ממה שאכלו העופות, ואכל רק בשר בהמה

ולפני כמה שנים נמצא בפסח בעופות קפואים של הכשר מהודר חיטים [
וכן לא , ]פ שאמרו שכבר זמן רב שנמנעו מלהאכילם חמץ"אע, דבוקות

שהיה חסידא [, ל"ר אליהו זצ"יו חכמנהג אב, אכל אורז וקטניות יבשות
והסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי היה מחבבו מחמת , קדישא

ואהבת , קיבל מאביו' ה שיראת ד"ר זללה"וידוע מה שאמר מו, ש שבו"יר
פ שהורה לשאר בני המשפחה שיכולים "וזה אע, ]ה"ע, קיבל מאמו' ד

ושי מלח הרים שהיה מביא ג, והשתמש רק במלח אבנים. לאכול אורז
ח אות טו בביאורי� שיש אנשי מעשה "צ פ"ש באול"וכמ[מים המלח וכותש בביתו 

כי ידוע , היה משתמש רק במלח גס, וכשלא היה באפשרותו, ]שנוהגי כ
 תהאו , ושתיה שתה יין. שהמלח הדק מעובד יותר ומוסיפים בו חומרים

רבי ישראל , א ברכה"ר היש"וכן נהג אדמו[, עלי נענע נקיים וטרייםרק מ
 אחר שנבדק וקלו בביתוקפה שחור שתה רק ממה ש, ]א"אבוחצירא זיע
ל לואביו לא השתמש בקפה כ[,  במטחנה מיוחדת לפסחוטחנו עבורו

 פה סח -' פסח'והמליץ שזה נרמז בתיבת . ]ת נדריםוהוא עשה התר
ח אות טו "צ פ"ז באול"וכעי, ולא אוכל, ומדבר ומספר ביציאת מצרים
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È˙·Î ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÏÂÎ‡ÏÓ Ú�ÓÈÏ ÈÂ‡¯˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ  .נ
Â„ÎÂ ˙Â„ÚÒÓÂ ÔÂÏÓ ' ˙ÂÓÈ ÏÎ· Ì‚ Ì˘ ˙Â·Â¯˜ ˙ÂÏÂ˘ÎÓ‰˘

‰�˘‰ ,ÌÈÏÎ‡Ó‰ ˙Â¯˘Î „ˆÓ ÔÈ· ,˙ÂÚÈ�ˆ‰ ˙¯ÈÓ˘ „ˆÓ ÔÈ·Â ,
Â˜Ï-¯ÓÂÁÂÁÒÙ·  . Ïˆ‡ ‰ÏÈÎ‡Ó È¯Ó‚Ï ÁÒÙ· ÂÚ�Ó�˘ ˘ÈÂ

ÌÈ¯Á‡.99
 

. ˘ÌÈ„ÈÙ˜Ó‰ÙÓ ‡Ï· ÁÒÙ· ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï  .נא
Â ÌÈ˜„˜„ÓÏ ÂÈÏÚ ÁÈ�‰˙ÂÙÓ ‰ÓÎ , Ô‰Ó ˙Á‡ ËÓ˘È˙ Ì‡ Ì‚˘

‰È˙Á˙ ˙¯Á‡ ¯‡˘È˙. 

¯Ó‰ Ì‰˘ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˜¯ ÁÒÙ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ˙Â�˜Ï ÔÈ¯‰Ê� ÔÈ‰„ .נב
 Ô˙ÈÈ¯·Î]ÌÈ�ÂÁË ‡Ï Ì‚Â[ ,ÁÒÙ‰ È�ÙÏ ·ËÈ‰ Ì˙Â‡ ÌÈ˜„Â·Â ,

˙È·· ÏÎ‰ ÌÈ�ÈÎÓÂ.100  ¯˘·‰ ÔÎÂ ˙Â˜¯È‰Â ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÈÁ˜ÂÏÂ
ÌÈ¯ÓÂ˘Ó ‡ÏÂ ÌÈ‡ÂÙ˜ ‡Ï ÌÈ‚„‰Â , ÌÈÁ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ¯·„ ˜¯Â

Á ˙Â·Â¯Ú˙ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÚÂ„È˘ÌÈ¯ÓÂ ,ÔÂ‚Î :ÔÓ˘ ,ÈÚ·Ë ·ÏÁ ,
ÎÂÒ¯,‰˙  , ‰Ù˜]„·Ï· ¯ÂÁ˘[ , ÌÈ�ÎÂÓ Ì˙Â�˜Ï ÔÈÏÈ˜Ó

‰ÏÂÚÓ ¯˘Î‰· .] ÔÈ·¯ÚÓ ˘Â·ÈÈ‰ ÍÈÏ‰˙·˘ ˘ÂÁÏ ˘È ‰˙· Ì‚Â
ÏÂ‰ÂÎÏ‡ ,ıÓÁÓ ÈÂ˘Ú‰ ˘ÈÂ ,ÍÒ� ÔÈÈÓ Â‡ , Â˙Â�˜Ï ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ

‰ÏÂÚÓ ¯˘Î‰ ‡ÏÏ . È¯ÓÂÁÂ ˙ÂÈˆÓ˙ È�ÈÓ ÌÚ ‰˙ ÈÏÚ ˘È ÌÂÈÎÂ
‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎÏ Ì‚ ·ÂË ¯˘Î‰ ‰ÊÏ ÍÈ¯ˆÂ ÁÈ¯Â ÌÚË ,Â�È‡Â 

 ÂÈ‰ ˜¯ ‰˙‰ ÈÏÚ· ¯·„ ÌÈ·¯ÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â¯·Ú ÌÈ�˘Ï ‰ÓÂ„

                                                                                  
 .ף הביאוריםבסו

אפילו מי שלא נוהג חומרות כשרידים אשר במועד לכל חי שכתב ד' עי .99
ה מה טוב דבימי הפסח יקיים אשרי יושבי ביתך טפי משאר " אפ,קורא' ה

שיש להמליץ בזה , ח אות טו בביאורים"צ פ"ה באול"וכ, ימות השנה
, גל משבח אני את העצלנים שאין יוצאין מבתיהם בר:]כז[ש בסוכה "מ

 .לפי שבהרבה מקומות אין ראוי לאכול

 .ב אות יז' מועד לכל חי סי' עי .100
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Ì˙Â‡ ÔÈ˘·ÈÈÓ , ‡Ï· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÎÓÒ ‡˜Â„ Ì�ÓÊ· ÔÎÏÂ
¯˘Î‰[.101  

Ô˙ÙÈÏ˜· ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙Â�˜Ï ÔÈÏ„˙˘Ó , ÌÈÊÂ‚‡ ÔÂ‚ÎÂ .נג
Ô˙ÙÈÏ˜· ÌÈ„˜˘Â ,ÂÙÏ˜�˘ ¯Á‡ ‡ÏÂ.102  ÛÂÏ˜Ï ÔÈ¯„‰Ó ˘ÈÂ

‰�ÂˆÈÁ‰ Ì˙ÙÈÏ˜Ó ˙Â¯ÈÙ‰Â ˙Â˜¯È‰ ÏÎ Ì‚,103 È¯‰Ê� ˘È ÔÎÂ Ô
‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÏÙ�˘ ‰Ó ÁÒÙ· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ,‡‡"ÛÏ˜Ï ¯˘Ù‡ Î ,

ÁÒÙÏ ‰È˜� ‰�È‡ ‰Ùˆ¯‰˘ ÈÙÏ , È¯Â¯ÈÙ· ‰‡ÏÓ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Â
ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ÂÙ¯˘˘ ‰ÓÓ ıÓÁ , ÌÈ‡·Â ÌÈÏÚ�Ó· ÌÈ˜·„�Â

˙È·Ï . ÏÚ ÏÙ�˘ ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê� ˘È ‰Ê ÌÚËÓÂ
È„ÂÒÈ ÈÂ˜È� ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ı¯‡‰ ,Ì˜ÏÁ È¯˘‡Â. 

Â¯ÓÂÁ· ÔÈ‚‰Â� ˘È˙ÂÙÒÂ� ,ÂÙ˙ ÁÓ˜Ó ÌÈÚ�Ó�Â ÈÁ˙  .נד
‰Ó„‡,104¯ÎÂÒÓ ÌÈÚ�Ó� ˘ÈÂ  ,ÌÈ¯Ó˙ Â˙¯ÂÓ˙ ÌÈÏÎÂ‡Â .

ÌÈ˘Â„˜‰ Ì‰È‚‰�Ó· Ï‡¯˘È Ì‰È¯˘‡Â. 

, ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÎ· ÁÒÙ‰ È�ÙÏ Ô¯È˘Î‰Ï ÌÈ‚‰Â� ˙ÂÙÂÚ .נה
ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ˜ÙÊ‰ ÔÈÎÈÏ˘Ó  .ÁÒÙ· ˙ÂÙÂÚÓ ÌÈÚ�Ó� ˘ÈÂ.105 

                                    
רבי , א ברכה"ר היש"ועיין לעיל בהערות מה שהבאנו בזה ממנהגי אדמו .101

ואשרי צדיק , ה"צ זללה"ר הגרב"וממנהגי מו, א"ישראל אבוחצירא זיע
 .יאחז דרכם בזה

כדי להשביח , שמןושמענו שיש מקומות שנותנין על הקלופים מעט  .102
הרי איכא , ואפילו אם אין בו חשש חמץ', מראם שלא יצטמקו וכדו

 .משום קטניות

ואם אכלו הפועלים חמץ , שאין ידוע מה נפל עליהם בעת הלקיטה .103
 .וכידוע, וגם הונחו בכמה וכמה מקומות שלא נקיים מחמץ, עמהם

 . קמחמצד שעושין מהם, א עצמם"שדעת החיי אדם לאסור גם התפו .104

י לקנותם קודם פסח ולהשליך " שמנהג א]א"תסז סקי[א "במרן החיד' עי .105
וכן נהג , ]צו אות מ' ר פ"ש[ח "ה בבא"וכ, והביא דיש נמנעים לגמרי, הזפק

בזכרונות אליהו לרבי ' ועי. ה כשהיה בבריאותו"צ זללה"ר הגרב"מו
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ÁÒÙ· ˙ÂÙÂÚ ‰�Â˜ Ì‡Â , ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ˘Â¯ÈÙ· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ
 ˙Â�˜Ï˜ÙÊ‰ ,ıÂÁÏ Â�ÎÈÏ˘È ‰ËÈÁ˘ ¯Á‡ ÛÎÈ˙Â.106

 

ÌÈ‚„ ˙ÏÈÎ‡Ó Ú�ÓÈÏ ˙ÂÏÈ‰˜ „ÂÚÂ ˜˘Ó„ ‚‰�Ó , ‰‡¯�ÎÂ .נו
ÌÈ‚„‰ ˙ÂÎÁ· Â�˙�˘ ıÓÁÏ Â˘˘Á˘ ÌÂ˘Ó , ÏÂ‰ÂÎÏ‡Ï Â‡

Ô˙ÂÈ¯Ë· Ô¯Ó˘Ï È„Î Ì‰ÈÏÚ Â�˙�˘ .ÔÏÎÂ‡Ï ÔÈ‚‰Â�‰ Ì‚Â, 
ÌÈÈ¯Ë ÌÈ‚„ ‡˜Â„ Á˜ÈÏ ÔÈ¯‰Ê� , Ì‰· ÌÈ˜È¯ÊÓ ÌÈ‡ÂÙ˜· ÈÎ

 Ì‰· ˘È˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯ÓÂÁ˙Â˘˘Á .] ‰�˘‰ ÏÎ· Ì‚ ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ
ÌÈ˘˜˘˜Â ˜Â·„ ¯ÂÚ ÌÚ ˜¯ ÌÈ‚„ Á˜ÈÏ , ‚„· ÛÏÁ˙È ‡Ï˘

‡ÓË , ‰È‰ ‡ÏÂ „·Ï· Á�ÂÓ ¯ÂÚ‰ ‰È‰˘ ÌÈ˘ÚÓ ÂÈ‰ ¯·ÎÂ
Â˙ÈÈ¯·Î ˜Â·„[ . Ì„Â˜ Ì‰Ï˘ ÌÈÈÚÓ È�· ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÈ‚‰Â�Â

ÁÒÙ‰. 

ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÌÁÈ�‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ¯‰Ê� ÌÈˆÈ·‰ ˙ÂÈ�·˙ , ÈÙÏ .נז
ÂÏÓ ıÓÁ Ì‰· ˜·„� ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ˘ÌÈÏÂ‚�¯˙‰ ÈÏ , ·¯ÚÓ ‡Ï‡

ÌÈˆÈ·‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÏËÂ� ÁÒÙ‰ , ÔÈÁÈ�ÓÂ ·ËÈ‰ Ô˙Â‡ ÔÈÙËÂ˘Â
ÌÈÈ˜� ÌÈÏÎ· .] ÌÈÏÂÏÚ„ ÌÂ˘Ó ÌÙËÂ˘Ï Â˘˘Á˘ ˘ÈÂ

„ÈÓ ÌÂÏ˘·È ‡Ï Ì‡ Ï˜Ï˜˙‰Ï ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ Ì˙Â˜�Ï ÍÈ¯ˆ 

                                                                                  
וכן הוא , ברון שכתב שכן הוא מנהג ח]אות ח' ה' סי[א "אליהו מאני זיע

וגם מנהג דמשק לימנע . בלב חיים בהלכות פסח בשם בית הרואה
ה שלצורך יולדת התירו "ז ע"וסיפר מו, מאכילת תרנגולים ודגים

ויבשלו , וישליכו הזפק, לפעמים בתנאי שיקנו העוף היטב קודם הפסח
דלא תמיד , אמנם כשבאו לארץ והיה הדבר נחוץ. העוף בכלי בפני עצמו

עשו התרת נדרים למנהגם , י"ר חלק כראוי לדעת מרן הבמצוי בש
 .ועדיין מנהגם לימנע מדגים במקומו עומד, לימנע מתרנגולים

מ בשר ועופות שהוכשרו קודם " דמ]ח אות יב"פ[צ "באול' וע. ח שם"בא .106
דאחזוקי איסורא , הפסח ללא השגחה מחחש חמץ מותרין באכילה בפסח

וסתם כלים ,  הכלים אין מצוי בהם חמץוגם, דחמץ במלח לא מחזיקינן
 .ש"ע, אינן בני יומן
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‰�˜È˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ�·˙Ï ÒÈ�Î‰ÏÂ ·ËÈ‰ . ÌÒÈ�ÎÈ ‡Ï˘ ·ËÂÓÂ
ÔÈÓÁ‰ ÍÂ˙· Ì˙ÙÈÏ˜· , ˙È˜˘· ÌÈ¯Â‚Ò ‡Ï‡ÔÂÏÈÈ� , ÌÏ˘·È Â‡
ÌÈˆÈ·Ï „ÁÂÈÓ ÈÏÎ·[. 

�‰‚ÁÓ˜ Ì‰ÈÏÚ Â�˙�˘ ˘˘Á ÔÈ‡˘ ÌÈ˘·È ˙Â¯ÈÙ , Â .נח
ÁÒÙ· ÌÏÎÂ‡Ï Â�È˙Âˆ¯‡· , ‰ÓÁ· Ì˙Â‡ ÔÈ˘·ÈÈÓ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ

¯Â�˙· ‡ÏÂ , ÔÈ‡ÂÁ¯Â�˙‰ ÔÓ ıÓÁ Ì‰· ˜·„�˘ ˘˘.107  Ì�Ó‡
¯Â�˙· Ì˙Â‡ ÔÈ˘·ÈÈÓ˘ ÌÂÈ‰ ,˘ÂÁÏ ˘È.108 ] Â˙È·· ˘·ÈÈÓ Ì‡Â

·‰ÓÁ - ¯˙ÂÓ[ .Â˘ ÔÎ ÏÚÂÂ„ÎÂ ˘·È Ì ' ÌÈ¯·„ ¯‡˘Ó
ÌÈ¯Â�˙· Â˘·ÈÈ˙�˘ ,ÁÒÙ· ÌÏÎÂ‡Ï ‡Ï˘ ÔÈ‚‰Â� , ‡Ï‡

„·Ï· ÁÏÂ ˜Â¯È ÌÂ˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó. 

˘�˙ÌÈ˜ÂÓÈˆ,  Á˜ÈÏ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ‰ÓÓ ‡ÏÂ ‰ÓÁ· Â˘·ÈÈ .נט
 ÂÁ˘Ó� ÔÓ˘·ÏÏÎ ,Ê· Ï·‡ Â��ÓÂÏ‡Î ÌÈÈÂˆÓ ÔÈ‡ ,Â ·Â¯

 ÌÈ˜ÂÓÈˆ‰ÔÓ˘· ÌÈÁÂ˘Ó, Ì‰Ó ÌÈÚ�Ó� ˘È ÔÎ ÏÚÂ,109 ]Â ‰Ê
˜„Â·Ï Í¯Âˆ‰ „·ÏÓ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ ÌÈÚÏÂ˙Â ˙ÂÓÈ�ÎÓ Ì[ . ÔÎÂ

ÌÈ˜ÂÓÈˆ‰ È˜˘· ıÓÁ ‰È‰È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È.110  ‰È‰˘ ÌÈ�‡˙Â
ÁÓ˜ Ì‰ÈÏÚ Ô˙ÈÏ ˙ÂÏÈ‚¯ ,‰ÂÔÈ„‰ ‡Â ˙ÚÏ„ È�ÈÚ¯‚· Â�ÈÓÈ· 

ÌÈÁÂˆÈÙ ¯‡˘Â , ¯ÂÓ‚ ıÓÁ ˙˜ÊÁ· Ì‰ È¯‰]‡‡" ¯Â¯· Î
ÂÙ˙ ÁÓ˜Ó ‰˘Ú�˘ÈÁ-‰Ó„‡[ ,È¯Ó‚Ï Ì‰Ó ÌÈÚ�Ó�Â.111

 

                                    
 .ח אות טו בביאורים"צ פ"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מדברי מו .107

וכן החמיר בזה . ח"ו וסקכ"ב סקכ"ש במ"וע, ח שאסר"א תסז ס"ברמ' עי .108
שלא לאכול פירות , א"רבי ישראל אבוחצירא זיע, א ברכה"ר היש"אדמו

 .יבשים בפסח

 .ח אות טו בביאורים"צ פ"אול' עי .109

 .צו אות מ' ר פ"ח ש"בא .110

 .צ שם"אול .111
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 ÌÈ�ÈÏ·˙,  ‡Ï‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÔÈ‡ ÂÏ‡·· ÔÈ‡˘Ì‰ ˙Â˘˘Á .ס
ÏÏÎ ,¯ÂÁ˘ ÏÙÏÙ ÔÂ‚Î ,ÔÂÓ�È˜ ,ÂÈÎÂ ÏÈ·‚�Ê"· . ÔÂÓÎ‰ Ï·‡

ıÓÁ ˙·Â¯Ú˙ Â· ‡ˆÓ� , ÈÓ· ¯·Ú· ÔÈ¯Â˘ ÂÈ‰ Ô¯ÂÙˆ‰ ÔÎÂ
ıÓÁ .ÁÒÙ· Â�ÓÓ ÌÈÚ�Ó� ÌÂÎ¯Î‰ ÔÎÂ.112  ˘È ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ·Â

ÌÈÏÎ‡Ó· ˙Â˘˘Á Â˘„Á˙� Ì‡ ¯¯·Ï , ÔÂÊÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ ÈÎ
„ÈÓ˙ ˙Á˙Ù˙Ó ,Ï ˜ÊÁÂÓ ‰È‰ ¯·Ú·˘ ‰Ó Ì‚Â¯˘Î , ÌÈÓÚÙ

ÌÈ�ÓÊ‰ Í˘Ó· ‰�˙˘Ó ,˙Â˘˘Á Â· ÌÈ„ÏÂ�Â. 

·Ó‰ ÌÈ˜„˜„ Ì˙È·· ÌÈ�ÈÏ·˙‰ ÌÈ�ÁÂË ˙„ÁÂÈÓ ‰�ÁËÓ .סא
ÁÒÙÏ ,˙˜„˜Â„Ó ‰¯È¯· ¯Á‡ ,˙Â·ÂË ˙Î¯· Ì‰ÈÏÚ ‡Â·. 

È˘Ú ‰ˆÓ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" ÈÓ· ˙È˘Ú� Ì‡ ¯È˙‰Ï Ú¯‰ .סב
„ÂÁÏ ˙Â¯ÈÙ ,„¯ÙÒ È�· Â‚‰� ÔÎÂ , „‡Ó Â¯‰ÈÓ˘ ‡Ï‡

‰˙ÈÈ˘Ú·.113 ˘ÂÚ˘Î ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡Â˙È·· ÂÓˆÚ· ÔÎ ‰, Ú„ÂÈÂ 
ÌÈÓ ˙·Â¯Ú˙ ÌÂ˘ Â· ÔÈ‡ ÔÈÈ‰˘ ˙Â‡„ÂÂ· , Ì‚ ‰˘ÂÚ˘ ÔÂ‚ÎÂ

Â˙È·· ÔÈÈ‰ ,] ÛÂÚÈ ‡Ï˘ „‡Ó ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯È‰Ê ÍÈ¯ˆ ‰Ê· Ì‚Â
Á ÂÈÏÎ‡Ó ¯‡˘· ÁÓ˜ ˜·‡"Â[, Ï·‡  ÌÈÏÚÙÓ· ÌÈ˘ÂÚ˘ ‰Ó

 Û˜Â� ·Ï‰ „‡Ó¯È˙‰ÏÌ‰ÏÈÎ‡· ,  ˙Â�ÈÈ‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
È¯Ó‚Ï ÌÈÓÓ ÌÈÈ˜� Ì‰Ï˘,114 ÂË¯Ù· ‰ÓÎ Â¯¯ÂÚ˙� ¯·Î˘ 

¯·„· ˙Â˜ÈÙÒ ,¯ÂÓ˘ Â�È‡ ÁÓ˜‰ ÈÎ ,] ÏÂÎ‡Ï „ÈÙ˜Ó˘ ÈÓÂ

                                    
 .ח אות טו בביאורים"צ פ"ובאול, ח"א תסז ס"ברמ' עי .112

 .ז"י סק"ובברכ, א"ע תסב ס"בשו' עי .113

ע כתב דאם נתערבו המים קודם הלישה ונתבטלו שוב אין "ואמנם בשו .114
נים שהוא דוקא בנתערבו  כתב בשם רוב האחרו]י"סק[ב "אבל במ, חשש

ועיין עוד . אבל בנתערב אחר התסיסה לא מהני, בתהליך עשיית היין
דבכל , ע"ל שהביא כמה מגדולי האחרונים שפסקו כדברי השו"בבה

ועל כן אף שרוב הפוסקים לא , עירוב שקודם הלישה מתבטלים המים
פ לענין שילושו וישמרו "אפשר לסמוך על המקילים עכ, פירשו כן

 .ם"ף והרמב"כ לצרף שיטת הרי"ש עוד מש"וע, מוץמחי
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'‰¯ÂÓ˘'ÁÒÙ‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ , ‰Ê ÏÏÎ· Ì�È‡ ÂÏ‡ È¯‰[ , ÌÈÙÂ‡ Ì‚Â
‰�˘‰ ÏÎ ıÓÁ Ì˘ ,˘ „ÂÚÂ‚ ˘ÂÁÏ ˘È" ÌÈ„·ÂÚ Ú‚ÓÏ Î

 ÌÈ¯Î�ÔÈÈ· ,ÔÈÈ· ˙Â¯ÂÈ‰ ˙‡ ÔÈÁÈ„Ó˘ È�ÙÓ ,] Â�È‡ ¯ÂËÒÈÙ‰Â
ÍÒ� ÔÈÈ ˘˘ÁÓ ÂÏÈˆ‰Ï ÏÈÚÂÓ[,115 ÚÂ È¯ÓÂÁ Ì‰· ÔÈ·¯ÚÓ˘ „Â

ÌÈÏÂ„‚ ˙Â˘˘Á Ì‰· ˘È˘ ‰ÁÈÙ˙ , Ì‰Ó ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯È ÔÎ ÏÚÂ
˜ÙÒÏ ÂÓˆÚ ÒÈ�ÎÈ ‡ÏÂ.116  Ô˙ÈÏ ÔÎÂÓ ‰ÓÎ Ô�Â·˙‰Ï Ì„‡Ï ˘ÈÂ

¯ÂÒÈ‡ ˜ÙÒ· Ò�ÎÈÏ ‡Ï˘ È„Î ,ÎÂÔÎ˘ Ï ÂÏ ¯ÒÁÈ ‡Ï Ô‡Î˘ 
ÁÒÙ· ÂÏ‡ ˙Â‚ÂÚÓ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ¯·„. 

, ÁÒÙ· ÔÈ˜˘Ó· ‰ÈÂ¯˘ ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÌÈ¯‰Ê�˘ ˘È .סג
˘� ‡Ó˘‰ÒÈÚ· ÔÈÚ· ÁÓ˜ ¯‡ ,‰ÙÈ ‰Ï˜�Â ‰Ù‡� ‡Ï ‡Ó˘Â.117 

ÌÏÎÂ‡Ï ÌÈ‚‰Â�˘ ˘ÈÂ . Ï˜‰Ï Â‚‰� ÌÈ„¯ÙÒ‰ ‚‰�Ó‰ „ˆÓÂ
‰Ê·,118 ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓÓ Â¯ÈÓÁ‰˘ ÌÈ„¯ÙÒ‰Ó ˘ÈÂ . Ì�Ó‡

Ú˘ ˘ÂÁÏ ÌÂ˜Ó ¯˙ÂÈ ˘È ‰�ÂÎÓ ˙ÂˆÓ·" ‰�ÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ È
Ú Á�Â ¯ÊÂÁÂ ¯ÈÂ‡‰ ÏÏÁÏ ÁÓ˜ ˜·‡ ÛÚ ‰ÒÈÚ‰ ˙˘ÈÏ·" ‚

‰˘ÈÏ‰ ¯Á‡ ˜ˆ·‰.119  ÏÚÂ ˙ÂˆÓ‰˘ ÂÏ ¯Â¯· ‡Ï Ì‡ ÔÎ

                                    
ה "צ זללה"ר הגרב"כידוע דעת מו, י בישולו"לפי שלא נתבשל ונתמעט ע .115

ז "ד הגרש"וכ, שאינו מועיל להחשיבו מבושל לענין יין נסך עד שירתח
 .א"נ קרליץ שליט"ח הגר"ל ולהבחל"ש אלישיב זצ"אויערבאך והגרי

 .א אות יב"צ פי"אול .116

 ואין עצמן על שמחמירין מעשה אנשי יש שכתב ש]ד"תנח סק[ב "במ' עי .117
 בתוך קמח מעט נשאר שמא מחשש בפסח מצות מבשלין ואין שורין

 הדין מצדאף שו. יתחמץ השריה י"וע יפה נילוש שלא מבפנים המצות
 שנוהגין בימינו ובפרט מחזקינן לא איסורא דאחזוקי לזה לחוש אין

 .אותו מזניחין אין זו בחומרא שנוהג מי מ"מ ,דקים רקיקין לעשות

מ "וכ,  שהתיר לבשל מצה אפויה שחזר וטחנה]ג"תסג ס[ע "וכמבואר בשו .118
ולא כתב שיקפיד ליתנם דוקא ,  שנותנין המצות בתבשיל]ו"תנט ס[א "ברמ

 .אחר רתיחת התבשיל דליכא חשש החמצה

 דמצה ]ט"סק[ב " ובמ, דאין להוסיף קמח אחר הלישה]ו"תנט ס[ע "שו' עי .119
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‰˘ÈÏ‰ ÌÂ˜Ó· ÁÓ˜ ˜·‡ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Â˘Ú� ÏÎÂ‡˘ , Ì‡ Â‡
ÛÒÂ� ˘˘Á ˘È ,Ì˙ÈÈÙ‡ ¯Á‡ ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ ÁÓ˜ ˜·‡ ÛÚ˘ , ‰Ê·

ÌÈÓ· ˙ÂˆÓ‰ Ô˙ÈÏ ‡Ï˘ ¯˙ÂÈ· ¯‰ÊÈÏ ˘È , ÁÓ˜‰˘ ÈÙÏ
ıÈÓÁÓ Ì‰ÈÏÚ˘.120  ·ÈË¯‰Ï ˜Á„‰ ˙Ú˘· ‰Ê· ÔÈÏÈ˜Ó‰ Ì‚Â

˙ÂˆÓ‰ ,È˘Ï Â‡Â·È˘ Ì„Â˜ „ÈÓ ÌÏÎÂ‡Ï Â¯‰ÊÈıÂÓÈÁ ¯ÂÚ.121
 

Â˘� ‰˘‡,  ‚‰�Ó ÈÙÎ ‚Â‰�Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ�ÚÏ ‰ÏÚ· È‚‰�Ó‡‰ .סד
‰ÁÒÙ ,‡ÏÂ˜Ï ÔÈ·Â ‡¯ÓÂÁÏ ÔÈ· ,Ú‡Â"‚‰� ‰È·‡ ˙È··˘ Ù‰ 
·ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚‰�Ó ,ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÔÈ„‰ ÔÓÂ .

·ÂË ‡¯ÓÂÁ‰ „ˆ ÏÚÂ ÏÚ ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ Ï„˙˘˙˘ 
‰È·‡ ˙È·· ‰È‚‰�Ó. 

ÓÓ ˙¯ÂÒÓ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·Ì‰È˙Â·‡ È‚‰� , Â‚‰�È .סה
Ì˙ÏÈ‰˜· Â‚‰�˘ ÈÙÎ Ì‰È˙Â·‡ ˙Â·‡ ‚‰�ÓÎ , ÏÏÎ· ‰Ê Ì‚˘

ÍÓ‡ ˙¯Â˙ ˘ÂË˙ Ï‡ . ‰¯Â˙Ï Â‰Â·¯È˜˘ ÂÈ˙Â·¯ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚‰�Ó· ÔÈ‚‰Â� ,Â˙ÏÈ‰˜ ‚‰�Ó ÈÙÎ ‚Â‰�Ï ÍÈ¯ˆ.122

 

                                                                                  
דאותו קמח בודאי לא נאפה יפה , שנמצא בה קמח אסור ליתנה ברוטב

פ שיש מקילין בזה " כתב שאע]א אות יג"פי[צ "ובאול, דהמצה מפסקת
צ "ר הגרב"ומו. מ יש לחוש"מ, שהקמח נקלה בתנור, במצות דקות

ם ה הלך בעצמו לשני מאפיות של מצות מכונה הידועות בירושלי"זללה
ומתחילה היה אומר , לבדוק את סדרי הכשרות ומצאן כשרות ביותר

וזה ניכר שיש אבק קמח בחלל , שיש חילוק בין המאפיות לענין שרויה
ה שהדבר "וה, י שאם יקנח ידו בקיר יתקבץ קמח על ידו"אויר המאפיה ע

ולכן באופן זה ראוי , של העובדים] משקפיים[ג הבתי עיניים "ניכר ע
והורה ,  לאחר כמה שנים כשעברו למקום אחר חזר ובדקאמנם. ליזהר

 .מ ביניהם והכל נעשה בהידור"שעתה אין נ

 .ה"ב שם סקמ"ו ובמ"א תנט ס"ברמ' עי .120

 .צ שם"אול .121

 .ש"ע', צ במבוא לחלק ב"אול .122
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È˘ ‰ÏÈ‰˜ ‰ÊÈ‡ È‚‰�ÓÎ ‚Â‰�Ï ÏÂÎÈ , ‚‰�ÈÂ¯ˆ‰, ‚¯ ˆ„˜ .סו
‡¯ÓÂÁÏ ÔÈ·Â ‡ÏÂ˜Ï ÔÈ· Ì˙ÂÓÎ . ÔÂÎ�Â Ò�Î�˘Î ‰ÏÈÁ˙·˘

¯„� ÈÏ· ÂÏ‡Â ÂÏ‡ ÌÈ‚‰�Ó ‚‰Â�˘ ¯Ó‡È ‰�ÈÎ˘‰ ÈÙ�Î ˙Á˙ ,
 ‰È‰È ‰ÏÈ‰˜ ÂÊÈ‡Ï Ô�Â·˙È Ï‡¯˘È ˙„· ˜ÊÁ˙È˘ ‰ÙÂ˜˙ ¯Á‡Â

ÍÈÈ˘.123
 

 

±²

                                    
 .ד"בהליכות שלמה פ, ל"ז אויערבאך זצ"בשם הגרש .123
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 ÷øôè 

 ערב פסח

úåøåëá úéðòú 

 ˙"‰˘Â¯ÂÎ·‰ ÌÈ�Ú˙Ó ·¯Ú· ÁÒÙ ¯ÎÊ Ò�Ï, ‚¯‰˘ È˙ .א
È¯ÂÎ· ÌÈ¯ˆÓ ÏÈˆ‰Â È¯ÂÎ· Ï‡¯˘È. ÌÈ�Ú˙ÓÂ ÔÈ· ¯ÂÎ· ·‡Ó ÔÈ· 
¯ÂÎ· Ì‡Ó.1 

, ‡ ˘�Ó¯‰ ·˙Î"¯ÂÎ· Â�È‡ ÂÈ·‡Â ¯ÂÎ· Ô·‰ Ì‡˘ ÔÈ‚‰Â .ב
 Â�· ˙Á˙ ‰�Ú˙Ó ·‡‰]ÓÌÈ˘Ï˘ Ô· ‰˘Ú�˘ÌÂÈ 2 [Ï„‚È˘ „Ú.3 

¯ÂÎ· ·‡‰ Ì‚ Ì‡Â ,Ï„‚È˘ „Ú ‰�· ˙Á˙ ‰�Ú˙Ó Ì‡‰.4 Â‰ÈÓÂ 

                                    
: ל" כתב הטעם בזה וז] ויקהל'פ[י "ובמגיד מישרים למרן הב. א"ע תע ס"שו .1

כ שמתענין הבכורות והאיסטניסין וקצת בני אדם אחרים "זהו סוד גו
והטעם מפני שישראל חייבים לשתות ארבע כוסות בליל , בערב פסח

 נוהגים להתענות בערב פסח ,מ ונחש" וכדי שלא ישטינו עליהם ס,פסח
ו " אינו ח, ולהורות כשישראל שמחים ושותים בימים אלו,להכניע כחם

 שהרי הם מקדימים , אלא לעבודת קונינו,ר"להשלים תאות היצה
ב אות א "פי[צ "באול' ועי. ר"להתענות קודם לכן להכניע תאות היצה

, פ שלכאורה היו צריכין לעשות סעודה ומשתה זכר לנס" שאע]בביאורי�
כדאיתא , מ כיון שמי שנעשה לו נס ממעטין מזכויותיו"מ, כמו בפורים

 . על כן מתענים כנגד מיעוט הזכויות.]לב[ת בשב

 .י"ב סק"מ' עי .2

, ]בבא חאקי[ר רבי יצחק אבוחצירא "וכן נהג אדמו, ב"א תע ס"ה ברמ"כ .3
 .להתענות עבור בנו עד שנעשה בר מצוה

 .א שם"ה ברמ"כ .4



   ציו� øôç – çñôá íéìëàî÷  נר 
 תענית בכורות

âëø

˙Â�Ú˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ˙¯ÚËˆÓ˘ ÌÂ˜Ó·˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î ,
ÂÂ�·ÏÂ ÂÓˆÚÏ ˙ÏÚÂÓ ·‡‰ ˙È�Ú˙ .ÎÂÏ-˘ÔÎ Â‡ ˙¯·ÂÚÓ· 

 ÂÏÈÙ‡ ˙È�Ú˙‰ ÔÓ ‰¯ÂËÙ˘ ‰˜È�Ó·˘Î ‰�Ú˙È˘ ÏÚ· ‰Ï ÔÈ‡
‰�· ÏÈ·˘·.5 

ÍÈ¯ˆ ÔÈÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙Â¯ÂÎ· ˙È�Ú˙ Ï·˜Ï , ‡È‰˘ ÈÙÏ ‡ .ג
‰·ÂÁ. 

Ú ˙È�Ú˙‰ ˜ÈÒÙ‰Ï Ï˜‰Ï Â‚‰� Â��ÓÊ·" ˙ÂÙ˙˙˘‰ È .ד
Â„ÎÂ ˙ÎÒÓ ÌÂÈÒ Ï˘ ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ· ,' ˘È˘ È�ÙÓ ‰ÊÏ ÌÚË‰Â

ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï Â�Ú˙È Ì‡˘ ˘ÂÁÏÈÂ‡¯Î ‰ÏÈÏ‰ ˙Â .
Ú ÍÓÂÒ‰Â"Ì„Â˜ ‰˙˘È ‡ÏÂ ÏÎ‡È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ Ê , ÏÈÁ˙È ˜¯

Á‡Â ‰ÂˆÓ‰ ˙„ÂÚÒ· ÏÂÎ‡Ï"ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂÈ Î. 

ÂÏ ‰˘˜ ˙È�Ú˙‰ ÔÈ‡˘ ÈÓ , ÍÂ¯ÚÏ ÏÎÂÈ˘ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈÂ .ה
Ô‚Â‰Î ÂÈ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜ÏÂ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ,ÈÚ Ú¯ÙÂÈ ‡ÏÂ" Ê ÏÏÎ ˙ÂˆÓÓ

'Í�·Ï ˙„‚‰Â 'Â„ÎÂ ,' ÌÂÈÒ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ ‰�Ú˙È˘ ·ËÂÓ
Ó˙ÎÒ.6 

  ˆ¯ÌÂÈÒ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰,‰„ÂÚÒ· ÂÙ˙˙˘ÈÂ ÌÂÈÒ‰ Â�È·È˘ ÍÈ .ו

                                    
 .ט"ב סק"מ .5

לפי שבראשונים לא הובא כלל קולא זו להקל , ב אות א"צ פי"אול .6
, אלא שהאחרונים כתבו שהוא מחמת חולשת הדורות, ת מצוהבסעוד

רבי ישראל , א ברכה"ר היש"וכן הקפיד אדמו. ובפרט בערב הפסח
אמנם מי שאין ברור לו . להתענות ממש בערב הפסח, א"אבוחצירא זיע

שיוכל לקיים כל מצוות היום והלילה כתיקנם בלא ליכשל בשום כעס 
שלכאורה , ון בסיום מסכת שבזמננוויש לד. מוטב שלא יתענה, ב"וכיו

למה פוטר מן התענית , ואין בו שמחה, אין רגילים לעשות בו סעודה
או סיום , ס"ויש מהדרין דוקא בסיום סדר שלם או סיום הש. בערב הפסח

ורגילות יותר לעשות , שבזה יש שמחה לאדם, כ"י ונו"ענין שלם בטור וב
 .ועיין, ד כןמ העולם אין נוהגין להקפי"ומ. בזה סעודה
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 ˙ÏÈÎ‡·ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ Â‡ ˙Â�ÂÊÓ ˙ÈÊÎ ,] ÌÈ¯Ó˙ ˙ÈÊÎ Ì‚„ ¯˘Ù‡Â
‰Ê ÏÏÎ·[ .‰„ÂÚÒ·Â ÌÂÈÒ· Û˙˙˘‰ ‡Ï˘ ÈÓ Ï·‡ , ÏÈÚÂÓ ‡Ï

Á‡ ÂÏ Â‡È·È˘"ÌÂÈÒ‰ ˙„ÂÚÒ· ˘‚Â‰˘ ‰ÓÓ Î.7  

�¯‡‰ , ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÈÓ ,ÌÂÈÒ‰ ÌÈÎ¯ÂÚ ‰˙ÚÂ .ז
˘‰Ï È‡˘¯˘ÈÚ ¯ËÙ‰Ï Ì˘ Û˙˙"˙È�Ú˙‰ ÔÓ Ê , ˜¯ ‰˙˘ÈÂ
ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯. 

Ê ÌÂÈÏ ÌÂÈÒ‰ ÔÂÂÎÓ· Ì‚ Ï˜‰Ï Â‚‰�,8 ] ¯‰ÓÓ· Â�ÈÈ‰Â‰ .ח
ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÌÈÈÒÏ È„Î Â· ·ÎÚ˙Ó Â‡ Â„ÂÓÈÏ , ÔÙÂ‡· ‡Ï Ï·‡

ÁÒÙ‰ ·¯ÚÏ ˘ÓÓ ÌÂÈÒ‰ ˙Â¯Â˘ ˜¯ ÁÈ�‰Â Ì„Â˜ ÌÈÈÒ˘[ . ÔÎÂ
ÌˆÓÂˆÓ ÔÈ�ÓÓ ¯˙ÂÈ· Û‡ Ï˜‰Ï Â‚‰�.9 

‡ÎÒÓ ÌÈÈÒÓ‰ , Ì‚ Â‰ÊÈ‡· ÌÈÏÈÓ ‰ÓÎ ËÈÓ˘‰ Ì˙ .ט
ÔÓÂ˜Ó ,¯Â‰¯‰· Ì‡¯˜˘ Â‡ ,ÙÚ‡" ˙ÎÒÓ ÌÂÈÒÏ ÏÈÚÂÓ Î

˙È�Ú˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙÏ .‰ÂÔÈ„‰ ‡Â¯„ÒÎ ‡Ï˘ ˙ÎÒÓ‰ „ÓÏ Ì‡  ,
 ‰ÓÈÈÒ˘ ÏÎ–ÏÈÚÂÓ .10 

, Â�Ú˙‰Ï Â‚‰� ‡Ï ˙Â·˜�‰.11 ˙Â�Ú˙‰Ï ‰‚‰�˘ ÈÓ Û‡Â˙ .י
Ú Ï˜‰Ï ‰ÏÂÎÈ" ˙„ÂÚÒ· Â˘‚Â‰˘ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÔÓ ‰Ï Â‡È·È˘ È

ÌÂÈÒ‰.12 

                                    
 .ב אות א ואות ב בביאורים"צ פי"אול .7
ג לענין אכילת בשר בסעודת מצוה בתשעת הימים "ב תרעב סקע"במ' עי .8

 .ג"שאין להקל בכה
, צו אות כה שאין להזמין לסעודת ברית יותר מעשרה' ר פ"ח ש"בבא' עי .9

 .צ שם"כ באול"כ, אבל בזמננו מקילין בזה
שהמסיים לא ילמד מעיקרא את , ז"ש להעיר לפולכאורה י. צ שם"אול .10

 .ע"וצ, דאז כבר חשיב שסיים קודם, י הרהור"שורות הסיום גם לא ע
ג ובשלחן גבוה "אמנם בכנה, ח שם"ובבא, ב"ר סק"א במחב"מרן החיד .11

 .ש"ע, כתבו שנהגו להתענות
 .צ שם אות ב"אול .12
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î úééùòäëàì 

�ÂˆÁ Ì„Â˜ Ì‚ ÁÒÙ ·¯Ú· ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ÔÈ‚‰Â˙  .יא
ÌÂÈ‰ .Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ ÔÎ ÔÈ‚‰Â�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â" Ú˘ ÔÈËÈÈÁ‰ Ì‚

ÔÈ¯ÂÒ‡ ÌÈÒ·ÂÎ‰Â ÌÈ¯ÙÒ‰Â.13 

‡ÂˆÁ Ì„Â˜ ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó· Ì‚ , ¯ÂÒ˙ .יב
È ÌÂÈ· ‰Î‡ÏÓ‰ ÏÈÁ˙‰Ï"„ ,ÂÂÏÈÙ‡ÁÒÙ‰ Í¯ÂˆÏ ‰˘ÂÚ  .

Ï ‡ÏÂ˜ ˘È ‰Ê· Ì�Ó‡‰ È�ÈÓ ˙˘Ï˘˙ÂÈ�ÓÂ‡�‰ "Ï, ÔÈ¯˙ÂÓ˘ 
È ÌÂÈ· ÏÈÁ˙‰Ï"„.14 

 ˘ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î, Ú�ÓÈÏ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ‡È‰ ÌÈÏ˘Â¯È .יג
‰Î‡ÏÓÓ ,ˆ·˜˙Ó˘ ÈÙÏÈÚ�ÓÈÏ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ Ì‚ ‰· Ì.15 

ÙÏÂ"Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ê" Ì‚ Ú‰ ˙˘Ï˘�‰ ˙ÂÈ�ÓÂ‡" Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï
ÏÏÎ Ì˙Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ . Â‚‰�˘ ¯‡Â·Ó ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„Ó Ì�Ó‡
˙ÂˆÁ „Ú ¯Ù˙Ò‰Ï ,È�·¯‰ ÂÈ‰Â ˙ÂÈÂ�Á‰ ¯Â‚ÒÏ ÌÈÁÏÂ˘ Ì

˙ÂˆÁ·.16 È ÌÂÈ· ¯Ù˙Ò‰Ï ·ËÂÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ"‚ , ‡Ï Ì‡ ˜¯Â
Â„È· ‰˙ÏÚ ,˙ÂˆÁ „Ú ÁÒÙ ·¯Ú· ¯Ù˙Ò‰Ï Ï˜‰Ï ÏÎÂÈ.17 

Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‡�È„Ó ¯ÂÒ‡ ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡ , ÂÈ‰Â‰ .יד

                                    
 .ה"ג וס"ע תסח ס"שו' עי .13

 .ה"ע תסח ס"עי שו .14

 .ג"ח תסח סק"ובפר, בשם הירושלמי. בפסחים יד' וסת .15

ל בטעם "וצ. ועוד, ובפרי האדמה, א"במחזיק ברכה למרן החיד' עי .16
 בשם הירושלמי שהיו מתקבצים ]פסחי� יד[' דסברת התוס, הדבר

, אבל לאחר שגלו בטל המנהג, אינה אלא בזמן הבית' בירושלים וכו
ועל כן לא ,  ממלאכה קודם חצותובהווסד היישוב מחדש לא נהגו לימנע

 .מיחו הרבנים לסגור החנויות אלא מחצות ואילך

 .ש"ע, ג אות א"צ פי"אול .17
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Â˙Â‡ ÔÈ˙Ó˘Ó ,‰Î¯· ÔÓÈÒ ‰· ‰‡Â¯ Â�È‡ Ì‚Â.18 

‡Ì�Á· ‰˘ÂÚ˘ ‰Î‡ÏÓ Ì‚ ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÏÎ· , ÏÂËÈÏ Í¯„ Ì .טו
 ‰ÈÏÚ¯Î˘ .¯ÂÙ˙Ï Â‡ Ò·ÎÏ ¯ÂÒ‡ ÔÎ ÏÚÂ , ˙ÂÎ‡ÏÓ Ì‰˘
˙Â¯ÂÓ‚.19  Ì�Ó‡ÂÈ Í¯ÂˆÏ ÂÈÏÎ Ô˜˙Ï"¯˙ÂÓ Ë,20 Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â 

Ì�ÈÁ· Â¯È·ÁÏ Ô˜˙Ó.21 ÔÎÂ ¯˙ÂÓ ı‰‚Ï,22  ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â
¯Î˙˘‰Ï ,ÂÂÏÈÙ‡ÂÈ Í¯ÂˆÏ ‰˘ÂÚ "Ë.23

 

Â˘‰ Ô¯Ó ‡È·‰ È¯Î�Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈ�ÚÏ"· Ú '˙ÂÚ„ , ¯˜ÈÚ‰Â .טז
¯È˙‰Ï ‰È�˘ ‰Ú„Î .Ó¯‰ ˙Ú„ ÔÎÂ"‚‰�Ó‰ ÔÎ˘ ‡.24 

ÁÏ‚Ï ‰ÂˆÓ Ì„Â˜ÂÈ"Ë ,ÂÈÏ Ò�ÎÈ ‡Ï˘ È„Î" ‡Â‰˘Î Ë  .יז
ÏÂÂ�Ó.25 Ì�Ó‡ Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" ÔÈ‡˘¯ Ì�È‡ ÌÈ¯»tÒ‰ Ì‚ Ú

ÂÈ ·¯Ú· Ô˙Î‡ÏÓ· ˜ÂÒÚÏ"˘ÓÓ Ë , „Ú ¯È˙‰Ï Â‚‰�˘ ‡Ï‡
˙ÂˆÁ .ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ¯ÂÒ‡ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï . 

Ì‡Â ˙ÂˆÁ ¯·Ú¯Ù˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,Ú ‡Ï‡ ¯Ù˙ÒÈ ‡Ï" È  .יח
«Ò»tÈ¯Î� ¯ ,Ú‡Â"¯˙ÂÓ ˙ˆ˜ ÂÚÈÈÒÓÂ Â˘‡¯ ‰ËÓ˘ Ù.26 Â ÏÎÓ

                                    
 .ב שם"א ומ"ע תסח ס"שו .18

 .ב"א ס"א ורמ"ע תסח ס"שו' עי .19

 .ב"ע תסח ס"שו .20

 .ח"ב סק"מ .21

ולכאורה משמע שהפעלת מכונת כביסה היא בכלל . ג אות א"צ פי"אול .22
 .ייןוע. האיסור

 .ו דגם במלאכה שאינה גמורה אסור בעושה להשתכר"ב שם סק"במ' עי .23

ע יש "דכל היכא שכתב מרן השו, ב"ח סקי"ובכה, א"ע תסח ס"בשו' עי .24
 .אומרים ויש אומרים הלכה כיש אומרים בתרא

 .א"ב סק"ע תקלא ומ"שו .25

ז "בוהרד, ח שהקשה דמסייע בהטיית ראשו"בפר' ועי. ה"ב תסח סק"מ' עי .26
וכד דייקינן .  כתב דמסייע שאין בו ממש בדרבנן לא אסרו]רמג' א סי"ח[

ויש שהביאו מדברי . משמע מדביר שניהם דלספר עצמו בידים אסור
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ÌÂ˜Ó , ÂÏˆ‡ ¯Ù˙ÒÈ ‡ÏÂÓˆÚ ÔÈ·Ï Â�È· , ÔÈÈÂˆÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡
Ì„‡ È�· ,‰»‡¯Ó Ì˘ ˘È˘Î Â‡ , ÌÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÈÙÏ

ÌÈÓ„ ˙ÂÎÈÙ˘ ÌÂ˘Ó È¯Î�‰.27 ‰ÂÊ·Â" ‡Ï˘ ‰Ê· ¯ÈÓÁ‰ ˜
Ú ¯Ù˙ÒÈ"ÏÏÎ È¯Î� È ,ÈÂ‚‰ ÌÏˆ ÌÚ ÂÏ˘ ÌÏˆ ·¯ÚÓ˘ È�ÙÓ.28  

Â˜Ó ˘È Ô˜Ê‰ ÁÂÏÈ‚˙ÂˆÁ ¯Á‡ Û‡ ¯È˙‰Ï Ì , ‰�È‡˘ ÈÙÏ .יט
¯Î˘ ‰ÈÏÚ Á˜ÈÏ ‡ÏÂ ÂÓˆÚ· ÁÏ‚Ï ˙ÂÏÈ‚¯‰Â ‰¯ÂÓ‚ ‰Î‡ÏÓ ,

ˆ ‰˘ÚÓÏ Ì�Ó‡"Ú.29 

‡·ÂˆÁ ¯Á‡ Ì‚ Ï˜‰Ï ˘È ÌÈ�¯Ùˆ‰ ˙ˆÈˆ˜,30  ·ÂË Ï˙ .כ
˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÔˆˆÂ˜Ï ¯‰ÊÈÏ.31 

íéðéã éèøôçñô áøòì  

ÂÁ·Â ÁÒÙ ·¯Ú· ‰„Â˙Ï ¯ÂÓÊÓ ÌÈ¯ÓÂ‡"ÁÒÙ Ó , ‡Â‰ ÔÎ‰ .כא
„¯ÙÒ È�· ‚‰�Ó .�·ÂÂÏ‡ ÌÈÓÈ· Â˙Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ Ê�Î˘‡ È.32 

                                                                                  
ואפשר דאיירי דוקא במי . ש"ע,  דמשמע שהתיר]ב"ד שצט סקי"יו[ך "הש

 .ע"וצ. ש"ע, שמסיים אבילותו

וכבר הוי . צו אות כד' ר פ"ח ש"ובבאב "ך סק"א ובש"ד קנו ס"ע יו"שו .27
והרגו , עובדא באיש צבא שאחר המלחמה נסתפר אצל נכרי בינו לבינו

 שהביא ]ז"כ סק' סי[ב "ומיהו עיין במ. ד"הי, ש"וחל, בסכין שבידו מאחוריו
 .דבזמננו אין חשודין על שפיכות דמים] לענין ציצית[מחיי אדם 

 .197א עמוד "פ היר"ש ע"סידור הרש .28

 .ג אות א"צ פי"אול .29

 .ה"ב תסח סק"מ .30

 .ח שם"בא .31

ב "ובמ,  שאין אומרים מזמור לתודה בערב הפסח]ב"תכט ס[א "רמ' עי .32
 ביאר לפי שאין מקריבין לחמי תודה בערב פסח מפני שיש בהם ]ב"סקי[

א "ז כתב הרמ"וכעי. שיבואו לידי נותר, לחמי חמץ וממעט זמן אכילתם
 ]ד"ש� סק[ב "ובמ,  שאין אומרים בו מזמור לתודה]ב"רד סת[פ "גבי ערב יוהכ

פ שום קרבן "פירש משום דבזמן הבית היה אסור להקריב בעיוהכ
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ÂÈ ·¯Ú ÏÎ· Ì„ ÊÈ˜‰Ï ¯ÂÒ‡"Ë ,ÂÈ ·¯Ú ÌÂ˘Ó" Ë .כב
‰�ÎÒ Â· ˘È˘ ˙ÂÚÂ·˘„.33

 

ÏÈÁ˙ÎÏ ÌÈ¯‰Ê� ‰Ú˘ ÛÂÒÓ ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡Ó Ú�ÓÈÏ‰  .כג
˙ÈÚÈ·¯ ,Â˙È˘ÈÓÁ ‰Ú˘ ÛÂÒ Ì„Â˜ ıÓÁ‰ ¯ÂÎÓÏ ,] Ì˘ÓÂ

Ô�·¯„Ó ‰‡�‰· Ì‚ ¯Ò‡� ÍÏÈ‡Â[, ÈÙÏ Ô‚Ó ÔÓÊ ‡¯˜�‰ ÔÓÊ‰-
Ì‰¯·‡ ,· ÌÈ·˘ÁÓ˘ Â ˙ÂÚ˘ ÌÂÈ‰ ˙‡ˆ „ÚÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ
ÌÈ·ÎÂÎ‰,34 Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ Ì‚˘ ÈÙÏ" ·˘ÁÏ Ú ÍÎ ˙ÂÚ˘

                                                                                  
מ "ה שאין אומרים אותו בחוה"וה. לפי שממעט זמן אכילתו, הנאכל

אמנם . מ פסח מפני חמץ שבה"משום שאין מקריבין תודה בחוה, פסח
ה במועד "וכ, ח דמנהגנו לאומרו"ג והפר" הביא משכנה]ג"ש� סקכ[ח "בכה

ה ביארו בזה דמנהג "צ זללה"ר הגרב"ובשם מו. לכל חי סימן טז אות כה
ומפני כן אינו , כ גם נאמר מעומד"וע, אשכנז לאומרו כנגד קרבן תודה

כ למנהגנו נאמר לשבח "משא, ל"וכנ, א להקריב תודה"נאמר בזמנים שא
,  בימים שאין בהם קרבן תודהוגם נאמר, כ נאמר מיושב"וע, והודאה

 .מ"והוא הדין והוא הטעם גם לחילוק המנהגים בזה גם בימי חוה

 .י"א תסח ס"רמ .33

כ "ש לצה"כבר נודע מה שנחלקו הפוסקים אם מחשבים שעות היום מעה .34
 ]א"תלא סק[ח " והב]'סימ א[שדעת תרומת הדשן , או מן הזריחה לשקיעה

 לחשב ]א"תמג סוסק[ח " והפר]ה"סימ רסז סק[ר " והא]ג"תמג סק[ז "והט
 לחשב ]ב"תנט ס[א " והגר]ב"א ורסז ס"רלג ס[ודעת הלבוש , כ"ש לצה"מעה

,  הביא בתחילה ראיה לדעה זו]ג"רלג סק[א "והמג[, מהזריחה לשקיעה
 כתב דשיעור מיל למחשבי היום ]ג"תנט סק[פסח ' ובהל, ושוב פקפק בה

ש "ולענין ק, ולא דחה דבריהם, חומשי שעה' הוא במהזריחה לשקיעה 
ומשמע לכאורה דבשאר , ש"ע מנינן מעה" דהתם לכו]א"נח סק[כתב 

 ]ד"תמג ס[ז כתב בהלכות פסח "וגם הגר. ועיין. מקומות לא הכריע
 שהוא ]א"פט ס[ש ותפילה כתב "ובהלכות ק, דמשערינן מן הנץ לשקיעה

 שיש להוכיח ]ג"פי[ר הזמנים בהלכה ע בספ"וע. ועיין, כ"ש לצה"מעה
לכל הדינים שנתבאר , בזהמ "ונ@@]. מדברי הראשונים לכאן ולכאן

וזמן , וסוף זמן תפילה, ש"כגון סוף זמן ק, שתלויין בשעות היום' בגמ
' ועי. [ב"וכל כיו, וסוף זמן אכילת וביעור חמץ, ומנחה קטנה, מנחה גדולה

גם לענין חצי שעה שאחר חצות  שצידד שהוא ]ח"רלג סק[צ "בשעה
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ÌÂÈ‰,35 „ÈÁ‰ Ô¯Ó ÂË˜� ÔÎÂ"‡36‡·‰ Â�È·¯Â "Á.37  ˘ÈÂ

                                                                                  
ג " שכתב דאע]ד אות ח"ב פ"ח[צ "באול' ועי]. ע"והניח בצ, למנחה גדולה

מ לענין חצות היום "מ, כ"ש לצה"דלענין שאר דברים נקטינן לחשב מעה
 שהוא .]צד[בפסחים ' לפי שאמרו בגמ, הוא בחצות שבין הזריחה לשקיעה

ישוב חצות מהזריחה וזה מתאים בח, בזמן שחמה בראש כל אדם
ח " ובבא]ב"ו ע"דפ[ש בנהר שלום "וכן הוא בדברי רבינו הרש, לשקיעה

 .ע בדבריו להלן"וע, ש"ע, ]א וישלח אות ד"ש[

שעות '  דעיקר זמנה מט]א"רלג ס[ע "הנה לענין זמן מנחה כתב מרן השו .35
ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא , ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן

דגם פלג המנחה הוא שעה ורביע , ומשמע, א שעות חסר רביע"סוף יעד 
,  מדבריו]ד"רלג סק[ב "וכן דקדק המ, כ"והיינו קודם צה, קודם הלילה ממש

שעה "שלשון פ "ואע@@. ]ה ופלג"בביאורי� ד' ח אות ט"ב פי"ח[צ "ה באול"וכ
ש בברכות "כדאיתא ברא, מבוארת גם בראשונים" ורביע קודם הלילה

, ]רלג ורלה[ובטור , ]שכב' סי[ ובאגור .]ש� ב[ש "הרא'  ובתוס]א"א ס"פ[
ולהסוברין דחישוב השעות מהזריחה לשקיעה יתפרש הדבר שהוא שעה 

מ "מ,  ועוד]א"רסז ס[וכמבואר בהדיא בלבוש , ורביע קודם שקיעת החמה
 גמור ת דגם אחר שקיעת החמה הוי יום" כר]ב"רסא ס[ל "ע דס"בדעת השו

דכשכתב עד הלילה פירושו , ל"ודאי צ, מילין ורביע' עד שיעור מהלך ג
ע גם בהלכות "ב שכתב שכן סתם השו"ש עוד במ"וע. [עד הלילה ממש

]. וכדלהלן, ל בסימן תנט"ואולי צ, ש"ע, י כוונת דבריו"ול, תמג' פסח בסי
 שיש ,]ו אות ד"ב פ"ח[צ " ובאול]ה להקדי�"רסא ד[ל "כתבו בבהעוד @@

 ששיעור ]ב"תנט ס[שכתב מרן , ע לענין שיעור מיל"ללמוד כן מדברי השו
  שהוא לפי חשבון,]קכג' סי[ומקורו מתרומת הדשן ,  דקות18מיל הוא 

והיינו שביום כזה ,  שעות12מהלך אדם בינוני עשר פרסאות ביום שהוא 
 720- מיל ב40נמצא שהולך ,  מילין4וכל פרסה היא ,  דקות720יש 

, ז" כתבו ע]ב"סק[ח " ובפר]ב"סק[א "ובמג.  דקות למיל18שהם , דקות
אבל למחשבי היום מהזריחה , שהוא דוקא לדברי התרומת הדשן

 .]צד[בפסחים ' כי אמרו בגמ, וביאור דבריהם, ד דקות"לשקיעה הוא כ
,  מילין5כ "וכן משקיעת החמה לצה,  מילין5ש לנץ החמה מהלך "שמעה

ואם נחלק ,  מילין30ו למשך היום מזריחה לשקיעה רק נמצא שנשאר
ואמנם דעה .  דקות24נמצא שכל מהלך מיל הוא ,  מיל30- דקות ל720

, ש לנץ החמה" מיל מעה4ומסקינן התם שיש רק ', זו אינה מוסכמת בגמ
,  מיל32ז נמצא שהולך מזריחה לשקיעה "ולפ, כ"וכן מהשקיעה לצה
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˙Â˜„ ÌÈ¯˘ÚÎ· ‰Ê ÔÓÊ È�ÙÏ ÌÈ„˜‰Ï ÔÈ˘˘ÂÁ.38
 

                                                                                  
וזו [,  דקות22.5-מצא שהולך כל מיל בנ,  מיל32- דקות ל720וכשנחלק 
, ז מבואר"פ מכ"ועכ]. ל בביאור השיטות בזה"ואכמ, א"שיטת הגר

ל לחשב "על כרחנו דס,  דקות18ע שפסק דשיעור מיל "דלדעת מרן השו
 שלכתחילה יש ]ו אות ד"ב פ"ח[צ "כ כתב באול"וע. כ"ש לצה"היום מעה

כי גם , כ"ש לצה" שמעהשעות בשעות זמניות' ליזהר שלא לעבור זמן ד
 .בסמוך במה שכתבנו בזה' ועי. א בזה"ע כשיטת המג"דעת מרן השו

ודע דשעות אלו : ל" שכתב וז]לח אות ע' ב סי"ח[ה בספרו חיים שאל "כ .36
 כמו שהסכימו האחרונים דלא כהרב הלבוש ,מתחילין מעמוד השחר

כן פשטה  ו,ץ"ולחם שמים להרב יעבק "ו מנחת כהן ומפרבס' י וע,ל"ז
 .ל"עכ.  בכל המקומותהההורא

 ,ל בשעות"ערו חזיוכל מקום שש: ל" שכתב וז]ויקהל אות ד[ח "בבא' עי .37
עד ש "היש אומרים דמשערין מע, דמשערין בשעות אלו שהם זמניות

, וסברא ראשונה עיקר, ויש אומרים מהנץ החמה עד שקיעתה, כ"הצ
המנהג פשוט פה עירנו וכן , כ"העד צש "הדחיישינן לחומרא לשער מע

 .ל"עכ. 'וכו, כ"העד צש "הלשער מע, א"עבגדאד י

ומה שנדפס , כ במחלוקת הפוסקים"כ תלויים ג"ש וצה"הנה זמני עה .38
 90ש של "הוא לפי חישוב שעות היום מעה, א"בזמננו בלוחות זמן המג

ובאמת יש ,  דקות אחר השקיעה90כ של "עד צה, דקות לפני הזריחה
 דקות 90ש של "מעה. א: איך לחשב הזמן גם לפי שיטה זודעות ' עוד ב

ח "והוא דעת הבא,  דקות אחרי השקיעה25כ של "עד צה, לפני הזריחה
ל "ורי זצ'ר ניסים כד" וח]'ב' ח סי"ב או"וברב פעלי� ח, ויקהל אות ד ואות ח' ר פ"ש[
ת מן ז נמצא הזמן מוקדם בכעשרים דקו"ולפ, ]בספרו מעשה ניסי� ובלוחותיו[

ובפרט לענין זמן , א שטוב לחוש לדעה זו"וי, הזמן הנדפס בלוחות בזמננו
ז "שלפ, ב רב"ואמנם שיטה זו צ. [שהוא מדאורייתא, ש בכל בוקר"ק

וכמו שיתבאר , נמצא שנקודת חצות אינה באה בזמנה בחצי היום ממש
שהוא [ דקות לפני הזריחה 72ש של "יש אפשרות לחשב מעה. ב]. להלן

.  דקות אחר השקיעה72כ של "עד צה, ]ע"יותר וכדעת מרן השוהעיקרי 
מאוחר , ]כ"ש לצה"גם לשיטה זו שמחשבים מעה[ז נמצא הזמן "ולפ

, ולשיטה זו ניחא. [א"בכעשר דקות מן הזמן הנדפס בלוחות בשם זמן מג
אמנם אינה מתאימה אלא . דזמן חצות בא בזמנו באמצע היום ממש

אבל למאי דלא ,  השקיעה נחשב יום דקות אחר72שעד , ת"לשיטת ר
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לא יבוא זמן , אם לא נחשב שעות היום מזריחה לשקיעה, נהגינן הכי
 ].וכמו שיתבאר להלן באורך, חצות בזמנו האמיתי

ש הטעם משום דאין איסור החמץ בשעה חמישית "וע, ט אות ג"צ פ"אול .39
 . אלא מדרבנן

וכיח בכמה ראיות כשיטה האריך לה ]ב"תנט ס[ל בביאורו "א ז"הגרהנה  .40
ש "ע שמזמן עה"ג דמודו כו"ואע[, לחשב שעות היום מזריחה לשקיעה, זו

ש ולא "כ לא בעה"מ מאחר שאינו ניכר כ"מ, נחשב יום לדיני התורה
פ הניכר לעין כל "ל ע"י חז"על כן נקט דשיעורי היום נאמרו ע, כ"בצה

ע "מ דעת השו"מו]. וזהו בזריחה ובשקיעה', אדם גם בלא חישובים וכדו
. כ"ש לצה"שמחשבים מעה, ל"ח מבוארת כנ"א והבא"ומרן החיד

ע דוקא למאי "דהנה יש להוכיח דכל זה כתב מרן השו, איברא@@
,  דקות אחר השקיעה הוי יום72דעד , ת"דנקט לעיקר הדין כסברת ר
על כרחנו נאמר דחשבון שעות היום , ת"אבל אם לא ננקוט כסברת ר

 אמרו :]כח[ביומא ' בגמהנה @@. וכמו שיתבאר, ההוא מהזריחה לשקיע
ח "ופירש ר, מכי משחרי כותלי] תפילת הערב שלו[צלותיה דאברהם 

כלומר כיון , יש מי שאומר תחילת שעה שביעית משחרי כותלי: ל"וז
ולמעלן , שינטו צללי ערב והוא משעה שביעית משיכנס השמש במערב

. 'מש מן המזרח ובא הצל וכומפני שהלך הש, מתחילין הכתלים להשחיר
חומות הפונות למזרח שהלבינו מהנץ החמה הבאה מן : ל"י וז"וכן פירש

 שהחמה באמצע הרקיע , ובתחילת שבע שעות.המזרח ונוצצת עליהן
אלא תחתיהן משחירין אותן ,  אינה עושה עמוד,בראש כל אדם

ו ומיצל חוד,  לפי שאין חמה נוצצת אלא בראש הכותל בעוביו,הכתלים
מההיא שעתא נוטים צללי ]ו[, של שפת עוביו על זקיפת הכותל ומשחרת

כ נילף מאברהם ושחיטת "פרכינן דא' ובגמ. ל"עכ. וקרוי ערב, ערב
י דהיינו בתחילת שעה "ופירש, התמיד נמי נעביד מכי משחרי כותלי

היינו אחר שעברה חצי [ואמאי תנן דשחיטתו בשש ומחצה , שביעית
כותלי דבית ומשנינן בתירוץ קמא משום ד]. עיתשעה מתחילת שעה שבי
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ו ילא הי ש"ופירש,  דלא מכווני טובא,המקדש בשש ומחצה משחרי

ומתקצרין ועולין ,  מלמטהיםרחבאלא היו , זקופים בצמצוםהכתלים 
לפיכך אין חודו של שפת עוביו למעלה מיצל על זקיפתו ו, למעלה

 .ואז שחטו התמיד, מערבצד לכחצי שעה עד שתימשך חמה , להשחירו
שעה " אחר"דנעכב שחיטתו עד '  שפירש בקושיית הגמ]ש�[ח "ע בר"וע[

ק שקדו לעשותם "ומשנינן דכותלי ביהמ, עד שישחירו הכתלים, שביעית
י הביא שיש "ובתו, כ משחרי כבר בשש ומחצה"מכוונים ביותר וע

שפירשו דבריו שכיון שהכתלים חלקים מאד אין מקום לשמש להתעכב 
דאמנם בכותל שיש בו , וכתב לדחות, ינה עושה צל עד שש ומחצהוא

, אבל גם בכותל חלק ניכר הצל מתחילת שבע, בליטות ניכר הצל קודם
ה לא "ד. ה[י בפסחים "וכמשמעות רש, ונראה שתלוי גם בעובי הכותל[

דבדיוק בסוף שעה שישית , מזהומבואר @@]]. ש" ע]ה חמשה"ד: צג, תשחט
י בפסחים "וכמבואר ברש, שהוא זמן חצות היום[עית ותחילת שעה שבי

נמצאת החמה בדיוק באמצע , ] ועוד]ח"א ה"חמ# ומצה פ[ם "וברמב, ]ש�[
ושפת עובי , עד שמאירה את עובי העליון של הכותל בלבד, הרקיע
גורמת שיהיו שני , ]שורה עליונה שבכותל שבולטת מעט יותר[הכותל 

שהחמה נוטה מעט ,  קודם חצות היום'ורגע א, צדדי הכותל מוצלים
, אחר חצות היום' ורגע א, וצד מערב מוצל, היה צד מזרח מואר, למזרח

וצד , נעשה צד מזרח של הכותל מוצל, שהחמה נוטה מעט למערב
כ פרכינן דנשחטיה לתמיד בתחילת שבע "וע, מערב של הכותל מואר

ועל , לא מכווניק "ומשנינן דכותלי ביהמ, פ הצל הניכר בכותל"ע, בדיוק
, ק בצד מזרח"כן גבי תמיד מעכבין שחיטתו עד שישחירו גם כותלי ביהמ

י שכתב שעשו כן שלא "בתו' ועי. [שהוא לאחר חצי שעה מחצות היום
, או שלא יטעו להקדימו קודם זמנו, יאמרו הרואים ששחטוהו קודם זמנו

בעוד  ו:]סג[בנדה ' ה בתוס"וכ, ל דהאיחור לשש ומחצה מדרבנן"וס
 דמשמע שהוא :]כו[י בברכות " וברש.]נח[במאירי בפסחים ' ועי. ראשונים

, נטיה הניכרת דוקא" כי ינטו צללי ערב"מעיקר הדין לשחוט התמיד מ
דלעיכובא תליא בחצות ' ש בגמ" שהביא מ.]ש� נ[במאירי ' אמנם עי

 . כשר, וקודם תמיד,"מיד" לאחר חצות ,שחטו קודם חצות פסול: וכתב
. ולכאורה משמע דגם בחצי שעה ראשונה של שעה שביעית כשר. כ"ע

 איתא דבחצי שש וחצי שבע .]צד[בפסחים ' אמנם בגמוהנה @@]. ועיין
ש בפסחים "דמ, ל"ביומא עכצ' אבל להמבואר בגמ, חמה בראש כל אדם

, שקשה להם לדייק במראית העין בעלמא, היינו לפי הניכר לבני אדם
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, בר ניכר בהדיא דחצות היינו דוקא בתחילת שבעאבל בכותל ישר הד

נוכל לדקדק יותר , וככל שהכותל יותר צר, והחמה באמצע הרקיע בדיוק
דאברהם , ביומא שם בתירוצי בתראי' וכבר אמרו בגמ. רגע חצות בדיוק

משום דאיצטגנינות , דוקא היה בידו להתפלל בשעת חצות במדויק
כ שכינה "ח וא"ר' ופי[ושב בישיבה או משום דזקן וי, גדולה היתה בליבו

' ועי. [אבל שאר בני אדם לא, ]ז יודע נקודת חצות"כוונתו דעי' ונ, עימו
אם מסוף שש ] י"בדברי רש[ שהביא סתירת הדברים .]סג[נ בנדה "בערל

דלתירוץ קמא דכותלי , ז"ופירש כעי, נטו צללי ערב או מחצי שבע
, בכותל ישר דיוק נקודת חצותכ גם לנו ניכר "א, ק שאני דרחבים"ביהמ

כ לא "א, ולתירוץ שני שאמרו שאני אברהם דאיצטגנינות היתה בליבו
 ]רלג' ליקוטי� סי[ח "וכבר כתב כן בהדיא בפר]. ניכר לנו אלא בחצי שבע

 שבע מי שהיה טמא דאמרינן חצי שש וחצי רקוההיא דפסחים בפ: ל"וז
 אבל ,כר הטייתה לדידן שלא מינמר היינו לו,היא עומדת באמצע הרקיע

בענין סוף והנה @@. כ"ע.  דאיכא הטייה לבית מבואה"מילתא דפשיטא"
מילין ורביע אחר השקיעה ' אם עד ג, ידוע מה שנחלקו הראשונים, היום

ש "וכמ, ש"או דמיד בשקיעה מתחיל ביה, ת"וכדעת ר, הוא עדיין יום
, ת"ק כרע פס"פ שמרן השו"שאע, וידוע. ם אלשקר בשם הגאונים"מהר

, מ המנהג בתפוצות ישראל זה כמה מאות שנים כסברת הגאונים"מ
, ח" בשם הגנת ורדים ומהרלב]א"רסא סק' סי[י "א בברכ"ש מרן החיד"וכמ

ש "ש במ"וע[, י נבון והבתי כהונה"וכן בספרו מחזיק ברכה בשם רבו מהר
ת  שהמנהג בינינו כסבר]א"רסא סק[ח "ה גם בכה"וכ]. ז"א ע"מרן החיד

וכן ]. כוונתו ספק לילה לחומרא[הגאונים שמשקיעת החמה הוא לילה 
ועיין גם בספר . ת"ר עזרא עטיה דאין להורות לרבים כשיטת ר"הורה ח

כ "שג, א"א ברכה רבי ישראל אבוחצירא זיע"ישראל סבא במנהגי היש
חדא , הנה נוהגין כסברת הגאונים גם לקולא, ובאמת@@. סבר כן

ק שנולד בליל שבת כחצי שעה אחר השקיעה לשבת שנוהגין למול תינו
. דמצוותו למולו ביום שישי, ת הוי חילול שבת בדאורייתא"ולר, הבאה
ולא נהוג עלמא לחזור ולקרותה אחר , ת"ש קודם זמן ר"דקורין ק, ועוד
הלא בזה לא , י"ל דאפשר לקרות מבעו"ת עצמו ס"ואף דר[, ת"זמן ר

כ יש לנו לחוש לדעת "וא,  דפליגיל כוותיה אלא כרוב הראשונים"קיי
ת לקרוא "ל כקולת ר"ת ולא ס"ע דסבירא להו כזמן ר"הפוסקים והשו

מ אם לא כיוון לא "מ, ש שעל המטה"ואף שאפשר לצאת בק. י"מבעו
אם נחשב שעות היום [ת "שלדעת ר, ועוד]. ש דאורייתא"יצא והפסיד ק
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דקות לפני  5-לא יבוא פלג המנחה ביום קצר רק כ, ]כ"ש לצה"מעה

, משום דפלג המנחה שעה ורביע קודם הלילה[, השקיעה הנראית
ואמנם בלוחות חישבו ששעה . מילין' ת אינו אלא אחר ד"והלילה לר
ז כשנחשב שעות היום מזריחה "אבל כ, ביום קצר'  דק50זמנית היא 

 דקות 144נמצא שנוספו , ת"כ דר"ש לצה"אבל כשנחשב מעה, לשקיעה
 דקות 12והיינו , ] לאחר השקיעה72-ו, ודם הנץ ק72[, למשך היום

וכשנקדים ,  דקות77ושעה ורביע זמניות יהיו , נוספות לכל שעה זמנית
 דקות קודם השקיעה 5שהוא רק , נמצא, ת"כ דר"שיעור זה קודם צה

ל ולא לברך על הדלקת נרות שבת רק "ולית דחש לה לומר סב, ]הנראית
הכל מברכין גם חצי שעה ויותר אלא ,  דקות קודם השקיעה5במדליק 

דסוף היום הוא , ז משום דנקטינן לעיקר כהגאונים"וכ, קודם השקיעה
הנה המוחש לא יוכחש כי חצות היום , ומעתה@@. ת"קודם זמן ר

הוא בדיוק בחצי הזמן שבין הזריחה , המדוייק שהחמה באמצע ממש
 דסברי דגם אחר השקיעה הנראית, ע"ת והשו"ובשלמא לר, לשקיעה

ל דחצות "ביומא הנ' יבואו דברי הגמ,  דקות למשך היום72מוסיפים עוד 
, כ"ש לצה"גם אם נחשב זמני היום מעה, היום כשהחמה בדיוק באמצע

ואין חילוק ,  דקות בין קודם הזריחה ובין לאחר השקיעה72לפי שנוספו 
, כ"ש לצה"או אם נחשבם מעה, אם נחשב שעות היום מזריחה לשקיעה

אבל אחר דאנן לדידן לא עבדינן . חצות יבוא באותו הזמןלעולם זמן 
ומאידך ,  דקות אחר השקיעה הנראית72-ומוסיפים ליום פחות מ, הכי
שאם לא , נמצא, קודם הנץ החמה] או יותר[ דקות 72ש מוסיפים "בעה

לא יבוא חצות , כ"ש לצה"אלא מעה, נחשב השעות מזריחה לשקיעה
. ל"הנ' פ המבואר בגמ"ה לא יתכן עוז, אלא יוקדם מזה, היום בזמנו

לחשב ] א"ומרן החיד[ע "שגם מה שמוכח שדעת מרן השו, ונמצא@@
רסא [ע אזיל לשיטתו "הכל הוא משום דהשו, כ"ש לצה"שעות היום מעה

 שאחר שהביא דברי הגנת ]י ש�"בברכ[א "וגם מרן החיד[, ת" לפסוק כר]ב"ס
י שדחה דבריהם ופסק 'גי פרא"הביא לדברי מהר, ורדים והמנחת כהן

א ושאר האחרונים שחישבו "וכן הוא דעת המג, ]ש"ע, ת"לגמרי כר
ואמטו , ת לענין סוף היום"דאזלי כסברת ר, כ"ש לצה"שעות היום מעה

אבל אנן דלא , כ"ש לצה"להכי לא קשיא להו למימר דחשבינן מעה
, רכוכ האמת יורה ד"א, ת"ונקטינן דסוף היום מוקדם מזמן ר, עבדינן הכי
דאז לא [, כ"ש לצה"ל שאין בידינו לחשב השעות מעה"הנ' דמוכח בגמ

ועל כרחנו נחשב זמני היום מזריחה , ]ל"וכנ, יבוא זמן חצות בזמנו
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נמצא , א"ש בשחרית כזמן המג"ואחר שמחמירין לקרות ק. [לשקיעה

ש שיש "וכ, ת"ש בערבית לאחר זמן ר"כ לקרות ק"שיש להחמיר ג
ש דשחרית "אבל אין מובן הטעם להחמיר בק, ש"ת במוצ"להחמיר כר

באשר אין , ת"ש דלא כר"ש של ערבית ובמוצ"ולהקל בק, א"כהמג
ובאמת @@]. ל"וכנ, ת"ש דשחרית שייכת אלא לשיטת ר"החומרא בק

ש "שלכאורה לא מצינו מי שסובר שהעיקר לחשב שעות היום מעה
היום שחישב שעות , ח"רק בדברי הבא, ת"ל כר"ג דלא ס"כ אע"לצה
שהיא בעת [אחר השקיעה '  דק20-כ בכ"ל דצה"וס, כ"ש לצה"מעה

ש "לשער מעה" דחיישינן לחומרא"ל כתב "והוא ז, ]ב"קריאת המגר
' ועי. [ל"וכנ', ואפשר שהוא משום דבאמת הוא נסתר מן הגמ, כ"לצה
ודבריו צריכין ,  מדברי הגינת ורדים בזה]מו' סי[י 'י פראג"ת מהר"בשו

שמכח , ]מז' סי[י 'י פראג"ש במה שהשיב לו מהר"ועי. ל"ואכמ, תלמוד
ואמנם אם נימא . ת"קושיה זו מוכח דלא כהגאונים אלא כסברת ר

]. ניחא, דלמאי דנהגינן כהגאונים מחשבין שעות היום מזריחה לשקיעה
פ שלענין כל שעות "שאע,  כתבו בזה]ד אות ח"ב פ"ח[צ "באול, ואמנם@@

מ לענין חצות היום מחשבים חצות "מ, כ"ש לצה"היום מחשבים מעה
מלבד שהדבר דוחק גדול לומר שבמה שקורין , אכן. מזריחה לשקיעה

ש "הכוונה שליש ורביע מהשעות שבין עה" רביע היום"ו" שליש היום"
הכוונה חצי מהשעות שבין זריחה " חצות היום"ובמה שקורין , כ"לצה

כל לחשב שעות היום לומר שנו[ל "באמת אין בזה יישוב להנ, לשקיעה
כי אחר המבואר , ]כ"ת בצה"כ אפילו למאי דלא נהגינן כר"ש לצה"מעה
היא " תחילת שעה שביעית"ס למדנו ד"סו, ל"ביומא ובראשונים הנ' בגמ

נקודת "ולא רק שאז הוא [בדיוק בחצי הזמן שבין הזריחה לשקיעה 
 ואם נחשב, דגם שאר שעות היום יש להתאימם לזה, ומינה, "]חצות

פ שנחשב זמן "אע, ת"כ כר"ולא נחשב צה, כ"ש לצה"שעות היום מעה
ס לא תפול תחילת שעה שביעית "סו, דוקא מזריחה לשקיעה" חצות"

או דיש , ועל כרחנו נאמר חדא מתרתי', בזמנה המדויק כהמבואר בגמ
או דיש לחשב מזריחה , ת"כ דר" דקות לצה72-ש ד"לחשב מעה

חילת שעה שביעית בזמנם באמצע היום ורק אז יבואו חצות ות, לשקיעה
שכיון , ]ב"רלג סק[ר "שכבר עמד בכעין זה במאמ, אמת-והן@@. בדיוק

נמצא חצות מוקדם בכחצי שעה מזמן חצות , כ"ש לצה"שמחשבים מעה
 שהביא דעת הרב בית דוד דנץ ]א אות ד"וישלח ש[ח "ע בבא"וע, הידוע

ז גם זמן חצות "פשל, וכתב, החמה הוא שעה קודם שנראית השמש
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' א אות ד"ג פי"ח[צ "ובאול. ואינו בזמן שהחמה בראש כל אדם, יוקדם

 .]צד[ש בפסחים "ל דמ"ופירשו בדבריו דס, ר" הביאו דברי המאמ]בביאורי�
אלא שמתחלת ליכנס , שחמה בראש כל אדם אינו ממש בראש כל אדם

ת דוד ז יש ליישב לדבריו גם לשיטת הרב בי"וכעי[, לאמצע הרקיע
ששם לא נתבאר אלא שבחצי , ש בפסחים"ז יישוב למ"כ, ואמנם]. ל"הנ

, ר"מ משם לדברי המאמ"כ לק"וא, שש וחצי שבע חמה בראש כל אדם
ל מוכח שחצות הוא בדקדוק גמור שחמה בדיוק "ביומא הנ' אבל בגמ

היה מקום ושמא @@. ר והבית דוד"ושלא כדברי המאמ, באמצע הרקיע
יוסי ' יהודה ור' דהנה נחלקו ר, ר באופן אחר" המאמלדחוק וליישב דברי
יהודה מיד בשקיעת החמה הנראית מתחיל ' דלר, בזמן בין השמשות

וכי שלים , יהודה' ש דר"יוסי עדיין הוי יום גמור כל ביה' ולר, ש"ביה
ז "ולפ, ומיד הוי לילה, יוסי כהרף עין' ש דר"יהודה אתי ביה' ש דר"ביה

חלקו האחרונים אם מחשבים שעות היום דבאמת מה שנ, ל"שמא י
, יוסי' יהודה ור' כ מחלוקת ר"הוא ג, כ או מזריחה לשקיעה"ש לצה"מעה
ש "יוסי הכל נקבע מעה' ולר, יהודה הכל נקבע מזריחה לשקיעה' שלר
ביומא שבחצות היום ' שמה שמוכח בגמ, ז נוכל לומר"ולפ, כ"לצה

ל "דס, הודהי' הכל הוא אליבא דר, החמה באמצע הרקיע ממש
כ הוא באמצען של שעות אלו "ולכן חצות ג, דמחשבינן מזריחה לשקיעה

כ גם זמן חצות אינו "א, כ"ש לצה"יוסי שהכל נקבע מעה' אבל לר, ממש
ל עיקר "ואחר דקיי. אלא מעט קודם מזה, בדיוק כשחמה באמצע הרקיע

וזה טעם דברי , לדידן' נמצא שאין ראיה מהגמ, יוסי' ההלכה כר
דעיקר הדבר תמוה ביותר לומר , איברא@@. ל"ר והבית דוד הנ"המאמ

משום דלא , יוסי' יהודה ור' שמחלוקת האחרונים בזה תלויה במחלוקת ר
, כ"ש לצה"יוסי חישוב הזמנים מעה' לישתמיט שום תנא דלימא לן דלר

דאם , ועוד. או דלימא לן שחצות אינו בזמן שהחמה בראש כל אדם
ל "נמצא דצ, וף היום גם לכל חישוב שעות היוםנקשור המחלוקת בענין ס

אלא כמו שבסוף היום חשיב ליה , ש"יהודה תחילת היום אינו בעה' דלר
ש עד רגע הנץ "גם בשחרית ייחשב ביה, ש מרגע השקיעה ואילך"ביה

שאין מחלוקתם , מוכח, יהודה' ומדלא שמענו כזאת אליבא דר, החמה
פ "ואע, נייני חישוב הזמניםבזמן סיום היום קשורה כלל למחלוקת בע

ע מתחיל היום "ולכו, יוסי בשאר ענייני היום' יהודה ור' דלא פליגי ר
והוא ועוד @@. ז פליגי מתי קבעה תורה שיסתיים היום"עכ, ש"בעה

' שיעמידו הגמ, ר והבית דוד"ז אולי נוכל ליישב בדעת המאמ"דכ, העיקר
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 ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ „Ú‰ÁÈ¯Ê‰ ÔÓ.41 

 ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡ ÌÂÈÒ ¯Á‡, ÌÒÈ˜· ÂÈ�È˘ ıÂˆÁÏ „‡Ó ¯‰ÊÈ .כה
·ËÈ‰ ·ËÈ‰ ,Á‡Â"�ÈÂ ÌÙ˘Ù˘È Î·ËÈ‰ Ì˜ , ÁÒÙ· ıÓÁ„

Â‰˘Ó· ,‰ Â�È·¯ ‡È·‰˘ ‰Ó Ú„Â� ¯·ÎÂ‡·" ÁÚÈÊ" ‰˘ÚÓ ‡
 ÔÈ· ¯Â¯ÈÙ ¯‡˘�˘ ˙ÓÁÓ ÁÒÙ· ıÓÁ ÏÎ‡˘ ÌÏÁ˘ „Á‡·

ÂÈ�È˘ ,¯˙ÂÈ· ‰Ê· ¯‰ÊÈ ÔÎ ÏÚ.42  ÔÎ ˙ÓÁÓ ÌÈÚ�Ó� ˘ÈÂ
È ÌÂÈ ˙ÏÈÁ˙Ó ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡Ó"„.43 ˙Ù ˜¯ ÏÂÎ‡Ï Â‚‰�˘ ˘ÈÂ 

ÈÚ˘ ·ÏÁ· ‰ÏÂ·Ë"ÔÈ¯Â¯ÈÙ Â¯ÊÙ˙È ‡Ï Ê ,È ‡Ï Ì‚Â ÔÈ· Â¯‡˘È

                                                                                  
חר דרוב הפוסקים לא אבל א, יוסי' יהודה ולא לר' ביומא רק אליבא דר

ח שאין נוהגין כן "ש בבא"וכמ, וכן אנו נוהגין למעשה, סבירא להו הכי
ש בנהר שלום שחצות הוא בחצי "אלא כדברי הרש, בירושלים ובבגדד

ורק המדקדק להיות ניעור [, פ הזריחה והשקיעה הניראין"היום ממש ע
עונה וכן המדקדק ב, הבית דוד' ח שיזהר גם לפי ד"בחצות כתב הבא

 כתב ]ו אות כב"ג פט"ח[צ "וגם באול, ]הבית דוד' די שיזהר כן כד, אחר חצות
אבל , שהוא זכר לדאורייתא, ר רק לענין אפיקומן"לחוש לדברי המאמ

' כ מוכח מזה דנקטינן דהגמ"א, לעולם עיקר ההלכה כרוב הפוסקים
דחצות היינו , ביומא אתיא כפשטה לעיקר הדין להלכה ולמעשה

כ הדרא "וא, ש"וכדברי הרש, כשהחמה בדיוק באמצע הרקיעכפשוטו 
אין , ע"ת וכהשו"כ כר"דאם לא ננקוט בצה' דמוכח בגמ, קושיא לדוכתא

, אלא דוקא מזריחה לשקיעה, כ"ש לצה"בידינו לחשב שעות היום מעה
שרק בעשרות השנים , ]פרק יג[וכבר עמד בזה בספר הזמנים בהלכה [

, כ"ש לצה"מחשבים שעות היום מעהשאם , האחרונות עמדו בדבר
כ לא "דאל, מוכרח שיחשבו זמן הנשפים שבבוקר ושבערב בשיעור שוה

ואמנם בעיקר הדבר כבר הרגישו בזה הגנת ורדים [, יבוא זמן חצות בזמנו
ש עוד "וע, ]אבל המנהג למעשה נשתנה רק מאוחר יותר, י'י פראג"ומהר
 ]. ל"ואכמ]. קי בזהינס'מ טיקוצ"ש על השינויים בלוחות הגרי"במ

 .ז אות כב"שם פצ "אול .41

 .צו אות ח' ר פ"ח ש"בא .42

א ברכה רבי ישראל "ר היש"וכן נהג אדמו. ז אות כב בביאורים"צ פ"אול .43
 .א"אבוחצירא זיע
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ÂÈ�È˘ ,ÈÚÂ"‰ÏÈÏ· ¯ÂÚÈ� ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈÂ ‰�È˘ È„ÈÏ ‡Â·È Ê, È„Î 
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· ¯ÙÒÏ .]‚ ‡Â‰Â" Î ‰˙È‰˘ ‡¯ÒÈÒ ˙ÏÙÓÏ ¯ÎÊ

‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ,Ú"Ì„¯�Â ÛÈÈÚ˙�Â ·ÏÁ ÂÏ ‰�˙�˘ È[. 

Â˜‰ ˙‡ Â˙ÓÏ‚¯‰ Ì„Â˜ , ÈÓÈ ˙˘˘ ÍÂ˙ ‡Â‰˘ ÏÎ·¯  .כו
ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÂÏÈ·‡ ,Ò‡ÂÈ ·¯Ú· Ì‚ ıÂÁ¯Ï ¯Â" „Ú Ë

Í˘Á˙˘.44Ô�Âˆ· ÂÏÈÙ‡Â .45  ÌÈ˘Ï˘ „Ú ˙¯ÂÙÒ˙· ¯ÂÒ‡ ÔÎÂ
ÌÂÈ.46 ‰ÎÈ˘ÁÏ ÍÂÓÒ ıÂÁ¯Ï ÔÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ.47  ¯‡˘ Ï·‡ È�È�Ú

Í˘Á˙˘ „Ú ÔÈ‚‰Â� ˙ÂÏÈ·‡.48 Í¯ÂˆÏ Ò·ÎÏ ¯˙ÂÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
ÂÈ"Ë ,˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ˜¯ Ò·ÎÏ ¯‰ÊÈÏ ·ÂËÂ, ¯ÎÈ� ‡‰È˘ È„Î 

Ï‚¯‰ „Â·ÎÏ ‡Â‰˘.49  

ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ˙ÂÏÈ·‡ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ ÏÁ Ì‡ ,Ï ¯˙ÂÓ ¯ÙÒ .כז

                                    
 .י בדעה ראשונה בסתם"ע תקמח ס"כ מרן השו"כ .44

 .ח"צ סקכ"ש בשעה"וע, ח"ב סקל"מ .45

ולא , ל מבטל ממנו אלא גזירת שבעהשהרי אין הרג, ו"ב שם סקל"מ .46
 .גזירת שלשים

ץ שהורה שאם " כתב בשם התשב]שצט' ד סי"יו[י "ובב. א"ע שם בשם י"שו .47
 ואז , כיון שהיה זמן שחיטת פסח,שי לימי אבלו בערב פסחיאירע יום ש

ולפנינו לא . [לות נוהגת בוי אין אב,בימיהם היו קורין הלל והיה יום טוב
. לא סמך ולא ראיה ואין לדבר זה: י"ז מרן הב"וכתב ע]. ץ"מצאתיו בתשב

ז "ועפ. ז"ץ ויש לסמוך ע"ז כהתשב"ה באו"א כתב בדרכי משה שכ"והרמ
, בערב פסח מותר בכל אחר חצות ש]ג"ש� ס[ע "כתב בהגהותיו לשו

ך שתמה לפי מה שציינו "ש בש"וע. דהיינו מזמן שחיטת הפסח ואילך
 ששם לא הותר אלא סמוך ]ד' סי[ מינץ י"ת מהר"שמקור הדברים בשו

ז "א הוא באו"מקור דברי הרמ, מ"אמנם לפי המבואר בד. לחשיכה
ולא הזכיר שאר ,  איירי ברחיצה]תלב' אבילות סי' הל[ז "ומיהו באו, ץ"ובתשב
 .ע"וצ, דברים

 .ט"ב שם סקל"מ .48

 .ע שם"שו .49
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Ò·ÎÏÂ.50 ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÂ ÂÏÈÙ‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‚‰Â�Ï  ÌÈ˘ÂÏ˘
ÌÂÈ,51Â ÂÏÈÙ‡ÔÈÓÁ· .52Â ˙Ú„ÏÂ˘‰ Ô¯Ó " ÔÓ ıÂÁ¯Ï È‡˘¯ Ú

¯˜Â·‰.53Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ " ‡˙ÂˆÁÓ ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ.54  Ì�Ó‡
 ¯˜Â·‰ ÔÓ ¯˙ÂÓ ¯Ù˙Ò‰Ï]‡˜Â„ ÁÒÙ ·¯Ú· [ÏÎ‰ È¯·„Ï.55  

                                    
 .ח"ע תקמח ס"שו .50

, ויום ערב הפסח עולה לכאן ולכאן, ולפי שמקצת היום ככול, א שם"רמ .51
 .והרי הרגל מבטל ממנו גזירת שלשים

 .ל"ב סק"מ .52

כ גם בכל יום שביעי "א, יום' למנהגינו שאין מחמירין לימנע מרחיצה ל .53
 .מותר לרחוץ מיד בבוקר, ט"פ שלא חל בערב יו"אע

כ אין מותר רק משום "א, יום' א שמחמירין ברחיצה ל"לדעת הרמ .54
ט לא היה "ובשאר עיו, וזה אינו אלא סמוך לרגל',  מבטל גזירת לשהרגל

ד שמותר "א ביו"אמנם בערב פסח כתב הרמ, מותר אלא סמוך לערב
תקמח [ב "ה במ"וכ. ט שאסור במלאכה"לפי שהוא כיו, בכל לאחר חצות

 .]א"סקל
כ לולא מה שהרגל ביטל "וא, ע"לכו' לענין תספורת הרי אסור כל ל .55

אינו ', וכשהרגל מבטל גזירת ל, היה אסור בתספורת מדינא' גזירת ל
א "בלשון הרמ' עי[פ מחצות ואילך "או עכ, מתיר אלא סמוך לערב

 דעל כיבוס שהוא רק ]ה"סק[ר "היטב במאמ' ועי. ]ג"סקכ[צ "ובשעה
אבל על תספורת שאסורה מדינא לא התיר מן , ממנהגא התיר מן הבוקר

ט אלא "דאינה מותרת בעיו', להמחמירין כל לה לענין רחיצה "וכ. הבוקר
, ט אינו מותר אלא סמוך לערב או מחצות"ועל כן בשאר ערב יו, ]מחצות

כתבו , י אחר מחצות ואילך"בהיות ואסור להסתפר ע, אבל בערב פסח
ולענין @@. א"ב סקל"והובא במ, הפוסקים שנכון שיסתפר קודם חצות

, ליטלם בערב פסח קודם חצותפ שלכתחילה יש "הנה אע, נטילת צפרנים
כ "וא, מ אין איסור ליטלם אחר חצות" מ]ה"תסח סק[ב "כדמשמע במ

אפשר שאין זה דומה למה שהתירו להקדים התספורת מן הבוקר בערב 
בזה התירו להקדימה קודם , דתספורת שאסורה לאחר חצות מדינא, פסח
 אבל ,פ שמצד דחיית הרגל היה ראוי להתירה רק מחצות"אע, חצות

פ שלכתחילה יש ליטלם "אע, נטילת צפרנים שאינה אסורה אחר חצות
ש "ודעת הגר. אין בזה משקל להתיר לקוצצן קודם חצות, קודם חצות
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כ גם "א, מ"ע שהתיר נטילתם בחוה"דלדעת מרן השו, א"דבילצקי שליט

ז אין להתיר "ולפ, מ"דלא עדיף מחוה, בערב פסח אחר חצות אין איסור
שהרי אינם , ילותו היום לנוטלם בבוקר ערב פסחלמי שיצא מאב

, רק סמוך לו' והרגל מבטל ממנו גזירת ל, כתספורת שאסורה מחצות
ל נמי דערב פסח "וס, מ"א שאין נוטלין צפרנים בחוה"אבל לדעת הרמ

ודמי לתספורת שיש , כ אין ליטלם אז"א, מ"אחר חצות דינו כחוה
 .ועיין. כבר משחריתלספר , להתירה למי שיוצא מאבילותו היום

שאין רגל מועיל לבטל גזירת תספורת התלויה בגערת , ט"ע תקמח ס"שו .56
 .חביריו

וכאשר הרגל מבטל . מותר' אם גערו בו אף ביום ל ש]ד"סקל[ב "במ' עי .57
כ תועיל בו "וא', ל שהרי הוא כאילו ערב הרגל הוא יום ל"י', גזירת ל
: ל" וז]'ז' � סי"ת מהרי"בשו, ד מצרי�"אב[י 'י פראג"וכן נראה מדברי מהר, גערה

ולא עוד אלא כיון דקיימא לן דיום שלשים הוי כלאחר שלשים ומותר 
מהניא ביה , אם חל ערב הרגל ביום שלשים, להסתפר בו על שאר מתים

ומסתפר בו ושפיר קרינן ביה אחר , גערת החברים על אביו ועל אמו
].  שהביא עוד מי שהקל כן]כה'  סיד"א יו"ח[א "ע ביבי"וע. [כ"ע. שלשים

כל שלשים יום : ל"שכתב וז,  לא משמע כן]ה"ד שפט ס"יו[ע "אמנם בשו
. ואפילו הוא של פשתן, והוא שיהא לבן וחדש, אסור ללבוש בגד מגוהץ

 ויגערו בו ,אסור עד שיגיע הרגל אחר שלשים, ועל אביו ועל אמו
רגל לא מהני גערת פ שהגיע ה"דאע, ומשמע בהדיא. כ"ע. חביריו
ה "וכ, ]ד"ד שצ ס"יו[א "וכן דקדק הגרע. 'כ הגיע הרגל אחר ל"אא, חביריו

ת שמש צדקה " שהביא משו]א"תקמח סקי[ת " ובשע]קנד' ב סי"ח[בזרע אמת 
גזרת ביטל כ "הו וי,ה ביטל ממנו גזרת שבעה" ור,ה"אביו בערשאם מת 

שעדיין לא שלמו ,  מהניפ שגערו בו חבירי בערב סוכות לא"אע ,שלשים
האבל על י זיין ד"מהרי בשם ]ו"תקמח סק[י "ה בברכ"וכ. שים בפועלושל

סתפר אף שעברו עליו רגל או שני רגלים וגערו בו אביו ואמו לא י
 . עד שיעברו עליו שלשים יום שלמים ויגערו בו חביריו,חביריו
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' סי[ע "ן השוכתב מר, ביום קבורה שהוא יום ראשון דאבילות מן התורה .58
לא , נקבר בלילה' דאפי ]ז"סקט[ב "ש במ"וע.  שאין מניחין בו תפילין]ה"לח ס

והביא , ב שיניח"מ כתב המ"ולענין חוה. יניחו האבלים תפילין ביום
אם , ויש לדון לענין ערב פסח אחר חצות. ש"ע, ג שפקפק בזה"מהפמ

יש שרצו ללמוד ו. או כשאר ימות החול, מ ויניח בו תפילין"דומה לחוה
ל דאין אבילות נוהגת בערב פסח אחר "א הנ"ץ והרמ"מדברי התשב

דאין אבילות , מ"דגם לענין הנחת תפילין דומה ערב פסח לחוה, חצות
ץ נאמרו במי שחל שישי שלו "אמנם הנה כל דברי התשב. נוהגת בו

שמדבר במי שחל יום שביעי , ע"ד השו"א איירי ע"וגם הרמ, בערב פסח
דהלא , והחילוק מבואר, אבל לא ביום ראשון, ותו בערב הפסחשל אביל

ז "ובזה לא שמענו שחידשו האו, ת"יום ראשון דאבילות הוא מה
הלא אמרו דהקובר מתו , ואדרבה, ט"ץ דערב פסח חשיב כיו"והתשב

, שעה אחת בטלה ממנו גזירת שבעה' אם נהג אבילות אפי, קודם הרגל
חג הפסח נוהגת אבילות לפוטרו ומבואר דגם שעה אחת קודם כניסת 

מ דעת "ומ. מ שאין אבילות נוהגת בו"ולא חשיב כחוה, מגזירת שבעה
גם , ץ מקור וסמך"ש שאין לדברי התשב"דמלבד מ, ע מבוארת"מרן השו

בחל שישי ' ואפי, ט אינו רוחץ עד שתחשך"שבכל ערב יו ]י"תקמח ס[פסק 
ז אין מקור "ולפ.  הרגלש בחל יום ראשון שלו בערב"וכ, ט"שלו בערב יו

, ז"ע בכ"וצ. ל להתיר הנחת התפילין בערב פסח אחר חצות"מהנ
  .ל"ואכמ

פ כאילו בועל "בירושלמי שכל האוכל מצה בער' ועי, ב"א תעא ס"רמ .59
וגם , משום שכלה אסורה לבעלה בלא שבע ברכות, ארוסתו בבית חמיו

]. מנאוםבראשונים ש' עי[, קודם אכילת המצה מברכים שבע ברכות
כמבואר , ל כדי שיאכל מצה בלילה לתיאבון"פ שהטעם בדברי חז"ואע

מ גם מי שיודע בעצמו שיאכל בלילה לתיאבון "מ, .]פסחי� יג[במאירי 
 כדי שיהא היכר ]מ"ו מחו"פ[ם כתב "והרמב. אסור לו לאכול בערב פסח

 .]א"סקי[ב "והובא במ, לאכילתה בערב
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ואסיר למיכל מצה מבעוד יום מקמי : ]פסחהלכות [ג "זה לשון הבה .60

כדי שיהא , שנאמר בערב תאכלו מצות, דליקדיש ואומר הגדה והלל
ה בלשון זו "וכ.  משמו]ש�[ץ גיאות "וכן הבוא ברי. כ"ע. חביב עליו
, ]לה' ב סי"ח[ ובספר האורה ]הלכות פסח[ ובספר הפרדס ]סימ שע[י "בסידור רש

דאין האיסור אלא , ומשמע מלשון זו. ]יט' סי[י "רשובספר איסור והיתר ל
אבל לא מבואר בהדיא אם הוא מתחילת היום או , ולא מן הלילה, ביום

משמע " מבעוד יום"ואמנם כמדומה שהלשון [, רק משש שעות ולמעלה
דעת , ונחלקו בדבר רבותינו הראשונים]. קצת דהוא בחצי השני של היום

שאז נאסר החמץ , אלא משש שעות ולמעלה שאין האיסור [..]ה "הרז
, וכן הוא בהדיא בספר המכתם, באכילה ואז נחשב כארוסתו בבית חמיו

פסח ' הל[ובכלבו , א"ובדברי תלמיד הרשב, ]ז"ג ס"פסחי� פ[ש "ובדברי הרא
 בדעה ]קיד' פסח סי' הל[כ האורחות חיים "וכ, ]א"ה ח"נ[וברבינו ירוחם , ]מח' סי

ז בירושלמי דרבי לא "שהרי אמרו ע, יארו הראשונים הטעםוב. ראשונה
י בן בתירא דהכשיר שחיטת "ל כר"משום דס, הוה אכיל מצה כל היום

גם אכילת , כ לדידן דאינו נשחט אלא מחצות"וא, הפסח מן הבוקר
בדפי : ד� טו[ן במלחמות "הרמבאמנם @@. המצה לא נאסרה אלא מחצות

שאמרו שרבי לא , דקדק כן מן הירושלמיו,  כתב לאסור כל היום]�"הרי
ב דשחיטת הפסח כשרה מן "ל כריב"היה אוכל מצה כל היום משום דס

ומשמע , פ"או מצד תענית בכורות בע, או משום שהיה איסטניס, הבוקר
, ן"ן בחידושיו דחה ראיית הרמב"והר. [דהאיסור מתחילת היום, ודאי
, כדאית ליהזה כל חד ותלוי ב, ש בירושלמי הוא משעת איסור חמץ"דמ
כ לאכול מצה כל "אסור ג, י בן בתירא שאסור לאכול חמץ כל היום"ולר
אבל לדידן , ה אמרו שם דלא היה רבי אוכל מצה כל היום"ומש, היום

שעות ' דלא אסרינן חמץ אלא מחצות ולמעלה מדאורייתא או מסוף ד
ן "וכדעת הרמב]. אף מצה לא נאסרה אלא מאותו זמן ואילך, מדרבנן
מ שאינו אלא "פ שהביא תחילה דעת בעה"אע[ם חלוואה "כ מהר"כתב ג

מדקאמר והוכיח שהמצה אסורה כל היום , ]משש שעות ולמעלה
ל "ואם אינו אלא משש שעות ולמעלה הו, בירושלמי סתם ערב הפסח

ש "וכן הוכיח ממ. וכמו שאמרו גבי מלאכה, לפרושי מחצות ואילך
ום הא דאמרו דהוי כבועל ארוסתו בירושלמי דרבי לא אכיל מצה מש

ב דמכשיר שחיטת הפסח מן "ולא אכל חמץ משום דריב, בבית חמיו
ותירצו דלא אכיל , ב"והקשו דהלא רבי אינו תלמידו של ריב, הבוקר
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' דלמאי דאמרי, ומוכח, או משום דהוי איסטניס, משום תענית בכורות

הוקשה לן דלא אכיל מצה משום דהוי כבועל ארוסתו בבית חמיו לא 
מ "וכ, ז"ה בפסקי ריא"וכ. מ דלזה כל היום במשמע"ש, דליכול מחצות

ובספר אוהל מועד , ש שאנץ שכתבו דאפילו קודם למנחה אסור"ר' בתוס
והכל מחמירין שלא לאכול : ה וכתב" הביא דברי הרז]שער הפסח אות ד[

 וכן. ד בכלל האיסור"נראה שכל יום י וגם מהירושלמי, מצה בכל היום
ן מן "ן לראיית הרמב"ודחה דחיית הר, ]במאמר חמ# שלו[ץ "הסכים הרשב

]. ק"ז בקש"והובא כ. [ף"ה דעת הרי"ומבואר מדבריו שם שכ, הירושלמי
ן "ן דחה לראיית הרמב"ושהר, ל"ן הנ"ה והרמב"י הביא מחלוקת הרז"ובב

 כתב שמדברי ]ב"ו מחמ# ומצה הי"פ[וסיים שהרב המגיד , מהירושלמי
א משעת "ושם הביא הרב המגיד שי. ם נראה שהאיסור כל היום"בהרמ

 .ם נראה שהוא כל היום"וכתב שמדברי הרמב, איסור חמץ ואילך

א דאסור "וכן משמע בלשון הרמ.  בשם האחרונים]ב"תעא סקי[ב "ה במ"כ .61
" בכל הלילות"ויש שרצו להוכיח מלשון המשנה ש. ד"לאכול מצה ביום י

אמנם . משמע דבלילה מותר לאכול מצה, "מצהחמץ ו"אנו אוכלים 
לילות הפסח ' דהלא בז, בדווקא" כל הלילות"כ אין הלשון "לכאורה ע

 .כ אין אוכלין חמץ"ג

ויש שרצו . [א בדעה שניה" בשם י]קיד' פסח סי' הל[כ האורחות חיים "כ .62
משמע , "שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה"לדקדק מלשון המשנה 

" בכל הלילות"אמנם נראה שאין לשון .  האסור באכילת מצהדאין לילה
ז "ועכ, שאסורין בהם באכילת חמץ, לילות הפסח' דהלא איכא ז, בדוקא
צו ' ר פ"ש[ח "בבאוהנה @@]. ומצה" חמץ"אנו אוכלין " בכל הלילות"קתני 
ג "ח[ובספרו רב פעלים ,  כתב לאסור אכילת המצה גם מן הלילה]אות כב

וערך חק יעקב ר וה"ח והא"ץ והב"ן והרשב" כתב שדעת שהר]זכ' ח סי"או
אבל האורחות , וכן הוא משמעות הירושלמי, ד"בליל יהשלחן להתיר 

מצה : ל" וז]ו"תעא סק[שכתב , א"וכן יש לדקדק מדברי המג, חיים אסר
.  דשמא מצה היא, כל היוםרב פסחכלה בעוכפולה ונפוחה אין לא

דדוקא ביום , ומשמע מזה. ל"עכ. לאכול מצהג מותרין "ומשמע דביום י
: ן סיים בלשונו וכתב"הרמבוהנה @@. ד אסור"אבל בליל י, ג התיר"י
נעשית לו מצה כארוסה בבית , שכיון שביעור חמץ בלילה, והטעם לזה"

ן "וברב פעלים דקדק מזה שדעת הרמב, כ רבינו דוד בלשונו"וכ". חמיו
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פ " דבר הסיק שם שאעוסוף. ד"אכילת מצה גם בליל ילאסור 

וגם מן הלילה אסור לאכול , מ למעשה אין להקל"מ, שהאחרונים הקילו
ם חלוואה והרב המגיד כדעת "ויש שכתבו דגם דעת מהר. מצה

נראה שזה אמנם @@]. י יש שכתבו כן"ואף בדעת רש[, האורחות חיים
ם חלוואה והרב המגיד וכן שאר הראשונים "כ מהר"דכל מש, אינו

כוונתם , "כל היום"ונקטו בלשונם לאסור , ן"שיטת הרמבהעומדים ב
אבל בודאי אין , ה שלא אסר אלא מחצות ואילך"לאפוקי מסברת הרז

ל ודעימיה אין ראיה "י הנ"ש שמדברי רש"וכ. [כוונתם לאסור מן הלילה
ונראה שהדבר מוכח מתוכו ]. ל"ואדרבה קצת משמע להיפך וכנ, כלל

מרו שלביאור אחד לא היה רבי אוכל שהרי א, מראייתם מן הירושלמי
לא יאכל בלילה , ואם יאכל ביום, ביום ערב פסח משום שהיה איסטניס

והלא שני טעמים אלו אינם שייכים , או משום תענית בכורות, לתיאבון
, ולא שלא לאכול גם מן הלילה, אלא שלא לאכול משחית ואילך

וגם ברב [, ז"זלז ללמוד מהם זמן האיסור מ"ן דימה הטעמים זל"והרמב
כ ברור "וא, ]ה משמעות הירושלמי דבלילה מותר"פעלים הסכים שכ
ולא מן , אינו אלא מעמוד השחר ואילך" כל היום"דגם להאוסרין 

ן ורבינו דוד שכיון שביער "כ הרמב"דגם מש, ל"ודאי יז "ולפ@@. הלילה
שכתב , ה"היינו רק להשיב לדברי הרז, החמץ מן הלילה נעשית כארוסתו

ולזה , לא חשיבא ליה המצה כארוסתו עד שעת איסור חמץ בחצותד
שפיר יש לחושבה גם , כתבו דכיון דמתחיל בביעור החמץ מן הלילה

דפשיטא , אבל לא היתה כוונתם לאסור מן הלילה, בשחרית כארוסתו
' וכמו שהוכיחו מן הסתמות שלא פירשו בגמ[, ג היה להם לפרש"דכל כה

ואין , ]הוכיח מדלא פירשו דגם הלילה אסורכן יש ל, דרק מחצות אסור
לנו מקור לחדש בדעתם שנטו מפשטות הירושלמי ומדעת שאר 

דדעת האורחות חיים לאסור מן , ונמצא. ראשונים שהתירו בלילה
פ שיש קצת משמעות כן בדברי "ואע, הלילה היא דעת יחידאה ממש

ל "ן והראשונים דס"מ אחר שהדבר נראה ברור דגם הרמב"מ, א"המג
, אלא מעלות השחר דוקא, כוותיה לא סבירא להו לאסור מן הלילה

צ "ודאי א, והרבה ראשונים נקטי דגם ביום אינו אסור אלא מחצות ואילך
 .להחמיר בדרבנן לאסור גם מן הלילה

 .ע שם"שו .63
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 .א שם"רמ .64

וביאר שם שמה שאין יוצאין בה בפסח הוא , ג אות ג בביאורים"צ פי"אול .65
אבל היא עצמה ,  הדברים המעורבין בה מבטלין טעם המצהמצד ששאר

כ מצה שנילושה מעיקרא במי פירות אינה לחם "משא, לחם עוני כתיקנו
 .ט"צ תסא סקכ"ע בשעה"וע. עוני כלל

 איתא ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד :]צט[בפסחים ' בגמ .66
משש שעות הלא חמץ אסור , מה יוכל לאכול' והקשו בתוס. שתחשך
כדאיתא בירושלמי דהוי , כ אסור לאכול בערב פסח"ומצה ג, ולמעלה

ותירצו דיוכל לאכול מצה עשירה שאין . כבועל ארוסתו בבית חמיו
ה דהוי "דה, א"וכתב המהרש. ומותר לאוכלה בערב הפסח, יוצאין בה

וכתב . שהרי אין יוצאין בהם ידי חובה, מצי לאוקמא בבציקות של נכרים
, דמצה עשירה דוקא שרי משום דטעם אחר היא, דיש לחלקא "מהרש

כ "וע, מ טעם מצה הן"פ שאין יוצאין בהם מ"אע, אבל בציקות של נכרים
וכן משמע קצת [, א"ומבואר מדברי מהרש. אסור לאוכלן בערב פסח

אם , ח"דאף במצה שאין יוצאין בה יד, ]שלא העמידו כן' מדברי התוס
צ "ובאול. פ"ין בה אסור לאוכלה בערהיא באותו טעם של מצה שיוצא

דאין אנו דנים על כל מצה ',  כתבו לבאר בזה בדעת התוס]ג אות ד"פי[
ואם היא , אלא על מין המצה, ח או לא"ע אם יוצאין בה יד"ומצה בפ

ולכן מותר לאוכלה , ע מלחם עוני דמצת מצוה"היא מין בפ, מצה עשירה
מ אסור "ין יוצאין בה מאף שא, כ מצה שהיא לחם עוני"משא, פ"בע

 מבואר שיש להעמיד איסור ]ש�[אמנם בדברי המאירי . פ"לאוכלה בע
ל דאין "ומבואר דס, המשנה או במצה עשירה או בבציקות של נכרים

. ח"כל שאין יוצאין בה יד, איסור לאכול מצה שבטעם מצה של מצוה
ת מפני חמץ  אמרו דאין מביאין תודה בחג המצו:]פסחי� יג[' בגמוהנה @@
, ומשום דמביא קדשים לבית הפסול, ד"ביום י' ומוקמינן לה בגמ, שבה

 דהלא גם מצד המצה ]פסחי� ש�[ח " והצל]ז"ז תסח סק"מש[ג "והקשו הפמ
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שהרי בערב הפסח אסור לאכול גם , שבה יש לאסור להביאה בערב פסח

נו ח כתב ליישב דבאמת אי"והצל. כ נמצא ממעט זמן אכילתה"וא, מצה
איסור אכילת מצה שכיון ש, ממעט זמן אכילת לחמי התודה שהן מצה

 לא העמידו במקום מצות עשה של אכילת ,בערב פסח הוא רק מדבריהם
פ דמי לבועל ארוסתו בבית "דאיסור מצה בע, ז"ג כתב כעי"ובפמ. קדשים
אבל , דומיא דארוס וארוסתו, וזה שייך דוקא במצה של רשות, חמיו

ולכאורה היה מקום . כ רשאי לאוכלה"וע, אין זה שייךבמצה של קדשים 
כ מדינא "א, ח בפסח"דכיון דמצה של זבח אין יוצאין בה יד, ליישב בקל

. ונמצא שאינו ממעט זמן אכילתה כלל, מותר לאוכלה בערב הפסח
נראה דלא סבירא להו , ח"ג והצל"ולכאורה ממה שלא תירצו כן הפמ

יש לאסור לאוכלה , עם המצה שוהדכיון שט, א"ש מהרש"אלא כמ, הכי
ומיהו נראה דאין זה . פ שאין יוצאין בה בליל הסדר"בערב פסח אע

דמצד מיעוט זמן המצה אין , א"ה יש ליישב גם באופ"דבלא, מוכרח
, שהרי בידו לעשותן גם לשם מצה, ד ניסן"לקבוע שלא יביאו תודה בי

 בשוק רשאי לענין האופה לחמי תודה דאם עשאן למכור' וכמבואר בגמ
כ גם "וא, ח משום דמהני לעשותם לשם זבח ולשם מצה"לצאת בהם יד

ל דמה שלא כתבו לתרץ כן "ועכצ, ח"ג והצל"זה ישוב לקושית הפמ
ואין כוונתם לשלול תירוצים , משום דחדא מתירוצי האמת נקטי

' ומדברי התוס, פ בדברי המאירי מבואר בהדיא דשרי"ועכ. [האחרים
 ].קשה להוכיח דאסור

, ובטעם הדבר כתבו שם לבאר. ג אות ד ובביאורים שם"צ פי"אולה ב"כ .67
שבדין שימור דמצה נחלקו הראשונים אם פירושו שימור לשם מצת 

ומדברי רב האי גאון יש , או שפירושו שימור המצה שלא תחמיץ, מצוה
וכן יש לפרש בדברי , לדקדק שסובר שדי בזה ששומרה מן החימוץ

דשומרין ' ש בגמ"שכתב גבי מ, ף" מדברי הריוכן נראה, ם"הרמב
, כ"וא. ש"ע. דהיינו ליזהר שלא יבואו עליהם מים, העומרין לשם מצה

אלא לשמור שלא , להראשונים דהשימור אינו כוונה חיובית לשמה
ס "לפי שסו, נמצא שיוצאין גם במצה זו שלא לעשתה לשמה, תחמיץ

ועל כן אסור לאוכלה , חכ מדינא יוצאין בה בפס"וא, שמרוה מן החימוץ
 דמצה .]לח[דהנה אמרו בפסחים , ב"הדברים צומיהו @@. בערב פסח

דדרשינן ושמרתם את , העשויה לשם לחמי תודה פסולה למצת מצוה
יצאה זו שאין משתמרת לשם , "לשם מצה" מצה המשתמרת -המצות 
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 ]ח"ו מחמ# ומצה ה"פ[ם "ונפסק להלכה בדברי הרמב, מצה אלא לשם זבח

 אין יוצאין בהן ,חלות תודה ורקיקי נזיר שעשה אותן לעצמו: ל"וז
 היא , בלבד"לענין מצה" מצה המשתמרת ,שנאמר ושמרתם את המצות

 הרי , ואם עשאן למכור בשוק. אבל זו משתמרת לענין הזבח,שיוצאין בה
 , דעתו שאם לא ימכרו,שהעושה למכור בשוק, זה יוצא בה ידי חובתו

,  ומוכח מזה."לשם מצה"א בשעת עשייתן שמרן  ונמצ,יאכל אותן
ולא רק בשימור , דצורת השימור היינו דוקא בכוונה חיובית לשם מצה

, שהרי גם במצות הנעשות לשם זבח שומרן מן החימוץ, שלא תחמיץ
ואם ". לשם מצה"דאין יוצאין בהם משום דלא נשתמרו ' ואמרו בגמ
אין , ור אלא מן החימוץצ שימ"שא, ף"ם והרי"ל בדעת הרמב"נפרש כהנ

הביאו צ "ובאול@@. מצה המשתמרת לשם זבח' ט פסלו בגמ"מובן מ
דאם עשאן למכור בשוק יוצא בהן , ל לענין חלות תודה"הנ' דברי הגמ

י ידי "ופירש, משום דאמר אי מזדבני מזדבני ואי לא איפוק בהו אנא
ם נראה שהיתה לו גירסה אחרת "וכתבו שמדברי הרמב, חובת מצה

והיינו שאם לא , "איכול אנא"אלא " איפוק בהו אנא"ולא גרס ', גמב
אלא לשאר ימי , ולאו משום מצת מצוה, יאכלם הוא בפסח, ימכרו
ם דענין השימור אינו כוונה חיובית לשם "ל להרמב"ומשום דס, הפסח

, ב"אמנם הדברים צ. ד"עכת. אלא שמירה מן החימוץ בלבד, מצת מצוה
ט מצה המשומרת מן החימוץ "קר הקושיא משאין בזה כל ישוב לעי

, ח"שלא היתה בה כוונה חיובית לשם מצה דפסח פסולה לצאת בה יד
ולא בעינן שום כוונה חיובית שתהא , ס היא שמורה מן החימוץ"הלא סו

ם "יף והרמב"דמשמע מדברי הר, ל בזה"צואשר @@. לשם מצה
שבזה [, והקמחקאי על השימור החיטין , שהשימור אינו אלא מן החימוץ

אבל לעולם בשעת לישה בעינן שימור לשם מצת מצוה , ]דיברו שם
. ט דמצות שנשמרו מן החימוץ ולא נעשו לשם מצה פסולות"וה, דוקא

מ בעינן כוונה "מ, ל דאף דלא בעינן כוונה לשמה לשם מצת מצוה"נ י"א
, ולא סגי בשמירה מן החימוץ בלא כוונה, "לשם פסח"דשומר מן החימוץ 

דמצות , נמצאומעתה @@. ש" ע]בדיני אפית המצות[כבר עמדנו בזה לעיל ו[
ולא נעשו בכוונה לשם מצת מצוה ולא , שנעשו בשמירה מן החימוץ

וכגון כשפירשו שנעשות רק לצורך ערב פסח כדי [, בכוונה לשם פסח
כ יהא "וא, ע"ח מצה לכו"אין יוצאין בהן יד, ]ב"שלא יאכלו חמץ וכיו

ע אם יש הכרח להטיל "וגם להמבואר צ [.בערב פסחמותר לאוכלן 
ף "ולומר דלדעת הרי, מחלוקת בין הראשונים בעיקר דינא דשימור
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אחרי שעל כרחנו גם לדעתם יש , ם אינו אלא שמירה מן החימוץ"והרמב

ולכל היותר יש חילוק בין הראשונים אם [, צורך בכוונה חיובית מסויימת
או שצריך כוונה לשם , ק לליל הסדרוהיינו ר, צריך כוונה למצת מצה

פ שכבר כתב כן בערוך השולחן "ואע, ]והיינו לכל ימות הפסח, פסח
ע מדינא "הרי הדברים צ, ף לשאר ראשונים"ם והרי,לחלק בין הרמב

צ טעם אחר לאסור "עוד כתבו שם באול, מ"ומ@@]. ל"וכנ, דלחמי תודה
פ שאין "אע, נישכיון שהיא מין מצה דלחם עו, מצות אלו בערב הפסח

, וכמו שנתבאר לעיל, יש לומר שנאסר לאוכלה בערב פסח, יוצאין בה
ל "אמנם במאירי מבואר דלא ס, א"שיש לסברא זו מקור בדברי המהרש

 .ע"וצ. כסברא זו

 .רמח-ת בית דוד סימן רמז"ובשו, כז' ג סי"וברב פעלים ח, ח שם"בא .68

 .צ שם"ואול, ט"צ סקי"כ ושעה"ב שם סק"מ' עי .69

 .צ שם"ובאול, כ"צ תסח סק"שעה' עי .70

 .ג"ב סקי"ב ובמ"א תעא ס"רמ .71

תנב [ל "בבה' ועי, ח אות יג"צ פ"ה באול"וכ, ה"צ זללה"ר הגרב"בשם מו .72
 .כ בזה לענין הגעלת כלים" ובאחרונים מש]ה שאי"ד

 .ש"ע, ב"תמז ס .73
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È˘Ú ‰ˆÓ Ì‚ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡ ÍÏÈ‡Â ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘Ó , ÔÎÂ¯‰ .לז
˙Â˜¯ÈÂ ˙Â¯ÈÙÓ ÂÒÈ¯Î ‡ÏÓÈ ‡Ï.74  ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ÔÎ ÏÚÂ

‚ ÏÂÎ‡Ï"ÂÙ˙ Â‡ Ê¯Â‡ ÎÈÁ-‰Ó„‡ÍÏÈ‡Â ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘Ó  , Ì‰˘
ÌÈÚÈ·˘Ó‰ ÌÈ¯·„ . ÏÎ‡È ‡Ï ÌÏÎÂ‡Ï Í¯ˆ� Ì‡Â Ì‰Ó ‡Ï‡

· ¯ÂÚÈ˘Î-30 Ì¯‚.75  

ÂÚ˘ ·Â˘ÈÁ· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ÂÚ„· ÈÂÏ˙ ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ ·Â˘ÈÁ˙  .לח
˙ÂÈ�ÓÊ ,Ú ‡Â‰˘" Í˘Ó ˜ÂÏÈÁ ÈÈÏ ÌÂÈ‰"˙ÂÚ˘ · , Â˜ÏÁ�Â

‰ ·˘ÁÏ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ÌÂÈ
]‰Ú Â‰Ó ˙ÂÚ„· ÈÂÏ˙ ‰Ê Ì‚Â"‰ˆ Â‰ÓÂ ˘"Î[ , ˙ÁÈ¯ÊÓ Â‡

‰˙ÚÈ˜˘ „Ú ‰ÓÁ‰ , ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÔÈ„‰ Ì‚Â ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘Ó
 ·¯Ú·ÁÒÙ ,˙ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ , ‡Â‰ Ì‡ ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ÚÓ‰"˘ 

ˆÏ‰"Î , Â‡ ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘‰ÚÈ˜˘Ï ‰ÁÈ¯ÊÓ .ÙÏÂ" ˘¯Ù‰ ÔÈ‡ Ê
‰Ê ÔÈ�ÚÏ ˙ÂËÈ˘‰ ÔÈ· ÏÂ„‚.76 

                                    
 .א"ע תעא ס"שו .74

 .ג אות ה בביאורים"צ פי"אול .75

ונמצא דרביע היום [כ "ש לצה" אם נחשב שעות היום מעהמשום שגם .76
שעות קודם ' שהוא רק מג, מ כנגד זה מתאחר זמן האיסור"מ, ]גדול יותר

ונמצא דרביע היום [, וכן אם נחשב שעות היום מזריחה לשקיעה. כ"צה
שעות קודם ' שהוא ג, מ כנגד זה זמן האיסור מוקדם יותר"מ, ]קטן יותר
 והשקיעה 6:20ב הזריחה "יום פסח בשנת תשעדרך משל בו. השקיעה

שהם ,  שעות13-כ אורך היום כ"א, ואם נחשב מזריחה לשקיעה, 7:06
,  דקות11- שעות ו3- דקות שהם כ191ורביע מזה הוא ,  דקות765

. 3:55-נמצא סוף שעה תשיעית ב, וכשנקדים שיעור זה מן השקיעה
 לעיקר דעלות וננקוט[אמנם אם נחשב מעלות השחר לצאת הכוכבים 

 דקות אחר 27-וצאת הכוכבים הוא כ,  דקות קודם הנץ72השחר הוא 
ואורך כל ,  דקות99נמצא שנוספו לאורך היום , ]7:33בשעה , השקיעה

 3.5-שהם כ,  דקות216ורביע מזה ,  דקות864-כ כ"ש לצה"היום מעה
ולא קודם [ שעות קודם צאת הכוכבים 3.5כ יש לחשב "וע, שעות
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 ÁÒÙÏ ‰Ê ¯˘· ‰Ó‰· ¯˘· ÏÚ ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È.77 .לט
ÌÈ‚„Â ˙ÂÙÂÚ· Ì‚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯‰ÊÈÏ ·ÂËÂ.78  ˘ÂÁÏ ÔÈ‡ ‰˘‡·Â

‰ÊÏ ,‰Ï˘ ¯˘·‰ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ , Â�È‡˘ ¯·„ ˘È„˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â
ÂÏ˘.79

 

ÂÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ıÓ˜È ‡Ï"Ë80ÊÁ Â¯Ó‡˘ "Ï81  ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ÏÎ .מ
ÂÎ ÂÏ ÔÈ·Âˆ˜ Ì„‡ Ï˘ ,'˘Â ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ıÂÁ ˙·

ÂÈÂ"¯Â Ë"Á,82È˘‰ ¯ÓÂ‡˘ " È�‡Â È· Â�ÈÓ‡‰Â ÈÏÚ ÂÂÏ ˙
                                                                                  

ולא יתכן לחשב , כ"ש לצה"לא עתה מחשבין היום מעהדה, השקיעה
ונמצא , ]ולחשב זמן רביע היום מהשקיעה, כ"ש לצה"שעות היום מעה

אמנם . [וכמעט שאין הפרש בין החישובים, 3:57-דזמן שעה תשיעית ב
] בדקות שוות[ דקות אחר השקיעה 72שהוא , ת"כ דר"אם נחשב כפי צה

-ואורך כולו כ,  דקות144פו ליום נמצא שנוס, 8:18כ הוא "ונמצא דצה
, ת"כ דר"ואם נקדים שיעור זה קודם צה',  ד227ורביע ממנו ',  ד909

רנא [ח "בכה' ועי]. ת"אמנם המנהג דלא כר. 4:31נמצא דשעה תשיעית 
 שכתבו לעיקר לחשב השעות ]בביאורי�' ז אות ט"ב פט"ח[צ " ובאול]ה"סק

,  שהארכנו בענין זה לעילועיין במה, מעלות השחר לצאת הכוכבים
ואפילו , ת"דלדידן דבהכרח מקילינן בכמה פרטים נגד דברי ר

נמצא שבהכרח נחשב , ל לחוש לדבריו"ולא אמרינן נמי סב, בדאורייתא
. כ לא יבוא זמן חצות היום בזמנו"דאל, שעות היום מזריחה לשקיעה

ת לא יקשה להם אם יחשבו מעלות השחר לצאת "ודוקא הסוברין כר
 .ע"וצ. כוכביםה

 .ע תסט"שו .77

 .ב"ב סק"מ .78

 .ג אות א בביאורים"צ פי"אול .79

ש תוכחת מגולה על מי " מ]ה ואל"ד[ל "ש בבה"וע. [א"ע תקכט ס"שו  .80
ולא יוסיפו על מה , כ"שמא לא פסקו לו כ, שעושה הוצאה מרובה

 ].שפסקו לו

 .א"ביצה טז ע .81

ובין לו מתשרי עד תשרי חוץ מזונותיו של אדם קצ: ונתנו בהם סימן  .82
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Ú¯ÂÙ.83
 

, �ÚÏÂ ˙·˘‰ „·ÎÏ ‰ÂˆÓ˘ ÂÓÎ ,ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ÏÎ ÍÎ‚‰ .מא
‰ ˘Â„˜Ï ¯Ó‡�˘ '„·ÂÎÓ , ‡¯˜Ó Ì‰· ¯Ó‡� ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ÏÎÂ

˘„Â˜.84ÂÈ ·¯Ú· Ì‚Â " ‰ÊÈ‡ ÂÓˆÚ· ÔÈÎ‰Ï Ï„˙˘È˘ ‰ÂˆÓ Ë
ÂÈ „Â·ÎÏ ¯·„"Ë, ]˙·˘ ·¯Ú· ÂÓÎ[ ,Ú‡Â" ‰ÓÎ ÂÏ ˘È˘ Ù

ÓÌÈ˙¯˘.85 ·Â˘Á Ì„‡ ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡Â ¯˙ÂÈ·, ÔÈ‡˘ ÂÎ¯„ ˙Â�˜Ï 
ÌÈ¯·„ ÔÓ ˜Â˘‰ Â‡ ˜ÒÚ˙‰Ï ˙ÂÎ‡ÏÓ· ˙È··˘, ·ÈÈÁ ˙Â˘ÚÏ 
ÌÈ¯·„ Ô‰˘ Í¯ÂˆÏ ˙·˘‰ ]Â‡ ÂÈ‰"Ë[ ÂÙÂ‚·, ÈÙÏ ‰Ê˘ ‡Â‰ 
Â„Â·Î. ÏÎÂ ‰·¯Ó‰ ¯·„· ‰Ê È¯‰ ‰Ê Á·Â˘Ó.86

 

 Ì‚ Ì‡ ÔÈÎ‰ ˙È¯Á˘· ·¯Ú ÂÈ"Ë, ‰ÂˆÓ ÛÈÒÂÈ˘ ÍÂÓÒ .מב
·¯ÚÏ. ‰Ó·Â ·ÈËÓ˘ ˙‡ ˙Â¯�‰ ÍÂÓÒ ·¯ÚÏ ·È˘Á ‰�Î‰ „Â·ÎÏ 

ÂÈ"Ë ÍÂÓÒ ·¯ÚÏ, ÍÎÂ ‰È‰ ‚‰�Ó Â�È·¯ ‡·‰"Á ÚÈÊ"‡.87
 

ÁÒÙ Ô·¯˜ ¯„Ò ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Á�Ó ¯Á‡.88 Á‡Â" ÔÈÎÏÂ‰ Î .מג
‰ÂˆÓ ˙ÂˆÓ ˙ÂÙ‡Ï,89 ] ¯ÎÊ ¯ÙÂ˘· Ì˘ ÚÂ˜˙Ï ÔÈ‚‰Â� ˘ÈÂ

                                                                                  
, אשי חדשים'ור, בת'וש, למוד תורה'והיינו חוץ מהוצאות ת, י"מתשר

ה "ר רבי מאיר אבוחצירא זצוקללה"וכמו שרמז בזה אדמו. מים טובים'וי
בתשרי נכי חושבנא משמיא יהבו "ל אלוקים עוזנו בלשון -בפיוטו א

 .'וכו, "לנא

 .ב"שם טו ע .83

 .א"ע תקכט ס"ושו, ז"טט ה"ו מיו"ם פ"רמב  .84

 .ג"ב תקכט סק"מ .85

 .ו"ל משבת ה"ם פ"פ הרמב"ע  .86

 .גש אות "ח לך ש"בא .87

, שכן היה הסדר בבית אלוקינו, ב"תנח סק' י סי"א בברכ"מרן החיד .88
ז "ולפ. שתחילה הקריבו קרבן תמיד של בין הערבים והפסח אחריו

 .המתפללים מנחה קטנה נכון שיאמרו סדר הפסח אחריו

ר "ומו. ]פרק ג[ת בזה לעיל "במשנ' ועי, תנח ובפוסקים שם' ע סי"בשו' עי .89
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È·· ÂÈ‰˘ ˙ÂÚÈ˜˙Ï˘„˜Ó‰ ˙ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙Ú· 90[.  „Á‡ ÏÎÂ
‰ ˙·ÈÁÏ ‰ÁÓ˘· ÂÓÎ˘ ÏÚ ÂÈ˙ÂˆÓ ÏËÂ�˘„Â˜.91  Ì˙¯ÊÁ·Â

ıÓÁ Ì‰ÈÏÚ ˘È˘ ÌÈ„‚· ˙È·Ï ÒÈ�Î‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ¯‰Ê� , ÔÎÂ
ı¯‡Ï ÔÈÎÈÏ˘Ó˘ ˜ˆ·‰ ÔÓ ‰·¯‰ ˜·„� ÌÈÏÚ�Ó· , ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ

‰Ê·. 

˘‰ÂÈ „Â·ÎÏ ÔÈÓÁ· ÂÓˆÚ ıÂÁ¯Ï ‰ÂˆÓ"Ë , ÏÏÎÓ ‡Â .מד
ÂÈ ‚�ÂÚÂ „Â·Î"˙·˘ ·¯Ú· ÂÓÎ Ë.92 ÂÓˆÚ ¯‰ËÏ ·ÈÈÁ ÔÎÂ 

Ï‚¯·,93 Â ÏÂ·ËÏ ÊÈ¯ÊÂ ¯È‰Ê ‡‰È „Á‡ ÏÎ ÔÎ ÏÚÂ ÂÓˆÚ ıÂÁ¯Ï
‚Á‰ ·¯Ú· .ÂÈ „Â·ÎÏ ÂÈ�¯ÂÙˆ ÏÂËÈÂ ¯Ù˙ÒÈÂ" Ì„Â˜ Ë

‰ÏÈ·Ë‰.94˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÌÏËÈÏ ÔÂÎ�Â .95
 

                                                                                  
ה היה מנהגו שמיד בשבע ומחצה היה הולך לאפות "צ זללה"הגרב

 .ולא היה מקפיד להתפלל מנחה תחילה, המצות

 .בית הבחירה .90

ה היה מנהגו שמלבד מה שהיו משוררין ההלל "צ זללה"ר הגרב"ומו .91
זכר למה שהיו משוררין במקדש את ההלל בעת , בעת אפית המצות

גם אחר האפיה היה שמח וטוב לב ומשורר , ל פרק ג"וכנ, הקרבת הפסח
, ומברך שהכל בכוונה גדולה ולוגם משיירי המים שלנו, ת"לכבוד השי

כ בשם "בפוסקים מש' ועי[, והיה נושא המצות בעצמו לביתו משום חיבה
ומהם היה , ]ו מנשקין המצותשחסידים ואנשי מעשה הי' ה הק"השל

 .מסתפק כל ימות החג

 זה שאמרו חכמים ,איזהו כבוד: ל" שכתב וז]ב"ל משבת ה"פ[ם "ברמב' עי  .92
 מפני כבוד ,שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת

כ גם הרחיצה "א, ט מחוייב בכבוד ועונג"וכיון שגם ביו. כ"ע. השבת
 .תקכט' א ריש סי"בביאור הגר' ועי. בחמין מכלל החיוב

לטהר עצמו ברגל לבער  שכתב חייב אדם ]אות יט ואות כ[בבית הבחירה ' עי .93
 ויקיים ,ל השור והחמור"א שסודו מרומז בפסוק משלחי רג"ולכרות הסט

 להיותו מוכן ונכון ,ל שם נשמחה בו"בו מקרא שכתוב בנהר יעברו ברג
 .ל"למועדי הרג

. ל"כ שכן היה מנהג רבינו האריז" שהביא משעה]א"רס סק' סי[ח "בכה' עי .94
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È�È¯‰ ¯Ó‡È ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈ·Ë· Ï‚¯‰ ·¯Ú· ÏÂ·ËÏ ÍÏÂ‰˘Î  .מה
ÈÏÚÓ ‡Ó‰ÂÊ‰ ‡¯·Ú‡Ï Ï·ÂË ,] ‰‡ÓÂË‰ ¯È·Ú‰Ï Â�ÈÈ‰„

¯‰ËÈ‰ÏÂ .[ ÔÈ˘Â·Ï ‡¯·Ú‡Ï Ï·ÂË È�È¯‰ ¯Ó‡È ‰È�˘ ‰ÏÈ·Ë·Â
ÏÂÁ„ ,]ÈÂ ˙·˘· ÈÎÂ" ¯˙ÂÈ ‰‚¯„Ó· Ì„‡‰ ˙Ó˘� ˙˘·Ï˙Ó Ë

ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈÓ ‰�ÂÈÏÚ ,ÚÔÎ Ï ÏÂÁ‰ È„‚· ËÈ˘Ù‰Ï ÔÂÂÎÈ 
ÌÈÈ�ÁÂ¯‰ .[ ˙˘Â„˜Ï Ï·ÂË È�È¯‰ ¯Ó‡È ˙È˘ÈÏ˘ ‰ÏÈ·Ë·Â

Ï‚¯‰ ,ÔÂÂÎÈÂ ÂÈ ˙˘Â„˜ Ï·˜Ï"Ú Ì˘Ó ÚÙ˘Â Ë"Ò˜ ·" ‡
Ï‚¯ ‡È¯ËÓÈ‚· ‰ÏÂÚ˘.96 ‰· ÔÂÂÎÈÂ ˙Á‡ ‰ÏÈ·Ë ÛÈÒÂÈ „ÂÚÂ 

ÒÚÎ‰ Ì‚Ù Ô˜˙Ï ,È¯ËÓÈ‚ ‰Â˜Ó˘�˜ ‡"‡ ,ÚÎ"ÏÏÂÎ‰ ÌÚ Ò,97 

                                                                                  
 שיעשה הרחיצה לאחר קציצת ]ל" ל" אות טו' ש פ"ש[ח "וכן הוא בבא

 .הצפרנים

, ת בזה"לעיל בדיני אבילות בערב הרגל משנ' ועי. ה"ב תסח סק"מ' עי .95
 .מ"דלא עדיף מחוה, ע אינו כן"שאפשר שלדעת מרן השו

 .אות רפח' ט' ורה באצבע סיא במ"מרן החיד  .96

 כל המשבר כלים :]שבת קה[ל "עד שאמרו חז, ענין הכעס חמור מאד .97
 הפליגו בגנותו ]א"ב ע"תצוה דקפ' פ[ק "ובזוה, ז"כאילו עובד ע' בחמתו וכדו

ואמרו שמסתלקת נשמתו הקדושה ממנו ונותנין לה תחתיה נשמה אחרת 
דעושה לנשמתו טריפה וממית , ש טורף נפשו באפו"וכמ', פגומה מן הקלי

ורבינו . ז ממש"ועוד אמרו שהמדבר עם הכועס כמדבר עם הע, אותה
פ שעשה האדם תיקונים " הוסיף בזה דאע]ב"י ע"ק ד"שער רוה[ל "האריז

לפי שאותה , הכל נאבד ממנו, רבים ותשובה מעולה ומצוות רבות
הנשמה הקדושה שעשתה המעשים הטובים נתחלפה בנשמה אחרת 

ועוד שאם נתעברה בו . וצריך לחזור ולעמול על כל מה שהשיג, טמאה
ואם . הן עתה בכעסו נסתלקה ממנו, נשמת איזה צדיק לסייעו כנודע

. כי כל ימיו סותר כל מה שבנה, דרכו לכעוס תמיד כמעט אין לו תקנה
וכשתיקן אותו הפגם יתוקן , וגרע משאר עוונות שכל עוון פוגם אבר אחד

וצריך תיקונים רבים , הכעס פוגם כל הנשמה ומחליפהאבל , לגמרי
והנה כתבו האחרונים בשם . והכנות רבות להחזיר נשמתו הנטרפת

דאם , ]אות לג[תוצאות חיים לבעל הראשית חכמה ' ה בס"וכ', ה הק"השל
כי מסוד המקוה נמשכת , טובל ומכוון יוכל להחזיר נשמתו שנסתלקה
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‰ÏÈ·Ë· ˙Î¯ˆ� ‰�ÂÂÎ‰ ÈÎ.98
 

ÂÈ „Â·ÎÏ ÂÈ„‚· ÛÈÏÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ"Ë , „Â·Î ÏÏÎÓ ‡Â‰Â .מו
ÂÈ"Ë.99ÂÈ È˘Â·ÏÓÂ "˙·˘ Ï˘Ó ¯˙ÂÈ ÔÈ‡� ÂÈ‰È Ë.100  Ì‚Â

ÌÈ˘�‰ Ì‰Ï˘ ÌÈËÈ˘Î˙Â ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„‚· ˘Â·ÏÏ ˙ÂÎÈ¯ˆ , ÂÓÎÂ
 „Â·ÎÏ ÂË˘˜˙�˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ‡�˙‰ Ï˘ Ì‰È˙Â˘� Â�ÈˆÓ˘

Ô‰ÈÏÚ·,101 Ô‡ÎÂ ÂÈ „Â·Î ÛÒÂ�"Ë . ÍÏÓ ˙· ‰„Â·Î ÏÎ Ì�Ó‡
‰ÓÈ�Ù ,¯Ï ‡ˆ˙ ‡ÏÂÌÈ·¯‰ ˙Â˘ÔÈËÈ˘Î˙·  , ‰Ï Â�˙� ‡Ï˘

‰˙È· ÍÂ˙· ËÂ˘È˜Ï ‡Ï‡ ÔÈËÈ˘Î˙.102 ˙¯‰Ê� ‰�È‡ Ì‡Â 
                                                                                  

שאם , ]עב' א סי"ח' עי[ח "לרבינו הבאה בלשון חכמים "וכ, ש"ע, הנשמה
יוכל להחזיר ] נ"וכעס גימטריא ק[א "יכוון בטבילתו דמקוה גימטריא קנ

. ו באו לידי כעס היו טובלין מיד"על כן נהגו אנשי מעשה שאם ח. נשמתו
ל כתב שיקפיד לטבול בימי שלישי ושישי בכוונה זו ויועיל "ורבינו האריז

 .כ הוא יביא עצמו לכלל כעס"ו אאשלא יתגבר עליו הכעס מעצמ

 וגלוי ברור דבר: ]יב הלכהמקואות ' מהל יא פרק[ם "לשון הרמב' עי .98
 אדם של שדעתו מדברים ואינן, הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות

 החוקים מכלל הטומאות מן הטבילה וכן, החוקים מכלל הן והרי מכרעתו
 היא הכתוב גזירת אלא יםבמ שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין הוא

 כאילו הוחזק ולא טבל חכמים אמרו ולפיכך, הלב בכוונת תלוי והדבר
 שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם בדבר יש רמז כ"ואעפ, טבל לא

 נפשו לטהר לבו המכוין כך דבר בגופו נתחדש שלא פ"ואע טהור
 שהסכים כיון, הרעות ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות

 הוא הרי, טהור הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן לפרוש ובלב
 .כ"ע. 'וגו טהורים מים עליכם וזרקתי אומר

 דאין חיוב ]ז"ב פט"ח[צ "באול' ועי.  לענין שבת]ל משבת"פ[ם "ש ברמב"כמ  .99
 .והעיקר שילבש בגדים נקיים, לכבסם אם אינם מלוכלכין בזיעה

וכבדתו פ הפסוק "שהוא ע ]אות נח[רה בית הבחי' ועי, א"ע תקכט ס"שו .100
 ]ב"סקי[ב " ובמ. שבתט כמלבוש" יו שלא יהא מלבוש של,מעשות דרכיך

 .כ בכלל שמחה"וזהו ג, כתב טעם הדבר לפי שחייבין בו בשמחה

 .ועוד,  באבא חלקיה.]כא[תענית ' עי .101

בחול  אמרי אף רבנן: ]ה"וישלח פ[ל במדרש תנחומא "במה שאמרו חז' עי .102
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˙ÂÚÈ�ˆ· ‚‰�˙‰Ï ,ÈÚÂ"‰˙ÈÈ‡¯· ÔÈÏ˘Î� Ê , ˙˘�Ú� ‡È‰ È¯‰
‰· ÌÈÏÎ˙ÒÓ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ˘�ÂÚ·.103

 

. ‡Ì„‡ ·ÈÈÁ ÁÓ˘ÏÂ „Á‡ ÏÎ Â˙È· È�·Â ÂÈ�·ÂÏ ÈÂ‡¯Î „Á  .מז
Î„ˆÈÔÁÓ˘Ó ,˙Â�„‚ÓÂ ÌÈÊÂ‚‡Â ˙ÂÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙Â� ÌÈ�Ë˜‰ , 

Â�ÂÓÓ ÈÙÎ ÌÈ‡� ÔÈËÈ˘Î˙Â ÌÈ„‚· Ô‰Ï ‰�Â˜ ÌÈ˘�‰Â.104  Ì‡Â
˙‚˘Ó Â„È ÔÈ‡ , ˙ÂÁÙÏ „Â·ÎÏ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÚ�Ó Ì‰Ï ‰�˜È

ÂÈ"Ë.105 ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â"Ú‡ Ï"ÂÓˆÚ· ˘˘ÂÁ ‰È‰ ‡Ï˘ Ù , Ï·‡
 ÌÈ„‚· ˙Â�˜Ï Â�ÂÓÓ ¯ÊÙÓ ‰È‰ Â˙˘‡ È˘Â·ÏÓ· Û‡ ÌÈ·Â˘Á

Î ˙‚˘Ó Â„È ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡"Î,106ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ "Ï107  ‰„·ÎÓ
ÂÙÂ‚Ó ¯˙ÂÈ. 

�¯‡‰ ˘Â‰ ÏÚ ‰�˘ ÍÂ˙ ‰ÏÈ·‡ ‰˘‡‰ Ì‡‰È , ¯˙ÂÓ¯ .מח
˘„Á „‚· ‰Ï ˙Â�˜Ï,Ï‚¯‰ „Ú ‰Ï Â��˙È ‡Ï Ì�Ó‡ .108 ÏÂ ¯Á‡

                                                                                  
 מפני שהעם ,שות הרביםלר] בתכשיטין[לצאת בהן ] לאשה[אסור 

 אלא שתהא לאשה תכשיטיןשלא נתנו ,  ופגם הוא לאשה,מסתכלין בה
',  וכולפני הכשראפילו  שאין נותנין פרצה , בהן לתוך ביתהמתקשטת

 .ש"ע

 שתהא צנועה ונזהרת שלא ]האשה[וצריכה : ל"ש בזה רבינו יונה וז"וכמ  .103
 שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין , חוץ מבעלהי אדםו בה בניסתכל
 , מפני שהחטיאה אותם, והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם,לגיהנם

 .כ" ע.ולא נהגה בצניעות בעצמה ונכשלו בה

 .ב"ע תקכט ס"ז ומרן השו"ט הי"שביתת יו' ו מהל"ם פ"פ לשונות הרמב"ע .104

 .ה כפי"ל שם ד"בה .105

 .עקב' צוות פשער המ' עי .106

 .ב"יבמות סב ע .107

דלא אתו מנהגי ,  לגבי שמחת פורים באבל]סימ ריג[ת זקן אהרן "בשו' עי .108
והובא בקונטרס נר ציון להלכות [, אבילות ודחו למצות שמחת פורים

ש דלא "וכ]. א ועוד"ש במה שהובא עוד בזה מדברי מרן החיד"ע, פורים
מ לא תחדשנו אלא ברגל "ומ. ידחו מצות שמחה דאורייתא במועד
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Ï '‰¯ÈËÙ‰ ÔÓ ÌÂÈ ,Ï‚¯Ï ˘„Á „‚· ˘Â·ÏÏ ¯˙ÂÓ , Â· Â¯Ú‚ Ì‡
ÂÈ¯È·Á.109 

˜ "ÂˆÏ ÌÈÈ�ÚÏ ˙ÂÚÓ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ Ì‚ ˙„ÂÚÒ Í¯ÂÈ"Ë ,‰ÂÊ·Â .מט
Â¯ÈÓÁ‰ „‡Ó ÈÓ· Â�È‡˘ Ô˙Â� ÌÈÈ�ÚÏ ÌÈ„ÚÂÓ·, Â¯Ó‡Â ÂÈÏÚ˘ 
¯Ó‡� Á"Â È˙È¯ÊÂ ˘¯Ù ÏÚ ÌÎÈ�Ù ˘¯Ù ÌÎÈ‚Á,110 ·˙ÎÂ 
·Ó¯‰"Ì ÊÂ"Ï:111 ‡Â‰˘Î ÏÎÂ‡ ‰˙Â˘Â ·ÈÈÁ ÏÈÎ‡‰Ï ¯‚Ï 
ÌÂ˙ÈÏ ‰�ÓÏ‡ÏÂ ÌÚ ¯‡˘ ÌÈÈ�Ú‰ ‡‰ÂÌÈÏÏÓ, Ï·‡ ÈÓ ÏÚÂ�˘ 
˙Â˙Ï„ Â¯ˆÁ ÏÎÂ‡Â ‰˙Â˘Â ‡Â‰ ÂÈ�·Â ‡ÂÂ˙˘, Â�È‡Â ÏÈÎ‡Ó 
‰˜˘ÓÂ ÌÈÈ�ÚÏ È¯ÓÏÂ ˘Ù�, ÔÈ‡ ÂÊ ˙ÁÓ˘ ‰ÂˆÓ ‡Ï‡ ˙ÁÓ˘ 
ÂÒÈ¯Î, ÏÚÂ ÂÏ‡ ¯Ó‡� ‰ÈÁ·ÊÌ ÌÁÏÎ ÌÈ�Â‡ Ì‰Ï, ÏÎ ÂÈÏÎÂ‡ 
Â‡ÓËÈ ÈÎ ÌÓÁÏ Ì˘Ù�Ï, ‰ÁÓ˘Â ÂÊÎ ÔÂÏ˜ ‡È‰ Ì‰Ï, ¯Ó‡�˘ 
È˙È¯ÊÂ ˘¯Ù ÏÚ ÌÎÈ�Ù ˘¯Ù ÌÎÈ‚Á. 

ÏÚ· Ï·Ë˘ ¯Á‡ ·¯ÂÈ"Ë , ‡¯˜È˘ ‰‡ÏÙ�Â ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÂ‚Ò .נ
ÒÙ‰ ·¯Ú· ÔÂ˘Ó˘ È·¯ È˜Ï‡‰ Ï·Â˜Ó‰ ·˙Î˘ ˙¯‚‡‰ Á

 ÈÏÙÂ¯ËÒÂ‡ÓÈ‰"„.112‡¯Â�Â ÏÂ„‚ „ÂÒ ‡Â‰Â  , ÏÎ˘ Ì˘ ·Â˙ÎÂ

                                                                                  
 .למצוות שמחה

 מגוהץ בגד ללבוש אסור יום שלשים כלד, ה"שפט ס' ד סי"ע יו"בשו' עי .109
 ויגערו שלשים אחר הרגל שיגיע עד אסור אמו ועל אביו ועל, וחדש לבן
ורגל דנקט ', דהעיקר בגערה אחר ל, ד"ת שם סק"בפ' ועי. חביריו בו

משם ואילך מותר ללבוש אפילו ד, ומשמע מזה, משום אורחא דמילתא
 .ועיין. בשאר ימים

ַאר ִזְמִנין ְוַחִגין, ְוָתא ֲחִזי: ]ב"ח ע"שמות ד� פ[ק "ל הזוה"וז .110 ֻכְלהו ׁשְ ּּבְ ּ ר , ּ ֵעי ּבַ ּבָ
ֵני, ָנׁש ֶלְחֵדי ְלחֹודֹוי. ּוְלֵמְחֵדי ְלִמְסּכְ ְּוִאי הוא ַחֵדי ּבִ ֵני, ּ , ְוָלא ָיִהיב ְלִמְסּכְ
יה  ְלחֹודֹוי ַחֵדי, ַּסִגיּעֹוְנׁשֵ ְּדָהא ּבִ ִתיב. ְּוָלא ָיִהיב ֲחדו ְלָאֲחָרא, ּ : ָּעֵליה ּכְ

ֶרׁש ַחֵגיֶכם ]מלאכי ב[ ֵניֶכם ּפֶ  .ל"עכ. ְּוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

 .ח"ו הי"ט פ"הלכות שביתת יו .111

 שחיבר כמה ]אות ש' מערכת ג[א כתב עליו בשם הגדולים "מרן החיד .112
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Â�ÂÎÓ ÏÚ ‰Ê‰ ‡¯Â�‰Â ‡ÏÙ�‰ „ÂÒ‰ ÔÈÈÚÓ˘ ÈÓ , ÌÚÙ ÂÏÈÙ‡
‰�˘· ˙Á‡ ,ÁÒÙ ·¯Ú· Ë¯Ù·Â , ‰�˘ ‰˙Â‡· Ïˆ�È˘ ÂÏ ÁË·ÂÓ

‰�Â˘Ó ‰˙ÈÓÓÂ ÏÂ˘ÎÓ ÏÎÓ ,Â· ÏÂ˘ÓÈ ‡Ï Ì„‡ ÌÂ˘Â , ÏÎÂ
˙Á˙ ÂÏÙÈ ÂÈ·ÈÂ‡ÂÈ ,ÍÂ¯„È ÂÓÈ˙ÂÓ· ÏÚ ‡Â‰Â , ‰�ÙÈ ¯˘‡ ÏÎ·Â

ÁÈÂ¯È ÂÈ˜ÒÚ ÏÎ·Â ÁÈÏˆÈ ,‰ÏÒ ÔÓ‡ Ï‡Â‚‰ ˙‡È· „Ú .Ú"Î.113 
Ì„‡ ÏÎÏ ‰ÈÂˆÓÂ ÌÈ¯ÂÊÁÓ· ‰ÒÙ„� ÌÂÈ‰Â. 

 Î ¯‰Ó‰"Ï ‚‡¯ÙÓ:114 ‡�ÓÁ¯ ‡·Ï ÈÚ·, ÔÎÏ Û‡ ÈÓ˙· .נא
ÔÈ‡˘ ÂÏ ‰‚˘‰ ‰�ÂÂÎ· „ÂÒÂ, ÓÌÂ˜Ó ÏÎ ¯„ÒÈ ‰„Â·Ú‰ ·Ï· 
ÌÏ˘ ÔÙÂ‡· ‰È‰˙˘ ˙�ÂÂÎÓ Ú"Ù ÂÎ‰‰�Â „ÂÒ‰Â, ·˜‰Â"‰ ‰ÏÚÈ 
ÂÈÏÚ ÂÏÈ‡Î ÔÂÈÎ ‰Ó ÈÂ‡¯˘ ÔÈÂÎÏ ÂÎÂ'. ‰ÊÂ ÏÏÎ ÏÂ„‚ ÏÎÏ 

ÌÈÓÈ‰, ÏÎ ÔÎ˘ Ï˜Â ¯ÓÂÁÂ ÌÈÓÈ· ÌÈ¯È„‡‰ ‰Ï‡‰, Ú˘"È 
ÂÈ˘ÚÓ Ô‡Î ‰�Â· ÌÈÓ˘· ÂÈ˙ÂÈÏÚ, ‰˘ÚÈ˘ ÏÎÎ ·Â˙Î‰ ÌÈÈÁÏ 
È¯ÙÒ· ˘„Â˜‰ Ï˘ Ô¯Ó „ÈÁ‰"Â ‡‡·‰ Â�È·¯" Á¯‡˘Â ÌÈ˘Â„˜ 
ÌÓÚ, ÌÈ„ÒÂÈÓ‰ Ú"Ù ˙Ú„ Â�È·¯ ÊÈ¯‡‰"Ï ¯˘‡  ÂÈ¯·„ ÏÎ˙Ó‡ 
˜„ˆÂ  Ï·È˜˘ ‰ÓÓ‰Ù Ï‡ ‰Ù Â‰ÈÏ‡Ó ‡È·�‰ Ê·ÂËÏ ¯ÂÎ, 

ÌÈ¯·„‰Â ÌÈ˜È˙Ú. 

åé áøòá úåøðä ú÷ìãä"è 

 ‰ÏÈ‚¯‰ ,ÈÙ ˘Â¯:‰ÙÈ Â˙Â˘ÚÏ Ï„˙˘‰Ï , ÔÈÂÂ ·�¯:˙�‡ .נב
˙ ÌÈ�· ‰ÈÏÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ,¯Â‡ ‰¯Â˙Â ‰ÂˆÓ ¯� ÈÎ ¯Ó‡�˘ . ‰ÊÂ 

                                                                                  
, ת פני יהושע"והיה בדורו של בעל שו, קבלה והיה לו מגידחיבורים ב

ר בעמדו "ח בעווה"ונהרג על קידוש השם בשנת ת,  שנה400-לפני כ
 .ד"הי, בבית הכנסת בטלית ותפילין

שנת מלחמת העולם השניה ב שנדפסה אחר ת עירין קדישיןגדהוב .113
 במחנות אונגרין שהיה עת צרהשראה בעיניו ל " הובא מהמו,ה"תש

 .כ" ע,ד"ואלו שאמרו זה המאמר כולם ניצלו בס, ליעקב

 .בענין סדר הקערה, בספרו דברי נגידים עמוד מא .114
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˙·˘ ˙Â¯�· ÔÈ· ,ÂÈ ˙Â¯�· ÔÈ·Â"Ë ,¯�· ÔÎÂ‰ÎÂ�Á ˙Â . ÔÎ ÏÚ
˙ ÌÈ�·Ï Â˙ÏÂ‚Ò˘ ‰Ê ÔÈ�Ú· ıÓ‡˙‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ È„ÈÓÏ

ÌÈÓÎÁ , ˙Â˘ÚÏÌÈ¯„Â‰ÓÂ ÌÈÙÈ ˙Â¯�‰ , Ì˜ÈÏ„‰Ï Â„ÈÙ˜ÈÂ
 Ì„Â˜ Ì�ÓÊ·˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·. 

ÌÎ¯ÚÈÂ ˙Â¯�‰ ˙‡ ·ÈËÈ ˘È‡‰˘ ·ÂË,115  ‰ÂÂˆÓ ‰˘‡‰Â .נג
Ì˙˜Ï„‰ ÏÚ,116 ÏÚ·‰ ˜ÈÏ„È ˙È·· ‰˘‡‰ ÔÈ‡ Ì‡Â.117  

 ‰È�˜„ˆ ÌÈ˘�Ï ˙Â·ÂË ˙ÂÏÚÓ ‰ÓÎ ˙Â, ˙ÂÊÈ¯ÊÂ ˙Â¯È‰Ê .נד
ÂÈÂ ˙·˘ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰·"Ô‰ÈˆÏÁ È‡ˆÂÈÏÂ ÔÓˆÚÏ ˙ÂÎÊÏ Ë ,

ÂÈÂ ˙·˘ ¯�· ÌÈ¯È‰Ê Ï‡¯˘È˘ ¯Î˘·Â"Ë, Ï˘ Â¯Â‡Ï ÂÎÊÈ 
·˜‰"‰,‰ ‰È‰Â ¯Ó‡�˘  'ÌÏÂÚ ¯Â‡Ï ÍÏ.118  Ì˙‡ Ì‡ Â¯Ó‡Â

˙·˘ Ï˘ ˙Â¯� ÌÈ¯Ó˘Ó ,ÔÂÈˆ Ï˘ ˙Â¯� ÌÎÏ ‰‡¯Ó È�‡. 

Ï ÔÂÎ�Â ·ÂË ,˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„˙˘ Ì„Â˜˘ , ÔÈÎ˙ ‰ÓˆÚ‡˘‰ .נה
ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ Ï·˜Ï ,Ì„Â˜ ‰Á�Ó ÏÏÙ˙˙Â ,ıÁ¯˙Â , ˘·Ï˙Â

˘Â„˜‰ ÌÂÈ‰ „Â·ÎÏ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„‚· , Ì„Â˜ ‰ÈÙÎ ÔÂÈ˜�· ıÁ¯˙Â
‰Î¯·‰ ,È˘‰Ó ˘˜·˙ ˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„˙˘ ¯Á‡Â" ÏÚÂ ‰ÏÚ· ÏÚ ˙

                                    
טוב שהבעל יעסוק בערב שבת בתיקון : ל" וז]נח אות ו' ש פ"ש[ח "ה בבא"כ .115

י בספר "וכמפורש בדברי רבינו האר, הנרות בהנחת השמן והפתילות
אמנם הדלקת הנר , יקון הנרות של שבת גם תזהר בת:וזה לשונו, ונותוהכ

וכן . עיין שם, עד כאן לשונו, היא מצוה על האשה בעלת הבית כנודע
 .ח"ל הבא"עכ. אנחנו נוהגים בביתנו לערוך ולתקן הנרות בידינו

בש� . י שבת לב"והובא ברש, ילקוט שמעוני בראשית רמז לב[ל "כמו שאמרו רז .116
 .'לם וכו היא כבתה נרו של עו]בראשית רבה

, אחד האיש ואחד האשה חייבין בנר שבת: ל" וז]אות ה[ח שם "בבא' עי .117
 ויש לה דין קדימה על בעלה במצוה ,אלא שהאשה מוזהרת עליו ביותר

ש עוד "וע. יכולה לעכב בידו, ואם ירצה הבעל להדליק הוא בעצמו, זו
 .אודות המנהג באשה יולדת

 .מ"ב' מרדכי פ .118
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‰¯Â˙· ÌÈ¯È‡Ó ÂÈ‰È˘ ‰È�· , ˙Ú· ˙ÚÓ˘� ¯˙ÂÈ ‰ÏÙ˙‰ ÈÎ
‰ÂˆÓ‰ ˙È˘Ú.119  

 ÔÓÊ ˙˜Ï„‰ ˙Â¯�‰ Ì‚ ÂÈ·"Ë ‡Â‰ Ì„Â˜ ÔÈ·˙Â˘Ó˘‰ , È„Î .נו
ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂÁÓ ÏÚ ˘„˜‰, Â¯Ó‡Â ‡˙ÏÈÎÓ· ¯ÂÎÊ ÂÈ�ÙÏÓ, ¯ÂÓ˘ 
ÂÈ¯Á‡ÏÓ, Ô‡ÎÓ ÔÈÙÈÒÂÓ˘ ÏÂÁÓ ÏÚ ˘„Â˜‰. ‡È‰Â ‰ÏÂ‚Ò „ÂÒÂ 

ÏÂ„‚ ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂÁÓ ÏÚ ˘„Â˜‰.120 ÔÎÂ˙Â ÌÈ¯·„‰ ¯Î˘·˘ ‰Ó 
ÛÈÒÂÓ˘ ÏÂÁÓ ÏÚ ˘„Â˜‰ ¯ˆ˜ÓÂ ÏÂ·‚ ËÒ‰"‡ ·ÈÁ¯ÓÂ ÏÂ·‚ 
‰˘Â„˜‰, ÍÈ˘ÓÓÂ ˙˘Â„˜ ˙·˘ ÂÈÂ"Ë ÏÚ ÓÈÈ ÏÂÁ‰, ÔÎ Â¯Î˘ 

Â˙È‡ Â˙ÂÈ‰· ‡¯Â˜ ‰Ï' ‰¯ˆ· ·ÈÁ¯Ó ÂÏ È˘‰"˙ ÏÂ·‚ ‰˘Â„˜‰, 
¯ˆ˜ÓÂ Ï·Â‚Â ‰¯ˆ‰, ‰ÎÂÊÂ ‰ÏÁ�Ï ÈÏ· ÌÈ¯ˆÓ, ÚÂ"Ê ¯Ó‡� ÈÎ 
‰˙Ú ·ÈÁ¯‰ ‰' Â�Ï Â�È¯ÙÂ ı¯‡·.121

 

 ‰˙Á ˘‡Ó ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙˜Ï„Ó˘Î ,˜ÈÏ„‰Ï ¯‰ÊÈ„˘‰ .נז
‰Î¯·‰ Ì„Â˜,122  ÌÈ„È· ‰·Î˙ ‡Ï ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡˘ ¯‰ÊÈ˙ ÔÎÂ

 ¯�‰ ˙‡]Â‡¯Â¯Ù‚‰ [ ,Ú Â�ÁÈ�˙ ‡Ï‡"Â„ÎÂ ˙Î˙Ó ˙ÈÁÂÏˆ ‚ '
ÂÈÏ‡Ó ‰·ÎÈ˘ È„Î .‰Î¯È·˘ ¯Á‡ ¯Â¯Ù‚‰ ‰·Î Ì‡Â , ¯‰ÊÈ˙

                                    
 פתוח פיהם במצות העסוקין כל: ]כד הלכהה "פ[ ש" דמעכדאיתא בתוספתא .119

 חזקיהו ויסב רואומ ,לך ויקם אומר ותגזר אמרשנ ,המקום לפני בתפילה
 .'וגו נא זכר' ה אנא ויאמר ,'וגו פניו

 .י גיקטיליא"וספר סודות למהר, בספר סידורו של שבת' עי .120

 עם בת חולה א שבא אליו אדם"וידוע המעשה מרבינו החפץ חיים זיע .121
, איני יכול לברך אותה, ל החפץ חיים"וא, מסוכנת ובקש ברכה עבורה

זכות , רק אם תוסיף מחול על הקדש בכניסת שבת עוד כמה רגעים
ע להוסיף "וקיבל ע, דשבת היא מקור הברכה, תוספת השבת תעמוד לכם

אתה הראת לדעת דיש בכח תוספת , ונרפאה ביתו, כמה רגעים יותר
ע "וע, ת מבטל מעליו גזירות קשות ורעות"והשי,  תפילתושבת שתתקבל

 .בבית הבחירה בזה

 .ט בברכתה"והרי מקבלת יו, ט אלא להעביר אש מאש"דלא הותר ביו .122
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¯Á‡ ¯Â¯Ù‚ ˜ÈÏ„˙ ‡Ï˘ ,˙˜ÏÂ„ ¯·Î˘ ˙¯Á‡ ˘‡Ó ¯È·Ú˙ ˜¯. 

 ‡Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"‰¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ Ú.123 Ì�Ó .נח
ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"˙Â˜ÏÂ„ ÏÓ˘Á ˙Â¯Â�Ó ˘È Ì‡˘ ‰ ,

‡"Ì„Â˜ Ì˙Â·ÎÏ ˆ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰ ,124 ‰Ê· ÔÈ˜„˜„Ó ˘È Ï·‡ 
                                    

 שהביא הדעות בזה באופן שכמה בעלי בתים מדליקין ]ח"רסג ס[ע "שו' עי .123
. אחדולא יברך אלא , וכתב דנכון ליזהר משום ספק ברכות, בבית אחד

לדידן בכל גוונא נקיטינן מ " שכתב דמ]ג"סק[י "א בברכ"במרן החיד' ועי
, דאפילו הם חלוקין בעיסתם וכל אחד יש לו מנורה לעצמו, כדברי מרן

 .לםוברכה אחת לכמ "מ, וגם שלחן לעצמו מול הנרות שמדליק

י זרם החשמל "ה דכל פעולה המתמשכת ע"צ זללה"ר הגרב"דעת מו .124
נחשב שרק תחילת הפעולה ברגע , ]ו ממצבר או סוללהשאינ[הרגיל 

כ נמשך הדבר "אבל מה שאח, י המדליק או המפעיל"הראשון נעשתה ע
כגון נר שבת , ונפקא מינה בזה בין לענין מצוות הדלקה. אינו מכוחו כלל

לפי שכח החשמל , בזהוהטעם @@. ובין לענין דיני בישול, ונר חנוכה
ואינו קיים בעולם כלל ברגע , מכונהי "מתחדש בייצורו כל רגע ע

פ שהדלק להפעלת המכונה "שאע[, ופנים חדשות באו לכאן, ההדלקה
מ החשמל המפעיל את המכונות ומאיר במנורות הוא ממה "מ, קיים

והדלק משמש לה לצורך , י המכונה בפעולתה"שנתחדש כל רגע ע
יל דוקא מה שנעשה בכח ראשון מתייחס למפע, ועל כן]. פעולת עצמה

אינם , כ"אבל כל הפעולות הנעשות אח, או למדליק, המכונה החשמלית
ודוקא כאשר המכונה . והוי כמעשה קוף בעלמא, מתייחסות למפעיל

שכל כח ההפעלה החשמלי נמצא , י מצבר או סוללות"מופעלת ע
במקום , ז"ולפ@@. בזה גם ההמשך מתייחס למפעיל המכונה, לפנינו

אין מועיל להדליק נר ,  שבת ונר חנוכהכגון נר, שהמצוה להדליק נר
, דהוי ליה כמדליק נר שיש בו רק מעט שמן לדלוק רגע אחד, חשמלי

אינו , ומה שהדליק החשמל[, י פעולה אחרת נוסף בו עוד שמן"כ ע"ואח
אבל עיקר הפעולה הנמשכת , אלא כמאפשר לזרם החשמל לזרום לכאן

לענין וכן @@. ]י המשך פעולת המכונות שמייצרות החשמל"הוא ע
ג אש שיש בה כדי לדלוק רק "המבשל בחשמל נחשב שהעמיד ע, בישול

י המשך ייצור החשמל "ושאר המשך הבישול נעשה מעצמו ע, רגע אחד
ועל כן אפיית מצות בחשמל לא חשיבא , ואינו מכוחו כלל, י המכונות"ע

והוי כישראל , רק ברגע הראשון, דלא חשיב מעשיו כלל, אפיית ישראל
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˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰Ï ÍÂÓÒ· Ì˜ÈÏ„‰Ï ,Ì‰È�˘ ÏÚ ÏÂÁ˙ ‰Î¯·‰Â ,
]˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡ Ì˜ÈÏ„È ¯Á‡ Ì„‡˘ Â‡.[125 ˙Â¯�·Â 

                                                                                  
כ הוסיף "ואח, ואין בו כדי לאפותה, דליק רק קיסם קטן לאפות המצהשה

פ שהישראל נתנה "דאע, נכרי או קוף עצים הרבה עד לאפיית המצה
ולא דמי [, ולא הוי אפיה לשמה, מ אין במעשיו כדי לאפותה"מ, בתחילה

דהכא אין קיום לאש כלל לולא המשך , למניח פת על אש בוערת
גם הנצרך לבשל לחולה וכן @@]. מכוחו כללוהמתחדש אינו , הייצור
' לפי שבבישול בגז איכא ב, יעדיף לבשל בחשמל מלבשל בגז, בשבת

אבל בבישול בחשמל מבעיר איכא ומבשל , מבעיר ומבשל, מלאכות
, אם נכרי הפעיל מכונה לבשל מאכל, וגם לענין בישולי נכרים. ליכא

וכל ,  אחדכיון שאין בכח ראשון של החשמל לבשל המאכל ברגע
ולא , הוי כנעשה מאליו, הבישול נעשה רק מכח המשך ייצור החשמל

ע אם יש "אכן יל. [דהוי כבישול קוף בעלמא, הוי בישולי נכרים כלל
ב "ח[צ "ז באול"כתב עפועוד @@]. לסמוך על סברא זו להקל לכתחילה

קא  דכל החשש לענין ברכה על תוספת אורה דו]ח אות ג"ג פי"ח אות יג וח"פי
שרשאין לצאת בהם ידי חובת , ה בזרם הבא ממצבר"וה, בנרות או בגז

כיון שאין יוצאין בו , אבל באור הבא מזרם החשמל, הדלקת נרות שבת
גם לא חשיב שיש נר קיים שתהא ברכתו על הנרות האחרים רק , ח"יד

 .בסמוך' ועי. ד"עכ. ברכה על תוספת אורה

ין יוצאין ידי חובה בנר חשמל דאמנם א, ב"משום דלכאורה הדברים צ .125
ס הלא יש לפנינו אור קיים שידוע שימשיך להאיר "אבל סו, לכבוד שבת
הוא משום דסברי , ולהסוברין דאין מברכין על תוספת אורה, גם בלילה

ורק זהו כבוד שבת שאמרו , דכל התקנה משום שלום בית שלא יכשל
כבר אין ,  שהיאמכל סיבה, כ כל שידוע שישאר האור ולא יכשל"א, בזה

כ הנר "וא, פ שהחשמל מתחדש בכל רגע"ואע. לו לברך על הדלקתו
מ כל שדרך הדבר "מ, כ"שדולק עתה כביכול לא זהו הנר שידלק אח

ז המברך "קשה לומר שאינו נחשב אור כלל שעי, ודאי להימשך כך תמיד
ואין @@. ע"וצ. על הנר הנוסף חשיב שאינו מברך רק על תוספת אורה

וקא בכמה בעלי בתים נאמר הדין שאין מברכין על תוספת לומר דד
ז "דלסברת האו, ומשום שכבר אחרים הדליקו כאן נר לכבוד שבת, אורה

צ "וכן מוכח בדברי האול. אין חילוק בזה, שאין תקנה להדליק כשיש אור
פ שלא הודלק "אע, י מצבר"דאם היו נרות החשמל דולקות ע, עצמו

, ג"וכה, ט שקודם השבת"דלק ועומד מערב יווכגון שהיה מו, לכבוד שבת
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Ú ÌÈ˜ÏÂ„‰ ÏÓ˘Á"¯·ˆÓ È ,ÂÓ ˙Ú„Ï Ì‚"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‰
ÌÈ¯Á‡‰ ˙Â¯�‰ ÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡ , ˙Â¯�‰Â ‰¯Â�Ó‰ Â˜ÈÏ„È ‡Ï‡

                                                                                  
ב "ח[צ בסמוך "ועיין גם באול]. מ שוב חשיב מברך רק על תוספת אורה"מ
פ שאין יוצאין "אע,  דלענין שלום בית די גם בנרות החשמל]ח אות יד"פי

, ]ושלום בית, מצות הדלקה, ותרי מילי נינהו[, בהם ידי חובת הדלקה
כ חדא מצוה "ע,  מברכין על תוספת אורהז שאין"ולכאורה לסברת האו

כ אחר דלשלום בית מהני גם "וא, להדליק לכבוד שבת שלא יכשל, היא
. דאינם אלא תוספת אורה, א לברך על שאר נרות"שוב א, אור החשמל

י מעשיו נשמר שלא "ס ע"דסו, ל דיוצאין בנרות חשמל"ז גם י"ושמא לאו[
כבוד שבת יותר מנרות ועוד שמא בימינו זהו עיקר . ייכשל בשבת

באופן המותר [, יש נרות חשמל שאינם ממצברכאשר , ולכן@@]. רגילים
כ "נראה שאם תדליק החשמל ואח, ]שאין בו חילול שבת וחילול השם

ל דמברכת "נמצא שלהצד שאין יוצאין בחשמל י, כ תברך"הנרות ואח
, כ תברך"כ החשמל ואח"ואם תדליק הנרות ואח, רק על תוספת אורה

וגם . [פשר דלהצד שאין יוצאין בהם הוי הפסק בין סיום המצוה לברכהא
הרי , אם תקדים הדלקת החשמל לברכה, הנוהגות לברך קודם ההדלקה
, כ הנרות"ואם תברך ותדליק החשמל ואח, דמברכת רק על תוספת אורה

להצד שאין יוצאין בחשמל אפשר דהוי הפסק בין הברכה לתחילת 
להצד שאין יוצאין , כ החשמל"ק הנרות ואחואם תברך ותדלי, המצוה
נמצא שמיד בסיום הנר האחרון מקבלת שבת ואין רשאית , בחשמל

נראה לכאורה שהדרך המעולה כן -ועל@@. כ"להדליק החשמל אח
בין אם נוהגת לברך קודם ההדלקה ובין אם [, לצאת מכל ספק היא

הדלקת שיהיו נרות החשמל כבויים קודם , ]נוהגת לברך אחר ההדלקה
וקודם , והאשה תתחיל הדלקתה בנרות הרגילים, הנרות הרגילים

כ תחזור לסיים הדלקת הנרות "ואח, כ נרות החשמל"שתסיימם תדליק ג
שתחילת הדלקתה בנר רגיל שאינו חשמל , שבאופן זה נמצא, הרגילים

וגם להצד שעיקר כבוד שבת , ז"ורשאית לברך ע, ואינו רק תוספת אורה
הרי בתוך הדלקת הנרות הדליקה גם , בוי נרות חשמלבימינו הוא ברי
שעדיף , ולכאורה נראה עוד. [והברכה תחול על הכל, לנרות החשמל

, ולא אחרים מבני הבית, ל"שהאשה עצמה תדליק נרות החשמל כנ
כ "נכון שתכליל נרות החשמל ג, דלהצד שהוא עיקר כבוד שבת בימינו

 ].בברכתה
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Ò�Î� ¯Â‡ ‰È‰È˘ ‰ÂˆÓ˙È·‰ È¯„Á ÏÎÏ  , ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘ÈÂ .נט
ÂÈÂ ˙·˘ „Â·Î"Ë ,ÂÈÂ ˙·˘ ‚�ÂÚÂ"Ë ,ÂÈÂ ˙·˘ È�Ù Ï·˜Ó˘" Ë
ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�· ,ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�˘Î Â˙„ÂÚÒ ÏÎ‡È˘ Ì‚Â. 

Ú‡"Á‡Â ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„Ó ‰˘‡‰ ‰�˘‰ ˙Â˙·˘ ÏÎ·˘ Ù" Î .ס
˙Î¯·Ó ,ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙ÂÏÈ‰˜ ÏÎ ‚‰�ÓÎ,127 ÓÌÂ˜Ó ÏÎÂÈ· " Ë

˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰ È�ÙÏ Í¯·Ï ÌÈ„˜˙,128 ]‡Â" ˆ ‰È�ÈÚ ‰ÒÎ˙˘
‰Î¯··129 .[ÂÈ· Ì‚ Í¯·Ï ˙ÂÚË· ‰‚‰�˘ ÈÓ Ì‚Â" ¯Á‡ Ë

‰˜Ï„‰‰ ,‰‚‰�Ó ‰�˘˙,ÂÈ·Â "Ë‰˜Ï„‰Ï ‰Î¯·‰ ÌÈ„˜˙ .130 

                                    
אים גם בנרות חשמל אלו ידי חובת יוצ, וכאשר הוא חשמל ממצבר .126

ומיהו הוא דוקא במנורות [, מ מה ידליקו קודם"ואין נ, מצוות ההדלקה
 ].  חשמל שיש בהם חוט מתכת המתלהט באש

ש במה שהביא "וע[,  דאין לשנות המנהג]ח אות ג"ב פי"ח[צ "בזה באול' עי .127
שאין לה מי "ויש לדון בכוונת דבריו , שם בזה מספר גדולות אלישע

שלכאורה לא היו מצויות [אם איירי בגיורת או בעלת תשובה , "מנהג
וכן מבואר מדברי ]. או באשה הנשאת ומדלקת לראשונה, ]בימיו

משמע דבשבת היה המנהג , ט שאני"הפוסקים שהובאו בסמוך דביו
ר "ועיין גם בספר פדה את אברהם לח. הפשוט לברך אחר ההדלקה

ר עזרא עטיה "ר ח" שהביא בשם מו]יאש' א עמ"ח[אברהם מונסה 
וכל ] צ"ואר[ה שכבר נהגו בכל ארצותינו במצרים ובדמשק "זצוקללה

 .ואין לשנות המנהג, כ לברך"להדליק הנרות ואח, המזרח והמערב

אבל דעת , ט תברך אחר ההדלקה" כתב דגם ביו]ב"רסג סקי[א "הנה במג .128
שנה [ח "ר שם ובבא"י בדגמ"נוב וב]רסג אות ד[ר "א במחב"הדרישה והחיד

ט אין לחוש אם תקבל " שמאחר וביו]ק קי"תקיד ס[ח " ובכה]נח אות י' שניה פ
בזה ודאי דתברך קודם , ט"ס מותר להדליק אש ביו"דסו, ט בברכתה"יו

וכ , ח אות ג בביאורי�"ב פי"ח[צ "ה באול"וכ, ההדלקה משום עובר לעשייתן
 .]ח אות א"ג פי"בח

 .אין זה שייך אלא בשבת כדי לחשוב ברכתה כעובר לעשייתןש .129

 .ג שם"צ ח"אול .130
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' ט סי"יו' והל, קצט' שבת סי' ה הל"וראבי, רעג' ה במרדכי שבת סי"כ .131

ה "והביאו שכ, א"ה משבת ה"מ פ"והגה, יא' ב סי"ז ח"ואו, תשיב
ה גם בשאר "פ כ"ועכ, שאינו בירושלמי שבידינו' וכמדו, בירושלמי

ובכלבו , ז' ד סי"א ביצה פ"ש בהג"כמ, ונים אף שלא בשם הירושלמיראש
. ה"רסג ס' ע סי"פ בשו"וכ, שב' וברוקח סי, שסא' ב סי"ז ח"ובאו, לא' סי

 דאפילו להסוברין ]א בהשמטות' קמא סי[א "ידוע דעת הגרעוהנה @@
מ אין חייבות במצוות כבוד ועונג "מ, ט"דנשים חייבות במצוות שמחה ביו

משום דמצות כבוד ועונג לא עדיפא משאר מצות עשה שהזמן , ט"ביו
 דמקור הדין להדליק נרות ]נח סימ א' פ[במדרש תנחומא ' והנה אי. גרמא
דמשום כן , ונראה כוונת הדברים, הוא מקרא דוקראת לשבת עונג, שבת

, לפי שיש בה מצות עונג', ושלא יכשל וכו, חששו לשלום ביתו בשבת
 שנתן טעם ]נח' סי[ז בכלבו "וכעי. אין זה עונג' שך וכווביושבין בחו

 ,לפי שכשם שמצוה לכבד שבת ולענגו, ט"לברכה על הדלקת נר של יו
וכן הוא בהדיא ,  וזהו מכלל הכבוד והעונג,כך מצוה לעשות ליום טוב

יש , ל דגם בדליכא עונג"ומיהו צ. []ה"ל משבת ה"א ופ"ה משבת ה"פ[ם "ברמב
מברכין , פ"דהלא במקום שנהגו להדליק גם ביוהכ, וד היוםחיוב מצד כב

והובא , כז' ח סי"יומא פ[ש "הרא' ופי, ]ב"תרי ס[א "ע וברמ"כמבואר בשו, גם כן
חיובא רמיא  ממילא ,שנוהגין להדליקשכיון , ]ו"ב ש� סק"רסג ובמ' י סי"בב

ונג והלא ודאי דליכא דין ע, כמו בשבתו ,עליו להדליק משום שלום בית
ז "ולפ@@]. כ יש לברך"כ דמצד כבוד היום לחוד ג"וע, פ"ביוהכ

הלא האשה מחוייבת , דבשלמא בשבת, לכאורה יש מקום להעיר
כ מחוייבת גם בהדלקת "וע, במצוות עונג שבת וכבוד השבת כמו האיש

' ט לד"ט וכבוד יו"ט שאינה מחוייבת במצות עונג יו"אבל ביו, הנרות
פ "ואע, אינה מחוייבת במצות הדלקת הנרותכ לכאורה גם "א, א"הגרע

היאך מדלקת , מ אחר שהיא פטורה"מ, שבעלה ובני ביתה מחוייבין
שרצו לומר דבאמת אינה מדלקת אלא ויש @@. עבורם ובשליחותם

כ "וכמש, מ יוצאין בזה"מ, ואף שהיא פטורה, מצד חיוב בעלה ובניה
ל "ומוכח דס, יק שאשה יכולה לצוות לנכרי להדל]א"רסג סקי[א "המג
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פ שהאחרונים "ואע[, פ שהנכרי אינו בתורת בר חיובא"שיוצאת בזה אע

מ בישראל שהוא בר שליחות "מ, תמהו בזה מצד דאין שליחות לנכרי
מ "אבל מ, ]א"ש� סקכ[ב "כמבואר במ, ואמנם המשלח לא יוכל לברך. ק"ל

 דעיקר, איברא@@]. כאן האשה מברכת עבור מצוות בעלה ובני ביתה
דלכאורה הדבר זר לומר שאין חיוב האשה בהדלקת , ע רב"הדבר צ
פ רק מצד חיוב בעלה במצוות עונג או במצות "ט או ביוהכ"נרות ביו

דאשה הנמצאת בפני עצמה אינה מחוייבת , ז נמצא"אשר לפ, כבוד היום
ואפילו מדלקת אינה רשאית , פ"ולא נר של יוהכ, ט"להדליק נר של יו

דגם אשה בפני עצמה מחוייבת להדליק , רה דרכהאלא האמת תו. לברך
, ט"ל דאף דפטורה מכבוד ועונג יו"א צ"כ לדעת הגרע"וע, ט"נרות גם ביו

כ יש לחייב "ומצד חיוב שמחה לחוד ג, ט מחוייבת"מ הלא בשמחת יו"מ
ויש @@. מ"ז לק"כ לפ"וא] ולא רק מצד חיוב דכבוד ועונג[, הדלקת נרות

 כתב שאין מברכין ]מעריב של שבת' הל[דרהם דהנה באבו, לסייע קצת לזה
אבל כל , ולא עונג, ט שמחה"משום דמצינו ביו, ט"על הדלקת נר של יו

דאמנם דעת האבודרהם , ומבואר. ל"וכנ, ל"והכי קיי, הראשונים פליגי
אבל ממאי דפליגי הירושלמי , דחיוב שמחה אינו מצריך הדלקת נרות

, חוד מוליד חיוב הדלקת נרותדגם חיוב שמחה ל, והראשונים נראה
ואמנם לכאורה היה ניחא לומר דהירושלמי והראשונים פליגי לומר [

א דאשה פטורה מכבוד ועונג "כ הגרע"אבל למש, ט"דיש חיוב עונג ביו
ל "עכצ, מ נראה ברור דחייבת בהדלקת נרות גם מצד עצמה"ומ, ט"יו

וליד חיוב דגם חיוב שמחה מ, דזה גופא נתחדש בירושלמי ובראשונים
]. דלא שייכא שמחה ביושב בחושך, ה פשוט מן הסברא"וכ, הדלקת נרות

אבל , ז ניחא להסוברין דאשה חייבת בשמחה"דכ, ע"עדיין צמיהו @@
 דאשה פטורה אף ממצוות ]א"א מחגיגה ה"פ[ד בהשגות "הלא דעת הראב

 ]ש�[מ "מ והלח"ודעת הכס[, אלא שבעלה מחוייב לשמחה, ט"שמחה ביו
ל " ס]ד"ק הי"ד ממעה"פ[מ "ורק לדעת הלח, ם"ה גם דעת הרמב"שכ

ולדעת , ]ט"בדיני ליל יו[ת בזה לקמן "וכמשנ, ם דמחוייבת בעצמה"להרמב
הרי היא , ט"ד נמצא דלבד ממה שהאשה אסורה במלאכות ביו"הראב

ואף , כחול גמור' ט לענין כבוד ועונג ושמחה וכו"רשאית לנהוג ביו
ע "וגם כבוד ועונג אינן אלא מ, דהלא משמחה פטורה, רשאית להתענות

כ לכאורה מאיזה טעם נחייבנה "וא, א"ש הגרע"ג שפטורה מהן כמ"שהז
ד "דאכן לדעת הראב, יש ליישב בדוחקאכן @@. ט"בהדלקת נרות יו

גם אינה , ט"כשם שרשאית להתענות ביו] ם"הרמב' מ בד"וכן להכס[
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חה אינה מוטלת עליה אלא וכשם שמצוות שמ, מחוייבת להדליק נרות

, ]ש"ע, :]לד[ש בקידושין "כמ, או באלמנה במי ששרויה אצלו[, על בעלה
אינה אלא לחיוב כבוד ועונג או שמחה של , גם מצות הדלקת נרות שלה

מ מועיל שתדליק "מ, פ שהיא אינה מחוייבת מצד עצמה"ואע[, הבעל
דבנמצאת , ז נמצא"לפואמנם @@]. ל"וכנ, בשביל ובשליחות בעלה

ואם בכל , ד ודעימיה"ע אינה מחוייבת להדליק כלל לדעת הראב"בפ
הנה אם תוכל לברך יהא תלוי במחלוקת הראשונים אם , זאת מדלקת

כ "א, דלהסוברין דרשאית לברך, ג"ע שהז"אשה רשאית לברך על מ
, ]ע"פ בנמצאת בפ"עכ[ד פטורה מכל חיוב הדלקת נרות "פ שלהראב"אע
ג של כבוד ועונג ושמחת "צמה במצות עשה שהזמ רשאית לחייב ע"מ
. גם בזה לא תוכל לברך, אבל להסוברין דאין רשאית לברך, ולברך, ט"יו

ד דאשה "ל כהראב"ם דס"מ אליבא דהרמב"דהנה דעת הכס, ע"ז יל"ולפ
 דנשים אין מברכות ]ט"ג מציצית ה"פ[ם "והלא דעת הרמב, פטורה משמחה

וגם ] ד"כהראב[טורה גם משמחה כ אחר דפ"וא, ג"במצות עשה שהז
. היאך תוכל לברך על הדלקת נרות] א"כהגרע[מכבוד ועונג 

ם לא הזכיר דין זה שיש לברך "דהנה באמת הרמב, איברא@@
ם עצמו אין ראיה דלא "כ מדברי הרמב"וא, ט"בהדלקת נר של יו

ל "דאיהו ס, ע יש להקשות"אבל הלא מדעת מרן השו, א"כהגרע
ונראה , דנשים פטורות משמחה, ד"ם כהראב"הרמב' בד] מ"בכס[

 דאין אשה מברכת על ]יז' י סי"בב[ל נמי "וס, ע מודו בזה"דפשיטא ליה דכו
הרי , א דפטורה מכבוד ועונג"ש הגרע"ל נמי כמ"כ אי ס"וא, ג"ע שהז"מ

אשה הנמצאת בפני עצמה לכאורה אין רשאית לברך על הדלקת 
דמברכין על ] בשם הירושלמיוחלקם [ואחר שהראשונים כתבו , הנרות

מבואר דהדלקת הנרות ' והלא כבר במתני, ]ל"וכנ[ט "הדלקת נרות יו
',  על שלש עבירות נשים מתות וכו:]לא[ש בשבת "וכמ, היא מצות הנשים

פשטות הדברים דקאי , כ כשאמרו לברך"וא, ]ט"פ[נ "וכמפורש באבות דר
ע לא תוכל "את בפולמה לא מצינו שהזהירו דבנמצ, על ברכת הנשים

]. ל דמברכת עבורו אינו ברור כלל"וגם בנמצאת עם בעלה וצ[, לברך
ש "וכמ, א"ע דלא נקט כהגרע"ומזה לכאורה מוכח בדעת מרן השו

דיש מקום לנטות , ]ט"בדיני ליל יו[ט חג השבועות "בקונטרס נר ציון ליו
 .ע"וצ, א בזה"מדברי הגרע
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 ÌÂÈ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�‰ Ì‚,135 .סג

                                    
, ל"ש אלישיב זצ"מ בשם הגרי" וחוהט"כן הובא בקונטרס לקט הלכות יו .132

מ כלפי לשון ברכה "מ, ט בכלל שבת"פ שבלשון הפסוק יו"ומשום דאע
ט בברכת המזון לא חשיב שהזכיר "וכמו שאם יזכיר של שבת ביו, אינו כן
 .ט"של יו

א שאם הדליקה קודם יכולה לברך גם "שי,  גבי שבת]א"רסג סקכ[ב "במ' עי .133
א "ועוד שא, ו איך תברך בדלוקה ועומדתוהאחרונים תמה, משחשיכה

 כתב ]ה כשידליק"רסג ד[ל "ואמנם בבה, לומר וצוונו בזמן שאסור להדליק
דאם לא בירכה יכולה לברך כל זמן שעדיין מותר להדליק ולסמוך על 

ומשמע דחשש , ]ו"ש� סקל[ח "וכן הכריע בכה, השיטות המקילות בזה
א לברך בדלוקה "לטעם שאבעיקר לטעם שאסור להדליק עתה ולא 

וגם בכל , וכנראה משום שהמצוה נמשכת שיהא הנר דלוק[, ועומדת
שרשאית , ט"ז ביו"ולכאורה לפ]. פעם נוהגין לברך אחר ההדלקה

 .כ כל שהנרות דולקים תוכל לברך"א, ט עצמו"להדליק ביו

 .נח אות י' ש פ"ח ש"בא .134

א דחיוב בעלה אל, ל דאשה פטורה ממצות שמחה"ד דס"הנה להראב .135
כ בצירוף "א, ]ט וחיוב השמחה"בדיני סעודת יו, ת בזה לקמ"וכמשנ[, לשמחה

, ע דכבוד ועונג"ע פטורה ממ" דלכו]בהשמטות' א' קמא סי[א "כ הגרע"מש
ד מלבד מה שהאשה אסורה "נמצא דלהראב, ג"ע שהז"וככל מ

 ושמחה ט לענין כבוד ועונג"הרי היא רשאית לנהוג ביו, ט"במלאכות ביו
ע לדעה זו אם תוכל לברך שהחיינו על "ז יל"כ לפ"וא, כחול גמור' וכו

אכן אם . 'שלא תעשה מלאכות וכדו, ת"מצוה שנתחדשה לה רק בשוא
דבאמת , ניחא, ג"ע שהז"ל דאשה רשאית לברך על מ"ד ס"נימא דהראב
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˘Â„È˜· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ˙ÂÚÓÂ˘˘ ‰Ó· Ô˙·ÂÁ È„È ˙Â‡ˆÂÈÂ ,
‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÂ.136 ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï Â‚‰�˘ ÌÈ˘�Â 

                                                                                  
, ט אבל אם מקיימתן מצוה קעבדא"מדינא פטורה מכבוד ועונג ושמחת יו

. וגם לברך שהחיינו על שהגיעה לזמן זה לקיימן, ז"כ לברך ע"ורשאית ג
] פ מספק ברכות"עכ[ל " דקיי]יז' סי[י "לדעת מרן הבאמנם @@

מ "ל נמי בכס"וס, ג"ע שהז"דאין אשה מברכת על מ, ם"כהרמב
א דפטורה "ל נמי כהגרע"כ אי ס"א, ם אינה חייבת בשמחה"דלהרמב

ט "אחר שאינה מצווה ביו, חיינוע אם תוכל לברך שה"יל, מכבוד ועונג
א מברכות "פי[מ "בכסוהנה @@. ת שלא לעשות בו מלאכות"אלא בשוא

, ך שנוהגין לברך שהחיינו גם כדי להוציא הנשים" הביא דברי הרמ]י"ה
ומברך , וכן ראוי לעשות לפי שהיא חובה לאשה לברך אותה ברכה

ל "בואר דסומ, והסכים לזה, עבורה והיא יוצאת מדין שומע כעונה
א דנשים "ל כהגרע"ולכאורה יש לדקדק מזה דלא ס, דחייבת בשהחיינו

ל דיש ברכת שהחיינו גם על מצוה "כ י"אא[, ט"פטורות מכבוד ועונג יו
 דפורים שאני משאר ימים .]מגילה ד[במאירי ' ועי, ת"שנתחדשה בשוא

 כ בפורים"משא, שבשאר ימים טובים הברכה על עיצומו של יום, טובים
ט שיש בו מצות שביתה "דביו, ויש שפירשו דבריו, אינו אלא על המגילה

כ בפורים דאין "משא, הרי ניכר חידושו בעיצומו של יום, ממלאכות
ת "ז משמע קצת דשייך ברכה גם על מצוות ל"ולפ, איסור במלאכה

אכן אין הדברים מפורשים , ט"ת שלא לעשות מלאכות ביו"הבאה בשוא
, ר ענין השביתה מן המלאכות שמא משמע להיפךומדלא הזכי, במאירי

א "ת בזה שיש מקום לנטות מדברי הגרע"ועיין עוד לעיל במשנ]. ע"ויל
 .ג"ע שהז"ג דהוו מ"אע, ט"ולחייב נשים בכבוד ועונג יו, בזה

ולא הזכיר , ט" כתב שמברכין על הדלקת הנר גם ביו]ה"רסג ס[ע "הנה בשו .136
.  לא הזכיר כן]א"תקיד סי[ט "ם בהלכות יווג, לברך אז גם ברכת שהחיינו

ובלקט יושר , צ לומר שהחיינו בברכת הנרות" דא]יא' ב סי"ח[ז "ה באו"וכ
 ]א"רסג סק[י "א בברכ"כ מרן החיד"וכ. ]מט עני ג' עמ[לתלמיד תרומת הדשן 

 אין יסודש, ]קז' א סי"ח[ץ " בשם היעב]ג"ש� סקכ[ב " והמ]בגליו[א "והגרע
כ דשמא "עוד בסמוך שיש לחוש ג' ועי. למנהג לברך שהחיינו בהדלקה

כ תענה אמן אחר ברכת שהחיינו בקידוש וטועמת מן "הוי הפסק כשאח
רק תסמוך על ברכת שהחיינו , ועל כן ראוי שלא תברך בהדלקה, היין

 .]ח אות ב בביאורי�"ג פי"ח[צ "ש גם באול"וכמ, שבקידוש
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Ì‚‰�Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ‡˘¯ ˙Â¯�‰,137 ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â 
‰Ì˙˜Ï„‰Ï ˙Â¯�‰ ˙Î¯· ÔÈ· ˜ÒÙ,138 ]ÈÚÂ ' ‰Ó ÔÈ�ÚÏ ÔÓ˜Ï

ÒÂÎ‰ ÔÓ ˙ÂÓÚÂËÂ ˘Â„È˜· Ì˙·ÂÁ È„È ˙Â‡ˆÂÈ˘ .[ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,
˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ ‰Î¯È· Ì‡˘ ËÂ˘Ù , ‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡ÓÂ

‰ÓˆÚÏ ˙˘„˜Ó ,˘Â„È˜· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·ÓÂ ˙¯ÊÂÁ ‰�È‡˘.139 

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ Ï·˜Ï ‡Ï˘ ˙Â�˙‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ  .סד
‰˜Ï„‰·,140 Ì‡ ¯·„· Í¯Âˆ ˘È ,‰ÓÂ„ÎÂ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÔÂ‚Î.141 

                                    
 שאין לנשים ,]ש�[צ "הובאו באול, ח הדבירדעת החסד לאלפים ופת .137

אמנם כבר . שהרי האיש מברך בקידוש, לברך שהחיינו בעת ההדלקה
אין למחות בהן ץ ש"ב מדברי היעב"א והמ"א והגרע"הביאו מרן החיד

ואפילו .  דנהרא נהרא ופשטיה]לג' א סי"ח[ה בזרע אמת "וכ. בחזקת היד
כמבואר בדברי , ג אשתוץ עצמו לא עשה מעשה לשנות מנה"היעב

דמי ימחה בידה , לפי שאין בזה שום חשש ברכה לבטלה, תשובתו שם
והרי זמן אומרו אפילו , אם לא תרצה לצאת בברכת שהחיינו של בעלה

שאחר שכן נהגו , צ שם"וכן הסיק באול. :]מ[כדאיתא בעירובין , בשוק
, ]נח אות י' ש פ" וש,במדבר אות א' ר פ"ש[ח "ש רבינו הבא"וכמ[, בכמה קהילות

 .אין צריכות לשנות מנהגן, ]ש"ע

כ לכבוד "שבאו ג, לפי שגם ברכת שהחיינו שייכא לנרות, ]ש�[צ "אול .138
 .שלא חששו לזה, ל"וכן מוכח מדברי האחרונים הנ. היום

 .ק קיב"ח תקיד ס"כה .139

 הביא מחלוקת הפוסקים אם מוכרח לקבל שבת בהדלקת ]י"רסג ס[ע "בשו  .140
א כתב שהמנהג "והרמ. א בתרא שאינו מחוייב"ודעת י, נרות או לא

כ התנתה בפירוש "שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקתה אא
ועל כן כתב , א בתרא"וידוע שלדעת מרן העיקר כי. שאינה מקבלת

צ האשה לקבל שבת בהדלקת " דמעיקר הדין א]ח אות ט"ב פי"ח[צ "באול
ע "וכמו שמוכח בשו, ג" לחוש לדעת בה,אלא שטוב לנהוג כן, הנרות

א שכן נהגו גם בנות "וי. [ג" שחשש לדעת בה]א"תרעט ס[בהלכות חנוכה 
 ].ועיין. שבסתמא מקבלות שבת בהדלקת הנרות, ספרד

. מאחר ויש סוברין שאין תנאי מועיל בזה, ו"ח סקס"וכה, ד"ב רסג סקמ"מ  .141
' ועי. א התפללה מנחהכגון אם ל, ה שכתב דוגמא לזה"ח סקל"בכה' ועי
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‰ÚÈ˜˘Ï ‰Ú˘ ÈˆÁ ÍÂ˙ ÌÈ˜ÈÏ„Ó˘Î ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓÂ , Ï·‡
 Ì„Â˜ ÌÈ˜ÈÏ„Ó˘Î] ‰Ú˘ ÈˆÁ È�ÙÏ ‰Á�Ó‰ ‚ÏÙ ¯Á‡ Â�ÈÈ‰„

‰ÚÈ˜˘‰Ó [‰˜Ï„‰· ˙·˘ Ï·˜Ï ÌÈ·ÈÈÁ.142  

‡·Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘Î ‰Ê ÏÎÂ , Í¯·Ï ÌÈ‚‰Â�‰ Ï .סה
˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ ,Ï˘ ˙Â�˙‰Ï ÌÈ‡˘¯ ÔÈ‡ÂÈ Ï·˜Ï ‡" Ë

Ì˙Î¯··.143 ˙Â¯ÂÒ‡‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎ· ÌÈ¯Ò‡� ‰Î¯·‰ ¯Á‡Â 
ÂÈ·"Ë,144‡ Ì‚Â ÌÈ‡˘¯ Ì�ÈÏÂÁ Ï˘ ‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰Ï .145 ÏÚÂ 

                                                                                  
 שכתבו בלשון שלא תתנה כן אלא ]בביאורי�' ח אות ט"ב פי"ח[צ "באול

 ".לצורך גדול"

 שלא יקדים להדליק בעוד היום גדול לפי שאינו ניכר ]ד"רסג ס[ע "בשו' עי  .142
ואז רשאי להקדים , כ מקבל שבת בהדלקתו"אא, שמדליק לכבוד שבת

פ "ז אע" שכתב דלפ]ש�[צ "באול' ועי. להדליק מפלג המנחה ואילך
שאין הדלקת הנרות מכרחת לקבל , א בתרא"ע כי"שהעיקר בדעת השו

ורק במדלקת סמוך , מ במקדימה להדליק צריכה לקבל שבת"מ, שבת
יש ללמוד מדברי , "סמוך"וגדר , לשבת אינה מחוייבת לקבל שבת

ה לא "ד[ל "בבה' ועי. ש"ע,  דהיינו תוך חצי שעה:]צט[ם בפסחים "הרשב
שפיר כ "א, א שהאשה מקבלת שבת בהדלקה" דלהמבואר ברמ]יקדי�

 אם לא כשמתנית שאינה מקבלת ,להקדים עד זמן פלג המנחהתוכל 
 .שבת

, פ קבליה עליה" דאם בירך שהחיינו בערב יוהכ:]מ[עירובין ' ה בגמ"כ  .143
 ר"וכמו שהוכיח מו. ומשמע דאין לו תקנה כלל, א לשתות אחריו"וא

פ שנחלקו "דאע, ל"ולכאורה צ. ]ח אות ב"ג פי"ח[צ "ה באול"צ זללה"הגרב
א דמותר לערב עירובי "די, י"הראשונים אפילו בתפילת ערבית מבעו

הובא במרדכי ,  בשם רבינו שמריה]שצג' סי[י "בב' עי[, חצירות לאחריה
 ,והאחרונים כתבו דבקבלת שבת דיחיד דינא הכי, ]]רצ' ב סי"פ[בשבת 

א "ז י"ולפ, ]]כז' ח סי"ג או"ח[בזרע אמת ' עי[, דיכול להתפלל מנחה אחריה
 ]א"רסא סקי[תהלה לדוד ' עי[, לדמות דגם אחר הדלקת נרות דינא הכי

אבל אחר , ז בתפילת ערבית או הדלקת נרות"מ כ"מ, ]ועוד אחרונים
 .ועיין. א להתנות שלא לקבל"ברכת שהחיינו א

 .ק קיב"ח תקיד ס"כה .144
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ÔÎ ,‰Ê ÔÙÂ‡· ,‰Á�Ó ‰ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙˜Ï„Ó‰ ‰˘‡‰ Ì‡ ,
‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ ‰Î‡ÏÓ „ÂÚ ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ Â‡ ,

‰˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·˙ ‡Ï ,ÂÈ ˙Ï·˜Ó ‰�È‡˘ ‰�˙˙Â"Ë] . ÔÎÂ
˜ÈÏ„Ó‰ ˘È‡,‰˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È ‡Ï .146 Í¯ˆ� Ì‡Â 

 Â�È‡˘ ‰�˙È˘ ·ÂË ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ ÏÏÙ˙‰Ï Â‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ
ÂÈ Ï·˜Ó"Â˙˜Ï„‰· Ë147.[ 

Á‡ ˙ÈÂÊ· ÌÂÁÈ�ÈÂ ˙Á‡ ˙ÈÂÊ· ˙Â¯�‰ Â˜ÈÏ„È ‡Ï , ÏÎÂ¯˙ .סו
˙È·Ï ÌÂÒÈ�ÎÈÂ ıÂÁ· ˙Â¯�‰ Â˜ÈÏ„È ‡Ï˘ ÔÎ˘ , ÌÂ˜ÈÏ„È ‡Ï‡

Ì˙Á�‰ ÌÂ˜Ó· .‰ÏÂÁ ‰˘‡‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â‰Ê· „ÈÙ˜‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ , 
Ì˙Á�‰ ÌÂ˜Ó· ‡˜Â„ ˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„‰Ï.148 

„‰Ò�È˜· ˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ�Â ·ÂË] ¯Â¯Ù‚‰ ıÚ Â�ÈÈ‡  .סז
‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ [ ˙·˘ ˙Â¯� Â· ˜ÈÏ„‰Ï ‰ÂÚ˘ ¯� Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï‡

ÂÈÂ"Ë.149˙ÈÊ ÔÓ˘· Â˜ÈÏ„È˘ ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÂ , 150  ·ÂËÂ
 ‡‰È˘ÍÊ.151 ÈÂˆÓ Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó·Â, ÌÈ�Ó˘ ¯‡˘· Â˜ÈÏ„È 

ÏÂÏˆ Ì¯Â‡˘.Â  Ì‚ Â��ÓÊ·ÏÂÏˆ Ì¯Â‡ ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â¯�‰‰ÙÈÂ . 

 ÌÈ˜„˜„Ó‰ ÌÈ‚‰Â� ˜ÈÏ„‰Ï ‰Ú·˘ ˙Â¯� ÔÈ· ˙·˘· ÔÈ·Â .סח
                                                                                  

 .צ שם"כ באול"כ  .145

כבר נתבאר שאין לזה מקור מדברי , שגם מה שיש נשים הנוהגות לברך .146
 .ל"וכנ, אלא שהניחום במנהגן, רבותינו הפוסקים

 .ב"ב רסג סקמ"מ' עי .147

 .ח שם אות יד"בא .148

 .ד בבית הבחירה"והו, ף בחיים לראש"מרן החבי .149

 ימים ולא מצאו לו בספר חסידים שהביא מעשה באחד שהאריך' ועי .150
 .לב רק בשמן זיתשום זכות אלא שלא היה מדליק בֵח

ה בפיוט אליו מי הקשה "וכ, וכן המנהג בקהילותינו, מחזור בית דין .151
הן מדליקין במנורה בשמן זית זך יזכו בניהם : ע שכתב"וישלם לראב

 .לתורה
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ÂÈ·"Ë.152 ˘ÈÂ ÌÈ‚‰Â� ˜ÈÏ„‰Ï ¯ÙÒÓÎ ÌÈÏÂÚ‰ ‰¯Â˙Ï Â˙Â‡· 
ÌÂÈ‰, Â�ÈÈ‰„ ˙·˘· ‰Ú·˘, ÂÈ·Â"Ë ‰˘ÓÁ, ‰ÂÈ·Â"Î ‰˘˘.153 
˘ÈÂ ÌÈ‚‰Â� ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ�ÓÎ È�· ˙È·‰.154 ÓÂÏÎ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ 

ÌÈ˙ÁÂÙ ÓÈ�˘ ˙Â¯�, „Á‡ „‚�Î ¯ÂÎÊ „Á‡Â „‚�Î ¯ÂÓ˘.155 ˘ÈÂ 
ÌÈÙÈÒÂÓ „ÂÚ ¯� „Â·ÎÏ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÌÈ¯ËÙ�‰Â, ÔÎÂ ÈÂ‡¯ ‚Â‰�Ï.156 

·Â¯ ˜ÈÏ„˙˘ „Ú ¯�‰ ÔÓ ‰„È ˜ÏÒ˙ ‡Ï ‰˜Ï„‰‰ ˙Ú·  .סט
ÔÓ˘‰ ÔÓ ˙‡ˆÂÈ‰ ‰ÏÈ˙Ù‰.157 

²± 

                                    
, בעה נרותוהמדקדקין מדליקין ש: ל" וז]נח אות א' ש פ"ש[ח "ה בבא"כ .152

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד , ואומרים העולם כנגד שבע ספירות
 שכן נהגו ]ויקרא אות יא' ש פ"ש[עוד בדבריו '  ועי.הרמוזים בשבוע, מלכות

 ].מ הדליקו ארבעה נרות"ח ובחוה"ובר[, ט"פ ובין ביו"בביתו בין ביוהכ

שהיה נוהג , אלפים בשם הרב חסד ל]ויקרא אות יא' ש פ"ש[ ח"באה ב"כ .153
,  וביום טוב חמשה,וביום הכפורים ששה, שבעה נרותלהדליק בשבת 

 .  באותו היוםכמספר העולים לספר תורה, דש ארבעהוובראש ח

 .וכן יש נוהגים מבני ספרד, ה מנהג אשכנז"כ .154

, ש שכתב שמן הדין החיוב בנר אחד"וע, נח אות א' ש פ"ח ש"ה בבא"כ .155
. אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, יק שני נרותצריך להדלפ הסוד "וע

, שהם סוד בינה ומלכות, ה ברוך הוא"ן דשם הוי"שני ההיוכן הם כנגד 
במטה משה ' ועי. כ" ע.כמנין נהנה מזיו השכינה, ג"שעולה מספרם תקס

ק ממאור "מת' ל פסיעה גסה נוטלת א"ד מה שאמרו רז"שכתב שהוא ע
פעמים נר הוא ' וב, דבי שמשאומהדר לה בקדושי , עיניו של אדם

 .ק"בגימטריא ת

 .בית הבחירה פסח דיני הדלקת נרות אות יג .156

חשיב כאילו יעשה כן שאם לא ש שכתב "וע, נח אות טו' ש פ"ח ש"בא .157
ע "ל על השו"וכן הוא בחס, ואינו מקיים מצוה בהדלקה, דלקה מאליה

ן משמע " ובר:]ת כשב[' דבגמ, ב רב"אמנם לכאורה הדברים צ. ]ס רסד"סו[
דרב ה בהדיא בשאלתות "וכ, שהוא מצד שבלא זה אין האש נאחזת יפה

. ז בודאי דאינו לעיכובא" ולפ,]ה דמחייבי" תצוה שאילתא סד ד'פ[גאון אחאי 
 .ע"וצ
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åé ìéì úéáøò"ììääå è 

ÏÈÙ˙ ¯È„Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ„ÚÂÓ‰ÏÏÙ˙È˘ Ì„Â˜ , ‡‰˙˘ È„Î˙  .א
ÂÈÙ· ‰¯Â‚˘.1 ·‰ Ô¯Ó ˙Ú„Â" ˘È ¯Â„ÈÒ‰ ÔÓ ÏÏÙ˙Ó ÂÏÈÙ‡˘ È

Ì„Â˜ ‰¯„ÒÏ .Ï˜‰Ï ‚‰�Ó‰ ‰Ê·˘ Û‡Â , ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È È‡„Â
‰Ù ÏÚ· ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Ó‡È ,ÎÚÂ"‰�Â˘‡¯ ‰ÏÙ˙· Ù.2 

Â·Èˆ‰ ÏÎ Â‡¯˜È˘ ÔÂÎ�ÁÒÙ Ô·¯˜ ¯„Ò ¯ , ‰ÓÏ˘�Â ÌÂ˘Ó .ב
Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù . Ì„Â˜ ‰Á�Ó ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ Â‰Â‡¯˜È ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ

‰ÏÈÏ‰ , Ï˘ „ÈÓ˙‰ ˙·¯˜‰ ¯Á‡ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰ ÔÓÊ ‡Â‰˘
‰ÏÈÏ‰ „Ú ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·.3  

, ‡"‚ÚÈÊ ÈÏÂÙÂ¯ËÒÂ‡Ó ÔÂ˘Ó˘ È·¯ ˙¯‚‡ Â‡¯˜È˘ ÔÂÎ� Ì .ג

                                    
ח צריך להסדיר כדי שתהא " דתפילת המועדים ושל ר]ק' סי[ע "שו בה"כ .1

 .ם"והוא מדברי הרמב, שגורה בפיו

פ "וכ, צ להסדיר"י הביא בשם רבינו מנוח דבקורא מן הכתב א"הנה בב .2
ה צריך להסדיר כדי שתהא שגורה "י דאפ"ז מרן הב"וכתב ע, א שם"הרמ

שכתב שנהגו ברוב תפוצות הגולה  ]ב"סק[י "בברכ' מ עי"ומ. בפיו בזריזות
ולא חזינן לרבנן , ובארץ הצבי לסמוך על מה שאומרים מן הסידור

וסיים שם דמי שאינו בקי [, ]ג"ש
 סק[ח "ה בכה"וכ, קשישאי דמסדרי
פ לאומרה על פה ודאי אין "ועכ]. אפילו במתפלל מן הסידור צריך לסדר

י יתפלל לפחות תפלה  דלכתחילה ודא]א"ש
 סוסק[ב "ש במ"וכמ, ראוי
 .ודיו, ראשונה מתוך הסידור

 .ד"א מקרבן פסח ה"ם פ"ברמב' עי .3
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]‰Ê· Ë ˜¯Ù ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ[ , Í˘Ó· ‰˙Â¯˜Ï ÔÈ˜ÈÙÒÓ ÔÈ‡˘ ˘È ÈÎ
È‰ÌÂ.4 

‡ÂÈ ÏÁ Ì‡"˙·˘· ÁÒÙ Ï˘ Ë , ÂÓÎ ˙·˘ ˙Ï·˜ ÌÈ¯ÓÂ .ד
˙·˘ ÏÎ· ,È„Â„ ‰ÎÏ ËÂÈÙ ÌÚ,5 ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ‚‰�Ó‰ Ï·‡ 

ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó· ˜¯Ù.6  

ÂÈ Ï˘ ˙È·¯Ú ‰ÓÈÚ�· ÌÈÏÏÙ˙Ó ÁÒÙ ÏÈÏ"Ë . Í¯„ ÏÚÂ .ה
‰�˘‰ ˙ÂÏÈÙ˙ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ÂÊ ‰ÏÈÙ˙ ˙ÏÚÓ ‰‰·‚ ˙Ó‡‰ , ÔÎ ÏÚÂ

 ÏÏÙ˙‰Ï ¯‰ÊÈ ˙Á�·Â ‰�ÂÂÎ·‰·Â ˙ÂÚÓ ‰�ÂÓÎ‰Ú�Î , Ô˙ÈÂ
È˘‰Ï ‰È„Â‰" „Â·Ú˘ÓÂ ˙Â¯ÈÁÏ ˙Â„·ÚÓ Â�‡ÈˆÂ‰˘ ÏÚ ˙

È˘‰ È„·Ú ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂ‡‚Ï"˙ . ˙ÏÈÙ˙· ÌÈÚ� ÏÂ˜· ¯¯Â˘Ï Â‚‰�Â
 Ï‰˜‰ ÏÎ ˙È·¯Ú"Â˙¯Â·‚ ˙‡ ÌÈ�· Â‡¯" , ÔÂ¯ÎÊ ·Ï· ˘È¯˘‰Ï

È˘‰ È„ÒÁÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ"Â�ÈÏÚ ˙.7 

·˙Ï‡ ˜ÂÒÙ ¯ÓÂÏ Â‚‰� ‰„ÈÓÚ‰ Ì„Â˜ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ‰  .ו
‰ È„ÚÂÓ ' È‡¯˜ÓÂÎÂ ˘„˜' .ÌÂ„˜‰ ÌÈ„¯ÙÒ‰ ‚‰�ÓÂ ,

                                    
לפי שזמנם מערב , וכשחל בשבת נראה שיקדימו אותם לשיר השירים .4

 .שבת

ט לומר פיוט זה " שיש שרצו לומר שאינו מכבוד יו]ה"ער סק' סי[ח "בכה' עי .5
 .ושאמנם מסקנת דבריו שאין לח, לכבוד שבת לחוד

ט שחל להיות " הביא רק שיש שאין נוהגין לאומרו ביו]ב"ער ס[ע "בשו .6
א הוסיף בשם "והרמ, ושיש שאין אומרים אותו בשבת חנוכה, ש"בע

 ]ג"סק[ב שם "ובמ. ט שחל בשבת אין אומרים אותו"ל דגם ביו"מהרי
, ט"ש אין אומרים לפי שאין מעשרין ביו"ט שחל בע"דהטעם משום דביו

כ בהלכות סוכה "וכ, ט שחל בשבת אין אומרים"וגם ביו, א פלוגכ ל"וע
ט שחל " בשם הלבוש דהוא משום גזירה אטו יו]ג"תרמב סק' סי[צ "בשעה

מ "ג שהם נהגו לאומרו בשבת חוה" בשם הכנה]ב"סקי[ח "בכה' ועי. ש"בע
 .אמנם עתה המנהג שלא לאומרו. ט שחל בשבת"וביו

 .ו אות כד בסוף הביאורים"צ פט"ולובא, ו"ח תפז סקל"בכה' עי .7
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‡˘‰Ê ˜ÂÒÙ ˜¯ ÌÈ¯ÓÂ ,ÂÌ‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ ‡Ï ‰˘Ó ¯·„ÈÂ ˜ÂÒÙ 
‰ È„ÚÂÓ ˙‡ 'ÂÎÂ' .] ˙È¯Á˘·Â ‰ÏÈÏ· ˘Â„È˜‰ Ì„Â˜ Ì‚Â

‰Ê ˜ÂÒÙ ˜¯ ÌÈ¯ÓÂ‡ .[ÌÈ¯Â„ÈÒ· Â‰ÂÙÈÒÂ‰ ‰˙ÚÂ , ‡Â‰ ÔÎÂ
Ì‰¯„Â·‡·.8 

                                    
בית , ב"דברי הימי
 אמסטרד
 תע, מ"ונציה שד[הנוסח במחזורים הספרדים הישנים  .8

מועדי , ה"א חמווי ליוורנו תרל"בית הבחירה לר, בית השואבה ליוורנו תרט, ד"מנוחה ליוורנו תקכ
כמנהג [ש
 , ו"וינה תרל] הספרדי
כמנהג [שלזינגר ' הוצ, ד"ליוורנו תרפ' מועדי ה, ז"קורפו תרל' ה

אלה "שאומרים רק פסוק , ]צ"ד ותרח"וינה תרצ] קונשטנדינא ומזרח ומערב ואיטליה
, ה המנהג בארצות המערב"וכ, צ רבה ודמשק"ה מנהג אר"וכ". מועדי

שערי , סאלוניקי, ה"ונציה שנ[בסידורי נוסח אשכנז , ומאידך. ובארצות הבלקן
נדפס רק פסוק , ]ועוד, ז"ז הענא האג תקל"בית תפילה להרש, ו"� אלטונא תק"שמי
 ליעב

ג " בשם הפמ]ט"רסז סק[ב "ה במ"וכ, ולא פסוק אלה מועדי', וידבר משה וגו
וכן נהגו כיום , א אין לאומרו"לדעת הגרומיהו [שבשבת אומרים ושמרו 

' הל[אמנם בסידור הרוקח . ['ובמועדים וידבר משה וגו, ]בני אשכנזרבים מ
בור י והצ,ואומר מעריב ומסיים פורס סוכת שלום: ל" כתב וז]שב' ט סי"יו

דש אלה הם ואשר תקראו אותם מקראי ק' אומרים בלחש אלה מועדי ה
ומבואר . כ"ע. 'וכו ומתפללים מגן ומחיה ואתה קדוש .קדיש. מועדי

]. 'וגו' ולא פסוק וידבר ה, "אלה מועדי"שבזמנו נהגו באשכנז לומר פסוק 
הוסיפו במחזורי הספרדים גם את , בשנים המאוחרות יותרוהנה @@

וכן הוא במחזור ', וגו' מלבד פסוק אלה מועדי ה', הפסוק וידבר משה וגו
ח "ונכתב בו שנסדר כדעת הגרי []ח"ירושלי
 תשי, בקאל' הוצ[תפילת ישרים 

ז "ועפ, וכמדומה שמשם הועתק לכל המחזורים המאוחרים לו, ]א"זיע
אמנם . ויש שפקפקו שאין מקור לדבר, ים לומר שני הפסוקיםנהגו רב

אבן הירחי ואומרים וכתב : ]סדר מעריב של שבת[הנה זה לשון האבודרהם 
'  ובשאר מועדים אלה מועדי ה,'בצרפת בשבתות ושמרו בני ישראל וגו

מבואר שיש לדבר מקור בדברי . כ"ע. 'וגו'  וידבר משה את מועדי ה,'וגו
ע שלא נהגו כן בשנים "ומיהו צ. ומר את שני הפסוקיםל, האבודרהם

. ל לשנות המנהג הקדום"פ מי כתבו בסידור הנ"ע ע"ויל, קדמוניות
'  שהביא המנהג לומר פסוק ושמרו בני ישראל וגו]רסז' סי[בטור ' ועי@@

ע "וכתב שם הדרישה דצ, ח"ק בין ברכת השכיבנו לתפילת י"בליל ש
פ פסוק כי "וביוהכ, רגלים פסוק וידבר משהבטעם הדבר שנוהגין לומר ב

ונראה כוונתו [', ה תקעו בחודש שופר וגו"ובר', ביום הזה יכפר עליכם וגו
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·¯ÂÈ ˙ÂÏÈÙ˙·"Ë ,‚ ÏÏÙ˙Ó '‚Â ˙Â�Â˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ' ˙ÂÎ .ז
¯ÓÂ‡Â ˙Â�Â¯Á‡ ÚˆÓ‡· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ]Â�˙¯Á· ‰˙‡.[9 Â�‚‰�ÓÂ 

‰ Â�Ï Ô˙˙Â ¯ÓÂÏ 'ÂÎÂ '‰Ê‰ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ˙‡ ‰·‰‡· , ÌÂÈ ˙‡
‰Ê‰ ˘„Â˜ ‡¯˜Ó ·ÂË ,˘„Â˜ ‡¯˜Ó ‰·‰‡· ÌÈ¯ÓÂ‡Â , ˙·È˙Â

'‰·‰‡· 'È˘‰ ÏÚ ¯·„Ó ÔÂ˘‡¯‰"˙ , Ô˙�˘ Â˙ÏÓÁ·Â Â˙·‰‡·˘
ÌÈ„ÚÂÓ‰ Â�Ï , ˙·È˙Â'‰·‰‡· ' È�˘‰ ¯·„ÓÏ‡¯˘È ÌÚ ÏÚ ,

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÔÈ‡˘Á¯ÂËÏ Â�ÈÏÚ  ,‰ÁÓ˘Â ‰·‰‡· ‡Ï‡.10 ˘ÈÂ 
ÂÈ· ‰·‰‡· ÌÈÓÚÙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘"Ë , Â�Ï Ô˙˙Â ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï‡

‰ 'ÂÎÂ 'ÂÎÂ ‰ÁÓ˘Ï ÌÈ„ÚÂÓ ‰·‰‡· ,' ¯ÓÂÏ ÔÈ¯ÊÂÁ ÔÈ‡Â
'‰·‰‡· '˘„Â˜ ‡¯˜Ó ,ÂÈ ÏÁ˘Î ˜¯Â" ¯ÓÂÏ ÔÈ¯ÊÂÁ ˙·˘· Ë

 ˙·È˙'‰·‰‡· 'ÌÈÈÓÚÙ.11 

ÌÈ�ÓÊ‰Â Ï‡¯˘È ˘„˜Ó ÌÈÓ˙ÂÁ , Ï‡¯˘È ÔÈÓÈ„˜ÓÂ .ח
È�ÓÊÏÌ ,ÌÈ�ÓÊ‰ ˙‡ ÌÈ˘„˜Ó Ï‡¯˘È˘ È�ÙÓ , ÌÈ„ÚÂÓ‰˘

Ú ÌÈÚ·˜�"ÔÈ„ ˙È· Ù .„·Ï Ï‡¯˘È ˘„˜Ó Ì˙Á Ì‡Â , ‡ÏÂ

                                                                                  
וכתב ליישב דאפשר . ובפרט שלא מצאנוהו בשום פוסק, ]משום הפסק

שכיון שבא להזכיר קדושת היום מזכיר , דחשבינן ליה כתפילה אריכתא
א שהשמש מזכיר שם "ש הרשב"וסמך לזה ממ, קודם מעין המאורע

 ]ד"סק[ר "במאמ' ועי. ח שהוא צורך תפילה"לציבור לומר יעלה ויבוא בר
. ש"ע, ל"ז דאישתמיט מיניה דמקור הדברים באבודרהם הנ"שכתב ע

במעריב , סדר שבתות[ובאמת לענין שבת כבר נמצא כן בסדר רב עמרם גאון 
, 'וכו פורס סוכת שלום חותמיןשבבית רבינו ,  בשם רב שר שלום]של שבת

בשאר כנסיות ובשאר מקומות אבל , מיד קדיש בלא הפסקאומר אחריה ו
כ "וא,  וחותמין"ואומר ושמרו בני ישראל", אומר שומר עמו ישראל לעד

ה "וה, פ לענין שבת מבואר בדברי הגאונים שלא חששו כלל להפסק"עכ
 .ל כן"דלענין המועדים י

 .א"ע סימן תפז ס"שו .9

 .ד"ז סק"ח תפ"כה .10

 .א"ב תפז סק"מ .11
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ÌÈ�ÓÊ‰ ¯ÈÎÊ‰ ,‡ˆÈ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�.12 ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒÂ 
¯ÂÊÁÏ È‡˘¯ Â�È‡Â Ï˜‰Ï. 

Â ‰ÚËÂÈ· ÏÏÙ˙‰" ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ�Â ÏÂÁ ˙ÏÈÙ˙ Ë .ט
‰ˆ¯ ,Â�˙¯Á· ‰˙‡Ï ¯ÂÊÁÈÂ ‰Î¯· ‰˙Â‡ ÌÈÈÒÈ.13   

Â ‰ÚËÏÂÁ Ï˘ ˙ÂÎ¯· ÏÈÁ˙‰ , ˙Î¯· ÚˆÓ‡· ¯ÎÊ�Â .י
ÌÈ�˘‰ ,Ú‡"‰Î¯· ‰˙Â‡ ÌÈÈÒÏ Â�È„˘ Ù , ‰· ˘˜·Ó Â�È‡
ÌÈÓ˘‚ ,ÂÈÓ˘ ÈÙÏ"ÌÈÓ˘‚ ˘˜·Ï ÔÈ˜ÒÂÙ ÍÏÈ‡Â ÔÂ˘‡¯ Ë.14 

ÓÚ˘Î ¯ÎÊ� Ì‡ ,Ú‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î" Ì‡˘ Ù„ ·¯ˆ‰ .יא
ÂÈ Ï˘ Ì˘ ¯ÈÎÊÈ"„·ÚÈ„· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ· Ë ,Ó ÏÎ

ÌÂ˜ÓÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÂÈ Ï˘ ¯ÓÂÏ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯" Ë
‰�˜È˙Î.15ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯Ó‡È˘ ‰
‰ˆ¯· ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ‡ÏÂ.16‰‡¯�Â  , ¯Á‡ ¯ÎÊ� Ì‡˘

ÌÈ„ÂÓÏ ÚÈ‚‰˘ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ÂÊ ‡¯·ÒÏ Ì‚ , ‡ÏÂ
                                    

ה בספר חוקת הפסח לרבי יצחק טייב בעל "וכ, ]ב"תפז סק[א "דעת המג .12
 הביא מאליה רבה ]ב"סק[ב "ואמנם במ, דיצא ידי חובתו, ערך השלחן

 .ועוד אחרונים דפליגי בזה

ן ה בכל זה לעני" דה]ג"ש
 סק[ב "ובמ,  כתב כן לענין שבת]ב"רסח ס[ע "בשו .13
ט "משום דגם בשבת ויו, וטעם הדבר שאינו פוסק באמצע הברכה. ט"יו

ועל כן מסיים אותה ברכה , ח אלא דלא אטרחוהו"היה ראוי שיתפלל י
 .כ חוזר לתפילתו"ורק אח

 .ה עד"קיז ד' ל סי"בה .14

 .ח"ה בכה"וכ, ג בשם החיי אדם"ב שם סקי"ה במ"כ .15

שכיון שמעיקר הדין , ד החיי אדם" ע כתב לחלוק]ב פרק יט אות ב"ח[צ "באול .16
, ט בעבודה"ואז היה מזכיר שבת או יו, ח שלימות"היה ראוי להתפלל י

מ כל שכבר "מ, גם עתה דלא אטרחוהו רבנן ותיקנו ברכה רביעית אחת
הדר דינא דמזכיר שם של שבת או , אמר ברכות אמצעיות ונזכר ברצה

כה הרביעית שתיקנו ואינו צריך לחזור ולהוסיף הבר, ט ודיו"של יו
 .במקום הברכות האמצעיות
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צ לא נתבאר דין זה שיאמר תוספת הזכרת המאורע ביעלה "בדברי האול .17

נראה דמודה , אבל בנזכר אחר כן, אלא במי שנזכר ברצה, ויבוא ברצה
, דדוקא מי שנזכר ברצה, ולכאורה החילוק בזה. שיחזור לברכה רביעית

 שהיה צריך להזכיר אילו אטרחוהו אשר שם הוא מקום ההזכרה העיקרי
בזה מורינן שיזכיר שם ולא יחזור לברכה , ח ברכות של חול"רבנן לומר י

וברכת המחזיר , ה נצרך לחזור"דבלא, אבל מי שנזכר אחר רצה, רביעית
ממילא מורינן שיחזור ויאמר , שכינתו לציון שבירך הויא ברכה לבטלה

זה מצינו לענין וכעין @@.  הזכרת המאורע כתיקנה בברכה רביעית
שבידו להשלים החסרון בברכת , השוכח בקשת גשמים בברכת השנים

מוסיף , או בשומע תפילה, וכל שנזכר קודם שומע תפילה, שומע תפילה
כתבו הפוסקים , אבל אם נזכר אחר שומע תפילה, שם בקשת גשמים ודיו

מ "מ, פ שאם יחזור לשומע תפילה ויבקש שם גשמים יצא בדיעבד"דאע
כל דסמיה , נ דכוותה"וה. יש לו לחזור לברכת השנים ולבקש כתיקנה

אבל כשעבר , צ שיזכיר שם"הורה האול, בידיה להזכיר מיד ברצה
ל "ט כתקנת חז"שוב צריך לחזור ולהזכיר שבת או יו, והמשיך למודים

צ "דהנה מדברי האול, ב"לכאורה הדברים צומיהו @@.  בברכה רביעית
רא להורות שיזכיר ברצה כאשר כבר התפלל נראה לכאורה שהסב

מצד שהרי כל מה שתיקנו שלא לומר תפילת חול הוא , תפילת חול
ואיש כזה שכבר טרח ואמר ברכות אמצעיות של , משום דלא אטרחוהו

כ אין תועלת במה שיחזור ויאמר שוב עתה ברכה רביעית של "א, חול
הרי , ואדרבה, הכי התקנה שלא להטריחו לא תתקיים בז, ט"שבת או יו

וגם טרח לומר , שגם אמר ברכות אמצעיות של חול, הוטרח פעמיים
כמו , צ שיאמר ברצה"ולכן הורה האול, ט"ברכה רביעית של שבת או יו

כ "א, ואם כנים הדברים. שהיה צריך להזכיר שם אילו מטרחינן ליה
 ס"דסו, לכאורה אין חילוק בזה בין אם נזכר קודם מודים או לאחר מודים

וכבר טרח לומר , ל שלא להטריחו"כיון דכלפיו לא נתקיימה תקנת חז
וגם , כ מקום ההזכרה כלפיו הוא ברצה"א, ברכות אמצעיות של חול

ולא , כאשר נזכר אחר מודים היה לנו להורות לו שיזכיר ברצה ודיו
, ומה שכבר אמר ברכה אחת לבטלה[, להצריכו לחזור לברכה רביעית

צ משמע שבזה יורה לחזור "ומאידך באול]. א בזהאינו טעם לשנות הסבר
ל בזה בסברת החיי "יעוד @@.  ע"וצ. לברכה רביעית ולא רק לרצה

דשם , דלא דמי האי דינא לענין בקשת גשמים בשומע תפילה, אדם
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Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ� , ¯ÓÂÏ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÊÂÁ .יב
ÂÎÂ Â�˙¯Á· ‰˙‡'.18  

Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ Ì‡]Ú‡"ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡Ï˘ Ù [ ‰· ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ  .יג
ÂÈ" Ë–˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ  .ÂÈ Ï˘ ¯ÈÎÊ‰ Ì‡Â"Â˙ÏÈÙ˙· Ë ,Ú‡" Ù

‰ÓˆÚ È�Ù· ‰Î¯· ‰Ï Ú·˜ ‡Ï˘ , ‰ÏÚÈ ‰ˆ¯· ¯Ó‡˘ ÔÂ‚Î
ÂÈ Â· ¯ÈÎÊ‰Â ‡Â·ÈÂ"Ë ,¯ÊÂÁ Â�È‡.19   

Ú"Ù„ÂÒ‰  ,˘‰ ¯ÓÂ‡" ˙Î¯· ıÚ·˘ ÔÈÚÓÂÈ ÏÁ˘Î Ì‚ " Ë .יד

                                                                                  
שאם לא יזכיר בברכת השנים יזכיר , תקנת חכמים מעיקרא כך היא

, ברכות של חולאבל הכא אחר דלא אטרחוהו לומר , בשומע תפילה
ונהי , ט היה בברכה רביעית"מעיקרא מקום התקנה להזכיר של שבת ויו

מ אין זה מקום הזכרה "מ, נמי דבדיעבד יצא גם כששינה ואמר ברצה
ל "מ עתה קבעו חז"מ, פ ששם היה מזכיר אילו אטרחוהו"ואע, ראוי

לדקדק ויש @@.  ולכן אין מורין לו לכתחילה לומר שם, שאינו מקומו
אינו חוזר ,  דהלא אם נזכר אחר ברכת השנים שלא ביקש גשמים,כן

, אלא לכתחילה ממתין לשומע תפילה ומזכיר שם, לברכת השנים
, כ כאן אם נזכר קודם רצה באמצע ברכות של חול או בסופם"משא

אלא מורינן , ט בעבודה"ע אין מורין לו שימתין ויזכיר שבת או יו"לכו
דגם כלפי מי שכבר , ל"משום הסברא הנו, שיברך ברכה רביעית כתיקנה
מ מקום ההזכרה עתה הוא בברכה "מ, טרח ואמר ברכות של חול

ולא דמי לבקשת גשמים שגם אחר שתיקנו שיבקש בברכת , רביעית
 .ע"וצ. מ עדיין חשיב שומע תפילה מקום ההזכרה"מ, השנים

כל , שאם טעה והתפלל של חול,  כתב הדין לענין שבת]ה"רסח ס[ע "בשו .18
כמו בשאר דיני , ט"ה בזה לענין יו"וה. שלא עקר רגליו חוזר לשל שבת

 .הסימן

וטעם . ט"ה לענין יו" דה]י"ש
 סק[ב "ובמ,  לענין שבת]ד"ש
 ס[ע "ה בשו"כ .19
שמעיקר הדין , לפי שלא שינה ממטבע שטבעו חכמים, הדבר שיצא בזה

הו ותיקנו רק אלא שחכמים לא הטריחו, ח ברכות"היה ראוי להתפלל י
ט ביעלה "ועל כן כשהתפלל תפילה של חול והזכיר בה יו, ברכה אחת

 .ויבא אינו חוזר
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הלכות פסח [ ובאגור ]עמוד תסח[ ובספר המנהיג הלכות פסח ]תפז' סי[בטור  .20

ה "וכ, הביאו ממגילת סתרים לרבינו ניסים ]לה' סיונ ' סי[ ובכל בו ]תתכד' סי

, ]לד' סי[ש "ת הריב" ובשו:]קט[ ובמאירי בפסחים :]יא[ה "א בר"בריטב

שאם חל ליל פסח בשבת אין , ]תצח' סי, �"ב  הרשב[ש "ת הרשב"ובשו

ס "וביהכנ, לפי שלא נתקנה אלא מפני המזיקין, אומרים ברכת מעין שבע

ואם ישאר שם אדם יחידי עלול , הוא מקום הפקדת הכלים דמלאך המות

וכן פסק . ל פסח שהוא משומר מן המזיקין אין חששכ בלי"משא, לינזק

, ש לא נזכר חילוק בזה"ם והרא"ף והרמב"ואמנם ברי. ]ש
[ע "מרן השו

ומיהו דוחק לומר דפליגי על . ואולי יש לדקדק דלא סבירא להו כן

י לא עלה על ליבו "וגם מרן הב, המבואר בהדיא בדברי רבינו ניסים

כ הביא " שג]סדר תפילות הפסח[ודרהם והביא רק מדברי האב, לדקדק כן

י "ומרן הב, ומיהו נהגו לאמרו: ז האבודרהם"וכתב ע, שלא לאומרו

ובתשובת . ד"עכ. אבל עכשיו פשט המנהג שלא לאמרה: ז"הוסיף ע

כל ד "ושכ , כללהפסח בשבת אין לאומר פסק שכשחל ]יז' ב סי"ח[ז "הרדב

א ואין ראוי לקרותו צוני הוי וזה שרוצה לאומרה דעת ח,הפוסקים

ט ובספרו פסח "סימ  תפז הגה[ג "ה בכנה"וכ. ד"עכ. מחלוקת ולא לחוש לו
 ובשאר אחרונים מגדולי ]י"ג בדפו"ז ע"קט' ד[ובשלמי ציבור , ]קלט' מעובי  סי

פ "ועכ, פ הפשט אין לאומרה"שע, ז"ונראה מכ. ספרד וכל פוסקי אשכנז

וגם העיד שכן פשט , ק בזהע ולא הביא חול"אחר שכן פסק מרן השו

וכן הסכימו רוב , ז דחה בשתי ידים מי שרצה לאומרה"וגם הרדב, המנהג

מ "מ, ד הסוד"י ועוד מקובלים שכתבו לאומרה ע"וגם בחמ[, האחרונים

פ הפשט אין בידינו לנטות "ג ע" כל כה,]פ הפשט אין לאומרה"כתבו דע

ם יש לאומרה אולענין @@. ל"יש לנו לחוש לסבודאי שפ "ועכ, מזה

ש " הביא דברי הרשב]א"תרמב סק[י "א בברכ"הנה מרן החיד, ד הסוד"ע

ואם אל סודו . ודבריו נאמנו לפי שטת פשט הדברים: ל"ז וז"וכתב ע, ל"הנ

דדוקא בליל הפסח השעה , ה'סוד שתו השער, אורו מראש, תדרוש

סוד פ ה"והיינו דגם ע. כ"ע. ' וכווהדברים עתיקים.  צריכה לכך"אינה"

ועוד הוסיף מרן . בליל פסח אין לומר ברכת מעין שבע גם כשחל בשבת

ליל פסח שחל בנהגו ע מפאנו כתב ש"דגם הרמ, ]ש
[ב "א בשיו"החיד

ושמנהג זה ניחא ליה במקומות ,  מעין שבעתבשבת שלא לומר ברכ

ע שאם ירצו "וכתב עוד הרמ, שגומרים הלל בליל פסח בבית הכנסת
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במקום שלא נהגו לגמור הלל בערבית צריך ו,  בידםלומר זה וזה הרשות

דברכת מעין שבע ,  ומבואר.ל"עכ, פ לומר ברכה מעין שבע"ץ עכ"ש

ע "ובכתבי הרמ. [ס"נאמרת רק במקום שלא אמרו הלל גמור בביהכנ

ובמקום :  כתוב לאמר בנוסח זה]ג סדר של פסח"מאמר מעי  גני
 ח[מפאנו 

שחל בו ראשון של פסח אין זו מעכבת גם בשבת ' שאומרים ברכה מעין ז

ה עם ברכה "גם ההלל גמור בב'  אלא יאמרו נא יראי ה,בקריאת ההלל

והיינו דהרשות בידם שלא יימנעו . ל"עכ. לפניו ולאחריו ושפיר קמי

מ משמע "ומ. פ שכבר אמרו ברכת מעין שבע"מלומר הלל בברכה אע

, סח שחל בשבתפ המנהג הרווח לא היו אומרים מעין שבע בליל פ"שע

מ אינה "מ, ע לכתוב דגם במקומות שכן נהגו לאומרה"ולזה הוצרך הרמ

א "ז מרן החיד"וכתב ע]. פ דתליא הא בהא"אע, מעכבת לקריאת ההלל

ל אין לומר ברכה מעין שבע ליל "י זצ"פ האר"ואני שמעתי שע: ל"וז

עוד בלשון ספר מחברת ' ועי@@. ל"וכנ. כ"ע. וכמו שרמזתי בפנים, פסח

נמצא הלל : ל"שכתב וז, ]שער ספירת העומר[ו "הקודש המיוחס למהרח

 אף בליל פסח , ברכה מעין שבע בשבתת לכוונםגמור בליל פסח משלי

 , ומי שאינו אומר הלל בחול,שחל בחול אצטריך למלתא כדאמרינן

 אם לא יאמר , ובשבת נמי חסרון לא יוכל להמנות,מעוות לא יוכל לתקן

בכתביו [ע מפאנו "ז הוא בלשון הרמ"וכעי. ל"עכ. ן שבעבמקומו ברכה מעי

בא במקום ברכת מעין , ]כשחל בחול[שההלל בליל פסח , מבואר. ]ש

וגם מי שאינו אומר , ומשלים הכוונה הנעשית בה, ]שבכל שבת[שבע 

אם לא יאמר "ההלל בליל פסח שחל בשבת הוי חסרון לא יוכל להמנות 

דדוקא אם אינו אומר הלל צריך , וארומב, "במקומה ברכת מעין שבע

אבל באומר הלל כבר נשלמה כוונתה , לומר ברכת מעין שבע תחתיו

ע "א בשם הרמ"וכעין המבואר בדברי מרן החיד, צ לומר שניהם"וא

י צמח "הנה בספר נגיד ומצוה למהר, אכן@@. מפאנו דתליא הא בהא

 יש לומר ברכת ד הסוד" שע]ד! קכג, בסדר קבלת שבת[כתב בהדיא , ל"זצ

 ]ז משבת"פ[ה בספר חמדת ימים "וכ, מעין שבע בליל פסח שחל בשבת
ולפי טעם : ל"וז, שיש לומר ברכת מעין שבע בליל פסח אם חל בשבת

 אף ,אין למנוע מלאומרו כל לילי שבתות, פנימיותן של דברים אלו

אף כי לפי הפשט לא יתכן כי , כשחל להיות יום ראשון של פסח בשבת

ה בספר שיח יצחק "וכ. כ" ע.ש הראשונים"משומרת מן המזיקין כמאז 

שמן ספר וב, ד בחברון" שהיה אבל"מנהגי בית יעקב לרבי אליהו מאני זצ



  ציו� øôé – øãñä ìéì÷  נר 
 ט וההלל"ערבית ליל יו

áôø

                                                                                  
א בנהר שלום "ש זיע"רבינו הרשוהנה @@. ששון בקונטרס פתח עינים

בליל פסח כשחל ' ל ברכת מעין ז"אם י: ל" הביא שנשאל בזה]ב"ד! לא ע[

ע ההולך "וך על הרב חמדת הימים שאומר כן הפך פסק שבשבת ולסמו

ט דפסח שחל "יו: ]א"ב ע"ל[ל "והשיב וז. כ"ע. אחר רוב בנין ורוב מנין

פ " אע,ט שחל להיות בשבת"וכשאר י' ל ברכת מעין ז" צ,להיות בשבת

 כיון ,ל גם בליל פסח שחל להיות בשבת"מ צ" מ,שנראה שאין לה מקום

 ואותו ,ט"ולקו בין פסח לשאר יי ולא ח,ד"כף שהוזכרה בתלמוד שבת ד

שבא , ולכאורה היה נראה. ל"עכ. ן הוא מסברא"החילוק שכתב הר

, לא חילקו בזה' מכח מה שבגמ, ד רבינו ניסים על דרך הפשט"לחלוק ע

ואם כנים . ועל כן הכריע לאומרה, ולא ניחא ליה בסברת רבינו ניסים

רא דברי רבינו ניסים גאון ורוב לדחות בסב, ב רב"הרי הדבר צ, הדברים

עוד ' ועי. לא חילקו בזה' ע מפני מה שבגמ"מנין ובנין והכרעת השו

שהביא דברי , ]צה' ב סי"ח[א "י זיע'ח פלאג"ת לב חיים למהגר"בשו

וכתב לתמוה על דברי הראשונים והאחרונים דלא נחתי לדקדק , ש"הרש

ש הכריע "בינו הרשונראה מזה שהבין דר. ש"ס כדקדוק רבינו הרש"בש

שיש לתמוה , ב"ולכאורה הדבר צ. שלא חילקו בזה' כן מכח דקדוק הגמ

היאך נדחה דברי רבינו ניסים גאון ורוב ראשונים ואחרונים , להיפך

 ואשר@@. 'ש בדברי הגמ"מכח דקדוק רבינו הרש, דפליגי בהדיא בזה

ל וגם כ, ש הנה כל דבריו באו בקיצור נמרץ"דרבינו הרש, נראה בזה

ולכן פירש בזה , ד הסוד"שאר הענינים שנתבארו שם בדבריו הכל ע

א "ח[א "י הלל שליט"ת וישב הים להגר"ה בשו"וכ, ה"צ זללה"ר הגרב"מו
פ "אין כוונת דבריו לדחות ע, ש בענין זה"כ רבינו הרש"דגם מש, ]ח' סי

פ הסוד "אלא שהכריעה דעתו שע, פ הפשט"דקדוקו דברי כל הפוסקים ע

וזהו עיקר כוונת , ר ברכת מעין שבע גם בליל פסח שחל בשבתיש לומ

וסוף דבר הכריע , ד הסוד אם יש לאומרה"נסתפק גם ע' דבתחי, דבריו

ראה מקום לבאר שאין זה , ד הסוד"ואחר שהכריע כן ע, שיש לאומרה

ואינו אלא , ל לא נזכר חילוק בזה"כי בדברי חז, ס"נסתר מדברי הש

שבתחילת דבריו , חלקים' ז נחלקו דבריו לב"פול[. מסברת רבינו ניסים

פ הפשט יש "כ ביאר דגם ע"ואח, ד הסוד דוקא"דיבר על עיקר הדבר ע

 שדן לענין ]כג' ג סי"ח[ח ברב פעלים "גם בדברי רבינו הבא' ועי]. לה מקום

פ שנהגו בירושלים כדעת "שאע, ברכת מעין שבע בבית חתנים ואבלים

, ש לאומרה"מ אחר שהורה רבינו הרש"מ, ע שלא לאומרה שם"מרן השו
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שגם ל "ש דס"וגדולה מזו מצינו לרבינו הרש: ז"וכתב ע. החליפו מנהגם

פך כל הפוסקים י ה,ט של פסח שחל בשבת אומרים ברכה מעין שבע"ביו

ומשמע . ל"עכ, הפשטנים דאזלי בתר טעמא דאמור בה רבנן לפי הפשט

הסוד כן צריך ד "ש נטה מדברי הפוסקים משום דע"דנקט דהרש

, ש בזה"לא ידע מדברי רבינו הרש, א"דמרן החיד, ל"ז צ"ולפ[. לאומרה

, ל אין לאומרה"פ רבינו האריז"וכתב ששמע שע, ולכן לא הזכיר דבריו

פ הדיבור כבר עשרות "י אנוס ע"א גלה מא"כי ידוע דמרן החיד, ל"וכנ

חידושי ל לא הובאו לפניו כל כתבי ו"ובהיותו בחו, שנים קודם פטירתו

 ].ש כפי שנתפרסמו בסוף ימיו"רבינו הרש

ש לומר "הנה בישיבת בית אל נהגו מזמן רבינו הרש, המנהג בזהבענין  .21

ח גאגין ביטל "מהראו, ברכת מעין שבע גם בליל פסח אם חל בשבת

ש שדחה "וע[, ]ש
[י 'ח פלאג"ז מהר"וכמו שהעיד בכ, המנהג ההוא

ח גאגין החזירו חכמי "רת הרב מהראאמנם נראה שלאחר פטי. ]דבריו

ורבני בית אל המנהג הקדום לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל 

שעתה ,  בשם הרב שמן ששון]ב"תפז סקכ[ח "וכמו שהביא בזה בכה, בשבת

וכן הביא בספר , ח גאגין"ודלא כהרב מהרא, נהגו בבית אל לאומרה

שאר בתי הכנסת וגם ב.  שכן נוהגים שם עד היום]ש
[וישב הים 

וכפי , הנה חכם יוסף שראבני הורה לבנו בקטמון לאומרה, שבירושלים

, ה"ר הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי ע"וכן הנהיג מו, שקיבל מאבותיו

ל שכן נהגו במדרש פורת יוסף של חכמי "וכן העיד רבי יצחק כדורי זצ

ן נהגו שכ, ל"דעה והשכל לרבי עובדיה הדאיה זצ' כ בס"וכ, המקובלים

, ל"ל ורבי יום טוב ידיד הלוי זצ"זצ] ענתבי[המקובלים רבי אברהם עדס 

ושכן הנהיג חכם רבי שאול דוויק הכהן ראש ישיבת המקובלים רחובות 

, ה"צ זללה"ר הגרב"וכן שמענו מפי מו. כ"ע. הנהר בשכונת הבוכרים

שאומרים ברכת מעין שבע גם בליל פסח כשחל , שהמנהג בירושלים היה

ועל כן אם , שבשאר מקומות אין מנהג קבוע בזה, והורה עוד. תבשב

ולא יאמרו , שב ואל תעשה עדיף, מתייסד מנין חדש בשאר מקומות

מנהג כבתי הכנסת שכל מנהגיהם שאלוהו על אמנם . ברכת מעין שבע

. ויש להם לאומרה, כ הרי נוהגים כמנהג ירושלים"אוהשיב ד, ירושלים

שכיון דבמקום מנהג אין  ]ו אות כד"פטג "ח[צ "כ באול" וכ.ד"עכ

במקומות שנהגו לברך , על כן, ע"גם נגד דעת מרן השו, ל"חוששין לסב



  ציו� øôé – øãñä ìéì÷  נר 
 ט וההלל"ערבית ליל יו

ãôø

‚‰�Ó.22 
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˙Ò�Î‰ ˙È·· ÏÏÎ.24 Â¯ÓÂ‡Ï Â��ÓÊ· Ê�Î˘‡ È�· ·Â¯ ‚‰�ÓÂ 
‰Î¯··.25 „ÈÁ‰ Ô¯Ó ·˙ÎÂ"˘ ‡ Â‚‰� ‡Ï˘ ˙ÂÈÒ�Î È˙·· Û‡

                                                                                  
פ סודן של "וכן הנוהגין ע[ .ל"צ לחוש לסב"וא, רשאין להמשיך במנהגם

 ].יאמרו ברכת מעין שבע, דברים

ש "פ שכתב שכיון שלפי דברי רבינו הרש"בהגדת חיים לראש למהרח' עי .22
ובלבד שלא יעשו מחלוקת ", יש להנהיג כן בכל מקום,  חיוב בזהיש

שבמקומות שלא , ה הורה בזה"צ זללה"ר הגרב"אמנם מו". בשום אופן
והובא . ושב ואל תעשה עדיף, אין להנהיג לאומרה לכתחילה, נהגו כן

 ה"ר הגאון חכם רבי עזרא עטיה זללה" שכן היתה דעת מו]ש
[צ "באול
כשחל ו[, א להנהיג לאומרה במקום שלא נהגו מכברשל, ל"להורות כנ

 כדי להתחמק מן ,עם בני אשכנזבליל הסדר היה מתפלל פסח בשבת 
לפי שלא נזכר ,  והטעם משום דמידי ספיקא לא נפקא].השואלים בזה

כ במקום שאין מנהג לאומרה "וע, ו"ל ומהרח"הדבר בדברי רבינו האריז
 .יש לחוש ולומר ספק ברכות להקל, מכבר

, תעג' י סי"ש בטור ובב"וכן הוא מנהג בני ספרד כמ, ד"תפז ס' ע סי"שו .23
ומה טוב ומה נעים ההיא מנהגא ויש לו סמך במסכת ז הטור "וכתב ע
ד הסוד יש בזה חיוב "וע, כ"ל בשעה"פ דעת רבינו האריז"ה ע"וכ. סופרים

ובטור . ק"שכן הוכיחו מלשון הזוה, י"א בברכ"ש מרן החיד"וכמ, גדול
שהרי , כתב הטעם בזה כדי שלא יצטרך לברך על ההלל שאומר בביתו

ן בפסחים "בר' ועי. בבית מחלקים הלל חציו לפני הסעודה וחציו אחריה
שאין מברכין על ההלל בסעודה משום שאין , בשם רב האי גאון.] קיח[

ז מיושב "ועפ, אומרים אותו מדין קריאת ההלל אלא מדין אמירת שירה
, ומה שאין אומרים אותו מעומד כדין אמירת ההלל, תומה שמחלקים או

 .  דינים יש באמירת הלל' דב, ז בזה"גם בדברי הגרי' ועי

 .שאין נוהגין כלל באמירת הלל בבית הכנסת, א שם"ה ברמ"כ .24

לפי שנזכר ,  כתב שבזמנו גם מבני אשכנז נהגו לאומרו]ה"סקמ[ח "בכה .25
והפרושים , הגין עדות החסידיםוכן נו. ש"ע. ל"בדברי רבינו האריז

מלבד , וכהיום כמדומה שברוב המקומות נוהגין כן. א"פ הגר"הנוהגין ע
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‰Ê·, ÏÏ‰‰ ¯ÓÂÏ ‚È‰�‰Ï Ï‰˜‰ È˘‡¯ ·Ï ÏÚ ¯·„Ï ¯˘ÈÂ ·ÂË 
˙È·¯Ú·.26 

˜ÁÒÙ ÏÁ Ì‡ , ˙¯ÈÓ‡ ÌÈ„˜Ó'ÂÏÂÎÈÂ ' ˙¯ÈÓ‡ Ì„Â ·˘·˙ .טז
ÏÏ‰‰ .ÂÏÂÎÈÂ Ì„Â˜ ÏÏ‰‰ ÏÚ Í¯È·Â ‰ÚË Ì‡Â ,ÏÏ‰‰ ¯ÂÓ‚È ,

 ¯Ó‡È ÂÈ¯Á‡Â'ÂÏÂÎÈÂ'.27 

ÏÈÙ˙·˘ ÏÏ‰‰ ÏÚ ‰Î¯·· , ˙‡ Ì‚ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÏ ˘È‰ .יז
‰„ÂÚÒ·˘ ÏÏ‰‰.28 

, ·ÏÏÙ˙Ó Ì‡ ÂÏÈÙ‡˙Ò�Î‰ ˙È·· ÏÏ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ  .יח
Â¯ÓÂ‡Ï ÔÈ‚‰Â� ÔÈ‡˘ ˙Ò�Î‰ ˙È·· Â‡ , È‡˘¯ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

„ÈÁÈ· Â¯ÓÂ‡Ï˙ÂÂÈÏÚ Í¯·ÏÂ .29 Â¯ÓÂ‡Ï Ï‰˜‰ ÂÁÎ˘ Ì‡ ÔÎÂ 
˙Ò�Î‰ ˙È·· , Ì„Â˜ ‰Î¯·· ÏÏ‰‰ ¯Ó‡È ÛÎÈ˙ Â˙È·Ï ‡Â·È˘Î

¯·„ ÏÎ.30 

¯˘‡Â„ÈÁÈ· Â˙È·· ÏÏÙ˙Ó˘ ÈÓ Ì‚˘ , ¯ÓÂÏ È˙, �¯‡‰ .יט
ÛÂÒÂ ‰ÏÈÁ˙ ‰Î¯·· ÏÏ‰‰.31˘ ‰‡¯� ÔÎÂ  Â¯Ó‡È ÌÈ˘�‰ Ì‚

                                                                                  
וכן מנהג בית [, א שאומרים אותו בלא ברכה"פ דעת החזו"הנוהגים ע

 ]. בריסק שלא לאומרו כלל

 .ט"י תפז סק"ברכ .26

ים ז להקד"ג שהביא מרדב"ח סקמ"בכה' ועי. א"י סקי"א בברכ"מרן החיד .27
משום דתדיר , ז שאין נוהגין כן"ח כתב ע"והפר, קריאת ההלל לויכולו

 ].צ"ובש[ג "ג ובשו"וכן הוא בכנה. ושאינו תדיר תדיר קודם

דבמנהג זה יש תועלת שלא יצטרכו לברך על ההלל , ש הטור"כמ .28
 .שבהגדה

ח "הכה ב"וכ ,ע מפאנו ועוד" בשם הרמב"מוי וב"א בברכ"מרן החיד .29
 שכתב שראה ]'צ' א סי"ח[ת תשובה מאהבה "בשו' ועי. ל"ח וסקט"סקל

, י שהיה גומר ההלל בליל פסח אחר התפילה בבית הכנסת"לרבו הנוב
 ].אמנם כתב שם שלא הנהיג גם הציבור בזה[

 .ועיין. פ ברוח חיים"ב בשם מהרח"ח סקמ"כה .30

לכאורה אין חילוק בין המתפלל בביתו למי שהתפלל בבית הכנסת ולא  .31
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ומצוה מן :  שכתב:]קיז[ועיין בלשון המאירי בפסחים . מרו שם הללא

 ,המובחר לקרות הלל בשתי לילות של גליות בבית הכנסת ולברך עליו
 הא כל שלא קדם לאמרו בבית ,וכשהוא קורא בביתו אינו צריך לברך

, כ כתב לדון מתי יברך בביתו"ואח. כ"ע. הכנסת צריך לברך עליו בביתו
כ אחר הסעודה "ודה ויקרא מעט ויברך ברכת גאולה ואחאם קודם הסע

. או באופן אחר', יתחיל מלא לנו בלא ברכה ויסיים בברכת יהללוך וכו
דלאו דוקא קאמר במי שהתפלל בבית הכנסת ולא אמר , ומשמע קצת

יברך בביתו קודם , אלא כל שלא קידם לברך עליו קודם, שם ההלל
ת בית יהודה "בשו' ועי. ביתוואפילו אם מעיקרא התפלל ב, הסעודה

 שכתב שלא נהגו לומר ההלל אלא בציבור ולא ]לג' ב סי"ח[] עייאש[
אלא שאם לא , ל מבואר לא כן"ולכאורה מדברי כל הפוסקים הנ, ביחיד

וקשה לומר דדוקא במי שהתפלל בבית , אמרוהו בציבור יאמרנו ביחיד
ולכן נראה . ידותכ מי שמעיקרא התפלל ביח"משא, הכנסת חל עליו חיוב

דממה שלא , עיקר דבכל אופן רשאי לומר ההלל בברכה תחילה וסוף
 .מ בזה"הוזכר חילוק כזה בדברי הפוסקים משמע שאין נ

 שכתבו שמחוייבות בהלל דלילי פסחים כמו ]ה מי"ד. לח[בסוכה ' בתוס' עי .32
, דאף דפטורות מהלל דסוכות ודעצרת, והיינו, כוסות' שמחוייבות בד

משום ', מ בהלל דלילי פסחים מחייבי וכו"מ, ג"ע שהז"ום דהיא ממש
, וביאור דבריהם. דשאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס

, הלל הנאמר במועדים דיש בהם מצוות היום. א: דיש שני סוגי הלל
שכיון שנעשה נס , הלל הנאמר על הנס. ב. ותיקנו בימים אלו לומר הלל

בסוכות , ועל כן. נו לומר הלל כחלק ממצוות היוםבאותם ימים תק
מדין [כ לומר הלל "אלא שתיקנו ג, מינים' דמצות היום היא הסוכה וד

אבל בליל פסח דאיכא , נשים פטורות, ]מועד ולא כחלק ממצוות היום
בזה ההלל חלק ממצות היום ואף , וכל מהות ההלל הודאה על הנס, נס

שיש , דלא רק בהלל שבהגדה חייבות, ז נמצא"ולפי. נשים חייבות בו
, אלא אף בהלל שבבית הכנסת חייבות בו, כוסות' דוחין שהוא אגב ד

וממילא אף ההלל , דהנס הוא סיבת מצות היום, כ גם מברכות עליו"וא
כ הטור הטעם לברך על ההלל שבערבית כדי "דהלא למש, ועוד. בכלל

, ים חייבותוכיון שבהלל שבהגדה נש, לפטור מברכת ההלל שבהגדה
כ גם יש להם לברך על הלל שבערבית כדי לפטור הלל שבהגדה "א

ואינן באות לבית , ואפילו באופן שמתפללות ביחידות בביתם. מברכה
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˙È·¯Ú ,ÏÏ‰‰ ¯Ó‡˙˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂ„Ï ˘È , Â‰Â�˜˙ ‡Ï˘ Â‡
˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙· ‡Ï‡.33 

ÂˆÓÏÏ‰‰ ‰„ÈÓÚ· Â‡¯Â˜Ï ,34  ˙Â„Ú ‡Â‰˘ ÈÙÏ˙ .כ
Â�ÓÚ ÌÂ˜Ó‰ ˙Â‡ÏÙ�Ï.35 ‡È¯·‰ Ì„‡ ÔÎ ÏÚ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ‡Ï 

ÏÂÙÈ ÏË�È Ì‡˘ ¯·„,36 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ Ì‚ ‡ˆÈ „·ÚÈ„· 
‰·È˘È·.37 

˘¯ ˜„˘�Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï ÏÏ‰‰ ˙Î¯· ÁÒÂ�"‡ Ú Â .כא
 Â�ÂÂÈˆÂ ÂÈ˙ÂÂˆÓ·ÏÏ‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚Ï,38 ˜ ‚‰�Ó ÔÎÂ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰ 

„¯ÙÒ . 

 ˘ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡· „‡Ó ˜„˜„Ï ÍÈ¯ˆ, ˙Â‡ ÂÏÈÙ‡ ‚Ï„Ï ‡Ï .כב
˙Á‡,39 Ï ˘È ÔÎ ÏÚ ‡ÏÂ ‰�ÂÂÎ·Â ˙Â�È˙Ó· Â¯ÓÂ‡‰ˆÂ¯Ó· , ˘ÈÂ

                                                                                  
 . ת לעיל"וכמשנ, נראה שאין חילוק בזה, הכנסת

ל שאומר ההלל שלא בסמוך לתפילת "פ שמצינו בדוגמאות הנ"ואע .33
ל שכבר חל עליו חיוב "וי, רביתמ הוא באופן שהתפלל ע"מ, ערבית
. ע אם שייכא ביה התקנה כלל"כ מי שלא התפלל כלל יל"משא, התקנה

, ואמנם להמבואר בדברי הטור שהוא כדי לפטור ברכת ההלל שבהגדה
שמא לא נאמרה , אבל עדיין יש מקום לדון, לכאורה אין חילוק בזה

כלל ולא למי שלא התפלל , התקנה אלא לצרף הלל לתפילת ערבית
 .ערבית

 .ז"ע תכב ס"שו .34

 .ז"ע תכב ס"שו .35

 .ז"ע תכב ס"שו .36

 .ח"ב שם סקכ"מ .37

ש "ה ברא"וכ, ה"ג מחנוכה ה"ם פ"וכסברת הרמב, א"תרמד ס' ע סי"שו .38
 .תפח' י סי"ש בב"וכמ, ושאר ראשונים

והוא כסברת ,  שמברכין לקרוא את ההלל]א"תפח ס[א "הנה דעת הרמ .39
 שיש לחוש שידלג ]ג"ב שם סק"בא בטור שם ובמהו[ם מרוטנבורג "מהר

אבל , אות אחת ונמצא שאם יברך לגמור את ההלל הויא ברכה לבטלה
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Ú ÌÈ�ÊÁ‰ Ì‚ ¯È‰Ê‰Ï"Ê.40  Â�¯Ó‡ÈÂ ··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘·
È˘‰Ï ˙Â„Â‰Ï"Â�ÏÓ‚ ¯˘‡ ÂÈ„ÒÁ ÏÎ ÏÚ ˙.41 

ËÈ‰ ÏÈ‚¯ Â�È‡ Ì‡ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡·  , ÍÂ˙Ó Â¯ÓÂ‡Ï ¯‰ÊÈ· .כג
·˙Î‰,42  ÏÚ· ¯ÓÂÏ Ï˜‰Ï ˘È ¯Â„ÈÒ ÂÏ ÔÈ‡˘Î ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

‰Ù.43 

                                                                                  
ם דאין מדקדקין בטעויותיו כמו "ל למהר"וס[כשמברך לקרוא את ההלל 

אמנם למנהגינו . וכן מנהג בני אשכנז, אין חשש ברכה לבטלה] במגילה
 .דלג אפילו אות אחתשמברכין לגמור יש ליזהר ביותר שלא י

ת על "ז שהרי נתקן להודות להשי"ועורר ע, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .40
וציין לדברי הפלא . ואין ראוי כלל להודות בחפזון ובמהירות, הניסים

וכן התפילה צריך לאומרה בנועם ובשמחה : ל" שכתב וז]ער# רינה[יועץ 
אומרם בקול ובפרט שירת הים וקריאת ההלל עיקרם הוא ל, בקול רינה

ולא כמנהג איזה מקומות שהרצים יצאו דחופים בקריאתם , רינה ותודה
שירה והלל זה ', וכדי בזיון וקצף יאמר ד, כקריאת עשרת בני המן

וכן אמירת התפילה ושאלות . הירצך או הישא פניך, הקריבהו נא לפחתך
ובקשות וברכות במהירות הוא גנאי גדול אפילו אם ידבר כן איש אל 

וכל שכן לפני מלך בשר ודם שבודאי יקצוף על קולו ומתחייב , ורעה
 .ש עוד"ע, שאין זה מבקש ותחנונים מדבר, בנפשו

' עיו[ .ת"ע מה"היא מעל הניסים ההודאה  ]רלג' א סו! סי"ח[ס "החת' ולד .41
 .]פרק יא אות מח[, במה שהבאנו מדבריו בקונטרס נר ציון להלכות חנוכה

ב "הובא בטור ש
 ובמ[ם מרוטנבורג " כסברת מהר]א"תפט ס[א "הנה דעת הרמ .42
 שמברכין לקרות את ההלל משום שאם יברך לגמור וידלג אפילו ]ג"סק

אמנם כתב ]. כ במברך לקרוא"משא[, אות אחת נמצא שבירך לבטלה
מ אם ידלג לא יצא ידי " דגם למברכים לקרות מ]ג"תפח סק[צ "השעה

 שאין לקרותו ]ה כגו "סימ  מט ד[ל "בריו בבהמ בד"וכ, חובת אמירת הלל
וגם תהא ברכתו , ח"שלא יצא יד, פ אם אינו בקי בו היטב מתרי טעמי"בע

 .כ יש ליזהר לאומרו בדקדוק"וע, לבטלה

כ אין בו חשש מצד "פ דההלל שגור בפיו וא" דאע]מט' סי[ל "בבה' עי .43
כ יש "ע, לטעות בומ כיון שיכול "מ, פ"דדברים שבכתב אסור לאומרם בע

 שגם בדבר השגור בפיו אם ]ד"סק[ב "ש במ"וע. ליזהר לאומרו מן הכתב
 ]ב"סק[ומיהו כתב עוד . ע"וכן מבואר בשו, אינו שגור בפי הכל אסור
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Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ¯ÎÊ�Â ‰Î¯· ‡Ï· ÏÏ‰‰ ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙‰ , Í¯·È .כד
Ê�˘ ÌÂ˜Ó·¯„Ò‰ ÏÚ ÍÈ˘ÓÈÂ ¯Î.44 

ËÂ˜ÏÈ· Â¯Ó‡45 ÍÏÂ˜ ˙‡ È�ÈÚÈÓ˘‰ -ÏÏ‰·  , ÍÏÂ˜ ÈÎ .כה
 ·¯Ú-„Ï Â„Â‰·  '·ÂË ÈÎ , ÌÈ˜ÂÒÙ· ¯ÓÊÏ ‚‰�Ó‰ Ô‡ÎÓÂ

ÂÏ‡.46ÈÂ "‰ÓÈÚ�· ÏÏ‰‰ ÏÎ ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡.47 

' ÔÈ‡˘ Â�‚‰�Ó"‰Ï Â„Â‰ È˜ÂÒÙ ¯ÓÂÏ ÔÈ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â ı ‰˘ .כו
ÂÎÂ Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ,'ÔÎ¯„Î Ì˙Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï‡.48 

ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,¯Â·Èˆ· ‡Ï˘ ÏÏ‰ ¯ÓÂ‡‰ , ¯Ó‡È˘ ·ÂË ‰ÏÈÁ˙ÎÏ
Â„Â‰ È˜ÂÒÙ ÌÈ�˘ È�ÙÏ ,Â„ÂÈÂ Â�ÚÈ˘ È„Î , ˙Â„ÈÁÈ· ¯ÓÂ‡ Ì‡˘

È¯Ó‚Ï ,Â„Â‰ ÔÂ˘Ï ˘¯Ù˙Ó ÔÈ‡.49 

ÚËÂ ‡¯˜ ,˜¯Ù‰ ˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ,50  Â‡ ‰·È˙ ‚ÏÈ„ Ì‡Â‰ .כז

                                                                                  
, פ"שבדבר שאינו מוציא את הרבים ידי חובתן רבים מקילים לומר בע

 .ועל כן יש להקל בשעת הדחק

 .ג"ח תכב סק"כה .44

 .ב" פש"שה .45

  .ו"תעט סק' חק יעקב סי .46

 , בנעימה ההללצריך לקרות שאמרו ש]פרק כ הלכה ט[במסכת סופרים ' עי .47
ולכאורה משמע שם שהוא בכל , לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו

היא " נעימה"דה, ל"ומיהו אין זה שלא כדברי החק יעקב הנ. ש"ע, ההלל
 .ל"וקים הנהוא רק בפס" לזמר"והמנהג , בכל ההלל

והקהל ' ץ קורא לבדו הודו וכו"שכתב שנוהגין שהשתכב ' סיבטור ' עי .48
 ]ג"ס[ע "אבל בשו', ד ביאמר נא ישראל וכו"וכעזה', עונים אחריו הודו וכו

 .כתב דכל מקום יעשו כמנהגם בזה

ולכאורה אינו קשור , והובא בראשונים, מקור הדין במדרש תהילים .49
ואמנם כתבו . ץ והציבור כופלין פסוקי הודו"שלשינוי המנהגים אם ה

צ לחזר " דאם אין מצויין שנים לפניו א]ב"סקמ[ח " והכה]כ"סק[ב "המ
 .דאין דין זה אלא לכתחילה, אחריהם

 תמה דבטועה אין לחייבו לחזור ]ה למקו
"ד[ל "אמנם בבה. ו"א תכב ס"רמ .50
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¯Ó‡ Ì‡ ˜Ù˙ÒÓ˘ Â‡ ˜ÂÒÙ ,¯ÎÊ�˘ ÌÂ˜Ó· Â�ÓÈÏ˘È ‡Ï , ÔÈ‡˘
Ú¯ÙÓÏ Â˙‡È¯˜· ÔÈ‡ˆÂÈ,51 ‡ ˜ÂÒÙ Â˙Â‡Ó ‡¯˜ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï

ÏÏ‰‰ ÛÂÒ „Ú ÍÏÈ‡Â ‚ÏÈ„˘.52ÈÂ " ÌÈ˜¯Ù‰ ¯„Ò ‡¯˜· Ì‚˘ ‡
‡ˆÈ ‡Ï Ú¯ÙÓÏ.53Â ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÏÂÙÎÏ ÁÎ˘ Ì‡˘ ¯·˙ÒÓ 

‡ˆÈ ÏÏ‰‰ ÛÂÒ· ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ,‚‰�Ó ‡Ï‡ Ì�È‡˘ ÈÙÏ.54 

ÚˆÓ‡· ‰‰Â˘‰ ˙‡È¯˜ ÂÏÈÙ‡ ÏÏ‰‰ ‰‰˘ ˙‡ ¯ÂÓ‚Ï È„Î  .כח
ÏÂÎ‰ ,¯ÊÂÁ Â�È‡˘‡¯Ï  ,˜ÒÙ˘ ÌÂ˜ÓÏ ˜¯ ¯ÊÂÁ ‡Ï‡.55 

ÏÏ‰ ÛÂÒ „ÚÂ Í„Â‡Ó ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÏÂÙÎÏ ÌÈ‚‰Â� , ÈÙÏ .כט
Ú Â¯Ó‡�˘"È˘ÈÂ „Â„ È ,„Â„ ÈÁ‡Â ,‡È·�‰ Ï‡ÂÓ˘Â , È�ÙÓÂ

ÌÏÙÂÎÏ Â‚‰� Ì„Â·Î , È�Ù· Ì‰Ó ˜ÂÒÙ ÏÎ ÌÈ·˘ÂÁ˘ ˙Â‡¯‰Ï
ÂÓˆÚ.56 ˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡ Ì‚ Ì„‡ È�· È�˘ ÌÂ¯Ó‡˘ ÍÎ È�ÙÓÂ 

 ˜ÂÒÙ ˜ÂÏÁÏ˘ ‡Ï Â˜ÈÒÙ‰‰˘ÓÚ Â�È·¯ "‰.57 ÈÂ" ‡˘ ‡˜Â„
·Â ‰¯Â˙·ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈ‡È·� ,¯˙ÂÓ ÌÈ·Â˙Î· Ï·‡.58 ÈÂ" ‡

                                                                                  
ש "אלא בקז שייך "ואפילו במברך תמוה דאי, לראש אלא במברך

 .ע"והניח בצ. דאורייתא ולא בהלל דרבנן

 . ז"ב סקכ"ע שם ומ"שו .51

' בגמ' כדילפי, ובזה שטעה וקרא למפרע ודאי דלא יצא. ב"ב תפח סק"מ .52
 .מקרא

גם לפי ששם , פך הפרשיות יצאיבהדש "ד לק"ול, נ"ח סק"ו וכה"ב סקכ"מ .53
 .צא ידי חובתוכ אם היפך סידרן י"וע, בתורה אינם כסדר שאנו אומרים

 .ב אות טז דאינם אלא מנהג"ח ויקרא ש"ג ובבא"ע תכב ס"כמבואר בשו .54

 .ט"ח סקמ"ה ובכה"ב סקכ"ש במ"וע, ה"ע תכב ס"שו .55

 .בפסחים קיט' פ הגמ"ע, אבודרהם .56

 .ב"בסוכה לח ע' כ התוס"כ .57

 כתב ]ב"כלל ה סק[ובחיי אדם . ח בשם הכלבו"תכב סק' א סי"כ במג"כ .58
ובנשמת אדם שם דקדק כן מדברי ,  אפילו בנביאים וכתוביםלאסור
אמנם ברב פעלים . שהוצרכו ליישב מצד שאמרום שני בני אדם', התוס

ש שעל "פ דעת הכלבו מה שנוהגין לומר בק" כתב ליישב ע]יא' א סי"ח[
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˘˘Á ÔÈ‡ ‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙ Í¯„· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÈ¯·„·˘.59 

                                                                                  
פ "ע, מחסי' ומפסיקין אחר תיבות כי אתה ה, המטה מזמור יושב בסתר

שמצינו ובאמת @@. חוששין במה שחולקין הפסוקואין , ח"המבואר בפע
יש שואלים : ל"שכתב וז, .]לט[כדברי הכלבו גם בדברי המאירי בסוכה 

והלא לא התירו דבר זה , הושיעה נא לשנים' האיך חולקים פסוק אנא ה
שלא נאמר כן אלא בתורה , ומתרצים בה. אלא ללמד לתינוקות

מ שפסוק זה מה שהותר " וי.ובנביאים אבל בכתובים אין קפידא בדבר
וכמו שדרשו בפרק , לחלקו הוא מפני שלפי הדרש חלוק הוא מעיקרו

' אנא ה, הושיעה נא אמרוהו אחיו של דוד 'אנא ה ]'ט א"קי[ערבי פסחים 
 יראה ]נב' סי[ובאמת שהמעיין בכלבו . כ"ע. הצליחה נא אמרו דוד בעצמו

',  ליישב כדברי התוסובתחילה כתב, שכתב בעצמו לשני תירוצים אלו
. אבל בכתובים שרי, ושוב כתב ואפשר שאינו אלא בתורה ובנביאים

סבירא להו דגם ' דהתוס, כ נמצא שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים"וא
ל "ולהנ[, והמאירי והכלבו בתירוץ שני התירו, בפסוקי כתובים אסור

 דגם הכלבו עצמו הביא תירוץ, נגד דעת הכלבו' קשה לדקדק מהתוס
' ט סי"חי[ת ציץ אליעזר "בשו' ועי]. ל בדרך נוספת"והוסיף דשמא י', התוס

מודו לדברי המאירי והכלבו בשאר פסוקי '  שכתב דאפשר דגם התוס]ז
ודוקא בהלל שהוא מדברי משה וישראל , או בפסוקי נביאים, כתובים

ומיהו יש להעיר . [י כמה בני אדם"כשעלו מן הים הוצרכו למה שנאמר ע
 ].ש"ע, כמפורש בדבריו, י פסוקי נביאים גם הכלבו לא התירדגב

שיש להקשות מכמה פסוקים שחולקים , בנשמת אדם שם כתב עוד .59
,  דדרך תפילה שרי]רפב' ריש סי[א "פ דברי המג"וכתב ליישב ע, בתפילה

ה ברב פעלים שם לענין פסוק תפול עליהם אימתה ופחד שאומרים "וכ
ש קלוגר "ז בדברי מהר"ע כעי"וע. [ימין אותוואין מסי, בברכת הלבנה

,  שכתב להמליץ על החזנים והפייטנים]מג' סי[ת האלף לך שלמה "בשו
אין איסור , אלא להביא ראיה ממנו, שכשאין מתכוונים לקריאת הפסוק

ל בפעמים לאין מספר שדרשו "וכמו שמצינו בחז, לומר רק חצי הפסוק
ג " לענין אמירת י]ו"נא סק' סי[ הדביר ה בפתח"וכ]. פסוק והביאו רק חציו

אמנם . משום דאומרו דרך תחינה, צ לסיים כל הפסוק"שא, מידות ליחיד
והורה ליחיד , ז" נראה שלא רצה לסמוך ע]ט"קלא ס' סי[בחסד לאלפים 

 ]ג"קלא סקכ[ח "וגם בכה. כ כל הפסוק"שיסיים ג, ג מידות בטעמים"האומר י
אבל למעשה לא , באומר דרך תחינה שריל ד"ח הנ"הביא דברי הבא
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ג מידות אחר תפילת "ד הסוד יש צורך בי"הקיל בזה אלא בצירוף מה שע

ג "דכיון שקורא י, ואפשר. [אבל בשאר זמן הורה שיסיים כל הפסוק, ח"י
, אלא כדרך קריאה בתורה, הרי ניכר שאינו דרך תחינה, מידות בטעמים

א בדבריו "דהנה המג, אמת-ןוה@@]. ולכן הורו שצריך לסיים הפסוק
 דלא :]יב[שאמרו בברכות , דלא אפסקה משה" פרשה"איירי לענין כל 

ולא קבעו לומר רק פסוק , ש משום טורח ציבור"קבעו פרשת בלק בק
. משום דכל פרשה דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן לה' כרע רבץ וכו

א כל היאך אומרים כמה פסוקים בתפילה בל, א"ולזה הוקשה להמג
ל שהוקשה "ובודאי י. ותירץ דבדרך תחינה ובקשה שאני, הפרשה

על הפסוק דכרע רבץ ' ש בגמ"דומיא דמ[, א מפסוקים שלמים"להמג
א "דאין מדברי המג, ז אפשר"כ לפ"וא. ז יישב דדרך תפילה שרי"וע, ]'וכו

נאמרו רק , א שם"דגם שאר תירוצי המג, ראיה גם לענין חצאי פסוקים
גברי פרשת ' שהקשה היאך קורין לז, ה דלא פסקה משהלענין כל פרש

ותירץ דדוקא בבא לסיים הסדרא , ויצא ופרשת מקץ שאין בהם פרשה
ועוד הקשה היאך . העולים כחדא חשיבי' אבל כל ז, שלא במקומה אסור

והיאך קורין בשני ובחמישי ופוסקין , היו חולקין במקדש פרשת האזינו
, מערבא קריאת התורה לשלש שניםוהיאך חילקו בני , שלא בפרשה

, ש בלבושי שרד"וע. [ל דכיון שדעתו לסיים למחר שפיר דמי"וכתב די
, אבל לא קריאת שני וחמישי, האזינו במקדש' דזה מיישב הא דחילקו פ

וכן בשבת חוזרין , דהא בחמישי אין ממשיכין לקרות היכן שפסקו בשני
. ד"עכ. ע"ות בפכ הקריאות דשני וחמישי עומד"וא, הפרשה' לתחי

צ "וא, ואמנם מוכח מדבריו דאילו היו ממשיכין ממקום שפסקו שפיר דמי
ז יש בדברי "ולפ. אלא אפילו לאחר כמה ימים, שיהא מסיים דוקא למחר

ס "דסו, א יישוב גם להא דבמערבא מסקי לאורייתא בתלת שנין"המג
שכתב דבני  ]ג"רפב ס' ש
 בסי[בערוך השלחן ' ועי. ממשיכין ממקום שפסקו

ולכן לא נתפשט ' מערבא לא חשו להא דכל פרשה דלא פסקיה משה וכו
הנה , פ"ועכ@@]. ל"וניחא טפי כהנ, ולכאורה הוא דוחק גדול, מנהגם

א בתירוצים אלו מועילים להתיר להפסיק בין הפסוקים שלא "דברי המג
ש בזה בטורי "וכמ, אבל לא לחלוק פסוק לחצאין, בפרשה דפסקה משה

 ]ט' סי[ת נשמת חיים "ע בשו"וע[, ש"ע, ]ש
[ ובערוך השלחן .]ל[ה "אבן בר
ל דגם סברא זו להתיר באומר דרך תחנה "כ י"וא]. ש עוד חילוק בזה"מ

אבל לא , ובקשה אינה אלא לענין אמירת פסוק שלם בלא כל הפרשה
דהאיסור לומר פסוק שלא , והסברא לחלק בזה. להתיר לומר חצי פסוק
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ודומיא דפסוק , שה הוא רק לקובעו כקריאה בפני עצמהעם כל הפר

דכיון דמשה רבינו לא חילק , ש"דכרע רבץ אילו היה נקבע לאומרו בק
אבל כחלק מקריאה , ע"קריאה זו לעצמה גם אנו לא נעשנה קריאה בפ

או כחלק מתפילה ליכא , ]ל"וכנ, או לשבת הבאה, גם אם למחר[ארוכה 
ן אין גדר עניינו שלא לקובעו כקריאה אבל חלוקת פסוק לחצאי. למיחש

והפוסקים דנו [, אלא שלא לומר כלל בשום אופן רק חצי פסוק, ע"בפ
אם מותר לחזור חציו האחרון , ץ ולא ניגן סיום הפסוק כתיקנו"בטעה הש

מ הנשמת "ומ. [ל דאסור"כ גם בדרך תפילה ובקשה י"וא, ]בניגון הנכון
א גם לענין חצי "מדברי המגל נקטי דיש ללמוד "אדם והאחרונים הנ

בסוכה הוצרכו להתיר ' דהנה התוס, ע"ילעוד @@]. ק"וצע. פסוק
ובנשמת אדם , א"בהלל מצד דאמרום כמה בנ' וכו' באמירת אנא ה

. דקדק מזה דפליגי על סברת הכלבו שהתיר מצד שהם פסוקי כתובים
כ שלא כדברי הנשמת אדם שהתיר לחלוק "ולכאורה מזה יש לדקדק ג

הוצרכו להתיר מצד ' פ התוס"דעכ, ק כשאומרו דרך תפילההפסו
ל דנקט הנשמת "אכן י. ולא מצד שהוא דרך תפילה, א"דאמרום כמה בנ

אינם ] 'הושיעא נא וכו' של אנא ה[אדם דגם פסוקים אלו שבהלל 
אף שהביא , א"ועל כן גם המג, רק כדרך קריאה, נאמרים דרך תפילה

, להתיר לחלוק פרשה דלא פסקה משהכדי ] דדרך תחינה שאני[סברא זו 
מ גבי "מ, ולהנשמת אדם היא סברא גם לענין להתיר לחלוק פסוק

משום דקריאת הלל לא ', פסוקים אלו הביא רק ההיתר שכתבו התוס
, פ"ועכ. ודוחק. ולא הזכיר הטעם דדרך תחינה שרי, חשיב כדרך תחינה

שבהלל '  הח לא מצינו שיישב ענין חלוקת פסוקי אנא"גם בדברי הבא
כ נקט דקריאת ההלל אינו בגדר "וכנראה ג, מצד שנאמרים דרך תחינה

א דכל היכא דאיכא " שהביא שי]'י' ח סי"או[ס "בחתע "וע@@. ועיין. זה
ת רב "ח בשו"והבא. אתנח או זקף קטון מותר לפסוק באמצע הפסוק

ראה טעם זה נכון ז שנ" הביא דברי האומרים כן וכתב ע]ש
[פעלים 
מ "ומ, וגברא רבא אמר מילתא דמיתבא דעתא ומסתבר כוותיה, ציבוי

סימ  [ת תורה לשמה "ובשו. ולא לענין זקף קטון, הסכים עימו לענין אתנח
ויישב בזה מה שנוהגין לומר בברכת ,  הביא דעה זו להלכה ולמעשה]שעד

ולכאורה . פ שהוא חצי פסוק"אע', הלבנה פסוק תפול עליהם וכו
, .]כב[במגילה ' דהלא בגמ, ז"ס עצמו ע"ק בחת"וכמשה, בע ר"הדברים צ

, מוכח בהדיא לא כן, שהיא מקור הדין דכל פסוקא דלא פסקיה משה
ופליגי , שאמרו שם דיום הראשון למעשה בראשית קורין אותו בשלשה
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 ¯ÔÈ˜ÒÂÙ˘ Í¯„Î ‡Ï‡ ÏÏ‰· ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ÚÓ˘ ˙‡È ·˜ .ל
‰È˙ÂÎ¯·Â,60  ÌÂÏ˘ ·È˘‰Ï Â‡ ÏÂ‡˘Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘ Â��ÓÊ·Â

˙Ò�Î‰ ˙È·· ,ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·· ÂÏÈÙ‡ ·È˘‰Ï Â‡ ÏÂ‡˘Ï ‰ÏÈÏÁ.61 
˜·˘ ¯·„ ˙ÈÈ�Ú ÔÈ�ÚÏÂ‰˘Â„ , ˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ

 ˘È„˜Ï]ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ�Ó‡ ‰˘ÓÁ[ , ‰˘Â„˜ÏÂ] ˘Â„˜ È˜ÂÒÙ
„·Ï· ÍÂ¯·Â[ , ÂÎ¯·ÏÂ] ‰ÏÂÚ‰ ÈÙÓ˘ ÔÈ·Â ‰ÏÈÙ˙·˘ ÔÈ·

‰¯Â˙Ï[ , ÌÈ„ÂÓÏÂ]‚ '˙Â�Â˘‡¯ ˙Â·È˙[.62  ˜ÈÒÙÈ ‡Ï Ï·‡
 ÂÏÈÙ‡ ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‡Â‰ ÍÂ¯· ˙ÈÈ�ÚÏÂ ˘È„˜·˘ ÌÈ�Ó‡ ¯‡˘Ï

ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ··.63 ÂÎ¯·„ ÔÓ‡ ÔÈ�ÚÏÂ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ¯˜ÈÚ‰ ˙

                                                                                  
או , ]הראשוןהשני חוזר ומתחיל פסוק שגמר בו ש[רב ושמואל אם דולג 

משום דכל פסוקא ,  ואמרו דלרב לא יפסוק,פוסק פסוק השלישי לחצאין
והקשו דלשמואל נמי היאך פוסק הלא לא , דלא פסקיה משה לא פסקינן

ותירצו דכיון דלא , פסקיה משה ולא שרינן אלא לתינוקות של בין רבן
] גזירה משום הנכנסין והיוצאין, א לחזור פסוק הקודם"ל א"דס[אפשר 

, סוק שלישי שבתורה יש אתנחוהלא שם בפ. הוי כתינוקות של בין רבן
דלשמואל ' ז גופא מקשי"וע, ז גופא נמי קאמר רב דלא יפסוק"ומוכח דע

לא יתפרש כלל כל , ואם נימא דבזה ליכא למיחש, נמי נאסור לפסוק
, ועוד יש להוסיף. ס שאין שחר לדברים אלו"כ כתב בחת"וע. הסוגיא שם

ה פוסקין הפסוק שיישבו למ, והמאירי והכלבו' דגם מגוף דברי התוס
מוכח , א אם מצד דהוי כתובים"בנ' י ב"אם מצד דנאמר ע', וכו' דאנא ה

 .ע"וצ. דגם שם יש אתנח באמצע הפסוק בתיבת נא, שלא כדעה זו

ז מעיקר הדין היה רשאי להפסיק "ולפ, א"ותרמד ס, א"ע תפח ס"שו .60
ולהשיב שלום , ]מובהק[באמצע הפרק כדי לשאול בשלום אביו או רבו 

ובין הפרקים היה רשאי להפסיק לשאול אדם נכבד ולהשיב , לאדם נכבד
, ה"ש
 סק[ב " ובמ]א"סו ס' סי[ש "פ המבואר בדיני ק"ע, שלום לכל אדם

 .]ז"ש עוד בסק"וע
 .ב"סו סק' ב סי"מ .61

 .כ"ח וסק"ז וסקי"ב סקי"ג ובמ"ע סו ס"פ השו"ז ע"כ .62

ה בהלל בימים "וכ, יהםז שיש ברכה לפניהם ולאחר"דלא גרע מפסוד .63
וחצי , דהברכות מעיקר הדין, ושאני מאמן דברכות דשרינן בסמוך. [אלו
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ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ· ,˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ‡Ï Í‡.64 

ÂÏÈ„· ÏÏ‰ ¯Ó‡Â ‰ÚË ,Î ‡Â‰ È¯‰˘ ÈÓ ÏÏ‰ ¯Ó‡ ‡Ï‚ .לא
ÏÏÎ ,ÌÏ˘ ÏÏ‰ ¯ÓÂÏ ¯ÊÂÁÂ.65  

˘˘ Â˙‡ˆ· ˙È·¯Ú ¯Á‡ ‰È‰È ˙Ò�Î‰ ˙È·Ó ¯ÂÊ‡ÈÂ ÁÓ˘Â  .לב
Â˙ÎÏ‰Î ¯„Ò‰ ˙Â˘ÚÏ ¯Î˘�Â ÊÈ¯Ê ÂÈˆÏÁ ¯·‚Î.Â ÂÓ" ¯

·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ"¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‰ ,˘Ï· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÁÓ˘· ÂÊ‰ ‰ÏÈ
·˜‰ Â�Ï‡‚˘ ÏÚ ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ·Ó ¯˙ÂÈ ‰ÓÂˆÚ"ÌÈ¯ˆÓÓ ‰ ,

‰˘Â„˜‰ ‰�ÈÎ˘‰ ˙ÁÓ˘· ÁÓ˘È ‰Ê ÏÏÎ·Â , ‰˙È‰ ‡È‰ Ì‚˘
È·˘‰ ÔÓ ‰‡ˆÈÂ ˙ÂÏ‚· Â�ÓÚ ,ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ" ÌÈ¯ˆÓÏ Â„¯È Ï

                                                                                  
כ לאמן דברכות רשאי להפסיק "וע, השני של הקדיש אינו אלא ממנהגא

 ].ולא בזה

י "ש בב"עי, ש נחלקו הפוסקים אם יוכל לענות אמן דברכות"הנה לענין ק .64
חלקו בזה והכריע דבין הפרקים יוכל  הביא שנ]ח"סקי[ב "ובמ, ]סו' סי[

 דבימים שהיחיד גומר .]ברכות יד[' אמנם לענין הלל אמרו בגמ. להקל
ש "ודעת הרא, ההלל בין פרק לפרק פוסק באמצע הפרק אינו פוסק

ם "אבל הרמב, ש לגמרי"ללמוד מזה שבימים שגומרין ההלל הרי זה כק
יש לו להפסיק בין פרק  כתב שבימים שגומרים ההלל ]ט"ג מחנוכה ה"פ[

ובמגיד משנה שם כתב שנחלק , לפרק אבל באמצע הפרק לא יפסיק
ד שאר ראשונים דסברי שבימים שגומרין ההלל הוי "ם בזה ע"הרמב

ם מפסיק בין פרק "אלא להרמב, ש ממש ומפסיק רק לדברים הידועים"כק
ש "הלל לק' ם שלא דימו בגמ"ל להרמב"והיינו דס. לפרק לכל דבר

ז נראה שאף "ולפ]. מ"ע בלח"וע[,  אפילו בימים שגומרין ההלללגמרי
מ אחרי "מ, ש"ש שבימים שגומרין ההלל הוי כק"ע פסק כהרא"שהשו

א שאפילו "וגם י, ם בין פרק לפרק יוכל להפסיק לכל דבר"שלהרמב
כ בין הפרקים דהלל "א, ש פוסק בין הפרקים לעניית אמן דברכות"בק

, ]אך באמצע הפרק אין להקל[,  דברכותז ולענות אמן"נוכל לסמוך ע
 .ג אות ג"ג פ"חצ "ז באול"וכמבואר כ

שאם קרא חצי הלל והפסיק ל "ולכאורה קמ[, ל"ש אלישיב זצ"בשם הגרי .65
 .]מחוייב לברך שוב, בדברים שאינם מענין ההלל ושוב נזכר
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Ì‰ÓÚ ‰�ÈÎ˘ ‰„¯È . ÌÏÂÚ· ·ˆÚ ÌÂ˘ ‰ÓÚ ·¯ÚÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ
‡„ÈÙ˜ Â‡ ÒÚÎ ÌÂ˘Â ,‰ˆÈÂ" ˙‡ ÏÈ˘Î‰Ï ÂÎ¯„ ¯ ‰ÊÈ‡· Ì„‡‰

ÌÈÙÏÂÁ ÌÈ¯·„ ÏÚ ‡„ÈÙ˜ Â‡ ÒÚÎ Â‡ Ê‚Â¯ Ï˘ ÔÈ�Ú ,ÁÂ" Â
¯˜ÈÚ‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ. 

 Î„ÈÁ‰ Ô¯Ó "‡:66 ‰˘Â„˜‰ ‰ÏÈÏ· Ë¯Ù·Â ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ˙· .לג
ÂÊÏ‰ ,‡˙ÎÏ‰„ ‡·ÈÏ‡ ÂÈ‰È˘ ˜„˜„È ,È ˙‡ˆÏÂ‰·ÂÁ È„ ‡·ÈÏ‡ 

‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ .‰�ÂÙ ‡Â‰˘ ˙Â�ÈÙ ÏÎ Â„ÏÁ ÈÓÈ ÏÎ Ì‚˘· , ÂÈ‰È
˙ÂÏÂ˜ ÒÂÙ˙È ‡ÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ .Ú ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ Ï ‰ÏÈÏ‰

˙‡ÏÙ� ‡È‰ ˙˘„Â˜Ó‰ ,ÂÏÂ˜‰"ÔÂÏ„ÁÈ ˙. 

äøò÷äå øãñä éðééðò úðëä 

‡Â�˘È ‡Ï˘ ˙Â˜Â�È˙‰ ÏÈ·˘· ÏÂÎ‡Ï ¯‰ÓÏ ‰ÂˆÓ , Ì�Ó .לד
Í˘Á˙˘ „Ú ˘„˜Ï ÔÈ‡.67 ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ" ÔÓÊÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ

¯"˙.68 

ÌÈ‡� ÌÈÏÎ· ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÍÂ¯Ú Â�ÁÏ˘ ‡‰È ,‚ ÔÈÎÈÂ" Î .לה
Ì˘ ·ÒÈÓ˘ Â·˘ÂÓ ÌÂ˜Ó , ÔÙÂ‡· ·Ò‰Ï ÏÎÂÈ˘ Â˘‡¯Â ÂÙÂ‚

Ú ÔÈ„Î"˙Â˙ÒÎÂ ÌÈ¯Î ‚.69 

·�ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜˘�Ó ÂÈ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÈ··ÁÓ‰ ‰ÈÏÚ È˙  .לו
¯Â¯Ó‰Â ,‰ÂˆÓ‰ ˙Â·È·Á Ï„Â‚Ï.70 

                                    
 .'לב דוד אות טבספרו  .66

 .א"ע תעב ס"שו' עי .67

 .ריםו אות ז בביאו"צ פט"אול .68

 .ב"א שם ס"ע ורמ"שו' עי .69

יחשוב האדם , ובר מן דין: ל"וז, ה פסחים פרק נר מצוה אות לט"של .70
ואחר כך כל השנה אלו מצוות , המצוה הבאה לו פעם אחת בשנה

לא יפרד , בשעתם יכבדם ויאהבם וידבק בהם ,על כן ,עוברות ממנו
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ËÚÓÂ ÌÈÓ˘· È˘‡¯ ÏÎ ÌÚ ÌÈ�˘Â˘Â ÌÈÁ¯Ù· Â�ÁÏ¯ ˘‰ .לז
·ÂË ˙ÂÁÈ¯ÂÌÈ˙·˘· ÂÓÎ Ì‰· ÁÈ¯‰Ï  ,Á·Â˘Ó ‰Ê È¯‰. ·ÂËÂ 

˙ÂÓÈ ÏÎ· ÔÈ‚‰Â�˘ ÂÓÎ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ·ÂÊÈ‡ ÁÈ�‰ÏÚ ‰�˘‰ " Ù
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„"Ï.71 

ÂË˘Ú· ÂÓˆÚ ˙È·‰ ÏÈ¯ÚÂ Â�ÁÏÂ˘ ÍÌÂÈ „ÂÚ·Ó , ¯„ÒÈÂ·  .לח
ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„Î ‰¯Ú˜‰"ÔÏ‰Ï„Î Ï , ‰˘ÂÚ ‰ËÓÏ Â‰˘ÚÓ˘

‰ÏÚÓÏ ÏÂ„‚ Ì˘Â¯ ,˙Â�ÂÈÏÚ‰ ˙Â�ÈÁ·‰ ÈÙÎ ÔÂÂÎÓ ÏÎ‰Â , ÏÚÂ
¯·„ ‰�˘È ‡Ï ÔÎ . ÍÙÈ‰Â ‡ËÁ˘ ‰ÓÏ ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ ‰Ê· ˘ÈÂ

                                                                                  
שקין המצות היו מנ, וראיתי מבני עליה המחבבים מצוות. מחשבתו מהם

וכן  ,וכן הסוכה בכניסתם וביציאתם ,וכל המצוות בעת מצוותן, והמרור
ויש ללמוד זה ממה שכתב . והכל לחבב המצוות, ארבעה מינים שבלולב

והכל , יש נוהגין לנשק הציצית בשעה שרואה בם :]ד"כד ס' ח סי"או[א "רמ
בשמחה ובטוב לבב ' ואשרי מי שעובד את ה. משום חיבוב מצוה

בעוד ו, ]ה"תעז סק[ב "והובא דבריו במ. ל"עכ. ובדביקה וחשיקה וחפיצה
א "ר יש"וכן נהג אדמו, ]ט"תעה סק[ח "ובכה, ]ר פרשת צו אות יד"ש[יוסף חי 

ם "עוד במנהגים דבי מהר' ועי. א"ברכה רבי ישראל אבוחצירא זיע
 דאמנם ,ע"ולכאורה צ,  שפקפק במנהג זה]סדר עשיית לולב[] מרוטנבורג[

ז "אבל כעי, שהרי אין טעונה גניזה, ת"אינה חפצא דמצוה כתפילין וס
דרב אבא הוה מנשק כיפי ,  גבי ארץ ישראל.]קיב[ל בכתובות "איתא בחז

דגדולי החכמים היו מנשקין על , ]י"ה ממלכי
 ה"פ[ם "והובא ברמב, דעכו
את אבניה ואסמכיה אקרא כי רצו עבדיך ' י ומנשקין אבניה וכו"תחומי א

, פ לא גריעא"ועכ, י"ולכאורה סוכה הויא טפי תשמיש דמצוה מא. 'וכו
, ואולי כוונתו באופן שעושין כן בין הברכה לנענוע. ש המצות והמרור"וכ

 .ע"וצ, ז דוחק"וג, ומשום הפסק

ויש :  כתב]אמור אות י' ר פ"ש[ח "ובבא, מועד לכל חי סימן ד אות כד' עי .71
י "וכן כתוב בשם רבינו האר, לחן כלי שיש בו אזובנוהגין להניח על הש

סימן , דהאזוב הוא בסוד היסוד הנקרא צדיק, ומנהג יפה ונכון הוא, ל"ז
ל "ומקור הדברים בדברי רבינו האריז. כ"ע. לדבר וצדיק על שלחן יבא

גם אזוב על השלחן מבריח כל : שכתב, ]פרשת עקב[בספר טעמי המצוות 
 .כ"ע. יןמיני מזיק
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 ‡Ù¯Â ·˘Â Â�ÂÂÚ· ÌÈ¯„Ò‰ÂÏ.72 È ‰¯Ú˜‰ ¯Â„ÈÒ ÔÓÊÂ" ‡
 ‰�¯„ÒÈ˘ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ,ÈÂ" ‡Ï˘Â„È˜‰ ¯Á‡ , ‰˘ÚÈ „Á‡ ÏÎÂ

Â‚‰�ÓÎ.73 

Ò‰ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‡Â˘�‰ ÌÈ�·‰ ÌÈ‡·˘Î Ì‚˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ„¯  .לט
Ì‰È¯Â‰ Ïˆ‡ ,Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ È�ÙÏ ¯„Ò‰ ˙¯Ú˜ Â�˙È .

 „Á‡ ÏÎ È�ÙÏ Â�˙È ˙ÂÁÙÏÂ ˘Ï˘ ÏÎ‡ÈÂ Ì‰ÈÏÚ Úˆ·È˘ ˙ÂˆÓ
Â˙È· È�·Â ‡Â‰ ,ÚÓ˘È˘ ¯Á‡ Â¯„Ò‰ Í¯ÂÚÓ ˙ÂÎ¯·‰.74 

 Ú˜‰ ¯„Ò ÌÈ‚‰Â�Î ˙Ú„ Â�È·¯ÊÈ¯‡‰"Ï,75 ÏÎ ÁÈ�ÈÂ¯‰  .מ
ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰¯Ú˜‰ ÍÂ˙· ÌÈ¯·„‰.76 

 ,ÒÈ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Ú˜‰ ˘‡¯· ˘Ï˘‰È�˘‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙ÂˆÓ„¯  .מא
                                    

' ועוד יוסף חי פ, ב וירא אות יז"ח ש"בא' ועי, ף בספרו חיים לראש"החבי .72
 .צו

מיהו סידור הקערה מנהגינו : ל" שכתב וז]פרשת צו אות י[בעוד יוסף חי ' עי .73
דוש ולהניחה יויש נוהגים לסדר אותה קודם ק. לסדר אותה אחר קידוש

בדבר זה  ו.דוש ויכסו אותה במפה שעל השלחןיעל השלחן בשעת הק
 .כ"ע. כל אחד יעשה כפי מנהגו ומנהג אבותיו

 .ת בזה"עיין להלן בדיני אכילת מצה משנ .74

צ בשם "ומקורו מדברי רבי חיים הכהן מאר, תעג' הובא בבאר היטב סי .75
א "ובמרן החיד, ו בשער חג המצות"ח סוף פ"הובא דבריו בפ, ל"האריז

פראג בספרו דברי ל מ"כ בזה המהר"במש' ועי. 'ז' מורה באצבע סי
 שלם בלב העבודה יסדר מ"מ ,וסוד שגם מי שאין השגה, ]מא' עמ[נגידים 
 כיון כאילו עליו יעלה ה"והקב ,והסוד הכוונה פ"ע מכוונת שתהיה באופן

 .'וכו לכוין שראוי מה

שיש , ]פרשת צו אות יב[ א בספרו עוד יוסף חי"ח זיע"ש רבינו הגרי"כמ .76
נים על השולחן עצמו בלי קערה וטעות הוא מסדרים המצה ושאר מי

שאמרו מביאין לפניו ' וכן מצינו בגמ, אלא צריך קערה ממש, בידם
גם '  ועי.דהיא כלולה מכולם,  ויש סוד בדבר.'מחזיר הקערה וכו, קערה

ל שכתב להוציא מלב המניחין מקצת הסימנים חוץ "במנהגי מהרי
 .לקערה
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 Ô‰Î „‚�ÎÏ‡¯˘ÈÂ ÈÂÏ , „‚�Î ‰ÏÈÁ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÁÈ�È˘ Â�ÈÈ‰Â
Ï‡¯˘È ,ÈÂÏ „‚�Î ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰È·‚ ÏÚÂ, ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰È·‚ ÏÚÂ 

„‚�ÎÔ‰Î  ,¯Ó‡È ÌÁÈ�È˘ÎÂ :Ô‰Î ,ÈÂÏ ,Ï‡¯˘È . ‰ˆÓ‰Â
Ï ˙Ò¯Ù�˘ ÔÂÈÎ ˙ÈÚˆÓ‡‰È�˘ıÁÈ· ÌÈ˜ÏÁ  ,‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ‰ Á˜È ,

 ÏÎ Á˜ÈÏ Ï„˙˘ÈÂ ˘Ï˘Ï˘ ÂÏ‡ ˙ÂˆÓÈ˙ÂÓ .ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ Ì‡ 
 Á˜È Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ È�˘˙ÂÓÈÏ˘, ‰ˆÓÏ ‰�ÁÈ�È ‰¯Â·˘‰Â 

˙ÈÚˆÓ‡‰,Úˆ·È‰Ï ‰ÙÂÒ˘ ÈÙÏ  ,ÂÈÚ" Ê¯‡˘ÈÂ ÂÏ  È�˘ ˙ÂÓÈÏ˘
˘Ó ÌÁÏÏ‰� ,˘ÂÈ· Ì‚" Ë Í¯·Ï ‰ÂˆÓ‰�˘Ó ÌÁÏ ÏÚ. 

 Ï Í¯ˆ� Ì‡ ÛÈÒÂ‰˙ÂˆÓÂÓÈÚ˘ ÔÈ·ÂÒÓÏ , È�Ù· ÌÁÈ�È .מב
ÔÓˆÚ,Ó ¯˙ÂÈ ‰¯Ú˜‰ ÏÚ ÛÈÒÂÈ ‡ÏÂ ˘Ï˘˙ÂˆÓ . 

ÔÈÓÈ „ˆ· ‰¯Ú˜· ¯˙ÂÈ ‰ËÓÏ ,ÚÂ¯Ê‰ ÁÈ�È , „ˆ· ÂÈ˙Á˙Â .מג
˙ÒÂ¯Á ÔÈÓÈ ,‰ˆÈ·‰ ÁÈ�È Ï‡Ó˘ „ˆ· ÚÂ¯Ê‰ „‚�ÎÂ , ‰È˙Á˙Â

Î ÁÈ�È ÔÈÓÈ·˘ ˙ÒÂ¯Á‰ „‚�Î Ï‡Ó˘·ÒÙ¯ , ˙Á˙ ÚˆÓ‡·Â
 ˙ÂˆÓ‰]‰ˆÈ·‰Â ÚÂ¯Ê‰ ÔÓ ‰ËÓÏ ,ÒÙ¯Î‰Â ˙ÒÂ¯ÁÏ ÏÚÓÓÂ [

¯Â¯Ó ÁÈ�È , ÚˆÓ‡· ÂÈ˙Á˙Â]ÒÙ¯Î‰Â ˙ÒÂ¯Á‰ ˙Á˙Ó [ ÁÈ�È
˙¯ÊÁ .‰¯Ú˜Ï ıÂÁ Ì�˙Â� ÁÏÓ‰ ÈÓÂ.]  ‰ÒÙ„� Â˙¯ÂˆÂ

ÌÈ¯Â„ÈÒ·.[ 

Í¯Â‡· È�˘‰ ˙Á˙ „Á‡ Ì¯„ÒÏ Â�‚‰�Ó , ˘È˘ ÂÓÎ ‡ÏÂ .מד
Ó‰ ¯‡˘ ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰ÈÏÚÂ ‰ËÓÏ ˙ÂˆÓ‰ ÌÈ¯„ÒÓ ‰¯Ú˜· ÌÈ�È

ÌÈÙ„Ó ‰· ˘È˘ ,Â�È˙Â·¯Ó ÔÎ Â�Ï·˜ ‡Ï˘,�Î ‡Ï‡ " ÏÎ‰˘ Ï
 ¯‡˘‰Â ‰ÏÚÓÏ ÔÂÈÏÚ‰ ‰˜ÏÁ· ˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Ú˜‰ ÏÚ Á�ÂÓ

‰È˙Á˙Ó.77 

                                    
על ' יניח המרור והכרפס והחרוסת וכו שכתב ש]ח"סק תעג[ט "בבאה' עי .77

 כשהביא דבריו ]ח"סקנ[ח "אמנם בכה. ומשמע על גביהן ממש, המצות
 .ש"ע, הוסיף לבאר דעל היינו בסמוך
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ÏÁ˘ ÁÒÙ ÏÈÏ· ,Ú"˘¯‰ Â�È·¯ È¯·„ Ù" ˘ ˘È ·˘·˙ .מה
Ú ¯„ÒÏ"È ÔÁÏ˘‰ ‚" ÂÓÎ ˙ÂˆÓ · ÏÎ· ÌÈ¯„ÒÓ˘˙·˘ ÏÈÏ 

È"ÌÈÓÁÏ ·.78  ‰Ú·¯‡‰ ÔÓ ÂÈ‰È ˙Â¯ÂÓ˘‰ ˙ÂˆÓ‰ ˙˘Ï˘Â
‰È‰ ÍÂ˙·˘ ˙ÂÈÚˆÓ‡"· , ÏÎ· ÂÓÎ Ì˙Â‡ ÌÈ¯„ÒÓ˘ Â�ÈÈ‰„

˙·˘ ,‰ÂÌÈ�˘ ˙˘Ï˘ Ô‰ Ï‡Ó˘ „ˆ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰Â ÌÈÈ�ÓÈ‰ 
˙Â¯ÂÓ˘‰ ˙ÂˆÓ‰ ,]‡ ˙ÂˆÓ‰ ¯‡˘ Ï·‡" ˙ÂˆÓÓ ÂÈ‰È˘ ˆ

ÁÒÙ ·¯Ú· ÂÙ‡�˘ ‰ÂˆÓ .[˘ ‰‡¯�Â ˙ÂÁÙÏ ˙ÂˆÓ‰ È�˘
ÔÈÓÈ·˘ ˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ,‰¯Ú˜‰ ÍÂ˙· ÂÈ‰È . ‚‰�È Í‡È‰ ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ
ˆÓ ‡ÈˆÂÓ·Â ıÁÈ·‰. 

 ÙÓ· Â‰ÂÒÈÎÂ ˙Ù‰ ÂÁÈ�‰Â ÔÁÏ˘‰ ÂÎ¯Ú˘ ¯Á‡ ‰ÙÈ‰ .מו
˙¯„Â‰ÓÂ , ‰Ê ˜ÂÒÙ‰ ¯ÓÂÏÂ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÌÈ„È‰ ÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ

„ È�ÙÏ ¯˘‡ ÔÁÏ˘‰' . ˙·˘ ÏÎ· ‰¯Â„ÈÒ· ‰˘‡‰ ‰˘Ú˙ ÔÎÂ
ÂÈÂ"Ë .Ú „ÂÓÚÈ˘ ˘È‡‰ Ì‚Â" ¯‰ÊÈ Â˙˘‡ ‰Î¯Ú˘ ÔÁÏ˘‰ È

‰Ê ˜ÂÒÙ ¯ÓÂÏ.79 

ÂÈÎÂ ˘·Î ÚÂ¯Ê ‚È˘‰Ï ÏÎÂÈ Ì‡ ÚÂ¯Ê‰ ÔÈ�Ú·" ‰�‰ · ‰Ó .מז
·ÂË ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ·ÎÚÓ ‰Ê ÔÈ‡ , Ï˘ ‚È˘‰Ï ‰˘˜ ÌÈÓÚÙ

˙¯„Â‰Ó ‰ËÈÁ˘Ó ,ÂÚÔÎ Ï¯Á‡ ¯˘· Á˜È  ,ÌˆÚ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡.80 
¯˘· ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â , È‡˘¯¯˘· Â�È‡˘ ÏÈ˘·˙ ÂÏÈÙ‡ Ô˙ÈÏ. 

 ÌÈÏÁ‚ ÏÚ ÚÂ¯Ê‰ ˙ÂÏˆÏ Â‚‰�˘ ˘È, · ÂÓÎÁÒÙ Ô·¯˜. ÈÓÂ .מח
ÏÎ‡ÏÓ Ú�ÓÈ ÔÎ ‚‰Â�˘‰ ÏÎÂ‡Î ‰‡¯� ‡‰È ‡Ï˘ ¯„Ò‰ ÏÈÏ· 

                                    
, ב לחמים בליל פסח שחל בשבת"ש לסדר י"ה בסידור רבינו הרש"כ .78

 .יג' א סוד ישרים סי"ברב פעלים חוהביא דבריו 

 .א"ח זיע"רבינו הגרי .79

 .ו"ב תעג סקכ"מ' עי .80
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· ÌÈ˘„˜ıÂÁ.81 

ÂÏˆÏ ÁÎ‰ÂÚ·Ó ÌÂÈ „, È‡˘¯˙ÂÏˆÏ ‰ÂÈ ÏÈÏ· " Ë˙˘ .מט
]ÏÂÁ· ÏÁ˘Î[  ˜¯‡Ï ‚‰Â� Ì‡ÂÎ ‰ÏÎÚ"ÌÂÈ· Ù , ‚‰Â� Ì‡ Ï·‡

ÂÈ ÏÎ ‰ÏÎÂ‡Ï ‡Ï˘"ÔÂ˘‡¯ Ë ]ÔÈ‚‰Â� ˘È˘ ÈÙÎ[ , ¯ÂÒ‡
‰˙ÂÏˆÏÂÈ· " ËÂÈ È‡ˆÂÓ Í¯ÂˆÏ"Ë.82 

 ÔÈÏÂˆ ÔÈ‡˘ ˘È ÚÂ¯Ê‰ ÌÈÏ˘·Ó ‡Ï‡˙Â‡‰ „·Ï·,83  .נ
 ‰Ê ÔÙÂ‡·Â ÔÈ‡˘¯ÏÎÂ‡Ï‰ ˙„ÂÚÒ· ÂÈ ÏÈÏ"Ë,84 Â ÔÎ ÌÈ‚‰Â�‰

È‡˘¯Ô Ï˘·Ï‰ÂÈ· Ì‚ "ÂÓˆÚ Ë. 

˙·˘Ï˘Â·Ó ‰È‰˙ ‰ˆÈ·‰ , ÌÈ˘ÂÚÂ È�˘ ¯ÎÊ „Á‡ ÔÈÏÈ˙ .נא
ÚÂ¯Ê‰ ‰ÊÂ ÁÒÙ Ô·¯˜Ï ,‰ˆÈ·‰ ‡Â‰Â ‰‚È‚Á Ô·¯˜Ï ¯ÎÊ „Á‡Â ,

‡Ï ¯˙ÂÓÂÂÍ¯ÂÚ ÔÁÏ˘· ‰ÏÈÏ· ‰ÏÎ. 

ÏÁ˘ ÁÒÙ , ÒÙ¯Î‰ Ì‰· ÏÂ·ËÏ ÁÏÓ‰ ÈÓ ÔÈÎÈ ·˘·˙ .נב
˙·˘ ·¯ÚÓ .ÁÎ˘ Ì‡Â ,ıÓÂÁ· Ï·ËÈ .ÂÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ , È‡˘¯

ÁÏÓ ÈÓ ËÚÓ ˙Â˘ÚÏ , ÁÏÓ È˘ÈÏ˘ È�˘ Ô˙Â� Â�È‡˘ „·Ï·Â
ÌÈÓÏ ÒÁÈ·.85 

                                    
ו אות כ דמנהג "פט צ"באול' ועי. ב"ב תעג סקל"ובמ, א"ע תעו ס"שו' עי .81

כ "צ לבשל הזרוע ואח"ומנהג אר. [בני תימן לאכול צלי בליל פסח
אמנם מי שלא השיגה ידם , והיו אוכלים ממנה בליל הסדר, לצלותה

רוע בליל לא היה אוכלים הז, לקנות זרוע אחרת לליל שני של גלויות
 ].כדי שיהא סוד הקערה שלם גם בלילה השני, הראשון

 .ב"ב תעג סקל"ובמ, י"א ובברכ"במג' עי .82

, ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[א ברכה "ר היש"וכן היה מנהגו של אדמו .83
 .שלא לצלות הזרוע אלא לבשלו

פ שיש באחרונים שהחמירו שלא לאכול "שאע, ו אות כ"צ פט"באול' עי .84
מ נראה "מ, לפי שהיא זכר לקרבן פסח,  גם כשהיא מבושלתהזרוע

 .א"תעו סקי' ב שם ובסי"כ במ"וכן משמע ג, שבמבושלת יש להקל

בהגדת חיים לראש ' ועי. ב"ע שכא ס"פ השו"ע, א"ב תעג סקכ"ה במ"כ .85
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˘‰Â¯ÓÏ ‰ÒÁ ÏÂÎ‡Ï Â�‚‰�Ó , ‰¯ÂÓ‡‰ ˙¯ÊÁ ‡È¯ .נג
‰�˘Ó·,86 Ú‡Â"Î ‰¯Ó ‰�È‡˘ Ù"Î ,‰˙ „ÂÚ Ï„‚˙˘Î˘ ÈÙÏ‰È 

¯˙ÂÈ· ‰¯Ó.87 
                                                                                  

ג בספרו פסח מעובין שהתיר לעשות מי מלח "שהביא בשם בעל כנה
אמנם בספר . כ המים" תחילה ואחאם יתן המלח] ש"כששכח להכין מע[

פסח מעובין עצמו מבואר שאסר לעשותן בשבת משום בישול שמחמם 
. והביא בשם השלטי גיבורים היתר זה אם מקדים המלח תחילה, המים

ע ובפוסקים דדוקא מי מלח הרבה "ולכאורה הדברים מבוארים בשו
 .ע"וצ, ל"וכנ, אבל מעט מותר, אסור לעשות

ש שאמרו שיש "וע,  שאמרו מאי חזרת חסא.]פסחי
 לט[' כמבואר בגמ .86
 .וראשון ראשון קודם, ליקח לפי סדר שנמנו במשנה

 מה שאמרו ]ז מחמ� ומצה"סופ[ם "י שכתב לבאר מה שהשמיט הרמב"בב' עי .87
פ שהיא "דאולי משום שפירש מצוה נמי בחזרת אע, מצוה בחזרת' בגמ

א ברבינו ירוחם שפירש ה בהדי"והביא שכ, מתוקה ואין בה מרירות
ז שהוא מבואר כמו "וסיים ע, צ לחזר אחר המרור יותר"מצוה בחזרת וא

דפשיטא ליה דמן הדין כשרה , ומבואר מדבריו. ם"שכתב בדעת הרמב
ם לא "רק שיתכן שלדעת הרמב', מתוקה ואין בה מרירות'פ שהיא "אע

' ז לד"אבל לפ, ם"ולכן השמיטו הרמב, ז שהיא מצוה מן המובחר"אמרו ע
' ש בגמ"כמ, ל דמצוה בחזרת"ואנן קיי, ם אין עדיפות כלל לחזרת"הרמב

מ כשיש בה מרירות מעט אלא שאינה מרה "ומ. ]ה"תעג ס[ע "שם ובשו
ודאי , תהא מרה ביותר, שאם יניחוה לגדול עוד, כמו שמצוי בזמננו, כ"כ

כפי , וזהו בכלל מה שרמזו בה שתחילתה מתוקה וסופה מרה, דמהני
שהקשו .] פסחים יח[וכמבואר בהדיא בירושלמי , יה בשעבוד מצריםשה

וכן הדבר . ש"ע, שהרי היא מתוקה ותירצו שאין הדבר תלוי אלא בחזרת
, פ שאינה מרה" דמצוה בחזרת אע]
 ש
"על הרמב[מבואר במעשה רוקח 

 ]קכד לד! לט' סי[א "ובחזו@@. ש"ע. והביא שכן דעת רבי חיים אבולעפייא
דמשמע שעיקר , מאי דעתיך דמרירין טפי' ש בגמ"קדק ממכתב לד

דכשאין בו טעם מרור לא ' ש בגמ"וכן דקדק ממ, המצוה שיהא מר ביותר
, ש דלא נשהי איניש מרור בחרוסת משום דמבטל טעמו"וממ, יצא
ומשום דלא טעם , לא יצא] פ יחד עם מצה"או עכ[ש דבלע מרור "וממ

דודאי , אין קושיא" טעם מרור "והנה ממה שאמרו דבעינן. טעם מרור
כ בבלעו או שקעו בחרוסת או שאין בו טעם "וא, צריך לטעום המרור
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אבל עתה אנו דנים אם טעם החסה שאינה מרה , כלל בודאי דלא יצא

טעם "ואם מוכח בירושלמי שהוא בכלל , "טעם מרור"כ בכלל "כ ג"כ
ומה . רס הטועם את החסה טעם טעם מרו"דסו, ל"ק מכל הנ"ל, "מרור

ז "והלא ע, מאי דעתך דמרירין טפי' ש בגמ"הוא רק ממ, שיש לדקדק
כ שוב אין לנו ראיה "וא, מ חזרת עדיף"ל דמ"גופא אמרו שם בחז

, דהעדיפות בטעם המר חשובה יותר מן ההידור בסדר הירקות שמנו
ואחר דמבואר , דמצוה בחזרת עדיף על המרירות' מבואר בגמ, ואדרבה

א "ובחזו. מ"לק, ל"כ בכלל כוונת חז"ת שאינה מרה כבירושלמי דגם חזר
דלא מהני בבלע מרור ובשיקעו ' ש בגמ"הקשה על דברי הירושלמי ממ

, דבכל הני לא טעם גם את טעם החסה, ק"ל ל"ולהנ, בחרוסת ובכבושין
כ בכלל "ולכאורה אינה ראיה לעיקר הנידון אם טעם חסה שאינה מרה כ

ולא , ין בשאר ירקות שתחילתן מרק ממה שיוצא"ומשה". טעם מרור"
דלא נתבאר , ל בפשיטות"לכאורה י, בעינן דוקא תחילתו מתוק

אלא שבדבר שיש בו , בירושלמי דבעינן לעיכובא שיהא תחילתו מתוק
כ "וא, פ שעתה הוא מתוק"מהני אע, רמז זה שתחילתו מתוק וסופו מר

דעל א מקרא "ק החזו"ומשה. מ משאר ירקות שתחילתן וסופן מר"לק
הלא להמבואר בירושלמי זהו כוונת המקרא , מצות ומרורים יאכלוהו

ובכל אופן אין בידינו לנטות , גם דבר שעתה אינו מר וסופו מר, מרורים
א נטה מכח זה "ואמנם החזו, מדברי הירושלמי מכח משמעות הפסוק

דלעולם גם לדבריו אין יוצאין בה , א"לפרש דברי הירושלמי באופ
אלא שקושיית המקשה היתה דכיון דתחילתה מתוק גם , כשהיא מתוקה

היה לנו למעט שלא יוכלו לצאת בה , בגמר פריה קודם שתגדל הרבה
ז משני דכיון שמרמז על תחילת "וע, ידי חובה אפילו כאשר נתמררה

אבל לעולם פשיטא דאין יוצאין בו , השעבוד שהיה בפה רך שפיר דמי
א "ין הכרח מקושיות החזופ המבואר א"שע, ונראה. אלא כשהוא מר

והעיקר , א"ש החזו"ולידחק לבארו כמ, לדחות הפשט הפשוט בירושלמי
, ל"ח אבולעפייא והמעשה רוקח הנ"י ומהר"כמו שמוכח שהבינו הב

דלשון , ועוד. ל"כנ, ם"ולכן פירשו כן גם בדברי הרמב, דנקטי כפשוטו
ש דעיקר א דחק לפר"והחזו, הירושלמי הרי אינו קרוי חזרת אלא מתוק

כ לא "ז פריך הירושלמי דא"וע, שימוש בני אדם טרם שנתמררה מאד
ז נמצא דאם עיקר דרך בני אדם ליקח "ולפ. ליהוי בכלל מרורים דקרא

או [קשה מאד שלא יתפרש הדבר בהדיא בבבלי , קודם שנתמררה הרבה
להזהיר , ]פ בירושלמי שכבר דנו בענין זה שהיא מתוקה בתחילתה"עכ
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‡·È·¯Ú ‰ÒÁ ˙‡¯˜�‰ ‰ÈÂˆÓ‰ ‰ÒÁ‰ Á˜ÈÏ ¯‰ÊÈÏ ˘È , Ï˙ .נד
 ÔÈ‡ ˙È�ÈÒ‰ Â‡ ˙ÈÙÂ¯È‡‰ ‰ÒÁ‰‰˘ ˙¯ÂÒÓ Ì‰ÈÏÚÌ ˙¯ÊÁ 

‰�˘Ó·˘.88 

Ú" Ù ÍÈ¯ˆ „ÂÒ‰ ÁÈ�‰Ï È�˘¯Â¯Ó È�ÈÓ‰¯Ú˜·  , ÔÂÈÎÂ .נה
Ó‚· Â¯Ó‡˘ ' ˙¯ÊÁ˘ ÔÂ˘‡¯ ‰�Ó�˘‰ÒÁ‰ Â‰Ê ,ÚÔÎ Ï ÌÂ˜Ó· 

‰ÒÁ Ô˙È ‰¯Ú˜· ˙¯ÊÁ‰ ˙Á�‰ , ‰¯Ú˜· ¯Â¯Ó‰ ˙Á�‰ ÌÂ˜Ó·Â
 ÔÈ˘ÏÂÚ Ô˙È]·„�‰"ÚÏ· È"Ê ,‰�˘Ó· ‰�Ó�˘ È�˘‰ ÔÈÓ‰ ‡Â‰Â ,

ÌÈÈÂˆÓ ÌÈÏÚ Ì‰Â[ ,‰Ï È„Î ‰¯Ú˜‰ ÌÈÏ˘]Ú‡" Â�È‡˘ Ù
ÌÏÎÂ‡[.89  ‡ÎÓ˙ Á˜È ÔÈ˘ÏÂÚ ÔÈ‡ Ì‡Â]ÔÈÈ¯Î[ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î 
‰¯Ú˜‰.ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ì‰È�˘· ‰ÒÁ Ô˙È . 

Ú ÒÙ¯Î‰"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„ Ù" ‡˜Â„ Á˜ÈÏ „ÈÙ˜‰Ï ˘È Ï .נו
ÒÙ¯Î ‡¯˜�‰ ˜¯È ,È¯ÏÒ ‡¯˜�‰ ˜¯È ÈÂˆÓ ÌÂÈ‰ÎÂ , ¯Â¯· ÔÈ‡Â

ÒÙ¯Î ‡¯˜�˘ ,‡ ÒÙ¯Î Á˜È˘ ÛÈ„Ú ÔÎÏÂı¯-Ï‡¯˘È‚¯ ÏÈ , È„Â
„Á‡ ÏÎÏ ËÚÓ· . ˘¯Â˘‰Ó ÔÈ·Â ÌÈÁÏ˜‰Ó ÔÈ· ÏÂÎ‡Ï ÏÂÎÈÂ

                                                                                  
, בה כלל כאשר יקחוה כדרכם קודם שנתמררה הרבהשלא יוצאין 

משום , ודאי משמע יותר שאין חשש בזה, ומדסתמו ולא פירשו כלום
כי אם נדקדק דבעינן , ואגב יש להעיר. [דנקטו כפשטות הירושלמי

, אלא חריף ביותר, ן אינו מר ביותר"כמדומה שגם החריי, מרירין טפי
חריף ביותר עד שאין דרך בני דאם הוא , ועוד. ע אם עניינם אחד"ויל

מבואר ' ובגמ, דבעינן דרך אכילה, ע אם יוצאין בו"צ, אדם לאוכלו כלל
, ואם אינו דרך אכילה כלל, שמברכין על אכילת המרור ברכת הנהנין

 ].ע"וצ. ז ברכה"ודאי אין ע

 .ו אות יח"צ פט"אול .88

בו מרור וכן הוא בהגדות מבבל ועוד מקומות שכת. ו אות יח"צ פט"אול .89
רבי ישראל [א ברכה "ר היש"וכן הקפיד אדמו. ס חסא'וחזרת כ, הינדבי

 .י לצורך המרור לקערה"ליקח האינדיב] א"אבוחצירא זיע
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‰Ê· ‡ˆÂÈÂ.90 

ÁÒÙ‰ ·¯ÚÓ ÌÈÚÏÂ˙Ó ‰˜È„· ÔÂÚË ÏÈ‚¯‰ ÒÙ¯Î‰ , Ì‡Â .נז
Â�ÏÎ‡È ‡Ï ˜„· ‡Ï ,ÒÙ¯Î ˙·ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ ˙Â˜¯È‰ ÏÎ· ÈÎ. 

¯Á‡ ˜¯È ÔÈÓ ÏÎ‡È ÒÙ¯Î ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ ,· Â˙Î¯·˘ „·Ï·Â ‡¯Â
‰Ó„‡‰ È¯ÙÈÁ ‡Â‰˘Î Ì‚  , ÍÈ¯ˆ ÈÎ ‰ÓÏ Ì‚ ÂÊ ‰Î¯·· ¯ÂËÙÏ
Á‡ ÏÎÂ‡˘"¯Â¯Ó‰ Î.91 

ˆ¯ÒÂ¯Á‰ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ‰ÂˆÓ ,Â ‰ÎÈÓÒ ‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ˙  .נח
ËÈËÏ ¯ÎÊ . ˙È˘Ú�Â‡‰ÂÈ˜ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯·„Ó] Â�ÈÈ‰„ 

˙ÂˆÈÓÁ[ ,Ú ‡Â‰Â" È„ÁÈ ÌÈ˘Â˙Î ‰·¯‰ ÌÈ¯·„ ‰· Â�˙È˘ ,
‡‰ÂÈ˜ Ì‰· ˘È˘ ÔÈÈÂ ÌÈÁÂÙ˙ ‰· Â�˙ÈÂ.92  ‰˙Â˘ÚÏ ‚‰�Ó‰Â

Ï‡¯˘È Ì‰· ÂÏ˘Ó�˘ ˙Â¯ÈÙÓ ,Â�ÈÈ‰Â ÌÈÁÂÙ˙,ÌÈ�ÂÓÈ¯ , 
ÌÈ˜ÂÓÈˆ, ÌÈ�‡˙,ÌÈ¯Ó˙ , ÌÈÊÂ‚‡ ÂÌÈ„˜˘.93  ‰· ÔÈ�˙Â� ÔÎÂ

Ô·˙Ï ¯ÎÊ ÌÈ�ÈÏ·˙ È�ÈÓ.94 ‰Ê· ÌÈ‚‰�Ó ‰ÓÎ ˘ÈÂ.95  ‚‰�ÓÂ

                                    
 .ג"ק קי"ח ס"ובכה, א"ג ע"כ דפ"ובשעה, ד"ע תעג ס"שו' עי .90

 .עוד יוסף חי פרשת צו אות ז .91

בטור ' ועי, ל"י כנ"ופירש,  דצריך לסמוכי ולקהוייה.]פסחי
 קטז[' בגמ' עי .92
 ]סדר ההגדה[ל "במנהגי מהרי' ועי,  שכתב שיתן בה דברים חמוצים]תעג[

ז גם תמרים "ולכאורה לפ. [שפירש שיתן בה רימונים שיש בהם קיוהא
 ]. דיש בהם קיוהא.]סא[וכמבואר בכתובות , מהני לזה

ים מפרש לעשות ובתשובת הגאונ: ל" שכתבו וז.]קטז[בפסחים ' בתוס' עי .93
תחת התפוח  ,חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים

אגוז אל  ,אמרתי אעלה בתמר ,התאנה חנטה ,כפלח הרמון ,עוררתיך
א "ה בטור וברמ" וכ.ה על הקץ"ושקדים על שם ששקד הקב ,גנת אגוז

ז "פ[ם "ולשון הרמב. ובאורחות חיים כתב ליתן בה צימוקים. ]ה"תעג ס[
�וכיצד עושין אותה לוקחין תמרים או גרוגרות או צמוקין : ]א" ומצה הימחמ

וכיוצא בהן ודורסין אותן ונותנין לתוכן חומץ ומתבלין אותן בתבלין כמו 
 .כ" ע.טיט בתבן ומביאין אותה על השלחן בלילי הפסח

ו  שנותנין ב]סימ  שפה[י " ובסידור רש]הלכות פסח סימ  נ[ה במחזור ויטרי "כ .94
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ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ó ‰˙Â˘ÚÏ Ï‰Ú·˘Â ˙Â¯ÈÙ È�ÈÓ ‰˘Ï˘  È�ÈÓ
ÌÈ�ÈÏ·˙.96 

·ÏÈÁ˙· ‰·Ú ‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ,Á‡Â" ‰˘ÈÏ˜‰Ï Î] ÔÈÈ‰ .נט
ÔÈÈÓ ıÓÂÁ· Â‡ ÌÂ„‡97[ ,ÊËÈËÏ ¯Î Ì„ÏÂ.98  ÏÁ˘ ÁÒÙ ÏÈÏ·Â

                                                                                  
' ועי. א שם"ה בטור וברמ"וכ, מיני בשמים ותבלין זכר לתבן שבחומר

 שכתב להניח קידה וקנמון ושאר בשמים ]סדר ההגדה[ל "במנהגי מהרי
ומשמע שלא כותשין , זכר לתבן, ג החרוסת"מחותכין ארוכין ע

י " ובב.אלא יהיו ארוכין וניכרין מבחוץ כמו התבן שבלבנים, התבלינים
 ,לכך משימין בחרוסת קנה וקינמון וזנגבילשהרוקח וכי המרדהביא בשם 

 וזהו זכר לטיט ,לפי שאי אפשר לדוכן היטב שלא יהא בהם חוטים קשין
בהגדה של [א "ולשון הריטב, ]נ"סק[ב "ה במ"וכ, שהיה תבן מעורב עם הטיט

 זכר "שיהיו נראים שם למעלה"ונותן בו מיני תבלין : ]ה והחרוסת"ד, פסח שלו
שאז , ז נראה שיש לדקדק שלא יהיו התבלינים פירורין דקים"ולפ. לתבן

 .אינו מקיים הענין של זכר לתבן שבטיט

 שיש שנהגו ליתן אגסים כשיעור התפוחים ]פג' א עמ"ח[בלקט יושר ' עי .95
ודן שם אם יש מצוה בזה , והאגוזים כדי שיהא צבע החרוסת דומה לטיט

 כתב שבשלוניקי נהגו ]ג"תעג סקי[י "ובברכ. לדמותה לטיט גם בצבעה
, ז שהרי לא מצינו שנמשלו להם ישראל"ותמה ע, לעשותה מערמונים

ה גם "ושוב נמצא שכ. [ש"ע, אך כתב שכן מצא בדברי רבינו מנוח
ש עוד "וע].  שנותנים בה גם ערמונים]מ' סי, אופק[בתשובת הגאונים 

ומקורו משבלי הלקט , יט שיש נהגו ליתן בה מעט גרירת ט]ב"סקי[י "בברכ
ועוד יש . ש"ע, ז מאד"ם די לונזאנו תמה ע"והביא דמהר, ]ריח' סדר פסח סי[

, לפי שיש מפרשים דתפוח דקרא היינו אתרוג, נוהגין ליתן בה אתרוג
וגם שהרי נמשלו בה ישראל , ת" בשם ר.]פח[בשבת ' ש בתוס"וכמ

 .במדרש

. תפוחים ואגסים,  אגוזים,תמרים, רימונים, תאנים, ענבים: והם .96
וכותש הכל יחד ולש . וקינמון, זנגביל, ]ל"זימבו[שיבולת נרד : והתבלינים

עוד בדברי רבינו ' ועי. ל"ו מאימו של רבינו האריז"כ מהרח"כ, ביין
ל אין לעשותה "פ דעת רבינו האריז" שע]סימ  קכז[ח בתורה לשמה "הבא

 .ש"ע, מדבש דבורים

 .ח" סקמב"ה ומ"א תעג ס"רמ .97
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˙·˘· , ¯‰ÊÈÏ ˘È˙·˘ ·¯ÚÓ ‰˜˘Ó‰ ‰· Ô˙ÈÏ , ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó
‰˘ÈÏ .˙·˘ ·¯ÚÓ ‰˜˘Ó ËÚÓ ‰· ·¯ÈÚ Ì‡Â , ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ

„ÂÚ ‰· , Â·¯ÚÏ È‡˘¯ÂÂÏÈÙ‡ÈÏÎ· .99  ‡ÏÂ ÁÎ˘ Ì‡ Ì�Ó‡ Ô˙�
˙·˘ ·¯ÚÓ ‰˜˘Ó ‰· , ·¯ÚÏ È‡˘¯ Ì‡ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰

˙·˘· ‰˜˘Ó‰ ‰· , ÔÈ¯È˙Ó ˘È˘‰Î¯ ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ Ì‡ ˜¯ ,
ÈÂ" ‡ÏÂ „È· ·¯ÚÓ Ì‡ ¯˙ÂÓ „‡Ó ‰Î¯ ‰�È‡˘Î Ì‚˘ ‡

ÈÏÎ·.100 

ÔÈ‡ÔÁÏÂ˘‰ ÌÈÙÈ˜Ó ÁÒÙ ÏÈÏ· , ¯‡˘· ÔÈÙÈ˜Ó ÔÈ‡˘ ÂÓÎ  .ס
ÂÈ"Ë .ÔÈÙÈ˜Ó ˙·˘· ÏÁ Ì‡ Ì�Ó‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·ÓÂ ÔÁÏÂ˘‰ 

ÌÈÒ„‰‰ , ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ‡‰ÈÂ ÏÈÁ ˙˘‡Â ÌÎÈÏÚ ÌÂÏ˘
                                                                                  

 ומשום ,לדםבפסחים שם שהביאו בשם הירושלמי שהוא זכר ' בתוס' עי .98
והיינו שנחלקו אם הוא זכר לטיט או זכר [, הכי קרי ליה טיבולו במשקה

 ובשעת אכילה מקלשין אותו ,וכן עמא דבר לסמוכי: 'וכתבו התוס, ]לדם
 עבה ועושין אותה, השיטות' והיינו דיוצאין ידי ב. כ"ע. ביין וחומץ

 .וכמבואר בטור, כ מקלשין אותה זכר לדם"ואח, בתחילה זכר לטיט

ב " והובא במ, ועוד]'נ' סי[ ובכל בו ]קלד' סי[ל ובספר הפרנס "ה במהרי"כ .99
 לענין עשיית טחינה ]ג אות ז"פל[ב "צ ח"אול' ועי[, ]ט"ח ותעג סקמ"שכא סקס[

, לה מקלשין אותהדדוקא בשעת אכי'  ויש שדקדקו מלשון תוס].בשבת
' שהרי עיקר הדבר לצאת ידי חובת ב, אבל כמדומה שאינו בדווקא

ואחר שנתבאר הדבר , וכמבואר בטור, השיטות אם תהא עבה או רכה
מוכח דנקטי דלא בעינן , ש"בהדיא בראשונים שבחל בשבת יקלישנה מע

 .להקלישה דוקא בשעת אכילה

ג שעל כן יש "הביא מפמ ש]ו"סקפ[צ "ש בשעה"וע, ח"ב שכא סקס"מ .100
וכתב , ז דהא מצוותה בעבה"ותמה ע, לעשותה רכה לחוש להאוסרין

, ליישב דאפשר דאם היתה עבה בעת עשייתה שוב אין להקפיד בזה
' והלא להמבואר בתוס, דלכאורה משמע דאין ולאו ורפיא דידיה, ע"ויל

, כ להקלישה"ואח', לעשותה עבה בתחי, זהו עיקר מצוותה לכתחילה
דלא רצו להתיר לעשותה , ג"ב והפמ"ויש לדקדק עוד מדברי המ. [ב"וצ

, ]עד' ד סי"ח[מ "וכבר עמד בזה באג, עבה ולערב בשינוי בשתי וערב לחוד
 ].ש"ע
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‡ÂÚ¯ , ÔÂÓÊÙ ¯ÓÂÏ ÔÈ‚‰Â� ÔÈ‡ ÔÎÂ˘· ¯ÓÊ‡ÔÈÁ· , ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï·‡
‡˙„ÂÚÒ Â�È˜˙‡.101 

 Ê‰ ‰ÏÈÏ· Ô·Ï È„‚· ˘Â·ÏÏ ÔÈ‚‰Â�.102‰ .סא

                                    
' א סוד ישרים סי"ורב פעלים ח, בראשית אות לא' ח שנה שניה פ"בא' עי .101

נים אלו ל לא נזכר כלל מעני"ש ברב פעלים שבדברי רבינו האריז"וע. יג
ב לחמים בליל פסח "ש מבואר שיסדר י"אבל בדברי רבינו הרש, ט"ביו

דדוקא מה , ל היתה"ודעת הגאון רבי אליהו מאני זצ, שחל בשבת
אבל , ב לחמים"והיינו ענין הי, ש יש לעשותו"שנתפרש בדברי רבינו הרש

ובפרט לא בליל , ט"ההקפות ופזמון אזמר בשבחין אין שייכים בליל יו
ב לחמים נלמד "ומדין י, ח דאין לחלק בדבר"מנם דעת רבינו הבאא. פסח

ועל כן נוהגין , ט שחל בשבת"דגם שאר דברים יש לעשותם בכל יו
ט שחל בשבת "ובשאר יו. בהקפת השלחן וברכת ההדסים כשאר שבתות

כ שלום עליכם ואשת חיל ויהא רעוא ואתקינו סעודתא ופזמון "אומרים ג
פ שעושין ההקפות "אע, פסח שחל בשבתורק בליל , אזמר בשבחין

שלום עליכם ואשת חיל מ אין אומרים בו "מ, ומברכין על הבשמים
ח שכתב "בבא' ועי. אתקינו סעודתאאומרים אבל , ופזמון אזמר בשבחין

ט לענין מניעת "שאין טעם מספיק לחילוק שבין ליל פסח לשאר לילי יו
שהוא מחמת  יתכןאבל ברב פעלים כתב ש, אמירת אזמר בשבחין

רק אם חל ראשון : ח הוא"ולשון הבא. [ש"ע, לקדש מידהמצוה למהר 
אבל נעשה , אין מנהגינו לזמר פזמון אזמר בשבחין, של פסח בשבת

אבל , אין אומרים" אזמר בשבחין"ומשמע קצת דרק , כ" ע,הקפות והדס
וכמו שכתב , ט שחל בשבת"אומרים כמו בשאר יו' שלום עליכם וכו

אלא דגם שלום ,  אבל ברב פעלים מבואר בהדיא לא כן,לעיל מינה
ז כתבנו הדין "ועפ, ורק אתקינו סעודתא אומרים, אין אומרים' עליכם וכו

 ].למעלה

וכן מבואר . ה בבית הבחירה ועוד"וכ, ף בספרו חיים לראש"מרן החבי .102
ואם אפשר לו ילבש בגדים לבנים מפני :  שכתב]ו מפסח"פ [בחמדת ימים

וכל . עלינו' מן חירות שיצאנו בדימוס וזכינו בדין בחמלת הכי הוא סי
וכל שכן וקל וחומר , ם"ן את הלבני"הנמלט מן הדין יאותה לו ללבו

ן יה את אבותינו ממצרים עדי" כי אילולי הוציא הקב,אנחנו בית ישראל
 כי על כן בכל פסח ,'וכו] משועבדים היינו לפרעה במצרים[אנו ובנינו 
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ÂÎ¯·‰ Ï·˜Ï ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÓ˘ È¯Ú˘ ÂÊ ‰ÏÈÏ· , ÁÒÙ ÏÈÏ·Â˙ .סב
˘¯„Ó· ¯‡Â·ÓÎ ˙ÂÎ¯·‰ ˙‡ Â�È·‡ ·˜ÚÈ Ï·˜ , Â˙ÏÚÓ Ì‚Â

 ¯ÂÓ‚ ÏÏ‰ Â· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰�˘‰ ÏÎ· „ÈÁÈ‰ ‰ÏÈÏ‰ ‡Â‰˘
‰Î¯·· ,‰Ê‰ ‰ÏÈÏ· Â˙È· È�·Â ÂÈ�· ˙‡ Í¯·È ÔÎ ÏÚ.103 

�ÂÎ ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙ÂÂˆÓ , ˙ÈÈ˙˘·Â ˘Â„È˜ Â˙Â˘Ú· ÔÈÂÎÈ ÔÎ ÏÚ‰ .סג
Ó ÌÈÈ˜Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ· Â‡ ˙ÂˆÓ‰ ˙ÏÈÎ‡Â ÔÈÈ‰ ˙Âˆ

 ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰˘ÚÔ�·¯„Ó Â‡ . ‡·ÂÓ‰ „ÂÁÈ Ì˘Ï ÁÒÂ� ˘ÈÂ
 Â�È·¯Ó ÌÈ¯Â„ÈÒ·‡·‰" ÁÚÈÊ"Â�¯Ó‡È˘ ‡ , ‰Ó Â˙ÈÚ· ¯·„Â

·ÂË. 

                                                                                  
ותה לנו להכיר את הגמול שגמל המקום יתברך עמנו שעובר עלינו יא

 ולא ,קדושים וטהורים, להיותנו בני חורין תחת רשותו וממשלתו
ץ תחת טורח משא מצרים הקשה מלאים ומשועבדים ומוטבעים בב

המנהג הובא גם בדברי ועיקר @@. כ" ע.שקוצים וגלולים בגלולי מצרים
 שהאבל לא ]ג"שם סקי[ב " והמ]ה"תעב סק[א "שכתבו המג, הפוסקים

 ביאר דטעם הדבר שנהגו בני ]ל"סק[ח "ובכה, ילבש קיטל כמו שנוהגין
כדי שלא תזוח דעתו עליו מפני , אשכנז ללבוש הקיטל שהוא בגד מתים

. צ ללובשו"ה אין דעתו זחה עליו א"ועל כן באבל שבלא, רוב השמחה
 הראשון ולטעם. [ב שם דגם אבל הלובשו אין מוחין בידו"מ כתב במ"ומ

לכאורה , י שיש להראות שמחתינו והודאתינו על הגאולה"שכתב החמ
י ובית הבחירה מבואר "ף והחמ"ומדברי מרן החבי]. גם האבל ילבשנו

' ועי@@. שגם בני ספרד ראוי להם ללבוש בגדי לבן בלילה הקדוש הזה

נוהגים :  שכתב]מא' עמ[ל מפראג בספרו דברי נגידים "עוד בדברי המהר
 כי גוון הלבן הוא גוון פשוט ,בגד לבן בליל פסח לעבודת הסדרללבוש 

 וזה מורה שהגאולה היתה מצד עולם העליון הנבדל ,בלי שום הרכבה
 וכדמיון , ולא מצד שום עולם המורכב,והפשוט בכח אתערותא דלעילא

 בשביל ,ג משמש ביום הכפורים לפני ולפנים בבגדי לבן"זה היה הכה
 וליל שמורים הוא כיום הכפורים בזה ,ונהשהיה קונה מדרגה העלי

 .ל"עכ.  וטעם שניהם נסתר,הענין

 .ף ובבית הבחירה"החבי .103
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ÌÈ�ÈÓ‰ ÏÎ ÌÚ ‰˙ÂÓÈÏ˘· ‰¯Ú˜‰ ÁÈ�‰Ï ÈÂ‡¯  „Ú ˘·‰ .סד
 ¯„Ò‰ ÛÂÒ]Ú‡"¯Â¯ÓÂ ÒÙ¯ÎÏ Ì˘Ó Á˜ÂÏ˘ Ù[ , ¯„Ò· ˘È˘

ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙Â¯Â‡ ‰¯Ú˜‰.104 

ïééä éðéãåúééúùå  

‡Â˙˘Ï ÌÈÓÎÁ Â�˜È˙ '¯„Ò‰ ÏÈÏ· ˙ÂÒÂÎ , ÌÈ˘�‡‰ „Á˙ „ .סה
ÌÈ˘�‰ „Á‡Â ,Ô˙Â˙˘Ï ÌÈ�Ë˜Ï Ì‚ ÔÈÎ�ÁÓÂ . ¯ÓÂ‡ ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ

ÌÂÈ‰ ˘Â„È˜ ÂÈÏÚ ,‰„‚‰‰ ÂÈÏÚ ¯ÓÂ‡ È�˘ ÒÂÎÂ , È˘ÈÏ˘ ÒÂÎÂ
 ÂÈÏÚ ¯ÓÂ‡ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ,ÏÏ‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÓÂ‡ ÈÚÈ·¯ ÒÂÎÂ . 

 Â˘‰ '„È ‡ˆÈ ‡Ï ¯„Ò‰ ÏÚ ‡Ï˘ ˙ÂÒÂÎ"Á,105 Â�ÈÈ‰Â˙‰ „ .סו
ÌÈ˙�· ‰„‚‰‰ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ ,ÎÚ Â‡" ‰Ê· ÔÈÙÂˆ¯ Ô‡˙˘ Ì‡ Ù
ÌÈ˙�· ‰‰˘ ‡ÏÂ ‰Ê ¯Á‡.106 ‰Ê· ¯‰ÊÈÏ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÌÈ˘�‰ Ì‚Â 

ÂÓÂ˜Ó· ÒÂÎÂ ÒÂÎ ÏÎ ˙Â˙˘ÏÂ ‰„‚‰‰ ¯„Ò ¯ÓÂÏ , ÚÂÓ˘Ï Â‡
È„È ˙‡ˆÏÂ ¯Á‡ÓÂ˙·ÂÁ  ,„· ˙Â·ÈÈÁ Ì‰ Û‡ È¯‰˘ ' ˙ÂÒÂÎ

‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÂˆÓ·Â.107 

                                    
 .ו אות יח"צ פט"ואול, ד"ח תעג סקנ"וכה, צו אות לב' ר פ"ח ש"בא .104

 .ח"ע תעב ס"שו .105

א שפירש דשלא על הסדר היינו שלא " שהביא ממג]ד"סקכ[ב "במ' עי .106
 כתב דפשטות הלשון משמע ]ה שלא"ד[ל "בבהאבל , אמר ההגדה בנתים

והביא , ז"ש הראשונים דהיינו ששתאן בכוס אחד או רצופין בזאח"כמ
אף דודאי , יהםשהה ביני אם "דלדעת הב, ח"י והפר"שנחלקו בזה מרן הב

מ "מ, ל"חזעבר איסור שלא הסמיך אמירת ההגדה לכל כוס כמו שתקנו 
 .ח דלא יצא וצריך לחזור"ודעת הפר, בדיעבד לא הפסיד הכוסות

צריכות כ "א, כוסות' ע דנשים חייבות בד"כ השו"דלמש, ה שלא"ל ד"בה .107
ויצאו ידי פ ישמעו " או עכ,ליזהר שיאמרו סדר ההגדה על כל כוס וכוס

אפילו בדיעבד לא יצאו בשתיית ל "הנח " לדעת הפרכ"דאל, חובתן
י "דעת הבלוגם , וככל מי ששתאן בבת אחת שלא על הסדר ,הכוסות

מ תקנת חכמים הוא לשתותן " מ,כוסות' דשלא הפסידו בדיעבד מצות 
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ÂÒÂÎ Ú·¯‡Ï ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ , ıÈÓ˘ ÈÙÏ˙ .סז
Ú ‰˘Ú� ÈÂˆÓ‰ ÌÈ·�Ú"ÏÂ˘È· È ,·Ó¯‰ ˙Ú„Â" ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡˘ Ì

 Ï˘Â·Ó ÔÈÈ ÏÚ]‰Ê ÏÏÎ· ¯ËÒÂÙÓ‰ Ì‚Â[ ,Ú‡Â" ‚‰�Ó‰˘ Ù
‰Ê· ÔÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡˘ ËÂ˘Ù ,¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯ ,

‰Ê· ˘È˘ÂÈ ˙ÁÓ˘Â ˙Â¯ÈÁ Í¯„ Ì‚ "Ë.108 ‚ ÔÈ¯„‰Ó ˘ÈÂ" Î
˙ÂÙÒÂ˙ ‡Ï·Â ¯ÎÂÒ ‡Ï· ˘·È ÔÈÈ Á˜ÈÏ ,„È ˙‡ˆÏ È„Î˙·ÂÁ È 

˙ÂËÈ˘‰ ÏÎ ,]‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Â‰˘ ˙·˘ ÏÈÏ ˘Â„È˜· Ë¯Ù·Â[. 

ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ÂÏ ‰˘˜˘ ÈÓ , ˙Á‡ ÒÂÎ ˙ÂÁÙÏ˘ Ï„˙˘È .סח
ÔÈÈ ‰˙˘È . ÔÈÈ ·¯ÚÈ˘ Â‡ÂÌÈ·�Ú ıÈÓ . Ï˜‰Ï ˘È ÌÈ˘�Ï Ì�Ó‡

Ó ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Â˙˘È˘ÌÈ·�Ú ıÈ.109 

                                                                                  
 .לילהוזה נוהג גם בנשים ככל מצוות ה, הגדההעל סדר 

 פסק דיוצאין ביין ]ב"תעב סי[ע "דאמנם בשו, ו אות ד"צ פט"אול' עי .108
ם " דעת הרמב]ח"ערב ס' סי[ע הביא "אבל מאחר שמרן השו, מבושל

ויש חילוק בין בישול לענין . [ראוי לחוש לזה, בושלשאין מקדשין על המ
שאין סומכין על הפיסטור משום שצריך שיהא רותח ומתמעט , יין נסך

דגם במעט , ם"לבין בישול שנחשב מבושל לדעת הרמב, ומשתנה טעמו
דסוחט .] ב צו"ב[' וממה שאמרו בגמ]. בישול כמו בפיסטור נפסל לשיטתו

דכיון דכשר לניסוך בדיעבד ,  קידוש היוםאדם אשכול ענבים ואומר עליו
לא איירי שם במיץ ענבים , כ כשר לדידן לקידוש אפילו לכתחילה"א

אלא בסחיטת האשכול , י בישול שמפסיק התסיסה"שלנו שנעשה ע
באופן שיסחטו , ואפשר לעשות כן גם לימים רבים, למיץ ענבים מיד

ובכל פעם יפשירו , ז לא יתסוס"ועי, הענבים ויכניסו המיץ להקפאה מיד
ואפילו . ם אין מקדשין עליו"אבל במבושל לדעת הרמב, הכמות הנצרכת
,  דמצוה מן המובחר ביין ישן]ה"ערב סק[ב "ל כתב המ"גבי יין מגתו הנ

' ולענין ד. ם שאין מקדשין על המבושל"ש בהצטרף שיטת הרמב"וכ
ך כוסות של שמחה ודר' א דבעינן ד"די, כוסות איכא טעמא אחרינא

מ טוב לקיים המצוה "מ, ל הכי"פ דלא קיי" ואע]ח תפג"בפר' עי[, חירות
 .לכל השיטות

ויש להעיר שבמיץ הענבים הנעשה במפעלים מערבין בו . צ שם"אול .109
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‡ ˘‡ÌÂ„‡ ÔÈÈ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ‰ÂˆÓ ,Ì„Ï ¯ÎÊ.110 ÂÈ" ÔÈ .סט
Ô·Ï ÔÈÈ· ÔÈ‡ˆÂÈ.111ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ Ó Á·Â˘Ó Ô·Ï‰ Ì‡ÌÂ„‡‰ Ô ,

Ó¯‰ ·˙Î"‡˘ Ì„Â˜ Ô·Ï‰.112 

                                                                                  
בתחילה חומרים כגון גפרית וביסולפיט עד שכמעט אינו ראוי לשתיה 

ויש , יםושוב מוציאין החומרים וחוזר טעמו למיץ ענב, ונפסל מלהיות יין
שפקפקו בזה מאחר שנפסל משתיה פקע ממנו שם יין ושוב אינו חוזר 

ויש שהחשיבו את החומרים כעירוב דבר המקלקלו , ג"לברכת בפה
. ע בזה"וצ, וכמו אם עירבו בו אבנים והוציאום, משתיה באופן חיצוני

 .ועל כן יש מקפידים ליקח מיץ ענבים רק מן הנעשה ללא פעולה זו

 .ח"ב סקל"ובמ, א"סיע תעב "שו .110

' סי[ע לעיל בדיני קידוש "י ובשו"ובב, י כאן"הובא בב, ן"ה דעת הרמב"כ .111
אלא דלכתחלה נמי ,  דאין כן דעת הטור]כא [י "ז הב"וכתב ע, ]ד"רעב ס

ש "ם והרא"ף והרמב"דעת הריוסיים שכבר כתב לעיל ד ,מקדשים בו
ר שדקדקו כן מלשון "א ושא"ושם הביא גם מדברי הריטב, ן"דלא כהרמב

וכן , ומשמע שאינו לעיכובא, דאמרו מצוה לצאת ביין אדום, הירושלמי
. ש"ע, ץ שהוכיח כן מתרגום ירושלמי לשיר השירים"הביא מדברי הרשב

', ן פוסלו לקידוש וכו"מקדשין על יין לבן והרמב: ע שם כתב"וגם בשו
וה לחזר ע כאן דמצ"כ השו"כ גם מש"וא, ומנהג העולם כסברא ראשונה

 כתב בשם ]ט"סקע[ח "ובכה. אחר יין אדום היינו למצוה ולא לעכב
 .בסמוך' ועי. ן"ץ שחשש לדעת הרמב"הרשב

ולכאורה מלשונו בהלכות . ע"ד מרן השו"ע אם כ"ויל, א"ה בטור וברמ"כ .112
משמע שאפילו , וסיים שכן המנהג, קידוש שסתם וכתב שמקדשין עליו

, כ אפשר שאם הלבן משובח מן האדום"וא, כשהוא גרוע מקדשין עליו
ובפרט שלא מצינו שיטה , גם מסכים שצריך אפילו להקדימו לאדום

ן "רק או כהרמב, שלישית שהאדום קודם ללבן גם כשהוא גרוע ממנו
אמנם . ר דהאדום עדיף כשהוא משובח מן הלבן"או כשא, דפסל לגמרי

ן שלא "ש הרמב"ש לעשות כמ"ן שיש ליר"הביא מהר ]ח"ש
 סקכ[ח "בכה
ולכאורה משמע , לקדש על יין לבן אלא בשעת הדחק שאין לו יין אדום

ורק , שיקדים את האדום, דבכלל זה גם כאשר הלבן משובח מן האדום
ר "כ הביא מהא" ג]ב"ש
 סקי[ ב"מיהו במ. כשאין לו אדום יקדש על הלבן

לקדש ן שלא "לבן יותר מדאי נכון לחוש לדעת הרמבן שביין "כדברי הר
ה " דה]כ"סק[צ "ז בשעה"וכתב ע, עליו אלא בשעת הדחק שאין לו אדום
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ˆ¯Â˙Ó ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘· ¯ÂÒ‡˘ ÈÓ ,˙¯ÎÒ ÈÏÂÁ ÔÂ‚Î , ÍÈ˜ .ע
˘·È ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ÂÓˆÚ ˜ÂÁ„Ï ,ÂÂÏÈÙ‡ÈÚ Â˘‡¯· ˘ÂÁÈ Ì‡ "Ê .

]· ÌÈ˜ÂÓÈˆ ÔÈÈ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈÂÔÈÈ Ï˘ ·ÂË ÌÚË Â· ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡ ,
ÂÈÏÚ Í¯·ÈÂ113[ .ÔÈÈ‰ È‚ÂÒ ÏÎ· ¯ÂÒ‡ Ì‡ Ì�Ó‡ , ˘È˘ ÈÓ ÔÎÂ

 ÔÈÈ‰ È‚ÂÒ ÏÎ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÈÙÓ ¯Ò‡�Â ‰Â·‚ Ì„ ıÁÏ ÂÏ- ¯ÂËÙ 
„ ˙ÂÂˆÓÓ '˙ÂÒÂÎ.114 

,  ÔÈÙËÂ˘ ˙ÂÒÂÎ‰ ÔÈ· ÔÈÁÈ„ÓÂÒÂÎ‰ ˙‡ÌÈ�Ù·ÓÂ ıÂÁ·Ó  .עא
ÚÂ"ÙÈ˜� ‡Â‰˘Î Ì‚ ÂÁÈ„‰ÏÂ ÂÙËÂ˘Ï ˘È „ÂÒ‰ .115  ÔÎ ÏÚÂ
ÂËÔÁÏ˘Ï ÍÂÓÒ ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰È‰È˘ · , ÁÈ„‰ÏÂ ÛÂË˘Ï È„Î

ÒÂÎÏ ÒÂÎ ÔÈ· ˙ÂÒÂÎ‰.116¯„Ò‰ Í¯ÂÚ Ï˘ ÒÂÎ‰ Ì�Ó‡  ,

                                                                                  
ר דרק כשאין "ן והא"כ הר"ומבואר דנקט דמש, כאשר האדום אינו טוב

דגם , כלול בזה גם האופן שיש לו אדום גרוע, לו אדום יקדש על הלבן
 .ועיין. בזה יקדים את הלבן

ג "יין צימוקים הכשר לברכת בפה אופן עשיית ]ו אות ד"פט[צ "באול' עי .113
שיקח צימוקים שיש בהם לחלוחית דבש שאם ידרכום יצא , כוסות' ולד

ויבררם מן , ויבדקם היטב מחשש שומן מן החי הנתון עליהם, דבשם
, וישרה במי סבון חמים כמה פעמים כדי לשוטפם היטב', החיטין וכדו

יהיה שיעור המים ו, ]וטוב שיהיו חמים[כ ישרה אותם בכלי עם מים "ואח
ואם הצימוקים מלאים דבש יוכל ליתן יותר [, שוה לשיעור הצימוקים

וימעכם , ימים' ויניחם שם ג, ]ובלבד שיהיה בסוף טעם טוב של יין, מים
או במקום [', או מוטב שיטחנם בבלנדר וכדו, ולבסוף יסחטם, מידי יום
 ]. ימים יוכל לבשלם יחד' שיניחם ג

 .ו אות ד"צ פט"ואול, ב"צ סקנ"ושעה, ה"ב סקל" ובמי"ע תעב ס"שו' עי .114

לפי שכבר ,  שאין צריך שטיפה והדחה בכוס שני]ח"תעב סקע[ב "במ' עי .115
,  בשם הרבה אחרונים]ב"ק קמ"ס[ח "ה בכה"וכ, שטפוהו בכוס ראשון

. צ הדחה ושטיפה" שאם אין בו שיורי כוסות א]א"קפג ס[ע "וכמבואר בשו
ק "פ דעת הזוה" שע]ד"קפג סק' א ובסי"ש
 סק[ח "האמנם כתב עוד בכ

 .והתיקונים צריך הדחה ושטיפה גם כשהכוס נקי

 .א"ח תעב סק"כה .116
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˙ÂÎÓ‰ ˙¯˘Ú ˙¯ÈÓ‡· Â�ÓÓ ÍÙÂ˘˘ , ÈÂÏÈÓ Ì„Â˜ Â�ÙË˘È ‡Ï
ÂÏ‡ ˙ÂÎÈÙ˘Ï ÔÈÈ‰.117 

ÒÂÎ ÏÎ ÔÈ‚ÊÂÓ˘Ï˘Ú ÌÈÓ ˙ÂÙÈË "Ù„ÂÒ‰  . ıÈÓ·Â · .עב
ÂÈ ‚ÂÊÓÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ˘ÂÏ˜ ÂÓÚË˘ ÔÈÈ· Â‡ ÌÈ·�Ú ¯˙

Ó˘Ï˘˙ÂÙÈË  ,ÔÈÈ‰ ÌÚË ÏË·È ‡Ï˘ È„Î. 

 ÂÏ ‚ÂÊÓÈ ¯Á‡˘ ÈÂ‡¯ ,˙Â¯ÈÁ Í¯„ ˙Â‡¯‰Ï.118ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ .עג
ÌÈÓ‰ ˙�È˙�· ˙Â�ÂÂÎ‰ È¯„Ò ÔÂÂÎÏ ‰ˆÂ¯ Ì‡ , ‚ÂÊÓÏ ÏÎÂÈ

ÂÓˆÚÏ.119 

Ú „ÂÒ‰ Í¯„ ÏÚ ÒÂÎ‰ ˙ÊÈÁ‡ ÔÙÂ‡" È¯·„Ó ¯‡Â·Ó‰ Ù .עד
‰ÂÊ‰"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â ˜"Ï ,‰ÈÂ�Ù Â„È ÛÎ ‰È‰˙˘ , ÏÚ ÒÂÎ‰Â

ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡.120·Â Ú ÒÂÎ‰ ˙Á�‰ ÔÙÂ‡"˙ÂÚ·ˆ‡‰ ‚ ,È" ÛÂ˜ÊÈ˘ ‡
                                    

 .פרשת צו אות יד, ח בעוד יוסף חי"בא .117

 .א"ב ס"א תע"רמ .118

רבי ישראל , א ברכה"ר היש"וכן נהג אדמו. א"ח סקל"ה בכה"כ .119
 .ון בכוונות הידועותשהיה מוזג לעצמו ומכו, א"אבוחצירא זיע

, ויעמיד הכוס על כף ימינו: ה" כתב בשם השל]ג"קפג סק[ט "בבאה .120
. והסוד ואתן את הכוס על כף פרעה, והאצבעות יהיו זקופים סביב הכוס

, ל"לרבי רחמים דוד שרים ז[, והובא דבריו גם בספר שערי רחמים. כ"ע
ל ורבי אברהם "ר שאול דוויק הכהן זצ"מתלמידי ח, צ רבה"מחכמי אר

שער האותיות קדושת האכילה [' ה הק"ומקורם מדברי השל]. ל"זצ] עדס[ענתבי 
וסימן ,  והאצבעות זקופות,קבלתי להניח הכוס על כף הימין: ל"וז, ]אות צו

,  ולא כאותן שנוהגין לאחוז הכוס בימין,ואתן את הכוס על כף פרעה
. ל"עכ.  לזה בזוהרויש קצת הוכחה, דהיינו שאצבעות מקיפות את הכוס

והאצבעות זקופות סביב , שהכוס מונחת על הכף ממש, ומבואר מדעתו
כשאין הכף [ולאפוקי המחזיקים את הכוס בדפנותיה , דופני הכוס

.  והאצבעות מסובבות ומקיפות אותה כשאינם זקופות, ]פשוטה
דא כוס , כוס ישועות אשא: ]א"א ד! א ע"ח[ק "הנה זה לשון הזוהאמנם @@

, צטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתירי כוס של ברכה א,ל ברכהש
, דוגמא דחמש אצבען, כגוונא דשושנה דיתבא על חמש עלין תקיפין
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ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ ˘ÓÁ , ˙ÂÚ·ˆ‡‰ È„ÂÁ È·‚ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ÒÂÎ‰ ÁÈ�ÈÂ
˘ÓÓ ,ÒÂÎ‰ ÈÏÂ˘ ˙Á˙ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ È·ÂÚ ÏÎ˘ ÔÙÂ‡·] . Â�È‡ Ì‡Â

‰Ê ÔÙÂ‡· ÒÂÎ‰ ÊÂÁ‡Ï ÏÂÎÈ ,Ú Â�ÁÈ�È" ˜ÈÊÁÈÂ ˙ÈÁÂÏˆ ‚
�Î ˙ÈÁÂÏˆ‰"Ï.[121 ˙ÂÊÁÂ‡ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ ÂÈ‰È˘ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ 

·˘ ¯Â·ÈÁ· ÒÂÎ‰Â˙È˙Á˙Ï ÒÂÎ‰ ˙Â�Ù„ ÔÈ , ˙Á˙ ÔÈÈ·ÂÚ ˙ˆ˜ÓÂ

                                                                                  
סו! תיקו  , א"ד! פה ע[ובתיקוני הזוהר . כ"ע. ושושנה דא איהו כוס של ברכה

משום כוס ישועות , ובגין דא צריך לאתייהבא בחמש אצבעאן:  הלשון]כז
וכן הוא , ולא על הכף, ומשמע שהכוס ניתן על האצבעות. 'כוו, אשא

 דכוס ]פרשת בראשית[י "ל בשער מאמרי רשב"מבואר בדברי רבינו האריז
ב "ד! פ[כ "א שעה"ו זיע"וזה לשון מהרח. של ברכה יתבא על חמש אצבען

וכן ',  וכואצבעות יד ימינך אשר עליהם יושב הכוס הזה' ותכוין כי ה: ]ד"ע
כ היה "ואח: ]ה אחר נטילת מי
 אחרוני
"ד, שער השבת[ מחברת הקודש בספר

וסימנך ואתן הכוס ,  על גביהם ממש,אצבעות יד ימין' מיישב הכוס על ה
וכן הוא . ל"עכ. אצבעות' שוט היל שהכף היא גלויה בפ" ר,על כף פרעה
 . הובא בשערי רחמים שם, בנגיד ומצוה

פירשו רבותינו , ל"ק ורבינו האריז"הנה בביאור כוונת דברי הזוה .121
שכוונת הדברים שהכוס עומדת על גבי חודי חמשת , המקובלים

, וזהו שכתב על גביהם ממש, האצבעות כשהם זקופות ועומדות לגובהן
לפי שאם נפרש שכף היד . ז שפושטן ללמעלה הכף נשארת גלויה"ועי

 יושבת רק והכוס, ]אצבעות' ה" בפישוט"וכפשטות הלשון [, פשוטה כולה
ובזה , ]ולא על גבי חודיהן[, על גבי גוף חמשת האצבעות כשאינם זקופות

קשה לצייר שתהיה הכוס עומדת על , תוך הכף ממש נשאר ריק וגלוי
וגם , כי האגודל אינו מגיע בשוה לשאר האצבעות, חמשת האצבעות

כ אינה עומדת "וא, כ הכוס צרה יותר מרוחב כל חמשת האצבעות"בד
א "שאם א, ועל כן נהגו רבותינו. רק על מקצתן, האצבעותעל חמשת 

ג "מניחין הכוס ע, להחזיק הכוס כן באופן שאצבעותיו זקופות תחתיה
א "ר היש"וכן נהג אדמו. וזוקפין האצבעות תחת הצלוחית, צלוחית קטנה

וכן בנו חסידא קדישא רבי מאיר , ]א"רבי ישראל אבוחצירא זיע[ברכה 
. ולזקוף האצבעות תחתיה, ג צלחת"מיד הכוס עלהע, א"אבוחצירא זיע

 . ל"ר רבי מרדכי בן שמעון זצ"וכן נהג מו
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ÒÂÎ‰ ÈÏÂ˘ ,ÒÂÎ‰ ˙Â·È·Ò ÛÈ˜Ó È�ÂˆÈÁ‰ Ô˙ˆ˜ÓÂ.122 

 ÔÈ�ÚÏ˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚÈ˘, ÌÈ�ÂÓ˘Î· ¯Ú˘Ï „¯ÙÒ È�· ‚‰�Ó  .עה
ÓÒ ‰˘˘Â"˜.123  

ÈÚÈ·¯‰ ÏÎ ‰˙˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ , Ì‚ ‰·ÂÁ È„È ‡ˆÈ „·ÚÈ„·Â˙ .עו
‰·Â¯·.124  ˙ÂÁÙÏ ˙Â˙˘Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÈÚÈ·¯Â ˙È˘ÈÏ˘ ÒÂÎ· Ì�Ó‡

È˘ Ì‰Ó ˙Á‡·˙ÈÚÈ·¯ ¯ÂÚ , ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·Ï È„Î
ÂÎÏ"Ú.125 

ÈÚÈ·¯ ·Â¯Ó ÏÂ„‚ ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓ˘ Ì„‡ , ‡ÏÓ ˙Â˙˘Ï ·ÈÈÁ˙ .עז
ÂÏ˘ ÂÈÓ‚ÂÏ ,˙ÈÚÈ·¯ ·Â¯· ‡ˆÂÈ Â�È‡Â.126 

                                    
שאין כוונת הדברים שיהיה , ל"לדחות פירוש הנ, דעת הרב שמן ששון .122

ג חודי האצבעות ממש כאשר כל עובי "ג הצפרנים וע"הכוס מונח ע
 והכוס, אלא שהאצבעות סובבות את הכוס, האצבעות תחת הכוס ממש

היינו , ש שהכף פנויה"ונראה שפירש שמ. גלוי בחלקו העליון מעליהן
ולכאורה . י האצבעות"רק מוחזק באויר ע, שאין הכוס מונח עליה ממש

' שהרי דימוהו לשושנה הנתונה על ה, ק משמע כדבריו"עיקר לשון הזוה
ואינם נתונים באופן שכולם , ושם העלין מקיפין מעט מן השושנה, עלין

, ]פ בר יוחאי"הובא בהגדש[ר שאול דוויק הכהן "וכן נהג ח. שתחתיה ממ
והיינו שחודי , וגם שהאצבעות יקיפו הכוס, ג האצבעות"שיהא הכוס ע

, האצבעות אוחזין הכוס בחיבור שבין דפנותיו לשוליו התחתונים
ו שיהיה "ואפשר שרצה לקיים בזה גם דברי מהרח. [ובולטים קצת סביבו

ה שיהיו האצבעות מקיפות "וגם דברי השל, ג האצבעות ממש"הכוס ע
ושמא כוונתו מעל , ה להניח הכוס בכף"ש השל"ומיהו אינו כמ[, לכוס
כ "או דלא ברירא לן כ, או שסבר שמתקיים הענין בין כך ובין כך, ]הכף

 ]. ל"פירוש דברי האריז

 .י-ב במבוא ענף א אות ט"צ ח"אול' עי .123

וישתה כולו , כוס רביעית לאחר שימזגנושיעור ה:  כתב]ט"תעב ס[ע "בשו .124
 . פירש דכולו לכתחילה או רובו בדיעבד]ל"סק[ב "ובמ, או רובו

 .ו אות ג"צ פט"ואול, ל"ב תעב סק"מ' עי .125

 .ה וישתה"ט ד"ל תעב ס"בה .126
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ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓÎ ˜¯ ÒÂÎ‰ ÔÓ ‰˙˘È˘ Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ ÔË˜Ï  .עח
ÂÏ˘.127 È Ô· ¯Ú� Ì�Ó‡"‚ ,Ú‡" ·Â¯Ó ˙ÂÁÙ ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓ˘ Ù

˙ÈÚÈ·¯ ·Â¯ ‡˜Â„ ÍÈ¯ˆ ˙ÈÚÈ·¯.128 

 Î‰ Ì‡‰ÏÂ„‚ ÒÂ ,‰�ÓÓ ˙Â˙˘Ï ÔÈ‡˘¯ Ì„‡ È�· ‰ÓÎ .עט
‰·˘ ˙ÂÈÚÈ·¯ ÔÈ�ÓÎ.129ÈÂ "ÈÙ‡˘ ‡ÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÂ„‚ ÒÂÎ· 

ÒÂÎ‰ ·Â¯ ˙Â˙˘Ï.130 ÒÂÎ‰ ÏÎ ˙Â˙˘Ï ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÂÊ ‰Ú„ÏÂ 
‰ÏÂ„‚ ÒÂÎ· Ì‚.131שהעיקר כדעה ראשונה ÈÓ מכל מקו� ,  וא

‰·¯‰ ˙Â˙˘Ï Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ ,‰ÏÂ„‚ ÒÂÎ Á˜È ‡Ï , ˘ÂÁÏ È„Î
Ú„ÏÂÊ ‰.132 

ÏÈÁ˙ÎÏ˙Á‡ ˙·· ˙ÈÚÈ·¯‰ ·Â¯ ˙Â˙˘Ï ÍÈ¯ˆ  ,Â ˙ÂÁÙÏ‰ .פ
˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰· ˙Â‰˘Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ.133  ‰‰˘ Ì‡Â

                                    
 .ז"ב תעב סקמ"מ .127

 .ל שם"בה .128

ו והיינו שאין חיוב לשתות רוב א, ע בדעה ראשונה בסתמא"כ מרן השו"כ .129
 ".רביעית"אלא רק לשתות כל או רוב , "הכוס"כל 

 .ן"והיא שיטת הרמב, א"ע שם בדעה שניה בשם י"ה בשו"כ .130

שהרוצה , ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"וכן הזכיר מו, ח"ח ובפר"כ בב"כ .131
 .ישתה כל הכוס גם בכוס גדולה, לנהוג לכתחילה לפי כל השיטות

תות רוב הכוס גם בכוס גדולה א שצריך לש"ע בשם י"כ מרן השו"ועו .132
ועל ,  משום דלדעה זו לא יצא בפחות מרוב כוס]ג"סקל[ב "ובמ, מרביעית

רק שמחזקת , כן מי שאין דעתו לשתות הרבה לא יקח כוס גדולה
 .כדי לחוש לדעה זו, רביעית

לפי שנחלקו הפוסקים אם כדי להתחייב בברכת בורא , ד"ב תעב סקל"מ .133
, וך זמן של שתית רביעית או בכדי אכילת פרסנפשות צריך שישתה בת

 הביא ]י"תריב ס[ע "בשוע "בשו' ועי, והעיקר שמשערים לפי שתית רביעית
ובשם , וסתם כדעה ראשונה ששיעורו בכדי שתית רביעית, דעות' בזה ב

 שהביא הדעות ]א"רי סק[ב "במ' ועי. א כתב שהוא בכדי אכילת פרס"י
 בביאור ]ח סימ  יח"א או"ח[צ "באול' ועי, הא פסק כדעה שני"וכתב שהגר
 .ם בזה"שיטת הרמב
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Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„ÎÓ ˙ÂÁÙÂ ˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ , „·ÚÈ„·
˙Â˙˘ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ , ˙ÂÒÂÎ· ÔÈ·Â ˙Â�Â˘‡¯ ˙ÂÒÂÎ· ÔÈ·

˙Â�Â¯Á‡.134  

‡Â‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ,  ˙ÈÚÈ·¯ ˙È˙˘ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰‰˘ Ì .פא
Ó‰ÙÂÒ „ÚÂ Â˙È˙˘ ˙ÏÈÁ˙ ,‰È¯Á‡ Í¯·Ó Â�È‡.135 ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â 

„‡Ó ËÚÓ Â˙ÈÈ˙˘· , ÌÂ˘Ó ÚÂÏ·Ï ÔÈ˜ÒÂÙ Ì„‡ È�·˘ Í¯„Î
ı¯‡ Í¯„ ,Â·ÈÈÁÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰.136 ¯˙ÂÈ ËÚÓ ‰‰˘ Ì‡Â, 
ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ‰Î¯· Í¯·È ‡Ï ˜ÙÒÓ˘ ‰
‰�Â¯Á‡.137  

                                    
ובכוסות , דבכוסות ראשונות יחזור וישתה, א" בשם המג]ד"סקל[ב "במ' עי .134

צ דלא "ש בשעה"אמנם ע. לפי שנראה כמוסיף, אחרונות לא ישתה
, יצוייר זה אלא במי שהיה דעתו בהדיא לשתות בין כוס ראשון לשני

אבל למנהגנו שאין מוסיפים לשתות , ג"ור ולברך בפהצ לחז"שאז א
' ועי. ל כמוסיף על הכוסות"והדר הו, כ צריך לחזור ולברך"א, ביניהם

, והורה שבכולם יצא בדיעבד, ר שלא חילק כלל בין הכוסות בזה"בא
 .ש"ע, ]ו אות ג"פט[צ "פ באול"וכ

 .א לשיטה זו"ב רי סק"מ .135

ירש דשיעור שתית רביעית משערין כדרך  שפ]א"ש
 סקי[צ "בשעה' עי .136
ועל כן אם , לפי שאינו דרך ארץ, שתית בני אדם שאין שותים בבת אחת

וגם השיטות דבאם הפסיק אין , פוסק מעט מאד באמצע ודאי דמצטרפין
היינו בהפסיק מעט יותר ממה שדרך בני אדם להפסיק , מצטרפין

 .]ו! אות זשנה ראשונה פרשת מסעי ס[ח "בבא' ועי. בשתייתם
שלא יברך ברכה אחרונה אחר שתיית , ד אות יז"ב פרק י"צ ח"באול' עי .137

וכתבו שם הטעם לפי שאין ידוע כמה . כ שתה בבת אחת"רביעית אא
הוא השיעור ששוהין בתוך השתיה כדי לחלקה לשתים לשתותה כדרץ 

כדרך שבני אדם פוסקין , ומיהו נראה שבשיעור הפסק מועט ביותר. ארץ
אין , ]שלא לשתות כל הכוס בלגימה אחת[, וע משום דרך ארץלבל

צ שהתיר לברך בורא "ש באול"וע. [ודוקא ביותר מזה יש להסתפק, חשש
פ שגם שם מוכרח להפסיק מעט בין מציצה "ואע, י קש"נפשות בשותה ע

 ].למציצה כדי לבלוע



  ציו� øôé – øãñä ìéì÷  נר 
 דיני הסיבה

èéù 

ˆ¯Ì‡ Â˙ÈÈ˙˘·Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ , ¯ÂÊÁÏ ÍÈ ˘‰‰  .פב
˙Â˙˘ÏÂ,· ˙Â�Â¯Á‡· ÔÈ·Â ˙Â�Â˘‡¯ ˙ÂÒÂÎ· ÔÈ , ÌÂ˘Ó ÏÎÏ˘

 ˙ÂËÈ˘‰‡ˆÈ ‡Ï ,˙ÂÒÂÎ‰ ÏÚ ÛÈÒÂÓ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡Â.138 ÈÚÂ '
 ÍÈ¯ˆ Ì‡ ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ˘Î ÒÂÎÂ ÒÂÎ ÏÎ· ¯‡·˙�˘ ‰Ó· ÔÏ‰Ï

· ·Â˘ Í¯·ÏÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â. 

äáéñä éðéã 

‡ "ÊÈ‡ ÏÚ ÔÚ˘�Â ‰ËÂÓ ÂÙÂ‚˘ ‰·ÈÒ‰‰ ˙¯Âˆ ,ÈÂ‰ „·¯ .פג
Â˘‡¯ Ì‚ ÔÈÚ˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ,‰ Ï·‡ Â�È‡˘Î ¯ÈÂ‡· ÛÂ‚‰ ˙ÈË

 ¯·„ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÔÚ˘�-‰·ÈÒ‰Ï ˙·˘Á� ‰�È‡ .139 

, ÈÁ˙ÎÏ‰ÏÚ ·Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ "˙Â˙ÒÎÂ ÌÈ¯Î ‚ ,ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .פד
È"Ú ÔÚ˘‰Ï ÏÎÂÈ˘ ‡"ÔÁÏ˘‰ ‚,140Ú Â‡ " ‡ÒÎ ˙�Ú˘Ó ‚

¯Á‡,141‰ÈÏÚ ÔÚ˘ÈÂ Ï‡Ó˘ „ˆÏ Â‡ÒÎ ˙�Ú˘Ó ··ÒÈ Â‡ . 

ˆ¯ÈË‰‰ ¯ÂÚÈ˘ , ˙ÂÁÙÏ Ï‡Ó˘Ï ‰ËÂÓ ÂÙÂ‚ ‡‰È˘ ÍÈ‰ .פה
 Ï˘ ˙ÈÂÊ·45 ˙ÂÏÚÓ , ËÚÓÎ ‡‰È˘ ‡Â‰ ‰·ÈÒ‰‰ ÔÈ�Ú˘

‰·ÈÎ˘Î ,‰·ÈÒ‰ ·È˘Á Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÁÙ·Â , ÈÓ Ì‚Â
ÔÈ„Î ·Ò‰Ï È„Î ÂÓˆÚ ˜Á„È ¯ÚËˆÓ˘ , È¯·„ ÌÈÈ˜ÏÂ

Â�È˙Â·¯.142 

                                    
 .ב שם"מ .138

 .ו אות א"צ פט"אול .139

אבל בנשען ,  אלא בנשען על שלחן אחרא שאינו"וי, ו אות א"צ פט"אול .140
 .על שלחן שאוכל בו אינו דרך חירות

ח דבשעת "ב סק"ובמ, ב שכתב שיסב על הספסל"א תעב ס"ברמ' עי .141
ג "או ע, ובאופן שנשען על כסא אחר. הדחק מהני גם על ברכי חבירו

 .לכאורה עדיף מזה, משענת כסאו שמסבבה לצד שמאל

 .צ שם"אול .142
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Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"‰·ÈÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰·Â˘Á ‰˘‡˘ Ú . ‚‰�Ó ÔÎÂ .פו
 „¯ÙÒ È�·ÌÈ˘�‡Î ˙Â·ÈÒÓ ÌÈ˘�‰˘ , Ú·˜� ‰·Â˘Á ‰˘‡ ¯„‚˘

Ò· ‰ÏÚ· ÌÚ ˙·˘ÂÈ Ì‡‰„ÂÚ , ÌÚ ˙Â·˘ÂÈ ÌÈ˘�‰ ÏÎ Â��ÓÊ·Â
Ô‰ÈÏÚ·.143 ·Ò‰Ï ˙¯ÚËˆÓ Ì‡ Ì�Ó‡ , ‡Ï˘ Ï˜‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È

·Ò˙.144Ó¯‰Â "˙Â·ÈÒÓ ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡˘ Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�Ó„ ·˙Î ‡. 

·ÈÒ‰ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„· ·Ò‰Ï ÁÎ˘ , ÔÈ·Â ‰ÏÈÎ‡· ÔÈ·‰ .פז
‰È˙˘· ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"‡ˆÈ ‡Ï Ú , Â‡ ÏÂÎ‡ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ

‰·ÈÒ‰· ˙Â˙˘Ï.145 ÙÏÂ"‰Ï ÁÎÂ˘‰ Ê Ú·¯‡ ÏÎÓ „Á‡· ·Ò
˙ÂÒÂÎ , ¯ÊÂÁ ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ˙ÈÊÎ· Â‡ ‰ˆÓ ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡· Â‡
ÏÎÂ‡Â.146  ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÂÓÂ˜Ó· Ë¯Ù ÏÎ· ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ
Í¯·ÏÂ. 

‡ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ˆÓ‰ ˙ÏÈÎ‡· ·ÒÈ‰ ‡Ï˘ ¯ÎÊ� ÂÏÈÙ  .פח
Â˙„ÂÚÒ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï" Í¯·ÏÂ ÂÈ„È ÏÂËÈÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Ú

‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚÂ ‡ÈˆÂÓ‰.147 

                                    
 .ו אות ב"צ פט"ובאול, ד"א תעג ס"רמע ו"שו' עי .143

ז שאין דרך להסב "ה שבזה"כ הראבי"שיש לצרף מש, צ שם אות א"אול .144
ועל כן , ע אינו סובר כן"פ שמרן השו"ואע, ]ז"א תעב ס"ברמ' עי[, צ להסב"א

באשה שמצטערת בזה יש לצרף שיטה זו למנהג , אין להקל בזה לאנשים
דלענין שכחה ולא , ומיהו קשה. בא שלא נהגו הנשים להס"שכתב הרמ

 .ע"וצ, צ שצריכה לחזור ולשתות כמו האיש"פסק האול, שתתה בהסיבה

 .ז"ע תעב ס"שו .145

וכמו שיתבאר , ע"ד מרן השו"ואף שהאחרונים חלקו בכמה פרטים ע .146
ו אות ב שאנו אין לנו אלא "צ פט"מ כתב באול"מ, להלן כל פרט במקומו

 .ע"דברי מרן השו

פ "מ פשוט שאם עכ"ש עוד דמ"וע. ]ה לא יצא"ד[ל " ובה]ז"תעב ס[ע "שו' עי .147
. צ לחזור"וא, יצא, פ שמצוה לאכול שנים"אע, בהסיבה' אכל כזית א

צ לחזור ולברך על אכילת "א א"ל דלדעת הרמ"ומבואר בדברי הבה
א עצמו "וכמבואר בדברי הרמ, מ צריך לחזור ולאכול"פ שמ"אע, מצה
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‚È‡‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·ÔÈ„Î ·ÒÈ‰ ‡Ï˘Î ¯ÊÂÁ , ‰˘‡‰ Ì˘  .פט
·Ò‰Ï ‰ÁÎ˘˘ ,¯ÂÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ.148 

˘È˙˘· ·ÒÈ‰ ‡Ï˘ ¯„Ò‰ ¯Á‡Ï ¯ÎÊ�‰ '˙ÂÒÂÎ , ˙Ú„Ï˙ „ .צ
Â˘‰ Ô¯Ó"Ô˙Â˙˘ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Ú ,„‰ ‰˙˘È ‡Ï ' ˙ÂÒÂÎ

ÔÈÙÂˆ¯ ,‡ˆÈ ‡Ï ¯„Ò‰ ÏÚ ‡Ï˘ ‰˙Â˘‰˘,149 ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ 
Ì‰È�È· ‰„‚‰‰ ,]¯ÂˆÈ˜· ‰„‚‰‰ È¯˜ÈÚ ¯Ó‡È ˙ÂÁÙÏÂ . Â‰ÈÓÂ

 ‡Ï‰ÙÂÒ· Í¯·È150 .[‰„‚‰‰ ¯Ó‡ ‡Ï Ï·‡ Ì‰È�È· ‰‰˘ Ì‡Â ,
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"„·ÚÈ„· ‡ˆÈ Ú ,ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ.151ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ 

ÂÎÏ ‡ˆÈ ˙ÂÒÂÎ‰ ÔÈ· ‰„‚‰‰ ¯˜ÈÚ ¯Ó‡ Ì‡˘ ‰‡¯�‡ÓÏÚ ÈÏ. 

ïåùàø ñåë 

Ó ‰ÏÚ�Â ‰‰Â·‚ ˙‡Ê‰ ‰ÏÈÏ‰ ˙˘Â„˜ , Â�· ¯Á· Â· ÈÎ‡„ .צא
È˘‰"ÂÈ˙ÂˆÓ· Â�˘„˜Â ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ˙ , Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ‡Ï˘

ÍÎ ÏÚ Â˙È· È�·Ï ¯È‰ÊÈÂ ‰ÏË· ‰ÁÈ˘ ˙‡Ê‰ ‰ÏÈÏ· ¯·„È , ‡ÏÂ
È˘‰· ˙Â˜È·„Ó ÌÈ„¯Ù� ÂÈ‰È"˙ , ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÓ· Â˜ÒÚ˙È ˜¯
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È¯ÂÙÈÒ·Â ˙‡Ê‰.152 

 È"È‡„Â ‰ÏÈÏ ‡‰È˘ „Ú ˘„˜È ‡Ï˘ ‡.ÂÎÏÂ ‡ÓÏÚ ÈÏ ‡Ï .צב
È‡„Â ‰ÏÈÏ ‡‰È˘ „Ú ÏÎ‡È.153 

                                                                                  
 שלא יחזור ]ב"סקכ[ב "ורק באפיקומן הקיל המ, חוזרדלענין אכילת מצה 

 .]ג"סקל[צ "ש ובשעה"ע, לאוכלו
 .צ שם"אול .148

 .ח"ע תעב ס"כמבואר בשו .149

, צ לחזור ולשתות"שא, ד מרן"ל לדעת החולקים ע"שהרי יש לחוש לסב .150
 .ש"ע, ח"י שם סק"כמבואר בברכ

 .ה שלא"ל שם ד"בבה' עי .151

 .ש"ע, ה הקדוש"מדברי השל .152

החזרת והמצה והפסח לילי יום טוב :  תניא]ב"ה הכ"פ[בתוספתא דפסחים  .153
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 Â�ÈÈÁ‰˘Â ÌÂÈ‰ ˘Â„È˜ ÂÈÏÚ ¯ÓÂ‡ ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ.154 ÌÂ˘ÓÂ .צג
Ì‡ÈˆÂ‰Ï ÔÂÂÎÈÂ ˘„˜È Â„·Ï ˙È·‰ ÏÚ·˘ ·ËÂÓ ÌÚ ·Â¯· ,

Ì˙ÚÈÓ˘· ˙‡ˆÏ Â�ÂÂÎÈ ˙È·‰ È�· ¯‡˘Â .ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ˘È Ì‡ 
˙Â·È˙‰ ÏÎ ÂÚÓ˘È ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ , ÂÓˆÚ· „Á‡ ÏÎ Ì‰ Ì‚ Â¯Ó‡È

˘ÁÏ·. 

 Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"Ú155 ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÚÓÂ˘ Ì„‡˘ ‰Î¯· ÏÎ ÏÚ .צד
ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‡Â‰ ÍÂ¯· ¯ÓÂ‡ . ‡ˆÂÈ˘ ‰Î¯··˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙ÎÂ

                                                                                  
. כ"ע. משתחשך -מאימתי אוכלן ', וכוהראשון חובה ושאר ימים רשות 

ל דגבי מצה בעינן "י מקורבי" שכתב הר]ה עד"ד: צט[בפסחים ' והובא בתוס
 ומצה ,ואכלו את הבשר בלילה הזהמשום דכתיב , דוקא משתחשך

 ]מצוה צג הגהה סח[ק "בהגהת רבינו פרץ בסמה "וכ. ומרור איתקשו לפסח
וכתבו ,  שכתבו דין זה לענין סוכות]ריד' סי[ץ קטן " ובתשב]עא' סי[ובכלבו 

ה בספר "וכ. דכתיב בערב תאכלו מצות, דילפינן ליה מדינא דחג המצות
 שיהא לילה  שאין אוכלין מצה בליל פסח עד]ליל הסדר[המנהגים טירנא 

י בשם האורחות חיים לענין " הביא דין זה מהב]ג"תרלט ס[א "וברמ. ודאי
 והאחרונים ]ב"ש
 סקי[ז "וכתבו הט, ט ראשון של סוכות"האכילה בליל יו

' כ' סי[במועד לכל חי ' ועי. ל"ש הראשונים הנ"וכמ, דמקורו מחג המצות
ונימק , לילה ודאי שהביא שיש שאמרו שגם לא יקדש עד שיהא ]אות יא

 שגם דין ]א"קיט ס' סי[ע "ה בקיצור שו"וכ. ש"ע, מחג המצות' הטעם דילפי
, כוסות' וכיון שכוס של קידוש היא אחת מד, כוסות הוא בלילה דוקא' ד

 .על כן לא יקדש עד שיהא לילה ודאי

 .א"ע תעג ס"שו .154

 כתב מקור ח"ובפר. ש"ומקורו מדברי הטור שכן נהג הרא, ה"סימן קכד ס .155
אמר משה לישראל בשעה  שאמרו שם ש.]לז[ל ביומא "לזה מדברי חז

זכר וכן דרשו מקרא דזכר  ,ה אתם הבו גודל"שאני מזכיר שמו של הקב
בשעה שאני מזכיר צדיק עולמים שאמר הנביא לישראל צדיק לברכה 

ולא בשאר , אמנם שם איירי בהזכרת שם המפורש. אתם תנו ברכה
. זו' מוכח ממה שהראשונים לא כתבו מקור לדבר מגמוכד, ש"הזכרת ש

א "ומרן החיד, ח הקדוש בספרו ראשון לציון"וכבר עמדו בזה רבינו האוה
 .  ח בזה" לדחות דברי הפר]יח אות מא' סי[בספרו טוב עין 
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·‰�ÚÈ ‡Ï ‰·ÂÁ È„È ‰.156˙Â�ÚÏ Â‚‰�˘ ˙ÂÏÈ‰˜ ˘È Â‰ÈÓÂ  ,
ÔÎ ÌÈ‚‰Â�‰ È„È· ˙ÂÁÓÏ ÔÈ‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙ÎÂ,157]  „·Ï·Â

                                    
שכתב , א"ומקור הדברים מהמג. ו"ח סקכ"ה בכה"וכ, ד"ב שם סקכ"מ .156

' סי[ר "והובא דבריו גם בא , לאומרובמקום שאינו רשאי להפסיק אסורש
 ,ץ מוציאו ידי חובה"ו בברכה שהש"קמ ד"י בדגו"וכן דעת הנוב. ]ג"סו ס

וכן .  שלא יפסיק לענות ברוך הוא וברוך שמו,כגון ברכת שופר ומגילה
ר דוד פארדו בספרו "ומהר, ש אבוהב בספרו דבר שמואל"הוא דעת מהר
, ]ג"סימ  ריג סק[א בספרו ברכי יוסף "ידוהובאו בדברי מרן הח, שושנים לדוד

ואם עונה ,  ופיו ולבו שוין באמירת הברכה,שומע כעונהוטעמם משום ד
 הוי כמפסיק ומוסיף ומשנה מן מטבע שטבעו ,ברוך הוא וברוך שמו

 שהנכון שלא ]ג"ריג ס' וסי, ז"קסז ס' סי[ וכן הסכים בחסד לאלפים .חכמים
וכן דעת רבי יצחק . ח"ין בה ידש בברכה שיוצא"ה וב"לענות ב

אות [בקונטרס הברכות שבספרו פני יצחק , מרבני ארם צובה, אבולעפיא
,  שהעיקר שאין לענות]ה ולעני "אות ט ד, א"מערכת הה' כר# ו[ח "ה בשד"וכ. ]מב

לפי שדברי האוסרים , פ שהורה לענות"ש שכתב לדחות דברי מהרח"וע[
ולא יהא , א בזה"לנטות מדברי מרן החידכ אין "וע, נראית מוכרחת יותר

ושהרוצה לקיים המנהג יוכל להרהר בליבו , ת עדיף"שוא, אלא ספק
, ם שיק שהתיר בזה"גם כתב שם לדחות דברי מהר. ש"ה וב"עניית ב

מטה יהודה לרבי יהודה עייאש כתב טעם נוסף לאסור ובספר @@]. ש"ע
וכתב שם שעל , והשומע מפסידה, משום שהמברך אומר המשך הברכה

ע דינא "משום דלאו כו, ומה שנתפשט כן, כן נכון לבטל מה שנהגו לענות
ד לעדת המערבי
 "ראב, טובו' לרבי אלעזר  [וכן הוא בספר פקודת אלעזר . גמירי


,  שכתב דאפילו אם נניח שלא כהאמת שאינו הפסק]ריג' ב סי"ח, בירושלי
א שיהיו העונים "כ א"וא, ץ ממשיך בברכתו"מ עינינו הרואות שהש"מ

ב "ש עוד במ"וע. פ לא יצאו"וממנ, מכוונים גם לענייתם וגם לשמיעתם
ע הרב ובערוך "ה בשו"וכ, ע לענין דיעבד"שהביא מחיי אדם שנשאר בצ

, ש בברכה שצריכין לצאת בה ידי חובה"ה וב"שהעונים ב, השולחן
 .אפשר שאינם יוצאין ידי חובתם

ד תשובת "וכן דעת המעשה רוקח לחלוק ע, ידוע שכן הוא מנהג מרוקו .157
 שכן נהגו בבית ]נא' ח סי"או[ם שיק "ת מהר"ה בשו"וכ. ל"ש אבוהב הנ"מהר

ח דקדק מדבריו דמשמע "ובשד, ס ולא מיחה בידם"מדרשו של החת
א אחר שהביא "ומרן החיד. ם שיק שכן הוא עיקר הדין"ל למהר"דס

 לא ,עט שעברתי בפרק זה כי כמ,ועתה אמת אגיד: ל"הדעות בזה כתב וז
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‰Î¯·‰ Í˘Ó‰ ˙ÚÈÓ˘ ÌÈ„ÈÒÙÓ Ì�È‡˘.[ 

 Ï ÏÈÁ˙Ó˘ Ì„Â˜ ˙Â¯�· ÏÎ˙Ò‰Ï ÔÂÎ�Â ·ÂË.158 ‡È‰Â˜„˘ .צה
Ú Â‰Î˘ ÌÈ�ÈÚÏ ‰‡ÂÙ¯Ï ‰ÏÂ‚Ò"‰Ò‚ ‰ÚÈÒÙ È.159· Â�ÈÈ‰Â È�˘ 

ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â¯�‰ ,ÔÈÂÎÈÂÎÂ „ÂÒ ˘È˘ Â ˙ÂÏÎ˙Ò‰· ˙Â˜ÂÓÚ ˙Â�Â
Ì‰· .Ó¯ ÂÏ ˘È ˘È‡‰˘ „ÂÚÂ"�¯ ‰˘‡‰Â ÌÈ¯·È‡ Á"ÌÈ¯·‡ · ,

                                                                                  
 . לאחד מהצדדין,מצאתי ראיה מכרעת במי שמכוין לשמוע כל הברכה

אך אין ,  נכון ליזהר,כרש הרב הנז" כמ, הואיל ונפק מפום אריוותא,אמנם
' ע' סי[ובספרו יוסף אומץ . ל"עכ. למחות במי שעונה ברוך הוא וברוך שמו

, י"ל בברכ"ודבריו הנ, הבש אבו"ר ומהר"א והדגמ" הביא דברי המג]אות ג
ומנהג העולם יודעים ולא יודעים לענות ברוך הוא וברוך שמו : ז"וסיים ע

, ]יא' סי[ז בספריו מראית העין "וכעי. ל" עכ.אף בברכה שיוצאים ידי חובה
שכתב , ל"וכן משמע בחסד לאלפים הנ. ש"ע, ]יח אות מא' סי[וטוב עין 

וגם בספר זכור . ן למחות בנוהגין כןמשמע שאי, בנוסח דנכון שלא לענות
שהנכון , ]ח"ש בשמו בכה"וכמ[, א בזה"לאברהם הביא דברי מרן החיד

ד! [חיים לראש ובספר @@. אבל אין למחות בנוהגין לענות, שלא לענות
גדול הבית יהיה המברך כל : ל"א וז"י זיע'ח פלאג" כתב מהר]ב"ע-א"לח ע

', יכוונו היטב שומע ומשמיע וכוהברכות וכולם יהיו יוצאים בברכתו ו
ויזהיר המברך מקודם לבני ביתו שיענו ברוך הוא וברוך שמו ואמן על כל 

 כתב ]אות טז' ד' סי[ובספרו מועד לכל חי . 'ברכה וברכה בכוונה גדולה וכו
כתבתי דיענו אחר המברך ] חיים לראש[ל "ודע דבקונטרס הנ: ל"ז וז"ע

והוא , ונשמט מהדפוס סיום הלשון, ש"ברוך הוא וברוך שמו ואמן כיעו
דהרי כבר , ב ועונים אחריה"דאין קפידא במה שיוצאים בברכת בעה

ת לב "בשו' ועי. ל"עכ', א בספר מראית העין וכו"העלה להלכה כן החיד
א למה הזהיר "פ זיע" שהקשה הרב השואל למהרח]קט-קח' ב סי"ח[חיים 

והשיב , רונים אין לענותא ורבים מהאח"לענות אחרי שלדעת מרן החיד
בהערה ' ועי[, ש"ע, ושכן נהג החקרי לב, שכבר נתפשט המנהג כן

רבי ישראל [א ברכה "ר היש"וכן נהג אדמו, ]ח"ז השד"ש ע"הקודמת מ
 .והקפיד שישמרו על המנהג, א"זיע] אבוחצירא

 .י"א רעא ס"רמ .158

 .י"ב שם סק"מ .159
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·Â '˙ ‰ÏÂÚ ¯� ÌÈÓÚÙ"˜ ,‰˘‡Â ˘È‡ ¯Â·ÈÁ „‚�Î.160 ˙Ú˘·Â 
‰Î¯·‰ Ï˘ ÒÂÎ· ÂÈ�ÈÚ Ô˙È ˘Â„È˜‰.161 

˘‰¯Î¯·· ÔÂÂÎÈÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯ÂÈ�˘ ÒÂÎ Ì‚ ¯ÂËÙÏ  , È˙ · .צו
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ú.162 Î¯··Â ÔÂÂÎÈ ˘Â„È˜‰ ˙

 ÌÈÈ˜ÏÓ‰˘Ú ˙Âˆ„ ˙È˙˘ ˙ÂˆÓÂ ÌÂÈ‰ ˘Â„È˜ Ï˘ Ô�·¯„  '
˙ÂÒÂÎ.163 ÂÈ‰ ÏÚ ÔÂÂÎÈ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯··Â"Ë , ˙ÂÂˆÓ ÏÎ ÏÚÂ
‰ÏÈÏ‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒÂ ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ Â�ÈÈ‰„.164  ‡Ï Ì‡Â

ıÓÁ ˙˜È„· ÏÈÏ· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯È· , ÏÚ Ì‚ Â˙Î¯·· ‰˙Ú ÔÂÂÎÈ
ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ˙ÂˆÓ.165 

ÏÈÏ· ˘Â„È˜‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ÂÈ"„ÓÂÚÓ Ë ,Ú" Â�È·¯ ˙Ú„ Ù  .צז
ÊÈ¯‡‰"Ï ,˙·˘ ˙ÂÏÈÏ ÏÎ· ÂÓÎÂ . 

ÂÈ Ï˘ ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ ‰Î¯È·˘ ‰˘‡"Ë , ‰ÊÈ‡ÓÂ .צח
‰ÓˆÚÏ ˙˘„˜Ó ‰·ÈÒ , Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·ÓÂ ˙¯ÊÂÁ ‰�È‡

˘Â„È˜·.166 Í¯·Ó‰ ÔÓ ˘Â„È˜‰ ˙ÚÓÂ˘˘Î Ì�Ó‡ , ˙¯˙ÂÓ
Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ÏÚ Ì‚ ÔÓ‡ ˙Â�ÚÏ ,˜ÒÙ‰ ˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡Â,167 

                                    
 .ט ובית הבחירה"תי' מ סי"מט .160

 .והטעם כדי שלא יסיח דעתו, א שם"רמ .161

 .ע תעד"שו' עי .162

 .א"ב תעג סק"מ .163

 .ו אות ז בביאורים"צ פט"אול .164

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .165

 .ק קיב"ח תקיד ס"כה .166

מ לענין מה "מ, שאפילו נדון שעניית האמן על ברכת שהחיינו הוי הפסק .167
ע "ווכמבואר בש, אין ההפסק מעכב, שיוצאת ידי חובתה בקידוש היום

חוזר ומברך רק ,  שאם קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור]ו"רעא סט[
ודוקא . משום שהטעימה אינה מעכבת, אבל אינו חוזר ומקדש, ג"בפה

לא תוכל לטעום מן , דאי הוי הפסק, לענין הטעימה מן הכוס יש לדון
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‚ ˙¯˙ÂÓÂ"ËÏ Î˘Â„È˜‰ Ï˘ ÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÂÚ.168 

                                                                                  
ח בקידוש אין "אבל לעיקר מה שיוצאין יד, ג"הכוס בלא לברך שוב בפה

 . בסמוך'ועי. חשש

י דיבור של תיבה אחת נמי הוי " נסתפק אם ע]כלל ה[הנה בחיי אדם  .168
שכתב , ש"ז מדברי הרא" תמה ע]ה וא
 הפסיק"כה ד' סי[ל "אבל בבה, הפסק

ומבואר , שאם ענה אמן בין ברכה התפילין להנחתן צריך לחזור ולברך
א מברכות "פ[ם "וכן הוא מבואר ברמב. דאפילו דיבר תיבה אחת הוי הפסק

אחר ברכת אהבת עולם קודם אמן שאין עונים , ]ד"נט ס[ע "  ובשו]ז"הי
ולא דמי לברכת בונה ירושלים שהיא סוף [, משום דהוי הפסק, ש"ק

ושמא , אכן שם איירי לענין עונה אמן על ברכת עצמו]. ת"הברכה מה
 כה' סי[ע "בשומיהו @@. אין ראיה מזה לענין עונה אמן על ברכת אחר

, ר"י לתפילין ש"בין תפילין ש'  פסק שלא יענה אמן של קדיש וכדו]י"ס
ב "פ במ"וכ, חוזר ומברך על של ראש, ודעת רוב הפוסקים שאם ענה

ח "ל משמע שהוא בצירוף סברת הארצוה"אמנם בבה[ז " דלא כט]ו"סקל[
ב שהניח "צ רטו סק"מ בשעה"וכ, ר עוד ברכה"א לברך על ש"ה י"דבלא

ז "כמדומה שאי, י"ה בב"ז שכ"ש הט"ומ]. [תא ולא הכריעהדבר בפלוג
ובפרט למבואר , י דחוזר ומברך"ר כתב דמוכח בב"וכן בא, י"מסקנת הב

ומבואר דגם בעונה אמן בלבד על ברכת , ]ד הרוקח"להלן במה שתמה ע
שלא , ז מצינו כאשר בירך בעצמו"עדיין כאכן @@. כ הוי הפסק"ג, אחר

אבל לא מצינו שגם כאשר יצא ידי חובתו , והיענה אמן קודם קיום המצ
הוי הפסק אם יענה קודם קיום המצוה ויפסיד , בשמיעת הברכה מאחר

 בשם ]ו"קסז ס' סי[א "דהנה כתב הרמ, ובזה נחלקו האחרונים. הברכה
שוב , ושח אחר שטעם הבוצע, דאם שמע ברכת המוציא מחבירו, ז"האו

שאם יוצא , ]א"כה סקי' סי[ט "באהז כתב ב"וכעי, אינו צריך לחזור ולברך
ולא , בזה יוכל לענות אמן באמצע, ידי חובתו בברכת התפילין מחבירו

, י בשם הרוקח"ז הובאו בב"הנה דברי האו, מאידך@@. הוי הפסק
 דלולא דחיישינן דלמא מסריך היו ]:מ[שהוכיח כן מהא דאיתא בעירובין 

י דברור שאין שום "ז הב"כתב עו, נותנין היין לתינוק לטעום ויוצאין בזה
ואין טעימת היוצאין , ד שישתה התינוק"דשם מברך ע, ראיה משם

הוי , אבל הכא דכל אחד מן השומעים מחוייב לברך כדי לאכול, מעכבת
ואם הפסיק בין עניית אמן לטעימה , כל אחד ואחד כאילו בירך בעצמו

 ]ח"סק[ז " והט]ט"סקי[א "וכן הסכימו המג, הוי הפסק וצריך לחזור ולברך
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 הביא ]ג"סק[י "א בברכ"ומרן החיד, י ברורין בטעמם"דדברי הב

 ב"ובשיו, ח"ושכן הסכים הפר, ש שראה למרן נוהג כן למעשה"ממהריק
וכן . הראשונים מרבותינו לאחד י"בכת בהדיא מצא שכן עוד הביא ]ב"סק[

עוד ' ועי. א"מד הר" דכמעט כל האחרונים פליגי ע]ג"ש
 סקמ[ב "כתב במ
ז יראה שאין כוונת דבריו " שכתב שהמעיין באו]ה אבל"ד[ל "בבה

כה ' סי[תפילין ' ל בהל"וגם בבה. פ כן"וגם בדברי הרוקח יל, א"כהרמ
דינא ולענין @@. ט" כתב לדחות לגמרי דברי הבה]ה א
 שמע"ל ד"בבה
, ך הורה דלמעשה אם שכח יחזור ויבר]ח"קסז סקנ[ח "הנה בכה, בזה
י שיצא "מ כאן שבירך רק ע"מ, ל"סב' פ דבמילי דברכות אמרי"ואע

ר "ש[ח "אמנם רבינו הבא. ל ויברך שוב"לא חיישינן לסב, בשמיעה מאחר
 כתב דאם שחו המסובין אחר טעימת הבוצע קודם שיטעמו ]אמור אות טז' פ

ר "וכן הובא בשם מו. ויהרהרו הברכה בליבם, ל"וסב, יש פלוגתא בזה
. דמידי ספק לא נפיק, ]ב אות א"ב פי"ח[צ "ה באול"צ זללה"הגרב
דהנה , צ שם"כתבו באול, א"ז והרוקח והרמ"סברת האוובביאור @@

ויש דברים , יש דברים שנפטרין בברכה מצד שהברכה חלה עליהם
 שאם בירך ]ו"רו ס' סי[ע "ולכן פסק מרן השו, שאינם אלא נגררין לברכה

 שהיו לפניו עוד מאותו המין והיה דעתו פ"אע, על פרי ונפל מידו
ושאר , לפי שעיקר הברכה על מה שהיה בידו, מ חוזר ומברך"מ, לאוכלם

לפי , וכשלא הועילה הברכה למה שנטל בידו, הפירות אינם אלא נגררין
פ שמתחילה היו "שוב מחוייב לברך על שאר הפירות אע, שנפל ממנו

דעיקר , א"ז והרמ"דעת האוז יש לפרש ב"וכעי. נגררין בברכה ראשונה
ומאחר דכלפי המברך שהוא , אלא שהשומעים נגררים, הברכה למברך

דסבירא להו דדמי למי ששח , אין לחוש, עיקר הברכה אין כאן הפסק
צ לחזור ולברך על הפירות הנגררין "שא, אחר שאכל פרי שבירך עליו

 ראוי שלא ' דאמנם לכתחי]ח אות ב"ג פי"ח[צ "כתבו באולז "ועפ@@. שוב
מ הנוהגות "אבל מ, ל"מפני הספק הנ, תברך שהחיינו בהדלקת הנרות
רשאיות לטעום מן הכוס אפילו אם ענו , לברך שהחיינו בהדלקת הנרות

ע בראיה זו "עוד בסמוך מה שיל' וע. [אמן על ברכת שהחיינו שבקידוש
 ב אות"ב פי"ח[צ "הנה בדיני קידוש כתב באול, ואמנם@@]. ז"מדברי האו

, אחר שטעם המברך,  דאם השומעים דיברו קודם הטעימה מן הכוס]א
. כדי לצאת מן הספק אם צריכין לברך שוב, טוב שלא יטעמו מן הכוס

צ לחזור ולברך אם שח קודם "א א"ז והרמ"שאמנם לדעת האו, והיינו
וכן יש להורות למעשה שלא יחזרו לברך , אכילתו אחר טעימת הבוצע
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, ל"וכנ, ח"ש בבא"כמ, רק יברכו בהרהור, ל"ם סבמשו, המוציא בדיבור

מוטב שיימנעו , שאין מחוייבין לטעום, מ אם אירע כן בברכת הקידוש"מ
, ה בנידון דנן"ז לכאורה ה"ולפ. שלא ליכנס במחלוקת, מטעימת הכוס

אם ענתה אמן אחר ברכת , אשה שברכה שהחיינו בהדלקת הנרות
וטוב שלא תטעם , דהוי הפסקיש לחוש , שהחיינו שבירך האיש בקידוש

דדוקא לענין הפסק גמור בשיחת , נראה שיש לחלקאכן @@. מן הכוס
, צ"ש באול"וכמ, דברים אחרים יש להורות שטוב שלא יטעמו מן הכוס

פ שהאשה שכבר בירכה "אע, אבל בעניית אמן על ברכת שהחיינו
וגם המברך שהוא עיקר , מ כיון ששייכת בה"מ, בהדלקה פטורה ממנה

ז "בזה יש יותר מקום לסמוך על שיטת האו, הברכה מחוייב לברכה
, ויש סמך לזה. ורשאית לטעום מן הכוס, ח הפסק כלל"ג ל"א דכה"והרמ

ממה שהאחרונים הביאו מנהג הנשים בזה לברך שהחיינו הדלקת 
מ לא יענו אמן על ברכת שהחיינו שמברך "ולא הזהירום דמ, הנרות

ומשמע דנקטי דאין חשש , ם מן הכוסהאיש בקידוש אם רוצות לטעו
איירי , ל שנתבאר בפוסקים דהוי הפסק לענין תפילין"ובאופנים הנ. [בזה

, או בעונה אמן על ברכת עצמו, או בקדיש, בעונה אמן על ברכה אחרת
פ "אע[ז ראיה דגם בעניית אמן על ברכת שהחיינו דשייך בה "ועדיין אי

 כתב להוכיח ]קא' ד סי"ח[מ "ובאג@@].  נמי הוי הפסק] שנפטר ממנה
שאין חשש בזה בעניית , מעצם מה שכתבו האחרונים שלא לבטל המנהג

מצד , כ היה זה עצמו טעם לבטל המנהג"דאל, אמן בשהחיינו שבקידוש
פ שאפשר "ואע, ג"שיבואו לטעום מן היין אחר שהפסידו ברכת בפה

 עיקר הדבר וגם, ודאי יש לחוש שלא יזהרו בזה, להורות שלא יענו אמן
ועל כרחך , לגרום שלא לענות אמן על ברכה הוא סיבה לבטל המנהג

פ "דאע, ש עוד שהזכיר לחילוק זה"וע. שאין בזה שום חשש איסור
מ בזה שעונה אמן על "מ, דעניית אמן על ברכה אחרת חשיבא הפסק

ז "ז כתב הגרש"וכעי. ל"וכנ, ח הפסק"ברכה שהמקדש מחוייב בה ל
 כתבו להוכיח ]ש
[צ "באולוהנה @@. נחת שלמהל במ"אויערבאך זצ

שמברכין אותה בסוכות אחר , מברכת לישב בסוכה, דלא הוי הפסק
וברכת ,  אף שהנשים אינן חייבות בסוכה]א"ע תרמג ס"ש בשו"כמ[הקידוש 

ולא מנהג רק של חלק מן [, לישב בסוכה הלא כל ישראל מברכין אותה
ז לא העירו "ועכ, ]הנרותהנשים כמו בברכת שהחיינו בהדלקת 

ועל כרחך , האחרונים בדבר מה שהנשים עונות אמן אחר הברכה
ומאי דנקט . [פ שטועמות מן היין"אע, דפשיטא להו דלא הוי הפסק
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 ]ד"רעא סי[ע "לפי שכבר כתב מרן השו, דמסתמא גם הנשים טועמות

 ג"ח[הנה בשבט הלוי אכן @@]. דמצוה מן המובחר שיטעמו כל המסובין
דלענין ליל פסח וליל סוכות אין לחוש מצד הפסק בעניית ,  כתב]סט' סי

לפי שבליל פסח יש כמה מצוות מלבד , הנשים על ברכת שהחיינו
, וכן בליל סוכות איכא נמי חידוש מצוה דישיבת סוכה, עיצומו של יום

פ שאין לברך שהחיינו על ישיבת הסוכה לחוד אחרי שבירכו על "ואע[
מ הרי "מ, או אם כבר בירך בעשיית הסוכה,  הנרותט בהדלקת"היו

וכיון שבברכת שהחיינו שבהדלקתה , ]מקיימת מצוה חדשה בישיבתה
על כן אין חשש אם עונה אמן על , ט"אינה מכוונת אלא על עיקר היו

כ מצוות אכילת מצה או ישיבת "ברכת שהחיינו בקידוש שכוללת ג
 העירו האחרונים ממה דגם אין ראיה ממה שלא, ז נמצא"ולפ. סוכה

שכיון שמקיימות מצוה , שהנשים עונות אמן על ברכת לישב בסוכה
פ רשאיות לענות אמן "עכ, פ שאינן מחוייבות בה"אע, בישיבתן בסוכה

גם לדברי השבט , לעיקר הדברואמנם @@. ולא הוי הפסק, אחר הברכה
ו ס בליל סוכות רשאית לענות אמן גם על ברכת שהחיינ"הלא סו, הלוי

, מהאי טעמא גופיה, פ שכבר בירכה בהדלקת הנרות"אע, שבקידוש
, אבל הנידון על עיקר הראיה. דאיכא מצוה חדשה של ישיבת סוכה

האם יש להוכיח ממה שלא העירו האחרונים שלא יענו הנשים אמן אחר 
או שמא , ג אינו הפסק כלל"דעצם עניית אמן בכה, ברכת לישב בסוכה

עולם מה שלא העירו האחרונים בזה הוא מצד ול, אין ראיה לכל מקום
או גם בליל פסח לענין [, דשייכא רק בליל סוכות, סברת השבט הלוי

ברכת שהחיינו שלא העירו הפוסקים שאם בירכה שהחיינו בהדלקת 
כגון בליל שבועות , אבל היכא דלא שייכא סברא זו, ]הנרות לא תענה

אמן אחר ברכת שהחיינו לא תוכל לטעום מן הכוס אם ענתה , ה"וליל ר
שהיה , כתבוצ "ובאול@@. אם כבר בירכה שהחיינו בהדלקת הנרות

, מקום לדחות ולומר שאין ראיה מברכת לישב בסוכה לברכת שהחיינו
, לפי שהיושבת בסוכה יש לה שכר במצות סוכה כאינה מצווה ועושה

כ אם בירכה שהחיינו "משא, ז לא הוי הפסק"כ עניית האמן ע"וע
ויהא עניית האמן ,  הנרות כבר נפטרה מברכת שהחיינו לגמריבהדלקת

דדבר מצוי הוא שהאשה יושבת תחת הגג , וכתבו שם לדחות. ז הפסק"ע
ז לא העירו הפוסקים שבאופן זה לא "ועכ, ואינה מקיימת המצוה כלל

כ עדיין "וא, תענה אמן אחר ברכת לישב בסוכה אם טועמת מן הקידוש
ומיהו כמדומה דזה . [לא חשיבא הפסק, ג"ן כהיש להוכיח דכל עניית אמ
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, ל לאידך גיסא"די, ועוד כתבו לדחות]. אינו במשקל הראיה כבתחילה

דבברכת שהחיינו מחוייבת , דברכת לישב בסוכה גריעא מברכת שהחיינו
אבל בברכת לישב בסוכה , אלא שנפטרה במה שבירכה בהדלקת הנרות

מ "מ, בנשים היושבות בסוכהכ אפילו אם איירי "וא, אינה שייכת כלל
היה מקום לאחרונים להעיר שלא יטעמו מן הכוס אם עונות אמן אחר 

ומדלא העירו הפוסקים , לפי שאינם שייכות בה כלל, ברכת לישב בסוכה
ה כלפי ברכת שהחיינו היכא "ז ה"ולפ, בזה משמע שאין בזה חשש הפסק

 טועמת מן שרשאית לענות אחריה אמן אפילו, שבירכה בהדלקת הנרות
. ד"עכת. ל"ואפילו במקום דלא שייכא סברת השבט הלוי הנ, היין
מאיזה טעם נאמר שעניית האמן לא , ע"בסברא יללכאורה ומיהו @@

ונימא , ובשלמא אם כסברת השבט הלוי, תיחשב כהפסק בכל אופן
, דבאמת ביושבת תחת הגג לא תענה אמן אחר ברכת לישב בסוכה

, ג דלא שייכא בברכת לישב בסוכה" אעונימא דביושבת תחת הסכך[
דיש טעם בדבר , ניחא, ]מ כיון דשייכא במצוות סוכה לא הוי הפסק"מ

ג "ל דלעולם לא הוי הפסק אע"אבל מאיזה טעם י, דלא ליהוי הפסק
, ומה שהמברך מחוייב באותה ברכה[, דאינה מקיימת שום מצוה כלל

נו טעם דגם עניית אי, וגם בירך להוציא לשומע זה איזה ברכות מקודם
אמן של השומע על ברכה נוספת שאינו מחויב בה ואינו שייך בה לא 

שאם , ז"א בשם האו"ז בדברי הרמ"ומה שמצינו כעי]. תהא הפסק כלפיו
הנה כמדומה שאין , שחו השומעים אחר שטעם הבוצע לא הוי הפסק

וסברת , דשם הנידון דוקא לאחר שטעם הבוצע, דמיון הדברים עולה יפה
אבל אם היו השומעים מפסיקין , ז דכבר נסתיים כל ענין הברכה"אוה

, כ בנידון דידן"וא, ע"ודאי הוי הפסק לכו, בדיבור קודם שטעם הבוצע
ניחא דדמי , בשלמא אם היו הנשים עונות אמן לאחר ששתה המברך

כ בזה מודו "וא, אבל הלא עניית הנשים הוא קודם שתית המברך, להתם
 .ע"וצ.  הפסקא דהוי"ז והרמ"האו

א "וגם הרמ,  דבכל מקום שצריך הסיבה ולא הסב חוזר]ז"תעב ס[ע "שו' עי .169
היינו רק בדאיכא חשש דמוסיף , ה שלא יחזור לשתות"שצירף דעת ראבי

' ועי, אבל בראשונות מודה דחוזר ושותה, על הכוסות בשלישי ורביעי
. ז"ן לסמוך עאבל אי,  שיש שהקילו שלא לחזור כלל]ל"ה ונ"ד[ל "בבה

 דאחר שאין נוהגין לשתות עוד אחר כוס ]א"ב סקכ"במ[א "ודעת המג
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È�˘ ÒÂÎ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,‡ Ì‚"· Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â 
·Ò‰Ï ÁÎ˘˘ ¯Á‡ ‰�Â˘‡¯ ÒÂÎ ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ˘Î.170 

 -�ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ˙È˙˘· ·ÒÈ‰ ‡Ï˘ ÒÙ¯Î‰ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ¯ÎÊ  .ק
‰·ÈÒ‰· Â‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ ,˜ÒÙ˘ ÌÂ˜ÓÓ ÍÈ˘ÓÓÂ.171 

ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ¯Á‡ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , Í¯·Ó˘ ÈÙÏ .קא

                                                                                  
, ואז שוב נראה כמוסיף על הכוסות, כ הרי יצטרך לברך עליו"א, הראשון

. ה גם בכוסות ראשונות ולא יחזור"ד הראבי"ועל כן מוטב שיסמוך ע
שצריך ,  כתב דאנו אין לנו אלא דברי מרן]ו אות ב"פט[צ "אמנם באול

 .לחזור

 שכתב דנכון שקודם הברכה על כוס ראשון יהיה בדעתו ]ש
[ב "במ' עי .170
ז אם יטעה וישתה כוס "ועי, לחזור ולשתות עוד בין הכוסות הראשונות

ראשון בלא הסיבה יוכל לשתות שוב בלא ברכה בהסיבה ולא יהא נראה 
כ בזמננו "דבד, חדא, פנים' ד בזה מב"אמנם הנה יל. כמוסיף על הכוסות

ג אפילו " דכל כה]ג"תעג סקי[ב "וכתב המ, היין נמצא לפניו על השלחן
כל שלא נתכוון בהדיא שלא לשתות שפיר , כשלא נתכוון לשתות עוד

 כתב דאולי אחר שאין רגילות לשתות ]ח"ש
 סקי[צ "ואמנם בשעה, דמי
ל כהסיח דעתו "כ כל שלא חשב בהדיא לשתות הו"בין הכוסות א

ל בעיקר "עוד י. מ לכאורה מידי ספיקא לא נפקא" אבל מ,מלשתות
כ כששותה "א דבין כוסות ראשונות אין הרגילות לשתות וא"כ המג"מש

 ]תעד[א בהגה "כ הרמ"ז הוא למש" משמע דכ]ש
[ב "הנה במ, צריך לברך
כ אינו יכול לשתות עוד בין הכוסות בלא "וא, שמנהגם לברך על כוס שני

ש
 [ע "ודלא כמו שהתיר מרן השו,  מוסיף על הכוסותל"והדר הו[, ברכה
 ]ש
[ע "אבל לדעת מרן השו, ] לשתות בין ראשון לשני כמה כוסות]ג"ס

כ לא הסיח "א, שברכה של ראשון פוטרתו, דאין מברכין על כוס שני
ומעיקר , וגם מה ששותה בנתים בכלל ברכה ראשונה, דעתו משתיה
מוכח , ]אם לא מחשש שכרות[יניהם ע שהתיר לשתות ב"דברי מרן השו

וכן משמע . ולכן לא הוי כמוסיף כל הכוסות, ל שאינו מברך"כ דס"ג
 רק גבי כוס רביעית שאם שכח להסב וצריך לחזור ]תפ' סי[כ "ממש

משמע קצת , ג שוב משום דהסיח דעתו מלשתות עוד"לשתות מברך בפה
 .'ועי. דבשאר הכוסות אינו חוזר

 . ב בביאוריםו אות"צ פט"אול .171
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Á‡"¯· ÎÔÂÊÓ‰ ˙Î˙ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ ¯Á‡ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Ì‚Â .172 
‰„ÂÚÒ‰ „Ú ¯˙ÂÈÂ ÏÂÎÈÚ ¯ÂÚÈ˘ ¯·ÂÚ˘ ÈÂˆÓ‰ ÈÙÏ Ì�Ó‡ ,

 ¯Á‡ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·È ‡Ï ÚÂ„Ó ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â�È˙Â·¯ Â˘˜˙�
˘Â„È˜‰ ,ÂÓÂ"‚‰ ¯·¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰Ê· „„Èˆ ‰, ·ÂË ‰¯Â‡ÎÏ˘ 

˙ÈÚÈ·¯ ·Â¯ Â‡ ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓ ˜¯ ÂÊ ÒÂÎ· ‰˙˘È˘ ˜„˜„Ï ,
ˆÂ"Ú.173 

, Ò‰ ˙ÈÈ˘Ú Ì„Â˜ ÌÈÊÂ‚‡Â ˙ÂÈÏ˜ ˙Â˜Â�È˙Ï ˜ÏÁÏ ‰ÂˆÓ„¯ .קב
Â�˘È ‡Ï˘ È„Î ,ÂÏ‡˘ÈÂ ÈÂ�È˘ Â‡¯ÈÂ.174  ÌÈ¯ÂÚÈ� ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆÂ

 ¯Á‡ „ÚÂ�ÈÈ‰ ÌÈ„·Ú ˙¯ÈÓ‡ , ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú Ì‰Ï ÌÈ¯‡·Ó˘
ÌÈ¯ˆÓ ,Î ‡ÏÂ ‰Ó ¯Á‡ ÔÂ˘ÈÏ Ô˙Â‡ ÔÈÁÈ�Ó˘ ÌÈÚÂË‰
‰�˙˘�.175 ‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ Ì‚ ¯‰ÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ¯˘Ù‡Â , È„Î

‰ˆÓ‰ ˙ÏÈÎ‡ ˙Ú· ÌÈ¯ÂÚÈ� ÌÈ�Ë˜‰ ÂÈ‰È˘ , ÏÚ ÂÏ‡˘ÈÂ
ÈÂ�È˘‰.176 

ÏÈÎ‡Ó Ú�ÓÈÏ ‰ÂˆÓ ˘Â„È˜‰ ¯Á‡ , ‰ˆÓ ÏÎ‡È˘ È„Î‰ .קג

                                    
 .א"ב סקי"ב ומ"ע תעג ס"שו' עי .172

 .ש"ע, ו את ג"צ פט"אול .173

, שהוא כדי שלא יישנו'  בשם הגמ]נ"ש
 סק[ב "ובמ, ]ז"תעב סט[ע "שו' עי .174
 שיחלק להם מיד אחר הקידוש או ]ו אות ז"פט[צ " ובאול]ו"סקצ[ח "בכה' ועי

 .קודם הקידוש קודם עשיית הסדר

 .נ"ב סק"מ .175

שכתב מצוה [ע " שכתב שאפשר לפרש לשון מרן השו]ב"סק[צ "בשעה' עי .176
כדי שישאלו התינוקות , מוציא מצהללמהר ולהגיע דיש ] למהר ולאכול

וענין הטיבול , ולמה אוכלין מרור, למה אוכלין מצה וכשהן מסובין דוקא
מ "מ, בסדר ההגדה תקנו מה נשתנה בתחלת ההגדהפ ש"ואע. בחרוסת

. ש"ע. עצמוהמעשה ין הוא בשעה שרואות אלה של התינוקעיקר הש
וגם מי שפירש , אמנם כמדומה שלא מצינו בראשונים שפירשו כן

אבל לא , .]
 בפסחי
 קט"רשב' עי[היינו שמתחילין מוקדם , שממהרין האכילה
 .ועיין. נתבאר שצריך שיראו גם אכילת המצה
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ÔÂ·‡È˙Ï . ÏÂÎ‡Ï Ï˜‰Ï ÏÎÂÈ ˙Â¯ÂÎ· ˙È�Ú˙ ‰�Ú˙‰˘ ÈÓÂ
ËÚÂÓ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÏ˜ ÌÈ¯·„ ,Ï·ÂÒÙ¯Î‰ Ì„Â˜ ÏÎ‡È˘ „·.177 

ÔÂ·‡È˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÌÈ¯·„ ‰˙˘È ‡ÏÂ ÏÎ‡È ‡Ï Ï·‡ , ÔÂ‚Î
‰ÓÂ„ÎÂ ‰Ù˜.178 

‡ÂÈ Á·Â˘Ó ÔÈÈ ÂÏ Â‡È·‰ ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ‰˙˘˘ ¯Á‡Ï Ì˙¯  .קד
˙ÂÒÂÎ‰ ¯‡˘Ï ,·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÂÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ ,] ÂÓÈÈ˜˙�˘Î

ÌÈ‡�˙‰ ¯‡˘ Â·.[179 

 ñôøë éðéã-õçé  

 „·¯ ˘Ì‰È„È ÔÈÏËÂ� ÒÙ¯Î‰ ÏÂ·ÈË Ì„Â˜ÔÈ„Î ÂÏÂ·ÈË  .קה
‰˜˘Ó· ,‰ÏÈË�‰ ÏÚ ÂÎ¯·È ‡ÏÂ.180 ÏÎ· ¯‰ÊÈÏ ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 

‰„ÂÚÒÏ ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÂÓÎ ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù ,] ÂÈ„È ‰È·‚È ‡Ï˘ ‡Ï‡
Í¯·Ó Â�È‡˘ ÈÙÏ.[ 

                                    
ן ברכה אחרונה משום ע אחר הכרפס אין מברכי"שהרי לדעת מרן השו .177

ב " ובמ]ו"תעג ס[ע "וכמבואר בשו, א שלו פוטרת גם להמרור"שברכת בפה
ואם יאכל אותם מאכלים אחר הכרפס הרי , ]ה ואינו"ל ד"ש בבה"וע, ו"סקנ[

ושוב נכנס לספק לענין ברכה , יזדקק לברך אחריהם ברכה אחרונה
 .ראשונה דמרור

 .ו אות ז"צ פט"אול .178

 .ג"צ שם סק"ושעה, ג"קעה סק' י סי"א בברכ"מרן החיד .179

 דבני תימן הנוהגין בכל השנה ]ו אות ט"פט[צ "באול' ועי. ו"ע תעג ס"שו .180
יוכלו לברך גם , י לדבר שטיבולו במשקה"ם לברך ענט"כדעת הרמב

 שדקדק מדברי ]ה פחות מכזית"ד[ל "בבה' ועי. מ יאכלו כזית"ומ, בליל הסדר
, ]תזריע אות ז' ר פ"ש[ח "ע בבא"וע, ת צריך נטילהע דגם פחות מכזי"השו

ל שם הביא דלדעת "וגם בבה,  שדחה הראיה]ש
[צ "באול' אמנם עי
ועל כן המברכין על נטילה זו ודאי יזהרו לאכול , ם בעינן כזית"הרמב

 .כזית
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 ÔÈÏ·ËÓ ÒÙ¯Î‰ ıÓÂÁ·,181 Â‡ ÈÓ· ÁÏÓ Â‡ ÈÓ ÔÂÓÈÏ.182 .קו
Ì‡Â ÔÈÎÓ ÈÓ ÔÂÓÈÏ, ·ÂË Ì·¯ÚÈ˘ ÌÚ ·Â¯ ÌÈÓ.183 Ì‡Â ËÁÂÒ 

ÔÂÓÈÏ‰ ÂÈ·"Ë ]Â‡ ˙·˘·[, ·ÂË ¯‰ÊÈ˘ ÂËÁÂÒÏ Ú"‚ ÁÏÓ 
Á‡Â"Î Ô˙È ÌÈÓ‰.184 

 Î¯·· ÔÂÂÎÈ‰Ó„‡‰ È¯Ù ‡¯Â¯Â¯Ó‰ ÏÚ Ì‚ .185 ÔÂÎ�Â˙ · .קז
 ÛÂÒ· ÁÂ�È˜Ï ÂÈ�ÙÏ Â‡È·È Ì‡ ˙Â˜¯È ¯‡˘ ÏÎ ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÈ˘

‰„ÂÚÒ‰.186  

                                    
 .ו"ע תעג ס"שו .181

 .ו אות ח"צ פט"ד ואול"ב סקנ"מ .182

 בעינן רוב מים ]ד"ז מטומאת אוכלי  ה"פט[ד "לפי שלדעת הראב, צ שם"אול .183
כ לצאת "וא, ובלא זה לא חשיב משקה להכשיר, בעירוב מים ומי פירות

מידי ספק טוב שיערב ברוב מים כדי שבודאי יהא במים דין טיבולו 
 .במשקה

 .ש"ע, צ שם"אול .184

 .ה"ב תעג סקנ"מ .185

פניו מחמת מברכין ל, הנה בעלמא כאשר מביאין קינוח בסוף הסעודה .186
, אמנם יש לדון בליל הסדר. ואינו טפל לפת, שאינו בא מחמת הסעודה

מה יהא דינו , א ונתכוון לפטור המרור"שבירך תחילה על הכרפס בפה
האם נדון הדבר , כשיביאו לפניו קינוח מפירות האדמה בסוף הסעודה

כיון , או שמא, ככל קינוח הבא שלא מחמת הסעודה שצריך לברך לפניו
, אף אם לא נתכוון לפטור בהדיא גם לקינוח, א"ך על שלחנו בפהשביר

רו ' סי[ע "בשווהנה @@. מ כבר פטר כל מיני פירות האדמה שיאכל"מ
דאפילו לא היה דעתו בהדיא על כל מה ,  מבואר]כ"סק[ב שם " ובמ]ה"ס

האדם ליכנס  מ כיון שדרך"מ, שיביאו לפניו רק שבירך על פירות שלפניו
ואמנם  .הוי כהתנה בפירוש שיאכל עוד, נה לאכילה גדולהמאכילה קט

שקודם  או, ז באופן שנשאר לפניו מפרי הראשון" התנה דכ]ז"סקל[ח "בכה
, אבל בלא זה צריך לברך שוב, שסיים לאוכלו נתן דעתו לאכול עוד

ע אין "אכן לכאורה בדברי מרן השו. ואפילו הביאו לפניו מאותו המין
א "ה דעת המג"פ שכ" שכתב דאע]כ"סק[צ "ד בשעהעו' ועי. בזה חילוק

מ אחרי "מ, ע איירי רק כשהיה בדעתו לאכול עוד"דהשו ,והחיי אדם
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א "ר וביאור הגר"ר ומאמ"והדרישה והא ז" והט]ט"יט סק' ד סי"יו[ך "דהש

ר "וכן הוא דעת מו. צ לברך שוב"על כן הכריע דבכל אופן א, פליגי בזה
שהביאו לפניו ובאופן @@ .]ד אות טז"ב פי"ח[צ "ה באול"צ זללה"הגרב

ג "דאע, ]ב"ש
 סקכ[ב "המ הביא, ממין אחר שברכתו כברכת המין שאכל
וסברי , ז"ע כמה אחרונים חלקו, צ לברך שוב"ע א"דלדעת מרן השו

ורק אם היה , אבל במין אחר חייב לברך שוב, דדוקא באותו המין פטור
וכן פסק . צ לברך שוב"א,  ממין השנילפניו ממין הראשון כשהביאו לפניו

. ע שאין חילוק בזה"ל כדעת מרן השו"מ אנן לדידן קיי"ומ. ב למעשה"המ
ע המברך על פרי מפירות "דלדעת מרן השו, לכאורה נמצאז "ולפ@@

ולא לאכול פרי אחר , פ שלא היה בדעתו לאכול עוד"אע, האדמה
, קטנה לגדולהמ כיון שדרך האדם ליכנס מאכילה "מ, מפירות האדמה

פ "אע, ד"ז לכאורה נמצא דגם בנד"ולפ, הכל נכלל בברכתו הראשונה
מ כאן "מ, שקינוח בעלמא אינו נטפל לפת ואינו נפטר בברכת המוציא

כבר פטר בזה לכל מיני פירות , א על הכרפס"שבירך תוך סעודתו בפה
. וגם על הקינוח שבתוך הסעודה לא יצטרך לברך, האדמה שיבואו לפניו

מיני ' דדוקא בב,  הביא מן האחרונים]א"ש
 סקכ[ב "הנה במאמנם @@
אף שברכתם , אבל בירך על דגים והביאו לו שיכר, פירות אמרינן הכי

כ היה דעתו או שהיה לפניו "אא[, השיכר נפטר בברכת הדגים אין, שוה
 כתב לפי ]ח"סקל[ח "ובכה. לפי שהוא מין אחר לגמרי, ]על השלחן

, מ בין הטעמים בזה"ולכאורה נ, הוא שתיה לה והשיכרשהדגים הם אכי
כ הביאו לפניו סוכר או "ואח, במי שבירך שהכל על אכילת בשר ודגים

מינים ' דאם טעם הדבר מצד שהם ב, מין מתיקה אחר שברכתו שהכל
כ גם "א, הסברא דנגרר מאכילה קטנה לגדולה ואין שייך בהם, שונים

לפי שאין קשר בין אכילת הבשר , ד צריך לברך על אכילת הסוכר"בנד
אבל אם טעם הדבר , נגרר אחריהם ואין הסוכר, והדגים לאכילת הסוכר

, כ כל ששניהם אכילה"א, מצד דהדגים הוו אכילה והשיכר הוי שתיה
לכאורה בסברא ומיהו @@ .ז"לכאורה כל שברכותיהם שוות יפטרו זא

תיה הם ח לחלק בזה בין אכילה וש"הוא חידוש לומר שדברי הכה
וללמוד מזה דכששניהם אכילה פטרי אהדדי גם כשאין נגררין , בדוקא

דכיון דטעם הדבר שדרך האדם ליכנס , ז כלל מחמת שברכתם שוה"זל
ולא , אין זה שייך אלא בדברים שדרכן ליגרר, מאכילה קטנה לגדולה

א לא נזכר הטעם מצד דהוי "וגם במג. שום קשר ביניהם בדברים שאין
ומביאין , ושם איירי אפילו באופן ששתה תחילה שיכר[, אכילה ושתיה
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ÒÙ¯Î‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡ ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎÚ‡ " ÏÎ‡˘ Ù .קח
ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó Â�È‡ ˙ÈÊÎ.187 

, ÈÎ‡· ‰·ÈÒ‰ ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�ÒÙ¯Î‰ ˙Ï .קט
‡˘ ¯˜ÈÚ‰Â"‰·ÈÒ‰ ˆ.188 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ËÚÓ Ì‚ ÏÎ‡È˘ ·ÂË 

‰·ÈÒ‰· Â�ÓÓ ,·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ˙ÂËÈ˘‰ ÏÎÏ ‰.189 
                                                                                  

ולא , ]כתב דאין נפטרין בברכת השיכר ז"ועכ, הדגים למתק השתיה
, א ולחלוק על דבריו"ח בא לחדש טעם אחר מדברי המג"מסתבר דכה

לדון לענין קינוח מפירות האדמה בסוף סעודת ליל וכשנבוא @@. ע"וצ
לכאורה , טרת בברכתו הראשונההנה אם נימא דכל אכילה נפ, הסדר

, א שבירך על הכרפס"כ גם הקינוח שבסוף הסעודה ייפטר בברכת בפה"א
כ הקינוח "א, ז"אבל אם נימא דאינו אלא בדבר שיש בו טעם ליגרר מזל

וכשם שמברכין על , ז"אינו נגרר אחר אכילת הכרפס לפוטרו בבברכה עי
פ שהדרך "אע, עודההקינוח כל ימות השנה ואין אנו אומרים שנכלל בס

גם בליל הסדר מה שבירך על הכרפס , להביא קינוח בסוף הסעודה
, ועוד אפשר. [א לא יועיל לפטור הקינוח שאינו נגרר אחר הכרפס"בפה

דכל סברא זו דנגרר מאכילה קטנה לגדולה לא שייכא אלא חוץ 
ולפעמים , שאין האדם יודע אם ישבע ממה שאכל תחילה, לסעודה

, ה עומד לאכילה גדולה"אבל בתוך הסעודה דבלא, יותרנפתח תאבונו 
, ז לדברים אחרים"כ כשמברך על הכרפס תחילה יודע שלא יגרר עי"א

פ הקינוח שבסופה בודאי אינו נגרר אחר "ועכ, שהרי סעודה גדולה לפניו
ועל כן נכון ליזהר לכוון ]. אכילת הכרפס הראשונה שבתחילת הלילה

פס לפטור גם כל פירות האדמה שיביאו א שעל הכר"בהדיא בברכת בפה
 .לפניו לקינוח בסוף הסעודה

פ "ואע. ו אות ט"צ פט"ואול, ו"ג וסקנ"ב סקנ"ומ, ו"ע תעג ס"שו' עי .187
 כתב שאם אכל כזית יברך אחריו בורא ]ר פרשת צו אות לב"ש[ח "שהבא

  וכתב שאפילו אכל]צו אות ז' פ[חזר בו בספרו עוד יוסף חי , נפשות רבות
ורי 'כ רבי נסים כד"וכ, ע וכמה פוסקים"כסברת מרן השו, כזית לא יברך

 .ח"בהגהותיו על הבא] ראש רבני בבל[ל "זצ

 .צו אות לב' ר פ"ח ש"ד ובבא"י תעג סקי"בברכ' עי .188

 ובספרו שמחת הרגל כתב ]ש
[י "בברכוהנה @@. ו אות ט"צ פט"אול .189
ה "וכ, ו זימניה הואד האמת לא"צ הסבה וגם ע"בשם שבולי הלקט שא
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„‰ıÁÈ ,„ ˙Â‡ ˙¯Âˆ· ‰ˆÓ‰ ÍÂ˙ÁÏ ÌÈ‚‰Â� 'Â ˙Â‡Â ,' Â�ÈÈ .קי
¯ ˙¯Âˆ· ‰ÏÂ‚Ú‰ ‰ˆÓ· ÍÂ˙ÁÈ˘ '„ ‡Â‰ ÔÂÈÏÚ‰ ˜ÏÁ‰Â '

Â ‡Â‰ ÔÂ˙Á˙Â ,'Â ˙Â‡ ¯ÂÈˆÂ '„‰ ¯ÂÈˆÂ ÔÓÂ˜ÈÙ‡Ï ÁÈ�È ' ÁÈ�È
È·˙ÂˆÓ‰ È˙˘ Ô . ¯·„‰ ¯˜ÈÚÂ ÈÂÏ˙·Ï‰ ˙�ÂÂÎ·.190 

ÁÒÙ ÏÁ˘Î ,È· Â�ÁÏ˘ ¯„ÈÒÂ" ˙ÂˆÓ ·] ˙·˘ ÏÎÎ ·˘·˙ .קיא
È ÔÈ¯„ÒÓ˘"ÌÈÓÁÏ · ,�ÎÂ"Ï[ , Á˜È·'ıÁÈ ' ‰�Â˙Á˙‰ ‰ˆÓ‰

˙ÂÈ�ÓÈ‰ ˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÈ�˘‰ ÔÓ ,‰�Úˆ·ÈÂ , ÁÈ�È ÏÂ„‚‰Â
‰�ÂÈÏÚ‰ ‰ˆÓ‰ ˙Á˙ ÁÈ�È ÔË˜‰Â ÔÓÂ˜ÈÙ‡Ï , ‰ˆÓ „ÂÚ Á˜ÈÂ

˙ ‰�˙ÈÂ ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓÈ‰ ÔÈ�Ó ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ‰ÒÂ¯Ù‰ ˙Á"· . 

 ‡Â·˙Î Â�È˙Â·¯ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÚÈ�ˆ‰Ï ‰ˆÓ‰ Ï˘ ÔÓÂ˜ÈÙ .קיב
‰ÙÓ·.191 ÌÈ‚‰Â�Â ˘ÔÈ�˙Â� ‰˙Â‡ ÏÚ Ô‰ÈÙ˙Î ‰ÙÓ· ‰�·Ï, 

Ì¯È·ÚÓÂ Û˙ÎÓ ÔÈÓÈ Ï‡Ó˘Ï ÏÎÏ „Á‡ „Á‡Â, ÔÈÏ‡Â˘Â ÂÏ 
ÔÈ‡Ó ˙‡· ‡Â‰Â ·È˘Ó ÌÈ¯ˆÓÓ, ·Â˘Â ÌÈÏ‡Â˘ Ô‡Ï ‰˙‡ ÍÏÂ‰, 

·È˘ÓÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ, ÌÈ¯ÓÂ‡Â �˘Ï‰ ‰‡·‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÈÂ�·‰. 

                                                                                  
כתבו , והאבודרהם, ר"ומאמ, אבל הרב בית דוד. והרב שבח פסח, ג"בשו

וכן יש סמך , ה משם הגאונים ורוב המפרשים"וכ, שצריך הסיבה
דמי , ]דיני כרפס אות ג[ף בחיים לראש "מרן החביוכתב @@. בירושלמי

וס ומה גם בלילה הזה שצריך לתפ, שרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות
כדי שלא [א "חתיכות ויטבלם בב' שיאכל ב, כה יעשה, כל החומרות

וזהו . ויאכל אחד בהסיבה ואחד בלא הסיבה, ]ל"יוסיף טיבול על דברי חז
בחיים ש "וע@@. שיאכל מעט ממנו בהסיבה, צ"כ באול"כעין מש

ונראה שטוב יותר שיאכל פחות , חצאי זיתים' שכתב שיאכל ב, לראש
כדי שלא יכנס לספק בענין , ]בעי זיתים או מעט יותרר' והיינו ב[, מזה

 . ברכה אחריו

רבי ישראל , א ברכה"ר היש"וכן נהג אדמו, ק קיח"ח תעג ס"כה .190
 .א"אבוחצירא זיע

 ,ויתן חציה לאחד מן המסובין לשומרה לאפיקומן: תעג' ה בטור סי"כ .191
 .ונותנין אותה תחת המפה זכר למשארותם צרורות בשמלותם
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˘ÈÂ ÔÈÎÏÂ‰˘ ÌÚ ‰ˆÓ‰  Ú·¯‡˙ÂÓ‡.192  

äãâä éðéã 

Â¯Ó‡˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ· :193  ˙«‡Èƒ̂Èƒa È≈Ú»z¿Lƒ‡¿c L»� ¯«a Ï»k .קיג
ÌƒÈ«̄¿̂ƒÓ ,‰»Â¿„∆Á¿a È≈c«Á ¯etƒÒ ‡e‰«‰¿·e , ‡»z¿�ÈƒÎ¿Lƒa È≈„Á∆Ó¿Ï e‰Èƒ‡ ÔÈƒn«Ê

È≈̇»‡¿c ‡»Ó¿Ï»Ú¿Ï,…kƒÓ e„≈Á ‡e‰¿c ‡»l , È≈c«Á¿c L»� ¯«a e‰Èƒ‡ È‡«‰¿c
dÈ≈̄»Ó¿a ,¯etƒÒ ‡e‰«‰¿a È≈c«Á ‡e‰ ¿ÍÈƒ̄¿a ‡»L¿„e ¿̃Â .‡»̇¬Ú«L dÈ≈a ,

dÈ≈ÏÈƒc ‡È»È¿Ï«Ó»t Ï»Î¿Ï ‡e‰ ¿ÍÈƒ̄¿a ‡»L¿„e˜ LÈƒ�»k ,Ô…ÂÏ ¯«Ó»‡¿Â , eÏÈƒÊ
ÈƒÏÈƒc ‡»Á»·¿Lƒc ‡»̄etƒÒ eÚ»Ó¿Le ƒÓ ‡»̃¿cÈ«�»a eÚ»z¿L ,Èƒ�»̃¿̄eÙ¿a Ô‡»c«Á¿Â .

ÔÈƒL¿p«k¿̇ƒÓ e‰¿lÀk ÔÈ≈„¿k ,Ï≈‡»̄¿NƒÈ¿c e‰È¿È«„¬‰«a ÔÈƒ̄¿a«Á¿̇ƒÓe ÔÈ»È¿̇«‡¿Â ,
Ô…Â‰È≈̄»Ó¿„ ‡»�»̃¿̄eÙ¿c ‡»Â¿„∆Á¿a Ô‡»c«Á ‡»̃¿c ‡»Á»·¿Lƒc ‡»̄etƒÒ eÚ»Ó¿Le ,

e˜¿Ï dÈ≈Ï Ô»„…Â‡¿Â ÔÈ»È¿̇«‡ ÔÈ≈„¿k ÔÈƒqƒ� ÔepÈƒ‡ Ï»k Ï«Ú ‡e‰ ¿ÍÈƒ̄¿a ‡»L¿„
Ô»̄e·¿‚e,‡»Ú¿̄«‡¿a dÈ≈Ï ˙Èƒ‡¿c ‡»LÈƒc«̃ ‡»n«Ú Ï«Ú dÈ≈Ï Ô‡»„…Â‡¿Â  ,

Ô…Â‰Èƒ̄‡»Ó¿c ‡»�»̃¿̄eÙ¿c ‰»Â¿„∆Á¿a Ô‡»c«Á¿c.  ‡»ÏÈ≈Á dÈ≈Ï Û»Ò…Âzƒ‡ ÔÈ≈„¿k
‡»lÈ≈Ú¿Ï ‡»z¿̄e·¿‚e ,ƒÒ ‡e‰«‰¿a Ï≈‡»̄¿NƒÈ¿ÂÔ…Â‰È≈̄‡»Ó¿Ï ‡»ÏÈ≈Á È≈·¬‰«È ‡»̄et ,

 Ô»„…Â‡¿Â dÈ≈z¿̄e·¿b ÔÈƒÁ¿a«L¿Ó „«k ‡»z¿̄e·¿‚e ‡»ÏÈ≈Á Û»Ò…Âzƒ‡¿c ‡»k¿Ï«Ó¿k
dÈ≈Ï ,dÈ≈Ó»̃ƒÓ ÔÈƒÏ¬Á«c e‰¿lÀÎ¿Â ,e‰¿lÀk Ï«Ú dÈ≈̄»̃¿È ˜»l«z¿Òƒ‡¿Â .¿Í»k ÔÈƒ‚¿·e ,

ƒÒ¿a È≈Ú»z¿Lƒ‡¿Ïe ‡»Á¿a«L¿Ï ˙Èƒ‡¯«Ó¿zƒ‡¿c ‰»Ó¿k ‡»c ¯et .‡»c ‡»�Â¿Â«‚¿k ,
L»� ¯«a Ï«Ú e‰Èƒ‡ ‰»·…ÂÁ ,‡e‰ ¿ÍÈƒ̄¿a ‡»L¿„e˜ È≈Ó»̃ ¯Èƒ„»z È≈Ú¿z¿Lƒ‡¿Ï ,

„«·»Ú¿c ÔÈƒqÈƒ� ÔepÈƒ‡ Ï»Î¿a ‡»ÒÈƒ� È≈ÓeÒ¿̄«Ù¿Ïe. Ú"Î. 

ÔÎ ÏÚ ÏÎ· Ì¯ ÏÂ˜·Â ‰ÓÈÚ�· ‰„‚‰‰ ¯ÓÂÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ  .קיד
ÂÁÂÎ194 ¯‰ÊÈÂ ¯ÙÒÏ ‰ÓÈ‡·Â ˙ÂÏÚÙ˙‰Â ˙Â·‰Ï˙‰·Â ‰ÁÓ˘· 

                                    
ה בסידור בית "וכ. ק קכג כמה מנהגים בשם האחרונים"ח תעג ס" בכה'עי .192

 .ה מנהג ארם צובא"הבחירה שכ

 .ב"רעיא מהימנא דף מ עפרשת בא  .193

 .א בפירושו להגדה של פסח"לשון הריטב .194
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‰‡¯ÈÂ ,Í¯·˙È ÂÈ�ÙÏ ÁÂ¯ ˙Á� ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÎÊÈ˘ È„Î.195  ‰Ó ÏÎÂ
‰ ¯ÙÒÓÂ ÛÈÒÂÓ˘‰Ê È¯Á·Â˘Ó ,196  È¯‰Â ÛÈÒÂÓ˘ ‰Ó ÏÎ·

 ÌÈÈ˜Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓÏ ı˜ ÔÈ‡˘ ‰¯Â˙‰ ÔÓ Ô˙Ó‰¯Î˘ , ÔÈ„ÎÂ
‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÏÎ‰˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ‰·¯Ó.197 Ú‡Â" ÔÓ˘ Ù

¯ÂÙÈÒÏ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ ‰¯Â˙‰ ,Â·ÈÈÁÊÁ " Ï ˙‡ÈˆÈ· ¯ÙÒÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï
‰�È˘ Â�ÙËÁ˙˘ „Ú ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÌÈ¯ˆÓ , ‰�È˘ Â˙ÙËÁ ‡Ï˘ ÏÎÂ

Ô˘ÈÏ ÍÏÈ ‡Ï.198 ÂÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ÏÚ ‰Ó˙ ‰È‰ ‰
ÔÂ˘ÈÏ ÌÈ�ÂÙÂ ‰�È˘ È„‚· ÌÈ˘·ÂÏ‰ ,Ú ¯¯ÂÚÓ ‰È‰Â"Ê , È¯‰˘

 ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÌÈ¯Ú ¯‡˘‰Ï ÌÈÚ‚ÈÂ ÌÈÁ¯ÂË ‡·¯ ‡�Ú˘Â‰ ÏÈÏ·
Ú‡"‚‰�ÓÓ ‡Â‰˘ Ù ,¯ÓÂÁÂ Ï˜Â˘  ˘È ‰ÏÈÏ· ¯˙ÂÈ· Ï„˙˘‰Ï
ÂÊ, ‡Â‰˘ Â ‰˘Ú ˙ÂˆÓ·Ó¯· ˜ÒÙ�Â ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ"Â˘·Â Ì"Ú. 

Ì‚ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ ˙ÂˆÓ ˙·ÂÁ È„È ÔÈ‡ˆÂÈ  .קטו
Â„ÎÂ ‰„‚‰‰ ÏÚ ÌÈ˘Â„ÈÁ· Â‡ ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ˜ÒÂÚ˘Î'.199 

ÌÈ�·Ï ‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ ˙ÂˆÓ ¯˜ÈÚ , ¯˜ÈÚ Â‰ÊÂ .קטז
˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ Í¯„· ÌÈ�·‰ Í�ÁÏ ‰¯Â˙ ÔÈ„Ó ˘¯Â˘Â ÏÎ 

Ì‰ÈÓÈ . ÌÈ¯·„‰ Ì‰Ï ¯ÈÈˆÏ ‰˘ÁÓ‰ Í¯„ ˙‡Ê ‰˘ÚÈ˘ ÍÈ¯ˆÂ
ÚÂÓ˘Ï ÂÁÓ˘ÈÂ Â�È·È˘ ÔÙÂ‡· Ì˙�·‰ ÈÙÎ ,ÓÎÂ" Â�È·¯ ˘

                                    
 .ו אות י בביאורים"צ פט"ואול, א"ב תעג סקע"מ' עי .195

 .ז"א וה"ז מחמץ ומצה ה"ם פ"ש הרמב"כמ .196

 .שםצ "אול .197

 .צ שם"ואול, ב"ע תפא ס"שו' עי .198

 חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח ]ב"תפא ס[ע "כמבואר בלשון מרן השו .199
ומבואר דגם הלכות הפסח , עד שתחטפנו שינה' וביציאת מצרים וכו

ומקור דברי מרן מן התוספתא . ו אות י"צ פט" אול–בכלל המצוה 
יהושע שהיו מסובין ועסקו שמצינו לרבותינו רבי אליעזר ורבי , בפסחים

 .ש"ע, בהלכות הפסח עד קרות הגבר
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·Ó¯‰"ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ· Ì:200 ‰ÂˆÓ ÌÈ�·Ï ÚÈ„Â‰Ï 
ÂÏ‡˘ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â,Í�·Ï ˙„‚‰Â ¯Ó‡�˘ . ÂÈ·‡ Ô· Ï˘ Â˙Ú„ ÈÙÏ 

Â„ÓÏÓ,ÂÏ ¯ÓÂ‡ ˘ÙÈË Â‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ „ˆÈÎ : È�·, Â�ÏÂÎ 
È‰ ÌÈ„·Ú Â�ÈÂÓÎ ‰ÁÙ˘ ÂÊÌÈ¯ˆÓ· ‰Ê „·Ú ÂÓÎ Â‡ , ‰ÏÈÏ·Â 

·˜‰ Â�˙Â‡ ‰„Ù ‰Ê‰"˙Â¯ÈÁÏ Â�‡ÈˆÂÈÂ ‰. Ô·‰ ‰È‰ Ì‡Â ÏÂ„‚ 
ÌÎÁÂ,Ú Â�Ï Â˘Ú�˘ ÌÈÒ�Â ÌÈ¯ˆÓ· Â�Ï Ú¯È‡˘ ‰Ó ÂÚÈ„ÂÓ " È

Â�È·¯ ‰˘Ó,Ô· Ï˘ Â˙Ú„ ÈÙÏ ÏÎ‰  .Ú"Î . ÂÏ Â‡Â·È Ì‡ Ì‚Â
¯ÂÙÈÒ‰ ÍÂ˙ ÒÚÎ ˙Â�ÂÈÒ� ,Â ˙Â·ˆÚ ÏÎ ˜ÈÁ¯‰Ï ¯‰ÊÈÊ‚Â¯ , È„Î

‰ÁÓ˘Â ¯Â„È‰· ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ˘.201 

, ·�Ò‰ ÏÈÏ· Ì‰È¯Â‰ Ïˆ‡ ÌÈÁ¯‡˙Ó‰ ÌÈ‡Â˘� ÌÈ„¯ .קיז
Ì‰È�·Ï ÌÓˆÚ· ¯ÙÒÏ Â¯‰ÊÈ , ˙ÂˆÓ ÌÓˆÚ· ÂÓÈÈ˜È˘ È„Î

Í�·Ï ˙„‚‰Â.202 

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�.203  ÌÈ˜ÒÂÙÏ Ì‚Â .קיח
ÌÈ¯Á‡Ó ‰ÚÈÓ˘· ‰·ÂÁ È„È ˙Â‡ˆÂÈ˘ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ˙ÂÎÈ¯ˆ

‰ÈÙ· ¯ÓÂÏÔ ˙ÂÁÙÏ ˙Â·È˙ ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ÁÒÙ.204 

ÈÓ‡· ÏÈÁ˙‰Â È�˘ ÒÂÎ ‚ÊÓ˘Ó , ¯Á‡ „Ú¯˙ ‰‰‚„‰ .קיט
Ï‡¯˘È Ï‡‚ ˙Î¯· ,ÌÂÏÎ ‰˙˘È ‡ÏÂ ÏÎ‡È ‡Ï.205 

, ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· ‰„‚‰‰ Í˘Ó ÏÎ ¯·„È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ .קכ

                                    
 .ז מחמץ ומצה הלכה ב"פ .200

 .צ שם בביאורים"אול .201

 .צ שם"אול .202

 .ה"ב סקמ"ד ומ"ע תעב סי"שו .203

צ "ד ובאול"ב סקס"במ' ועי. ל בלשון שמבינות"ו שי"א תעג ס"ברמ' עי .204
 .ו אות י בסוף הביאורים"פט

ו אות ז "צ פט"ואול, ד"ותעד סק, ה הרשות"ל ד"בבהד ו"ב תעג סק"מ' עי .205
 .ובביאורים



  ציו� øôé – øãñä ìéì÷  נר 
 דיני הגדה

àîù 

 „ÂÁÈ ÂÏÂÎ ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ· ÏÏ‰‰ ¯Ó‚ ¯Á‡ „ÚÂ ˘Â„È˜‰ ˙ÏÈÁ˙ÓÂ
ÌÈ˙�È· ˜ÈÒÙ‰Ï ÔÈ‡Â ¯ÂÓ‚.206  È¯·„Ó ÏÈÚÏ ‡·Â‰ ¯·ÎÂ

Ï˘‰"˜‰ ‰Â„˘, ÁÈ˘È ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ ‰˙Â‡ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ 
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„·.207 ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ‰‡¯� , ÈÎ¯ˆÏ ‡Â‰˘ ÏÎ˘ 
 ‰„ÂÚÒ‰Â ¯„Ò‰˘˘Á Â· ÔÈ‡. 

ÓÂ‡˘Î'‡È�Ú ‡ÓÁÏ ‡‰ '‰ÒÂ¯Ù‰ ‰ˆÓ‰ ‰È·‚È , ÈÙÏ¯  .קכא
 ‰�ÂÂÎ‰˘ ÏÚ‰È�ÂÚ ÌÁÏ . ¯ÓÂ‡˘Î Ì�Ó‡' Â�‡˘ ÂÊ ‰ˆÓ

ÌÈÏÎÂ‡ '‰�ÂÈÏÚ‰ ‰ˆÓ‰ ‰È·‚Ó , ÔÈ‰È·‚Ó˘ ÌÚË‰ Ô‡Î˘
·Â·ÈÁ ÌÂ˘Ó‰ÂˆÓ  ,‰ÓÏ˘ ‰ˆÓ ÏÚ Â¯ÓÂ‡Ï ¯˙ÂÈ ÈÂ‡¯Â.208 

‰ÒÂ¯Ù‰ ‰ˆÓ‰ ˙‡ ˜¯ Ì‰È�˘· ‰È·‚‰Ï ÔÈ‚‰Â� Ê�Î˘‡ È�·Â.209 

ÂÎÓ‰ ˙¯˘Ú ¯ÓÂ‡˘Î , ‰ÎÓ ÏÎ ÏÚ˘ ÌÈ‚‰Â� ‰ÎÓÂ˙ .קכב
¯„Ò‰ Í¯ÂÚ ¯ÓÂ‡˘, ÍÙÂ˘ ]Â„·Ï ‡Â‰210 [ ÌÂ‚Ù ÈÏÎÏ ÂÒÂÎÓ

ÔÈÈ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÎÈÙ˘.211 ÍÂÙ˘Ï Â�È‚‰�Ó ÈÙÏ ‰ÎÈÙ˘‰ ÔÙÂ‡Â 
Ú ÂÓˆÚ ÒÂÎ‰ ÔÓ"Â˙ÈÈË‰ È‰ÎÈÙ˘ ÏÎ Í¯„Î  , Â�ÓÓ ÊÈ˙‰Ï ‡ÏÂ

Ú·ˆ‡·.212  

                                    
, אות יג' ד' א בלב דוד פרק ל והובא במועד לכל חי סי"מרן החיד .206

 .ק קלד"ח תעג ס"ובכה

 .ו אות ו בביאורים"צ פט"אול .207

בית , א בהגדה של פסח"ח זיע"הגרי, ף בספרו חיים לראש"החבי .208
 .הבחירה

 .ה במטה משה"וכ, י וייל"בשם מהרז "א תעג ס"ברמ' עי .209

ה "שכ, ה בספר כתר שם טוב לרבי שם טוב גאגין"וכ, כן הוא לפי מנהגינו .210
 .ומנהג בני אשכנז שכל המסובין שופכין. מנהג הספרדים

שכתב שיהא הכלי , צו אות יד' פ, ח"ה בספר עוד יוסף חי לרבינו הבא"כ .211
 .ט ויזמינו לכך"וישברנו מעיו, שבור מעט

ש " הביא שהוא ע]ד"סקע[ב "ובמ, א שכתב שיזרוק ממנו באצבע"ברמ' עי .212
א " כתב שי]א"סקפ[צ "ובשעה. ויש שנהגו לזרוק בזרת, אצבע אלוקים היא
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 Ú Á�ÂÓ ‰È‰È ÂÎÂ˙Ï ÍÙÂ˘˘ ÈÏÎ‰"Ú˜¯˜ ‚ ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ .קכג
‰˘‡ Â�ÊÁ‡˙ ‡Ï.213 Ô˘Ú ˙Â¯Ó˙Â ˘‡Â Ì„Ó ÏÈÁ˙ÓÂ , ¯˘Ú·Â

˙ÂÎÓ‰‰ÎÓÂ ‰ÎÓ ÏÎ ÏÚ  ,ˆ„·Â"„Ú Í"Á‡· ˘"·‰·È˙ ÏÎ·  ,
Ë ÏÎ‰ ÍÒ"˙ÂÎÈÙ˘ Ê,214Á‡· ˙·È˙ Ï˘ ‰ÎÈÙ˘‰Â " ‡È‰ ·
‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ.215Â  ÌÈ‚‰Â� ˘È Ì‚ ÔÈÎÙÂ˘ ÔÈÈ Ï˘ ‰ÎÈÙ˘ ÏÎ·˘

ÌÈÓ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÎÈÙ˘.216  

                                                                                  
ז יהיה "דאם הוא אסטניס ועי, צ"ושוב כתב השעה. שיזרוק בקמיצה

כ "וכתב שמצא אח. ישפוך מן הכוס ממש, נמאס בעיניו לשתות הנותר
ע הרב "ש בשו"וכמדומה שכוונתו למ[, תחילה יש לנהוג כןא שלכ"שי

יש נוהגין מטעם הידוע להם לזרוק מן הכוס עצמו שלא על ידי  ש]סעי! נא[
מ מנהגינו "ומ. צ שבאיסטניס ודאי יעשה כן"כ הסיק השעה"וע, ]אצבע

גם ' ועי. ח בספרו עוד יוסף חי"ש הגרי"וכמ, שכל אדם שופך רק מן הכוס
כ שהוא "ומשמע ג, ש היה שופך מן הכוס לחוץ"יא שמהרל שהב"במהרי

ח "י צמח בהגהת פע"כ מהר"וכ, י האצבע"בדרך שפיכה ולא בהתזה ע
, שהיה שופך מן הכוס עצמו, ו"שכן נהג מהרח, ז מדרושי חג המצות"פ

הנקראת כוס ' שבא לרמוז שהמכות יצאו ממל, ד הסוד"וביאר טעמו ע
 . ש"ע, כנודע, של ברכה

 .סידור לוב הנדפס בליוורנוב' עי .213

ש "וע. ה ברוקח"וכתב שם שכ, ל"ז בשם מהרי"א תעג ס"מקור הדין ברמ .214
ז אינו שותה "ויש שפקפקו בזה מצד שעי. ה"שכן נהג ראביעוד שכתב 

ח שעל כן יש שנהגו להביא כוס "בכה' ועי[, כוס שני שאמר עליו ההגדה
ומיהו אין [, אשוניםואמנם הנה מנהג זה מקורו בר]. אחר לשפוך ממנו

שהרי מנהגם היה שלא שפכו כל , ראיה מזה שלא חששו כלל לסברא זו
כ את הכוס שאמר "כ עדיין הוא שותה אח"וא, הכוס רק התיזו ממנו מעט

דעיקר ההגדה , ל"וי]. אלא שהוסיף עליו מעט יין להשלימו, עליו ההגדה
,  מחדשכ על הכוס שממלא"וזה אומר אח, היא אמירת פסח מצה ומרור

 ]בהגדה של פסח אורח חיי
[ח "ז שפיכות כתב הבא"ושיעור ט. כ אין חשש"וא
כ "עם הכף והזרוע סה, ד פרקים שיש בחמש אצבעות ביד"שהוא כנגד י

 .ז פרקים"ט

 .עוד יוסף חי שם .215

, י" שכן נהגו בא130ג עמוד "ח גאגין ח"כ בספר כתר שם טוב למהר"כ .216
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˘ÍÂÙ˘Ï Â�È‚‰�Ó· ÔÈÈ‰ ÏÎ ÌÂ˙ „Ú ‰�Â¯Á‡ ‰ÎÈÙ  .קכד
ÒÂÎ·˘.217 ËÚÓ ÒÂÎ· ¯ÈÈ˘Ï ÔÈ‚‰Â� ˘È Ì�Ó‡ , ¯ÂÊÁÏÂ

‰„‚‰‰ Í˘Ó‰Ï ÔÈÈ ÂÈÏÚ ÛÈÒÂ‰ÏÂ ,ÎÂ‡Â‰ Ô È¯Â‚ È¯·„· 
ÊÈ¯‡‰"Ï.218  

 �ÂÎÈÙ˘‰ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ,ÂÏÂÎ ÔÈÎÙÂ˘Â ÈÏÎ‰ Â˙Â‡ ÔÈÏËÂ˙ .קכה
‡ÒÎ‰ ˙È·Ï.Ë ÍÙ˘˘ È¯Á‡Ó ¯·„È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ " „Ú ÌÈÓÚÙ Ê

‡ÒÎ‰ ˙È·Ï ‰ÎÈÙ˘‰ ¯Á‡.219 Â ¯Á‡ ÍÙ˘˘Ì˘ ÈÏÎ‰ Â˙Â‡ ,
 ÒÂÎ‰ ÛÂË˘ÈıÂÁÓÂ ˙È·Ó , ÍÈ˘ÓÈÂ ˘„ÁÓ ÔÈÈ ‰�‡ÏÓÈÂ
‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡·.220  

Â�ÏÈˆÈ ÂÏ‡ ÏÎÓ˘ ÊÓ¯Ï ‡Â‰ ‰Ê· ˙ÂÎÈÙ˘‰ ÌÚË  .קכו

                                                                                  
, ובדמשק ובטריפולי, רוקו ובבוכרה ובפרסוכן נהגו בכמה ערים במ. ש"ע

א ברכה רבי ישראל אבוחצירא "ר היש"וכן נהג אדמו, ין'ובקהילת קוצ
 .א"זיע

 ,]אות רסא[ג "בשם ספר פסח מעובין לבעל הכנה, ]ק קסה"תעג ס[ח "ה בכה"כ .217
והטעם כתב שם שהוא מחמת שלא רצו לשתות ממה שנזכר עליו 

ואפשר שכן יש .  היין באצבע משום מיאוסאו להנוהגין להתיז, המכות
שכתב שלא לשטוף הכוס בין כוס , ח בעוד יוסף חי"לדקדק מדברי הבא

ואם היה המנהג שמוסיפין , כ למכות"לפי ששופך ממנה אח, ראשון לשני
ומחוסרת , מ היא כוס של ברכה"נמצא שמ, עליה יין ומברכין עליה

לחזור ולמלאות את כולה אבל אם נהגו לשפוך כולה ולשוטפה ו. שטיפה
 .דאז השטיפה לכוס של ברכה נעשית לאחר השפיכות, מחדש ניחא

מה שנשאר תוך הכוס מן היין אין ראוי : ל"ה במחברת הקודש וז"כ .218
.  אלא אדרבה צריך למלאות יין אחר כדי שיהיה מלא,לשפוך אותו

ה במשנת חסידים סדר ליל פסח "וכ. ד הסוד"ש שנתן טעם בדבר ע"וע
 .וכן מנהג בני אשכנז. ו"וכן הוא בחמדת ימים פ. ש"ע, ק יא אות טזפר

 שכתב ששמע ]ג"ג עד! פ[ בענין הסדר מן ששון קונטרס פתח עיניםבש' עי .219
 . קודם שישפוך לבית הכסאשיש סכנה בדבר אם ידבר

ש בכתר שם טוב "וע, אות רסא, ג"ה בספר פסח מעובין לבעל הכנה"כ .220
 .א"א ברכה רבי ישראל אבוחצירא זיע"ר היש"וכן נהג אדמו. בזה
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È˘‰"˙ ,Â�È‡�Â˘ ÏÚ ˜¯ Â‡Â·ÈÂ , ‰ÁÏˆ‰ ÔÓÈÒÏ Ì‰ ˙ÂÒÂÎ‰ ÈÎ
Ï‡¯˘ÈÏ.221‚Â ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ ÚÈ�Î‰Ï ‰ÏÂ‚Ò ‡È‰ Ì.222 È¯ÙÒ·Â 

 ÚÈ�Î‰Ï ‰ÎÈÙ˘Â ‰ÎÈÙ˘ ÏÎ· ˙Â‡¯Â� ˙Â�ÂÂÎ Â‡È·‰ ÌÈÏ·Â˜Ó‰
‰˘Â„˜‰ ÁÎ· ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ,Ô‚Â‰Î Ì˙Â˘ÚÏ Â˜„˜„È ÔÎ ÏÚÂ ,

È˘‰Â"˙Ó‡· ÌÈ�ÂÂÎÓ‰ ˙�ÂÂÎ ÌÚ ‰˘ÚÓ‰ Û¯ˆÈ ˙ . 

, ‰‚Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï ‰È�˘ ÒÂÎ" ‰È�ÙÏ Í¯·Ó Â�È‡ ÚÔÙ .קכז
]‰�˘È Ì‡ Ì‚˘ Â˙Ú„ Ô˙È˘ ÈÂ‡¯Â¯„ÁÏ ¯„ÁÓ ÂÓÂ˜Ó  , ‡Ï

ÌÂ˜Ó ÈÂ�È˘Ï ÂÏ ·˘ÁÈ[ .Ó¯‰ ˙Ú„Â" ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘ ‡ ÏÎ ÒÂÎ
ÒÂÎÂ.223 

È�˘ ÒÂÎ· ·ÒÈ‰ ‡ÏÂ ÁÎ˘ ,‰·ÈÒ‰· ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ . ÔÈ‡Â .קכח
· ·Â˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â ,˘ ÏÚ ÍÓÂÒ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙ Ì‚

‡Â ÂÊ ‰Î¯··Â˘ Í¯·Ó Â�È.224 

                                    
 .ש"ל שם בשם מהר"ה במהרי"כ .221

וכמו שנודע ששפכו אותו היין על פתחי בתיהם של הרשעים שהיו  .222
 .ולא עברו ימים מועטים עד שנעקרו מן העולם, מציקים לישראל

 הביא מחלוקת הראשונים האם מברכים על כל כוס וכוס ]סימ  תעד[בטור  .223
ף " והרי]א"מ ה"ח מחו"פ[ם "דדעת הרמב,  בכוס ראשון וכוס שלישיאו רק

]
שמברכים , והגאונים רב עמרם גאון ורב האי גאון ועוד, ]פרק ערבי פסחי
. ף כתב משום דכל כוס מצוה בפני עצמה היא"וברי, על כוס וכוס

ן שם כתבו כיון דלא אפשר למקרי ולמישתי "ן במלחמות ובר"והרמב
ב "ד במ"והו, פסק וצריך לחזור ולברך אחר ההגדה וההללבהדדי הוי ה

 ]ה"ח ה"מ פ"מ' עי[ה " והרא]א סימ  עב"ח[א בתשובה "אמנם דעת הרשב. ]ד"סק[
, ש ועוד ראשונים דאינו מברך על כל כוס אלא ראשון ושלישי"והרא

פ "שאע, ]א"סק[ב "וטעם הדבר כתב במ, וכתב בבית יוסף שכן נוהגים
ע "וכן פסק בשו, מ אין הסח הדעת מן השתיה" בפני עצמה מא מצוה"שכ

א והמנהג בין האשכנזים לברך ברכה ראשונה על כל "וכתב הרמ. ]תעד[
 .ח"וכמבואר בכה, ע"ומנהג הספרדים כהשו. כוס וכוס

 שאם אין בדעתו לשתות תוך ]א"סקל[צ "שעה' ועי. כ"ב תעב סק"מ' עי .224
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Â‡Ï Ì‚ ‰¯ÓÂ‡Ï ¯˙ÂÓ ‰„‚‰‰ ˙‡È¯˜ÔÓ˘ Ï˘  , ‡ÏÂ¯ �¯ .קכט
�È˘ÈÈÁ‰ËÈ ‡Ó˘ Ô , ÌÈ˜¯Ù È˘‡¯ ÂÈÙ· ÔÈ¯Â‚˘ Ì„‡ ÏÎ˘

‰Ï˘.225 

äöî úìéëà éðéã 

 ÂˆÓ ·Â·ÈÁ ÌÂ˘Ó ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜˘�Ó‰ ‰ÈÏÚ È�·,226‰ .קל
 Ì‰ÈÏÚ ÂÎ¯È·˘ ˙Â˙ÈÊÎ·˜˘�È ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡Â ‡ÈˆÂÓ‰Â ¯Á‡ 

ÚËÈ˘ÂÓ , ‡Ï˘ È„Î ˜ÈÒÙ‰Ï‰ÏÈÎ‡Ï ‰Î¯·‰ ÔÈ·.227 

 ‰È·‚Ó ÚˆÂ·‰˙˘ÂÏ˘ ‰ÒÂ¯Ù‰ ÔÁÈ�‰˘ ¯„ÒÎ ˙ÂˆÓ‰  .קלא
Ï˘‰ ÔÈ·È˙ÂÓ , ˙È˘ÈÏ˘‰ ËÓÂ˘Â ‡ÈˆÂÓ‰ Í¯·ÓÂ] ÌÁÏÏ ‡È‰˘

‰�˘Ó[ ,‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Í¯·ÓÂ ,Á‡Â" ˙Â�ÂÈÏÚ‰ È˙˘Ó ÚˆÂ· Î
]‰ÒÂ¯Ù‰Â ‰ÓÏ˘‰[.228 

                                                                                  
 ]ח"תעג סקי[צ "בשעה' אמנם עי. גם בזה צריך לברך שוב, הסעודה

ומה שצידד שם שאולי , צ לחזור לברך"א] כמו שמצוי[שכשהיין לפניו 
הרי תוך , כ הוי כהסיח דעתו"כיון שאין רגילות לשתות בין הכוסות א

כ ליכא הסח הדעת אפילו לא נתכוון "וא, הסעודה יכול לשתות כרצונו
 .צ לחזור ולברך"ז א"ולפ, בהדיא לשתות עוד

ז דאפילו אינו בקי בראשי פרקים ואין לו "ב סקי"ש במ"וע. ט"ע ערה ס"שו .225
שלא , כ דיש להקל שיקרא לאור הנר"אפשר ג, והנר של שמן, שומר

א לא "רשב' אמנם בתשו. ת מחמת גזירה דרבנן"לבטל מצות הגדה מה
ב דלא חיישינן בהו שמא יטה כלל "ובנרות שעוה הקיל המ. משמע כן

 .ש בשל חשמל"וכ

 .עיין לעיל מה שהובא בזה לשונות האחרונים .226

ם "ועיין לעיל במה שהובא בשם מהר. ר פרשת צו אות יד"עוד יוסף חי ש .227
 .מרוטנבורג בזה

דאוחז לשתיהם מחמת מחלוקת , ]ה ויבר#"ד[ל "בבה' ועי, א"ע תעה ס"שו .228
הפוסקים על איזה מהן מברך המוציא ועל איזה מהן מברך על אכילת 

 .מצה
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 ÏÁ˘Î ÂÈ"Ë ÔÂ˘‡¯ Ï˘ ÁÒÙ ˙·˘·, ¯„ÈÒÂ Â�ÁÏ˘ È¯·„Î .קלב
Â�È·¯ ˘¯‰"˘ È·"· ˙ÂˆÓ ÂÓÎ ÏÎ· ˙·˘, �ÎÂ"Ï, ÏËÂ� ·' 
˙ÂˆÓ ˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ˙Â�ÂÈÏÚ‰, ÂÓÎ ÏÎ· ˙·˘, ÌÚ ‰ÒÂ¯Ù‰ 
È�È·Ì‰, Í¯·ÈÂ ‡ÈˆÂÓ‰, ¯ÈÒÈÂ ‰�ÂÈÏÚ‰ ˙ÈÏ‡Ó˘‰, Í¯·ÈÂ ÏÚ 

˙ÏÈÎ‡ ‰ˆÓ ÏÚ ‰�ÂÈÏÚ‰ ˙È�ÓÈ‰ ÏÚÂ ‰ÒÂ¯Ù‰, ÏÎ‡ÈÂ ÏÎÓ 
˙Á‡ Ì‰Ó ˙ÈÊÎ, ÔÏ‰Ï„ÎÂ.  
‚Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Â˙Î¯·· ÔÂÂÎÈ , ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Ìˆ‰ .קלג

Í¯ÂÎ·˘.229 

�Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÓ ˙ÈÊÎ ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆ.230 Â ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ .קלד
¯·„‰ ÌÚË· ,Î ÏÂÎ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÂ˘Ó Ì‡Ê ˙Ù‰ ÔÓ ˙È

‡ÈˆÂÓ‰ ‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó˘,231  ÌÂ˘Ó Â‡‰ Â˜ÏÁ�˘È�Â˘‡¯ ÏÚ Ì
‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ ‡ÈˆÂÓ‰ Í¯·Ó ‰ˆÓ ‰ÊÈ‡ ,Â ÔÎ ÏÚ

˙ÈÊÎ Ô‰È˙˘Ó ÏÎÂ‡ , ‰ˆÓ‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡È ÔÙÂ‡ ÏÎ·˘ È„Î
 ‰ÈÏÚ Í¯È·˘"‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ."232  

                                    
שמשבירך על אכילת מצה לא יסיח בדבר , ]א"תעה ס[ע "כמבואר בשו .229

כדי שתעלה ברכת על , שאינו מענין הסעודה עד שיאכל כריכה זו
 .אכילת מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו

 .ע שם"שו .230

 .וכמו שיתבאר להלן, א"ח והמג"כ הב"כ .231

ל "בבהוהנה @@.  להלןוכמו שיתבאר, ט"ב סק"וכן הוא במ, ח"כ הפר"כ .232
, ל"כנ, ח ושאר אחרונים"ב לבאר הדין בשם הפר"ש במ" ציין למ]ה כזית"ד[

, כזיתים בליל הסדר' ז נפקא לן דבר חדש שצריך לאכול ב"והקשה דלפ
 השמש שאכל .]קח[ס "ואדרבה הלא אמרו בש, ולא מצינו זה בשום מקום

ח "להמבואר בפרדהלא , ע"ולכאורה צ. ולא נתפרש יותר מזה, כזית
הוא רק מחמת שנסתפק לנו , מן המצות' טעם הדבר לאכול כזית מכל א

האם , "על אכילת מצה"לאחר מחלוקת הראשונים על איזו מצה מברך 
שהשמש יוצא בכזית ' ש בגמ"כ ממ"וא, על השלימה או על הפרוסה

 וגם מכל הראשונים .דאז עדיין לא היה ספק בדבר, א קשיא מידיל, אחד
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ÂÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,Î¯„Ò‰ Í¯ÂÚ ÔÈ�ÚÏ ‰Ê Ï , ÏÎÂ‡˘ ÔÙÂ‡·Â .קלה
˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ˙Â˙ÈÊÎ‰ È�˘Ì‰ÈÏÚ Í¯È·˘  ,] ˙ÂˆÓ· ˘È Ì‡ ÔÎÂ

 ÂÏ˘Î „ÂÚ Ô˙ÈÏ È„ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÓ ˙ÈÊÎÏ ÔÓ ‰ÊÈ‡ÔÈ·ÂÒÓ‰ 
ÂÓÈÚ˘[ , Ï·‡˙Â¯Á‡ ˙ÂˆÓÓ ÏÎÂ‡˘Î , Â‡ ÔÈ·ÂÒÓÏ Ô˙Â� Â�È‡˘

ÂÏ˘ ˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ËÚÓ ˜¯ , ˙ÂˆÓÓ ÌÈÏÎÂ‡ ˙ÈÊÎ‰ ¯ÂÚÈ˘Â
˙Â¯Á‡ ,�‰ ÌÈÓÚË‰ ÔÈ‡" È�˘ ÏÂÎ‡Ï ÌÎÈ¯ˆ‰Ï ÌÈÎÈÈ˘ Ï
˙Â˙ÈÊÎ.233  

                                                                                  
ל דברכת על אכילת מצה היא "דמאן דס, זכירו הדבר אין ראיהשלא ה

ל דברכת על "ומאן דס, ז אוכל כזית רק מן הפרוסה"ה, על הפרוסה
ורק אנן , ז אוכל כזית רק מן השלימה"ה, אכילת מצה היא על השלימה

לזה , לדידן שחוששין לצאת ידי כל השיטות ונסתפק לנו איזה מהן עיקר
 .ע"וצ. יתות מספקכז' נתחדש לן לאכול ב

ועל הפרוסה , על הראשונה יברך המוציא: ]ל"י ס"פסחי
 פ[ש "זה לשון הרא .233
ומן השלישית יעשה , ואוכלן ביחד מכל אחת כזית, יברך על אכילת מצה

יברך המוציא ועל אכילת , והרוצה לצאת ידי חובת שניהם. 'כריכה וכו
לא נתבאר בהדיא ו. כ"ע. ויבצע מן השלימה ומן הפרוסה כאחד, מצה

ש "ש הרא"ממ, במה שונה עשיית הרוצה לצאת ידי חובת שניהם
ש גם לפני "כזיתות הרי הוא נזכר בדברי הרא' גם ענין אכילת ב. בתחילה

ש "פ מ"הדבר מובן עוביאור @@. ש להורצה לצאת ידי חובת שניהם"מ
 השלימה ,יקח הקערה שהמצות בתוכה כסדר שהניחו: ל"וז, הטור

 ולא יאכל , ויבצע, ויברך על השלימה המוציא,רוסה תחתיהלמעלה והפ
 ויאכל משנים ביחד כזית מכל ,עד שיברך על הפרוסה על אכילת מצה

 הומפני שיש מי שאומר שמברך על הפרוס. 'וכוואם אינו יכול . 'א
 , לכך הרוצה לצאת ידי שניהם, ועל השלימה על אכילת מצה,המוציא

 ,ציא ועל אכילת מצה מיד זה אחר זה ויברך המו,יאחוז שתיהם בידו
, ומבואר מדבריו. כ"ע. ' וכוסיבהי ויאכל בה,כ יבצע משתיהן ביחד"ואח

, הרי ברכת המוציא היא על השלימה] העיקרית[שלפי הדעה הראשונה 
ולכן מברך רק על השלימה , היא על הפרוסה" על אכילת מצה"וברכת 
כ על הפרוסה "שיברך געד , אלא שאינו אוכל ממנה, "ובוצע", המוציא

אמנם . ואז אוכל משתיהם יחד כזית מכל אחת, "על אכילת מצה"
שסוברים שברכת המוציא היא על , הרוצה לחוש לדעת החולקין
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לכן יאחז שתיהם , היא על השלימה" על אכילת מצה"וברכת , הפרוסה

ומברך , ]ולא כמו לעיל שנוטל בברכת המוציא רק את השלימה[בידו 
ולא כמו [,  בלי להפסיק ביניהם בבציעת המצה הראשונהשתי הברכות

ולא בנטילת המצה , ]לעיל שמיד אחר ברכת המוציא בצע את הראשונה
אלא בוצע , ]שהרי היא כבר בידו מלפני הברכה הראשונה[, השניה

כזיתות כזית מכל ' וגם לדעה זו ודאי שאוכל ב. [ואוכל, משתיהן יחד
, ח להקשות"הבוכתב @@]. ום שינוידבענין זה לא ציין הטור ש, אחת

דבשלמא מן , ש הטור שצריך לאכול כזית מן השלימה ומן הפרוסה"עמ
ואין אכילה פחות , שהרי הוא מברך על מצוות אכילתה, הפרוסה ניחא

אבל מאיזה טעם צריך לאכול כזית מן השלימה שבירך עליה , מכזית
אלא [, ות מכזיתואפילו להסוברין שאין מברכין המוציא על פח, המוציא

אבל כאן שאוכל מן , ז כשאוכל רק פחות מכשיעור"מ כ"מ, ]שהכל
ע "ולכו, הרי ודאי ברכתו הוא על כל מה שאוכל בסעודתו, הפרוסה כזית

ל "ח דאפשר דס"ותירץ הב. צ שיאכל כזית מן הפת שבירך עליה דוקא"א
 מ כשיש לו כזית"מ, פ שמברכין המוציא גם על פחות מכזית"להטור דאע

צריך , וכיון שמברך על השלימה המוציא, לכתחילה יברך על כזית
' ח בודאי אכילת ב"לדברי הבז "ולפ@@. ד"עכ. שיאכל דוקא ממנה כזית

וגם אינו אלא באופן שאוכל ממצות , כזיתות אינו אלא ענין לכתחילה
אשר בזה שייכא הסברא שכיון שבירך על , אלו עצמם שבירך עליהם

אבל אם מאיזו סיבה שבעולם , ממנה עצמה כזיתטוב שיאכל , השלימה
אין כל תועלת במה , אינו יכול לאכול כזית מן השלימה שבירך עליה

כ לא יישב כלום "א, ח"דאם היה כן דעת הב[, שיאכל כזית ממצה אחרת
וכל תירוצו הוא מצד , על קושייתו שהרי אוכל עוד מצה מן הפרוסה

ז פשוט "ולפ"]. בירך עליהדוקא מן המצה ש"שיש ענין לאכול כזית 
' גם המסובין שאין די במצות עורך הסדר ליתן להם ב, ח"שלדעת הב

אין כל טעם שיאכלו כזית נוסף , מן הפרוסה' מן השלימה וא' כזיתות א
בהלכות והנה @@. ח"ש הב"דלא הועילו בזה כלום למ, ממצות אחרות

מברך  שבשבת שה]א"קסז ס[ע "א בהגהת השו"בציעת הפת כתב הרמ
מותר , וצריך ליתן מן הפרוסה כזית לכל אחד, אוכל עם כמה בני אדם

: ל" וז]ז"סק[א "וכתב שם המג. לבצוע יותר מכביצה ואינו נראה כרעבתן
דצריך , תעה' וכן משמע ריש סי. לכאורה משמע דחיוב הוא לאכול כזית

י "בגם ה. ולא ראיתי נוהגין כן, ש שם"עמ, זיתים כאחד' לדחוק ולאכול ב
. ל"עכ. מ יש להחמיר לכתחילה"ומ, כתב בשם הרוקח דסגי פחות מכזית
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' ע שצריך לאכול ב"ש השו"א על מ" כתב המג]ז"תעה סק[ובהלכות פסח 

וכן ,  דגם פרוסת המוציא צריך כזית–כזית מכל אחד : ל"כזיתים בזה
ומבואר מדבריו שפירש . כ"ע. א"ש סימן קסז סוף ס"מ' עיי, משמע בטור

, שיש ענין לאכול כזית מן הפת שבירך עליה המוציא, ח" דברי הבכעין
שגם המסובין ששמעו הברכה מפי , א נוסף עוד"בדברי המג, מ"ומ

כדי שיאכלו כזית , א מהם כזית מאותה פת"טוב שיקבלו ממנו כ, המברך
א "גם מדברי המגפ "ועכ@@]. י שומע כעונה"ע[מן הפת שבירכו עליה 

מן "ואינו אלא כשאוכלין ,  אלא ענין לכתחילהשאין זה, עולה בבירור
ש "א כתב כל דבריו כטעם למ"שהרי המג, "הפת שבירכו עליה המוציא

לפי , שהבוצע רשאי לבצוע יותר מכביצה ואינו נראה כרעבתן, א"הרמ
ואם אין יסוד , "מן הפת שבירך עליה"שצריך לחלק לכל השומעין כזית 

אלא מכל , " הפת שבירכו עליהמן"הדבר תלוי באכילת כזית פת דוקא 
ולעולם יבצע הבוצע רק פחות , א"אינו טעם כלל לדברי הרמ, פת שהיא

וגם . [והמסובין יאכלו כזית מפת אחרת, מכביצה כדרכו בשאר זמנים
 להביא מקור להצריך לכתחילה ]ז"א סק"א[ג בתחילת דבריו "ש הפמ"מ

, ת שבירך עליההיינו דוקא כזית מן הפ, אכילת כזית בברכת המוציא
ז "ולפ]. ולא בא לומר טעם עצמי, א"א והרמ"ד המג"שהרי סובב הולך ע

, כזיתות במוציא מצה' א השווה דין הטור דהכא דאכילת ב"אחר שהמג
למה שביאר שם שיש ענין באכילת כזית מן הפת שמברכין עליה 

אינו אלא , דגם דינא דהטור דהכא, כ מבואר מדבריו"א, המוציא
, "מן המצה שבירך עליה"ר נותן למסובין כזית מן השלימה כשעורך הסד

אין טעם שיאכלו כזית נוסף , אבל אם אין די במצות שלו ליתן למסובין
שהרי אין אוכלין , א"ש המג"שלא יועילו בזה כלום למ, ממצות אחרות

. אלא מפת אחרת, "מן הפת שבירכו עליה המוציא"בזה כזית 
דודאי גם פחות מכזית , א" בגליון המג]קסז' בסי[כתב שם ר "והדגמ@@

ובתחילה אוכל פחות , אלא שאם דעתו לאכול יותר, בעי ברוכי המוציא
אין המשך האכילה נגרר אחר הברכה ', מכזית ומפסיק בדיבור וכו

ולא כשאכל בתחילה פחות , והאכילה הראשונה אלא כשאכל כזית
מצה אוכל מיד -שהרי במוציא, ואמנם דבריו לא שייכי גבי פסח. מכזית

ואינו שח בדיבור והפסק כלל , פ ממצה השניה"עכ, לאחר הברכה כזית
ואינו שייך , כזיתות דפסח' כ אין בדבריו ביאור לענין ב"וא, בנתים

שהרי , א"ומזה לכאורה נראה שאין כוונתו לבאר דברי המג. [לעניינו
ר לא שייכי "ודברי הדגמ, מצה-א השוה הדבר לדינא דמוציא"המג
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. א"א באופן אחר מדברי המג"ר מבאר דברי הרמ"ל דהדגמ"אלא צ, התם

א שהבוצע "ש הרמ"ז אינו ביאור כלל למ"דלפ, ב בדבריו"ומיהו עדיין צ
רשאי לבצוע יותר כביצה ואינו נראה כרעבתן לפי שצריך לחלק לכל 

, ר שהטעם משום הפסק לשאר האכילה"דלפי דברי הדגמ, המסובין
ולאו דוקא מן הפת שיבצע , ית מכל פת שתהיהיוכלו המסובין לאכול כז

א "והגרע@@]. ע"וצ. ולמה הוצרך לבצוע יותר מכביצה, הבוצע

א שדקדק "ד המג"כתב להעיר ע, ]קסז' ש
 בסי[ע "בהגהותיו על השו
, מהלכות פסח שיש ענין באכילת כזית מן הפת שבירכו עליה המוציא

דהוא , דהיינו הבוצע, ב"דשם קאמר על בעה, ולכאורה יש לחלק: ל"וז
, כ כזית"ואינו מוציא את המסובין דצריכי ג, בוודאי צריך לאוכל כזית

...  :ל"ויש שרצו להגיה שצ, ורבים נתקשו בכוונת דבריו. ל"עכ. ע"וצ
ז תהיה כוונתו "ולפ. כ לכזית"את המסובין דצריכי ג" ואיני מוצא"

ריך כזית מן צ" הבוצע"אלא ש, דאין מקור מדיני פסח, א"להקשות להמג
פ שלא "ואע. [צריכין כן" המסובין"ולא מצינו שגם , הפת שבירכו עליה

א בדיני פסח שאין הבוצע צריך ליתן "נתפרש מנין פשיטא ליה להגרע
ל "מ י"מ, א"עד שיקשה מזה לדברי המג, כזית ממצות שלו למסובין

א "א להוכיח משם כהמג"וא, א דגם אין ראיה להיפך"שהקשה להמג
יש ושמא @@]. ובין צריכין לאכול כזית מן הפת שבירכו עליהשגם המס

א שצריך כזית "דהנה אם לא נימא כהמג, א"לפרש כוונת דברי הגרע
פ "שאע, תהא הסברא בזה, א מן המסובין מהפת שבירכו עליה"לכאו

מ די באכילת כזית מפת זו "מ, שיש ענין באכילת כזית לברכת המוציא
א מהם "צ שתהיה אכילת כזית לכאו"וא, י הבוצע והמסובין יחד"ע

ואין האכילות , א שאינו כן"דמה שחידש המג, א"ולזה כתב הגרע, בנפרד
, א"א שהבוצע צריך ליתן כזית לכאו"ובזה פירש דברי הרמ, מצטרפות

אין לזה ראיה מדיני , כ אינו נראה כרעבתן אם יבצע יותר מכביצה"וע
ע מן השלימה "זית בפפ שמצינו שם שהבוצע צריך לאכול כ"שאע, פסח

, ואין מצרפין אכילתו עם אכילת המסובין, ]מלבד כזית דאכילת מצה[
מצד מצות , היינו טעמא משום דשם גם המסובין צריכין כזית בפני עצמם

אבל במקום , ועל כן אין מצטרפת אכילתם עם אכילתו, אכילת מצה
כילתם שפיר מצרפינן אכילתו וא, שאין המסובין מחוייבין לאכול כזית

בין , מ"ומ]. ע בזה"ועדיין צ. [לשיעור אכילת כזית מן הפת שבירכו עליה
א מבואר שאין "ס מדברי הגרע"סו, ל"ובין אם נפרש כהנ, אם נפרש כך

כזיתים ' ע בהלכות פסח שום מקור להצריך אכילת ב"מדברי הטושו
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דהנה , ע בזה"ד השו"כתב עח "ובפר@@. להמסובין ממצות אחרות

שיטול , ש הטור בסוף דבריו"ופן הברכה והבציעה רק כמע כתב א"השו
לעיל בדברי ' עי[, ויבצע מהם רק לאחר שתי הברכות, שני המצות יחד

שהרי בדבריו , א מהם"ע שיאכל כזית מכ"ז ניחא שכתב השו"ולפ, ]הטור
בזה בא לחוש לדעת הסוברים שברכת המוציא על הפרוסה וברכת על 

להכי אוכל כזית מן השלימה וגם כזית ואמטו , אכילת מצה על השלימה
שמא ברכת על אכילת מצה , משום שחושש לשני השיטות, מן הפרוסה

ש הטור בשם "אבל למ. ושמא היא על השלימה, היא על הפרוסה
שברכת המוציא על השלימה וברכת על אכילת מצה , ש בתחילה"הרא

ית מן הלא אחר שאוכל כז, כזיתים' כ למה ליה למיכל ב"א, על הפרוסה
ח "כ הב"ש שדחה מש"וע. [צ כזית גם לברכת המוציא"הפרוסה שוב א

פ לכתחילה גם באופן זה צריך לאכול כזית מן הפת שבירך עליה "דעכ
. פ שיש לו"דהלא גבי כרפס לא הצריך הטור שיאכל כזית אע, המוציא

, ח דנראה לו לומר"וכתב הפר]. א"ולכאורה היא קושיא גם לדברי המג
וכיון שהוצרכו לומר שיאכל מן הפרוסה , ש לא נחתי להכי"דהטור והרא

וסמכו על המבין שדבר ידוע , כזית' קיצרו וכתבו שיאכל מכל א, כזית
מ אנן לדידן אוכלין כזית "ומ. צ כזית לברכת המוציא"הוא שבאמת א

משום שיש ספק אם ברכת על אכילת מצה היא על השלימה , משניהם
ולא מצד , מצד מצוה מצה[שניהם כזית כ אוכלים מ"וע, או על הפרוסה
ש "ח בביאור דברי הרא"כ הפר"שמש, אמת-והן@@]. ברכת המוציא

] א"והמג[ח "ק לדברי הב"ומאידך גם משה, והטור לכאורה הוא דוחק רב
א כתב "ר יצחק ברכה שליט"ובספר ברכת יצחק לח. היא קושיא אלימתא

ה לאכול כזית ש והטור מתחיל"ש הרא"דגם מ, בזה דאולי יש לדחוק
ש "אלא שהחילוק בין מ, השיטות' ח ב"הוא כדי לצאת יד, משתי המצות

. ועיין. כ הוא לענין אחיזת המצות והבציעה"ש אח"ש בתחילה למ"הרא
הכזיתים היא ' דלדידן טעם אכילת ב, ח"מבואר מדברי הפרמ "ומ@@

האם על , "על אכילת מצה"ז יוצא מן הספק על מה בירך "משום שעי
ש "שאינו רק ענין לכתחילה כמ, ולדבריו נמצא. ה או על הפרוסההשלימ

אלא הוא , א לאכול לכתחילה כזית מן הפת שמברך עליה"ח והמג"הב
. כדי לצאת מן הספק על מה בירך ברכת על אכילת מצה, מחויב יותר

שאין הטעם שייך אלא , פ פשוט שגם מדבריו מבואר בבירור"ומיהו עכ
אבל באם מאיזה סיבה שבעולם , ך עליהםכשאוכל מאותם מצות שביר

משום , כזיתות ממצות אחרות' אין תועלת שיאכל ב, א לאכול מהם"א
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כזיתות ' ואמנם ענין זה שיאכל ב. ל כלל"שבזה לא יצא מן הספק הנ

אם יטלו מצות , אלא גם להמסובין, אינו דוקא להבוצע, משני המצות
ל על מה בירכו על "פק הניצאו מן הס, משל הבוצע ויאכלו כזית מזו ומזו

פשוט שאין טעם , אבל אם אין במצות שלו כדי ליתן להם, אכילת מצה
. ל כלל"שבזה לא יצאו מן הספק הנ, כזיתות' שיאכלו ממצות אחרות ב

ח אכילת כזית מן השלימה אינה "שלדעת הב, ז בקצרה"מכוהעולה @@
 אם הוא ולא נזכר בדבריו, מדין ברכת המוציא על כזית, אלא לכתחילה

א "ולדעת המג]. אפילו כשאוכלים ממצות עורך הסדר[כ להמסובין "ג
אבל בדבריו נתבאר שהוא , כזיתים' כ זהו הטעם לאכול לכתחילה ב"ג

ז "א נחלק ע"והגרע. ובלבד שאוכלים ממצות עורך הסדר, גם להמסובין
ח הוא "ולדעת הפר. כזיתים אלא לעורך הסדר' צ ב"שאפילו באופן זה א

ויש ספק על " על אכילת מצה"כול כזית מן המצה שבירך עליה כדי לא
ז באופן "ומיהו כ, ולדבריו ודאי דגם המסובין צריכין לנהוג כן, איזה בירך

, וכמבואר, כ אין בזה שום תועלת"דאל, שאוכלין ממצות עורך הסדר
 .כזיתים ממצות אחרות' ולא מצינו בכל זה שום טעם להצריך אכילת ב

פ שנתבאר שעיקר הדין ששיעור כזית "דהנה אע,  אות יבו"צ פט"אול .234
מ "מ, ]צ במבוא הספר ענ! ג"בזה באול' עי[, ק" סמ29-שהם כ, פחות מעשרים גרם

ש "וכמ, צריך להחמיר בדאורייתא, מאחר ויש חולקים להכפיל השיעור
לים ז שאוכ"כ עי"וא, ]ש
 אות יח[צ " ובאול]ה של רביעית"ג ד"רעא סי' סי[ל "בבה

צ " אול-ח של כזית אחד גדול "ע יד"כזיתים רגילים הרי יצאו לכו' ב
 שכתבו דנראה לומר ]ש
[ע במבוא הספר "וע. ו אות יב בביאורים"פט

, כזיתים' ע לכתוב בסתמא שיש לאכול ב"דמשמיא זכו ליה למרן השו
כדי שאף אם נאמר שנתקטנו , ב עורך הסדר"אף שאין זה אלא לבעה

ז פשוט "ולפ. [ע"ח לכו"כזיתים ויצאו יד' מ יאכלו הכל ב"מ, השיעורים
אבל אם , שכוונת הדברים כשאוכלים שני כזיתות מן השיעור הקטן
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' צ להכפילו שוב ולאכול ב"ודאי א, ע"אוכלים שיעור כזית מרווח לכו

 ].כזיתות

ד הסוד יש ליקח המצות שאוכלים "וכתבו הטעם לפי שע, צ שם"אול .235
ונראה כוונת . ק קיז"ח וס"ח תעג סקנ"וציינו לכה, מקערת ליל הסדר

, פ הסוד בשלושת המצות"לפי מה שמבואר שם סדרי הרמזים ע, הדברים
ואופן , ד הסוד שדוקא מצה האמצעית נחצית לשנים"ובביאור הטעם ע

וגם סדרי . מצות' י מי שיש לפניו ג"ז אינו נעשה אלא ע"וכ', חצייתה וכו
העליונה , ודרים שם לפי סדר המצותהכוונות באכילת הכזיתות מס

שאוכל מן המצות , ומשמע שאינם אלא באופן זה, והשניה והשלישית
אבל במצות אחרות אינו , שאז הם עליונה ושניה ושלישית, שבקערה

מצות ' כ אם יוכלו לסדר לפני כל אחד ואחד מן הגדולים ג"ע. מתקיים
 .מה טוב

ואמנם היו שלשה : ל" וז]י הפסחמדרוש' דרוש ה[כמבואר בשער הכוונות  .236
 ,כנודע', ו' ו'  או ו',י'  או ד',ו'  או ד:ציורים' יש בה ג'  לפי שאות ה,מצות

 והנה כנגד ציור ].ל"הנ[זו שבשם אלהים '  הם בה,ושלשה ציורים אלו
'  שיעור כזית שהוא י,אנו בוצעין המצה העליונה להמוציא -י "ד

וכנגד .  כמו שיתבאר,'א סוד ד וכזית מן המצה הפרוסה שהי,שלימה
יהיה '  וצריך שהחלק הא,'אנו בוצעין מצה האמצעית לב -ו "ציור ד

 'ו' ו'  וכנגד ציור ו.'יהיה יותר קטן כנגד ד' והחלק הב' יותר גדול כנגד הו
 שהיא רמז אל שלשה ,תאנו עושים זכר למקדש כהלל במצה שלישי -
כלים ממצות אחרות יש ענין שגם כשאו, ונראה מזה. ל"עכ. כריםו הנז"וו

. דלא נראה שיהיו הכוונות רק לעורך הסדר ולא לאחרים, בשני כזיתות
דהלא , מצות' ומיהו הנה כוונת הבציעה ודאי היא רק למי שיש לפניו ג[

אלא שהכוונה נעשית , מצות אינן בוצעין' שאר המסובין שאין לפניהם ג
: ל" כתב וז]ר אות כח"צו ש' פ[ח "רבינו הבאוהנה @@]. ע"וצ. י עורך הסדר"ע

בין אנשים ובין , גם אכילת כל ארבע כזיתות של מצה יהיו בהסיבה
כזיתות הוא ' ונראה שחשבון ד. כ"ע. בין הגדולים ובין הקטנים, הנשים

ח דגם "ש הבא"וממ, באפיקומן' בכורך וא' וא, שני כזיתות במוציא מצה
' כל היו אוכלים דמשמע שה, כזיתות' הנשים והקטנים מסיבין בד
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ב כדי ליתן לכל המסובין "ולא חילק אם יש במצות שלפני בעה, כזיתות

' ומשמע דבכל גווני אוכלים ב, כזית מן העליונה וכזית מן התחתונה
כזיתים אלו ' בעיקר מה שנזכר ענין ב, ואמנם. כזיתים במוציא מצה

, ןמצות מעישרו' שהיה דרכם לעשות ג, ביארו בזה, בדברי הפוסקים
ומשום כן לא הזכירו , ודוקא בשיעור חלה אסור ללוש, א"וכמבואר ברמ

לפי , ב עורך הסדר ולא במסובין"הפוסקים דדין זה אינו נוהג אלא בבעה
ובמנהגי [, כזיתים גם לכל המסובין' כ היה במצות אלו שיעור ב"שבד
מן השלימה "שהיה מחלק להמסובין ,  מבואר כן בהדיא]ז"י סי"פ[ס "החת

ח "אמנם בעירו של רבינו הבא, ]כזית מכל אחת" הפרוסה שבירך עליהםו
ז "ולפ, כ עבות וגדולות"לא היה המנהג לאפות מצות כ] כפי ששמענו[

נראה מזה דגם כשאין , כזיתים' אחר שמשמע מדבריו שאוכלים ב
כזיתים ' פ אוכלים ב"עכ, המסובין אוכלים ממצות של עורך הסדר

' ח מהו חשבון ד"לא נתבאר בדברי הבאהנה אכן @@. מצא-במוציא
' כ ה"כ נמצאו סה"וא, כזיתות באפיקומן' ולקמן כתב שאוכלים ב, כזיתות
ש תחילה "וממ, באפיקומן' וב, בכורך' וא, מצה-במוציא' ב, כזיתות

, כזיתות' נראה שלא היו הכל אוכלים ה, כזיתות' שהכל צריכין להסב בד
ים והקטנים אכלו רק כזית אחד ויש לדון אם הנש. כזיתות' אלא רק ד
כזיתות ' שאכלו ב, או להיפך, מצה-כזיתות במוציא' וב, באפיקומן
, לפי שאינם עורכין הסדר[מצה -ורק כזית אחד במוציא, באפיקומן

, ח בזה"כזיתות ממצות אחרות אין תועלת לא לטעם הפר' ובאכילת ב
שכיון , ר שמסתבר יותונראה@@]. ל"וכנ, א בזה"ח והמג"ולא לטעם הב

ולא נזכר , שהכזית השני של האפיקומן אינו אלא למצוה מן המובחר
, ע"ונזכרו בשו, מצה הם יותר מדינא-כזיתות של מוציא' וב, ע"בשו

' היינו ב, כזיתות' ח שהיו הנשים והקטנים אוכלין ד"כ הבא"דמש
שמשמע , ל"כ נמצא כהנ"וא, באפיקומן' בכורך וא' וא, מצה-במוציא

. פ שאינם עורכי הסדר"מצה אע-כזיתות במוציא'  אוכלין במדבריו שהיו
ח מן הכלל רק זקן "כזיתי אפיקומן הוציא הבא' פ שלענין ב"שאע, ל"וצ[

מ גם הנשים והקטנים לא "מ, כזיתות' או חלוש מאד שקשה לו לאכול ב
, מצה-כזיתות במוציא' אבל היו אוכלים ב, כזיתות' היו אוכלים שם ב

שכתבו ויש @@]. ע"וצ. ו הפוסקים לא שייכי בהופ שהטעמים שכתב"אע
, ]]ס קל"ב ס"ח[ת התעוררות תשובה "בשו' עי[כזיתים ' טעם אחר שיאכלו ב

וכזית אחר , לשם מצות אכילת מצה' א שצריך לאכול כזית א"לפי שי
ז יש טעם "ולפ, לפי שאין עושין מצוות חבילות חבילות, ט"לשם סעודת יו
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אמנם מדברי . מצות אחרות שאינם מן הקערהכזיתות גם ב' באכילת ב

, אלא מצד הספק במה יוצאין, כזיתות' מרן מוכח דלא מפני זה הצריך ב
ולא הורה , מן השניה' מן העליונה וכזית א' שהרי הורה לאכול כזית א

לא הביאו כטעם , ז שכתב טעם זה"והט. [כזיתות סתמא' לאכול ב
וגם ]. ש היטב"ע, "יחד"אכילתן אלא כטעם לצירופן ו, כזיתות' לאכילת ב

מוכח , ח שכתב הטעם מצד שיש ספק באיזה מצה יוצאין"מדברי הפר
כ "ח דמש"ואם נפרש בבא. [כזיתות' דבלא זה לא היה מצריך לאכול ב

מצה רק כזית -הוא מפני שאכלו במוציא, כזיתות' שהמסובין אכלו ד
, מוכח, ]תכזיתו' דכלפיהם לא שייכי טעמי הפוסקים שיאכלו ב[, אחד

מצה מצד -כזיתות במוציא' ל כסברא זו להצריך ב"ח לא ס"דגם הבא
ודוקא בליל הסדר שחל בשבת כתב , שאין עושין מצוות חבילות חבילות

, לכבוד שבת' ששם הוסיף כזית א, כזיתות' שיאכלו ה] בספרו הוד יוסף[
, במוציא מצה' והם א, כזיתות' ומשמע דבשאר שנים שחל בחול די בד

 שכתב ]כלל טל' כללי
 מערכת א[ח "ועיין עוד בשד]. באפיקומן'  בכורך וב'וא
המצוות ' דלא שייך האי דינא דמצות חבילות חבילות אלא בעושה ב

וכן יש . שעולה לשני מצוות אין חשש' אבל בעושה מעשה א, בבת אחת
ח מצה בחלה " שהכהנים יוצאין יד.]לח[בפסחים ' ש בגמ"להוכיח ממ

ולא , ]ומברכין עליה[פ שאכילת תרומה היא מצות עשה " ואע,ובתרומה
בדפי : יב[ן בסוכה כתב "הרוהנה @@. חשיב דעושין מצוות חבילות חבילות

ט הראשון של פסח מדכתב "דש הכתוב בלילי יוימה שח: ל" וז]!"הרי
ט " דאילו מדין יו, היינו לחייבו בדין מצה ראויה,"בערב תאכלו מצות"

ל "דלא ס, ונראה מזה. כ"ע.  אפילו במצה עשירה, פתיוצא בכל שהוא
דאז ניחא , ט"מדין מצה וכזית נוסף מדין אכילת יו' להצריך כזית א

שהוצרך הכתוב ללמד חיוב נוסף לאכילת כזית מצה מלבד כזית 
ט היה רשאי לצאת "ן דלאכילת יו"ש הר"ל מצד מ"ואצ, ט"דאכילת יו

דאשמועינן הלכה לאכול , ן"ש הר"ותירוץ זה עדיף ממ[, במצה עשירה
ואמנם . ל הכי"ן מוכח דלא ס"ומדלא תירץ כן הר, ]כזיתות בכל אופן' ב

דדינא דאין עושין מצות חבילות חבילות אפשר שאינו מן , יש לדחות
, כזיתות נפרדין' כ מדין תורה אין להצריך ב"וא, אלא מדרבנן, התורה

לפי , ומיהו@@. כןן "כ לא תירץ הר"וע, ולא יתכן שיבוא הפסוק לזה
ט "כ גם ביו"א, כזיתות' כ בעינן ב"סברא זו דאין עושין מצוות חבילות וע

וכזית שני מצד , ט"מצד יו' להצריך כזית א, ראשון של סוכות נימא כן
, ט בסוכה"ואם נאמר דשם המצוה לאכול את אכילת היו[, אכילה בסוכה
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,  ÁÙ�· ‡Â‰ ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Î-30 ÓÒ"˜ÌÈÓ ,237ÔÎ ÏÚÂ  .קלז
 ˙Â˜„‰ ˙ÂˆÓ· ˙Â˘·È‰˙ÂÈÂˆÓ‰,˘È  Ì‚ ˙ÈÊÎ ÁÙ� ¯ÂÚÈ˘ 

· Ï˜˘ÓÎ Ï˘-20Ì¯‚  ,˙ÂÎ¯‰ ˙ÂˆÓ·Â , ‡Â‰ ˙ÈÊÎ ÁÙ� ¯ÂÚÈ˘
Î Ï˜˘Ó·-30Ì¯‚  .ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ËÚÓ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È¯ÂÚÈ˘‰ ÏÚ  ,

Û¯ËˆÓ Â�È‡ ÌÈÈ�È˘‰ ÔÈ· ¯‡˘�‰˘ ÈÙÏ.238 

ÏÂÎ‡Ï ˘È '˙ÈÊÎ‰ÌÈ„ÁÈ·  , ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï ‡Ï˘ È„Î · .קלח
˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ˙Á‡ ÌÂ˘Ï ‰Î¯·‰,239 ‚ ÚÏ·È˘ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰Â" Î

                                                                                  
ובודאי לא , ]ט ממצה"דמצוה לאכול את אכילת היו, ל גם בפסח"כן י

ן שם בהמשך דבריו "הנה הר, ואדרבה. לישתמיט שיוזכר הדבר בפוסקים
ט ראשון של סוכות גמרינן דחייב לאכול בסוכה שיעור "כתב שביו

ט היה רשאי לאכול אכילת עראי חוץ "דאילו מצד יו, המחוייב בסוכה
אלא : ן"וסיים הר, ועתה למדנו שמחוייב לאכול אכילת קבע, לסוכה

 מה התם בכזית , לגמרי גמרינן מיניה,יון דגמרינן מחג המצותא דכ"שי
גם למעשה ההוראה בליל סוכות , ומבואר שלדעה זו. אף הכא בכזית

 .ועיין. ולא חיישינן לומר דהוי מצוות חבילות חבילות, דסגי בכזית אחד

 30והיינו שימדוד בכלי שיעור , ל הם בנפח ולא במשקל"דכל שיעורי חז .237
ויפרר לתוכו מצה עד אותו השיעור , וירוקן המים מן הכלי, ק מים"סמ

 .ואותה הכמות היא שיעור כזית, שהיה בו מים

ם שיעור כזית הוא " דלדעת הרמב]ענ! א אות ז[ג "צ ח"במבוא לאול' עי .238
הוא חצי ' ולדעת התוס, שהוא כששה דרהם, שליש ביצה בקליפתה

 3.2רהם טורקי הוא ואחר שכל ד,  דרהם6.75-שהוא כ, ביצה קלופה
השיעור ' ולדעת התוס,  גרם19-ם השיעור כ"נמצא דלדעת הרמב, גרם

ורק לענין מצה , ם"ע שהעיקר כדעת הרמב"ודעת מרן השו.  גרם21.5
פ שאין לזוז מדברי מרן "ואע. 'שהוא מדאורייתא החמיר כדברי התוס

, מ המצות הדקות המצויות משקלן קל ביחס לנפחן"מ, בזה לענין מצה
 גרם כבר יש 20-ואם טוחנים אותם ללא האוירים נמצא שבפחות מ

, ובלבד שלא יצמצם, ועל כן בשיעור זה סגי, ק" סמ29-שיעור קרוב ל
 .מחמת מה שנדבק בין השינים

 .ו"צ סק"ח ושעה"ב סק"א ומ"ע תעה ס"שו .239
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‰È�˘˙Á‡ ˙·· Ì.240  ÏÈÁ˙È˘ Ì„Â˜ ·ËÈ‰ ÒÚÏÈ˘ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â
ÚÂÏ·Ï ,Á‡Â" ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÁÙÏ ÔÎ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ Î40Ï Ì¯‚  È�˘

ÌÈ˙ÈÊÎ‰. 

ÚÂÏ·Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡ '„ÁÈ ÌÈ˙ÈÊÎ‰ , ˙ÂÁÙÏ ÌÒÈ�ÎÈ · .קלט
„ÁÈ ÂÈÙÏ ,˙Á‡ ˙·· ÂÓˆÚ È�Ù· ˙ÈÊÎ ÏÎ ÚÏ·ÈÂ.241  È‡„Â· ‰ÊÂ

ÚÂÏ·Ï ÏÈÁ˙È˘ Ì„Â˜ ·ËÈ‰ ÒÚÏÈ Ì‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ ,ÚÏ·ÈÂ 20 
‚Ì¯˙Á‡ ˙·· .242  

ÁÈ ÌÈ˙ÈÊ È�˘Î ÂÈÙÏ ÒÈ�Î‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡ , ÌÈ„˜È„ .קמ
 ÏÂÎ‡Ï Ï˘ ˙ÈÊÎ"‡ÈˆÂÓ‰"‰ÏÈÁ˙  ,Á‡Â" Î ÏÎ‡È Ï˘ ˙ÈÊÎ

"‰ˆÓ".243  

Á‡ ˙·· ˙ÈÊÎ ÚÂÏ·Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡ , Ì‚ „·ÚÈ„· ‡ˆÈ˙  .קמא
ËÚÓ ËÚÓ ÚÏ· Ì‡ , „ÚÂ ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ‰‰˘ ‡Ï˘ „·Ï·Â

Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰ÙÂÒ.244 ÂÏ˘ ÔÓÊ‰Â ÔÓ Â�È‡ ÒÚ
ÔÂ·˘Á‰,245  ÏÎÂÈ˘ ‰Ó ÏÎ ‰ÏÈÁ˙ ÒÚÏÈ˘ Ï„˙˘È ÔÎ ÏÚ

ÂÈÙ· ˜ÈÊÁ‰Ï ,Á‡ ˜¯Â"ÚÂÏ·Ï ÏÈÁ˙È Î , ÔÓÊ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ È„Î
Ó ÏÈÁ˙È ÔÓÊ‰ ÔÚÏ·˘. 

 Â˜„ Ú·¯‡Î Â·˘ÂÁÏ ˘È Ò¯Ù ˙ÏÈÎ‡ È„Î ¯ÂÚÈ˘,246˙ .קמב

                                    
 .ו אות יג בביאורים"צ פט"צו אות לד ובאול' ר פ"ח ש"בא' עי .240

 .ט"ב סק"מ .241

 .צ שם"אול .242

יתפרש בדברי , היינו להכניס לפה' ביחד'ב ד"ולפירוש המ, ע"ה בשו"כ .243
כ "יכניס האחד וילעס ויבלע ואח, ע שאם אינו יכול להכניסם יחד"השו

 .יכניס השני

 .ט"ב סק"מ .244

 .צ שם"אול .245

 .ג במבוא הספר ענף ד"צ ח"באול' עי .246
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Â· ‰ÏÂÁ Â‡ Ô˜Ê ÂÏÎ‡È˘ Ï˜‰Ï ˘È˙Â˜„ ˘˘ ÍÂ˙.247 

 Ì‡ Ì�È‡ ÌÈÏÂÎÈ ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÓ‰ ‡Ï‡ Ú"È ‰˙�ÈÁË .קמג
ÙÏÌÈ¯Â¯È, Â‡ Ú"È ‰˙ÈÈ¯˘ ÌÈÓ· ‰ÎÎ¯Ï, ·ËÂÓ Â�ÁËÈ˘ 

ÌÈ¯Â¯ÈÙÏ ‰Â¯˘È˘Ó ÌÈÓ·,248 ÂÏÎÂÈÂ Ï˜‰Ï ˙Â˙˘Ï ÌÈÓ ¯Á‡ 
ÌÈ¯Â¯ÈÙ‰ È„Î Ï˜‰Ï ÏÚ ‰ÚÈÏ·‰. 

¯˘‡Ú ‰ˆÓ‰ ÏÂÎ‡Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ Ì‚ Ì‡"‰˙�ÈÁË È , ÔÈ .קמד
‰ÎÎ¯Ï ÌÈÓ· ‰·ÈË¯‰Ï , ‰·Â¯Ó ÔÓÊ ‰˙Â¯˘Ï ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ Ï·‡

ÌÈÓ· .ÈÓÁ· ‰˙Â¯˘ÏÓ ÂÚ�ÓÈ ¯˘Ù‡ Ì‡ÂÈ‰˘ ÔÔ‰· ˙„ÏÂÒ „ 
ÂÏÈÙ‡È�˘ ÈÏÎ·  ,ÏÏÎ ˜¯Ó· ‰Â¯˘È ‡Ï ÔÎÂ.249  ‰ÏÈ·Ë‰ÏÂ

˙ÂËÈ˘Ù· ÔÈÏÈ˜Ó ˘È „ÈÓ ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÌÈÓ·.250 

' ·, Ò‰ ÏÈÏ· ÌÈ˙ÈÊÎ ‰˘ÓÁ ÏÂÎ‡Ï ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„¯ .קמה
‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· ,‡Â 'Í¯ÂÎ· ,·Â 'ÔÓÂ˜ÈÙ‡· . Ì�È‡˘ ‰ÏÂÁ Â‡ Ô˜ÊÂ

· ÏÂÎ‡Ï ÌÈÏÂÎÈ '‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· ÌÈ˙ÈÊÎ ,·Â 'ÓÂ˜ÈÙ‡· ÌÈ˙ÈÊÎÔ ,
· ÂÏÎ‡È˘ ÛÈ„Ú‰Ï ·ËÂÓ ' ¯˘‡Ó ‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· ÌÈ˙ÈÊÎ‰

· ÂÏÎ‡È˘ 'ÔÓÂ˜ÈÙ‡·˘ ÌÈ˙ÈÊÎ‰ .ÌÈÏÂÎÈ Ô�È‡ ‰Ê Ì‚ Ì‡Â ,
‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· Ì‚ „Á‡ ˙ÈÊÎ ˜¯ ÂÏÎ‡È .‚ ˜¯ ÂÏÎ‡˘ ‡ˆÓ� '

ÌÈ˙ÈÊÎ ,‡ '‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· ,‡Â '‡Â Í¯ÂÎ· 'ÔÓÂ˜ÈÙ‡· . Ì‚ Ì‡Â
ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ‰Ê ,‡ ˜¯ ÂÏÎ‡È '‡Â ‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· 'ÔÓÂ˜ÈÙ‡· .

„·Ï· „Á‡ ˙ÈÊÎ ˜¯ ÏÂÎ‡Ï ÔÈÏÂÎÈ Ì‡Â , ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÏÎ ÂÏÎ‡È

                                    
 .ש"ע, ו אות יג"צ פט"אול .247

ב שכשמפרר דק דק הרי ברכתה המוציא וברכת " סיי תסא"בברכ' עי .248
, שבזה התירו הפוסקים רק מדוחק, כ זה עדיף מלהשרותה"וע, המזון

להלן בדיני ' עי, שאם שהתה במים עד שמתלבנים נעשית ברכתה מזונות
 .מ בזה"חוה

 .כ"ב סק"ובמ, ד שאין יוצאין במבושלת שנימוחה"ע תסא ס"בשו' עי .249

 .א חולק"ב שהמג"צ סקל"ע בשעה"וע, ם רבינו מנוחח בש"ב סקי"במ' עי .250
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‰ˆÓ ‡Ï· , ‰Î¯· ‡Ï· ÌÈ„È ÂÏËÈ ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ˙Ú·Â] ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
‰ˆÈ·Î ÔÈÏÎÂ‡[ , ˙ÈÊÎ ÂÏÎ‡ÈÂ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚÂ ‡ÈˆÂÓ‰ ÂÎ¯·ÈÂ

‰·ÈÒ‰·.251 
ÏÁ˘ ÁÒÙ ÏÈÏ ,‡·‰ ·˙Î" ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ „„ˆÏ Á ·˘·˙ .קמו

ÛÒÂ� ‰ˆÓ ˙ÈÊÎ ,ÏÁ˘Î ÌÈ�˘ ¯‡˘· Â·ÂÈÁÓ ¯˙ÂÈÏÂÁ ÌÂÈ·  ,
˙·˘· ˙Ù ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ È„Î , ¯ËÙ� ÔÈ‡Â

ÁÒÙ‰ „Â·ÎÏ ‰ˆÓ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡˘ ‰Ó· , ˙ÂˆÓ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡˘
˙ÂÏÈ·Á ˙ÂÏÈ·Á] .˙·˘· ÏÁ˘ ˙ÂÎÂÒ ÏÈÏ· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â.[252 

Ú‡"‰ˆÓ ˙ÈÊÎ· ‡ˆÂÈ ÔÈ„‰ ÔÓ˘ Ù ,È"˘ ‡ ÛÈÒÂÓ˘ ÏÎ .קמז
 ‰¯ÂÓ˘ ‰ˆÓ ÏÂÎ‡ÏÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó‰ , ÈÂ·È¯ ¯„‚· ‡Â‰˘

ÔÈ¯ÂÚÈ˘·.253  ÔÎÂÂÓ ˜„˜„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"Ó ‰ ÔÂ˘Ï

                                    
ומכתבי , ו אות יד"צ פט"ובאול, ו"ה וסק"ג וסק"ב סק"ע תפב ובמ"שו' עי .251

 .תלמידים

בקונטרס תורה לשמה שבסופו , א"ח זיע"ה בספר ידי חיים לרבינו הבא"כ .252
 דינא  שכתב דלא שייך האי]כלל טל' כללי
 מערכת א[ח "ועיין בשד. ]סימ  כב[

אבל בעושה , המצוות בבת אחת' דמצות חבילות חבילות אלא בעושה ב
' ש בגמ"וכן יש להוכיח ממ. שעולה לשני מצוות אין חשש' מעשה א
פ "ואע, ח מצה בחלה ובתרומה" שהכהנים יוצאין יד.]לח[בפסחים 

ולא חשיב דעושין , ]ומברכין עליה[שאכילת תרומה היא מצות עשה 
 .ע"וצ. לותמצוות חבילות חבי

 שכתב שנכון להסב גם במה שאוכל שאר מצות ]תעג' סי[ח "בדברי הב' עי .253
ה "וכ, בשלחן עורך משום דכל מה שאוכל בלילה הזה הוא מצוה דמצה

ומיהו לכאורה . ל מפראג"פ פרנק בשם מהר"במקראי קודש להגרצ
, דמדאגבהיה נפק ביה' דהנה גבי נטילת לולב אמרו בגמ, ב"הדברים צ

המינים עוד זמן במשך ' שמע שאינו מקיים עוד מצות עשה בהחזקת דומ
 להודיעך :]מא[בסוכה ' ז בגמ"ש ע"וכמ, ואינו אלא מחיבוב מצוה[, היום

, זריזין מקדימין למצוות' ד לשון הגמ"והוא ע, כמה היו זריזין במצוות
וכן מבואר בהדיא בלשון . ת"ולא עיקר המצוה מה, שהוא לשון מעלה

שהוא , ]שצו' סוכה עמ' הל[ ובמנהיג ]קמט' לולב עמ' הל[גיאות ץ "הרי
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והיאך גבי מצה נחדש שיש מצות , ]להודיענו כמה מצוות חביבות עליהן

 כתבו .]לח[בקידושין ' דהנה בתוס, ועוד. עשה נוספת בכל כזית וכזית
ע דאכילת מצה ודחי "ליישב קושית הירושלמי למה אין אומרין אתי מ

ואם נימא דיש , ל גזירה כזית ראשון אטו כזית שני"משום די, שת דחד"ל
ועוד דהדבר פשוט שלא . מאי איכא למיגזר, מצות עשה גם בכזית שני

ע של "ש פעמיים בבוקר אחד מקיים פעמיים מ"ניתן להיאמר שהקורא ק
ולא נתבאר מה , אזלא לה, א וקיים המצוה"אלא כיון שקרא פ, ש"ק

והיאך גבי מצה איכא , מצות אכילת מצהש ל"החילוק בין מצות ק
ע נוספת דאכילת מצה בלילה "למימר דבמה שאוכל עוד כזית מקיים מ

א "ואין אנו דנים לשיטת הגר. [אשר כבר נתקיימה על ידו, הראשון
ע "אלא מצד מ, דאיכא מצוה קיומית באכילת מצה בכל שבעת הפסח

 כתב ]תמח' יח ס"או[ נזר-ובאבני@@]. דאכילת מצה בלילה הראשון
כי " דרבא הוה שתי חמרא במעלי פסחא :]ברכות לה[' לדקדק מלשון הגמ

, דיש מצוה גם בשאר אכילות מלבד כזית ראשון, "היכי דניכול מצה טפי
ה "ורק מש, ופירש דגם בנטילת לולב יש קצת מצוה באחיזתו כל היום

 פרנק פ"שכבר כתב בזה הגרצ, ב רב"וראייתו צ. הותר להם הטלטול בזה
דגם אם , ל"ועוד י. פ שיאכל לתיאבון יותר" דיל]ב' א סי"ח ח"או[ל "זצ

מ מה מקור יש בזה שהיא "מ, כפשוטו דיאכל עוד מצה' נדקדק לשון הגמ
ולהכי , הלא די אם נאמר שיש בזה ראיה לחיבוב מצוה, ע דאורייתא"מ

 כ"כ דגם בלולב הוא קצת מצוה ואל"ומש. ותו לא מידי, נהג רבא בזה
ש "וע[, מ"ט ולא בחוה"מנא לן דאיירי התם ביו, היה בזה איסור טלטול

 שכתבו לחלק .]טל[בסוכה ' עוד בתוס' ועי]. 'דקתני נכנס לנחם אבלים וכו
לבין מצות לולב , בהדיא בין מצות ציצית שנמשכת כל זמן שלובש הבגד

המינים אינו ' וכתבו שם דריבוי אחיזת ד, שמשנטל כבר עברה מצוותה
ולא שמקיים , ומבואר דכוונתם לחיבוב מצוה, אלא למצוה מן המובחר

דהנה , בזהוהנראה @@. מצות עשה נוספת בכל רגע שאוחז הלולב
ע נוספת בכל כזית "ח יראה שלא כתב שמקיים מ"המדקדק בלשון הב

פ פרנק "וגם הגרצ, "מצוה אחת"אלא שהכל הוא , וכזית שאוכל
' ל דגזרי"בקידושין הנ' ות מדברי התוס כתב להקש]ב' א סי"ח[בתשובתו 

דגזרו על כזית שני , וכתב דבאמת לא קשיא, כזית ראשון אטו כזית שני
כבר יצא שאחר ש, בהפסק מכזית הראשוןבסעודה שניה שמא יאכלנו 

, ואוכל עוד אכילה אחרת שאינה מצורפת לאכילה ראשונהידי חובתו 
ע "ין שייך לקיים המדהא פשיטא דא, ומבואר. ודאי שאינו שום מצוה
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רק אפשר לאדם להגדיל המצוה דאכילת מצה בגדר ריבוי , פעמיים

ומיהו @@. והוא באופן שמצרף אכילתו השניה לראשונה, בשיעורין

ז יתכן אם בולע בבת "דלכאורה היה נראה דכ, ע בגדר הדבר"עדיין יל
כיון שהגיע לשיעור , אבל אם אוכל מעט מעט, אחת שיעור גדול יותר

ומה יתן ומה יוסיף שימשיך לאכול לצרף , לכאורה סיים המצוה, תכזי
, דגם אם ימשיך אכילתו ברציפות, ל בדוחק"או שמא י. ההמשך למצוה

ז מצורף לאכילת המצוה "כ יתכן לומר דה"ג, פ שכבר בלע כזית"אע
, ח לא משמע כן"אמנם לכאורה בדברי הב. ונחשב חלק מן המצוה

אשר איננה מאוחדת עם , שלחן עורךח איירי באכילת מצה שב"דהב
ומשמע , שהרי המרור והכורך מפסיקים בנתים, כזית ראשון שאוכל

. מדבריו דגם מצה שאוכל בשלחן עורך מצטרפת למצות מצה הראשונה
ובהפסק מכזית "שניה אוכלו בסעודה אם פ פרנק כתב בלשונו ש"והגרצ[

ניה שאינה  שוב אין מצוה באכילה ש, שכבר יצא ידי חובתו"הראשון
נראה דאין כוונת דבריו דוקא בסעודה ו. כ"ע, מצורפת לאכילת מצוה

ה אין אוכלין סעודה נוספת בליל פסח ואין מפטירין "דבלא, אחרת ממש
ל אטו מי שיאכל עוד סעודה "וגם לא מסתבר שיגזרו חז', אחר הפסח וכו

אלא נראה דכוונת דבריו באכילה שניה שאינה , שהוא דבר שאינו מצוי
ושמא @@]. "בהפסק מכזית ראשון"ש "וכמ, מחוברת לאכילה ראשונה

ח דכל מה שאוכל בשיעור זמן של אכילת פרס "ל להב"דס, יש לדחוק
ז נצטרך להעמיד "ולפ[, כ חשיב מצטרף לאכילה ראשונה של המצוה"ג

שאכל המרור והכורך בזריזות ובא לאכול מצות בשלחן עורך תוך זמן 
או שמא נאמר דגם כדי אכילת פרס של כל , ןאכילת פרס של כזית ראשו
צ כל הכזיתים בכדי אכילת פרס של כזית "וא, אכילה לחברתה מצטרפין

דכל מה שאוכל בסעודה אחת , או שמא נחדש עוד]. ודוחק, ראשון
ל מבואר דגזרו "הנ' ס בדברי התוס"דסו, ז דוחק"ואמנם כ. מצטרף למצוה

פ דמדינא "ע דמצה אע"ביטלו מז "ועפ, כזית שני בחדש אטו כזית ראשון
דוחק לומר , ואם כל הסעודה מצטרפת למצוה ראשונה, ת"עשה דוחה ל

, ה יבטלו כל מצות אכילת מצה"שיגזרו אטו סעודה אחרת לגמרי ומש
דנהי נמי , ל"יושמא @@. לא משמע כן" כזית שני"אטו ' וגם לשון התוס

ו מעיקר מ כיון שאינ"מ, שאפשר לצרף לאכילת המצה עוד אכילות
ת "כ חלק זה של המצוה אינו דוחה הל"ע, ובידו שלא להוסיף, החיוב
 תהיה ולענין עשה דל .]מ[ישנים בכתובות ' ש התוס"וכעין מ, דחדש

כ אין "ע, ה לא בעינא ליה אין חיוברדכיון דאילו אמ, לאשה גבי אונס
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·Ó¯‰"Ì254 ·˙Î˘ :‰Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ"Ë ÏÈÏ· ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ˙"Â ,
ÂÎÂ' ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ˙ÈÊÎ ÏÎ‡˘ÓÂ ,Ú"Î . ‰¯Â‡ÎÏÂ ÚÓ˘Ó

ÏÈÎ‡ ÏÎ· ‰ÂˆÓ‰˘‰ˆÓ ˙ ,„È ‡ˆÈ˘ ‡Ï‡Â˙·ÂÁ È ˙ÈÊÎ· 
„Á‡.255 ˆÂ"Ú.256 
ÔÈ�ÚÓ Â�È‡˘ ¯·„· ÁÈ˘È ‡Ï ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Í¯È·˘Ó  .קמח

ÏÎ‡È˘ „Ú ‰„ÂÚÒ‰Í¯ÂÎ‰  , Ì‚ ‰ÏÂÚ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙Î¯· ÈÎ

                                                                                  
דשם כיון שכל , ואמנם יש חילוק בדבר. ת"בכח עשה זה לדחות הל

על כן אין בכחה לדחות , תלויה ברצון האשה ונדחית בדבר קלהמצוה 
אלא שאנו דנים על , ת לגמרי"אבל הכא מצות מצה עצמה דוחה ל, ת"ל

שם ' דדברי התוס, ועוד. [מה שמצרף לה שלכאורה נעשה כמותה ממש
או שמא על מה , י ודעימיה אין מקור לסברא זו"ולפירש, אינם מוסכמים

ח "ושמא יש לדחוק כל דברי הב]. י לא דחי"שבידו לא לצרף גם לרש
פ שכתב להסב "ואע, ל"וכנ, דאין כוונתו מצוה גמורה רק לחיבוב מצוה

כשאוכל עוד , מ כיון שצורת המצוה לאכול המצה בהסיבה"מ, גם בזה
 .ע"וצ. ודוחק, אזי ניכר שמחבב המצוה עם כל פרטיה, בהסיבה דוקא

 .א"ו מחמץ ומצה ה"פ .254

הלילה , ל שנרמז כן בלשון ההגדה"ד הדרש י"וע. ות יגו א"צ פט"אול .255
 . מצה" כולו"הזה 

מצות עשה מן התורה : ם כך הוא"דלשון הרמב, ע"לכאורה הדברים צ .256
בכל מקום , לאכול מצה בליל חמשה עשר שנאמר בערב תאכלו מצות

 אלא זו מצוה בפני עצמה ,ולא תלה אכילה זו בקרבן הפסח, ובכל זמן
 רצה אוכל ,אבל בשאר הרגל אכילת מצה רשות, ילהומצותה כל הל

אבל בליל חמשה ,  רצה אוכל אורז או דוחן או קליות או פירות,מצה
, ומשמעות דבריו. ל" עכ. ומשאכל כזית יצא ידי חובתו,עשר בלבד חובה

דומיא דליכא מצוה בשאר , שבא להגביל המצוה גם בלילה הראשון
גם , מות החג אינה אלא רשותשכשם שבשאר י, ולזה קאמר, ימות החג

ושאר כזיתות שאוכל הרי , בלילה הראשון אין חובה אלא בכזית אחד
ולהיפך . [שאינם אלא רשות, הם כשאר כזיתות שאוכל בשאר ימות החג

 .ע"וצ]. ל שיש מצוה בעוד כזיתות שיאכל"ממשמעות הנ
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Í¯ÂÎÏ.257 

ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘Î ‰ˆÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ ,ÎÚ ÏÎ‡È" ˙ÂÁÙ Ì‚ Ù˙ .קמט
¯ÂÚÈ˘ÎÓ ,‰Ê· Ì‚ ˘È ‰ÂˆÓ ˙ˆ˜˘ , ¯ÎÊÏ ‡Ï‡ ‡‰È ‡ÏÂ

ÂÏÎÂ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÂˆÓ‰.258 
                                    

 .א"ע תעה ס"שו .257

ח "ה בדברי רבינו הבא"וכ, ]ד"תפב סק' סי[י "א בברכ"ה בדברי מרן החיד"כ .258
אמנם דעת הרב . ]לו' ח סי"ג או"ח[וברב פעלים , ]קלו' סי[בתורה לשמה 

חמ� ' הל[מ "ה במל"וכ,  שלא עשה ולא כלום]י ש
"הובא בברכ[שבות יעקב 
ויש שפירשו  .י אלגאזי"בספר קהלת יעקב למהרה "וכ, ]ז"א סו! ה"ומצה פ

כמו כוונתו אלא עיקר , ע"שמקיים בזה מא לא היה דעתו "דגם מרן החיד
אמנם מדבריו . פ לזכר המצוה" שצריך לאוכלו מצד דהוי עכ,שסיים
וכשם שיש , אלא שהכריע דמדה טובה מרובה, ר לא משמע כן"במחב

, ב קצת"ומיהו הדבר צ. כן יש מצוה בחצי שיעור, איסור בחצי שיעור
מלקות ליכא אלא ו, ל דאיסורא איכא מכל שהוא"דבשלמא גבי איסור י

והלכה למשה מסיני שאין מלקות , דציווי התורה שלא לאכול, מכשיעור
אבל במצוה אם צותה תורה לאכול , ענינים נפרדים' והם ב, אלא בכזית

הלא דבר , היאך נאמר דמי שאכל חצי כזית קיים קצת מן המצוה, כזית
 ולא דמי כלל למלקות שהם דבר, אם יש כאן מצוה או לא, אחד הוא

ולא נראה לומר דבמצוה נמי איכא מצוה מכל . [נפרד מגוף האיסור
דבשלמא גבי מלקות שנצרך לנו , אבל שכר איכא רק מכזית, שהוא

, יש טעם לומר שגילתה תורה שאינו אלא מכזית, לידע מתי להלקותו
אבל לענין שכר המצוות קשה לומר , שלא נלקה לעובר בפחות מזה

, והפשטות,  רק מכזית ואילךשהוצרכה תורה לגלות שיש שכר
ג "אמנם העירו שבפמ. מ מפרשת גוף מצות התורה מהי אכילה"שההלמ

 שהביא מספר בית ]ג"ש
 סק[י "עוד בברכ' ועי@@]. בפתיחה נסתפק בזה
ואין להם כי  ,דשנים שהיו בבית האסורין או במדבר בליל פסח, יהודה

. זית מצה ואוכלווחוטף כ, מאן דאלים גבר, אם כזית אחד מצה בצמצום
דבזה , דלא איירי במי שאין לו כזית מצה ויש לחבירו, ויש לדקדק. ד"עכ

פשיטא דאם חוטף ואוכל הוי מצוה הבאה בעבירה ולא יצא ידי חובתו 
וכיון שאם יחלקוהו שניהם לא , אלא איירי כשהכזית של שניהם, כלל

. אכולמהם לחטוף ול' כ חידש הבית יהודה שיכול א"ע, יקיימו המצוה
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ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ‰¯Ú˜·˘ ‰ÒÁ‰ ÔÓ ÌÈÏÎÂ‡ ¯Â¯Ó , ÔÎÂ˙ · .קנ
Í¯ÂÎ ˙ÏÈÎ‡· , ˘ÈÂ‰¯Ú˜·˘ ¯Â¯ÓÓ ÌÈÏËÂ�˘ ,‰„ Â�ÈÈ ÈÏÚÓ

 ‰¯Ú˜· ÂÁÈ�‰˘ ÔÈ˘ÏÂÚ‰Í¯ÂˆÏÍ¯ÂÎ‰ .259 

‰ÒÁ· ¯Â¯Ó ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ , ‰Ï˜˘ÓÏ ‰Â˘ ‰ÁÙ�Â ˙ÂÈ‰  .קנא
 ·Â¯È˜·]ÌÈÓ‰ Ï˜˘ÓÏ ·Â¯˜ ‰ÒÁ‰ Ï˜˘Ó˘[ , ÏÂÎ‡Ï ˘È

‰ÒÁ Ì¯‚ ÌÈ˘Ï˘Î ‰ÏÈÁ˙ÎÏ . Ï˜‰Ï ÏÎÂÈ ÂÏ ‰˘˜˘ ÈÓÂ
Ì¯‚ ÌÈ¯˘ÚÎ· Ì‚ ˜Á„‰ ˙Ú˘·.260 

··¯ÏÎÂ‡˘ ¯Â¯Ó‰ ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÈ ¯Â¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙Î   .קנב
Î·Í¯Â ,‰„ÂÚÒ‰ ÔÈ�Ú· Â�È‡˘ ‰ÓÓ ÌÈ˙�È· ÁÈÒÈ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ.261 

ÒÂ¯Á· ÏÂ·ÈË‰ ÔÓÊ , ÚÓ˘Ó ÌÈ�Â˘‡¯‰ ·Â¯ ÔÂ˘ÏÓ˙  .קנג
¯Â¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Í¯·Ó˘ ¯Á‡Ï ‡Â‰˘ , ‡Â‰˘ ‰¯Â‰˘ ÈÓ ˘ÈÂ

‡˜Â„· .Â˘‰ Ô¯Ó ÔÂ˘Ï·Â ÌÈ�Â˘‡¯ ˙ˆ˜Ó ÔÂ˘Ï· Ï·‡" Ú
‰Î¯·‰ Ì„Â˜ Ï·ËÓ˘ ÚÓ˘Ó .ˆÂ"Ú‰˘ÚÓÏ ‚‰�È ÍÈ‡ .262 

                                                                                  
והדר , והוא גזל גמור בידיו, ס מחצה אינו שלו"דסו, ע רב"ז צ"ומיהו ג

ל "א הנ"ואפילו נימא כדברי מרן החיד. ל מצוה הבאה בעבירה"הו
פ החלק שאוכל "מ פשיטא דעכ"מ, דאיכא שום קצת מצוה בחצי כזית

והוי , והוא גזל גמור, הוא משל חבירו ולא משלו, כאן יותר על חצי כזית
כ מה "וא, ת"ולא יעלה לרצון כלל לפני השי, הבאה בעבירהמצוה 

 .ע"וצ. הרויח בחטיפתו

ז להוסיף בכורך מעלי "וכן נהג מו. פרק ה' חמדת ימים חלק ב' עי .259
 .העולשין

 .ו אות יא"צ פט"אול .260

 .א"ע תעה ס"שו' עי .261

שהברכה ,  מבואר כמה פעמים]סדר פסח[הנה בלשון רב עמרם גאון  .262
 גם ]פרק ח מחמ� ומצה הלכה ב[ם "וכן הוא בלשון הרמב, טיבולקודמת ל
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 ÏÂ·ÈË ¯Â¯Ó‰ ˙ÒÂ¯Á· ÍÈ¯ˆ ÂÚ˜˘Ï ÂÏÂÎ ÓÎ"˘ Ô¯Ó  .קנד
Â˘‰"Ú, ‡Ï‡ Á‡˘"Î ¯Ú�È ˙ÒÂ¯Á‰ Â�ÓÓ, È„Î ‡Ï˘ ÏË·˙È 

                                                                                  
שכתב שמברך בורא פרי האדמה ולוקח ירק ומטבל אותו , לענין כרפס

, והוא כשיטתו דגם טיבול הכרפס בחרוסת[' בחרוסת ואוכל כזית וכו
וחוזר : ]ש
 הלכה ח[שכתב , וגם לענין מרור, ]ש בהגהות מיימונית בזה"עי

ומשמע , כ"ע, ואוכל ,ומטבל מרור בחרוסת ,כילת מרורומברך על א
ובספר העיטור , ]ה ויקח"פסחי
 ד[ן "ה בראב"וכ, שהברכה קודמת לטיבול

י "ובסידור רש, ]א סדר הפסח אות צ"ח[ובספר האורה , ]סדר מצה ומרור ד! קלה[
 ]תקכה'  סיב פסחי
"ח[ה "ובראבי, ]תפח' פסח עמ' הל[ובספר המנהיג , ]סימ  שפ[

וכן משמע בספר החינוך , ]ח ד! עז"נתיב יב ח[ וברבינו ירוחם ]'נ' סי[ובכל בו 
 משמע ]לעני  מרור, עמוד שכז[ץ גיאות "בלשון הריאמנם @@. ]מצוה כא[

ומברך על  ,ומטבל בחרוסת ,ונוטל מן החזרת דהיינו מרור: שכתב, להיפך
ג "ה בסמ"וכ, ול קודם לברכהומשמע דהטיב. כ"ע, ואוכל ,אכילת מרור

ה "סדר ההגדה ד[ובאבודרהם , ]כ נוטל"ה אח"פ ד"הגדה ש[א "ובריטב, ]עשי  מא[
 ]פה עני  ב 'ח עמ"חלק א או[ה בלקט יושר לתלמיד תרומת הדשן "וכ, ]וכתב

כ מברך על "ואח, ונותן לכל בני הסעודה, שהיה רבו מטבל בחרוסת
:  שכתב]א"תעה ס[ע "מ לשון מרן השו"כולכאורה , אכילת מרור ואוכל

', ולא ישהנו בתוכו וכו, ואחר כך יקח כזית מרור וישקענו כולו בחרוסת
שהברכה , ומשמע. כ"ע. ויאכלנו בלא הסיבה ,ויברך על אכילת מרור

, כי היה מקום לומר דאין מחלוקת בדברואם @@. אחר הטיבול
וכן , או לאחריהוהראשונים לאו דוקא נקטי הטיבול קודם הברכה 

הלכות [א כתב "שפ, לשונות בזה' משמע לכאורה במחזור ויטרי שכתב ב
הלכות פסח [א כתב "ופ, כ מברך ואוכל" שמטבל בחרוסת ואח]'פסח סימ  ס

ץ "ה ברי"וכ[, וכנראה נקט דלאו דוקא, כ מטבל" שמברך ואח]סימ  סה
ושמא לאו , ילכ מטב" שמברך ואח]שכה' עמ[גיאות לענין טיבול הכרפס 

או שמא יש טעם לחלק בין טיבול המרור לטיבול , דוקא קאמר בכולהו
: ל" כתב בהדיא וז]סדר פסח אות לג[ל "מ הנה במנהגי מהרי"מ, ]הכרפס

ומבואר דנקט דדוקא . ויברך על אכילת מרור טרם ישקעו בחרוסת
, ולכאורה נראה מזה לומר. ל להקדים הברכה"קאמרי רוב הראשונים הנ

כ "ע ומקצת הראשונים הסדר שמטבל תחילה ואח"כ השו"גם משד
ע וכל "דלא מסתבר להטיל מחלוקת בין השו, לאו דוקא קאמרי, מברך

 .ע"וצ, ל"הראשונים הנ
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ÌÚË Â˙Â¯È¯Ó.263 

, ˆ ÒÂ¯Á· Ï·ËÓÂ ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ Í¯ÂÎ ,‡Â"ÂÏÂÎ Ú˜˘Ï˙  .קנה
ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ˙ÒÂ¯Á‰ ÔÓ Â¯Ú�Ï ‚‰�Ó‰ .264 

 ÂÎÂ Ô˜Ê‰ ÏÏ‰Î ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ ¯ÓÂ‡ Â˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜,'265  .קנו
‰·ÈÒ‰· ÏÎÂ‡Â .·Ò‰Ï ÁÎ˘ Ì‡Â,‡ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÏÂÎ. 

êøåò ïçìù  

‡Í¯ÂÚ ÔÁÏ˘·Â˙ÏÈÎ‡· ‰·¯È ‡Ï , ¯˘· ËÚÓ  ÏÎ‡È ‡Ï   .קנז
ÂÈ „Â·ÎÏ ÔÈÏÈ˘·˙Â"Ë ,ÂÒÈ¯Î ‡ÏÓÈ ‡ÏÂ , ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î

ÔÂ·‡È˙· ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ˙ÈÊÎ , ÂÓˆÚ ÁÈ¯ÎÈÂ Â˙ÏÈÎ‡· ıÂ˜È Ì‡˘

                                    
ואחר כך יקח כזית מרור וישקענו כולו : ל" כתב וז]א"תעה ס[ע "בשו .263

ך  ומטעם זה צרי,ולא ישהנו בתוכו שלא יבטל טעם מרירותו, בחרוסת
ו "פט[צ "ובאול,  ובשאר אחרונים]ג"סקי[ב "במ' ועי. לנער החרוסת מעליו

ח ובארץ חיים נטו "פ שבפר"אע, ע" הכריע לנהוג כדברי מרן השו]אות יט
 .מזה

ע שבמרור כתב ישקענו ובכורך כתב וטובלה "בלשון מרן השו' עי .264
זכיר ע ענין הניעור בכורך כמו שה"פ שלא זכר מרן השו"ואע, בחרוסת

ה "וכ, ב בשם מאמר מרדכי"ש במ"כמ, מ נהגו לנער"מ, לעיל במרור
 .]ו אות יט"פט[צ "באול

 הקשה שהרי בסמוך כתב מרן ]ה ואומר"ד[ל "והנה בבה. א"ע תעה ס"שו .265
ועל כן לא יסיח , ע דברכת המצה והמרור גם על אכילת הכורך"השו

ועיין שם . 'ש וכוכ היאך מפסיק בניהם באמירת זכר למקד"וא, ביניהם
והביא שלא מצינו , שכתב דקשה לומר שהוא מצורכי הסעודה

ש "וע, רק שהכריכה זכר למקדש, בראשונים שצריך לומר זכר למקדש
ר "ומו. ע"והניח בצ, לאו דוקא' ואומר'ע "שצדד שאולי לשון השו

שכיון שיש הסוברים שאם האדם מקיים , ה תירץ בזה"צ זללה"הגרב
ל "כ י"א, ע דאורייתא עובר על בל תוסיף"ון שהיא ממצוה דרבנן ומכו

לפי שבא להשמיענו , שמה שאומר זכר למקדש כהלל אין זה הפסק
 .רק זכר למקדש מדרבנן, ת"שהכריכה אינה מעיקר מצות מצה מה
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‰ÂˆÓ‰ ˙ÓÁÓ ÏÂÎ‡Ï ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï. 

ÂÚÒ‰ ÏÎ ·ÒÈ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ.266  ÏÎ „ÈÙ˜Ó Â�È‡˘ ÈÓ Ì‚Â„‰ .קנח
È ¯‡˘‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú· ÁÂ˘Ï ‡Ï˘ ‰�˘‰ ˙ÂÓ , ·ÒÈÓ˘Î ÂÊ ‰ÏÈÏ·

ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ¯‰ÊÈÏ ˘È.267 

‡ ˘�È" ÔÈÈ ‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ‡È·‰Ï ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÂÎ .קנט
‰ÏÈÁ˙· Â˙˘˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ Á·Â˘Ó , Í¯·Ï ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ï˘ È„Î

˙ÂÒÂÎ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒÂÓÎ ‰‡¯� ‰È‰ÈÂ ·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÂÈÏÚ . Ì�Ó‡
ÔÈÈ Â˙Â‡Ó ˙Â˙˘Ï ·‡˙Â ‡Óˆ Ì‡ ,ÂÈÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ ·ÂË‰ 

                                    
 .ז"א תעב ס"רמ .266

ונפסק ', הנה הדין שאין מסיחין בשעת הסעודה נתפרש בהדיא בגמ .267
ב שם "וכמבואר במ, ואפילו בדברי תורה אסור, ]א"קע ס[ע "להלכה בשו

 שכל ימיו היה מצטער ]א"ש
 סק[י "א בברכ"ז מרן החיד"וכתב ע. ]א"סק[
והכל נוהגין , לא זהירי בזהוכל חסידי דורו דבנן קשישאי שראה לר

וגם הזקנים לא שמיע להם מזקניהם , לדבר בתוך הסעודה ואין אדם ניזוק
ס "ן השבזמז " האליה רבה בשם הפרישה דכעד שמצא בדברי, דבר בזה

לן שוים ימין ויתובי יתבינן כדהאידנא אבל , זקאיהיו מסובים ושכיח הש
א במנהג העולם "ובזה נחה דעת מרן החיד, ג ליכא למיחש"ובכהושמאל 

ז שלא נמצא חילוק זה "בשיורי ברכה שחזר והקשה ע' אמנם עי. [בזה
, נו שכתבו שלא נהגו בהסיבהוכבר בימי הקדמונים מצי, בשום מקום

א בסוף "מ כתב מרן החיד"ומ]. והניח בקושיה, ז לא השמיטו הדין"ועכ
ז בליל התקדש חג הפסח כשהוא מיסב יש ליזהר ביותר "ולפ: דבריו

' ועי, ומיהו בין תבשיל לתבשיל מותר לדבר. [כ"ע. לקיים דברי חכמים
פ "ובע שעשכשיוצא הקול נפתח אותו כי דטעם האיסור משום "ברש

ז האיסור רק "ולכאורה לפ, ז"עיסתכן יכנס בו המאכל וויבוא לי, הקנה
פ שבדעתו לאכול עוד ממה "אע, אבל כשפיו פנוי, כשיש מאכל בפיו

אין מסיחין בשעת "ולשון , אין סכנה ואין איסור בזה, שמונח לפניו
ולא התירו הפוסקים אלא בין , משמע יותר שאין מסיחין כלל" הסעודה

, מבני הסעודה ידבר כשפיו פנוי' ושמא משום שאם א, ל לתבשילתבשי
 ].ע"וצ, יבואו גם אחרים לדבר בזמן שמאכל בפיהם
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 ·ÈËÓ‰Â]ÌÈ‡�˙‰ ¯‡˘ Ì‚ ÂÓÈÈ˜˙� Ì‡.[268 

ïîå÷éôà éðéã  

‡ "ÂˆÁ Ì„Â˜ ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ÏÂÎ‡Ï ¯‰ÊÈ ,È ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ÈÎ˙ .קס
‡ˆÈ ‡Ï˘.269  „ÂÓÚÓ ˙ÂˆÁ ÔÓÊ ·˘ÁÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘ÈÂ

                                    
 .ב"ב קעה סק"מ .268

 .ה ויהא"ל ד"ו ובה"ב סק"א ובמ"ע תעז ס"שו' עי .269

ע אם פסח "ע וראב" הנה נחלקו ר.בענין תנאי באכילת האפיקומן 
, ע עד חצות"כל הלילה ולראבע "דלר, נאכל עד הבוקר או עד חצות

או , ע מחבירו"ע משום דהלכה כר"ל כר"ונחלקו הראשונים אם קיי
ד דפסח "למוהנה @@. ע משום דהרבה משניות סתמו כוותיה"כראב

כ גם מצוות סיפור יציאת מצרים אינה אלא עד "א, נאכל עד חצות
 וכבר העירו דבמעשה, לפי שמצוותה כשמצה ומרור מונחין לפניך, חצות

שהיו מסובין בבני ברק האריכו בסיפור ' דרבי אליעזר ורבי יהושע וכו
, ע עמהם"פ שהיה גם ראב"ואע, יציאת מצרים עד שעלה עמוד השחר

לענין אין מפטירין אחר , מ במחלוקת זו"נעוד @@. באחרונים בזה' ועי
כ אחר חצות אין איסור "א, שאם מצוות אכילתו עד חצות, הפסח

כ גם האיסור דאין מפטירין "ותו עד עמוד השחר אורק אם מצו, לאכול
 שאם ]כ' סי[כתב באבני נזר ז "ועפ@@. אחר הפסח הוא עד עמוד השחר

יוכל להתנות , רואה שנתאחר ולא יספיק לאכול אפיקומן קודם חצות
באמצע סעודתו ולומר שאם הלכה דזמן הפסח עד חצות הרי המצות 

 ואם הלכה דזמן הפסח עד עמוד ,שאוכל בשלחן עורך יעלו לו לאפיקומן
ובזה נמצא שיוכל , כ יאכל לבסוף אפיקומן אחר חצות"א, השחר

כ אין "לפי שאם זמן אכילת הפסח עד חצות א, להמשיך ולאכול כדרכו
, ואם הלכה דזמנו עד עמוד השחר, ל"וכנ, איסור לאכול עוד אחרי חצות

, עירהנה יש להאמנם @@. כ לא הפסיד כלום שאכלו אחר חצות"א
אין תועלת בזה אלא לענין שלא יצטרך למהר , דגם לדברי האבני נזר

מ אותם מצות שאוכל בשלחן עורך ומתנה שיעלו "אבל מ, הסדר הרבה
ולא לאכול , ובהסיבה, צריך לאוכלם ממצת מצוה שמורה, לו לאפיקומן

. וככל דיני אפיקומן, ]כזיתות' וכן טוב שיאכל ב[, עמהם מאכלים אחרים
אסור לו להמשיך , ועד חצות לילה, מזמן שאכל אותן המצותד, ועוד

הרי אין אוכלין , פ להצד דזמנו עד חצות"דעכ, באכילתו בשלחן עורך
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ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆÏ ¯Á˘‰ ,Ú‡" ÔÓ ·Â˘ÈÁ‰ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ˘ Ù
‰ÚÈ˜˘Ï ‰ÁÈ¯Ê‰.270 Î ‡Â‰Â ‰Ú˘ ÈˆÁ ÒÙ„�‰ ÔÓÊ‰ Ì„Â˜

˙ÂÁÂÏ·.271  

                                                                                  
דאם עבר זמנו , פ רשאי לאכול"ממנ, ורק לאחר חצות, אחריו שום דבר

הרי יאכל לבסוף כזית , ואם לא עבר זמנו, אין איסור לאכול אחריו
, צדדין' ז אם נימא דאינם אלא ב"דכ, יר בזהיש להעועוד @@. אפיקומן

אבל מדברי , או דזמנו עד עמוד השחר, או דהלכה דזמנו עד חצות
 מבואר דבאמת עיקר הדין להלכה דזמנו מן ]ו מחמ� ומצה"פ[ם "הרמב

אלא שחכמים הרחיקו את האדם מן העבירה , התורה עד עמוד השחר
י לאכול דברים אחרים ז הרי אינו רשא"ולפ, שלא יאכל אלא עד חצות

ז מחוייב מדרבנן לאכול האפיקומן דוקא קודם "ועכ, עד עמוד השחר
וכנראה שזהו ביאור מה שנכתב בספר , ל"כ ליתא לעצה הנ"וא, חצות

א שפעם אחת נתאחר ומיהר לאכול האפיקומן "מעשה רב על מנהגי הגר
 .שחשש להמבואר, קודם חצות ולא אכל סעודתו

, ]ב"רלג סק[פ דעת המאמר מרדכי "והוא ע, ב בביאוריםו אות כ"צ פט"אול .270
נמצא חצות מוקדם בכחצי שעה מזמן , כ"ש לצה"שכיון שמחשבים מעה

 שהביא דעת הרב בית דוד ]א אות ד"וישלח ש[ח "ע בבא"וע, חצות הידוע
ז גם זמן חצות "שלפ, וכתב, דנץ החמה הוא שעה קודם שנראית השמש

' א אות ד"ג פי"ח[צ "ובאול.  בראש כל אדםואינו בזמן שהחמה, יוקדם

 .]צד[ש בפסחים "ל דמ"ופירש בדבריו דס, ר" הביא דברי המאמ]בביאורי

אלא שמתחלת ליכנס , שחמה בראש כל אדם אינו ממש בראש כל אדם
ז יישוב " במה שנתבאר שכ]בדיני מכירת חמ�[ועיין לעיל . לאמצע הרקיע

לא שבחצי שש וחצי שבע חמה ששם לא נתבאר א, ש בפסחים"למ
 .]כח[ביומא ' אבל בגמ, ר"מ משם לדברי המאמ"כ לק"וא, בראש כל אדם

] בזמן חצות' פי[דבתחילת שבע ,  מוכח]ה אנ "ה מכי וד"ד[י שם "וברש
ושלא כדברי , נמצאת החמה בדיוק נמרץ באמצע הרקיע ממש, בדיוק

שר לדחוק ת עוד בזה במה שאפ"ש במשנ"וע, ר והבית דוד"המאמ
 . ש"ע', הגמ' ושלדידן מוכח דלא נקטינן כן בפי, לדעתם' בביאור הגמ

 ]ו אות ב"ופט, ד אות ח"ב פ"ח[צ "ע באול"וע. צ שם"ה במאמר מרדכי ובאול"כ .271
, וביארו שם,  דקות מהנרשם בלוחות7-דיש לאֶחר זמן חצות היום בכ

'  הגממ מכח"מ, כ"ש לצה"פ דלכל חישובי היום אזלינן מעה"דאע
מוכח דלענין חצות אזלינן , בפסחים דבחצות חמה בראש כל אדם
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Ó ÏÎÂ‡˘ „Á‡ ˙ÈÊÎ· ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚ .קסא
ÁÒÙÏ ¯ÎÊ . Á˜È˘ ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ Ì�Ó‡È�˘ÌÈ˙ÈÊÎ  , „Á‡

‡Â ÁÒÙÏ ¯ÎÊ„ÁÂÓÚ ˙ÏÎ‡�‰ ‰ˆÓÏ ¯ÎÊ  . ‰ÏÂÁ Â‡ Ô˜ÊÂ Â‡
 „‡Ó ˘ÂÏÁÎ ÏÂÎ‡Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡˘"Î , ˙ÈÊÎ ÂÏÎ‡È˘ È„

„Á‡.272 

                                                                                  
דכל , יוסי' דכיון דעיקר דינא כר, מ הוסיפו לומר"ומ, מזריחה לשקיעה

 13.5על כן נמצא שנוספו למשך היום , יהודה יממא הוי' ש דר"ביה
.  דקות7-שהוא כ, כ יש לאחר גם זמן חצות היום בחצי מזה"וא, דקות
בפסחים דבחצות ' שהרי אם מוכח בגמ, ע רב"ברים צשהדאיברא @@

ואם אין , יוסי' מה לנו בהארכת היום כר, חמה בראש כל אדם בדיוק
כ אין ראיה מזה לנטות "א, בפסחים שהוא בדקדוק' הכרח מן הגמ

, ולכאורה קושטא דמילתא. כ"ש לצה"מהמקובל לחשב שעות היום מעה
 שש וחצי שבע חמה בראש שאמרו רק חצי, בפסחים ליכא ראיה' דמהגמ

ביומא מוכח שחצות הוא כשחמה באמצע בדקדוק ' אבל מהגמ, כל אדם
אין ] פ לענין חצות"עכ[כ כשם ש"וא, ל"וכנ, ש"וכדברי רבינו הרש, גמור

גם , אלא מזריחה הנראית לשקיעה הנראית, כ"ש לצה"מחשבים מעה
 שאם ,ובפרט. יוסי אחר השקיעה' מ כלל במה שנתארך היום כר"אין נ

כ גם יש לנו "א, כ"נחוש לזה שיש דין יום גם אחר השקיעה עד צה
ואז יוקדם זמן חצות , ח"ש לנה"להוסיף למשך היום את כל הזמן שמעה

פ אם נאמר דתלוי במידת האור "או עכ, ר"וכדברי המאמ, בכחצי שעה
 דקות אחר השקיעה הוי יום גמור מפני האור הגדול 13.5וכל , ברקיע

שגם אז יש , ח כשיעור זה"יש לנו להוסיף גם קודם הנהכ "א, שברקיע
ושוב נמצא שנתארך היום בין בתחילתו , אור גדול ברקיע במידה שוה

, ושוב יבוא זמן חצות למקומו כנרשם בלוחות, ובין בסופו בשיעור שוה
צ לא כתבו כן לאחר זמן " גם באול,מ"ומ@@. ע"וצ. צ לאחרו כלל"וא

 דקות אחר חצות 7ר לאכול מצה עד חצות לענין להקל בליל הסד
רק לענין אמירת ברכות השחר מחצות הלילה ולענין תיקון , שבלוחות

וכל אלו הם , או לענין תפילת מנחה מחצי שעה אחר חצות היום, חצות
 .ע רב"מ להמבואר עיקר הדבר צ"ומ, אופנים שאין בהם קולא

ו אות "צ פט"אול, צו אות לא' ח פ"ובא, א"ב סק"ובמ, א"ע תעז ס"שו' עי .272
 .יד
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. Á‡ ÌÂ˜Ó· ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆ ,˙ÂÓÂ˜Ó È�˘· ‡ÏÂ„ .קסב
ÈÙ‡ÂÂÏ¯ÂÒ‡ ˙Â�ÁÏÂ˘ È�˘· „Á‡ ¯„Á· .273 

 ÈÒ‰· ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ÏÂÎ‡Ï ÁÎ˘- ÂÏÎÂ‡Â ¯ÊÂÁ·‰   .קסג
‰·ÈÒ‰·.274 

ÂÏÎ‡˘ Ì„Â˜ ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈÓÏ Ì‰È„È ÂÏË�Â ÂÚË  .קסד
ÔÓÂ˜ÈÙ‡ , ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈË� ‡Ï· ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ÂÏÎ‡È
‡ÈˆÂÓ‰.275 

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÂÎ¯·Â ÂÚË Ì‡ , ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ÂÏÎ‡ ‡Ï˘ Â¯ÎÊ�Â .קסה
˙È˘ÈÏ˘ ÒÂÎ Â˙˘˘ Ì„Â˜ ,È„È ÂÏËÈ ·Â˘ Ì‰] ÏÚ ÂÎ¯·È ‡ÏÂ

‰ÏÈË�‰ ,‡‡"‰ˆÈ·Î ÌÈÏÎÂ‡ Î[ , ˙ÈÊÎ ÂÏÎ‡ÈÂ ‡ÈˆÂÓ‰ ÂÎ¯·ÈÂ
‰ˆÓ.276 

˜Â˙˘ ÒÂÎ Ï˘ ¯·ÔÂÊÓ‰ ˙Î, Â�ÈÈ‰„ ÒÂÎ È˘ÈÏ˘,  Ì„Â   .קסו
ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ÂÏÎ‡˘ ,Ì‡ ÂÏÎ‡ Ì˙„ÂÚÒ· ˙ÈÊÎ ‰ˆÓ ˙„Â·ÚÓ „È 

                                    
 .ר פרשת צו אות לה"ח ש"בא .273

 שכתב שלא יחזור ]ב"סקכ[ב "במ' ועי, ]ז"תעב ס[ע "כפשט לשון מרן בשו .274
, ה"כ דעת ראבי" צירף ג]ג"סקל[צ "ובשעה, משום שאסור לאכול פעמים

אמנם דעת מרן מבוארת . ם שלא הזכיר הסיבה באפיקומן"ודעת הרמב
ע "וגם בין כוס שלישי לרביעי לא חשש מרן השו, יבהשחוזר ואוכל בהס

 .והצריך לחזור ולשתות, למה שאסור להוסיף כוסות או לשכרות

 שמי ששכח לאכול אפיקומן ואמר הב לן ונבריך .]מב[ברכות ' בתוס' עי .275
 ]סימ  תעז[וכן הובא בטור . דאנן אתכא דרחמנא סמכינן, אינו היסח הדעת
ה פליגי "ש והראבי"ואף שהרא, ]ב"תעז ס[ע "סק בשוונפ, בשם רבינו פרץ

 .ע" בדברי מרן השו]ז"סק[צ "כן באר בשעה, ספק ברכות להקל, בזה

כ "ולא סמכינן בזה על המצות שאכל בתוך הסעודה כמש[, ע"ש בשו"ע .276
 מה שנחלקו ]ט"סק[ב "במ' ועי]. ש"ע, ל"הנ' ש ודלא כתוס"ה והרא"הראבי

ובלבד , י" כתב שיברך ענט]ו אות כא"פט[צ "ובאול, י"טהפוסקים אם יברך ענ
 .]ב"קנח ס[ע "כמבואר בשו, שדעתו לאכול כביצה
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‰ÈÂ‡¯‰ ˙‡ˆÏ ‰· È„È ˙·ÂÁ ˙ÏÈÎ‡ ‰ˆÓ, ÂÎÓÒÈ ÏÚ ‰Ê, ‡ÏÂ 
Â¯ÊÁÈ ÏÂÎ‡Ï ÔÓÂ˜ÈÙ‡. Ï·‡ Ì‡ ‡Ï ÂÏÎ‡ ‰„ÂÚÒ· ‰ˆÓ 

ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ‰· È„È ‰·ÂÁ, Ú‡"Ù ÂÏÎ‡˘ ˙ÈÊÎ ‰ˆÓ ‡ÈˆÂÓ· ‰ˆÓ, 
ÂÏËÈ Ì‰È„È ÂÏÎ‡ÈÂ ÔÓÂ˜ÈÙ‡,277 Á‡Â"Î ¯ÊÁÈÂ ˙Â˙˘Ï ÒÂÎ 

˙È˘ÈÏ˘ ˙Î¯·· ÔÂÊÓ‰, ÒÂÎÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ÏÏ‰‰ ‰¯„ÒÎ.278 

 ‡Á‡ ˙ÏÈÎ‡ ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ¯ÂÒ‡ ÏÂÎ‡Ï ÌÂ˘ ¯·„, ÔÎÂ ¯ÂÒ¯  .קסז
˙Â˙˘Ï ÔÈÈ Â‡ ˙Â‡˜˘Ó ÔÈ¯Î˘Ó, È„Î È˘¯‡˘ ÌÚË ‰ˆÓ ÂÈÙ·. 
ÏÎÓÂ ÌÂ˜Ó ÌÈÓ ‰˙Â ‡ÏÏ ¯ÎÂÒ ¯˙ÂÓ. ‰Ù˜Â ˘È˘ Â· ¯ÎÂÒ ˘È 
Ú�ÓÈÏ Â˙Â˙˘ÏÓ, „·ÏÓ ÌÂ˜Ó· Í¯Âˆ ÏÂ„‚, ÔÂ‚ÎÂ Í¯ÂˆÏ ¯ÂÙÈÒ 
˙‡ÈˆÈ ÌÈ¯ˆÓ.279 

Á˘‰ ˙ÂÏÚ „Ú ‰Ê· ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓÊ . ¯Á‡Ï ÔÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ¯ .קסח
˙ÂˆÁ ,˜Á„‰ ˙Ú˘· ‡Ï‡ ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â , Í¯ˆ�˘ ÈÓ ÔÂ‚Î

                                    
' דאם שתה כוס ג, ]ג"א וסקי"סקי[ב "וטעם הדבר כמבואר במ, ע שם"בשו' עי .277

סומך על המצות שאכל תוך הסעודה משום דאם יאכל שוב מצה יצטרך 
אבל , ז והוי מוסיף על הכוסות"ברהמדהוא כוס של ' לשתות שוב כוס ג

פ שאכלו כזית "אע, אם לא אכל בתוך הסעודה מצות הראויות למצוה
ועל כן צריכין , משום דבעינן שיהא נאכל על השובע, בראשונה לא מהני

 .לחזור וליטול ידים ולאכול אפיקומן כדין

, א שם שהורה שכשחוזר ומברך ברכת המזון אומרה על הכוס"ברמ' עי .278
א " שכתב כהמג]ז"סו! סקי[ב "במ' ועי. אין לחוש דהוי מוסיף על הכוסותו

שאם מנהגו כל השנה לברך בלא כוס גם עתה לא ישתה כוס שלישית 
וכתבו דדעת , א"ד המג"אמנם באחרונים נחלקו ע. שוב בברכת המזון

ועל כן יש לו לחזור , מרן כהמרדכי שתיקנו כוס שלישית על ברכת המזון
ו אות "צ פט" אול–הכוס ולא לחוש דהוי כמוסיף על הכוסות ולברך על 

 .כא

י שכתב "בברכ' ועי. א"ב סק"ובמ, א שם"וברמ, ב"ע תפא ס"שו' עי .279
ב כתב שאין להתיר אם יש בו "אבל במו, שנתפשט המנהג לשתות קפה

ב "ה במ"וכ, צו אות לה שהתיר לצורך גדול' ר פ"ח ש"בבא' ועי, סוכר
 .ו אות כג"צ פט"פ באול"וכ, ש"ע, לענין משקאות שונים
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ÈÏ‰ ÏÎ Â˙¯Ó˘Ó ÏÚ „ÂÓÚÏÂÈÎÂ ıÂÁ� ¯·„ ‰ÊÈ‡Ï ‰Ï‰Ê· ‡ˆ ,
] Ì‡ ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ÔÎ˘ ÏÎÂ ÌÈÎ¯ˆ�Ì˙„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ‰ÊÏ 

‰ÏÈÏ· .[¯¯ÂÚ˙�Â Ì„¯�Â ‰�È˘ Â˙ÙËÁ˘ ÈÓÂ , ÔÈ¯È˙Ó ˘È
‰˙˘ÈÂ ÏÎ‡È˘ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· ¯ÙÒÏ Â·ÂÈÁ Ú˜Ù ¯·Î˘ ÈÙÏ .

‰ÂÊ‰ È¯·„ ÈÙÏ Ì�Ó‡" ‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡ ˜ÂÏÈÙ‡ 
¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ,ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎ ˙¯˙ÂÓ ‰È˙˘ , Ì„‡Ï ÔÎÂ

 ˘ÂÏÁÂÏÈÙ‡˙¯˙ÂÓ ‰ÏÈÎ‡ .280  

 éùéìù ñåë ïåæîä úëøáå 

Ò‰ ÏÈÏ· ÔÂÓÈÊ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ‰ÂˆÓ , ˙È·‰ ÏÚ·˘ Â‚‰�Â„¯ .קסט
Á¯Â‡‰ ‡ÏÂ Í¯·Ó.281 

˘‰ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ˜„˜„Ï ÍÈ¯ˆ , ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ‡È .קע
‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ,ÂÈ�ÊÂ‡Ï ÚÈÓ˘ÈÂ ÔÂ˙Ó· Í¯·ÈÂ.282  ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ

‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÎ˘È ,]ÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ÔÎÂ˙·˘· ÏÁ Ì‡ Â�ˆ[ , Ì‡Â
 ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯· ÏÈÁ˙‰Â ÁÎ˘Ï ÏÎ‰ È¯·„Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ.283 

 ,˘‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ , ¯Á‡Ï ¯ÎÊ�Â‰˙‡ ÍÂ¯· ¯Ó‡ .קעא
Â ÔÈÈ„ÚÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ,‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÓÂÏ ¯ÊÂÁ.284  Ï·‡

 Ì‡ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ , ÔÂÎ� ¯Ó‡È˘ ¯ÂÊÁÈÂ ÍÈ˜ÂÁ È�„ÓÏ

                                    
 .ם"עיין מה שהארכנו בדין זה בספר נר ציון לחודש שבט ותעניות שובבי .280

א ברכה "ר היש"וכן נהג אדמו. ש באחרונים"וע, תעט' א סי"ע ורמ"שו .281
 .א"רבי ישראל אבוחצירא זיע

 .שיש הרבה ראשונים דסבירא להו שאם לא השמיע לאזניו לא יצא .282

אבל מאחר והדבר , ט חוזר ומברך"ע שבכל שוכח ביו"רן השודעת מ .283
ט "מנהגינו למעשה שלא יחזור אלא בליל יו, תלוי במחלוקת ראשונים

ויבואר להלן . ]ד"קפח סקכ[ח "ש בכה"וכמ, ראשון של פסח ושל סוכות
 .ט"בדיני סעודת שחרית של יו

 .ח" לענין רב"סקכתכב ב "מ .284
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‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰Ï.285  

Ó‡˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ ˙·È˙'‰�Â· ' ˙·È˙ ¯Ó‡ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ¯ � .קעב
'ÌÈÏ˘Â¯È ,' ÛÈÒÂÈÂ ÌÈÈÒÈ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ˙Î¯·' ¯˘‡

Ô˙�,'‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰Ï ¯ÂÊÁÈÂ ‰Î¯·‰ ÌÈÈÒÈ ‡Ï˘ Â‡ .286 
‰ÏË·Ï ‰È‰˙ ‡Ï˘ ‰Î¯·‰ ÌÈÈÒÈ˘ ¯˜ÈÚ ‰‡¯�Â , ÛÈÒÂÈÂ ˙Î¯·

'Ô˙� ¯˘‡'. 

�ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· ˙Î¯· ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ  .קעג
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯· ,È ˙Î¯· Ì˘ ÛÈÒÂ'Ô˙� ¯˘‡'.287  Ì˘· ‰¯ÓÂ‡Â

˙ÂÎÏÓÂ.288‰ÁÒÂ� ‰ÊÂ  :‡·"Ó‡ È" ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ Ô˙� ¯˘‡ ‰
‰ÁÓ˘ÏÂ ÔÂ˘˘Ï Ï‡¯˘È ÂÓÚÏ ,‰Ê‰ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ÌÂÈ ˙‡ , ˙‡

‰Ê‰ ˘„Â˜ ‡¯˜Ó ·ÂË ÌÂÈ ,‡·"ÌÈ�ÓÊ‰Â Ï‡¯˘È ˘„˜Ó ‰ . Ì‡Â
˙·˘· ¯„Ò‰ ÏÈÏ ÏÁ ,Â�ˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ Ì‚ ¯ÓÂÏ ÁÎ˘Â , ¯Ó‡È

ÁÒÂ�‰ ‰Ê· :‡·"Ó‡ ‰"‰ ÂÓÚÏ ‰ÁÂ�ÓÏ ˙Â˙·˘ Ô˙� ¯˘‡ 
˙È¯·ÏÂ ˙Â‡Ï ‰·‰‡· Ï‡¯˘È ,‰ÁÓ˘ÏÂ ÔÂ˘˘Ï ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ,

‰Ê‰ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ÌÂÈ ˙‡ ,‰Ê‰ ˘„Â˜ ‡¯˜Ó ·ÂË ÌÂÈ ˙‡ ,‡·" ‰
ÌÈ�ÓÊ‰Â Ï‡¯˘ÈÂ ˙·˘‰ ˘„˜Ó. 

                                    
 שטעם הדבר כדי שלא יצטרך ]ח"סקי[צ "בשעהש "וע. ב"סקכשם ב "מ .285

הכריע , א שאין לו תקנה"ואף שי. להוסיף ברכת אשר נתן ללא צורך
א "חוקת ש[ח "הבא וכן הורה רבינו .ב כדעה זו שיאמר למדני חוקיך"המ

,  גבי שבת]ז"סקכ[ח "משמע בכהוכן , למדני חוקיך גבי שבתשיאמר  ]אות כ
 .ש"ע

 ].ח"לענין ר[דעות בזה '  הביא ב]ח"יסקתכב [צ "בשעה .286

 .ז"ע קפח ס"שו .287

ע צריך לחזור "ט של סוכות ופסח לכו"לפי שבליל יו, ע"ש מרן השו"כמ .288
ט כיון שהוא תלוי "כ בשאר זמנים ששכח של יו"משא. אם שכח

 ]ד"ש
 סקכ[ח "כתב בכה, ל ספק ברכות להקל"במחלוקת הראשונים וקיי
 .תשלא יאמרנה בשם ומלכו
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�¯‡‰ , ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ˙Î¯· ÏÈÁ˙‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· ÌÈÈÒ· .קעד
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„Î ¯˜ÈÚ , ÂÏÈÙ‡˘ ‰Î¯·‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ ˜¯

·È˙· ˙'ÍÂ¯· '„ÂÁÏ , ¯˘‡ ÁÒÂ�· ‰ÓÈÈÒÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ·Â˘
Ô˙�.289 ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ‡Â‰ ÔÎÂ , ˜Ï˙Ò�Â ¯˜Ú�˘ ÏÎ˘

Ô˜˙Ï È‡˘¯ Â�È‡ ˙È˘ÈÏ˘ ‰Î¯·Ó.290ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯" ˆ
                                    

כתב שכל שאמר רק טופס , ]ח גבי שבת"ובכלל מז סי, ב"כלל קיח ס[הנה בחיי אדם  .289
, יוכל לסיים בברכת אשר נתן, ]ועד בכלל[הברכה עד תיבת העולם 

 ]ג"קפח סקכ[ב "והובא דבריו במ, כ לחזור ולהתחיל שוב ברכה רביעית"ואח
רוב אמנם . והפקודת אלעזר, ה דעת רבי אליהו מאני"וכ, ]ח"סקכ[ח "ובכה

על דעת ' ברוך'שכיון שפתח ואמר תיבת , וסוברים, ז"הפוסקים חלקו ע
דאם פתח בהטוב ' ז בכלל מה שאמרו בגמ"ה, לומר ברכת הטוב והמטיב
י "א בברכ"ז מרן החיד"כבר נסתפק בכעידהנה , והמטיב אינו רשאי לתקן

רוך אתה ב" אחרי שפתח ואמר "למדני חוקיך"יל לומר אם מוע, ]ז"קפח סק[
ומה ,  דחשיב כמסיים ועוקר מברכה הקודמת,והעלה,  דברכה רביעית"'ה

, ולא מהני, ל רק כתחנונים אחר עיקר הברכה"שאומר למדני חוקיך הו
והורה דאפילו בדיעבד אם אמר , ושם איירי לענין שבת דצריך לחזור[

וכן הוא ]. ט דלדידן אינו חוזר"ש לגבי יו"וכ, למדני חוקיך חוזר לראש
שכתב כדבר פשוט שכיון שהתחיל בתיבת , ]ב"סקי[דעת המאמר מרדכי 

והוכיח כן מדיני תפילה בהזכרת גשמים , ברוך שוב אינו רשאי לתקן
. ]ו"סק[וכ  הוא דעת החסד לאלפי
 . ]ט"ס[ז "גרע ה"וכן הוא בשו. וברכת השנים

שהביא , ]ד"סק[ה בתהלה לדוד "וכ. ]מד אות יד' סי[ע "וכן דעת הקיצור שו
ח "וגם רבינו הבא. דברי החיי אדם ודחה ראייתו והכריע שלא כדבריו

שוב , לחוד' ברוך'דכיון שפתח ואמר תיבת ,  הכריע בזה]א אות כ"חוקת ש[
ז יצטרך לחזור לראש ברכת "שעיגבי שבת ואפילו , אינו יכול לתקן

וגם . ט דלדידן אינו חוזר"ש לגבי יו"וכ, רכות לבטלהולא חשש לב, המזון
ה עד "ד[ושם , ל"מ ציין לעיין בבה"מ, פ שהביא דברי החיי אדם"אע, ב"המ

 ברכה רביעית כבר הסיח לת דכל שפתח בתחי,ז" כתב לתמוה ע]שהתחיל
כ הניח דינא דהחיי אדם "וע,  לתקןינו יכולדעתו מברכה שלישית ושוב א

, א"ח קניבסקי שליט"ר הגר"פר שונה הלכות למובס' ועי[. ג"בצע
בנוסח , ל"וכתב רק כדברי הבה, ב כהחיי אדם"שהשמיט הוראת המ

 ].  דאפשר דאפילו אמר רק תיבת ברוך חשיב כפתח בברכת הטוב והמטיב

משום דבפתיחת , ל ביאר טעם הדבר לנטות מדברי החיי אדם"הנה בבה .290
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דהנה יש , וביאור הדברים, ז מסתלק מברכה שלישית"ברכה רביעית ה

דאם פתח בהטוב והמטיב שוב אינו רשאי לומר אשר ' ש בגמ"לחקור במ
ועל כן שוב , ז מברכה שלישית"האם טעם הדבר מצד שנסתלק עי, נתן

החיי והנה @@. ז פתח בברכה רביעית"או משום שעי, אינו יכול לתקנה
ה בשבת  דאם טע]ג"רסח סק[א "ש המג"אדם כתב לדקדק כדבריו ממ

, לחוד" אתה"בתיבת " אתה חונן"ופתח לומר ברכת , בערבית או במנחה
דגם ערבית , ויכול להמשיך בשל שבת, צ לסיים ברכת אתה חונן"א

שנקט , ומבואר מדברי החיי אדם". אתה"ומנחה של שבת פותחת בתיבת 
כל , ועל כן, דעיקר הדבר מצד דכבר פתח בברכה אחרת, ל"בחקירה הנ

כי יכול , עדיין נחשב שלא פתח בברכה אחרת, "האל"יבת שלא התחיל ת
פ שפתח על דעת ברכה אחרת "אע, ועל כן, "אשר נתן"להמשיכה בנוסח 

ל "הבהאכן @@. ובודאי נסתלק מברכה שלישית לא אכפת לן בזה
אלא , שאין הטעם מצד שפתח בברכה אחרת, דגוף הדבר אינו כן, הקשה

 שלא נסתלק מברכה שלישית ורק מי[, מצד שנסתלק מברכה שלישית
כי הזכרת מעין המאורע באמת , התירו לו להזכיר שם ברכת אשר נתן

וזה בודאי יצא , ]ולא בין הברכות, מקומה בתוך ברכת בונה ירושלים
ובזה לא . כי פתח אדעתא דברכה רביעית, ונסתלק מברכה שלישית

נידון דשם בודאי אין ה, ל לפרש דחייתו לראיית החיי אדם"הוצרך הבה
דאילו טעה ואמר [, דהא פשיטא דנסתלק, אם נסתלק מברכה הקודמת

אפילו הוא תוך כדי דיבור אינו רשאי , האל הקדוש במקום המלך הקדוש
אלא שם הנידון אי חשיב , ]לתקן אחר שפתח ואמר ברוך דברכה רביעית

א דלא חשיב פתח בשל חול אם יתכן "ל להמג"ובזה ס, פתח בשל חול
אבל הכא אנו דנים אם נסתלק מברכה , ח של שבתלהמשיכה בנוס

ד לומר ברכה רביעית ודאי דנסתלק ושוב אינו "וכיון שפתח ע, שלישית
" פתח בהטוב והמטיב"' ומה שדקדק החיי אדם מלשון הגמ. [רשאי לתקן

שלא אמר הטוב "' מדלא אמרו בגמ, כמדומה שיש לדקדק להיפך
משמע דאפילו , המטיבבהטוב ו" פתח"ודקדקו לומר שלא , "והמטיב

כתב לדקדק כדבריו מדברי ל "ובבה@@]. פתיחה לחוד מקלקלת
 והיכא: ]ר' הלכות סעודה סי[ז "וזה לשון האו, ז"וכן מדברי האו, הירושלמי

 את עקר תפלה גבי כדאמר ,ז"ברהמ לתחלת חוזר והמטיב בהטוב דפתח
 םסיו הכא אבל ,רגלים עקירת דאיכא הוא התם ,לראש חוזר רגליו

 והיינו', המזון וכו ברכת לתחלת חוזר הלכך ,הרגלים עקירת הוא הברכה
כ "וכלשון זה ממש כתב ג. כ" ע.הדעת היסח קרי והמטיב בהטוב דפתח
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דהוי כעקירת , ]קלא' סי[ה "וכן הוא בראבי. ]הלכות ברכות שער א[באבודרהם 

ברכה א לברכות נתבאר לשון סילוק ועקירה מ"וגם בלשון הריטב. רגליו
דהדין תלוי , כהבנת רוב האחרונים, ומבואר מדבריהם בהדיא. שלישית

ולא כהבנת החיי אדם דתלוי אם פתח , אם נעקר מברכה שלישית
. שיש להוכיח כן גם מדברי שאר ראשונים, ונראה@@. בברכה אחרת
 והמטיב בהטוב דפתח לבתר אבל: ]הובא בקוב� שיטות קמאי[ן "וזה לשון ריבב

 לאו והמטיב דהטוב ,לגמרי המזון ברכת גמר דכבר, לראש חוזר
ולא , מבואר דטעם הדבר מצד שנסתלק מברכת המזון. כ" ע.דאוריתא

 דברים במה: ]ש
[ז "וזה לשון פסקי ריא. מצד שפתח בברכה אחרת
 הטוב בברכת פתח אם אבל[, והמטיב הטוב בברכת פתח כשלא אמורים
 אלא, חודש של ראש או טוב של יום או של שבת מברך אינו] והמטיב

, מתחלתן המזון ברכת ומברך וחוזר אותו מחזירין טוב וביום בשבת
ז "כ בהדיא כהבנת האו"ומבואר ג. כ" ע."בטעות המזון ברכת סיים שהרי"

 ,דמילתא וטעמא: ]ש
[ה בחידושיו  "וכן הוא בלשון הרא. ורוב האחרונים
 "עצמו סילק"ו ,והמטיב בהטוב ופתח ,התורה ברכות כל "גמר שכבר" לפי

וראה . כ"ע. לגמרי הפסקה חשיבא והא אחרת לברכה תורה של מברכות
 מקמי דאידכר היכא מילי והני: ל" וז]ש
[שכתב  , עוד לשון ספר המכתם

 דפתח מקמי "ירושלים בונה בסוף" דאידכר, כלומר ,והמטיב הטוב דפתח
 ברכה גומר ,"ליםירוש בונה חתימת קודם" אדכר נמי ואי, והמטיב בהטוב
דבא לאפוקי מסברת החיי , ונראה קצת. כ"ע. שנתן ברוך ואומר ההיא
חשיב דלא פתח בהטוב " בסוף בונה ירושלים"ולזה דקדק דדוקא , אדם

 שכתב ]ה"ח' נתיב ג[יש להוכיח מדברי רבינו ירוחם ז "וכעי@@ .והמטיב
 טל תןו אומר ,בשופר תקע התחיל לא ועדין ,הברכה סיים ואם: ל"וז

 לא ועדיין המזון בברכת ח"ר של הזכיר ולא טעה כדאמרינן ,ומטר
 ראשי שנתן ברוך לברכה ברכה בין שאומר ,והמטיב הטוב התחיל
והנה גבי ברכת השנים פשוט דאין הנידון אם פתח בברכה . כ"ע. חדשים

ורבינו ירוחם דימה , אלא אם נסתלק מברכה הקודמת, שלאחריה
, קט דגם כאן הנידון אם נסתלק מברכה הקודמתמבואר דנ, ז"הדברים זל

עוד @@].ש"ע, ר לעיל"ודימוי זה הוא מה שדימה גם המאמ. [ל"וכנ

נראה להוכיח ממה שנחלקו הראשונים אם בהזכרת מעין המאורע 
' דרבינו אלחנן מבעלי התוס, שאינה מעכבת רשאי לאומרה בין הברכות

רשאי לתקן ולחזור  ,אחריה של בברכה פתח דלא היכא היה פוסק דכל
דכל שלא פתח , והוכיח כדבריו מדינא דהכא, על אותה ברכה שעמד בה
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‰ÏÏÊ"‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰Î ‰ , ˙·È˙ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÏÎ'Ï‡‰ ,'
Ô˙� ¯˘‡ ÁÒÂ�· ‰ÓÈÈÒÏ ÏÂÎÈ.291ˆÂ "Ú.292 

Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰ ,Á‡ Ì˙ÁÂ ‰ÚËÂ" ¯ÈÊÁÓ‰ ˙Î¯·· Î‡ .קעה

                                                                                  
פ שאם פתח בהטוב והמטיב צריך "אע, בהטוב והמטיב אומר ברוך שנתן

 הטוב דברכת התם דשאני, דחה ראייתו' י מבעלי התוס"ור. לחזור
דכל מה שרשאי , מבואר מדברי רבינו אלחנן. דאורייתא לאו והמטיב

משום שנחשב שלא סיים , ר בין הברכות קודם שפתח בברכה רביעיתלומ
רק תירץ דשאני , י לא פליג בעיקר הדבר"ואף ר[, עדיין ברכה שלישית
ושלא כדברי החיי , ז כהבנת רוב האחרונים"וכ, ]התם מסיבה צדדית

 . אדם

פ שבלשון מרן "וכתב שם שאע. ג אות ח לענין שבת"ב פי"צ ח"ה באול"כ .291
מ נראה שתחילת לשון הברכה אינה נחשבת שפתח "מ,  כןלא משמע

כ "וא, כי הלשון מתאימה גם לברכת אשר נתן, בברכת הטוב והמטיב
הדבר תלוי במחלוקת הראשונים בהתחיל על דעת ברכה אחת וסיים 

 . ל"כ אמרינן סב"וע, באחרת

ז למאי "דכ, וכבר נתבאר, ל"וכנ, הנה ראיה זו כבר הביאה החיי אדם .292
אבל למה ,  להחיי אדם שהנדון אם התחיל לברך ברכה רביעיתל"דס

ולא , ה בכל הראשונים"ונתבאר שכ[ז "ל והוכיח מהאו"שתמה הבה
כ "א, שהנדון אם נסתלק מברכה שלישית, ]מצינו מי שחולק בזה כלל

', אינו ענין כלל למחלוקת הראשונים בענין פתח אדעתא דשיכרא וכו
ברכה מעכבת שלא יוכל לשנותה דשם הנדון אם הכוונה בתחילת ה

והכא נמי אם היה הנדון רק אם יכול להמשיך אשר נתן , בהמשך הברכה
, ל"היה תלוי במחלוקת הראשונים הנ, או שחייב להמשיך הטוב והמטיב

וכל , אבל עתה אנו דנים אם רשאי לתקן מה שהחסיר בברכה שלישית
פ שלדעת חלק "כ אע"וא, חשיב שסיימה, שעקר דעתו ממנה

, ד הטוב והמטיב רשאי להמשיך אשר נתן"פ שפתח ע"מהראשונים אע
. הרי ודאי נעקר מברכה שלישית, ס לא היה דעתו לזה"מ כיון שסו"מ

, ל לא חשש להאריך לדחות ראיית החיי אדם"דעל כן הבה, וכבר נתבאר
ולא מצינו . הרי החילוק מבואר ממילא, ז"משום דלפי מה שהוכיח מהאו

ל שאין הנידון " זו שום ראיה לפקפק בדברי הבהממחלוקת הראשונים
 .ע"וצ. כ אין הדבר תלוי במחלוקת הראשונים שם"וא, כאן דומה לראיה
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‰ÏÈÙ˙·˘ ÔÂÈˆÏ Â˙�ÈÎ˘ ,ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· ˙Î¯·· ÌÂ˜Ó· , ¯ÊÂÁ
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙ÏÈÁ˙Ï ,Ú‡" ‰Î¯· ÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ù

˙ÈÚÈ·¯.293 

ÂÈ ÏÁ˘Î"˙·˘· ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë , ˙·˘ Ï˘ ¯ÈÎÊÓ .קעו
 ‰ÏÈÁ˙Á‡Â" Î‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ .‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ· ˙·˘ Ï˘ ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡Â ,

 Ï˘ ‡ÏÂÂÈ"ËÂ�ˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯· .294 Ï˘ ¯‰ÊÈÂ ¯„Ò‰ ÍÙ‰È ‡
Ì„Â˜ ¯È„˙„ ,Â¯„ÒÎ ¯ÓÂÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È˘ . Ì�Ó‡

 Ì‡ „·ÚÈ„·‰Â ¯„Ò‰ ÍÙ‰ÂÈ Ï˘ ÌÈ„˜"Ë,Á‡Â " Î ¯Ó‡ Ï˘
˙·˘,‡ˆÈ .295‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÚˆÓ‡· ¯ÎÊ� ÂÏÈÙ‡Â  , È„Î ˜ÈÒÙÈ ‡Ï

‰ˆ¯ ¯ÓÂÏ ,Á‡Â ÌÈÈÒÈ ‡Ï‡"Â�¯Ó‡È Î .ÓÂÌÂ˜Ó ÏÎÈ " Ì‡˘ ‡
 ˙‡ ¯Ó‡˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ�‰Ê‰ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ,¯ÈÎÊÈ Ì‚ Ì˘  ˙‡ ÌÂÈ

˙·˘‰ ,Ì„Â˜ ¯È„˙ ‰È‰È˘ È„Î.296 

                                    
ברכות ' ל דכל ג" דס]ח"קפח סק[א "במג' ועי, ב אות ה"ג פ"צ ח"אול .293

, ז כתב דבכל טעות שבהם חוזר לראש"ועפ, ראשונות כחדא חשיבי
ל שם "ואמנם בבה. ]ל"סק[ח " ובכה]ה לראש" דו"ש
 ס[ל "והביאו דבריו בבה
משום דרוב הראשונים לא הזכירו , ג למעשה"א צע"כתב דדינא דהמג

ודוקא בפתח ברכה רביעית דהוי כעקירת רגליו אין לזוז מפסק , סברא זו
אבל בטעה בברכת הארץ או , ז"ע וצריך לחזור לראש ברכהמ"מרן השו

ח ברכה רביעית אין ראיה מדברי בברכת בונה ירושלים ועדיין לא פת
ואפשר דחוזר , ז"דחוזר לתחילת ברכהמ] ש"מלבד הרא[שאר ראשונים 

 פשיטא ליה דאם טעה ]ב"ט וסקכ"קפז סקי[ח " אולם בכה.רק לאותה ברכה
אם נזכר , בברכת הארץ או בברכת בונה ירושלים באופן שצריך לחזור

ז " משום דכל ברכהמ,אחר סיום הברכה הרי זה חוזר לראש ברכת המזון
אלא , א" סתם כדברי המג]ח"סק[ב שם "וגם במ, כברכה אחת חשיבא

 .ש להלן"שציין למ

 .ה"ע קפח ס"שו .294

 .ז"ח סקי"ג וכה"ב קפח סקי"מ .295

ש " כתב שכל שאין חשש הזכרת ש]מ' ב סי"ח[ וברב פעלים .ח שם"כה .296
 והחליצנו על כן אם ירצה אחר שאמר רצה, לבטלה יחזור ויעשה התדיר



  ציו� øôé – øãñä ìéì÷  נר 
 כוס שלישי וברכת המזו�

ôù

ÂÈ ÏÁ"˙·˘· Ë , ¯ÈÎÊ‰Â ˜¯Ì‰Ó „Á‡ , Ì„Â˜ ¯ÎÊ�Â .קעז
·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ˙ÏÈÁ˙ ,˘Ô˙�˘ ÍÂ¯· ˙Î¯· ÛÈÒÂÓ , ¯ÈÎÊÓ Â�È‡

 ‰·ÁÎ˘˘ ‰Ó ‡Ï‡.297  Ì‡Â·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÏÈÁ˙‰ , ¯ÊÂÁ˘
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˘‡¯Ï,298‚ ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ " Î ÌÚÙ· ¯ÈÎÊ‰˘ ‰Ó

‰�Â˘‡¯‰ ,¯‰ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·˘È¯Ó‚Ï ‰ÏË·˙� ‰�Â˘‡.299 

„Ò‰ ÏÈÏ· ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ‰ÁÎ˘˘ ‰˘‡ , ÂÓÎ ¯ÂÊÁÏ ‰�È„¯ .קעח
˘È‡‰ ,˘È‡‰ ÂÓÎ ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ· ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ˙·ÈÈÂÁÓ˘ ÈÙÏ.300 

‰Î¯·· ·ËÈ‰ ÔÂÂÎÈ ¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó˙  .קעט
Á¯Â‡‰ ,˙ÂÎ¯·‰ ˙Ï·˜Ï Ï‚ÂÒÓ ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰˘ , ·ÂË Ú�ÓÈ ‡ÏÂ
ÂÈÏÚ·Ó ,ÂÈÓÁ Ïˆ‡ Ô˙ÁÂ ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô· Ë¯Ù·Â. 

, ‰‚ÂÎÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÂÈÏÚ ¯ÓÂ‡ È˘ÈÏ˘ Ò , ÂÈ�ÙÏ Í¯·ÓÂÔÙ .קפ
ÂÈ¯Á‡ Í¯·Ó Â�È‡Â ‰·ÈÒ‰· Â‰˙Â˘Â.301 ·Ò‰Ï ÁÎ˘ Ì‡Â ,

                                                                                  
 .יחזור ויאמר יעלה ויבוא

 ].ט"ה לענין יו"וה. ח"לענין ר [ו"ח סקל"ט וכה"ב סקכ"מ .297

 שניהבסעודה בסעודה ראשונה או באופן ששכח רצה והחליצנו והיינו  .298
אבל לא בשוכח הזכרת שבת , שאז צריך לחזור ולברך, של שבת

או ]. ]ח"פח סק[ע "שודעת הכ[, שאז אינו צריך לחזור, בסעודה שלישית
ט של חג הסוכות או "ט בסעודה ראשונה של ליל יו"באופן ששכח של יו

] בלבד[ט "אבל לא בשוכח הזכרת יו, דאז צריך לחזור ולברך, חג הפסח
וכמו שיתבאר , שאז לדידן מספק אינו חוזר, בסעודה שניה או שלישית

  .ט"להלן בדיני סעודת שחרית של יו

 ].ט"ה לענין יו"וה. ח"לענין ר [ח שם"ב וכה"מ .299

 שכתב דהנשים אין חוזרות אפילו בליל הסדר וליל ]ד"קפח סקכ[ח "בכה' עי .300
אמנם מבואר . ת"משום שיש ספק אם חייבות בברכת המזון מה, סוכות

, ה"צ זללה"ר הגרב"פ מו"וכ, בהשמטות' א' א סי"א ח"בתשובת הגרע
ן להלן בדיני סעודת ועיי. שהנשים חוזרות בליל פסח וליל סוכות כאנשים

 .ט"לענין אשה ששכחה יעלה ויבוא בסעודת שחרית של יו, ט"יו

 .ע תעט"שו .301
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Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"‰·ÈÒ‰· ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ Ú.302  ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â
 ·Â˘ Í¯·ÏÂÔÙ‚‰ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï È¯‰˘" ˙Î¯· Ú ÔÙ‚‰ Ï˘

ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ Ì‚ ˙¯ËÂÙ È˘ÈÏ˘ ÒÂÎ ,‡Â" ÏÚ „ÂÚ ˙Â˙˘Ï Â˙Ú„ Î
‰Î¯· ÍÓÒÂÊ .303 

ììä ,éòéáø ñåë , øãñä øçàå 

Ì„Â˜ ¯Ó‡È ÍÂÏÏ‰È ˙Î¯·Â ÏÏ‰‰ Ì‚˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ÔÓÊ  .קפא
˙ÂˆÁ ,Í¯·Ï ÏÎÂÈ Ì‡ ˜ÙÒ· Ò�Î� ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï˘ ÈÙÏ.304  

˘Ò‰ ÏÈÏ ÛÂÒ· ÏÏ‰‰ ÏÚ ˙ÂÎ¯·Ó ÌÈ˘�‰ Ì‚ , ˙Â·ÈÈÁ„¯ .קפב

                                    
ואמנם בין שלישי . 'ז כל מקום שצריך הסיבה וכו"ש מרן תעב ס"כמ .302

ואם משום , אי משום שמא ישתכר, לרביעי אסרו להוסיף לשתות
על כן כתב ו, ה"ב שם סק"ע תעט ובמ"שו' עי, שנראה כמוסיף על הכוסות

אבל דעת , ז שאם שכח הסיבה בכוס שלישי לא יחזור"א תעב ס"הרמ
ח דלדעת "ב תפ סק"וכמבואר במ, מרן מבוארת שצריך לחזור בכל אופן

 .ה בשלישי"ה, מרן כשם שברביעי חוזר ושותה אם שכח להסב

ג דלמנהג בני "צ סקי"כ שם בשעה"עו. ב"צ סקי"ח ושעה"ב תפ סק"מ' עי .303
יש לו לברך ' כ בשכח ולא הסב בכוס ג"א, ן על כוס וכוסאשכנז שמברכי

ז "א לעיל תעב ס"ל כמוסיף על הכוסות שכתב הרמ"כ הדר הו"וא, שוב
דלא יועיל שם שיכוון תחילה , ב"צ שם סקל"בשעה' ועי, שלא יוסיף

, ז לא יצטרך לברך ולא יהא נראה כמוסיף על הכוסות"לשתות עוד ועי
כ מה שלא "וא,  כוס גם משום שכרותה אסרו להוסיף שם"שהרי בלא

א שלא יחזור לשתות "ועל כן כתב הרמ, יצטרך לברך אינו מועיל להתיר
 .ל"וכנ, ע חוזר"מ כבר נתבאר דלדעת השו"ומ. ה"ויסמוך על ראבי

פ " כתב דאע]ו אות כב"פט[צ "ובאול. ז"ב שם סק"ובמ, א"א תעז ס"ברמ' עי .304
מ "מ,  להקל לאחר חצותשמעיקר הדבר מצד ההלל עצמו יש מקום

, מאחר ויש מחלוקת הפוסקים לענין ברכתו אם יוכל לברך לאחר חצות
יזהר שלא יכניס עצמו לספק , ואנן בני ספרד חיישינן טובא לספק ברכות

צ שציינו שיש מקום להוסיף על זמן "ע באול"וע. [ש"ע, ויברך קודם חצות
בדיני [יין לעיל וע, חצות הכתוב בלוחות עוד כשבע דקות עד רבע שעה

 ].ע רב" מה שכתבנו שהדברים צ]אפיקומ 
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ÌÈ˘�‡Î ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÂˆÓ ÏÎ·. 

 ·Ô˙Á ‰ÏÎÂ ÔÈÈ„Ú˘ Ì‰ ÈÓÈ· Ú·˘ ˙ÂÎ¯· Ì‰Ï˘ ÏÈÏ .קפג
¯„Ò‰, Í¯·È ÊÓ‰ÔÓ ÏÚ ÒÂÎ ÂÏ˘ ]‡È‰˘ ÒÂÎ ˙È˘ÈÏ˘[, Á˜ÈÂ 
ÂÒÂÎ Ï˘ Ô˙Á‰ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏÚ Ú·˘ ˙ÂÎ¯·, Â�¯ÈÊÁÈÂ Ô˙ÁÏ, Í¯·ÈÂ 

 È¯Ù ‡¯Â· ÔÙ‚‰ÏÚ ÒÂÎ ÂÏ˘, ÏÎÂ „Á‡ ‰˙˘È ÒÂÎ‰ ÂÏ˘. ]ÔÈ‡Â 
ÔÈÙÈÒÂÓ ÏÚ ˙ÂÒÂÎ‰.[305 

·ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï " ‰È�ÙÏ Í¯·Ó Â�È‡ Ú ‡¯Â˙ .קפד
ÔÙ‚‰ È¯Ù .Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ"Í¯·Ó ‡.306 

Â˙˘Ï ·ÈÈÁ‰·ÈÒ‰· ÒÂÎ‰ ˙ .·Ò‰Ï ÁÎ˘ Ì‡Â , ˙Ú„Ï .קפה
Â˘‰ Ô¯Ó"‰·ÈÒ‰· ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ Ú.307 Ú‡Â" Ô¯Ó ·˙Î˘ Ù

 ÂÈÏÚ Í¯·ÓÂ ¯ÊÂÁ˘ÔÙ‚‰ ,„ÂÚ ˙Â˙˘ÏÓ Â˙Ú„ ÁÈÒ‰ È¯‰˘ ,
Â�È„È· ˜ÙÒ ‡Â‰ È¯‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ‰Ê· Â˜ÏÁ�˘ ¯Á‡Ó , ˜ÙÒÂ

Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ,Î¯· ‡Ï· ‰·ÈÒ‰· ˙Â˙˘Ï ¯ÂÊÁÈÂ‰È�ÙÏ ‰ ,
]‡‡"· ÎÈÔÙ‚‰ ÏÚ ˙Î¯· Í¯ÁÈÒ‰Â Â˙Ú„ [.308 

�‰‚Â‰ÈÏ‡ ÒÂÎ ˙‡¯˜�‰ ˙È˘ÈÓÁ ÒÂÎ ÁÈ�‰Ï Ï‡¯˘È Â  .קפו
‡È·�‰ ,‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ Â�¯˘·È˘ , ÌÈ�ÈÓ‡Ó Â�‡˘ ÊÓ¯Ï ‡Â‰Â

È˘‰ Â�Ï‡‚È˘"Ú ·Â¯˜· ˙"·ÂËÏ ¯ÂÎÊ Â‰ÈÏ‡ ˙¯Â˘· È , Ì˘Î
ÌÈ¯ˆÓÓ Â�Ï‡‚˘.309 ÈÂ" ‰ÏÂ‡‚ Ï˘ È˘ÈÓÁ ÔÂ˘Ï „‚�Î ‡Â‰˘ ‡

                                    
 . דהכי נקטינן]סב' ע סי"אה[ת "בפ' ועי, תעג' מ סי"ה ד"כ .305

 .א תעד"וברמ, ע תפ"שו' עי .306

 .ע תפ"שו' עי .307

ו "צ פט"פ באול"וכ, א מקושית הגינת ורדים"ע שם ובהגהת הגרע"שו' עי .308
 .אות ב

 .י"ב תפ סק"מ .309
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ÂÎÂ ÌÎ˙‡ È˙‡·‰Â'.310 

ÂÎÓÂ ‰ÏÂ„‚ ÒÂÎ ‰˙Â˘ÚÏ ÌÈ‚‰Â�,311 Â „ÈÙ˜‰Ï ˘È·„˙ .קפז
ÔÈÈ‰ ˙ÂÒÎÏ .ÌÂÈ‰ ˘Â„È˜ ÂÈÏÚ ˘„˜Ï ÏÂÎÈ ˙¯ÁÓÏÂ. 

ÂÈ ÏÈÏ" ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë]ÂÁ·Â"È�˘ ÏÈÏ Ì‚ Ï [ ÂÚ�ÓÈ .קפח
˙Ó ÌÓˆÚ"‰,312˙·˘· ÏÁ˘Î ÂÏÈÙ‡Â .313 ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ÔÈ‡Â 
ÌÚ‰ ÔÂÓ‰Ï ,ÏÂ˘ÎÓ È„ÈÏ ‡Â·Ï ÏÂÏÚÂ ÂÈÏÚ ¯·‚˙Ó Â¯ˆÈ Ì‡˘ ,

ÂÏÂ˜ Â¯ÓÂÁ ‡‰È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ÂÏ ˘È È‡„Â· ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯ÂÒ‡Â.314 

                                    
חמישי "' ש בגמ"ף והרא"וגירסת הרי. 'ת זקנים מבעלי התוסה בדע"כ .310

אמנם , ומשמע שיש חיוב גם בכוס חמישי, "אומר עליו הלל הגדול
ד הדרש בשם "ויש שאמרו ע. ן פירש בדעתם שאינו אלא רשות"הרמב

אין אנו רשאין לשתות , שכיון ששאר ראשונים חלוקים בזה, ל"א ז"הגר
 .ולכשיבוא אליהו יפשוט הספק, תומ מניחין או"אבל מ, הכוס ממש

 .ל מפראג"ס ובדברי מהר"ץ ובמנהגי החת"בזה בסידור יעב' עי .311

 .א בשם הכתבים"ז והוא ממג"רמ סק' ב סי"מ .312

 .ש פרשת וירא אות כג"ח ש"ה בבא"וכ, ז"אגרות הרמ .313

דמדינא אין , דאם יש חשש מכשול מצוה שלא לימנע, ב שם"במ' עי .314
ח "ורבינו הבא. ב ובימי אבלות שלו או שלה" ובטכ"איסור אלא ביוה

שאין אזהרה זו ,  כתב]הלכות ספירת העומר אות כד[בהגדה של פסח אורח חיים 
ובפרט אם מרגיש בעצמו שעלול , ולא להמון העם, ש"ח ויר"אלא לת

ש פרשת וירא אות "ש[ח "וזה לשונו בספרו בא. אסור להחמיר, לבוא למכשול
ורק בליל ראשון , למידי חכמים מליל שבת לליל שבתעונתן של ת: ]כג

אפילו , וליל שני דשבועות, וליל שמיני עצרת, וליל ראש השנה, של פסח
אלא רק אם הוא ליל , שחלו בשבת אין לעשות זווג בהם על פי הסוד

אבל המון העם מי , וכל זה לתלמידי חכמים ואנשי מעשה. טבילת מצוה
, שאינו יכול לכבוש תאותו, וד בדבר זהשיודע בעצמו שאינו יכול לעמ

ורק חייב להזהר לפרוש סמוך , מותר לו לשמש אפילו בלילות החול
 שכתב ]ב"קה ע' עמ[א "פ זיע"בספר חיים לראש למהרח' ועי. ל" עכ.לוסתה

, ]אף שהוא יין של מצוה[דהרבה יין עושה , להזהיר ביותר בלילה הזה
א ומבקש עילה "מתאמץ הסט, סולפי שהלילה הזה מאיר מאד בתוקף הנ

 . ש"ע, להכשיל האדם
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. ‡Ë ÏÁ Ì‡"Ó ,‰Ó ‰�ÂÚ ·ÂÈÁ ¯‡˘ Â‡"˙ ,Ú�ÓÈÏ ¯ÂÒ .קפט
˙ ÂÏÈÙ‡ÂÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ ÌÎÁ „ÈÓÏÚ ‚‰Â�‰ ÌÈ„ÈÒÁ·˘ „ÈÒÁ " Ù

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ï ,ÏË·Ï È‡˘¯ Â�È‡.315 ˙ÏÁÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡Â 
ÈÎ‰ „·ÚÈÓÏ ÍÈ¯‡ ‡Ï.316  

˜¯ÂˆÁ Ì„Â˜ ˙Â¯˜Ï Â˜„˜„È ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ÚÓ˘ ˙‡È˙  .קצ
‰ÏÈÏ,317‰�˘‰ ˙ÂÏÈÏ ¯‡˘· ÂÓÎ  . ¯ÈÎÊ‰Ï ·ÂËÂ ‡Ï˘ ÔÈ·ÂÒÓÏ

ÂÊ ‰ÂˆÓ Â„ÈÒÙÈ.318‚ ¯ÓÂÏ Â�È‚‰�ÓÂ  ' ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÏÎÂ ˙ÂÈ˘¯Ù
Ú˘"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ¯„Ò Ù"Ï ,¯·„ Ú¯‚� ÔÈ‡ , ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ˜¯

ÂÈ ‡Â‰˘ È�ÙÓ ÈÂ„ÈÂ"Ë.319 

ÏÈÙÓ‰ Í¯·Ó Â�È‡ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ¯Á‡Ï Ô˘È‰,320]  ˘ÈÂ .קצא
ÔÂ˘‡¯‰ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÔÓÊÓ Í¯·Ï ‡Ï˘ ˘ÂÁÏ[ , Í¯·Ó Ì‡Â

¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ,‡Ï Ì„¯ÈÈÂ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ¯Á ,Í¯·È ‡Ï , ÈÙÏ
¯·„· ˜ÙÒ ˘È˘.321‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ ¯Á‡ Ô˘È‰Â  , ‰¯ÓÂ‡Ï ‚‰�Ó‰

                                    
 לענין ]יב אות כז' סי[במועד לכל חי ' ועי. ח בהגדה שם אות כב"כ הבא"כ .315

 .]קה' עמובספרו חיים לראש , ה"ר
ש "וע]. ל"כנ, ח שם"ה גם בבא"וכ[, קמב' ח סי"תורה לשמה לרבינו הבא .316

ימות החול לדעת רבינו שפירש דלשון האיסור שכתבו בזה היינו כמו ב
ואפילו חסיד שבחסידים לא , מ פשוט שאין לבטל"כ בזמן ט"וע, ל"האריז

 .ואפילו במקום שמוחלת לא אריך למיעבד הכי, יחמיר בזה

 . צו אות לח' ר פ"ח ש"בא .317

, א"רבי ישראל אבוחצירא זיע, א ברכה"ר היש"וכן היה מדקדק אדמו .318
ש קודם חצות " הסדר לקרות קלהזכיר לכל המסובין על שלחנו בליל

 .לילה

 שכתב לומר רק פרשת שמע ולא שאר הפסוקים ]ב"תפא ס[א "ברמ' עי .319
 כתב לומר כל הפסוקים שאומרים ]ש
[ח "אבל בבא, שאומרים כדי להגן

 .ל"לפי סדר רבינו האריז

 .אינו זמן שכיבה, ג דאיכא אינשי דגנו"דאע, ה סמוך"ל רלט ד"בה .320

 .היינו אי אזלינן בתר שעת הברכה או בתר שעת השינהו, ל שם"בה .321
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˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ,‰Ê· Â˜ÏÁ�˘ ¯Á‡Ó.322  

˙ "ÁÒÙ ÏÈÏ· ÌÈ·ÏÎ‰ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ,È˘‰ ˙¯ÈÊ‚ Â¯Ó˘˘ ÈÙÏ .קצב
ÁÒÙ‰ ÏÈÏ· ÌÈ¯ˆÓ· Ï‡¯˘È È�·Ï ÔÂ˘Ï ıÂ¯ÁÏ ‡Ï˘.323 

 

±² 

                                    
ד הסוד יש לברכה גם בשוכב " דגם ע]ב"רלט סק[י "א בברכ"דעת מרן החיד .322

י בסאן שיש מי שרצה לומר "והביא שם בשם מהר, לישן אחר חצות
 ]בהגהותיו על שער הכוונות[ש "ודעת רבינו הרש. אבל העיקר אינו כן, להיפך

והובא דבריו בשמן ששון על , כת המפיל אחר חצות לילהדאין לברך בר
ח " ובכה]יד' א סי"סוד ישרי
 ח[ח "ובדברי הבא, ]דרוש ה מדרושי הלילה[כ "שעה

 שכתב לענין ברכת ]ז"פ, מ"ש שעה"שער ק[ע בפרי עץ חיים "וע. ]ה"רלט סק[
כי אז רק , כי בחצות לילה היא ראויה לאומרה, וכבר בארנו: ל"וז, המפיל

 ,אך עתה קודם שישן אנו אומרים אותה, י נשמותינו למעלה"נעשה ע
. ל"עכ. י זווג חצות לילה"ע', וכוש הוא לעשותה כלי "כי כוונת ק, נמצא

, ומשמע, אלא שאומרים אותה לפני השינה, דזמנה בחצות, ומבואר
אלא , כן היה מתאים שיהיה זמן המפיל בחצות, דכשם שהזווג בחצות

 ]ד! נה[תורת חכם ' ע בס"וע. מחמת ששוכבים לישן קודםשהקדימוה 
' בין האומרה אחר ג, מ"ש שעה"י ק"שחילק באופן התיקונים הנעשים ע

ומשמע שם דבאומרה , שעות של הלילה לבין האומרה בחצות ממש
ע בשמן ששון בדעת "וע. כ"בתחילת הלילה מתקן פחות מהאומרה אח

 חצות לילה אף אם אומר אותה דברכת המפיל זמנו הוא ברגע, ש"הרש
ועל כן המנהג , מידי ספק ברכות לא יצא, וכיון שהוא מחלוקת. מתחילה

ב פרק טו אות "ח[צ "ה באול"וכ. שלא לברכה בשם ומלכות אחר חצות לילה
 .ש"ע, ]יב

 .ר פרשת צו אות לט"ח ש"בא .323
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Ù Ï˘ ˙È¯Á˘ÁÒ,ˆÈ· ˜ÂÒÚÏ ‰ÎÊ˘ ÈÓ  ÌÈ¯ˆÓ ˙‡È ÏÎ .א
‰ÏÈÏ‰ ,ÓÂ ÔÈ˜È˙Â ÏÏÙ˙ ¯Â‡··Â¯˜,Â˜ÏÁ È¯˘‡ . Ì‚Â  ¯‡˘

„ È�ÙÏ ˙¯˘Ï Â„ÓÚÈ ÌÚ‰ ,'Â˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡Ï˘ Â„ÈÙ˜È"˘ , ÈÎ
„Ï ÌÂÈ‰ ˘Â„˜' .‰�È˘ Â˙Ò�‡ Ì‡Â,Â˙„ÂÚÒ ¯Á‡ ÁÂ�Ï ·Â˘È .  

È ÍÂ˙ Ï·‡"ÂÓ‡ÏÂ ÂÈ·‡Ï ˘„ÂÁ · ,Ï ÍÂ˙ Â‡ ' ¯‡˘Ï .ב
ÌÈ·Â¯˜ ,�È‡˘ ÔÈ‚‰Â� ‰ÏÂÚ ÂÂÈ Ï˘ ˙È¯Á˘· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î"Ë.1 

ÈÂ"ÏÏ‰‰ „Ú ˙È¯Á˘ ÏÏÙ˙‰Ï È‡˘¯˘ ‡.2ÓÂ " ÁÈÏ˘ ÔÈ‡˘Î Ó

                                    
בשבת  שאין נוהגין שיתפללו האבלים ]ד"שעו ס' סי[ד "א ביו"ה ברמ"כ .1

ח "חנוכה ופורים ור אפילו לגבי שחרית ד]מז' סי[ם מינץ "ה במהר"וכ. ט"ויו
משום דהלל אינו מתפלל , ץ" כשלהתפללמנמנעים דהאבלים , מ"והוח

 שהאבלים מתפללים ]ב"קלב סק' א סי"א[ג "ה בפמ"וכ. אלא מתוך שמחה
 אין מתפלליםאבל כשיש הלל , בימים שאין אומרים תחנוןאפילו 

 שכמדומה ]כלל קלח אות ד[ה בחיי אדם "וכ. ערביתמנחה ורית רק בבשח
והובא , ח"א לא היה מניח לאבל להתפלל אפילו בשחרית דר"שהגר

 שכתב שבימים ]קלב בדיני הקדיש[ל "גם בבה' ועי. ]ז"תקפא סק' סי[ב "בשמו במ
לא יעלה האבל להתפלל לפני , ]למנהג בני אשכנז[שאין אומרים למנצח 

ו "ו באב וט" דבט]ד"תרעא סק[וכן הוא בלשונו בהלכות חנוכה . מודהע
ומשמע , כ"ג בעומר דליכא הלל האבל מתפלל שחרית ג"בשבט ול

 .ש בימים טובים דאיכא הלל לא יתפלל אפילו שחרית"מ וכ"ח וחוה"דבר

שהביא שראה במקום גדולים שהתפלל , ם מינץ עצמו"בדברי מהר' עי .2
ץ אחר עמד "וש, ישתבח עד אחר תפילת לחשח מ"האבל שחרית בר
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¯Á‡ ¯Â·Èˆ ,˘ÂÁÏ ÔÈ‡ È‡„Â·.3 ¯Á‡ ÔÈ‡˘Î Ì‚ ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ 
Â�ÓÓ ÛÈ„Ú.4 ˘ ‡Â‰˘Î Ì‚˘ ¯˘Ù‡Â" ¯Â·ÈˆÏ ‰ˆÂ¯ÓÂ ÚÂ·˜ ı
ÂÏË·Ï ÔÈ‡.5  

�˙·‡¯ÂÈ ˙ÏÈÙ˙ È�È„"‰· ‰ÚÂË‰Â Ë , ˙È·¯Ú È�È„· ÏÈÚÏ Â .ג
 Ï˘ÂÈ ÏÈÏ"Ë ,Ì˘Ó Â�Á˜.  

ÂÈ"ÏÏ‰ ˙‡ Â· ÌÈ¯ÓÂ‚ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë , ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·ÓÂ .ד
ÛÂÒÂ ‰ÏÈÁ˙ .ÂÁ·Â" Ï ÌÈÎ¯·ÓÂÈ· Ì‚" È�˘ Ë˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘.6  

È ÍÂ˙ Ï·‡"ÂÓÈ‡ÏÂ ÂÈ·‡Ï ˘„ÂÁ · ,Ï ÍÂ˙ Â‡ ' ¯‡˘Ï .ה
ÌÈ·Â¯˜ ,¯Â·Èˆ· ÏÏ‰‰ ¯ÓÂÏ ‰·È˙‰ È�ÙÏ ¯Â·ÚÈ ‡Ï , ‡Ï ÔÎÂ

ÂÈ· ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙Ï ‰ÏÚÈ"Ë.7 ÓÂ"ÔÈ‡˘Î Ó¯Á‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘  ,
                                                                                  

 דדוקא לקריאת ]תקפב' סו! סי[ר "וכן הוא בא. לומר החזרה והלל ומוסף
וכן נראה נטיית . אבל שחרית עד הלל רשאי להתפלל, ההלל לא יעלה

ל לעיל ובהלכות חנוכה "ואמנם בדבריו בבה, ]ז"תקפא סק[ב "דעת המ
ואמנם שם בדבריהם דבירו . ל"נוכ, משמע יותר שגם בשחרית לא יעלה

ט לדעה זו יוכל "ה בשחרית של יו"אבל לכאורה ה, ח"לענין שחרית דר
 .דאין הקפידה אלא בהלל, לעלות

,  לענין ימים נוראים]ד"סק[א "ובמג, ח" לענין ר]ז"תקפא סק[ב "ה במ"כ .3
אכן :  לשונוושם, ]קלו' א סי"ולא כמו שצוי  במג, קכח' סי[ל "ומקורו מתשובת מהרי

. ר גרשון"בדליכא שם חזן אחר ולא אפשר ראיתי שהתיר מורי ורבי הר
 .ט"ה גם לענין יו"ולכאורה ה. כ"ע

ו לענין " בשם תשובת מהרי]ג"תקפא סק[ז "ובט, ]שעו' סי[ד "מ ביו"ה בד"כ .4
 מותר ,ה וליכא דעדיף מיני,מ" אבל בחדאם א: ז"ל הט"וז. ימים נוראים

. ]ג"תקפא סקל' סי[ח "והובאו בכה. ]ד"שעו סקי' סי[ד "ך ביו"בשה "וכ. להתפלל
 .ט"ה גם לענין יו"ולכאורה ה

 שהביא ]ג"תקפא סק[ר "א במחב"וציין לדברי מרן החיד. ח שם"ה בכה"כ .5
בראש השנה ויום הכפורים אין שמץ איסור בדבר רק י שאפילו "מהנוב

 .ט"ה לענין יו"ז נראה דה"ולפ. מנהגא בעלמא

 .א"ע תפט ס"שו .6

 .ט"ש לענין יו"וכ, ח"ז לענין ר"ב תקפא סק"מ .7
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È‡˘¯˘ ‰‡¯�.8 

ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ÚˆÓ‡· „ÓÂÚ‰ , ÌÚ ÏÏ‰ ¯ÓÂÏ ˜ÈÒÙÈ ‡Ï¯‰ .ו
¯Â·Èˆ‰ ,Â˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ ÂÓÂ˜Ó· Â�¯Ó‡È ‡Ï‡ ,ÂÈ·˘ ÈÙÏ" ÏÎ Ë

Â„·Ï ÏÏ‰‰ ÏÚ Í¯·Ï È‡˘¯ „ÈÁÈ.9 ˙Ò�Î‰ ˙È·Ï ÚÈ‚‰ Ì‡Â 
ÏÏ‰‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘Î ,Â˙ÏÈÙ˙ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ,Ú‡" ¯˘Ù‡˘ Ù

Ì‰ÓÚ Â¯ÓÂ‡Ï ÂÏ ˘È˘,10 Â˜Ó ÏÎÓ„Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î Ì ˙Ú
 Â�È·¯ÊÈ¯‡‰"Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘ ÌÈ¯·„ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ Ï.11Â ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,

                                    
ה לענין הלל "ולכאורה נראה דה, ח"ב שם כתב כן לענין מוסף דר"במ .8

כ "משא, ושמא יש לחלק דבהלל צורת אמירתו דוקא בשמחה. ט"של יו
 .ע"וצ. ח גם לזה"ט דמוסף עדיף מר"ואולי יו, במוסף

עם ח דוקא כתבו האחרונים דיאמרנו "ו דגבי רוהיינ, ז"ב תכב סקט"מ .9
לחוש , א שיאמרנו"ואפילו בתוך פסוקי דזמרה י, כ יתפלל"ואח, הציבור

ע "ט דלכו"אבל לענין יו, לסברת האומרים שאין רשאי לברך עליו ביחיד
ובודאי אין לו להפסיד הברכות כדי , גומרין בו ההלל בברכה אין חשש

 .לאומרו עם הציבור

מ "וכ, ל מבואר דהטעם לאומרו עם הציבור מפני הברכה"ב הנ"הנה במ .10
, י בשם הכלבו"ש הב"אמנם הנה מקור הדין ממ. א בביאורו"בדברי הגר

 כדי שיאמר ,ם שאין לומר הלל אלא בשלשה"וכתב הר: ל"ושם כתב וז
ל "ף ז" והר. יאמרו שניהם הודו, ואם אינם רק שנים.האחד לשנים הודו

ולכאורה נראה מזה . כ"ע. להיהצבור אף קודם תפ וטוב לאמרו עם :כתב
שצריך שיהיו שנים עונים , כ מתחילה"שדברי רבינו פרץ נאמרו מצד מש

ע מברכין על הלל יש טעם "ז גם בימים שלכו"ולפ. לאמירת הודו
אלא עם עוד , ז אינו דוקא עם הציבור"ומיהו לפ[, שיאמרנו עם הציבור

]. ז הוא דוקא עם הציבור"ולפ[ עם ועוד איכא משום ברוב, ]שנים שעימו
 .ע"וצ

דאין דעת רבינו , י עמדין"צ וסידור הר" בשם הש.].תכב[ח "הה בכ"כ .11
ג "פ[י "חמה ב"וכ .ל נוחה מסברות אלו לומר דברים שלא כסדרן"האריז

סדר כי , יביא עצמו לידי מדה זולא ' שמי שבא בסוד ה ]משמרת החודשמ
ועיקר מצות ההלל אחר ,  כנודעהלה מז למעהזהם הדברים המתוקנים 

והביא , להילקרות ההלל קודם התפכ אין שייך "וא, להיחזרת התפ
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¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ÏÏ‰‰ ¯Ó‡ Ì‡ , ˙Â„ÈÁÈ· ·Â˘ Â¯ÓÂ‡Ï ¯ÂÊÁÈ ‡Ï
˙È¯Á˘ ¯Á‡.12 

‡ÚÓ˘ ˙‡È¯˜· ÔÈ˜ÒÂÙ˘ Í¯„Î ‡Ï‡ ÏÏ‰· ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ  .ז
‰È˙ÂÎ¯·Â,13  ÌÂÏ˘ ·È˘‰Ï Â‡ ÏÂ‡˘Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘ Â��ÓÊ·Â

˙Ò�Î‰ ˙È·· ,ÏÂ‡˘Ï ‰ÏÈÏÁÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·· ÂÏÈÙ‡ ·È˘‰Ï Â‡ .14 
‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ˙ÈÈ�Ú ÔÈ�ÚÏÂ , ˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ

 ˘È„˜Ï]ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ�Ó‡ ‰˘ÓÁ[ , ‰˘Â„˜ÏÂ] ˘Â„˜ È˜ÂÒÙ
„·Ï· ÍÂ¯·Â[ , ÂÎ¯·ÏÂ] ‰ÏÂÚ‰ ÈÙÓ˘ ÔÈ·Â ‰ÏÈÙ˙·˘ ÔÈ·

‰¯Â˙Ï[ , ÌÈ„ÂÓÏÂ]‚ '˙Â�Â˘‡¯ ˙Â·È˙[.15  ˜ÈÒÙÈ ‡Ï Ï·‡
 ÍÂ¯· ˙ÈÈ�ÚÏÂ ˘È„˜·˘ ÌÈ�Ó‡ ¯‡˘Ï ÂÏÈÙ‡ ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‡Â‰

                                                                                  
, י שלא יאמר התפילה שלא כסדרה" למרן הבהיה המגיד מזהירז "שכעי

 .פריד ומקלקל סדר העולמותמשום שמ

ח אינו רשאי לקרות עבור " שכתב דאם יצא יד]ה"תכב סק[א "במג' עי .12
 הקורא הלל בכל :]שבת קיח[משום דאמרו , פילו כשאינו מברךחבירו וא

כ אסור לקרותו דרך שירה אלא בזמן שתקנו "וא, ז מחרף ומגדף"יום ה
לא יהא רשאי , גם הקורא עם הציבור, א"ולפי דברי המג. כ"ע. חכמים

ט דנראה כמחרף "מה, לחזור ולאומרו ביחידות שוב לאחר שחרית
, א" דלא כהמג]סה' ח סי"או[דעת הזרע אמת ח "ואמנם לגבי ר. [ומגדף

ר "א במחב"והביא דבריו מרן החיד, דאינו מחרף ומגדף בקורא בדילוג
ט שאינו קורא בדילוג מודה הזרע אמת דאסור "מ ביו"אבל מ, ]ב"תכב סק[

 .א"לקרותו שוב כדברי המג

ז מעיקר הדין היה רשאי להפסיק "ולפ, א"ותרמד ס, א"ע תפח ס"שו .13
ולהשיב שלום , ]מובהק[צע הפרק כדי לשאול בשלום אביו או רבו באמ

ובין הפרקים היה רשאי להפסיק לשאול אדם נכבד ולהשיב , לאדם נכבד
שם [ב " ובמ]א"סו ס' סי[ש "פ המבואר בדיני ק"ע, שלום לכל אדם

 .]ז"ש עוד בסק"וע, ה"סק

 .ב"סו סק' ב סי"מ .14

 .כ"ח וסק"סקיז ו"ב סקי"ג ובמ"ע סו ס"פ השו"ז ע"כ .15
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ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ··.16  ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÎ¯·„ ÔÓ‡ ÔÈ�ÚÏÂ
ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ· ,˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ‡Ï Í‡.17 

˜¯‡ÔÈ· ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜ ÚˆÓ‡· „ÓÂÚ˘Î ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ Â‰Â  .ח
ÌÈ˜¯Ù‰ ,˘‰ ÌÚ ˙Â¯˜ÏÂ Í¯·ÏÂ ˙ÂÏÚÏ È‡˘¯"ı . „ÓÂÚ Ì‡Â

˜¯Ù‰ ÚˆÓ‡· ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï , Ì„Â˜ ˜¯Ù‰ ÌÈÈÒÏ ¯‰ÓÈ ‡Ï‡
¯Â˙Ï ‰ÏÚÈ˘‰.18 

                                    
ה בהלל בימים "וכ, ז שיש ברכה לפניהם ולאחריהם"דלא גרע מפסוד .16

וחצי , דהברכות מעיקר הדין, ושאני מאמן דברכות דשרינן בסמוך. [אלו
כ לאמן דברכות רשאי להפסיק "וע, השני של הקדיש אינו אלא ממנהגא

 ].ולא בזה

י "ש בב"עי, דברכותש נחלקו הפוסקים אם יוכל לענות אמן "הנה לענין ק .17
 הביא שנחלקו בזה והכריע דבין הפרקים יוכל ]ח"סקי[ב "ובמ, ]סו' סי[

 דבימים שהיחיד גומר .]ברכות יד[' אמנם לענין הלל אמרו בגמ. להקל
ש "ודעת הרא, ההלל בין פרק לפרק פוסק באמצע הפרק אינו פוסק

ם " הרמבאבל, ש לגמרי"ללמוד מזה שבימים שגומרין ההלל הרי זה כק
 כתב שבימים שגומרים ההלל יש לו להפסיק בין פרק ]ט"ג מחנוכה ה"פ[

ובמגיד משנה שם כתב שנחלק , לפרק אבל באמצע הפרק לא יפסיק
ד שאר ראשונים דסברי שבימים שגומרין ההלל הוי "ם בזה ע"הרמב

ם מפסיק בין פרק "אלא להרמב, ש ממש ומפסיק רק לדברים הידועים"כק
ש "הלל לק' ם שלא דימו בגמ"ל להרמב" והיינו דס.לפרק לכל דבר

ז נראה שאף "ולפ]. מ"ע בלח"וע[, לגמרי אפילו בימים שגומרין ההלל
מ אחרי "מ, ש"ש שבימים שגומרין ההלל הוי כק"ע פסק כהרא"שהשו

א שאפילו "וגם י, ם בין פרק לפרק יוכל להפסיק לכל דבר"שלהרמב
כ בין הפרקים דהלל "א, ותש פוסק בין הפרקים לעניית אמן דברכ"בק

, ]אך באמצע הפרק אין להקל[, ז ולענות אמן דברכות"נוכל לסמוך ע
 .]ג אות ג"ג פ"ח[צ "ז באול"וכמבואר כ

ש וקראוהו " שכהן שהיה קורא ק]ד"סו ס' סי[ע "ש כתב מרן השו"לענין ק .18
ד שאינו "והלכה כמ, א שלא יפסיק"א שיפסיק וי"י, לעלות לתורה

, ז אפילו בעומד בין הפרקים" דכ]ה"ד וסקכ"סקכ[ב "ב שם המוכת. מפסיק
מפסיק משום שעוסק דמה שאינו , דאין זה בזיון לתורהוהטעם משום 
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 ÏÏ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ‰ ,Â¯ÓÂ‡ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡.19 .ט

Ú‡ ÔË˜"ÏÏ‰· ÏÂ„‚ ‡ÈˆÂÓ Â�È‡ ÍÂ�ÈÁÏ ÚÈ‚‰˘ Ù , ÔÎÂ .י

                                                                                  
שידעו הכל כיון , וגם ליכא משום פגם הכהן, ש וברכותיה"במצות ק

אכן הביא . שעומד במקום שאינו רשאי להפסיקלפי עולה שמה שאינו 
ואפילו קראו , ום נוהגין כדעה ראשונהב שהאחרונים כתבו שהי"המ

מלבד באמצע פסוק ראשון [ש "ישראל לתורה יעלה אפילו באמצע ק
אלא שלא יקרא עם , ואין לשנות המנהג מפני המחלוקת, ]ו"ובשכמל

ח כדעת " והפר]יא אות כב' סי[א בקשר גודל "אכן דעת מרן החיד. ץ"הש
והכי ,  וברכותיהש"דאפילו קראוהו בשמו לא יעלה בק, ע"מרן השו

, ז היה נראה"ולפ. ש"ע, ]ד"ש
 סקכ[ח "ש בכה"וכמ, נקטינן לדידן בני ספרד
, אין להפסיק לעלות לתורה אפילו בבין הפרקים, דגם בקריאת ההלל

. ש וברכותיה" דדינו כק]א"א ותרמד ס"תפח ס[ש מרן "וכמ, ש"דומיא דק
ע "ג פירש דהשו"הפמדאמנם ,  כתב]ה כה "ש
 ד[ל "דהנה בבה, איברא@@

ע "אבל הלא מקור דברי השו, ש"איירי התם אפילו בבין הפרקים דק
כ אין מקור "וא, ושם איירי בעומד באמצע הפרק, א"מתשובת הרשב

ג ניחא "דכל דברי הפמ, ועוד. ע לאסור אפילו בבין הפרקים"מדברי השו
ע "ש השו"אבל למ, א דאין מברכין על טלית בבין הפרקים"ש הרמ"למ

וכן מוכח מדברי . כ לעלות לתורה"בודאי רשאי ג, מברך על טלית שםד
דגם לדידן בני , ז נמצא"ולפ. ל"ד הבה"עכת. ש"ע, ע"א בביאורו לשו"הגר

ש לעלות "דאין להפסיק בק, א"ע כהרשב"ספרד דנקטינן כמו שפסק השו
אבל במפסיק בין הפרקים גם , ז במפסיק באמצע הפרק"כ, לתורה

ז באם קראוהו לעלות לתורה בעומדו "ולפ. ריע ש"א והשו"להרשב
אבל בין , נהי נמי דבאמצע הפרק לדידן לא יעלה, בקריאת ההלל

. ולעלות לתורה, ועל כן ימהר לסיים הפרק, הפרקים רשאי לעלות
, ולא רק יברך הברכות, ץ"ובאופן זה לכאורה נראה שגם יקרא עם הש

ולדעת מרן . [סיקמשום דבבין הפרקים לא איתמר דינא כלל שלא להפ
וגם יש לצרף בזה שיטת ]. ץ ברכותיו לבטלה"אם לא יקרא עם הש

ל "וכנ,  דבבין הפרקים דהלל רשאי להפסיק]ט"ג מחנוכה ה"פ[ם  "הרמב
 .]בהלכה הקודמת[

א "ואמנם י. ט"ח תפח סק"והובא בכה, ט"סט אפילו גבי יו' שאגת אריה סי .19
ז המסופק צריך "ולפ, רי קבלהא דחיובו מדב"וכן י, ת"דחיוב הלל מה

 .ע"וצ, לחזור
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‰˘‡ ,‡ÔÎ Ì‡ ‡ÏÏÏ‰‰ ÏÎ Ì‰È¯Á‡ ‰�ÂÚ ,20ÊÁ Â¯Ó‡Â " Ï
‰¯‡Ó ÂÏ È‰˙.21  

øãñä ìéì éðéãá ìéòì åøàáúð ììää éðéã øàù ,íùî åðç÷. 

äøåúä úàéø÷ éðéãî  

ÂÈÂ ˙·˘·"‰ ¯ÂÎÓÏ Â‚‰� Ë ÌÚ ·Â¯·„ ÌÚË‰Â ˙ÂÂˆÓ .יא
ÍÏÓ ˙¯„‰.22  

„Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"Ú23  ‡Ï‡ ÂÈ‰È ‡Ï ‰�ÂÙ ‰˙‡˘ ˙ÂÈ�Ù ÏÎ .יב
ÔÈÓÈÏ ,ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó ÍÏÂ‰˘ Â�ÈÈ‰ ,‡Â" ˙ÁÈ˙Ù ÔÈ�ÚÏ Ì‚ Î

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡· ˙ÎÂ¯Ù‰ , Ï‡Ó˘Ó ‰˙Â‡ ÂËÈÒÈ˘
ÔÈÓÈÏ ,ÍÙÈ‰Ï ‡ÏÂ.24 Ò È�˘ ÌÈÁÈ�Ó˘Î Ì‚Â" ÏÚ ‰˘Ï˘ Â‡ ˙

                                    
 .ח"ז וסקכ"ח סקכ"כה .20

במה שנתבאר בזה בקונטרס נר ציון ' ועי. ש" ע.]לח[בסוכה ' ה בגמ"כ .21
 .להלכות חנוכה

 ]ג"שי סקל' סי[ב "ובמ. ה במטה משה"וכ, א בספרו לדוד אמת"מרן החיד .22
 .כתב דבמקום שנהגו היתר אין למחות

 .ח וישב אות ד"פ בבא"וכ, ה"נוכה תרעו סהלכות ח .23

ר יהודה צדקה "חהגאונים רבותינו וכן , ה"צ זללה"ר הגרב" מווכן נהג .24
' ובגמ, דלא חשיב אלא הכשר מצוה, ויש שפקפקו בזה. ל ודעימיה"זצ

ונהי , ביומא אמרו דדוקא בעבודה בעינן פניה לימין ולא בשאר דברים
מ הכשר "מ, ה בכל המצוות"דוקא והנמי דהראשונים נקטי דעבודה לאו 

 שנשאל לענין ]לט' סי[י מברונא "ת מהר"בשו' אמנם עי. מצוה לא שמענו
, והביא האי דינא דכל פינות שאתה פונה, נר חנוכה מאיזה צד יתחיל

. וכן בארון הקודש פורסים הפרוכת מצפון לדרום: וכתב בתוך דבריו
ה "תרנא ד[ן נמצא בדרישה וכ. ל דגם הסטת הפרוכת בכלל זה"ומשמע דס

ופירש , ל בסדר ההקפה בנענועי הלולב"שהביא דברי מהרי, ]בתשובת
וכן בנר : ל"וכתב וז, טעמו משום דכל פינות שאתה פונה יהיו לימין

וכן פותחין , חנוכה אנו מדליקין כסדר כתיבת הגוים מצד שמאל לימין
. כ"ע. 'ות וכווכן היה הכהן מטיב ומדליק הנר, הפרוכת שלפני הארון
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‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜Ï ‰ÓÈ·‰ ,˙Â� „ˆ· ÔÂ˘‡¯ Â· ÔÈ‡¯Â˜˘ ¯ÙÒ‰ ÌÈ�
¯˙ÂÈ· Ï‡Ó˘ ,ÒÏ ÂÏ ÔÈÓÈÓÂ"È�˘‰ ˙ , ¯ÙÒ‰ ÌÏÂÎÏ ÔÈÓÈÓÂ

È˘ÈÏ˘‰. 

ÏÎÈ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙Ú·ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ, Ï ÌÈ‚‰Â� ¯ÙÒ‰ ÁÂ˙Ù · .יג
ÏÂ ÏÎÈ‰·È ¯ÓÂ"ÌÈÓÁ¯ Ï˘ ˙Â„ÈÓ ‚.25  ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰È¯Á‡Â

                                                                                  
וגם בהסטת הפרוכת יש להסיטה , ומבואר דנקט דחד טעמא אית להו

 הביא שיש נוהגין ]קכח אות כג' סי, כ"הלכות נשיאו[אכן בפרישה . משמאל לימין
, א להיפך מימין לשמאל כדרך הכתיבה"וי, כן לפתוח משמאל לימין

שמאל י גבי עושה שלום דנותן שלום לצד "ש מרן הב"וסיים שם דלמ
, כ גם בהסרת הפרוכת אין קפידא"א, תחילה משום שאינו פונה לשום צד

 .ע"וצ. ד"עכת. לפי שאינו פניה

, ]ב"ט ע"ד! פ, סו! דרושי שבועות[ל בשער הכוונות "כן הוא בדברי רבינו האריז .25
וכן מסודר בסידורי , ו"ובספר בית מועד למהרח, וכן הוא בפרי עץ חיים

וכן נהגו ,  ובסידור בית הכפורת וחוקת עולם ועוד,י"ש בנדפס ובכת"הרש
וכן נהגו במדרש חסידי בית אל בירושלים , רוב ככל קהילות הספרדים

 הביא ]מה' סי[ח בתורה לשמה "וגם רבינו הבא. ח"כמבואר בכה, ק"עיה
ולא עלה בדעתו לפקפק בזה שאין , ט"פ ביו"ג מדות ג"לומר י, מנהג זה

צ "ר הגרב"ס אהל רחל של מו"הגו בביהכנוכן נ. ד האמת"לאומרם ע
: ל" וז]פ"הקדמת דרושי יוהכ[ו בשער הכוונות "שכתב מהרחומה @@. ה"זללה

ל בתחילת ימיו אשר עדיין לא נכנס "ולא ידעתי אם זה כתבו מורי ז
, כ"ע, בפרדס החכמה אלא העתיק זה מספרים אחרים ולזה דעתי נוטה

ולא על , יק שם ממחזור אחרלא קאי אלא על הכוונה האחרונה שהעת
ומה @@. ג מידות"כל מה שהעתיק קודם לכן הרבה ממחזור אחר בענין י

 שאין אומרים ]ב"ג ע"ד! קל בשער הכוונות "שמבואר בדברי רבינו האריז
, ל"ר המקובל הגאון רבי מרדכי בן שמעון זצ"יישב מו, ט"ויעבור ביו

ג מידות עצמם אין "ל מיאבל כשמתחי', דהיינו דוקא כשאומר ויעבור וכו
דפסוק , ]אגרת יד[ז באגרותיו "ז בדברי הרמ"וכבר נמצא כעי, בזה חשש

ג "וחילק בין אומר י, ט"רומז לבחינות שאינם שייכות בשבת ויו' ויעבור'
י "א בברכ"והביא דבריו מרן החיד. או דרך תחנונים, מידות דרך שבח

ד! [יון בספר שלמי ציבור א ח"י הרב המגיה מהר" ומשם גם ע]ה"תפח סק[
ג "כ י"א שאומרים ג"ושם נזכר בהדיא בדברי מרן החיד. [ש" ע]ב"רמ ע
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ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ Ï˘ ˙Â�ÂÂÎ‰ ¯Ú˘· ˙‡·ÂÓ‰ ‰ÏÈÙ˙‰"Ï,26 ÂÁ‡" Î
 ÌÈ¯ÓÂ‡Ù„ÂÓ‰ ÔÂˆ¯ È‰ÈÌÈ¯ÂÊÁÓ· Ò.27 

                                                                                  
 הזכיר רק תפילת רבינו ]אות ריד' ז' סי[פ שבמורה באצבע "ואע, מידות
והביא כל , ג מידות"י פירש בהדיא שאומרים גם י"מ בברכ"מ, ל"האריז

ג "עתו שלא לומר יופשיטא שאם היה ד, ז לבאר החילוק"דברי הרמ
פ בודאי לא נזכר בכל דבריו פקפוק "ועכ, לא הוה שתיק מינה, מידות

ג מידות הוי "שכשאומר רק י, ז בזה"ונראה ביאור דברי הרמ]. במנהג זה
וכן משמע בדברי . הוי דרך תחנונים' ויעבור'ורק כשמתחיל מ, דרך שבח

י "ת אשר הארולא תמרה א:  כתב]ו"פ[דהנה בענין חג הסוכות , י"החמ
פן תעשה , ה הזהיר מאד לבלתי אמור היום שלש עשרה מדות"זלה

ן הדבר פשוט כי השלש עשרה "וליודעי ח. והגבוה השפל, העיקר שפל
דומה , מדות בשבתות ובמועדים דומה למניח תפילין בשבתות ובמועדים

 תיקן ]ג"פ[ובענין חג השבועות . ד"עכ. אשר הוא נותן טעם לפגם, בדומה
ג מידות לאומרו בעת הטבילה במקוה באשמורת "סח תפילה שיש בו ינו

וראוי לכל איש ישראל להפיל תחנוניו בעת : וכן כתב עוד שם, הבוקר
ומבואר דנקט שאין . ג מדות רחמים"ת היום הזה ולומר י"הוצאת ס

וכשמוציאים : ]ג"פ[ט "כ גבי יו"וכנראה נסמך על מש. הדברים סותרים
אכן צריך ', וכוה "ש הרב זלה"ג מדות כמ"ט י"ומר ביספר תורה נכון ל

 ואין בנו כח אפילו ברבים לאומרן דרך ,ג מדות כקורא בתורה"לומר הי
לכן אומרם ',  וכוג של מי אל כמוך" יל דרך ע,אלא כדרך שבח, תחינה

כי אין בנו כח להמשיכן ואין אנו קורין . לא זולת, הנביא דרך שבח בלבד
ונראה שהחילוק הוא . כ" ע.כקורא בתורה] לאא[ ,ט"אותן עתה בי

הרי הוא דרך ', ויעבור'שכאשר אומרם מתחילת , כהמבואר לעיל
ג מידות "אבל אם מתחיל רק מי, ט"וכן לא יעשה בשבת ויו, תחינה
ג מידות של מי אל "כמו י, הרי הוא כקורא בתורה דרך שבח, עצמם

 . ואין בזה חשש, ל"וכנ', כמוך וכו

 .והובא בפוסקים, ל"כ מדברי רבינו האריז"עהכמסודר בש .26

פ שיש שחשדו במחבר הספר שהיה "ואע. ומקורו מהספר חמדת ימים .27
י אלגאזי "דהלא מהרי, כבר עמדו בזה שאינו כן, י"מכת השבתאים שר

והפליג רבות , י מכתב יד"בעל השלמי ציבור הוא שהדפיס את הספר חמ
א "וגם מרן החיד, י ועוד'פלאגח "ח אבולעפייא ומהר"הוא ומהר, בשבחו

כי מצינו בכתב ההתקשרות , ש השתמשו בנוסחי תפילותיו"ורבינו הרש
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ÁÒÙ ÏÁ˘Î , Ê�Î˘‡ È�·· ÌÈ‚‰�Ó ˜ÂÏÈÁ ‰Ê· ˘È ·˘·˙ .יד
È ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡"˙Â„ÈÓ ‚ ,˙·˘· ÏÁ˘Î Ì‚ Ì¯ÓÂ‡Ï Â�È‚‰�ÓÂ.28  

˙ "‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ ,Ï ˘ÓÓ ÍÂÓÒ ‡Â‰Ò‰ ˙‡ˆÂ‰ .טו
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ.29Ê‡ Â¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â  , Â˙Â‡ ÔÈÁ˙ÂÙ˘Î Â˙Â‡ ¯Ó‡È

                                                                                  
שהחברים יגידו התפילה , שאחד מן הקבלות שם, שהם חתומים עליהם

שהיה ראש [א "וכן הוא בסידורי היר. י"על החולה שמקורה בספר חמ
כ דתפילת " גוידוע[, ש"פ כתבי ידות של רבינו הרש"ע, ]ישיבת בית אל
]. י"יש בהם מספר חמ, ש וכן תפילת מצלאין על החולה"חצות של הרש

ל שבעיניהם הבדולח ראו מסוף העולם "ומי לנו גדול מענקי עולם הנ
והן אמת שלא נודע , וכתבו בהתקשרותם לומר תפילות אלו, ועד סופו

וחלקם קנה [, ורוב ספרו הוא ליקוטים מספרים אחרים, מי היה מחברו
ואפשר שעל כן לא כתב שמו [וכמו שכתב בהקדמתו , ]'נוי וכדובשי

ו להטיל בו דופי "ח, מ אחרי שגדולי עולם השתמשו בו"אבל מ, ]הספר
ולהוציא לעז על הראשונים שכולם שגו ברואה והלכו אחרי שוא נתעה 

ז דלא כהמחזורים "וכ. ישתקע הדבר ולא יאמר, ו"י השבור ח"הצב
כי הרבה מנהגים ותפילות נתקבלו בכל , לוהחדשים שהשמיטו תפילות א

ובכל המחזורים שנדפסו באיזמיר , י"קהילות ישראל מתוך דברי החמ
נדפסו ובאו , י המקובלים"י הפשטנים ובין ע"בין ע, ובכל ארצות המערב

וכן נהגו לאומרם גם , י"פ החמ"ר לימים טובים שנתחברו ע"נוסחאות יה
סעדיה ' וכן העיד ר, אהל רחלה ב"צ זללה"ר הגרב"ס של מו"בביהכנ
ר "חמיו של מו, ל"ר יוסף שראבני זצ"צ אצל ח"שהיה ש, ל"מניר ז

וכן נהגו במדרש פורת יוסף ובכל בתי הכנסיות בפני כל , ה"צ זללה"הגרב
 .ואין אחר דבריהם כלום, רבותינו מצוקי ארץ

אבל במטה אפרים כתב שיש נוהגין , בשער אפרים כתב שלא לומר .28
, ז סימן טו"והוא באגרות הרמ, ז"ב בשם הרמ"ת תפח סק"בשע' עיו. לומר

 .וכן נהגו בישיבת פורת יוסף בפני הרבנים. שנוהגין לומר גם בשבת

יב: ]א"שמות ד! רו ע[ק "זוהזה לשון ה .29 ּ וְכִפְתחֹו ָעְמדו ָכל ָהָעם]נחמיה ח[ ִּדְכּתִ ּ ,
ְמעֹוןָאַמר. ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה י ׁשִ ד ַמְפִקין ֵסֶפר ּתֹוָרה ,  ַרּבִ ּכַ

יה ִצּבוָרא ְלִמְקֵרא ּבֵ ּּבְ ַמָייא ְדַרֲחִמין, ּ ְרֵעי ׁשְ ָחן ּתַ ּתְ ּוְמעֹוְרִרין ֶאת , ִּמְתּפַ
ֵמיה ְדָמאֵרי . ְּוִאְבֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ָהִכי, ָּהַאֲהָבה ְלֵעיָלא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ָ

 נהגו ל כן ע,ת" הסכשמוציאיםזמן האמירה הוא ומשמע ד. ' וכו,ָעְלָמא
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ÌÚ‰ È�ÙÏ.30 

�ÂÏÈÙ˙ ¯‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘Î Ì‚"Ï ,ÓÏÎÌÂ˜Ó   ÌÈ‚‰Â˙ ‰� .טז
Ò‰ ÁÂ˙ÙÏ"· ˙‰ ÍÂ˙‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÏÎÈ‰,  ÈÙÏ

Ò‰˘Î ‰¯ÓÂ‡Ï ˘È ÂÊ ‰˘˜· ¯˜ÈÚ˘"ÁÂ˙Ù ˙ , Â˙ÁÈ˙Ù ˙Ú· ÈÎ
ÌÈÏÂ„‚ ˙Â¯Â‡ ÌÈÏ‚˙Ó.31 

Ò‰ Ï˘ ÌÈ�ÂÓÈ¯"Ú ·‚˘�Â ÏÂ„‚ ÔÈ�Ú Ì‰· ˘È ˙" Ù .יז
„ÂÒ‰.32ÒÏ ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ˙Á�‰ ˙ÂÂˆÓ ¯ÂÎÓÏ Â‚‰� ÔÎ ÏÚÂ "˙.33 

                                                                                  
 .'א' ג סוד ישרים סי"רב פעלים ח' ועי. סמוך ממש להוצאתולאומרו 

 .ב"ח קלד סקי"כה .30

ק "לאחר שהביא דברי הזוה, ]ש
[ח בספרו עטרת תפארת "רבינו הבא .31
וביאר שיש אורות המתגלים בפתיחת ההיכל ויש , הנזכרים לעיל

ונמצא כי עיקר אמירת הבקשה : ל"כתב וז, עצמות "בפתיחת תיק הס
והיינו מעת שפותחין אותו , ת פתוח"הנזכרת צריך לאומרה בעת שהס

ולא כאותם שקורין זה הבקשה בעת , להראותו לקהל להשתחוות לו
. ת סגור ולא פתוח"דאותה שעה הס, ת מן ההיכל לבימה"שמוליכין הס

ל "י צמח ז" בהגהת מהר]א"רה פשער קריאת התו[ע בפרי עץ חיים "וע. ל"עכ
 .והיינו כמנהגינו, ת"שדקדק מהענין דצריך תיק לס

לא נתקנו בשביל  שהרימונים ]ל' ד סי"ד יו"ח[ח ברב פעלים "כ רבינו הבא"כ .32
ת " כי צריך שיהיה הס,אסור להסירם כלל מעליודאז היה  ,ת" הסנוי

 ,א עומד בפניםמלובש בעדי ונוי תמיד בין אם הוא עומד בחוץ בין הו
אלא , ת בהיכל"ואיך נוהגים בכל המקומות להסירם אחר שיצניעו הס

ורומזים לדברים העומדים , ד הסוד"עיקר הדברים שיש בזה טעם ע
'  שהם כנגד ב]שער קריאת התורה[כמבואר בפרי עץ חיים , ברומו של עולם

צאת להלבישם רק בעת הוז ניחא שתקנו "ולפ, תרין עיטרין דחסד וגבורה
לאורות גדולים אשר זה ירמוז , ת סמוך לפתיחתו ולקריאתו"ס

 . ומתגלים בעת ההיאםהמתעוררי

ל היו חשובי הקהל מתחרים "ר סלמאן מוצפי זצ"ובבית הכנסת של ח .33
ואצל המקובלים , ביניהם לקנותם לעצמן לגודל מעלתם לתיקון היסוד

, לגודל עניינם, םהיודעין סודן של דברים היו מוסיפין דמים רבים לקנות
 .15לקמן הערה ' ועי
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Ú ÌÁÈ�‰Ï ‚‰�Ó‰Â"ÌÈ�Ë˜ È ,�Â ÌÈÏÈ‚¯ Ì˙ÏÚÓ Ï„Â‚Ï˘ ‰‡¯
‡ËÁ ÌÚË ÂÓÚË ‡Ï˘ ÌÈ�Ë˜Ï ÂÊ ‰ÂˆÓ Ô˙ÈÏ . 

, ˙ Â‰ ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ˙�È˙� ÔÓÊ ˙Ú· ˙‡ˆÂ‰Ò‰"ÏÎÈ‰‰ ÔÓ‡  .יח
Ï‰˜Ï Â˙Â‡¯‰Ï Â˙ÁÈ˙Ù Ì„Â˜ ,Ú ˙Â¯Â‡‰ ÌÈÏ‚˙Ó Ê‡ ¯˘‡" „

„ÂÒ‰.ÔÎ ÏÚÂ ,¯ÈÒ‰Ï ˘È ÌÈ�ÂÓÈ¯‰  ˙ÁÈ˙Ù Ì„Â˜ ‰Ó ÔÓÊ 
ÏÎÈ‰‰, ÌÂÁÈ�È˘ È„Î Ì�ÓÊ·.34�ÂÓÈ¯‰ ÂÈ‰È˘ ·ÂËÂ  ÌÈ�Â˙� ÌÈ

Ó Ì‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰·È˙·ÔÓÊÒ‰ ˙Ò�Î‰ " ‰‡È¯˜‰Ó ÂÓÂ˜ÓÏ ˙
˙Ó„Â˜‰ ,Â ˙Ú· ˜¯Ò‰ ˙‡ˆÂ‰"˙ ,ÌÓÂ˜ÓÓ ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ÔÈÏËÂ�, 

Ò‰ Ì‰· ÔÈ¯ËÚÓÂ"˙.35 

                                    
ת "מן הסמונים ייפה עושה השמש להסיר הרש, ח שם"כ רבינו הבא"כ .34

מונים ירה כדי שיבא קונה המצוה של הלבשת ,קודם שעה או יותר
 שהוא סמוך ,ת בעת הראוי ומתוקן למצוה זו"להשים הרמונים על הס

דים ולקרות בו  להראות בתורה להקהל העומ,ת"לפתיחת התיק של הס
ת מלובש ברמונים "כ אם היה הס" משא, ודבר בעתו מה טוב,ץ"הש

מעיקרא בתמידות אין ניכר הרמז של הסוד שרומזים אליו הרמונים 
ל אשר הם מתגלים ומאירים "שהוא ענין תרין עטרין דחסד וגבורה הנז

 .ד"עכ, בעת ההיא

מנהגם שיהיו אם במקום ההוא שגם , ח שם"עוד בדברי רבינו הבא' עי .35
אין בזה חשש , אותושמצניעים כת גם "הרמונים מונחים תמיד על הס

קודם שעה או יותר לפני  אותם מעליו יןמסיראם ו "ת ח"בזיון לס
מ "מ לבנות וע" כי הוא סותר ע,אלא אדרבא זה הוא כבודו, הוצאתו

 כדי ,ת להשים עליו הרמונים סמוך לפתיחתו" כי זה כבודו של ס,לתקן
ואמנם שם איירי . ד"עכ. בזה סוד אור המאיר ומתגלה בעת ההיאלרמוז 

אבל לא דיבר אם מסירין , במסירין אותן שעה או יותר לפני הוצאתו
, ולכאורה בזה שהוא זמן הראוי ליתנן עליו, אותן בעת פתיחת ההיכל

ת מסירין ממנו "לכן נוהגין שמיד בהכנסת הס, ע אם ראוי אז להסירן"יל
כ בפתיחת ההיכל "ואח, ין בתיבה או מקום העשוי לזהונותנ, הרימונים

ומעטרין בהם , אז נוטלין אותן ממקומם בתיבה, ת לקרות"להוצאת ס
רבי ישראל , א ברכה"ר היש"וכן היה מנהגו בקודש של אדמו. ת"הס

להצניע הרימונים בתיבה מיוחדת אחר שהכניסו , א"אבוחצירא זיע
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Ò‰ ‡ÈˆÂÓ"ÔÈÓÈ· ÂÏËÂ� ˙ ,ÔÈÓÈ· ÂÏ·˜ÓÏ Â�˙Â�Â , Â‰ÏÚÈÂ .יט
˘Ï Â‰�˙ÈÂ ÔÈÓÈ· ‰·È˙Ï"ÔÈÓÈ· ı .Ò ÍÈÏÂÓ‰Â" ÚÂ¯Ê· Â˜·ÁÓ ˙
ÚˆÓ‡ ‡Â‰˘ Â˜ÈÁ· ÔÈÓÈÛÂ‚‰ .36 

Ò‰ ÍÈÏÂ‰Ï Â�È‚‰�Ó"‰·È˙Ï ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÔÓ ˙ , ‡Â‰˘Î .כ
¯Â‚Ò ,Ú‡˘ Â�ÈÈ‰Â"‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡Ï ÏÎÈ‰· Â‰ÂÁ˙Ù˘ Ù ,

¯Â‚Ò Â˙Â‡ ÔÈÎÈÏÂÓ ‰·È˙Ï ‰ÎÈÏ‰· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÔÈÁ˙ÂÙ ·Â˘Â
‰‰·‚‰· ÌÚÏ Â˙Â‡¯‰Ï Â˙Â‡ .Á¯‰Ó È¯·„Ó ÁÎÂÓ ÔÎÂ" Â

ÚÈÊ"‡ , È¯·„· ‡Â‰ ÔÎÂ·‰‡"Á.37·¯ÚÓ‰ ˙Âˆ¯‡· Â‚‰� ÔÎÂ  .
Ò‰ ÍÈÏÂ‰Ï Â‚‰�˘ ˘ÈÂ"ÁÂ˙Ù ˙ , ˙Â‡¯Ï ÌÚ‰ ÏÎ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î

·˙Î‰ ,˙ ÌÈÏ˘Â¯È· Â‚‰� ÔÎÂ"Â.38] Ò‰ ˙¯ÊÁ· Ï·‡"ÂÎÏ ˙" Ú
¯Â‚Ò Â˙Â‡ ÔÈÎÈÏÂÓ ,˙Â¯Â‡‰ Â˜Ï˙Ò� ¯·Î˘39.[ 

                                                                                  
ומעטר ,  מנשקם פעמייםהיה, ובעת הוצאתו לקריאה, ת להיכל"הס
וכמבואר בספר ישראל סבא מנהגי בבא , ת בעצמו בנתינת הרימונים"הס

 . ל"י חתנו רבי דוד יהודיוף זצ"סאלי שנכתב ע

ועיקר הדין לאחוז , אות ב' א בספר לדוד אמת סימן ג"לשון מרן החיד .36
 .ג"ח סקכ"ש בכה"וע, ב"קלד ס' א סי"ת בימין מבואר ברמ"הס

 'שנה שניה פ[ח "כ בבא"וכ, הכוונות ריש דרושי קריאת ספר תורהבשער ' עי .37
ופה עירנו בגדאד נוהגין לפתוח הספר תורה להראותו : ]אות טזתולדות 

ופתיחה זו אינה , לקהל בעת שמוציאו מן הארגז שבכותל בתוך ההיכל
ואחר כך מוליכין הספר תורה לתיבה אשר באמצע , נראית לכל הקהל

 חין אותו ומראין אותו לקהל בארבע רוחות התיבהופות, בית הכנסת
וכן הוא מבואר בהדיא . ת סגור"ומשמע דבדרך ההולכה היה הס. 'וכו

ח בספרו עטרת תפארת בדברים הנזכרים לעיל "בדברי רבינו הבא
 .מלשונו בזה

שמנהג , ]סימ  ג אות ג[א בספרו לדוד אמת "כמבואר בדברי מרן החיד .38
פתוח בכל בית הכנסת כדי לזכות לכל האנשים ת "ירושלים להקיף הס

שכתב דבהליכתו לתיבה יוליכנו דרך , ]אות יג[ש עוד "וע. [והנשים לראותו
 . ג"ח קלד סקי"ה בכה"וכ]. ובחזירתו דרך ארוכה, קצרה

 .ח שם"בא .39
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˙ Ò‰ ˙ÎÏÂ‰ ˙Ú·" ‰ÓÈ‡· „ÂÓÚÏ Ï‰˜‰ ÏÎ ÌÈ·ÈÈÁ .כא
‰‡¯ÈÂ ,Ò‰˘ ÈÓÏ ‰ÂˆÓÂ"‰·È˙Ï Â˙ÂÂÏÏ ÂÈ�ÙÏ ¯·ÂÚ ˙,40 

¯Á‡ ˜ÂÒÙ· ‰Ê ÂÊÓ¯Â‰ È 'ÂÎÏ˙ ÌÎÈ˜Ï‡.41 ˜˘�Ï ‰ÂˆÓÂ 
Ò‰"˙ ,Ò‰ ˜˘�Ï ˙Â˜Â�È˙‰ ˙‡ Ì‚ ÔÈ‡È·ÓÂ"˙,42 ˙‡ ÔÈÂÏÓ‰Â 

Ú „ÂÓÚÏ ÌÈ¯‡˘� ¯ÙÒ‰"¯ÙÒ‰ Â‰È·‚È˘ „Ú ‰·È˙‰ È , È„Î
·˙Î‰ ˙Â‡¯Ï ÂÏÎÂÈ˘.43 

˙ Ò‰ ÔÈ‰È·‚Ó ‰‡È¯˜‰ Ì„Â˜" ÌÚÏ ‰·È˙Î‰ ˙Â‡¯‰Ï .כב
ÂÏ‡Ó˘ÏÂ Â�ÈÓÈÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ , ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡ ÏÎ ÏÚ ‰ÂˆÓ˘

·˙Î‰ ˙Â‡¯Ï.44 ÂÂÈ¯Á‡ÏÂ ÂÈ�ÙÏ Â¯ÈÊÁÓ , ÂÙÂ‚ ··ÂÒÓ˘ ÔÙÂ‡·

                                    
במקומות שמצניעין אותו  כתב לענין החזרת הספר ש]א"קמט ס[א "ברמ .40

עוברת לפניו ללוותה עד לפני הארון שמכניסין מצוה לכל מי ש, בהיכל
מצוה לכל מי ,  שכן הוא גם בהוצאת הספר]ז"סק[ב "וכתב במ. אותה שם

 שכן נהג ]ש
[כ "ו בשעה"כ מהרח"וכ. שעוברת לפניו ללוותה עד הבימה
 כתב שגם ]ג אות א' סי[א בספרו לדוד אמת "ומרן החיד. ל"רבינו האריז

יבואו לראות , ס או בעזרה בשאר התפילה"כנהעם העומדים בחצר ביה
 .]ח"קלד סקי[ח "ה בכה"וכ, ת ובהכנסתו"בהוצאת הס

 .והפסוק בדברים פרק יג, :סוטה לט' ד מהגמ"ב סק"מ .41

כדי לחנכם ולזרזם , שמביאים התינוקות לנשק התורה כתב ]ש
[א "הרמ .42
ל לנשק " כתב שכן נהג רבינו האריז]ש
[כ "ו בשעה"ומהרח, במצות
וכן הביא , ת" כתב שגם הגדולים מצוה לנשק הס]י"סק[ח "ובכה, הספר
א בספרו "ה בדברי מרן החיד"וכ. ח שגם הגדולים נוהגין לנשק"מהתו

' ועי. ת בהוצאתו ובהכנסתו" שנהגו לנשק הס]אות ו' ג' סי[לדוד אמת 
הג שהוא מנ, ולא ליגע בידו ולנשק, זרועותיו ובפה' ע שמנשק בב"ביסוה
 .א לנשק בפה ינשק באופן זה"ורק בשא, בורות

 .ל"ו שם שכן נהג רבינו האריז"ש מהרח"כמ .43

וכן נהג , וכמנהג הספרדים להקדים ההגבהה לקריאה, ]ב"קלד ס[ע "שו .44
והטעם לפי שאחר הקריאה כבר , כ שם"כמפורש בשעה, ל"רבינו האריז

תב שנוהגין א כ"והרמ. [ח שם"וכמו שביאר בבא, מסתלקין האורות
ח "בכה' ועי]. ש"ע, ד"סופרים פי' וכן הוא במס, להגביה אחר הקריאה

ת קודם "י גם האשכנזים נהגו לעשות הגבהת הס"א שבא" שי]ז"קלד סקי[
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Â�ÈÓÈ „ˆÏ „ÈÓ˙ .ÊÁ Â¯Ó‡Â" „‚�Î ¯Î˘ ÏËÂ� ÏÏÂ‚‰˘ Ï
ÌÏÂÎ,45‰È·‚Ó‰ Â�ÈÈ‰ Â��ÓÊ·Â  ,ÏÎÏ ‰·È˙Î‰ ‰‡¯Ó˘.46 ÏÚÂ 

ÌÈ¯˜È ÌÈÓ„· ‰˙Â�˜Ï ÔÈ‚‰Â� ÔÎ.47 

, ˙ Ò‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ÏÎ˙Ò‰Ï Ï„˙˘È Ì„‡ ÏÎ"˘ÓÓ ·Â¯˜Ó .כג
·ËÈ‰ Ì˙Â¯˜Ï ÏÎÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ,ÈÚ ÈÎ"¯Â‡ Í˘Ó� Ê Ï‡ ÏÂ„‚ 

Ì„‡‰.48Â  ‰Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ˙Â‡ ‡‰È˘ ‰·È˙· Ì„‡‰ ÏÎ˙ÒÈ˘ ·ÂË
ÂÓ˘·˘ ÔÂ˘‡¯ ˙Â‡ ÂÓÎ.49ÒÏ ˙ÂÂÁ˙˘‰Ï ÌÏÂÎ ÔÈÎÈ¯ˆÂ " ˙

ÁÂ˙Ù ‡Â‰˘Î ,ÛË‰Â ÌÈ˘�‰ ÂÏÈÙ‡ , Ú¯ÎÈ ÂÈ�ÙÏ ·˙Î‰˘ ˙Ú·Â
 ¯Ó‡ÈÂÂÎÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ÊÂ '‰ ˙¯Â˙ 'ÂÎÂ ‰ÓÈÓ˙',˙Ó‡ È„˘ Ï‡  ,

˙Ó‡ ‰˘Ó ,˙Ó‡ Â˙¯Â˙Â,50  Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· „ÓÂÚ Ì‡Â ÏÂÎÈ
„·Ï· ‰ÂÁ˙˘È ¯Â·È„· ˜ÈÒÙ‰Ï .Ò‰ „‚�Î ÚÂ¯ÎÏ ÔÂÎ�Â" ˙

‰‡È¯˜ ‰˙Â‡·˘ ÌÈÏÂÚ‰ ÔÈ�ÓÎ.51 

 Ò‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ÂËÈ·È ‡Ï Ì˙‡ÓÂË ÈÓÈ· ÌÈ˘�"˙.52 .כד

                                                                                  
 .ש"ע, הקריאה ולא כמנהגם באשכנז

ז אמרו ברוך אשר יקים " דע]דברי
 כז[  "וכתב הרמב. א"מגילה דף לב ע' גמ .45
 .ו"קלד סקט' ח בסי"והביאו בכה, הזאתאת דברי התורה 

 .ט"ה וסקי"ב סק"ובמ, ד"א קמז ס"כמבואר ברמ .46

 .קמז' טור סי .47

ש תולדות אות טז "ח ש"והביאו דבריו בבא, כ שם"ו בשעה"פ מהרח"ע .48
 .א בשם המקובלים"ב סקי"ה במ"וכ, י"ח קלד סק"ובכה

 הטעם ג כתב ששמע"ח קלד סקי"ובכה, ש תולדות אות טז"ח ש"בא .49
 .שהוא מועיל להצלחה

א בספרו "כ גם בדברי מרן החיד"וכ. ח שם"ב ובא"ב סקי"שם ומ ע"שו .50
 דהעיקר להשתחוות דוקא כשהספר פתוח לפניו ]אות ה' ג' סי[לדוד אמת 

 .ורואה הכתב

 .ח שם"בא .51

א בספר לדוד אמת "ומרן החיד, ז"פח סק' ב סי"ובמ, ס קצה"ד סו"מ יו"ד .52
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˙ ‰Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ ,Ò· ‰ÏÈÁ˙ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ" Â·˘ ˜ÂÒÙ¯‰ .כה
‡Â¯˜Ï „È˙Ú.53Ò· ÌÂ˜Ó‰ ‰‡¯˘ ¯Á‡˘ Â‚‰�˘ ˘ÈÂ "˙ , Ú‚Â�

ÂÈÏÚ˘ ˙ÈˆÈˆ· ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡· ,˙ÁÙËÓ· Â‡ ,Â‰˜˘�Ó , ÌÂ˘Ó
‰ÂˆÓ ·Â·ÈÁ .Á‡Â"Ò‰ ˙ÂÚÈ¯È· ÊÁ‡È Î" ÂÈ„È È˙˘· ˙] ‡ÏÂ

¯ÙÒ‰ Ï˘ ˜È˙·[ ,‰Ê „ˆÓ ˙Á‡ Â„È ,‰Ê „ˆÓ ˙È�˘‰ Â„ÈÂ,54 
Ú ÊÁ‡È˘ „·Ï·Â"˙ÁÙËÓ Â‡ ‰ÙÓ È.55  

‡Â˙Î¯· ˙Ú· ,‰ÙÓ· ·˙Î‰ ‰ÒÎÈ.56Ò· ËÈ·È ‡ÏÂ "˙ , ‡Ï .כו
‰ËÓÏ ÌÚÙÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÚÙ.57  ˙Ú· Ì‰È�ÈÚ ¯Â‚ÒÏ ÌÈ‚‰Â� ˘ÈÂ

                                                                                  
לנקבה ' לזכר ופ' ש עוד שכתב דאם נמנעות בתוך מ"וע, ]הד אות ' סי[

 .מוחין בידם, מחמת טומאה

 .ד"ע קלט ס"שו .53

 .ב"דף מט ע' דרוש ג, ו בשער הכוונות דרושי קריאת התורה"כ מהרח"כ .54

ת ערום נקבר ערום מאותה " כל האוחז ס.]ומגילה לב. שבת יד[ל "ש חז"וכמ .55
 .]א"סק[ב שם "במ ו]א"קמז ס[ע "ובשו, מצוה

ת "הס: ]אות עו' ו' סי[א בספרו לדוד אמת "כ מרן החיד"וכ. ו שם"כ מהרח"כ .56
 ]ב"שער קריאת התורה פ[בפרי עץ חיים ' ועי. יהיה פתוח לגמרי בשעת הברכה

ותחזור , כ תסתום ותברך" ואח,והנה תחלה תפתח ותראה: שכתב בלשון
יש שהבינו מזה שסוגר הספר ו. ותחזור ותסתום ותברך, ותפתח ותקרא

כ "אח: שכתב, כ מבואר בהדיא לא כן"ו בשעה"אבל בלשון מהרח, ממש
 , ואז תברך ברכת התורה שלפניה,ת"י מפה של הס"תכסה הכתיבה ע

 ואז תברך ברכת ,כ תחזור ותסתום הכתיבה" ואח,כ תפתח ותקרא"ואח
ר על ומבואר שגם לשון תפתח ותסתום הכל חוז. כ"ע. התורה של אחריה

ל יש לפרש "ח הנ"ז לכאורה גם לשון הפע"ולפ, המפה שכתב בתחילה
 .כן

ונראה לו ,  כתב שיהפוך פניו שלא יהיו כנגד הכתב]ש
[א "הנה ברמ .57
  נכוןןאיז מהאחרונים ש" כתב ע]ט"סקי[ב "ובמ. שיהפוך לצד שמאל

אלא על , לו אינו מברך על מה שיקראימראה עצמו כאכי  ,לעשות כן
כשהוא :  הביא מהראשונים בלשון]ג"סק[ב "א בשיו"ומרן החיד .אחרדבר 

. ת אלא פעם למעלה פעם למטה"מברך ברכה ראשונה לא יביט בס
אלא , ת" כתב שהעולה יהיה פניו נגד הס]אות עו' ו' סי[ובספרו לדוד אמת 
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‰Î¯·‰,58] Â‡ ‡Ì ·˙Î‰ ÍÂ˙Ó Í¯·Ï ˜„˜„Ó ,ÏÎ˙ÒÈ ÁÂÏ· 
˙ÂÒÙ„ÂÓ˘ Â· ˙ÂÎ¯·‰.[ ¯Á‡Â ‰Î¯·‰ ¯ÈÒÈ Â„È ˙ÈÏ‡Ó˘‰, 

ÊÁ‡ÈÂ ˜¯ Â„È· ˙È�ÓÈ‰, ÏÎ ÔÓÊ ‰‡È¯˜‰.59 

ˆ¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ ,Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ Â�È‡ Ì‡ , ÌÚ ‡¯˜È˘ ÍÈ¯‰ .כז
˘‰"˘ÁÏ· ·˙Î‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÓ· ‰ÏÈÓ ı ,] ‡‰˙ ‡Ï˘ È„Î

‰ÏË·Ï Â˙Î¯·[ ,Ó˘È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡¯˜È˘ ¯‰ÊÈÂÂÈ�Ê‡Ï ÚÈ,60 
‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ¯Á‡Ï „Ú ¯Â·È„· ˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ . ‡¯˜˘ ¯Á‡ÏÂ

‰¯Â˙· ,Ò‰ ˜˘�È"˙.61 

 Â˙· ÔÈ¯Â˜ ˙˘¯Ù· ÔÈÏÂÚ ‰˘ÓÁ‡·, ‰˘Ó ‡¯˜ÈÂ ÔÓ¯‰  .כח
ÌÎÏ ÂÁ˜Â ÂÎ˘Ó Ì‰Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ Ï‡¯˘È È�˜Ê ÏÎÏÂ‚Â  ,' „Ú

Ì˙Â‡·ˆ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.62Ó ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ÏÁ Ì‡Â � ‰È‰Â

                                                                                  
שחשש , ונראה מזה קצת. שלא יסתכל בשעת הברכה בכתב אלא בחוץ

פ "אלא אע, ולכן דקדק שלא יהפוך פניו לצד, ל"נלסברת האחרונים ה
מהיות טוב , מ יביט דוקא ללמעלה או ללמטה"מ, ת"שיהיו פניו כנגד הס

פ "שאע, ונראה עוד. ת"שלא יעלה על לב שהברכות כתובות בס
א לעיל הזכיר "וגם מרן החיד[, ו הלא מכסה הכתב במפה"שלדברי מהרח

מ נכון שלא "מ, ]ל"וכנ, ריעהכי רק על ידה יוכל לאחוז בי, שיש מפה
דאין הכל רואין שהמפה מכסה , פ שמכוסה במפה"יביט לכיוון הכתב אע

ו "א על מכונם עם דברי מהרח"ובזה באו כל דברי מרן החיד. את הכתב
 .א"זיע

וגם ניכר שאין הברכות , דאין הופך פניו, דבאופן זה עדיף, ב שם"כ המ"כ .58
 .ת"כתובות בס

 .ו אות נה' א בספרו לדוד אמת סי"כ מרן החיד"כו, ח שם"ה בפע"כ .59

  .ב שם"ובמ, ב"קמא ס' ע סי"ה בשו"כ .60

ר "ומנהג מו, רנה' ה בספר חסידים סי"כ, ש ישקני מנשיקות פיהו"ע .61
ונראה דאין קפידא אלא [, ת"ה לנשק בפיו בקלף הס"צ זללה"הגרב

 ].להחזיקו ביד

 .ג"ע תפח ס"שו .62
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ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÎÏ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰Â‚Â  ,'È¯Â˜ÂÔÈÏÂÚ ‰Ú·˘ Ô. 

 ÚˆÓ‡· Â‡ ‰ÏÈÁ˙· ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÔÓ ËÚÓ ¯ÒÈÁÂ ‰ÚË, ‡¯˜Â .כט
ÍÏÈ‡Â Ì˘Ó,‡ "‚ÏÈ„˘ ˜ÂÒÙ‰ ˙Â¯˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ,63 „·Ï·Â 
‡ ÏÎÏ ‡¯˜˘„Á ÌÈ‡Â¯˜‰ ˙˘ÓÁÓ ˘Ï˘‰ÌÈ˜ÂÒÙ .64 

¯˜ Ò‰ ÔÈ¯‚ÂÒ ÔÈ‡˘ Â�È‚‰�Ó ‰ÏÂÚÏ ‰ÏÂÚ ÔÈ·"˙ , ÔÈÒÎÓ .ל
‰ÙÓ· Â˙Â‡ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÎÂ"Ú.65Ó¯‰Â " ‚‰�Ó‰˘ ·˙Î ‡

ÂÏÏÂ‚Ï .ÂÊ�Î˘‡ È�· Â‚‰� ÔÎ. 

ÌÈÏÂÚ‰ ÔÈ�Ó ÔÈ�ÚÏ ,Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î" ‰ˆ¯ Ì‡ ˙·˘·„ Ú .לא
ÛÈÒÂÓ ÛÈÒÂ‰Ï ,‰ÏÈÓ ˙È¯· Â‡ Ô˙Á ˘È˘Î Â�È‚‰�Ó ÔÎÂ,66 

ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ� ÌÚË ‡Ï· Ì�Ó‡.67ÂÈ ÔÈ�ÚÏÂ "Ë , ˙Ú„
·Ó¯‰"ÂÈ· Ì‚„ Ì"ÛÈÒÂ‰Ï ÔÈ‡˘¯ Ë,68Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ ÔÎÂ "Ú.69 

                                    
 דבשבת אפילו חיסר פסוק אחד מן הפרשה צריך ]ג"קלז ס[ע "בשו' עי .63

ת ולקרות הפסוק "ואפילו אחר מוסף חוזרין להוציא ס, לחזור ולקרותו
 דגם מברכין לפני ]ט"סק[ב "ש במ"וע, שחיסרו עם שנים אחרים עמו

מ הפסוקים שכבר קראו " דמ]ז"סקט[ח "ש בכה"וע, הקריאה ולאחריה
אבל בקריאת התורה שבימי שני . צ לחזור אם דילגם"בשני וחמישי א

, ע שכל שקרא עשרה פסוקים"כתב השו, ובחמישי או במנחה בשבת
ה בפרשיות המועדים "וה. אינו צריך לחזור, פ שחיסר פסוק באמצע"אע

 .לפי שכבר קראום בשבתות שלהם, אינו צריך לחזור

 .א"ב שם סקי"מ .64

ת מתגלין "שכיון שמפתיחת הס, ד הסוד"וכן הוא ע, ה"ע קלט ס"שו .65
וכן הורה . ורק מכסין במפה, אין סוגרין אותו עד סוף קריאתו, האורות

וכן , שגם בעת הקדיש שקודם המפטיר, ל"ר רבי מרדכי שרעבי זצ"מו
או כשאומרים מי שברך או , או כששרים', ואברהם זקן'שקוראין לחתן 

 .לא יסגרו הספר, השכבות

 .ו"ח רפב סק"כה .66

 .י"ח סק"כה .67

 .א"א רפב ס"ורמי "ב .68
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ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â� ‰ÁÓ˘ ˘È˘Î ÔÎ ÏÚÂ.70�· ‚‰�ÓÂ Ú Ê�Î˘‡ È" Ù
Ó¯‰"ÂÈ· ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï˘ ‡" Ë]‡‡"˙·˘· ÏÁ Î71 .[ÓÂ" Ì‚ Ó

‰¯Â˙Ï ÌÈÏÂÚ· ˙Â·¯‰Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ� Â�È‚‰�ÓÏ , Á¯ÂË È�ÙÓ
¯Â·Èˆ,72‡‡ " ÌÂÏÚÈ ‡Ï˘ ÌÈ˘�‡ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÂÚ¯˙Ï ˘ÂÁÏ ˘È Î
‰¯Â˙Ï.73 

, ˘Ï‡ ˙È· ‚‰�Ó ,ÏÏÎ ÔÓÊ ÌÂ˘· ÌÈ‡Â¯˜‰ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï .לב
Ú ÔÂÂÎÓ ˙ÂÈÏÚ‰ ÔÈ�Ó˘ ÈÙÏ"„ÂÒ‰ „.74 

�Ó‰ ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰ ÌÈ„¯ÙÒ·˘ÈÏ· ˘ ˙‡È¯˜ ˙Ú‰‚ ˜ .לג
‰¯Â˙‰ , ‡Â‰ÂÚ"Ù „È¯· Â˘‰ Ô¯Ó"Ú75Â ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ï.76  ˘ÈÂ

˜ ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰ÚÏ Â‚‰�˘ Ê�Î˘‡·„ÂÓ ,� ‡¯‰�Â‰‰ÈË˘ÙÂ ‡¯.77 

 ÏÎ Í˘Ó ÔÓÊ‰ ˙ÚÓ ÔÈÁ˙ÂÙ˘ Ò‰"˙ ˙Â¯˜Ï Â·, „Ú ÌÂÈÒ .לד
‰‡È¯˜‰, ‡Â‰ ÔÓÊ Ï‚ÂÒÓ ˙˘˜·Ï ÌÈÓÁ¯, ÈÙÏ È¯Ú˘˘ ÌÈÓÁ¯ 
ÌÈÁÂ˙Ù Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, ÏÚÂ ÔÎ Ì‡ ˘È Ì„‡Ï ‰ÊÈ‡ ‰˘˜· 
‰ÏÙ˙Â, ¯Ó‡È ‰˙Â‡ ÔÈ· ‡¯·‚ ‡¯·‚Ï „ÂÚ· Ò‰˘"˙ ÁÂ˙Ù. ÔÎÂ 

Â‰Ê ÌÚË ‚‰�Ó‰ ÌÈÏÂÚ‰˘ ÌÈ·„�˙Ó Ê‡ ˙ÂÚÓ ‰˜„ˆÏ, Â‡ 

                                                                                  
 .ב"ח סקי"כה .69

 .ג"שם סקי .70

 .ו"ב סק"מ .71

 .י"ח סק"ה וכה"ב סק"מ .72

 .ב שם"מ .73

ש באופן שמוסיפין מה נחשב עליית "וע[, ז"וסקט, ט"ח קלד סקי"כה .74
אות , ט לשבת"ה בספר שמן ששון בדרוש ענין השינויים בין יו"וכ]. שישי

 .שכן נהגו בחברון, ל"י זצה במנהגי בית יעקב לרבי אליהו מנ"וכ. כז

 .צ לעמוד בעת קריאת התורה"ד כתב דא"קמו ס' ע סי"בשו .75

 .ג"ח סוע"כ דמ"שעה .76

ב שם שהביא "ובמ, א שם שכתב שיש לעמוד בקריאת התורה"ברמ' ע .77
 .דעות האחרונים בזה
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ÈÂÏÈÚÏ ˙Ó˘� Ì‰È·Â¯˜, ÔÊÁ‰Â Í¯·È ˙‡ ‰ÏÂÚ‰ Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, 
˘˜·ÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÏÚ ÂÈ·Â¯˜ Ï˘ ·„�˙Ó‰. ]Â Â˙Â‡· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎ
 ÔÓÊ‰ÌÈÏÂÁÏ Í¯·˘ ÈÓ78.[ ·ÂËÂ ‰ÏÂÚ‰˘ ‚"Î ˘˜·È ÌÈÓÁ¯ 
˘ÁÏ· ÏÚ ÂÓˆÚ Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, ÔÂ˘Ï· Áˆ ¯ˆ˜Â, ¯Á‡ Í¯·È˘ 
‰Î¯· ‰�Â¯Á‡, „ÂÚ· Ò‰"˙ ÁÂ˙Ù Â�ÈÓÈÂ ˙ÊÁÂ‡ Â·.79  

, ˙"Â‡¯˜˘ ¯Á‡ ‰˘ÓÁÒ· ÌÈÏÂÚ"ÔÂ˘‡¯ ˙ Ò‰ ÌÈ¯‚ÂÒ  .לה
˘È„˜ ÈˆÁ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ,ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁ ÂÓÈÈÒ˘ ÈÙÏ.80  

˙ ¯‡˘Ò· ‰˘¯Ù‰ ÌÈÈÒÂ ‰ÚË Ì‡" ‰ÏÂÚ‰ ˙‡È¯˜· ÔÂ .לו
‰ÈÚÈ·¯ ,˘È„˜ ÈˆÁ ‰È¯Á‡ Â¯Ó‡È ‡Ï , ÔÈÈ„Ú ÂÓÈÈÒ ‡Ï˘ ÈÙÏ

ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁ .È�˘ ¯ÙÒ· È˘ÈÓÁÎ ‰ÏÚÈ ¯ÈËÙÓ‰ ‡Ï‡ , ˜¯Â
Á‡"˘È„˜ Â¯Ó‡È Î .˙·˘· ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ ,Ò· ÌÈÈÒÂ ‰ÚËÂ" ˙

È˘ÈÓÁ‰ ˙‡È¯˜· ÔÂ˘‡¯ ,˘È„˜ Â¯Ó‡È ‡Ï , ÌÈ�˘ ÂÏÚÈ ‡Ï‡
Ò·"È�˘ ˙ ,ÌÈ‡Â¯˜ ‰Ú·˘ ÔÈ�Ó ÌÈÏ˘‰Ï.81Â ÂÏÈÙ‡ Â¯Ó‡ Ì‡ 

‡ ˘È„˜Ò ¯Á"ÔÂ˘‡¯ ˙ , Í¯ˆ�‰ ÌÈ‡Â¯˜‰ ÔÈ�Ó ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ
ÌÂÈ Â˙Â‡Ï. 

 Ò·" È�˘ ˙ ‰ÏÂÚ‰ ¯ÈËÙÓ ˙Â¯˜ÏÒÁ�Ù ˙˘¯Ù· ÔÈ�Ú .לז
ÁÒÙ‰ ˙Â�·¯˜.82 ¯ÈËÙÓ‰ ˙‡È¯˜Ó ˙ˆ˜Ó ¯ÒÈÁÂ ‰ÚË Ì‡Â , ÏÎ

                                    
 . ב"שלה סי' ד סי"ה בערוך השלחן יו"כ .78

וכתב . ]אות ריב[ו עטרת תפארת א בספר"ח הטוב זיע"ז מדברי רבינו הרי"כ .79
רק יאמר שוב תפילת בריך , ט לא ישאל צרכיו"עוד שם שבשבת ויו

 .שמיה או נוסח יהא רעוא שאומרים על השלחן

קמז [ח " ובכה]ו"רפב סקכ[ב "ובמ, ]רפב' סי[י "כמבואר בראשונים שהובאו בב .80
דבזה תלוי טעם , ]ות ידא' י' סי[א בספרו לדוד אמת " ובמרן החיד]ד ועוד"סקמ

 .אמירת הקדיש

ח "והובא בכה, תורת השלמים סימן יד, א בספרו לדוד אמת"מרן החיד .81
 .ח"תרנט סק

 .ג"ע תפח ס"שו .82
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ÔÈ�Ú‰ ¯˜ÈÚ ¯ÒÈÁ ‡Ï˘ ,‡"¯ÂÊÁÏ ˆ .‚ ‡¯˜ ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡ '
ÌÈ˜ÂÒÙ ,ÌÂÈ‰ ÔÈ�Ú ¯˜ÈÚ ¯ÒÈÁ Â‡ ,ÂÂÏÈÙ‡„Á‡ ˜ÂÒÙ·  ,ÍÈ¯ˆ 
¯ÂÊÁÏ.83 

 È¯˜ ¯Á‡¯ÈËÙÓ‰ ˘È„˜ ÈˆÁ ·Â˘ ¯ÓÂÏ Â�È‚‰�Ó .84‡˙ .לח
‡È·�· ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜ È�ÙÏ Â¯ÓÂ‡Ï ‚‰�Ó‰Â.85 

                                    
ב "וכן במ. ר והשערי אפרים"א והא"א בשם המג"ב קלז סקי"ה במ"כ .83

 בשם ]ב"א וסקל"תפח סקל[ח "ה בכה"וכ. ש"ע. י"ח סק"ובכה, ד"תרנט סק
אמנם עוד . א בספרו לדוד אמת"ש והלבוש ומרן החיד"ץ ומהריק"הש

א שכיון שתקנה זו לקרות במועדים בקרבנות "ח די"הביא שם הכה
על כן אם ביטלוה , י הגאונים"ונתקנה ע, המוספין אינה מדברי התלמוד

. ל"משום סב, והסיק דעל כן טוב שיחזרו לקרות בלא ברכה, צ לחזור"א
ס "הלא סו, פ שאינה אלא מדברי הגאונים"עמ א"דמ, ע"ולכאורה יל

כ כאשר טעו ולא קראוה "וא, המפטיר מברך לפני הקריאה ולאחריה
וכשם שאם עמדו קודם מוסף היו , ס לא קיימו תקנת הגאונים"סו, כלל

. גם עתה יוכלו לברך, מברכין לפניה ולאחריה מכח תקנת הגאונים
 .ב"וצ, ודוחק לומר דבהכי לא תיקנו הגאונים

 ושכן משמע בדברי רבינו ]חנוכה' הל[ בשם האבודרהם ]סימ  רפב[י "בבה "כ .84
ש "ה בדברי הרא"י שם שכ"ש הב"ומ. []חלק ב' תולדות אד
 וחוה נתיב ט[ירוחם 

קדישין '  אין כוונת דבריו לעיקר המנהג בזה לומר ב]ה' ג סי"פ[במגילה 
י דאין אומרים "כ שם הב"אלא למש, ]ש"שזה לא נתבאר בדברי הרא[

וכן הובא מנהג זה ]. ש"ע, קדיש על ספר ראשון עד שנגמרה חובת היום
וכן פסק . ]שכ' ג סי"ח[ץ "ובתשובת הרשב, ]שכא' סי[ש בתשובה "בדברי הריב

ד "קמז סקמ' סי[ח " והובא בכה]אות יד' י' סי[א בספרו לדוד אמת "מרן החיד
.  ע"וע לומר קדיש על כל ספר בפנו ידידמנהג ]ו"תכה סק' וסי, ה"וסקמ
וכן גם , בני אשכנז שאין חוזרין לומר קדיש שוב אחר המפטירומנהג @@

 דאומרים חצי ]ג"סקתכה [ב "במש "וכמ, ספרים' ח שיש ב"בכל שבת ור
נו ידוע לומר קדיש על י כתב דמנהג]ש
[ח " אבל בכה.קדיש על שניהם

 .]ש
[ש "הריב' בתשוע בחילוק המנהגים בזה "וע. ע"כל ספר בפ
שאומרים אותו מיד אחר , ה פשטות לשון הראשונים במקורות המנהג"כ .85

וכן . ולא הזכירו לאחרו עד לאחר ההפטרה בנביא, ת"קריאת המפטיר בס
י מיגש " ואינו כדעת הר].ג פרק כט אות כג"ח[צ "ה באול"וכ, המנהג הפשוט
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˙ ‡Ò Ì‰Ï ˘È˘ ¯Â·Èˆ" ‰‡È¯˜Ó Â˙Â‡ ÔÈÏÏÂ‚Â „Á .לט
‰‡È¯˜Ï ,È"˙Á‡ ÌÚÙ ‡Ï‡ ˘È„˜ Â¯Ó‡È ‡Ï Â�È‚‰�ÓÏ Ì‚˘ ‡ ,

Ê ˙‡È¯˜ ¯Á‡ 'ÔÈ‡Â¯˜ ,¯ÈËÙÓ‰ ¯Á‡ ·Â˘ Â¯Ó‡È ‡ÏÂ.86 Ì�Ó‡ 
‰�ÓÏ˘ ¯˜ÈÚ ‰‡¯� ¯Á‡ Ì‚ ˘È„˜ ·Â˘ Â¯Ó‡È˘ ÌÚË ˘È Â�È‚

¯ÈËÙÓ‰ , Â˙Â‡· ˙Â‡È¯˜‰ ÏÎ ÔÈ¯Â˜˘ ‰Ê ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡
¯ÙÒ‰.87‰‡È¯˜‰ ÌÂÈÒ· „ÈÓ Â¯ÓÂ‡Ï ÂÏÎÂÈÂ  ,‡Â" ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ

                                                                                  
יין בקונטרס נר ציון וע. שסובר שיש לאומרו דוקא אחר ההפטרה, בזה

, במה שהארכנו לדקדק בזה] בדיני תשעה באב[להלכות בין המיצרים 
קדישין על ' ם לא מצינו מקור למנהגינו לומר ב"פ שמדברי הרמב"שאע

ם "מ נראה שהוא מיוסד על שני המנהגים שהביא הרמב"מ, ספרים' ב
ושם , קרואין או אחר המפטיר' אם אחרי ז, בזה לענין זמן אמירת הקדיש
ם שזמן אמירת הקדיש הוא בין קריאת "נראה לכאורה מדברי הרמב

ש "ע, וכמו המנהג הפשוט בזה, לבין קריאת ההפטרה, המפטיר בתורה
 .באורך

, קדישין' דהנה כל המבואר לעיל מדברי הראשונים שמנהגינו לומר ב .86
. ת אחד מקריאה לקריאה"ולא בגלילת ס, ספרים' הוא באופן שהוציאו ב

, דהנה גם בשבת רגילה אין חוזרין לומר קדיש לאחר המפטיר, דועו
כ גם במקום "וא, ונראה שהטעם משום שלא היתה הקריאה בספר אחר

מ אין צריכין לחזור ולומר "מ, שגללו אותו הספר וקראו במקום אחר
 .קדיש אחר

 לאחר רגילה שבת בכל נוסף קדיש אומרין שאין ממה באמת הנה .87
הרי המפטיר קורא מה שכבר קרא  ששם ,איהר שום אין המפטיר
שלא יקראו למפטיר רק , ת"וגם אין הקריאה אלא לכבוד הס, השביעי

וקרוב לומר שאפילו לו יצוייר [, ואין ההפטרה מחובת היום כלל, בנביא
אבל , ]לא היו אומרים אחריו קדיש נוסף, שהיו קורין המפטיר בספר אחר

 כגון ,היום לחובת ובאה ,אחרת קריאה היא בכל גוונא שההפטרה
 שהקריאה שכיון ל"י שפיר ,פרשיות 'בד או ,במועדים או ,ח"ור בשבת

 .עצמו בפני קדיש אחריה לומר יש ,עצמה מצד מחוייבת וגם מחודשת
 אינו ,ספרים 'בב קדיש פ"ב לומר מנהגינו טעם גוף שבאמת, ועוד@@
 ,ע"בפ מצוה הוא המפטיר שגם מצד אלא ,נפרדים ספרים 'ב שהם מצד

 אחר אומרים כן ,היום חובת שהן קרואין 'ז אחר קדיש שאומרים וכשם
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כ הפוסקים דטעם לאמירת הקדיש "ומש[, היום חובת הוא שגם המפטיר

, הנה אינו אלא למנהג בני אשכנז, כדי להפסיק בין חובת היום למפטיר
אבל למנהגינו , קרואין לפני המפטיר' אחר ז' שאומרים קדיש רק פעם א

 ,]מנהגינו מקורות ובשאר ]שכא 'סי[ ש"וכמבואר בריב,  זה הטעםאין
 לבין ,הספר באותו המפטיר קראו אם בין כלל לחלק טעם אין ,ומעתה

 משום בתורה המפטיר בקריאת דיש היכא וכל ,אחר בספר קראוהו אם
 לומר יש למנהגינו ,פרשיות 'בד ובין ובמועדים ח"בר בין ,היום חובת

 'ג וקורין ,בשבת שחלו ניסן ח"ר או אדר ח"בר נמי וכן .קדיש חצי אחריו
 ואמרו השבוע בפרשת קרואין 'ז קראו אם אפילו ,הספר באותו קריאות
 היא שגם ,ח"ר קריאת אחר גם קדיש לומר חוזרין הרי ,קדיש אחריה
 פרשת קריאת אחר גם שלישי קדיש לומר יחזרו וכן ,היום מחובת
 .היום מחובת היא בתורה קריאתן ןה גם אשר ,החודש פרשת או שקלים

 :]שכ 'סי ג"ח[ ל"וז ,כדברינו מבואר ץ"התשב בדברי כי ,תחזה-ואתה@@
 ה שיאמרו התור]כדי[, התורה לכבוד אלא בתורה קורא אינו המפטיר

 קדיש אחר ם אומריל כן ע, והוא קורא קצת ממה שקרא השביעי,עיקר
 , הפרשה]את[ביעי שח בשבת אחר שהשלים ה"וכשחל ר', וכו ,השביעי

ואחריו ', וכו ,ח" והמפטיר קורא פרשת ר,האומר קדיש ככל שבתות השנ
 שזאת הקריאה אינה נקראת מפטיר כמו בכל שבת ,שני קדיש םאומרי

 עליה ם ואומרי,היא חובה] אלא[= אבל ,השאינה אלא מפני כבוד התור
 ,כ"הוספרים כמו ברגלים וישני  לכל יום שיש בו והוא הדין. קדיש

 המנהג דטעם ומבואר .ל"עכ .שניה על וקדיש הראשון על קדיש שאומר
 .ל"וכהנ ,ע"בפ היום חובת שהיא מצד ,שני ספר אחר שני קדיש לומר
 תשובות לשון זה כי ,בגאונים כ"ג מצינו זו סברא שמקורובאמת @@

 וסמוך דזמרה פסוקי אחר לכך :]לה סימ  ,עמנואל - אופק[ החדשות הגאונים
פעם ] יאמרו קדיש[= יקדישו העולמים חי ובזמרה בשיר הבוחר לברוך
 ]ו[לפי שכבר סיימו את המצוה של פסוקי דזמרה ועכשו יתחיל, אחת

לכך נתקן ', וכו, ש בברכותיה לפניה ולאחריה" שהיא ק,באחרת
, ח"יאמרו אחר כל סיום י] אחר[וקדיש . הקדיש אחר פסוקי דזמרה

 .אחריה שיאמר מה עם תחברתמ ואינה עצמה בפני מצוה היאשגם 
 בציבור התורה שקריאת מפני ,תורה ספר אחר יאמרו אחר וקדיש

 עצמה בפני מצוה הוא גם שהוא מפני ,קדושה סדר אחר וקדיש .בעשרה
 טעם שיש ומבואר .ל"עכ .מעשרה יפחות ולא שבקדושה דבר והוא
 מאחר ,ד"בנד ה"ה ז"ולפ ,לעצמו העומד מצוה דבר כל על קדיש לומר
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˙ÙÒÂ�‰ ‰‡È¯˜Ï ¯ÙÒ‰ ˙ÏÈÏ‚Ï.88 

Ú· Ú˘Â‰È· ÔÈ¯ÈËÙÓ‰ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ' ÍÏ ‰˘Ú Ú˘Â‰ÈÏ˙  .מ
Â‚Â'.89 

ìè úøëæä éðéãî 

ÙÂ ÌÈ˜ÒÓ ¯ÈÎÊ‰Ï Ì˘‚ ˙ÏÈÙ˙·ÂÈ Ï˘ ÛÒÂÓ" Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë .מא
ÁÒÙ ,ÏË ÔÈ¯ÈÎÊÓÂ .Ú‡Â"˘ ÙÂ ÏË·· ÌÈÓÎÁ Â·ÈÈÁ ‡Ï ˙ÂÁÂ¯

¯ÈÎÊ‰Ï ,ÔÈ¯ˆÚ� Ô�È‡˘ ÈÙÏ ,Ó" Ó ˙ÂÓÈ· ÏË ¯ÈÎÊ‰Ï Â�‚‰�Ó
‰ÓÁ‰.90 ÂÁ·˘ Ê�Î˘‡ È�·Â" ‡Ï ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÔÈ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡ Ï

¯ËÓ ‡ÏÂ ÏË,Ú "Ó‚· Â¯Ó‡˘ ‰Ó Ù‡¯‰Ê· ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ , Ï·‡ 
‡·Ï‡¯˘È ı¯Â˘‰Î ÔÈ‚‰Â� ÏÎ‰ "Ú‰Ê·  , ‰Î¯· ÈÏÏË˘ ÈÙÏ

ÌÈÓÚÙÏ ÌÈ¯ˆÚ�.91 

‚ÔÎ ÏÚ ,‡· ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ·Â¯· ÔÈ‚‰Â� Ï‡¯˘È ı¯˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ Ì .מב

                                                                                  
 ,ע"בפ מצוה היא הללו פרשיות 'ובד ובמועדים ח"בר המפטיר קריאתש

 שנא ולא הספר באותו קראוה שנא לא ,עצמו בפני קדיש עליה לומר יש
ב "ח[צ "ונדפס באול, ה"צ זללה"ר הגרב"וכן הורה מו. אחר בספר קראוה

 .מ הורה שמי שאינו נוהג כן אין למחות בידו"ומ. ]פרק מה אות נד

ב שכשאומרים הקדיש אחר ספר ראשון יניחו אצלו גם "ת המשאמנם דע .88
שאין חוזרין לומר , ז למנהג בני אשכנז"ח כתב דכ"אבל בכה, ספר שני

ועל כן מביאין אותו שיחול הקדיש גם על מה , קדיש שוב אחר ספר השני
אבל למנהג בני ספרד שחוזרין לומר קדיש אחר ספר שני , שיקראו בו

ז נראה "ועפ. צ להביאן"וא, ל הקדיש גם עליהןצ שיחו"כ א"א, ושלישי
ד אין טעם להצריך לגלול הספר לקריאה הבאה קודם הקדיש "דגם בנד

 .ע"שהרי יחזרו ויאמרו אחריו קדיש בפ, דוקא

 .ג"ע תפח ס"שו .89

 .ג"סקיד ' סיע "שו .90

, עונין הציבור לברכה, ץ מוריד הטל"ועל כן מנהגינו שאחר שאומר הש .91
  היא על טללי ברכהשעיקר הבקשה
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ÏË ÔÈ¯ÈÎÊÓÂ Ì˘‚ ¯ÈÎÊ‰ÏÓ ÔÈ˜ÒÂÙÛÒÂÓ Ï˘ ˘ÁÏ ˙ÏÈÙ˙·  ,
˘‰ ÊÈ¯Î‰ ¯·Î˘ ÈÙÏ"ÛÒÂÓ Ì„Â˜ ı.ÊÈ¯Î‰ÏÓ ÌÈÚ�Ó�˘ ˘ÈÂ  ,

ÁÂ¯‰ ·È˘Ó ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÁÏ·Â.92  

Ï Â˙ÏÈÙ˙· ‰ÚËÈ ‡Ï˘ Â·ÈÏ Ô˙ÈÏ ¯‰ÊÈÌ˘‚ ¯ÈÎÊ ,ÈÚ˘" Ê‰ .מג
‰ÏË·Ï ˙ÂÎ¯· ÌÂ¯‚È. 

‡·ÈÎÊ‰ ‡Ï Ì‡ ‡ÏÌ˘‚ ‡ÏÂ ÏË ,¯ÊÂÁ Â�È‡ , Ì‡ Ï¯  .מד
¯ÊÂÁ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· Ì˘‚ ¯ÈÎÊ‰ ,‰˘ ÈÙÏ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÌÈÓ˘‚

                                    
דלמנהג בני ספרד , ושם נתבאר, ג"ב סק"ובמ, א"ע שם ס"שו' עי .92

ץ מכריז קודם מוסף ומיד בלחש של "כ הש"א, שאומרים מוריד הטל
ל שאין אומרים "אבל למנהג בני אשכנז בחו, מוסף אומרים טל ולא גשם

, א להכריז רק על הפסקת בקשת גשמים"וא, בקיץ לא טל ולא מטר
 שאין פוסקין ]ג"בס[א "על כן כתב הרמ, ה כממאנים ברוב טובהדנרא

ץ בחזרת מוסף שהפסיק "אחרי ששמעו מן הש, מלהזכיר גשם עד מנחה
י שגם בני אשכנז "אבל למנהג א, ל"ז למנהג חו"ומיהו כ. לבקש גשמים

ועל כן , כ יכולים להכריז קודם לחש דמוסף"א, אומרים בקיץ מוריד הטל
ה "ב שכ"ש המ"וכמ,  לומר גם בלחש דמוסף מוריד הטלי יש נוהגין"בא

לפי מנהג בני אשכנז לומר , אמנם יש מפקפקין בזה. מנהג בני ספרד
דאם כבר הכריזו על אמירת טל קודם , ץ"תפילת טל באמצע חזרת הש

ולכן נמנעים מלהכריז , ץ"אין מקום לומר תפילת טל בחזרת הש, הלחש
וההכרזה נעשית רק בחזרת , וחואומרים בלחש משיב הר, קודם לחש

מן הציבור ' הורו שאפילו אם א, ולמנהג זה. י תפילת הטל"ץ ע"הש
ץ לומר "מ אין לחוש שלא יוכל הש"מ, הכריז קודם לחש מוריד הטל

אז יש ', ץ וכדו"י הגבאי או הש"ורק אם הוכרז ע, תפילת טל בחזרה
שלא , ןובמקום שנוהגין כ. ץ"לחוש שלא יאמרו תפילת טל בחזרת הש

ד אם הכרזת "יל, ז"ויש כמה מנינים בזאח, להכריז קודם לחש מוריד הטל
, ץ בחזרה במנין ראשון גורמת שיזכירו טל גם בלחש של מנין שני"הש

ה "דבלא, כ אין מקום להסתפק"א, אבל אם נוהגין להכריז קודם לחש[
 ]ל"בחו[יחיד  ד]ז"סקט[ב "במ' ועי]. כל מנין מכריז לעצמו קודם לחש

 ,ץ להתפלל מוסף ופסק מלהזכיר גשם"איחר תפלתו עד שהתחיל השש
 ].ועיין.  לא יאמר משיב הרוח גם היחידשוב
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‰ÏÏ˜ ÔÓÈÒ.93 

 ˘‰Ì‚ÂÈ Ï˘ ÛÒÂÓ·"ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë, ‰ÏÙ˙‰ ‡È  .מה
‰�Â˘‡¯‰ÏË ‰· ÔÈ¯ÈÎÊÓ˘  ,Ì˘‚ ‰· ¯ÈÎÊ‰ Ì‡ ,¯ÊÂÁ.94  Ì‚Â

˘‰"‰¯ÊÁ· ‰ÚË˘ ı ,ÊÂÁ˘‡¯Ï ¯,‰˘Â„˜ ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁÂ .95 

·‡¯Â‚˙Ó˘ ÈÓ Ì‚ ˙ÂÓÈ· ÌÈÓ˘‚ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÂÎ˘ ı¯¯  .מו
‰ÓÁ‰ , Ï‡¯˘È ı¯‡·˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· Ì‡ „È¯ÂÓ ¯Ó‡Â ‰ÚË

                                    
 .ע שם"שו .93

וכן הוא גם למנהג , ע דמכריזין קודם מוסף" לדעת השו]ז"סקי[ב "ה במ"כ .94
ב דדוקא במנחה "ל כתב במ"ורק למנהג בני אשכנז בחו, י"בני אשכנז בא

ג דעד "ן בתענית דאע" שהביא מהר]ה"סקכ[ח "ע בכה"וע. [ש"ע, יחזור
מ כיון שברוב הזמן שפוסק "מ, שיצא ניסן אין הגשמים סימן קללה

ומשעה שפוסק מלהזכיר , לא פלוג רבנן, מלהזכיר גשם הוא סימן קללה
בקונטרס נר ציון לחודשי חשון כסלו ' ועי. גשם אם טעה מחזירין אותו

 כתב ]ד"סקכ[ח "אמנם בכה]. ן הללו"רי הרבמה שנתבאר באורך בזה בדב
כ שהרבה מהדינים המבוארים באחרונים מתאימים למנהג בני אשכנז "ג

אבל למנהג , א"ש הרמ"וכמ, שאין מזכירין לא טל ולא מטר בקיץ, ל"בחו
י שנוהגין להכריז "מ בזה דגם בא"מ כתב דנ"ומ, ל"י ישתנה הדין כנ"א

מ אם טעה "מ, דמוסף מוריד הטלכ אומרים גם בלחש "קודם מוסף וע
ודלא [, לפי שרבים אין פוסקים עד המנחה, ואמר מוריד הגשם אינו חוזר

י ליכא מאן דמפסיק רק "דבא, ע"ולכאורה הדברים צ]. ב"כדפשיטא להמ
ל אין מפסיקין עד "ולמה ישתנה הדין בזה מצד מה שבני חו, במנחה

 .ע"וצ, מנחה

צ "דכל מקום שהיחיד חוזר אף הש, ]ב"ה היי מהלכות תפיל"פ[ ם"רמבש ב"כמ .95
 הביא שיש ]א סימ  יג"ח[צ "ובאול. ח בלבד"חוץ משחרית של ר, חוזר

 דבטיטי אשתתק באופנים ]ה דברכות"פ[שהוכיחו מהא דאיתא בירושלמי 
, ואמר רבי דהעומד תחתיו מתחיל ממקום שפסק ולא מתחילת הברכה

וכתב לדחות . חילת ברכהמשום שאחרי שענו קדושה דיוצר הוי כת
, ראשונות חוזר לתחלת התפילה ולא לתחילת הברכה' דהרי הטועה בג

כ אפילו אם נדון קדושה כתחילת "וא, ראשונות כחדא חשיבי' דכל ג
 .מ הטועה שם חוזר לעולם לראש התפילה"מ, ברכה
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 ÌÂ˜Ó· Ì˘‚‰‰ „È¯ÂÓÏË,Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ .96 

ÚË ¯Ó‡Â"„È¯ÂÓÂ ÁÂ¯‰ ·È˘Ó" , ¯Ó‡˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ�Â‰  .מז
 ˙·È˙"Ì˘‚‰" , ¯ÓÂÏ È‡˘¯"ÏË‰" ,ÂÎ¯„Î ÍÈ˘Ó‰ÏÂ.97 Ï·‡ 

¯Ó‡ Ì‡ ˙·È˙ "Ì˘‚‰" ,Ú‡" ¯Â·È„ È„Î ÍÂ˙ „ÈÓ Ô˜˙Ó˘ Ù
 ¯ÓÂ‡Â"ÏË‰ „È¯ÂÓ" ,ÏÈÚÂÓ Â�È‡ , ˙ÙÒÂ˙Î ÂÈ¯·„ ˘¯ÙÏ ˘È˘

‰ÏÈÁ˙ ¯Ó‡˘ ‰ÓÏ ÔÂ˜È˙Î ‡ÏÂ Á·˘ , ıÈ˜· ÌÈÓ˘‚‰ È¯‰Â
Ì‰ ‰ÏÏ˜ ÔÓÈÒ.98 

‰ÚËÂÌ˘‚ ¯ÈÎÊ‰,˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ�Â  ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰  .מח
‰Î¯·‰ ˙ÓÈ˙Á· ,¯Â·‚ ‰˙‡ ˙Î¯· ˙ÏÈÁ˙Ï ¯ÊÂÁ.99 ‡ÏÂ  ÏÈÚÂÓ

ÊÈ˘ ‰Î¯·‰ ÚˆÓ‡· ¯ÈÎÏË‰ „È¯ÂÓ , Ì˘‚ ¯ÈÎÊ‰˘ ÔÂÈÎ˘
‰˙Ú ÈÂ‡¯ Â�È‡˘ ,‰Î¯·‰ Ï˜Ï˜ ,ÂÏÁ˙Ó ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˙ ‰

¯ÓÂ‡ÏÂ‰ÈÂ‡¯Î .„·Â È ¯ÊÁ Ì‡ „·Ú ˜¯Ó'ÚÈ˘Â‰Ï ·¯ 'ÍÏÈ‡Â ,
Â˙Î¯· ÌÈÈÒÂ,‡ˆÈ .100 

 ÓÈ˙Á· ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰˘ ¯Á‡Ï ¯ÎÊ� ,�„ÓÏ ÌÈÈÒÈÈ‰ .מט
ÁÂÍÈ˜ , ¯ÂÊÁÈÂ¯Â·‚ ‰˙‡ ˙Î¯· ˙ÏÈÁ˙Ï,101  ·ËÂÓ˘ÈÎÊÈ˘ ¯

                                    
 .ל"בבהד "ע ס"שו .96

 .א בקשר גודל ועוד"ו בשם מרן החיד"ח קיד סקכ"כה .97

ועל , דזהו בכלל מה שאמרו בירושלמי דמצלי ומיקל, ה פשוט מסברא"כ .98
א "משום דא, כן לא נזכר עצה זו בספרי הפוסקים לתקן תוך כדי דיבור

דדוקא , ל"ח הנ"א וכה"וגם הלא הדבר מוכח בדברי מרן החיד. לתקן
אבל אם היה , ץ וגערו בו"או שהיה ש, "הגשם"קאמרי דנזכר קודם תיבת 

עוד ' ועי. [היה בכלל מצלי ומיקל שצריך לחזור" הגשם"אומר גם תיבת 
 כעין סברא זו דחשיב מוסיף שבח ולא בהכרח דהוי ]ה תו#"תפז ד[ל "בבה

 .ב פרק ז אות כט"צ ח"וכן הדבר מבואר באול]. תיקון

 .ד"קיד ס' סיע "שו .99

 .ט"צ סק"עהששם בב "מ .100

 .כ"ב סק"מ .101
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Ó Â�È‡˘ ˜ÂÒÙ ÔÈ�ÚÙ˙‰È ‡ÏÂ ‰Ï‰ÏË·Ï Â˙Î¯· ‰È‰˙,102 ] Ï·‡
¯ÊÂÁ Â�È‡ „·ÚÈ„·˘ ÌÂ˜Ó· ,ÍÈ˜ÂÁ È�„ÓÏ ÌÈÈÒÓ ÔÈ‡ , ‡Ï‡

¯„Ò‰ ÏÚ ÍÈ˘ÓÓ[.103 

Ì‡ Ì˙Á ÌÈÈÒÂÌÈ˙Ó‰ ‰ÈÁÓ ˙Î¯· ,Ú‡"È„Ú˘ ÙÈ ‡Ï Ô  .נ
 ˙Î¯· ÏÈÁ˙‰ ‰˙‡˘Â„˜, Ô˜˙Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ·Â˘ ,ÂÂÏÈÙ‡ ¯ÎÊ� 
¯Â·È„ È„Î ÍÂ˙,104 ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ˙‰ ˘‡¯Ï ¯ÙÈ‰Ï,105‚˘ ÈÙÏ  '

˘‡¯ ˙ÂÎ¯·Â„Á‡Î ˙Â·Â˘Á ˙Â� , ¯ÊÂÁ ˙ÂÚË· ÌÓÈÈÒ˘ÎÂ
Ô˙ÏÈÁ˙Ï ,]‡˘Ó" Ì˙Á ‡Ï˘Î Î ÌÈ˙Ó‰ ‰ÈÁÓ ¯ÂÊÁÈ˘ È„

‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙Ï[.106 „ ÍÂÏÈ‰ È„Î ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ' Ì„Â˜ ˙ÂÓ‡
‰È�˘‰ Â˙ÏÈÙ˙ ÏÈÁ˙È˘,107  ÍÈ¯ˆ Â�È‡ÂÒÙ ¯ÂÊÁÏ˜Â„  ' È˙Ù˘

                                    
ה לענין "וה, לן שיש מחלוקת בזהפ שלענין יעלה ויבוא נתבאר לה"ואע .102

אבל , שיכול להוסיף בין ברכה לברכה, ל"ז באופנים הנ"כ, הזכרת גשמים
הרי לא יועיל שיוסיף הזכרת טל בין , ד שקלקל כשהזכיר גשם בקיץ"בנד

ע מוטב שיאמר למדני "לכו, שבכל אופן ברכתו מקולקלת, הברכות
 .משיחתום ברכתו לבטלה, חוקיך

 .ד"רצד ס' ע סי"בשו' עי .103

 .ז"ב פ"צ ח"ה ואם ואול"קיד ד' ל סי"בה' עי .104

 .ד"ע קיד ס"שו .105

, ר"ל בשם מאמ"ובבה, ז"ג במש"ובפמ, ]קיד[ח "בב' עי, ויש מקום עיון בזה .106
 .ל בביאור הדברים"ואכמ, ]ז אות כט ואות לב"ב פ"ח[צ "ובאול, ]ז"סקכ[ח "ובכה

 שצריך ]סימ  קה[ע "תב מרן השותפילות זו אחר זו שכ' וככל מתפלל ב .107
א כדי שתהא דעתו מיושבת עליו להתפלל "להמתין כדי הילוך ד

ה גם בסיים תפילתו ולא עקר " דכ]ג"סק[ב "וכמבואר שם במ, בתחינה
ה "וכ, רגליו ונזכר שטעה וצריך לחזור ולהתפלל שימתין כשיעור זה

ב לעיל "כ המ"משע "ז קצ"ולפ. [ שהוא בכל חוזר ומתפלל]ג"סק[ח "בכה
א אלא בשכח מנחה ומתפלל ערבית " דלא יצוייר האופן שממתין ד]א"סק[

כי במשלים ערבית בשחרית או , ז"או בשחרית ומוסף הסמוכות זל, שתים
כי , ]ב"ע קח ס"ש בשו"כמ[במשלים שחרית במנחה יש לו לומר אשרי ביניהם 

 י הנראהוכפ. ר תפילתו יצוייר כן בכל אופן שטועה וחוז]ג"בסק[להמבואר 
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Á˙Ù˙.108 

˘Ù˙Ò ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ·Ì˘‚ Â‡ ÏË ¯ÈÎÊ‰ Ì‡,  „Ú ÌÈ˘ÂÏ˜ � .נא
¯ÈÎÊ‰Ï ÏÈ‚¯˘ ÈÙÎ Ì˘‚ ¯ÈÎÊ‰˘ ˙˜ÊÁ· ÌÂÈ ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ ,

 ¯Á‡Ï Ï·‡ ÌÈ˘ÂÏ˘ÌÂÈ ,Â�˜È˙Î ¯ÈÎÊ‰˘ ˙˜ÊÁ· , ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â
¯ÂÊÁÏ.109 „ÈÓ Â‡ Â˙ÏÈÙ˙ ˙Ú· ˜Ù˙Ò�· ‡Ï‡ Â�È‡ ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡ 
‰È¯Á‡ , ¯ËÓÂ ÏË ÏÂ‡˘Ï Â˙Ú„· ‰È‰ ÏÏÙ˙‰˘ ‰Ú˘· Ì‡ Ï·‡

ÔÈ„Î ,˙Ú„· ˜Ù˙Ò� Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ ÔÓÊ ¯Á‡Â ¯Ó‡ ‡Ï ‡Ó˘ Â
Ô‚Â‰Î ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡.110  

                                                                                  
ז לא משמע "תפילות זאח' ע שכתב המתפלל ב"ב דבלשון השו"כוונת המ

וזה לא יצוייר אלא בשחרית , תפילות' רק בסתם ב, דאיירי דוקא בטועה
 דאם עקר ]ב"סק[ב "ש עוד במ"וע]. ומוסף או במשלים מנחה בערבית

י שעקר א צריך להיות מאחר"השיעור של כדי הילוך ד, רגליו ופסע
שאין הזמן שעקר ופסע ואמר עושה שלום ' פי[, רגליו ואמר עושה שלום

ר "אבל זמן אמירת יה, א שצריך להמתין"מצטרף לשיעור כדי הילוך ד
ויש שרצו לומר דאם המתין מלפסוע מחמת שהיה , ]ודאי דמצטרף' וכו

 הביא ]ב"סק[ח "אבל בכה, צ להמתין אחר שפסע"מתפלל אחריו שוב א
א "מ ממתין כדי הילוך ד"מ, אחר תחנוניוהרבה דאפילו שהה ג "מפמ

 שאם רוצה לחזור למקומו ]ד"סק[ב "עוד כתב שם במ. אחר שפסע
א "או כדי הילוך ד, ץ לקדושה"ה חייב להמתין שיגיע ש"הראשון בלא

אלא שאפילו אם רוצה להתפלל , ]ב"קכג ס' כמבואר בסי[אם מתפלל ביחיד 
ה "וכ, א"מ ימתין כדי הילוך ד"מ, לו פסיעותיותפילה השניה במקום שכ

ח קניבסקי "ע בספר אשי ישראל בתשובה ממורינו הגר"וע. ]ד"סק[ח "בכה
,  דהנזכר באמצע תפילתו שטעה וצריך לחזור לראש]תשובה קלה[א "שליט

 . ועיין.א"צ להמתין כדי הילוך ד"א

א סימן "רן החידג למ"ה בקש"וכ, ו"ח סקט"ב אות יב וכה"ח ויקרא ש"בא .108
ראשונות אף דחוזר '  דהטועה בג:]ג[א בתענית "פ הריטב"והוא ע, יז אות ז

 .ד"ה בנד"וה, שפתי תפתח' צ לחזור גם פסוק ה"לראש א

 .ח"ע קיד ס"שו .109

 .ח"ח שם סקמ"ח וכה"ב קיד סקל"מ .110



  ציו� øôàé – åé"çñô ìù è÷  נר 
 מדיני הזכרת טל

úåè

·Â�È¯Â„ ÈÓÎÁ Â¯Â‰ „ÂÚ ,‡Ó˙Ò· ˜¯ ¯Ó‡� ‰Ê ÔÈ„˘ , ÈÓ .נב
¯Ó‡ ‰Ó ÏÏÎ Ú„ÂÈ Â�È‡ Â˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡˘ , ˙Ú¯ÎÓ ‰˜ÊÁ‰Â

Î ¯Ó‡˘ÂÏ‚¯‰Ú‡ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ "Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ˘ Ù . Ï·‡
Â�˜È˙Î ¯Ó‡ ‡Ó˘ È˙ÈÓ‡ ˜ÙÒÂ „ˆ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ,Ú‡" Â�È‡˘ Ù

ÏÂ˜˘‰ ˜ÙÒ ,ÏÏÎ· Â�È‡‰Ê  , ‡Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒÂ
ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ.111 

˘Ï˘ ÔÈ�Ó ÈÙÏ Ú·˜� ¯·„‰ ¯˜ÈÚ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Â ÌÈ .נג
ÌÂÈ ,Â�˜È˙Î Ì‰· ¯ÓÂ‡˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÔÈ�Ó ÈÙÏ Â‡ ,ÚÂ" ¯Ó‡È˘ È

 ÌÈÓÚÙ ÌÈÚ˘˙]ÌÈÓÚÙ „Á‡Â ‰‡Ó Â‡ [ ¯ÓÂÏ ‰ÚÂË Â�È‡ ·Â˘
ÂÎ¯„Î.112 Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ÁÎÓ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î ‡�È„ÏÂ 

                                    
 .עוד בזה להלן בהערות' ועי. ועוד, א"נ קרליץ שליט"ר הגר"בשם מו .111

י "דלאו דוקא אחר ל, ם מרוטנבורג למד מדברי הירושלמי"מהר הנה .112
, פעמים ביום אחד שפיר דמי' אלא גם באומר צ, חזקתו שהזכיר כדרכו

דאם הירושלמי , א ועוד אחרונים"ח והמג"מ והב"והקשו הד, ]בזה להל ' עי[
מלבד מוסף של , שבתות' מוספים בד' הלא יש ד, איירי בהזכרת טל ומטר

ואם נאמר דהירושלמי איירי . פעמים' יום יש יותר מצ' כ בל"וא, ח"ר
דהלא בשבתות אין אומרים , פעמים' כ אין צ"כ ג"בשאלת טל ומטר א

דהירושלמי איירי בין בהזכרת טל , מ לבאר"הדודעת @@. ברכת השנים
וזה גופא הוא מקור , יום דקאמר לאו דוקא הם' ול, ומטר ובין בשאלתם

דמעצם מה שהירושלמי לא חילק , בריו נראהוביאור ד. ם"דברי מהר
י דקאמר אינו "מוכרח דמנין ל, פ שדיבר גם בהזכרה וגם בשאלה"אע

פעמים מרגילין ' ובמקום שיאמר הירושלמי דצ, אלא לדוגמא בעלמא
' וכוונתו כמנין התפילות שיש בל, יום' נקט מנין ל, האדם לומר כתיקנו

' קר כוונת הירושלמי אינה ללם דעי"וזה גופא ראיית מהר, יום רגילים
רק למנין , ז באמת אין משמעות למנין הימים"ולפ. פעמים' אלא לצ, יום

מ בעיקר הדבר "ומ, מ"על קושיית הד' ח מה שתי"בב' ועי[, פעמים' צ
א "ובמג@@]. י"פעמים ולא בל' מ דהענין תלוי בצ"מסכים לדברי הד

וגם , בשאלהדדוחק להעמיד הירושלמי גם , מ"ד הד"כתב לחלוק ע
כ פעמים "אלא כתבו שיאמר כ, פעמים' הראשונים לא כתבו שיאמר צ

ג "א כמו שביארו בפמ"ונראה כוונת המג, י"כמו שאומרים בל
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ז "ולפ, י"דהעיקר תלוי במנין הפעמים שנאמרת ההזכרה בל, ש"ובמחצה

זהו דוקא , א פעמים"ואם הוא ק, י"יש לנו לבדוק כמה פעמים מזכיר בל
יהיה צריך , וגם כשנבוא לדון לענין שאלה, ם שמרגיל הלשוןמנין הפעמי

כ "וע[, א פעמים כדי לצאת מחזקת מה שהוא רגיל"להרגיל לשונו ק
דבאמת לענין שאלה כל , י לא איירי בשאלה"הירושלמי דקאמר ל

א "דעדיין לא הרגיל לשונו ק, צריך לחזור, ד ימי חול"שנסתפק עד ל
ב קיד "הובא במ, כ' א סי"ח[ס "עת החתדוגם @@]. פעמים לשאול הגשמים

משום , וביאר דבריו, א תפילות שיאמר בהם כתיקנו" דבעינן ק]א"סקמ
ט ראשון של "יום נמנים גם יו' ובכלל הל, דהירושלמי איירי בימי פסח

' כ נפחתו ב"וא, פ שבערבית ושחרית עדיין אמרו משיב הרוח"אע, פסח
ח "וריו[, ימים'  שעושין פסח חל"ומאידך הירושלמי איירי בחו, פעמים

כ נוספו "וא, ]באיזהו מקומן' פ בתוס"כמו שמצוי כמ, ל"אמר הדין לבני חו
שבתות ' תפילות לג' וכן יש להוסיף עוד ג, מוספין' פעמים לח' ח

' וכן יש להוסיף עוד ב, ו אייר"הנשארות באותו חודש מאסרו חג ועד ט
. א הזכרות"כ ק" נמצא סה,ח ניסן לעולם מלא"דר, ח"תפילות מוסף דר
ומיהו . [א פעמים אינו שוכח"ל דהשונה פרקו ק"ש חז"וסייע לזה גם ממ
, ע קצת"ויל]. [ע"פעמים נגד השו' א להחזיר אחר בצ"כתב דלמעשה א

כ כוותיה לא הביא "ל ג"א דס"ודברי המג, ס"ב הביא דברי החת"דהמ
כ "שחישבו גל "ל והיפ" שהביא שיטת החס]ח"סקנ[ח "ע בכה"וע]. כלל

פ שלא "אע[ט ראשון "אבל לא הפחיתו ערבית ושחרית של יו, ס"כהחת
. ג פעמים"כ הגיעו לסך של ק"וע, ]אמרו בהם מוריד הטל

עיקר הדבר תלוי , נמצא דלכל השיטות הנזכרותולהמבואר @@
, מ"וכדברי הד, ולא במנין הימים, במספר הפעמים שאומר הנוסח הנכון

מ "דלהד, מ במנין הפעמים הנצרך"ו עם הדס נחלק"א והחת"אלא שהמג
ל "ל והיפ"ולהחס, א פעמים"ס בעינן ק"א והחת"ולהמג, פעמים' די בצ

דכל פעם , ז נמצאו כמה דינים מחודשים"לפ, אכן@@. ג פעמים"בעינן ק
ז ישתנה הזמן שיצא מחזקתו לומר "עפ, ופעם נוספת שהרגיל לשונו

צריך למנות מנין התפילות , ץ ורגיל לחזור התפילה"ומי שהוא ש, כדרכו
ולמעט מנין הימים שחוזר , ץ"של שחרית ומנחה שאמר בהם חזרת הש

, וכן מי שחיסר איזה תפילות מן הימים. כשנסתפק בתפילת לחש שלו
ח ושכח יעלה "וכן מי שטעה בר. י"יצטרך לחזור גם בנסתפק אחר ל

 לשונו נמצא שהרגיל, ובשתי הפעמים אמר כתיקנו, ויבוא וחזר תפילתו
וכן לענין . ויצא מחזקתו קודם לשאר בני אדם, פעם נוספת לומר כדרכו
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רק , שאילת גשמים נמצא דמי שטעה ולא שאל גשמים בברכת השנים

א "לכאורה נמצא שחיסר פ, נזכר באמצע תפילתו ושאל בשומע תפילה
ז "וכ. ויצא מחזקתו אחר שאר בני אדם, מהרגל לשונו לנוסח הנכון

ד "א לחלוק בעיקר הדבר ע"ז והגר"זה דעת הטומכח @@. מחודש מאד
דאין הדבר תלוי כלל במנין הפעמים , ם"וליישב דברי מהר, מ"הד

ז "ולפ, אלא במנין הימים שעוברים מאז שיודע שצריך להזכיר, שמזכיר
ולעולם יוצא מחזקת מה שהוא רגיל , אין חילוק כלל בין שאלה להזכרה

כגון לענין , ז מצינו בכמה דברים"דכעי, וביארו בדבריהם. י"אחר ל
יום ' וכן לענין תפילה שלא אמרה כל ל, יום' לל' ברכות הראיה שהם א

, י ולא יותר"וכן שואלין בהלכות החג קודם החג דוקא ל, שצריך לסדרה
נ דכוותה רק אחר "וה, כ שוכח"ואח, י זוכר מה שראה או אמר"כי כל ל

ינו לענין אכילת השלו וכן מצ. י נשכחת מליבו ההזכרה הקודמת"ל
פ שלכאורה "אע', דאמר קרא עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם וכו

י בדבר אחד גורם "אלא ודאי דעיקר משך ל, כמו המן, לא ירד בשבתות
 שאין ]'ג' ביונה ג[א "הגר' ז לענין תקיעות באלול כ"וכעי. הרגילות אליו

הקשו הלא אין ו, י וכיון דדש דש"ה משום דאז יהיו ל"תוקעין בער
י "א לשיטתו דל"א דהגר"ק שליט"ר הגרח"ויישב מו, תוקעין בשבתות

הנה אכן @@. דומיא דטל ומטר, מהני גם כשאין הזכרה בפועל
שהרי מעיקר , ם"ז מעיקר דברי מהר"ד הט"האחרונים הקשו מאד ע

, מהני' פעמים ביום א' ה אם אמר צ"ם מכח הירושלמי דה"חידושו דמהר
ואם כדברי , בר תלוי במנין הימים אלא במנין הפעמיםמבואר שאין הד

ולא ', שכחת ההזכרה הקודמת'כ עיקר הסברא בזה תלויה ב"ז א"הט
ז אין מקור כלל מהירושלמי לדברי "ולפ', זכירת ההזכרה החדשה'ב

שאמר דבריו גם בדעת , ז"ז קושיא אלא לדברי הט"אי, ומיהו. ם"מהר
א "ב הביא דברי הגר"כן המועל [, ק"א ל"אבל לדברי הגר, ם"מהר

א לא פירש "דהגר, ]ז כתב דרבים מפקפקין"ועל דברי הט, והסכים להם
 ]ט"קיד ס[כמבואר בדבריו , ם"ד מהר"ואדרבה נחלק ע, ם"כן בדעת מהר

כ ממה דהזכרת גשמים "והוכיח ג, ם"ד מהר"שהביא שרבינו פרץ חלק ע
,  במנין הימיםמ אין תלוי במנין הפעמים אלא"ש, ושאלת גשמים שוין

ז העיקר תלוי בשכחת ההזכרה "פ שלהט"דאע, ועוד יש להוסיף. [ש"ע
כ אין "דאל, מ הצריך שיתפלל ברוב הימים"מ, י"י שיעברו ל"הקודמת ע

וגם בדוגמאות דלעיל , דבר המנגד הזכרה הקודמת כדי שישכחנה
פ ברוב "לא מצאנו שיתרגל לזה אלא כשהיה כן עכ] מהשלו והתקיעות[
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Ï Ô�ÈË˜�ÌÈ„„ˆ‰ È�˘Î ‡ÏÂ˜ , ·Â˘ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Â¯·Ú˘ ÏÎ˘
¯ÊÂÁ Â�È‡ , ¯Ó‡˘ ÏÎ ÔÎÂ ÌÈÚ˘˙ Â�È‡ ·Â˘ Ì�˜È˙Î ˙ÂÏÈÙ˙

¯ÊÂÁ.113ÙÏÂ " ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ¯‰ÊÈÏ „‡Ó ÈÂ‡¯ Ê
�‰"Ï ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ· Ò�ÎÈÂ ÁÎ˘È ‡Ï˘ .ÁÎ˘ Ì‡Â , ‰‡¯�

‰·„�· ‰�˙ÈÂ ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘ ÈÂ‡¯˘.114 

, ÈÙ˙‰ ÔÓ ˜ÏÁ· ÏÏÙ˙‰ ‡Ï˘ ÈÓÂÏ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘·˘ ˙ÂÏ .נד
È"�‰ ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È ˙ÂÏÈÙ˙‰ ·Â¯· ÏÏÙ˙‰˘ ÏÎ ‡" ¯Á‡Ï˘ Ï

 ÌÈ˘ÂÏ˘Â�˜È˙Î ¯Ó‡ ÌÂÈ,115‰Ê· Â˜Ù˜Ù˘ ‰·¯‰ ˘ÈÂ .116 ÏÚÂ 

                                                                                  
מ למעשה בזה "בקונטרס נר ציון לחודשי חשון כסלו הנ' ועי. ]הימים

 .לענין שאלת גשמים

 .ז"ב קיד סקל"ה במ"כ .113

ל מחודשת "ס והחס"א והחת"מ והמג"דמחד גיסא שיטת הד, כבר נתבאר .114
ודברי , ם"ז קשה ליישבם עם דברי מהר"ומאידך גם דברי הט, מאד
כ "א, ם"ע כמהר" בשול"ואחר דקיי, ם"א בודאי אינם כדברי מהר"הגר

ג שאין "ובודאי דכל כה, א"א לפסוק לגמרי כדברי הגר"לכאורה א
יש ליזהר מאד , ל"אלא דמקילינן כשתי הדעות מכח סב, הכרעה ברורה

וגם ראוי מאד שאם . שלא ליכנס בספק ברכות ובספק חסרון תפילה
שגם במחלוקות שנטיית הדעת נוטה , שיחזור ויתפלל ויתנה בנדבה, שכח

 .ש הכא"וכ, וכדלעיל, ח כדי לצאת בכל ספק"הורה כן בכה' ותר לצד אי

א "וכן פסקו מרן החיד, ]ז"ש
 סקל[ב "הובא במ, ]ג"קיד סקי[ז "ה דעת הט"כ .115
ז הוא "דברי הטומקור @@. ]נ"קיד סק[ח " ובכה]ב"יד אות טו' סי[בקשר גודל 

היאך למד מדברי ם מרוטנבורג "ד מהר"מכח קושית האחרונים ע, ל"כהנ
הלא בהזכרה יש יותר , פעמים' הירושלמי דמהני גם להרגיל עצמו בצ

ז דאין הדבר "כ חידש הט"וע, פעמים' ובשאלה פחות מצ, פעמים' מצ
ועיין לעיל בטעם שיטה זו [, תלוי כלל במנין התפילות אלא במנין הימים

' לפי לא דדין הירושלמי נקבע "ה דעת הגר"וכ]. ז"ק האחרונים ע"ובמשה
' פ שבשאלה יש פחות מצ"אע, יום בין לענין שאלה ובין לענין הזכרה

הובא [ה דעת המגן גיבורים "וכ, תפילות' ובהזכרה יש יותר מצ, תפילות
 .לענין שאלת גשמים] ]ח"סקכ[צ "בשעה

ז מכח "ב נראה שדחה דברי הט"אמנם מדברי המוהנה @@. ב שם"מ .116
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ם "דהנה לענין דינו דמהר, ב"רים צאבל לכאורה הדב, השגות האחרונים

פעמים כדי להרגיל לשונו נחלקו האחרונים אם נקבע ' שמועיל לומר צ
, ]לעיל כמה שיטות באחרוני
 בזה' עי[, יום' פעמים או לפי מנין ל' לפי מנין צ

פעמים לא בשאלה ' יום אינו צ' ב הביא קושית האחרונים הלא בל"ובמ
 דאינו תלוי במנין הפעמים אלא במנין א"וכתב דדעת הגר, ולא בהזכרה

ובין , תפילות' דבין אם עברו צ, לקולא בשניהם' והכריע דאזלי, הימים
כ הביא "ואח. לעולם אמרינן חזקתו שהזכיר כתיקנו, יום' אם עברו ל

, ע"ויל, ונראה כדוחה דבריו, יום' ז דגם בלא התפלל מהני ל"דברי הט
, תפילות' י סגי בלא צ" דבעברו לב לקולא"דאם בעיקר הנידון הכריע המ

דכל , ועוד, י"ז להקל בעברו ל"ט בדין מי שלא התפלל כלל לא סמך ע"מ
ז בעיקר דבריו "ד הט"כולם נחלקו ע, ב שם"האחרונים שציין להם המ

וכמו שנתבאר [, והם סוברים שתלוי במנין התפילות, דתלוי במנין הימים
'  אינו חוזר אף כשלא היו צי"ב דבעברו ל"כ אחר דפסק המ"וא, ]לעיל

ט כשנבוא לדון "מ, ז"ולא חשש לדברי כל האחרונים שחלקו ע, תפילות
הנה עיקר הדין , ואמנם@@. ז"ז נצרף דעתם לדחות דברי הט"בדברי הט

ז דין זה עצמו "ולפ, י אינו חוזר הרי הוא מבואר בירושלמי"דאחר ל
ז "א והט"הגרב כ"ט פסק המ"ק מ"כ ל"וא, ע"מוכרח שיהא מוסכם לכו

ב להקל גם "ז הסכים המ"דהלא עפ, ע"אבל עדיין צ, י אינו חוזר"דאחר ל
, תפילות' פ שלא עברו צ"אע, י אינו חזור"בשאלת גשמים שאחר ל

פ "ואע, ]לענין שאלה[פ שדין זה עצמו אינו מבואר בירושלמי "ואע
י משום דלא עברו "ל דבזה חוזר גם אחר ל"שדעת כל האחרונים הנ

ז דמה "כדברי הט] ל"פ מסב"עכ[כ מוכח דנקטינן "וא, תפילות' עדיין צ
כ למה כאשר לא התפלל כלל לא "וא, י לחוד מהני שלא יחזור"שעברו ל

שחסרון ' שבת בראשית'מה בין , והיינו[, ז"ב להקל כדברי הט"הסכים המ
לבין מי ששבת ונמנע מחלק מן , י"ההזכרה בה אינו ממעט מנין הל

]. ב"המ' י לד"הזכרה בהם כן ממעט מנין הלשחסרון ה, התפילות
ז שעיקר דין "שביאר בדברי הט, ב"ל בדברי המ"צולכאורה @@

ולא מצד שהלשון מתרגלת [, הירושלמי נאמר מצד סברת לא פלוג
ל "יום מצד הסברות הנ' ונקבע הדבר לפי ל, ]יום' כ פעמים שהם בל"בכו
א חילקו בין הזכרה ועל כן גם ל, יום הוא משך זמן לחילוף ההרגל' דל

דבזה , ז אמרינן במי שמתפלל"אכן כ. י אינו חוזר"וכל שעברו ל, לשאלה
, אבל מי שחיסר חלק מן התפילות, חידשו בירושלמי דאמרינן לא פלוג

י "א דמשך ל"ז והגר"פ שהסכים לשיטת הט"אע, ועל כן, אינו בכלל הזה
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. ז"דברי הטובזה דחה , מ מי שלא התפלל אינו בכלל זה"מ, קובע הדין

ולא כל , ז"ב לבדו הוא הדוחה דברי הט"ז המ"כי לפ, אכן זה דוחק
ובזה , ז"שהם דחו לפי שיטתם דפליגי לגמרי על כל שיטת הט, האחרונים

דזהו טעם , ואפשר. ע שציין לדבריהם"כ קצ"וא, ב אינו פוסק כמותם"המ
ז לקולא גם בשכח ולא "ח פסקו כדברי הט"א והכה"הדבר דמרן החיד

י "פעמים ע' שלא חילקו בדבר בין חיסר ממנין הצ, פלל כללהת
 .ל"וכנ, י שלא התפלל כלל"או ע, השבתות

דהנה לענין מה שנסתפקו האחרונים לעיל אם תלוי ברגילות האדם  .117
, ח שיחזור להתפלל בתורת נדבה"הכריע הבא, יום' עצמו או בחלוף ל

ז מצינו "וכעי, אדםפ שהיתה דעתו נוטה להסוברין דתלוי ברגילות ה"ואע
 אשר גם כשאין צד ]ומקצת
 הובאו לעיל[ח בכמה פרטי דינים "בדברי כה

ז הורה שראוי להתפלל "עכ, צ לחזור"ונוטה יותר שא, הספק שקול
ש הכא דרוב "ונראה דכ, דבזה יוצא ידי כל השיטות, ולהתנות בנדבה

ור שצריך לחז, ב נראה כדוחה דבריו"והמ, ז"ד הט"הפוסקים חלקו ע
 .ולהתפלל ולהתנות בנדבה

ונראה נטיית ,  שהביא מחלוקת האחרונים בזה]ב"קיד סקנ[ח "בכה' עי .118
 ]יז' ח סי"ב או"ח[ומאידך ברב פעלים , דעתו דהכל תלוי ברגילות האדם

ש "ועל כן הסיק שם כמ, יום' נטה לדברי הסוברים שהעיקר תלוי בל
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ואחר , פילתו לא יחזורכ באמצע ת"וע, דכל ספק ברכות להקל, למעלה

דכל , עוד בסמוך בהוראת חכמי דורינו' ועי, תפילתו יחזור ויתנה בנדבה
אבל כשנראה בדעתו שיתכן , דין זה נאמר רק באינו יודע כלל מה אמר

ז "ולפ, ז אינו חוזר"עכ, אפילו כשאינו יותר מספק השקול, שאמר כדינו
' קנו בפחות מלדמי שיודע בעצמו שמתרגל לומר כתי, הא מיהא נמצא

ע בעיקר דין "ז קצ"ושמא לפ. כ עיקר הדין שאינו צריך לחזור"א, יום
שמתרגלים לומר כתיקנו , כי כמדומה שכן הוא ברוב העולם, הירושלמי
לפי שעדיין הלשון רגילה לומר גם הנוסח השני מימות , יום' בפחות מל

קה יום חז' כ למי אמרו בירושלמי שכל ל"וא, החורף של שנה שעברה
 .שהזכיר כמו שהוא רגיל

וסיים , וכתב דלכאורה איבד חזקתו, ש שכתב להסתפק בזה"במחצה' עי .119
, יום רצופין' אם בעינן ל, וכן נסתפק בזה בעל הבית דוד. שמא יש לחלק

, יום מהני בכל ענין' ד ל"או, וכשטעה איבד חזקתו וצריך למנותם מחדש
ודעת רבינו . ]יז' ח סי"ב או"ח[עלים  וברב פ]ב"קיד סקנ[ח "והובאו דבריו בכה

,  שבאופן זה צריך לחזור גם אחר שלשים יום]וישלח אות טו' א פ"ש[ח "הבא
ברור לו שטעה והיינו ש, לא הוחזק שלושים יום שהזכיר כהוגןשכיון ש

וכל ,  אמר כתיקנושיםושלשאחר חזקה ו אין ל, בתוך השלושים יום
 .שהוא מסתפק הרי זה חוזר

ח כתב להוכיח מגוף דברי הירושלמי שאין מקום להסתפק "בכההנה  .120
ומשמע דבאותו , אינו חוזר' ואחר ל, יום חוזר' דהלא אמרו כל ל, בזה

פ "דאע, ומבואר, לא יחזור' יחזור ואחר ל' דבנסתפק תוך ל', אדם איירי
פ היכא "ועכ[י חזקתו שאמר כתיקנו "מ אחר ל"מ, י"שטעה בתוך הל
ז ראיה גמורה לספק "ואמנם הנה לכאורה אי]. שטעהדחזר תפילתו כ

אלא במי ', יודע שטעה'במי ש' דבירושלמי לא איירי, ל"האחרונים הנ
ואפשר , אינו חוזר' חוזר ואחר ל' ובזה אמרו תוך ל, אם טעה' נסתפק'ש

דהלא מדהורו , אכן נראה דביאור ראייתו פשוט. דביודע שטעה שאני
ואם בזה האיש עצמו אמרו דאחר , בודאימוכרח דנקטינן שטעה , דיחזור

מ לא איבד חזקתו "מ, י"פ שטעה תוך ל"כ מוכח דאע"א, אינו חוזר' ל
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פ שאפשר לדחוק דלאו בחד "שאע, ולכאורה היא ראיה ברורה. י"אחר ל

כ היה להירושלמי או להראשונים "דאל, ה הפשטות"מ כ"מ, גברא מיירי
ל שגם מי שלא "ז הנ"דהנה לדעת הט, יש להוסיףעוד @@. לחלק בזה

כ "וא, י"יום אלו יש לו חזקה אחר ל' התפלל כלל בחלק מהתפילות בל
, י"ז גם בטעה ואמר שלא כתיקנו לא יוגרע חזקתו אחר ל"לכאורה לפ

כי הרגיל לשונו , פ שכיון שטעה קלקל יותר ממי שלא אמר כלל"ואע
ר מ גם כנגד זה הרי הוצרך לחזור התפילה וחז"הלא מ, לומר בטעות
ח פסקו "א והכה"ומאחר דמרן החיד. והרגיל לשונו בטוב, ואמר כתיקנו

כ לכאורה "א, יום' ל דגדר הדבר נקבע לעולם בל"ז הנ"לקולא כדברי הט
ל "פ מסב"ועכ, לא איבד חזקתו] וחזר תפילתו[מבואר דסברי דגם בטעה 

. פ יזהר להתנות בנדבה"או שעכ, יש להורות שלא יחזור להתפלל
ונראה , ז"ב שפקפק על דברי הט"דגם להמ, הוסיף בזהיש לועוד @@

מ כתב שאם טעה ולא "מ, שסובר שאין חזקה למי שלא התפלל כלל
מהני לעלות לו , ת"שאל בברכת השנים ונזכר תוך תפילתו ושאל בש

ומבואר שם שהוא , י יש לו חזקה שהזכיר כתיקנו"יום ואחר ל' למנין ל
י "ז נזכר ל"מ עי"ה משום דמד בז"וטעה, ז"אפילו להחולקין על הט

ז "ולפ, ]בזה להל ' עי[פ שלא הרגיל לשונו כן "אע, שצריך לשאול הגשמים
, ש במי שהתפלל וטעה וחזר כל תפילתו דמהני לדעתם"ה וכ"נראה דה

גם באמת הרגיל , י לשאול על הגשמים"דבזה מלבד שנזכר בדעתו ל
כ "וא, חזר תפילתוהרי חזר ותיקן כש, א"ומה שטעה פ, י"לשונו בטוב ל

 .ח בזה"פ שלא כדברי רבינו הבא"נראה דדעת רוה

 .ח לזה מגוף דברי הירושלמי כבר נתבארה"וראיית כה, ח שם"ה בבא"כ .121

, א שאין לו חזקה שאמר כתיקנו"פ שי"ואע. וישלח אות טו' א פ"ח ש"בא .122
 .ח"מ כן הכריע הבא"מ, שהרי מוכח שטעה גם אחר שלשים יום
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ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ,Â˙˜ÊÁ „·È‡ Ì‡ , ‰ÏÈÙ˙· ·Â˘ ˜Ù˙ÒÈ Ì‡Â
 Ì‰È¯Á‡ ˙¯Á‡] ¯Á‡ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÏÎ˘Ï˘ Ì‚ ˙ÂÈÂÚË ˘Ï˘ 

Â�˜È˙Î ÌÈÓÚÙ[ ,Ï˘ ¯Á‡ Ì‚ ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈÂÌÂÈ ÌÈ˘.123 

Ì„‡ Â�˜È˙Î ¯ÓÂÏ Â�Â˘Ï ÏÈ‚ ÌÈÚ˘˙ÌÈÓÚÙ ,Ú‡" Ù ˘‰¯ .נח
„Á‡ ÌÂÈ· ÔÎ ‰˘Ú˘ , ÍÂ˙· Ì‚ ˜Ù˙ÒÈ Ì‡ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ

ÌÈ˘ÂÏ˘¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï ÌÂÈ .124 ¯Ó‡È˘ ÍÈ¯ˆÂ  ÌÈÚ˘˙

                                    
, ם דימה דין ההזכרה ודין שור נגח"והרי מהר, ימני הוי חזקההנה בתלת ז .123

, מ בתלת זימני חזר לקלקולו"מ, יום כתיקנו' כ אפילו אם אמר ל"וא
ז דבלא התפלל חלק מן "ואפילו לדעת הט. דומיא דשור תם ונעשה מועד

מ מי שהתפלל וטעה "מ, י"ז יש לו חזקה לאחר ל"יום עכ' התפילות בל
לכאורה דינו שצריך , פעמים לומר כתיקנו' תיקן גפ קודם ש"ועכ, גרע

,  אם נזדמן דאחר שלושים יום טעה:ח שם"לשון רבינו הבא' ועי. לחזור
ואחר כך נזדמן בפעם , להי וחזר התפ',םיפעם או פעמי'וברור לו שטעה 

כיון דכבר הוחזק שלושים יום , ק מקבציאל"בסהכתבתי , אחרת שנסתפק
. לא איבד החזקה, חר שלושים יום טעהאף על גב דא, שלא טעה בהם

אבל ביותר מזה , ויש לעיין אם דקדק לומר דוקא שטעה פעם או פעמיים
 .ועיין. או דלאו דוקא נקט, וכדברינו, דינו שאיבד חזקתו

יה רגיל לומר בשמיני עצרת שה, ם מרוטנבורג" בשם מהר]קיד[ה בטור "כ .124
'  כנגד ל,ומוריד הגשםברכת אתה גבור תשעים פעמים עד משיב הרוח 

 .צ לחזור" ועכשיו אם היה מסופק א,פעמים בכל יום' יום שאומר אותו ג
ה אם ביום "וה, י מסתמא אמר כתיקנו"ולמד כן מהירושלמי שאחרי ל

 דגבי שור מועד .]כד[ק "ב' והוכיח כן מגמ. י יחד"אחד התרגל כמו כל הל
שלשה י שהעידו בו מ ד"ולר, שהעידו בו שלשה ימיםיהודה בעינן ' לר

ד "וכ. ש"קירב נגיחותיו כ, דאם ריחק נגיחותיו חייב, ומסברא, פעמים
ואמנם יש בראשונים שחלקו . [פ"ע ורוה"וכן פסק השו, ר"ש ורוה"הרא

' פ טעמם בב"ש שיל"וע, ק"י מה שדחו הראיה מב"בב' עי, ם"ד מהר"ע
ם "רמהוהנה @@]. ח לדחות דעתם"כ הב"מש' ועי, ושיש לדחות, פנים

ל שבקיץ אין "משום שנהג כמנהג חו, הוצרך לחידושו בשמיני עצרת
יצטרך , ועל כן אם יאמר כן גם בימות הגשמים, מזכירין לא טל ולא מטר

אפילו אם יאמר כן גם , אבל לדידן דמזכירין טל כל ימות הקיץ, לחזור
קיד [ם "ע הביא דינא דמהר"מרן השו, ועל כן, בימות הגשמים אינו חוזר
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של פסח ברכת אתה גבור עם ' ט א"שאם אמר ביו,  רק לענין פסח]ט"ס

יועיל לו שלא יצטרך לחזור בנסתפק אחר הפסח , פעמים' מוריד הטל צ
 מה ]ח כלל א סימ  כא"או[ בגנת ורדים' ועי. [שמא הזכיר גשם בקיץ וקלקל

ם אלא "ל דלא אמר מהר"וס, ע שכתב הדין לענין פסח"ד השו"שתמה ע
כ לעקור "ולא במקום שצריך ג, יב הרוח שצריך להוסיף הזכרהלענין מש

 הרבה ]ח כלל א סימ  ב"או[ת פרח שושן "אכן תלמידו בשו, הזכרה אחרת
]. ל"ואכמ, ש מילתא בטעמא"ע, ע"להשיב על דבריו וליישב דעת השו

הוסיף לכתוב הדין גם לענין , ם"ל וכמהר"א שנהג כמנהג חו"והרמ
דלמנהג , א"הוסיף הרמעוד @@. ם עצמו"הרוכעיקר דברי מ, החורף

' שיאמר צ, היא, כ ההתרגלות הנדרשת בתחילת ימות החמה"א, ל"חו
א דגם לזה מועיל "ל להרמ"וס, פעמים אתה גבור בלא טל ובלא מטר

, ז" שהביא מהאחרונים שחלקו ע]ג"סקמ[ב "ש במ"וע, פעמים' שיאמר צ
מר נוסח אחר בקום ם אלא במרגיל לשונו לו"דעד כאן לא אמר מהר

ר "בא' ועי. ז מועיל"אבל במה שנמנע ושותק מנוסח טל ומטר אי, ועשה
עד , י שלא יגח"דלא נעשה תם בג, שהוכיח כן מדיני שור מועד

ששם הנידון אם נעקר , ב"ולכאורה הדברים צ. שימשמשו בו ולא יגח
אבל כאן לאחר , ובשתיקתו לא ראינו אינה ראיה, ממנו טבע הנגיחה

כ ודאי שאם משמיט "א, ם דטבע הלשון כדבר המורגל"רא לן כמהרדסבי
ס נתרגלה לשונו לומר כמו "דסו, בלא טל ובלא מטר מועיל' ואומר'

עוד דבר פלא בתורה תמימה ' ועי[@@. שנדרש בלא טל ובלא מטר
דעד כאן לא אמר , א"ד הרמ"שכתב להעיר ע, ]א הערה רח"שמות פכ[

והיינו לפרוש ,  שלא לומר משיב הרוחם אלא במרגיל עצמו בפסח"מהר
א דגם בשמיני עצרת יוכל "כ הרמ"אבל לא חידש גם כמש, מרגילותו

ז קושית "כ ליישב לפ"ש מש"וע, להרגיל עצמו לומר משיב הרוח
. מ"יהודה בשור מועד ולא כר' ל כר"ם מדקיי"ד מהר"האחרונים ע

ם נאמרו "עיקר דברי מהר, דהרי היפך הדברים הוא, והדברים תמוהין
וכמבואר בספר האגור [, במרגיל עצמו לומר משיב הרוח, בשמיני עצרת

א הוא לחדש דמועיל "ומה שהוסיף הרמ, ]ק ובטור בשמו"ץ ובסמ"ובתשב
ד "ובזה פליגי האחרונים ע, גם בשותק ואינו אומר לא טל ולא מטר

בהיפך , א דין זה בעומד בסוכות"אבל על עיקר מה שכתב הרמ, א"הרמ
דזהו עיקר , לית מאן דפליג, ע שכתב הדין בעומד בפסח"שומדברי ה

ולא , נ בעל התורה תמימה כתב דבריו מן הזכרון"וכפה, ם"דברי מהר
 ].ראה באותה עת מקורי הדברים
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ÌÈÓÚÙ "‰ÈÁÓ ÌÈ˙Ó ‰˙‡ ·¯ ÚÈ˘Â‰Ï „È¯ÂÓ ÏË‰." ˙Ú„Â 
ÂÓ"¯ ·¯‚‰"ˆ ‰ÏÏÊ"‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ ÍÈ¯ˆ ÏÈ‚¯‰Ï Â�Â˘Ï 

˙ÏÈÁ˙Ó ˙Î¯· ‰˙‡ ¯Â·‚.125 

‡¯·ÈÓ�Î ¯Ó‡Â Â�Â˘Ï ÏÈ" ÍÒ Ï ‰˘ÓÁÂ ÌÈÚ ˘‰¯‚ .נט
ÌÈÓÚÙ , ¯Á‡Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÒÙ‰˘ÓÁ-¯˘Ú ‡ˆÈ ¯·Î ÌÂÈ 

Â˙˜ÊÁÓ ,˜Ù˙Ò� Ì‡Â ,¯ÊÂÁ Â�È‡ ·Â˘.126ÙÏÂ " ÏÈ‚¯‰ Ì‡ Ê
ÌÈÓÚÙ ˙ˆ˜Ó ÂÓˆÚ ,¯Ó‡È˘ ÌÈÓÚÙ ÍÒ ÏÎ , ÔÈ�ÓÓ ˙ÈÁÙÓ

¯Ó‡ ‰Ó ˜Ù˙ÒÈ˘Î Ì‰· ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈ˘ ÌÈÓÈ‰ . ÈÂ‡¯˘ ‰‡¯�Â
ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘,127Â‡ ÔÎ ÏÚÂ  ‰‡Ó Â�˜È˙Î ¯ÓÂÏ ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯È 

ÌÈÓÚÙ „Á‡Â ,¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ,128ÏÏÎ ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯È ‡Ï˘ Â‡  ,
 ÏÎ ¯ÂÊÁÈ ˜Ù˙Ò�· Ê‡ÂÌÈ˘ÂÏ˘ÌÂÈ .129 

 

                                    
ב קיד "במ' ועי, ע" שדקדק כן מדברי מרן השו]ז אות כט"ב פ"ח[צ "באול' עי .125

ז להזכיר " להקל עפע אם יש"ולכאורה יל. ש האחרונים בזה"ט במ"סקל
 .ש בספק"ש

 .ת"ב בפשיטות בשם השע"ב קיד סקמ"ה במ"כ .126

אם הדבר תלוי , שכבר נתבאר לעיל שהדבר תלוי במחלוקת האחרונים .127
 .א פעמים שאומר כתיקנו"פעמים או ק' יום או במנין צ' במנין ל

לעולם , ם"ל כמהר"א עצמו דלא ס"דאמנם לדעת הגר, לרוב הפוסקים .128
ה גם "ולכאורה כ, ואפילו הרגיל עצמו לא מהני, יום' וי בלהדבר תל
פ שמקצת "ואע, ם"ר פסקו כמהר"ע ורוה"אבל הלא השו, ז"לדברי הט

 .ראשונים חלקו עליו בדינו

כי להסוברין דתלוי , ע"לא יצא מן הספק לכו' לאחר ל, ואמנם גם בזה .129
, ילות חולא תפ"תפילות חול או ק' צריך שיגיע למנין צ, במנין הפעמים

וכדי לצאת מן , יום' עד כמה ימים אחר ל] בחלק מן השנים[וזה נמשך 
א "ירגיל לשונו לומר עוד י' לכאורה יועיל אם ביום הל, הספק גם בזה
 .ועיין. פעמים כתיקנו
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 Ô�ÂÁ ‰˙‡ ÏÈÁ˙‰Â ‰ÚË ,‰Î¯· ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ.130 .ס
 Ì‡Â ˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘Ó‰‰�ÂÓ˘-‰¯˘ÚÏÂÁ Ï˘  , ¯Á‡ ¯ÎÊ�Â

ˆ¯ ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ Â�ÏÂ˜ ÚÓ˘ ÌÈÈÒ˘‰ , Ì˘ ¯Ó‡È' ‰˘Ú�Â
ÛÒÂÓ Ô·¯˜ ÍÈ�ÙÏ '‰Ê· ‡ˆÂÈÂ.131 

' ÏÈÁ˙‰˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ�,· ÛÈÒÂÈ '‰„Â·Ú‰ ˙‡ ·˘‰Â ¯ˆ‰ .סא
�‰ ˙Â·È˙"Ï ,]ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ[.132‰ˆ¯ ˙Î¯· ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ� , 

Á‡ Â‡"Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ Î ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÊÂÁ.133 

Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ „Ú ¯ÎÊ� ‡Ï , ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÎ ¯Ó‡˘ ‡ˆÓ�Â .סב
ÏÂÁ Ï˘ ,‡ˆÈ ‡Ï ,¯ˆÂÛÒÂÓ ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ.134  Ì‡ Ì�Ó‡

                                    
 הביא לענין שבת דאם טעה והתחיל אתה חונן גומר ]ב"רסח ס[ע "בשו .130

ערבית בין בשחרית מוסף בין ב, כ חוזר לשל שבת"אותה ברכה ואח
י "פ[ם "והוא דעת הרמב, א דבמוסף פוסק אפילו באמצע ברכה"וי. ומנחה

ם לא "דלדעת הרמב,  דטעם המחלוקת בזה]ה"סק[ב "במ' ועי. ]ז"מתפילה ה
וסברת , ברכות' לפי שגם בחול אינה אלא ז, ח למוסף"שייכא תפילת י

ח ברכות "דאם אמר יח משום "דעה ראשונה דגם מוסף שייכא לתפילת י
. יצא' ונעשה לפניך חובותינו בתמידי יום ובקרבן מוסף'והזכיר בה נוסח 

ע "פ שבלשון השו" שאע]ט"סק[ח " ובכה]ו"סק[ב שם "במ' מ לדינא עי"ומ
ם דבמוסף פוסק אפילו "הכריעו הפוסקים כדעת הרמב, א"הוא סתם וי

, ם לענין שבתז מבואר ש"וכ. משום ספק ברכה לבטלה, באמצע הברכה
 .ט"כ ביו" דכל דיני הסעיף נאמרו ג]י"סק[ח " ובכה]ג"סק[ב שם "במ' ועי

 .ב"א וסקכ"כ וסקכ"ח סק"ובכה, ז"ב רסח סקט"מ .131

א שיחזור לברכה "די, דעות בזה'  שהביא ב]ה מוס! באחרת"ש
 ד[ל "בבה' עי .132
רבן  סתם כהדעות שיוכל להזכיר שם ק]ב"סקכ[ח "אבל בכה, רביעית

 .מוסף

 .ח שם"ב וכה"מ .133

 דאם השלים תפלה של חול ]ז"י מתפילה ה"פ[ם "ה בהדיא בדברי הרמב"כ .134
ח ובין "חוזר ומתפלל מוסף בין בשבת ובין בר, על דעת שהוא מוסף
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 כתב בסתמא דהמחליף תפלת שבת זו ]ו"רסח ס[ע "בשווהנה @@. ט"ביו

 ]ו"סקט[ב "ש במ"וע, א כתב דבמוסף לא יצא"ובשם י, בזו אינו חוזר
, ע מודו בזה"דהא כו, א" שהאחרונים תמהו על לשון י]ט"סקכ[ח "ובכה

 פשיטא ליה דהמחליף מוסף ]ט"ג ובסימ  תצ סק"ש
 סק[א "וגם מרן החיד
ב דהחליף מוסף באחרת לא יצא וצריך "ועל כן מסקנת המ, באחרת חוזר

אם נמצא בציבור ורק לכתחילה הורה ש[, ח"מ במסקנת כה"וכ, לחזור
ר כתב דיש לחוש לדעה "א במחב"אמנם מרן החיד]. ץ"ישמע מן הש

וכפל , ע דמשמע דהחליף של זו בזו יצא בכל התפילות"ראשונה שבשו
והובאו דבריו , ]כד אות ז' סי[ג " ובקש]סט' סי[דבריו בקיצור גם ביוסף אומץ 

 דמכל ]?אות ט "ב פי"ח[צ "ה באול"צ זללה"ר הגרב"ז פסק מו"ועפ, ח"גם בכה
ג יש לנו לחוש לספק ברכות ולומר "וכל כה, מקום מכלל ספק לא יצא

משום דספק ברכות , שאם התפלל תפילה אחרת במקום מוסף אינו חוזר
ק האחרונים מי בעל דברים "ע ממשה"דעת השוובביאור @@. להקל

ם בתחילת ההלכה "הנה זה לשון הרמב, ל החליף מוסף באחרת יצא"דס
מי שטעה והתפלל של חול בשבת לא יצא ואם נזכר והוא בתוך : ]
ש[

כ כתב שאם השלים "ואח', אבל במוסף פוסק וכו' התפלה גומר ברכה וכו
. ט"ח ובין ביו"תפלה של חול במקום מוסף לא יצא בין בשבת ובין בר

, מ הביא דיש גורסין ברישא שאם התפלל של חול בשבת יצא"ומרן בכס
 איצטריך סיפא דאם התפלל של חול במקום מוסף כ למאי"משום דאל

ח "דלא יתכן דהזכרת שבת גריעא מהזכרת ר,  ודחה דבריהם.לא יצא
, ברישא דאם התפלל של חול בשבת לא יצא' ובודאי דגרסי, מ"וחוה
איצטריך רק , ד דהחליף מוסף בשל חול לא יצא"ם בסו"כ הרמב"ומש

ם דבלא " כתב הרמבז דבסמוך כבר"הקשה עש "ובתו@@. ט"ח ויו"לר
כ אף מוסף לא גרע ובודאי דאם "וא, ח בשחרית ומנחה חוזר"הזכיר ר

ם דסוף דבריו "ועל כן כתב לפרש בדברי הרמב, התפלל של חול לא יצא
ועלה , דכמו דברישא איירי באומר תפילת חול בשבת, לדיוקא איצטריך
ש "גם מ, אבל אילו החליף דערבית בשחרית יצא, קאמר דלא יצא

איירי באומר של חול , יפא דהתפלל של חול במקום מוסף דלא יצאבס
אבל אילו אמר במקום מוסף של שבת תפילה אחרת של שבת , דוקא

ע "ם היא היא דעה ראשונה שבשו"ז מצאנו ראינו דדעת הרמב"ולפ. יצא
וגם מדלא פסל [, אפילו מוסף באחרת יצא, דהחליף תפלות שבת זו בזו

משמע דגם החליף , א בהחליף משבת לחולם בשחרית ומנחה אל"הרמב
ב "א במח"החידומרן @@. ע"וניחא דעת מרן השו, ]אחרת במוסף יצא
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, ט דנקט לאו דוקא"דיו, א"ם באופ"פ סוף דברי הרמב"ז דיל"כתב ע

וכוונתו לומר דאפילו התפלל של חול במקום מוסף , ח"והעיקר משום ר
שהתפלל "ז בלשונו הזהב וזה נרמ, ז לא יצא"עכ" והזכיר בה יעלה ויבוא"

ה לא "ואפ, פירוש שאמר בה יעלה ויבוא, "של חול על דעת שהוא מוסף
 שייתז ניחא קו"ולפ[, ח ברכות במוסף כלל"משום דלא תקון י, יצא
ם להלן גבי "דדין זה לא נתבאר בדברי הרמב, מ" הכסל דבריש ע"התו

ם "הרמבכי בפשטות משמע דרישא דדברי , ואמנם זה דוחק]. ח"הזכרת ר
כ אף הסיפא "וא, איירי בהתפלל של חול בשבת ולא הזכיר יעלה ויבוא

א לפרש דהעיקר כהגירסא שהביא "ועל כן כתב מרן החיד, מיירי בהכי
כ של "אלא דאיירי בהזכיר ג, מ דאם התפלל של חול בשבת יצא"הכס
דבאמת לא גריעא הזכרת שבת , מ"ובזה ניחא קושיית הכס[, שבת

ועלה קאמר , ]אלא דאיירי הכא בהזכיר שבת, מ"ח וחוה"מהזכרת ר
פ שהזכיר "ח של חול אע"מ במוסף אם התפלל י"ם בסיפא דמ"הרמב

גם לדברי מ "ומ@@. ח במוסף"ט לא יצא משום דלא תקון י"שבת או יו
באחרת של שבת ם שאם החליף מוסף "ל להרמב"א נמצא דס"מרן החיד

דדוקא בשל חול , איצ] ט"ט באחרת של יו"או מוסף של יו[של שבת 
אבל , ח במוסף"אפילו הזכיר יעלה ויבוא לא יצא משום דלא תקון י

וניחא דעת , במקום מוסף יצאאותו היום החליף ואמר תפילה אחרת של 
של זו בזו יצא ] ט"או ביו[ע דמשמע דלדעה ראשונה החליף בשבת "השו

 אבל החליף אחרת, ז לענין מחליף מוסף באחרת"ואמנם כ. אף במוסף
ומה [, ם דיצא"א שאין הכרח מדברי הרמב"בזה כתב מרן החיד, במוסף

ל דהוצרך לזה "י, ם אלא בשל חול"ש מדלא פסל הרמב"שדקדק בתו
ז ביאר מרן "ועפ]. שימשיך אותה ברכה' מפני עיקר הדין הנאמר בגמ

ע מפאנו שחילק בין החליף "א דדברים אלו הם מקור דברי הרמ"החיד
 רק ם זהוג, לבין החליף מוסף באחרת דיצא, אאחרת בשל מוסף דלא יצ

] של חול[כי בהני אפילו החליף מוסף באחרת , מ"ח וחוה"בשבת ולא בר
כל הדברים ואחר @@. ח במוסף"משום הסברא דלא תקון י, לא יצא

ב "דהא פשיטא דלמאי דפסק המ, נמצינו למדים, והאמת האלו
לא של שבת ח דהעיקר דאפילו החליף מוסף באחרת "ולמשמעות כה

ואף גם . ש בהחליף מוסף בתפילת חול גמורה דלא יצא וחוזר"כ, יצא
ה "צ זללה"ר ומורינו הגרב"א במחב"גם למאי דפסק מרן החיד, זאת

ה "או ה, ז משום דאמר אחרת של שבת"מ כ"מ, דבשבת אינו חוזר
 אבל בהחליף לשל חול ודאי ,ט"ט באחרת של יו"בהחליף מוסף של יו
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, ם"וכמבואר בהדיא בדברי הרמב, ט" ובין ביוח"ת ובין ברבין בשב, דחוזר

ואף , ס התפלל תפילה כשרה"ל דסו"דדוקא בשבת י, ה מן הסברא"וכ[
מ הוסיף תפילה כדינה כנגד "מ, שלא קיים הדין להזכיר בפיו קרבן מוסף

או מ "ח או בחוה"ח בלא יעלה ויבוא בר"אבל האומר תפלת י, קרבן מוסף
כ אף לא הוסיף תפילה כלל "וא, ת אינה עולה לוהרי אף לשחריט "ביו

 דאם התפלל של חול ]ד"ש
 ס[ע "ש השו"והרי זה בכלל מ, ]להיום הזה
א שם דיצא בה "ודוקא בהזכיר בה ענין מוסף כתב הרמ[, בשבת ולא יצא

דאין לומר , א" דברי המגרושש בפי"וכבר עמד בזה במחצה]. ידי מוסף
ם יצא גם במחליף מוסף באחרת מצד דעה  דבסת]ו"בס[ע "דמשמעות השו
מדאינו , ח במוסף" דסבירא להו דשייכא תפלת י]א"ס[ע "ראשונה שבשו

מ כל הטעם בזה מצד שאם "שהרי מ, פוסק באמצע ברכה גם במוסף
אבל בלא הזכיר כלל פשיטא דלא , יצא" ויזכיר בה מוסף"ח "יתפלל י

.  במקום מוסףח של חול"כ אין לומר דייצא בתפלת י"וא, שייכא
דלדעת , א"ש לדברי מרן החיד"מ בזה בין דברי התו"פקיש נמ "ומ@@
ואפשר , ש איירי באומר של חול גמורה ואינו מזכיר בה יעלה ויבוא"התו

ע "א והרמ"ולדעת מרן החיד, דאם הזכיר יעלה ויבוא בעבודה יצא
מפאנו אפילו הזכיר יעלה ויבוא בעבודה לא יצא וצריך לחזור משום 

 כתב לדינא דאם טעה ]ו"תכג סק[ב "במוהנה @@. ח במוסף" תקון ידלא
אפילו הזכיר יעלה ויבוא בעבודה לא , ח"ח ואמר תפילת י"במוסף דר

ל "וז,  דפליג בזה]ג"ש
 סק[ח " הביא מדברי הפר]ג"סק[צ "ובשעה, יצא
אי מצי לכווני , מי שהתפלל תפילת יוצר במקום תפלת המוספין: ח"הפר

ואי לא נראה לי שאינו חוזר לפי מה שסתם , ץ שפיר"השלתפילת 
ז דחוזר "ג שכתב בשם רדב"כנה' דלא כס, ו"ח ס"רס' ל בסי"המחבר ז

ע "שהרי גם גבי דברי השו, ז"צ כתב לחלוק ע"ובשעה. כ"ע. ד"וליתא לע
מ מבואר דסבירא ליה "ולכאורה מ. בהחליף מוסף באחרת נתבאר דחוזר

ע בדעה ראשונה דהחליף "ש מרן השו" למאלא, ל"ח דלא ככל הנ"להפר
אלא , כ לאו דוקא החליף ממוסף לאחרת של שבת"א, מוסף באחרת יצא

ועל כן דימה הדברים גם , כ יצא"אפילו החליף מוסף בשל חול גמורה ג
ובפשטות משמע , ח של חול יצא"דאם החליף מוסף בתפילת י, ח"לענין ר

דאף [, יר בה יעלה ויבואח של חול ולא הזכ"דאיירי אפילו בהתפלל י
אמנם @@]. ח לא נזכר זה"מ בפר"מ, ב איירי בהזכיר יעלה ויבוא"דהמ

 נסתרים מדברי לכאורה, ח"הדינים היוצאים מדברי הפר' ז נמצא דב"לפ
ובין אם כמרן , מ"ם כמרן הכס"דבין אם נגרוס ברישא דהרמב, ם"הרמב
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Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ„ ‰‡¯�,135 ‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡Â , ÔÈ‡˘ ÈÙÏ

‰·„�· ÛÒÂÓ ÔÈÏÏÙ˙Ó.136 ‡‡"˘‰ ÔÓ ‰¯ÊÁ‰ ÏÎ ÚÓ˘È Î" ˆ

                                                                                  
ל חול במקום ס הרי בסוף דבריו מבואר להדיא דהמתפלל ש"סו, א"החיד

ועד כאן לא פליגי , לא יצאט "ויוח "מוסף שבת או במקום מוסף דר
,  יעלה ויבוא בעבודהםא אלא בהזכיר בשל חול זו ג"ש ומרן החיד"התו

, ע מודו דאינה כלום"אבל בלא הזכיר כו, ש בזה אפשר דיצא"דלהתו
, ג אפילו לשחרית"שהרי אינה עולה בכה, ה מן הסברא כמבואר"וכ

, ח"ז נראה ברור דיש לדחוק גם בכוונת הפר"ומכ. עלה למוסףוהיאך ת
ד מרן "ורק בזה פליג ע, פ במזכיר יעלה ויבוא בתפלתו זו"דאיירי עכ

אם הזכיר יעלה ויבוא בתפלתו , ל דאף שהתפלל של חול"דס, א"החיד
וכשיטתו שהזכיר , ח אינה אלא בעבודה"משום דגם עיקר הזכרת ר, יצא

 כשהביא דברי ]ב"תכג סקי[ח "שבכהר "ושו@@. ]א" סקתפז[ז "סברא זו בכעי
והזכיר יעלה ויבוא "הוסיף בתוך דבריו במוסגר תיבות , ח בלשונו"הפר

ל שזכינו לכוון "ות, ל"ונראה ברור שהוא מכח דברינו הנ, "בעבודה
ודחה דבריו צ "בשעהח "ד הפר"ב שהשיג ע"דגם המ, ל עוד"וצ. לדבריו

, ע לענין החליף מוסף באחרת"ונה שבשול כדעה ראש"מכח דלא קיי
ורצה לדחות , ח בעבודה"ב עצמו איירי בהזכיר ר"הכל הוא משום דהמ

אבל אילו איירי בלא הזכיר יעלה ויבוא , ח אפילו באופן זה"דברי הפר
ע כלל אלא "ח דלא שייך דינא דהשו"בזה היה דוחה דברי הפר, כלל

ה דגבי "וה, של חולולא לאחרת , בהחליף משל מוסף לאחרת של שבת
 .ל"ע הנ"אם לא הזכיר יעלה ויבוא לא שייכי דברי השוט "ויוח "ר

ם דאפילו הזכיר יעלה ויבוא לא "א לפרש בדברי הרמב"דעת מרן החיד .135
רסח [א "וכן הוא לפי דברי המג.  באורך בהערה הקודמתת"וכמשנ, יצא

בשבת  דאם אמר של חול ]ד"ש
 ס[ע "כ השו" דכל הטעם במש]ה"סק
, אלא דלא אטרחוהו, ח בשבת"משום דשייכא תפילת י, והזכיר שבת יצא

ח אם אמר של חול והזכיר יעלה "ז במוסף דלא שייכא תפילת י"ולפ
 אמנם .ח" לענין ר]ו"תכג סק[ב "וכן הוא הכרעת המ. ויבוא לא יצא

ונתבאר דכן הוא ברור לדעת , ש אפשר דבהזכיר יעלה ויבוא יצא"להתו
ח ובין "בין לענין ר, ל"ועל כן נראה דהדר דינא דסב, ]ח"י רגב [ח"הפר

 .ט"לענין יו

 .א"ע קז ס"כמבואר בשו .136
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ÂÈ Ï˘ ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯ÓÂÏ ÛÈÏÁ‰Â ‰ÚË" ÛÒÂÓ ÌÂ˜Ó· Ë .סג
ÂÈ Ï˘"Ë ,Â·˙Î¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰  . Ô¯Ó È¯·„· Ì�Ó‡

Â˘‰"ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‡Â‰˘ ÚÓ˘Ó Ú , ‡�È„Ï ÔÎÏÂ
¯ÊÂÁ Â�È‡ ,˘Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ.138 
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 ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ˘�‡‰ÔÈÈ ÔÈ˙Â˘Â ¯˘·, ÔÈ‡˘  Ì‰Ï ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘
 ¯˘··ÂÔÈÈ.139Â ‰Ê· ‰ÂˆÓ ˘È ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ È‡„Â·.140 

                                    
 .ש"ע, ח"ז לענין שבת ור"ו בכעי"ח תכג סקכ"ש בכה"כמ .137

שנתבאר , ]באופן שטעה ואמר תפילה של חול[עיין בהערות לדין הקודם  .138
ט במקום מוסף "דבמחליף ואומר אחרת של יו, מקורות הדברים לדין זה

ע משמע "אבל בהיות ומדברי מרן השו, ח שיחזור"ב וכה"מסקנת המ
וכן פסק , א דלא יחזור"הסיק מרן החיד, שהוא תלוי במחלוקת ראשונים

ה בזה בשבת אם טעה "וה. כמבואר כל המקורות לעיל שם, צ"באול
 .ל ואינו חוזר"לדינא סב, ואמר תפילת שחרית או מנחה במקום מוסף

תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו :  אמרו.]קט[בפסחים ' בגמנה ה .139
בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה ', וכואנשים בראוי להם ', וכוברגל 

ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין ', וכואלא בבשר 
מי החג י' ימי פסח וח'  כתב על ז]ח"הי-ז"ט הי"ו מיו"פ[ם "והרמב. כ"ע', וכו

שחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב הוא ובניו , ושאר ימים טובים
 שאין שמחה ,אוכלין בשר ושותין ייןוביאר דשמחת האנשים כש, ואשתו

ם "יש לתמוה על הרמב כתב ד]תקכט' סי[י "הבומרן @@. ייןואלא בבשר 
 דהא בברייתא קתני דבזמן הזה אין ,למה הצריך שיאכלו בשר וישתו יין

ל "ם בן חביב ז"אמנם מהר. חה אלא ביין ומשמע דביין סגי בלא בשרשמ
 כתבו ]ה' ב סי"ביצה פ[ש "ל ביש" והמהרש:]סוכה מב[בספרו כפות תמרים 
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, ז צריך לאכול בשר עם היין"דלעולם גם בזה, ם"ליישב דברי הרמב

אלא דבזמן המקדש היה , דפשיטא דליכא שמחה אלא בבשר בהמה
ז שהבשר "אבל בזה, גם בלא רוב יין,  שלמים לחודעיקר השמחה בבשר

ע בסמוך במה "וע. [כ יין כדי שיבוא לשמחה"מוכרח שיצרף עימו ג, חולין
ם ולדברי האחרונים "דלדברי הרמב, ונמצא@@]. נ בזה"שיישב הערל
משום דאין , ט"ז יש חיוב גמור לאכול בשר ביו"גם בזה, שיישבו דבריו

ועל , ם"ד הרמב"י שהקשה ע"דברי מרן הבוגם ל, שמחה אלא בבשר ויין
מ טעם דבריו "מ, ט להצריך אכילת בשר"כן לא הביא דבריו בהלכות יו

י "אבל מי שאינו שמח ע, ז סגי ביין לחוד"דבזה' מצד דנקט בהבנת הגמ
, י צריך לאכול בשר"לכאורה גם להב', כגון ששתייתו קשה לו וכדו, יין

פ בדברי "אבל עכ,  אמרו כןל דדוקא בבשר שלמים"כ נימא דס"אא[
 ].ם מבואר לא כן"הרמב

ט אין חיוב "דאפילו ביו,  מבואר]ל"הנ[א "י והמג"לדעת מרן הבהנה  .140
מ הנה לענין אונן בפורים "ומ, ק קיים"אכילת בשר אלא בזמן שביהמ

דלא , יש מי שאומר שאונן מותר בבשר ויין ש]ז"תרצו ס[ע "כתב מרן השו
, אבילות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפוריםאתי עשה דיחיד ד

שהרי אפילו ,  כתב לתמוה]ו"סקט[א " ובמג.דדברי קבלה הם כדברי תורה
והיאך חשבינן לה הכא עשה דרבים מדברי , ט אין חיוב לאכול בשר"ביו

ם לענין "כ הרמב"על משוגם @@. קבלה לדחות עשה דאבילות דיחיד
, כבר עמדו בזה מנין מקור הדין, שרפורים דחובת הסעודה באכילת ב

 :]עח[מ "ש בב"ממ, א הראה מקום לזה"ח קניבסקי שליט"ומורינו הגר
 אבל לוקחין את העגלים ,ואין מדקדקין בדבר'  וכומגבת פורים לפורים

ומשמע שכן היה . והמותר יפול לכיס של צדקה, ושוחטין ואוכלים אותן
י "לדעת מרן הבכאורה ול@@. המנהג לשחוט עגלים לסעודת פורים

מ מצוה מיהא איכא "מ, ל דליכא חיוב באכילת בשר"פ דס"ל דאע"צ
ובזה , ]וחשיבא עשה דרבים לדחות איסור אכילת בשר לאונן בפורים[

וגם @@. י"יבואר מה שהיו נוהגין לשחוט עגלים גם לדעת מרן הב

דאמנם לענין פורים כתב דאין חיוב באכילת , א מבואר כן"בדברי המג
,  דמצוה לאכול בשר]ג" סקתקכטסימ  [ט "אבל הוא עצמו כתב לגבי יו, שרב

ל דאין זה "אלא דס[, אבל מצוה איכא, ומבואר דכוונתו דחיובא ליכא
, ]ה כיצד"תקכט ד' סי[ל "וכמבואר גם בבה, ]מועיל לדחות עשה דאבילות

מ מצוה "מ, פ דליכא חיוב באכילת בשר"ע אע"ז נמצא דלכו"ולפ, ש"ע
 .כאאי
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ופרכינן , ג"ע שהז"מתפילין לפטור נשים ממ'  דילפי.]לד[קידושין ' בגמ .141

ומשני אביי אשה , מתפילין לפטורא נילף משמחה לחיובא'  אדילפי:]לד[
. בשרויה אצלו' ומשני, אלמנה מאי איכא למימר' ופרכי, בעלה משמחה

אלא על בעלה , דלעולם אין חובת השמחה תלויה בה, י"ופירש
ובאלמנה נצטוה מי שהיא שרויה אצלו לשמחה משלו , מחנהשיש

ז " הקשו דכ]ה אשה"ד[' ובתוס@@. במאכל ומשתה וכלי פשתן
אבל בזמן הבית אין , בזמן החורבן] שהשמחה במאכל ומשתה ובגדים[

דאינו מחוייב להעלותה ' י מש"וברש, שמחה אלא בבשר שלמים
דעד הר , יי גופיה גבי קטן אמר אב.]ו[בחגיגה ' ובגמ, ולהאכילה מזה

ומבואר דמחוייבת לעלות וגם , הבית אימיה דמחייבא בשמחה הביאתו
דשמחה ישנה '  נמי אי]א"חגיגה פ[ובתוספתא , מחוייבת בשלמי שמחה

דודאי , י אליבא דאביי"י שפירש בדעת רש"בפנ' ועי. [באנשים ובנשים
בל כשאינה א, מצות שמחה בשלמיםשתעלה ותקיים מצוה מן המובחר ד

]. בשאר מיני שמחהומקיימתו , רוצה אינה עוברת בעשה דשמחה
דרק גבי הבאת , :]ו[ה "ד בר"וכן הוא בתורי', כן פירשו התוסועל @@

אלא בעלה או מי ששרויה אצלו , שלמי שמחה אמרינן דאינה מחוייבת
גם לאביי בשאר דיני שמחה ' דלדעת התוס, ומשמע. מחוייב להביאן

לא נתיישב לגמרי ' דגם לדברי התוס, ואמנם נראה. שיםמחוייבת כאנ
דהלא גם , מה שאמרו בחגיגה דאימיה דמחייבא בשמחה אייתיתיה

' ונראה שעל כן בתוס, אינה מחוייבת להביא השלמים' לדעת התוס
אימיה דקאמר בחגיגה דת בזה דהא " הוסיף ר]ה אשה"ד: ו[ה "בר

כגון שנתרצית לבעלה ו, אמשום בעלה ולא משום היהיינו , אייתיתיה
, דרוב נשים מתרצות ונמשכות לדעת בעליהן ,לשמוח עמו ועלתה עמו

' מיחייבא'א דלשון "ז הוסיף הריטב"ולפ, ]ש
[א "מ ובריטב"ה בבעה"וכ
י דלא "כ הקשה על פירש" ג]בקידושי  ש
[א "ובריטב@@. לאו דוקא

לעיל שהיא דהא תנינן לה , יתכן דכוונת אביי דפטורה ממצות שמחה
למילף לחייב דמשמחה ליכא אלא דכוונת אביי , ממצות שהנשים חייבות

 ,הנשים אלא על ידי בעלהאת לא חייבה תורה בה שכן , בשאר מצוות
דגם , א מבואר"ולדברי הריטב. מה שאין כן באידך דלא תלו בבעל כלל
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אלא דרק לא מצינן למילף , לאביי אשה חייבת במצוות שמחה לכל דבר

' הנה בגמ, אם הלכה כאביי או לאולענין @@. לשאר מצוותמינה 
שלשה כתובים הבאים הוו מצה שמחה והקהל ד'  אי.]לה[בקידושין 

דהוא , י שם"ופירש. מינייהו'  דנשים חייבות בהם ולהכי לא ילפיכאחד
' וכן משמע בתוס. ל דבעלה משמחה"ל כאביי דלעיל דס"משום דלא קיי

 כתב דלענין פסק אף ]בקידושי  ובחגיגה[גם במאירי ו. ש"ע, ]ה משו
"ד[שם 
 אמר רבי זירא אשה :]ו[ה "בר' ובגמ. אשה שאין לה בעל חייבת בשמחה

או דלמא הא איתה , הא לא מיחייבא בראיהמי אמרינן , מהו בבל תאחר
אמר ומי ' ופרכי, ותיפוק ליה דהא איתה בשמחהופריך אביי  ,בשמחה

. לדבריו דרבי זירא קאמר' ומשני, ה משמחהאשה בעל והאמר אביי הכי
' א מהל"פ[ם "והרמב@@. ל דאשה חייבת בשמחה"ומבואר דרבי זירא ס

' הראיה וכו' שלש מצוות עשה נצטוו ישראל וכו:  כתב]א"חגיגה ה
ושתי מצוות אלו שהן הראייה והחגיגה אין הנשים חייבות ', והשמחה וכו

יב שלמים יתר על שלמי והשמחה האמורה ברגלים היא שיקר, בהן
דאין הנשים : ד"והשיגו הראב. כ"ע. ונשים חייבות במצוה זו' וכו, חגיגה

אלא בשמחה שתשמח עם בעלה שתעלה עמו והוא , חייבות בקרבן
ד מסוגיא "הביא מקור דברי הראבמ "ובכס@@. כ" ע.ישמח אותה
. ואין תפיסה על רבינו למה לא האריך לבאר זה: וסיים, ל"דקידושין הנ

ד בזה "ם מודה להראב"מ דגם הרמב"ל להכס"ונראה מזה דס. כ"ע
וכן נקטי בדבריו הטורי . אלא שלא האריך לבאר הדבר, ל כאביי"דקיי
הטעם ' ש בטורי אבן שכתב תחי"וע. ]א' קמא סי[א " והגרע:]ה ו"ר[אבן 

מ הלכה "מ, ועל כן אף דרבי זירא פליג אאביי, משום דהלכה כבתראי
ב כתב בקונטרס אחרון דלהסוברין דלא אמרו לכלל זה אלא ושו, כאביי

משמע ', אמר ליה אביי' 'דמדגרסי, ועוד, מאביי ורבא ואילך אינו כן
מ "ובלח@@. ג אין הלכה כתלמיד במקום הרב"וכל כה, שהיה בפניו

דגם לאביי דאמר אשה בעלה ', ש התוס"ם כמ"כתב דדעת הרמב
ד "ז פירש השגת הראב" ולפ,משמחה היינו לענין הבאת קרבן חגיגה

אכן שוב דקדק שם ', נשים חייבות'ם שכתב "דאינה אלא על לשון הרמב
בדברי ' ד כהתוס"דלא פירש הראב', וכו' לא בקרבן'ד "כ הראב"ממש
שהבעל חייב להעלותה ולשמחה אבל לא להאכילה אלא פירש , אביי

ב ם דאין שום חיו" להרמבז השגתו" ולפ,ולהקריב עליה שלמי שמחה
ונראה מזה דגם . ם כמבואר"מ סיים דדעת הרמב"ומ, קרבן לאשה

אמנם @@. 'אלא שפירש בדבריו כהתוס, ם כאביי"מ פסק הרמב"להלח
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, ם פסק לחייב אשה בשמחה דלא כאביי" כתב דהרמב]ה ש
"בר[במאירי 

 עד הכא אימיה דמחייבא בשמחה ]בחגיגה ש
[משום דאביי גופיה קאמר 
ם "דממה שפסק הרמב, ]ד"ק הי"ד ממעה"פי[מ "ה בלח"וכ. ל"וכנ, אייתיתיה

ומשום , ל כרבי זירא ולא כאביי"מוכח דס, שם דחייבת בבל תאחר
מ שפירש בדעת "ד הכס"ותמה ע, סוגיא דקידושין דלא כאביי' דמסק
ד הטורי "וכ. ז סתר דבריו בדינא דבל תאחר"דלפ, ם דפסק כאביי"הרמב
ש "ע, וכן עיקר, ם פסק כרבי זירא"דהרמב, ]סו' סי[א " ובשאג]ש
[אבן 

פ מסקנת " דע]קנג' ותנינא סי' א' קמא סי[א "ה בדברי הגרע"וכ. בטעמו
דנטיית הדברים באחרונים , ז"מכונמצא @@. הסוגיא מוכח דלא כאביי

ואפילו אליבא דאביי הלא דעת , ]ה במאירי"וכ[, ם דלא כאביי"דדעת הרמב
, רק מהבאת שלמי שמחה, שמחה לגמרידאינו פוטרה מחיוב ' התוס

אלא , דחייבת לגמרי במצוה שמחה, א"ודעת הריטב, וכמבואר לעיל
ולא מצינו מי , כ בבעלה"דלא מצינן למילף מינה משום דהמצוה תלויה ג

, ל"ד ז"י והראב"שפירשו דלאביי פטורה לגמרי ממצות שמחה אלא רש
רשו דצריכה י יש שפי"גם בדעת רש, ז"ומלבד שהראשונים חלקו ע

הסוגיא ' י עצמו כתב דלמסק"ועוד דרש, לקיים העשה בשאר מיני שמחה
כ לדינא נראה "וא, ד יחידאה בזה"ונמצא דהראב, ל כאביי"לא קיי

וכן . פ בשאר מיני שמחה חייבת"ועכ, דעיקר ההלכה דחייבת בשמחה
ש
 [ב "וכן פסק המ, ל למעשה"א הנ" בשם השאג]תקכט' סי[ת "הביא בשע

 .]ו"סקט
אבל לא  בנדרים ונדבות  שמחהח"יוצאין י אמרו ד.]ח[בחגיגה ' הנה בגמ .142

יצאו אלו , מי שחגיגה באה מהם' ושמחת בחגך'מקרא ד' דילפי, בעופות
ין יצאו אלו שא,  נפקא'ושמחת'רב אשי אמר מ, שאין חגיגה באה מהם

מוכח דיש שמחה ' דלטעם ראשון שבגמ, ז מבואר" ולפ.בהן שמחה
, אלא שנתמעטו לענין חובת הרגל מצד שאין חגיגה באה מהן, ותבעופ

כ גם בשאר ימים דבעינן "א, אבל לטעמיה דרב אשי דאין בהם שמחה
, ם פסק כדברי רב אשי"הרמבוהנה @@. שמחה לא יוכלו לצאת בהם

אבל אין יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות  ]י"ב מחגיגה ה"פ[שכתב 
 ומבואר שאינו מטעם שנתמעטו מן הפסוק בקרא ,שאינן בשר המשמח

סו! [ה במרדכי "וכ. לפי שאינן משמחין" ושמחת"אלא מקרא ד, "בחגך"ד
, לאכול עוף בסעודה המפסקתשכתב להתיר מעיקר הדין , ]תרלט' תענית סי

וכוונתו מבוארת שהוכיח מדברי , בחגיגה שם שאין בזה שמחה' פ הגמ"ע
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ח "אוא "ח[כתב , לתלמיד תרומת הדשןשר יו-ובלקט@@. ל"וכנ, רב אשי

וצריך כל אחד , אין שמחה אלא בבשר וייןש,  לענין פורים]קנז עני  ג' עמ
. כ"ע. ובשר עוף אינו נקרא בשר, מן הבשר' לעשות תבשיל אחד או ב

ט "ביוידי שמחת החג  שכתב דאין יוצא ]סימ  קעח[חוות יאיר ' ה בתשו"וכ
שהיו , ל לגבי פורים"מ הנ"בב' כ בגמ"שמע גובאמת שכן מ. בבשר עופות

 :]י[ש בביצה "כתבו להעיר ממובאחרונים @@. נוהגין בשחיטת עגלים
דלמא , ט"ט בלא שהכינם ובדק בהם מעיו"דאין נוטל מהן ביו, גבי עופות

ומבואר מזה דגם , ט"משתכחי כולהו כחושים ואתי לאמנועי משמחת יו
בחגיגה ' ה למאי דאמר רב אשי בגמע מז"וצ, ט"בעופות איכא שמחת יו

איכא תרי ' דהנה שם בגמ, ושמא יש לומר. ל דאין שמחה בעופות"הנ
דלמא ' הא, ט"ט ולא מעיו"טעמי בזה שאינו רשאי להזמינם רק ביו
מטלטל מידי דלא חזי ונמצא , משתכחי שמנים כחושים וכחושים שמנים

ל "כ י"וא, ט"וועוד דלמא משכחי כולהו כחושים ויימנע משמחת י, ליה
יהיה עיקר הטעם שם מצד שמא , ל כוותיה"דלרב אשי ולמאי דקיי

ה אין "דבלא, ט"ולא כהטעם השני שמא ימנע משמחת יו, יטלטל בחינם
ז " שכתב ליישב בכעי:]סוכה מב[נ "בערל' ועי. ט בעופות"מקיימין שמחת יו

בזמן ש בפסחים דאינו אלא "דמ, ל"ם הנ"י לדברי הרמב"קושיית מרן הב
דדריש דבעינן , הוא רק לדעת רבי יהודה בן בתירא, ק קיים"שביהמ

אבל למאי דקאמר רב אשי , שמחה בבשר שלמים מקרא דוזבחת שלמים
ק או "כ אינו תלוי בזמן ביהמ"א, דאין בבשר עוף שמחה כלל, בביצה

שהוכיחו ויש @@. ש"ע, ולעולם אין יוצאין בו ידי חובת שמחה, ז"בזה
ונראה , ט בעופות" דמקיימין שמחת יו]ה ואינו צרי#"ד. ח[יצה בב' מדברי תוס
, צ אלא לעפרה פטור עליה"דהחופר גומא וא' ש שם בגמ"כוונתם למ

פטור אבל מ "דמ' והקשו התוס, כ יוכל לכסות בזה דם השחיטה"וע
ואמנם היה . להיט מותר אפילו לכתח"דמשום שמחת יותירצו , אסור

כ "וא, גם בשוחט חיה ולא רק בשוחט עוף' מקום לדחות דשם איירי בגמ
' פ משמע בגמ"דעכ, אבל זה אינו, ט"ל דבעופות נמי איכא שמחת יו"מנ

כ גם בעוף מותר בחופר גומא "וא, שאין חילוק בדין הכיסוי בין חיה לעוף
פ בעופות "כ עכ"א, ט בעופות"ואי ליכא שמחת יו, צ אלא לעפרה"וא

שמא יש מיהו @@. 'ק התוס"כמשה' יהא אסור לכסות באופן זה לכתחי
ט אין כוונתם דוקא למצות "שמחת יו' כ תוס"דמש, לדחות באופן אחר

שאם אין לו מה יאכל ודאי הוא , ט"אלא לעיקר סעודת וכבוד יו, שמחה
כ התירו לו לחפור באופן זה אף לכתחילה כדי "וע, ט"חסרון בשמחת יו
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ÛÂÚ ,˙ÂÙÂÚ· Ì‚ ‰ÁÓ˘ ˙ˆ˜ ˘È˘ , ÔÈ„·ÎÓ˘ Â��ÓÊ· Ë¯Ù·Â
˙Â·Â˘Á ‰ÁÓ˘ ˙Â„ÂÚÒ· Ì‚ Ì‰·.143 

ÂÈ ˙„ÂÚÒ· Ï„˙˘È" ‰˙˘ÓÂ ÏÎ‡Ó· ¯˙ÂÈ· ‰„·ÎÏ Ë .סז
ÌÈ·Â˘Á ,ÂÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ÌˆÓˆÈ Ï‡Â"Ë,144 ˘ ÌÈ·Âˆ˜ ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ÏÎ

ÂÈÂ ˙·˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ıÂÁ ÂÏ"Ë,ÂÏ ÌÈÙÈÒÂÓ ÛÈÒÂÓ Ì‡˘ .145 

Ì‡ÌÂˆÓˆ· ¯˘· ÂÏ ˘È  ,È· ÏÎ‡È˘ ÛÈ„Ú ÌÂ ¯˙ÂÈ .סח
ÏÈÏ·Ó‰ ,ÂÎÏ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ·ÂÈÁ‰ ÌÂÈ·˘"Ú ,ÏÈÏ· Ï·‡‰ Â˜ÏÁ� 

‰¯Â˙‰ ÔÓ Â·ÂÈÁ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰.146 

Ù‰ ˙Á˙ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ‰ÙÓ ‰È‰˙˘ ÍÈ¯ˆ , ˙¯Á‡ ‰ÙÓ ÔÎÂ˙ .סט
ÂÈ·‚ ÏÚ ‰ÒÂ¯Ù.147ÔÓÏ ¯ÎÊ ‡Â‰Â  , ÏËÂ ‰ËÓÏ ÏË ‰È‰˘

‰ÏÚÓÏ ,ÂÓ‰ ˙Î¯· „Ú ˙Ù‰ ÏÚ ÈÂÒÈÎ‰ ÁÈ�‰Ï ˘ÈÂ‡Èˆ.148 

                                                                                  
 .שיוכל לשחוט ולכסות

קיים בהם שמחת דבשעת הדחק יוכל ל,  שכתב כן]ש
[בחוות יאיר ' עי .143
,  בעופותם לפי מנהג העולם דבמשתאות החשובות מפרנסי',קצת'ט "יו

יוכלו לצאת , כ מכבדין בעת שמחה בעופות"ז אפשר דבזמננו שג"ולפ
 שכתב ליישב בזה מה שהקשו ]יח' ג סי"ח[ת שבט הלוי "ע בשו"וע. בהם

דלעולם , ט בעופות"יש שמחת יוד' ל דמש"האחרונים מההיא דביצה הנ
 .ש"ע, אבל קצת שמחה איכא, אין מביאין לשמחה גמורה

 .א"ע תקכט ס"שו .144

 .ביצה טז' גמ .145

' ל דחיוב שמחה בליל א"ט דס"ס תקכ"ת סו" בשעבאהושא "שאגב' עי .146
ע "מ ביום לכו"ומ, ת"א שם שנראה שהוא מה"במג' ועי, הוא רק מדרבנן

 .ט שני שהוא מדרבנן"ט ראשון עדיף מיו"מ פשוט שיו"ומ, ת"הוא מה

 .ט"ע רעא ס"שו .147

 :]ק[בפסחים ' דהנה בגמ, טעמים מצינו בקדמונים בענין כיסוי הפת' הנה ג .148
פרס ו, אייתו תכא קמיהורבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא אמרו 

לפי שברצונו לא היו מביאין את הלחם על ם "רשב'  ופי.מפה וקידש
לפיכך פרס מפה על הלחם והיינו כעין סילוק ו,  לאחר קידושהשולחן עד
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:  שכתב]יתרו' פ[והביא עוד מדברי השאלתות . כמי שאינודומה שולחן ו

 כי היכי ,ט" מ,וקרובי תכא מקמי דליקדיש לקדושא דשבתא לא מקרבינן
 אלא , והיכי דקריבו לא מסלקינן ליה.דתיתי סעודה ליקרא דשבתא

אין מביאין ' והיינו דלשאלתות לכתחי. כ"ע. דשפורס עליו מפה ומק
כדי שתבוא סעודת פת בכניסת השבת לכבוד , השלחן לפני הקידוש

וכתבו . ודי שיפרוס מפה ויקדש, צ לסלק"אלא שאם הביא א, השבת
, פ שמצוה שיהא השלחן ערוך מיד בביאת האיש לבית"דאע' התוס

ואין מביאין אותו , מ ערוך הוא במקום אחר"מ, :]קיט[וכדאיתא בשבת 
דבזמננו ' מ הוסיפו תוס"ומ. למקום הסעודה אלא אחר הקידוש

, שהשלחנות גדולים יותר מדאי וקשה להביאם אחר קידוש משום הפסק
לכיסוי ' טעם כתבו התוסעוד @@.  רגילין לפרוס מפה על הפת ולקדש

. שהיה טל למעלה וטל למטה והמן בנתיים, שהוא זכר למן, הלחם
ה בטור בשם "וכ,  כתב שיש טעם אחר]פסחי
 רמז תריא[ובמרדכי 
הפת מקדימין בכל יום כי  , לבייש את הפתשהוא כדי שלא, הירושלמי

שאם וכתב המרדכי ששמע מחכם אחד . מקדימין הייןועתה להיפך  ,ליין
. שהרי הוקדם בפסוק חטה ליין, להקדימו לייןהיה הפת מגולה היה צריך 

, מצד שתכנס שבת בכבוד על סעודת פת.  א,טעמים בדבר' ונמצאו ד
. ב. וזה הוי במקום הבאת השלחן, והכיסוי נותן האפשרות לגלות הפת

דמשמע [שלא יצטרכו להקדים הפת . ד. משום בושת הפת. ג. זכר למן
ובטור לא הזכיר מהירושלמי אלא טעם , במדרכי שהוא טעם נפרד

 היפך ממה שעושין דגם בושת הפת הוא מצד שמקדימין לה היין, ראשון
אלא כדי , אבל טעם השני שבמרדכי אינו מצד בושת הפת, בשאר ימים

וכתבו @@].  י הכיסוי כמאן דליתא"וע, שלא נצטרך אנו להקדימה

טעם השאלתות . א, הטעמים הראשונים' מ בין ג"הפוסקים דיש כמה נ
דתיתי סעודתא ביקרא דשבת אינו שייך אלא בסעודה ראשונה בכניסת 

א "רעא סקמ[ב "ה במ"וכ, ש המרדכי"וכמ, אבל בשאר סעודות לא, שבת
.  דבסעודת שחרית אינו אלא מטעם בושת הפת וזכר למן]ט"צ סקמ"ובשעה

צ אלא מפה על גבי הפת "לטעם השאלתות ולטעם המרדכי א. ב
, צריכין מפה גם תחתיו זכר למן' אבל לטעם הירושלמי והתוס, לכסותה

ב "כתב המ. ג. ]ב"ז סקי"מש[ג " וכבר עמד בזה בפמ,]ט"רעא ס[ע "פ השו"וכ
אבל , צ לכסות"לטעם דבושת הפת א,  שאם מקדש על הפת]א"ש
 סקמ[

ג "בפמ' ולטעם השאלתות עי. וכן נוהגין, לטעם דזכר למן צריך לכסות
 דלטעם ]כ"ש
 סק[א "כתב המג. ד. ח כיצד יעשה"ר ודה"ב בשם הא"ובמ
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Ï ‰ÙÓ· ˙Ù‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ ¯„‰Ï ·ÂË] ‰�·Ï ‰ÙÓ ÔÎÂ·�‰  .ע
‰È˙Á˙ .[ÈÂ"Ô·Ï ‰‡¯Ó· ‡„ÈÙ˜ ÔÈ‡˘ ‡ ,‰È˜� ‡‰˙˘ È„Â.149 

‰ ˘‡ÛÂ˜˘ ÈÂÒÈÎ ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ÏÈÚÂÓ Â�È .עא
˙Ù‰ ÈÂÒÈÎ ÔÈ�ÚÏ.150 

                                                                                  
, ג יכול לסלק הכיסוי" מיד כשבירך בפה,הירושלמי משום בושת הפת

כ לטעם דתיתי סעודת שבת ביקרא לא יסלק הכיסוי עד אחר סוף "משא
א גם לטעם " לכאורה משמע דלמג]ח"סקמ[צ "ק בשעה"וצע. [הקידוש

ולפי הטעם ]. הירושלמי דבושת הפת צריך לכסותה עד אחר הקידוש
ויכול , ה שעה מועטת כתב דדי שיהיה מכוס]ש
[ג "בפמ, שהוא זכר למן

 דקדק לכתוב דגם לטעם ]ש
[צ "ובשעה[, ג"להסירו מיד אחר ברכת בפה
א " הביא שבח]ש
[ב "אכן במ, ]אם יניח עד אחר הקידוש" בודאי די"זה 

 ]ג"סקי[ז בפרישה "וכעי. משמע דלטעם זה יהיה מכוסה עד ברכת המוציא
ורוצה לברך על  אין להסיר המפה עד אחר שישתו כל המסוביםשכתב ד

דהוי דומה לטל , כ יסירנה" דאז מוציא הפת מתחת המפה ואח,הפת
ר שהקשה בזה "בא' ועי. [שהיה על המן שהוציאו אותו מתחת הטל

דאחר שידעו ' ופי, דהטל היה מסתלק מעצמו ולא היו מסירין אותו
, מהמבואר נמצא. ה]. שהוא מן תחת הטל היו מסירין הטל כדי לקחתו

' אבל לפי ב, צ לכסות אלא לפי הטעם של זכר למן"ישית אדבסעודה של
 שכתב לכסות גם בסעודת ]ד"סקנ[ח "בכה' ועי, צ"הטעמים האחרים א

 .ש למעלה"וכמ, ז נמצא שהמנהג לחוש לכל הטעמים"ולפי כ. מנחה

.  בשם ספר צידה לדרך שיש לכסות במפה לבנה]ז"רעא סקט' סי[ר "א' עי .149
ר מפה מכובסת שלא אכלו " כתב דאפשר כוונת הא]ג"סקי[ובתהלה לדוד 

 ]ה מפסח"ד משבת ופ"פ[אכן בחמדת ימים . אבל אין קפידא במראה לבן, עליה
ג "ומפה לבנה ע, שכתב שהמדקדקין נהגו לפרוס מפה לבנה תחת הלחם

 .זכר למן שהיה מונח באמצע, הלחם

. זה טעםאם מועיל ולפי אי, יש לחקור באופן שמכסה בכיסוי שקוף .150
דלטעם דהוי זכר למן אין חשש במה שהכיסוי , ולכאורה נראה פשוט

וגם הטל [ואיכא זכר לטל שהיה מכסה את המן , ס מכוסה"דסו, שקוף
ועוד נראה דגם לטעם השאלתות דתיתי סעודת שבת ]. עצמו שקוף

וכשמגלים , י הכיסוי אינו מוכן לאכילה"ס ע"דסו, ביקרא לכאורה מהני
אכן יש לחקור לפי טעמי .  עתה לשלחן לכבוד שבתאותו נחשב שבא
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ÚÂˆ·Ï ÍÈ¯ˆÚ˙Â¯ÎÎ È˙˘ Ï ,ÂÈ· Ì‚˘ ÈÙÏ" ÔÓ „¯È ‡Ï Ë  .עב
ÂÈ ·¯Ú· „¯ÂÈ ‰È‰Â"ÌÈÈÏÙÎ Ë.151  

ÏÚ· Ì‡Úˆ·Â ˙Ù‰ ÏÚ Í¯È· ˙È ,Á‡Â" Ì„‡ ÚÈ‚‰ Î ‰· .עג
·Â˘ Í¯·Ï ‰ˆÂ¯Â ¯Á‡ , ˙Ù‰ ˙‡ ·Â˘ ˙ÂÒÎÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰‡¯�

È�˘‰ Ï˘ Â˙Î¯· È�ÙÏ ,ÔÓÏ ¯ÎÊ ‰˘Ú� ‡Ï ÂÈÙÏÎ˘ ÈÙÏ.152 

                                                                                  
המרדכי שהוא משום בושת הפת ושלא יצטרכו להקדימה אם מועיל 

דאם הטעם שלא יראה , ולכאורה יש מקום לומר. כיסוי שקוף או לא
ס הפת נראית ויש בושת שמקדימין לה "הרי בכיסוי שקוף סו, הפת בושתו

ל דכל שמכוסה "י, דימהאבל אם הטעם מצד שלא יצטרכו להק, היין
ס אינה "דסו, מ חשיבא כמאן דליתא"מ, פ שנראית דרך הכיסוי"אע

בספר ברית ' ועי. ואין חשש אם יקדימו היין לפניה, מזומנת לאכילה מיד
' סי[וכן במקור חיים ,  שכתב להחמיר בכיסוי שקוף]דיני קידוש סעי! לה[עולם 

ז "כ פמ"הובא בשש[ל "ערבאך זצז אוי"ודעת הגרש.  לענין מפה מחוררת]תמא
ה "צ זללה"ר הגרב"אמנם דעת מו.  דגם מפה שקופה בכלל כיסוי]קטז' הע

 .דכיסוי שקוף אינו מועיל

 .י"ב סק"א ומ"ע תקכט ס"שו .151

והנה כאשר , יש לחקור אם החיוב לכסות הוא ביחס לפת או ביחס לאדם .152
 הגיע אורח ועתה, ב"הפת כבר היתה מכוסה בתחילה לפני ברכת בעה

הנה לטעמי המרדכי שהוא משום בושת הפת או , וצריך לקדש ולברך
וכן . פשוט שיש לכסותה שוב לפני קידוש האורח, שלא יוצרך להקדימה

כ כל שהגיע "א, לטעם השאלתות שתבוא סעודת הפת לכבוד שבת
צריך שיגלה הפת לפני תחילת , אורח ומתחיל בסעודת שבת לעצמו

אלא שיש לחקור לפי הטעם דמכסים הפת . דושהסעודה שלו אחר הקי
אכן . ונתקיים בה זכר למן, כ כאן הלא כבר היתה מכוסה"א, זכר למן

ס כלפי האורח לא נתקיים ענין זה דזכר "סו, שגם לטעם זה, נראה עיקר
מ יש לכסותה שוב "מ, ב"פ שכבר היתה מכוסה אצל בעה"כ אע"וא, למן

 גם במקום שהאורח כבר קידש ,ז"ולפ. לפני ברכת המוציא של האורח
דליכא [ט בבוקר "וגם הוא בשבת או ביו, ובא רק לאכול סעודת פת

מ איכא לטעמא "מ, ]לטעמא דהשאלתות דתיתי סעודת שבת ביקרא
, וקודם ברכתו ובציעתו צריך לכסות תחילה הפת שוב, דזכר למן כלפיו

 .ה"צ זללה"ר הגרב"וכן מטו בשמיה דמו. כדי לקיים ענין זכר למן
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ÍÈ¯ˆÔÈÈ‰ ÏÚ ‰„ÂÚÒ ÏÎ ÚÂ·˜Ï , ÍÂ˙ ÔÈÈ ‰˙˘È˘ Â�ÈÈ‰Â  .עד
˘Â„È˜· ‰˙˘˘ ‰Ó „·ÏÓ ‰„ÂÚÒ‰.153 

ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÎÂ˘‰Â ‡ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··ÂÈ·" Ë¯˜Â·· ,Á� Â˜Ï· .עה
‰ÌÈ�Â˘‡¯ Ì‡ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ.154ÈÈ˜Â "Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ Ï ,

                                    
 .א"ב סקי"ע שם ומ"שו .153

צריך , ]פת[ט שמחוייב לאכול " מבואר דבשבתות ויו:]ברכות מט[' בגמ .154
 מבואר .]כז[סוכה ' אמנם בגמ, לחזור ברכת המזון אם שכח יעלה ויבוא

ט ראשון "ט ראשון של סוכות ובליל יו"דאין מחוייב לאכול אלא בליל יו
,  שאמרו בברכות דמחוייב לאכולז מה" דלפ]ש
[' ודעת התוס, של פסח

' ג דבשבועות אמרי"דאע, ועוד כתבו, ט דפסח וסוכות"היינו רק בלילי יו
צ "כ אם שכח א"וע, צ פת"אפשר בבישרא ופירי וא, דבעינן נמי לכם

 ]רפז' ג סי"ח[' א בתשו"וכן דעת הרשב. ט דפסח וסוכות"לחזור אלא בליל יו
אבל @@.  ]ו"ב סט"פ[גהות אשרי בסוכה ה בה"וכ, :]מט[ובחידושיו בברכות 

ש בסוכה דאינו מחוייב אלא בלילה היינו " כתבו דמ]ש
[בברכות ' בתוס
 ]בסוכה ש
[א "ז בריטב"וכעי, ט מחוייב"אבל מצד יו, מצד סוכה ופסח

ומה שנתייחד , הוא גם ביום, ט"ש בברכות שחייב לאכול ביו"דלעולם מ
ט היה די "דאילו משום יו, ה ראויהט דפסח הוא לחייבו במצ"ליל יו

, ט דסוכות נתחדש לחייבו באכילה בסוכה"וכן בליל יו, במצה עשירה
וכן . ט יוכל לאכול עד פחות מכביצה פת חוץ לסוכה"דאילו מצד יו

והוכיח ממה שאמרו בברכות דבזה , ]ג"ג סכ"פ[ש בברכות "מסקנת הרא
, ט"כ בשבת ויו"שאח אי בעי לא אכיל מ"דבר, ט"ח משבת ויו"שאני ר

דאין מקדשין , ה אינו חוזר"דבלילה בלא, ח ודאי הנידון רק ביום"וגבי ר
,  כתב דרק בלילות הוי חובה]ו"ב סט"פ[ואמנם בסוכה . החודש בלילה

כבר עמד בזה מרן , א"בסוכה והרשב' א שם מבואר כדעת תוס"ובהג
ש על " הראז דודאי סמך"וכתב ע, ]מח' סי[ת יוסף אומץ "א בשו"החיד

א אינם מדברי "וההג, ס"ובסוכה רק העתיק לשון הש, כ בברכות"מש
' ש בגמ"ש עוד שדקדק כדעת רוב הראשונים ממ"וע. כנודע, ש"הרא

וכן . דלא משמע דקאי רק על פסח וסוכות, בסתמא שבתות וימים טובים
ב "פ[ם "וכן נראה דעת הרמב. ]קפח' סי[י "כמבואר בב, ן והמרדכי"דעת הר

ולא חילק בזה בין שכח , ט חוזר"שהורה שהשוכח הזכרת יו, ]ב"ברכות הימ
ע "ובשו@@.  ש"ע, י בדעת הטור"ז דקדק הב"וכעי, בלילה או שכח ביום

ל " דס]ט"סק[א "ודקדק מזה המג, ם ולא חילק" הביא דברי הרמב]ו"ש
 ס[
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]ÂÈ ÏÈÏ· ‡Ï‡ ¯ÊÂÁ Â�È‡Â"ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë ,ÏÈÏÂ ÂÈ" Ë
 Ï˘ ÔÂ˘‡¯˙ÂÎÂÒ.[155Â ¯Á‡Ó Ì�Ó‡ Ï Ô¯ÓÂ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ·Â¯

Â˘‰" Ú¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ , ÏÂÎ‡ÏÂ ÂÈ„È ÏÂËÈÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ï„˙˘‰Ï ˘È
 ‰ˆÈ·Î˙Ù ,¯· ·Â˘ Í¯·ÏÂÔÂÊÓ‰ ˙Î‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ˙¯ÎÊ‰ ÌÚ  ,

ÂÏÎ‡˘ ‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÈ.156 

                                                                                  
ג "ואע. ע לדינא כדעת רוב הראשונים דחוזר בין ביום ובין בלילה"להשו

בליל  דאכילה בסוכה חובה רק ]ג"תרלט ס[ע "דגבי סוכה כתב מרן השו
פירות וקליות חוץ לאכול ' ומכאן ואילך רשאי כל ז, ט הראשון"יו

ביוס! ' עי[כבר פירשו שם האחרונים , ודימה לאכילת מצה בפסח, לסוכה
ט חייב "אבל בשבת ויו, מ"ע בימי חוה" דכוונת השו]ג"ב סקכ"אומ� ש
 ובמ

 .ל"א הנ"והיינו כדברי הריטב, צ סוכה"אלא דא, לאכול כזית פת

דלדידן חיישינן לספק ברכות , כבר נודע מה שכתבו רבותינו האחרונים .155
ת חיים "א בשו"בדברי מרן החיד' עי[, ע"להקל גם לנטות מדברי מרן השו

' סיח "ב או"ח[ת רב פעלים "ח בשו"ורבינו הבא,  בשם רבותיו]טו' ב סי"ח[שאל 
בסוכה ' כ מאחר דדעת תוס"א, ]]'אות א' ב ענ! ב"מבוא לח[צ "ובאול, ]כח

על כן למעשה אם , ט דפסח וסוכות"א דאין חוזר אלא בליל יו"והרשב
, וכן בפסח וסוכות אם שכח ביום אינו חוזר, ט לא יחזור"שכח בשאר יו
ש שהביא "וע[, ]ד"קפח סקכ[ח "ובכה, ]חוקת אות כא' ר פ"ש[ח "כמבואר בבא

ת נפטר במה "מ מה"מ, פ שברכת המזון דאורייתא וספיקו להחמיר"שאע
 .]ח אות ט"ג פי"ח[צ "פ באול"וכ]. והזכרת המאורע רק מדרבנן, שבירך

צ "ר הגרב"ונראה לבאר כוונת הדברים במה שהורה מו. צ שם"אול .156
כי לדעת רוב הראשונים שצריך , ה שיכוון גם על אכילה ראשונה"זללה

י שיאכל שוב ויברך ברכה אחרת "לא ייפטר מזה ע, לחזור ברכת המזון
כי כאשר בירך בתחילה על אכילה ראשונה , שיזכיר בה יעלה ויבוא

כ "וא, נחשב לדעתם שאכל ולא בירך כלל, והחסיר הזכרת המאורע
ס על "דסו, לשיטתם לא יועיל מה שיחזור ויטול ידיו ויאכל שוב ויברך

י שלא הזכיר "שאין כוונת דבריהם שע[, רךאכילת ראשונה לא בי
ס "שנוכל לומר סו, ט"המאורע נחשב שלא אכל כחיובו לאכול פת ביו

דכמאן דליתא , אלא החסרון הוא בברכת המזון, הרי עתה אכל שוב
דגם אנן לדידן שאין חוזרין , ה"צ זללה"ר הגרב"ועל כן דקדק מו, ]דמי

ידיו ואוכל שוב ומברך כ כשנוטל "א, לברך מחמת דספק ברכות להקל
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�ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· Ì˙ÁÂ ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÎ˘ ,Â Ì„Â˜ ¯ÎÊ .עו
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯· ÏÈÁ˙‰˘ ,ÒÂÈÈÔ˙� ¯˘‡ ˙Î¯· Ì˘ Û.157ÈÂ " ‡

˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ‰�¯Ó‡È˘.158 ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ ‰Ê· ÌÈ�È„‰ ÈË¯ÙÂ 
¯„Ò‰ ÏÈÏ È�È„·. 

˘ÂÈ ˙¯ÎÊ‰ ‰ÁÎ˘˘ ‰˘‡"ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Ë ,È" ‡ È¯·„Ï .עז
 ÏÎ‰ÂÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡¯.159‰Ê· ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘È Ì�Ó‡ . ˘È˘ Û‡Â 

                                                                                  
אם לא יתכוון בברכתו , כדי לצאת ידי הסוברים דצריך לחזור, שוב

 .וכמבואר, לא עשה כלום, השניה גם על אכילה ראשונה

 .ו"ע קפח ס"שו .157

ל ואין חוזרין ברכת "שלפי מה שאנו חוששין לסב, ד"ח שם סקכ"כ בכה"כ .158
כ גם "א, ט"א בשאר יוול, ט ראשון של פסח ושל סוכות"המזון רק בליל יו

דיש ספק שאינו מחוייב כלל , אינו רשאי להוסיף ברכה זו בשם ומלכות
 .לחזור

ת בזה לקמן "וכמשנ, ט"הנה נחלקו הראשונים אם אשה חייבת בשמחת יו .159
ד דפטורה " דלדעת הראב]'א' בהשמטות לסי[א "ודעת הגרע. ]ט"בדיני שמחת יו[

ואף , משום דאינה מחוייבת בשמחה, ט"משמחה אף מותרת להתענות ביו
מ אינה מחוייבת באכילת "מ, ם והסוברין דחייבת בשמחה"לדעת הרמב

 דהכבוד והשמחה תרי מילי ]ז"ו וה"ט ה"ו מיו"פ[ם "דהנה מבואר ברמב, פת
ט יש חיוב "ודוקא ביו, ובשבת יש חיוב כבוד ועונג ואין חיוב שמחה, נינהו

 פת אינה מצד שמחה אלא מצד ומאחר דחיוב אכילת, נוסף של שמחה
ואין חיוב , דיש חיוב שמחה, מ"וכדמוכח מדיני חוה[, כבוד השבת
, ט גם במצות כבוד ועונג"פ שהאיש מחוייב ביו"כ אע"א, ]באכילת פת
ע "מ כלפי האשה הוי מ"מ, ]ז"ט הט"ו מיו"פ[ם "וכמבואר ברמב, וכמו בשבת

 במצות כבוד ועונג מ"מ, ט בשמחה"ואף להסוברין דחייבת ביו, ג"שהז
דגם להסוברין , ז כתב לצדד"ולפ. ט"ולא ביו, אינה מחוייבת אלא בשבת

לפי שמחוייב , ט צריך לחזור"דאיש ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון ביו
, אינה צריכה לחזור ולברך, ט"מ אשה ששכחה כן ביו"מ, לאכול פת

א "גרעובהגהות ה]. מלבד בליל פסח[, שהרי אינה מחוייבת לאכול פת
דאשה ששכחה יעלה ויבוא ,  כתב לפסוק כן למעשה]ו"סי קפח ס[ע "לשו
 .צ לחזור"ט א"ביו
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·˘ÈÈÏ,160Ó ÌÂ˜Ó ÏÎ Â˜ÏÈÁ ‡Ï˘ ‰‡¯� ÌÈ˜ÒÂÙ ¯‡˘ ˙ÓÈ˙ÒÓ 

                                    
א דחיוב אכילת פת אינו אלא מצד כבוד "הנה בעיקר הדבר שכתב הגרע .160

, ועל כן גם להסוברין דחייבת בשמחה אינה חייבת באכילת פת, ועונג
שנחלקו הראשונים אם  שהביא מה ]ג"ג סכ"ברכות פ[ש "העירו מדברי הרא

' שמחת'וכתב שם דטעם חיוב האכילה מצד , ט"יש חיוב אכילת פת ביו
ה במאירי "וכ,  ועיקר אכילה הוא לחם,משום חלקהו חציו לאכילה, ט"יו
לכאורה , פ להסוברין דנשים חייבות בשמחה"עכ, ז"כ לפ"וא, .]סוכה כז[

דהדבר , נראהאמנם @@.  א"ודלא כהגרע, יהיו חייבות גם באכילת פת
וכמו , ע מודו דאיכא שמחה"מ כו"דגבי חוה, תלוי במחלוקת ראשונים

,  דקתני ההלל והשמחה שמונה.].סוכה[' א בביאורו ממתני"שהביא הגר
דעות ' י ב"ז לענין אם חוזר כששכח הזכרת מעין המאורע הביא הב"ועכ
 וכן דקדק רבינו ירוחם, ג והכלבו דאינו חוזר כלל"דדעת הסמ, בזה

ומאידך דעת , מ"י שאין חיוב אכילת פת בחוה"ם ורש"מדברי הרמב
ע "וע[, מ"ביום חוזר גם בחוה' בלילה וא' ץ דבשני סעודות א"התשב

וכתב דלכאורה נראה כדעה , ל"ג שסייע לזה מכמה ראיות מחז"בביאוה
ץ דחיוב "דדעת התשב, ייראה מזהואשר @@].  אלא דאינו מוכרח, זו

י "רש' ג והכלבו ורבינו ירוחם בד"אבל להסמ, שמחה מחייב אכילת פת
ל דחיוב אכילת "ש והמאירי הנ"כ הרא"כ גם מש"וא, ם אינו כן"והרמב
ולדעת , הראשונים' לכאורה הדבר תלוי במח, ט הוא מצד שמחה"פת ביו

, אלא מצד כבוד ועונג, ט אינו מצד השמחה"גם ביו, מ"החולקים בחוה
ח שאינו "מ דינו כר"עשה דחוהע למ"ואחר שפסק השו, א"ש הגרע"כמ

כ גם "וא, מוכח דנקט דחיוב שמחה אינו מביא חיוב אכילת פת, חוזר
וכדברי , ט אין לחייב נשים באכילת פת מצד מה שמחוייבות בשמחה"ביו

ט דחיובו מצד "ל גבי יו"ש הנ"י העתיק דברי הרא"ע שהב"וקצ. [א"הגרע
, א"ד הגרע"ו עהעירעוד @@].  מ"פ שהכריע לפטור בחוה"אע, שמחה

דנשים חייבות , ת" בשם ר.]מד, ! בשבת"על הרי[ן "דהנה לענין שבת הביא הר
ז "וכתב ע, לפי שאף הן היו באותו הנס של ירידת המן, בלחם משנה

, משום דאחר שנתחייבו נשים בקידוש היום, צ לומר כן"דא, ן"הר
' מש בג"וכמ, מהיקשא דזכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה

דלא , ומבואר מדבריו. כ"ע. ממילא כן הוא בכל חיובי דשבת, :]ברכות כ[
א באותה "והגרע[, אלא שלא הוצרך לטעם זה, ת"ד ר"ן ע"פליג הר

דאמנם , יש שהקשוז "ולפ@@].  ש"ע, ן הללו"תשובה הביא דברי הר
אבל בימים טובים שנעשו זכר , ג"ע שהז"ט הויא מ"מצות כבוד ועונג יו
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כ יש לחייבן "א, ואף הנשים היו באותן הניסים, ה"עשה לנו הקבלניסים ש

פ "ז עכ"ולפ, ל גבי שבת"ת הנ"וכטעמא דר, ט"גם במצות כבוד ועונג דיו
הרי אף הנשים , אשר הם זכר לניסים שנעשו לכלל ישראל, רגלים' בג

ושבועות לעיקר , וסוכות זכר לענני כבוד, מ"דפסח זכר ליצי, שייכי בהו
ט "וגם ביו[, ואף הנשים שייכי בה במצוות דשייכי בהו, קבלת התורה

אמנם @@].  דנשים שייכי בדין ומשפט כאנשים לגמרי, ה יש לדון"דר

, ס עיקר מצות סוכה היא זכר לענני כבוד"דהלא סו, ק כלל"נראה דל
מ הן "מ, פ שהנשים היו באותו הנס דיציאת מצרים וענני כבוד"ואע

היה לנו , וגם באכילת מצה, ג"ע שהז"פטורות מן הסוכה לפי שהיא מ
, פ שהיו באותו הנס דיציאת מצרים"אע, ג"ע שהז"לפוטרן מצד דהויא מ

וכל שישנו , לחייבן מדהוקש אכילת חמץ לאכילת מצה' אלא דדרשי
כ עיקר הדבר "וא, :]מג[ש בפסחים "וכמ, באיסור חמץ ישנו במצות מצה

בכל דברים שנעשו זכר דהיו באותו הנס אינו סיבה תמידית לחייבן 
כגון , לסברא זו אלא לענין חיובי דרבנן' ולא מצאנו בגמ, לאותו הנס

וכבר עמדו בזה , ע דאורייתא לא"אבל במ, כוסות' חנוכה ופורים וד
. סוכה כח' בגמ' עי[, ואמנם יש בזה אריכות דברים, ]ה היו"ד: קח[בפסחים ' בתוס
עוד ' א ובס"הגרע' ובחי. נ סוכה לח"ו ובערל"י תעג סקט"ובברכ, ובטורי אב  ש
. מגילה ד' ובתוס


לעני  חיוב לח
 משנה [..] ע בפרישה "וע, קפה' ח סי"א או"ס ח"ת חת"ובשו, יוס! חי למגילה ש
, א"מ נראה שאין בזה קושיא לדברי הגרע"ומ, ]ל"ואכמ, משבת' ט דילפי"ביו

 .כמבואר

א לפטור נשים מחיוב "עהנה בשאר פוסקים לא מצינו כזאת כדברי הגר .161
ולפום ריהטא מסתימת הדברים משמע שלא חילקו בזה בין , כבוד ועונג

ואמנם בדפוסים חדשים שהוסיפו ליקוטים מדברי . נשים לאנשים
לולי ' כך היה נראה וכו: ז"א סיים ע"ע שהגרע"נדפס בגליון השו, א"הגרע

ובספר @@.  ל"עכ, שקשה עלי לחדש מה שלא נזכר הערה בזה בפוסקים

כ "דא, א" כתב להקשות לדברי הגרע]תקכט' סי[ח "פתחי תשובה על או
ע "מלבד מה שפטורה מכבוד ועונג לכו[ד דפטורה גם משמחה "להראב

, הרי כשם שמותרת להתענות בו גם מותרת להתאבל בו, ]א"הגרע' לד
 מקרא :]יד[ק "במו' ומקור הדבר דאין אבילות נוהגת במועד דרשי

ועוד , ולא מצינו כלל דנשים מותרות להתאבל ברגל[, דושמחת בחגך
ולכן הסיק .  דנשים במועד מענות אבל לא מטפחות:]כח[ק "שנינו במו]ד

ומשום דהוקש , ט"שם דבכל מה שחייבת בשבת ודאי דחייבת גם ביו
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‰¯Â˙‰ ,ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯·ÏÂ ˙Ù ·Â˘ ÏÂÎ‡Ï Ï„˙˘˙˘ ÔÂÎ� ,
‰�Â˘‡¯‰ ‰˙ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÏÂ ,ÎÏ ‰˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ Ï

˙ÂËÈ˘‰] . ‰Î¯·‰ ÚÓ˘˙ Â‡¯Á‡Ó ,„È ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎ˙Â È
‰˙·ÂÁ.[162 

                                                                                  
וכי פליגי הראשונים במצות שמחה היינו בפרטי הדברים שנוסף , ל"כנ

ש "הגאון ר' כ בתשו"במשע "וע@@.  ט יותר מבשבת"בהם חיוב ביו
ה "ד' ב' ט סי"יו' מע[ח "שכתב בזה לבעל השד, הכהן מוילנא בעל בנין שלמה

ט דשבועות יש חיוב כבוד ועונג "פ ביו"דעכ, א"ד הגרע" להעיר ע]ומיהו
פ "ע דרבנן אע" דבמ]ה בתפלה"ש בתוד"ע, :כ[י בברכות "ושיטת רש, מדרבנן

 גבי תפילה דרחמי ]ש
[דכמו שאמרו , ועוד. בהמ נשים חייבות "ג מ"שהז
לסייע ויש @@.  ע"וצ. כ גם במתן תורה שייכי"א, נינהו ונשים חייבות

. ל הכי לדינא"נ לא ס"דכפה, א"ב השמיט לדינא דהגרע"קצת ממה שהמ
בדיני ברכת הדלקת הנרות ובדיני ברכת שהחיינו ובדיני [ת לעיל "ועיין עוד במשנ

, א"ל כדברי הגרע"י משמע דלא ס"רה מדברי מרן הבדלכאו, ]הקידוש
דכיון , א"דלכאורה בסברא צדקו דברי הגרע, ע"ומיהו עדיין יל. [ש"ע

ע "הרי הנשים פטורות ממ, ג"ע שהז"והוא מ, שהחיוב מצד כבוד ועונג
ד דנתחייבו משום דכתיב קרא בהדיא "ודוקא בשמחה איכא למ, ג"שהז

ט לכאורה אין מקור "וד ועונג יואבל בכב', ושמחת אתה וביתך וכו
 ]ע"וצ, לחייבן

ט ראשון של "אפילו בשבת וליל יו,  דאשה ששכחה]ד"קפח סקכ[ח "בכה' עי .162
משום שיש ספק אם חייבת בברכת , אינה חוזרת לברך, פסח או סוכות

ז לענין אם יש לחייבה "אכן כ. ]א"קפו ס[ע "כמבואר בשו, ת"המזון מה
אבל לעיקר הדין ודאי שיש לחוש , שלא תחזור מספקז מורינן "דע, לחזור

ג ורב " דדעת בה]ה אלא"קפו ד[ל "וכבר עמד בזה בבה, לשיטות שחייבת
ן דחייבת "א והר"א והרשב"ד והריטב"ן והראב"ף והרמב"האי גאון והרי

פ "אע, ועל כן גם באשה שנסתפקה אם ברכה ברכת המזון, ת"מה
וכמו שהורה מרן , ה כדי שביעהשמספק לא תחזור לברך אפילו כשאכל

ב "מ כתב שם המ"מ, ]ה"קפד סקכ[ח " ובכה]ג"קפו סק[ב "פ במ"א וכ"החיד
ואפילו אם לדידן חיישינן , שאין למחות ביד הסומך על המחייבים לחזור

מ אפילו בחיוב דרבנן גמור כתב "מ, ל ואין לה לחזור ולברך מספק"לסב
אם , פילו כשלא אכל אלא כזיתש שא" שראוי ליר]ו"קפד סקט[ב "המ

ש כאן דלהרבה "וכ, שיחזור ליטול ידיו ויאכל ויברך, נסתפק אם בירך
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, ÂÈ"‰ˆ˜ÂÓ ÏÂËÏË ÔÈ�ÚÏ ˙·˘Î Â�È„ ˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Ë .עח
¯ÈÚ· ‰ÈÂˆÓ‰ ‰Ó‰·Â Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÎ˘ Â�ÈÈ‰„ , ˙ÂÓˆÚ ÔÎÂ

‰Ó‰· ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈÂ‡¯‰ ÔÈÙÈÏ˜Â ,ÌÈ„È· ÏÂËÏË· ÔÈ¯˙ÂÓ .
Ú‡Â"ÂÈ ¯‡˘·˘ Ù"ÌÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ Ë,163Ó " ˙·˘· ÏÁ˘Î Ó

¯˙ÂÓ ,ÏÊÏ Â‡Â·È˘ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚‰ ÌÚË„ÂÈ· ÏÊ"Ë ,ÂÈ·Â" ‰Ê Ë
˘˘Á ÔÈ‡ ˙·˘· ÏÁ˘.164  

 

±² 

 

                                                                                  
חוקת ' ר פ"ש[ח "ז פסק גם רבינו הבא"וכעי, ת"מגדולי הראשונים חייבת מה

דלכתחילה תאכל שוב או ,  גם לענין אשה שנסתפקה אם בירכה]אות ט
ז "ולפ,  תברך מספקורק כשאי אפשר בזה לא, תשמע הברכה מאחרים

ולכוון , ולברך שוב, ד צריכה להשתדל לאכול שוב"ה בנד"נראה דה
 .ע"ובזה תצא ידי חובתה לכו, בברכתה לפטור גם אכילתה הראשונה

 .ד"ע תצב ס"ש מרן השו"כמ .163

 .'ל' סי' ח ברב פעלים חלק א"רבינו הבא .164
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ÏÈÏÓ‰ÂÁ Ï˘ ÔÂ˘‡¯" Ó˙È·¯Ú· , ˙ÏÈ‡˘Ó ÔÈ˜ÒÂÙ  .א
 ÌÈÓ˘‚·ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ,ÂÎÂ ‰Î¯· ÈÏÏË ÏÚ ÔÈ˘˜·ÓÂ'. 

‡Â�ÈÏÚ Í¯· ÏÈÁ˙‰Â ‰ÚË˘ ÈÓ , Ì„Â˜ ‰Î¯·‰ ÍÂ˙ ¯ÎÊ� Ì .ב
˙Á· ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰˘Â˙ÓÈ , ¯Ó‡ÈÂ ‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ¯ÂÊÁÈ

ÂÎÂ Â�Î¯· ,'¯„Ò‰ ÏÚ ÌÈÏ˘ÈÂ . ÁÒÂ�Î ‰‡¯� ‰È‰È ‡Ï˘ È„ÎÂ
¯ËÓ Ì‚ ‰· ¯ÈÎÊ‰˘ ˙Á‡ ‰Î¯· ,„ ÍÂÏÈ‰ È„Î ˜Â˙˘È '˙ÂÓ‡ ,

Á‡Â"Â�Î¯· ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙È Î.1 

ÓÈ˙Á· ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ Ì‡ , ¯ÂÊÁÈÂ ÍÈ˜Á È�„ÓÏ ÌÈÈÒÈ‰ .ג
‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙Ï.2 

ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ˙ÓÈ˙Á ÌÈÈÒ ,‡˘¯ Â�È‡ ˙˘˜· Ì˘ ¯ÓÂÏ È .ד
ÏË ,ÌÈÓ˘‚ ˘˜È·˘ ‰Ó· ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· Ï˜Ï˜ ¯·Î˘ , ÍÈ¯ˆÂ

                                    
 .ל"בשלח אות יח בשם חס' ר פ"ח ש"בא .1

שבאופן שנזכר שלא אמר יעלה ,  הזכרת יעלה ויבואלהלן בדיני' ועי .2
ויבוא ונזכר אחר הזכרת שם שמים נחלקו האחרונים אם יאמר למדני 

לפי שכיון , מ בזה"ד אין נ"מ בנד"ומ, חוקיך או שיאמר בין הברכות
בכל אופן יצטרך לחזור , שהזכיר גשם שלא כדין וקלקל ברכתו

 הברכות בלא לחזור הברכה ולא יוכל להוסיף הזכרת טל בין, ולאומרה
, ע עדיף שיאמר למדני חוקיך שלא תהא חתימתו לבטלה"ולכן לכו, שוב

 ויחזור לתחילת ברכת השנים
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‰�˜È˙Î ‰¯ÓÂ‡Ï ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÏ . 

�Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘Ó‰ ,Â ¯Ó‡˘ Ì„Â˜ ÌÂÏ˘ ÌÈ˘ ¯Á‡ „ÈÓ ¯ÎÊ .ה
ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ,˘‰ ÚÈ‚‰Â"„˜Ï ıÂÎ¯·Ï Â‡ ‰˘Â„˜Ï Â‡ ˘È , ·ËÂÓ

 ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡È ‡Ï˘ ˙Â�ÚÏ È„Î¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ,ÈÚ˘" ÈÂ‰ Ê
 ÁÈÒÓÎ ¯Á‡ ÌÈ�Â�Á˙ ¯ÓÂÏ ÏÈ‚¯ Â�È‡ÎÂ ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓ Â˙Ú„
Â˙ÏÈÙ˙ ,]˘ ‰Ó ÏÈÚÂÈ ‡ÏÂÈÁ‡ ¯Ó‡"¯Âˆ� È‰Ï‡ ·Â˘ Î , ÈÙÏ

�Ú˘‰ ,ÎÂÒ‰È˙Ú„ Á‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓ Â[ , ˘‡¯Ï ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈÂ
‰ÏÈÙ˙‰ , ÚÓ˘ÈÂ ˜Â˙˘È ‡Ï‡Ó˘‰"ı, ‰ÏÈÙ˙· „ÓÂÚ ÔÈ„Î ,

ÂÎÈÂÈÔ‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ,3Á‡Â " ¯ÓÂÏ ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ Î
‰�˜È˙Î . 

Ê�Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯Î, Ú‡" ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡Ï˘ Ù .ו
ÂÎÂ ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¯Ó‡ ,'‰ÏÈÙ˙‰ ˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ.4 È„Î ÔÈ˙ÓÈÂ 

„ ÍÂÏÈ‰ '˙ÂÓ‡ ,ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ.5 ¯ÓÂÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â 

                                    
 .נ דכוותה"וה, ח"ג לענין ר"ח קכב סקי"כה .3

שדחו דברי , מ"ח סק"ובכה, ה כעקורים"ל ד"ש בבה" וע.ה"ע קיז ס"שו .4
 .א שהצריך עקירת רגליו ממש"הח

שצריך  ]סימ  קה[ע "שכתב מרן השו ,תפילות זו אחר זו' לל בוככל מתפ .5
א כדי שתהא דעתו מיושבת עליו להתפלל "להמתין כדי הילוך ד

ה גם בסיים תפילתו ולא עקר "דכ ]ג"סק[ב "וכמבואר שם במ, בתחינה
ה "וכ, רגליו ונזכר שטעה וצריך לחזור ולהתפלל שימתין כשיעור זה

ב לעיל "כ המ"ע מש"ז קצ"ולפ. [ חוזר ומתפללשהוא בכל ]ג"סק[ח "בכה
א אלא בשכח מנחה ומתפלל "דלא יצוייר האופן שממתין ד ]א"סק[

כי במשלים ערבית , ז"או בשחרית ומוסף הסמוכות זל, ערבית שתים
ש "כמ[בשחרית או במשלים שחרית במנחה יש לו לומר אשרי ביניהם 

ייר כן בכל אופן שטועה וחוזר יצו ]ג"בסק[כי להמבואר , ]ב"ע קח ס"בשו
תפילות ' ע שכתב המתפלל ב"ב דבלשון השו"נ כוונת המ"וכפה. תפילתו

וזה לא , תפילות' רק בסתם ב, ז לא משמע דאיירי דוקא בטועה"זאח
ב "ש עוד במ"וע]. יצוייר אלא בשחרית ומוסף או במשלים מנחה בערבית
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‰ ˜ÂÒÙ 'Â‚Â Á˙Ù˙ È˙Ù˘'.6 

Á‡ ÌÈ�Â�Á˙Â ¯Âˆ� È‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÂÈÎ Ï·Â˜Ó‰ ‚‰�ÓÏ¯  .ז
Â˙ÏÈÙ˙ ,È‰È ˜ÂÒÙ Ì‰È�ÙÏ ¯ÓÂ‡ ÂÏÈÙ‡ ÔÂˆ¯Ï Â] ÏÎÂÈ˘ È„Î

ÂÈ�Â�Á˙ ÚˆÓ‡· ‰˘Â„˜„ ÈÏÈÓ ˙Â�ÚÏ , ¯ÊÂÁ Ì¯ÓÂ‚˘ ¯Á‡ÏÂ
 ¯ÓÂ‡Â ·Â˘ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È7[ ,‡" ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡Â ÌÈÈÒ ‡Ï˘ ÏÎ Î

Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ ‡ÏÎ ÈÂ‰ È�˘‰ ,Ï ¯ÊÂÁÂÌÈ�˘‰ ˙Î¯·.8  

‰ÂÈˆ· ˙Â�È‚�· Áˆ�ÓÏ ÔÂ‚Î ÌÈ�Â�Á˙ ÛÈÒÂÓÂ ÏÏÙ˙Ó¯  .ח
‰¯Â�Ó‰,9·¯ ˙ÏÈÙ˙ Â‡ ,10È ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁÂ  ÌÚÙ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰

                                                                                  
א צריך להיות "וך דהשיעור של כדי היל, דאם עקר רגליו ופסע ]ב"סק[

שאין הזמן שעקר ופסע ' פי[, מאחרי שעקר רגליו ואמר עושה שלום
אבל , א שצריך להמתין"שלום מצטרף לשיעור כדי הילוך ד ואמר עושה

ויש שרצו לומר דאם המתין  ].ודאי דמצטרף' ר וכו"זמן אמירת יה
צ להמתין אחר "שוב א ,מלפסוע מחמת שהיה אדם מתפלל אחריו

, ג דאפילו שהה כמה אחר תחנוניו"הביא מפמ ]ב"סק[ח " בכהאבל, שפסע
ב "עוד כתב שם במ. שסיים לפסוע א אחרי"מ ממתין כדי הילוך ד"מ
ה חייב להמתין שיגיע "שאם רוצה לחזור למקומו הראשון בלא ]ד"סק[

, ]ב"קכג ס' כמבואר בסי[א אם מתפלל ביחיד "או כדי הילוך ד, ץ לקדושה"ש
, ם רוצה להתפלל תפילה השניה במקום שכלו פסיעותיואלא שאפילו א

ע בספר אשי ישראל "וע. ]ד"סק[ח "ה בכה"וכ, א"מ ימתין כדי הילוך ד"מ
 "באמצע"דהנזכר  ]תשובה קלה[א "ח קניבסקי שליט"בתשובה ממורינו הגר

 .א"צ להמתין כדי הילוך ד"א, תפילתו שטעה וצריך לחזור לראש

א סימן "ג למרן החיד"ה בקש"וכ, ו"ח סקט"יב וכהב אות "ח ויקרא ש"בא .6
ראשונות אף ' דהטועה בג :]ג[א בתענית "פ הריטב"והוא ע, יז אות ז

ד ששכח "ה בנד"וה, שפתי תפתח' צ לחזור גם פסוק ה"דחוזר לראש א
 .בקשת גשמים

 .ב"ח סקי"ג וכה"ב שם סק"ובמ, ב"קכב ס' ע סי"בשו' עי .7

 .מ"יז סקח ק"ח וכה"צ תכב סק"שעה .8

 .ל" בשם רבינו האריז]בשלח אות כג[ח "ש רבינו הבא"כמ .9

 .אחד עשר פעמים חייםלפי שיש בה , ח שם שהוא מנהג יפה"ש הבא"כמ .10
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˙È˘ÈÏ˘,11 „ÓÂÚÎ ·˘Á� ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÏÎ 
Â˙ÏÈÙ˙ ÍÂ˙· ,‰�˜È˙Î ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ¯Ó‡ ‡Ï˘ Ì˘ ¯ÎÊ� Ì‡Â ,

ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÊÂÁ. 

‰�Â�ÚÏÂ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÂÎÈ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ¯Á‡ ‡ˆÓ˙  .ט
ÂÎ¯·Â ‰˘Â„˜Â ˘È„˜ ,] ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ÂÈ�Â�Á˙· ¯ˆ˜Ï ÂÏ ˘È

Á‡Â ÚÂÒÙÏÂ"˙Â�ÚÏ Î.[12  Ì�Ó‡ ˘˜È·Â ‰ÚË˘ Ê‡ ¯ÎÊ� Ì‡
ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· ÌÈÓ˘‚ , ˙Â�ÚÏ ˜ÈÒÙÈ ‡Ï]‡Â"‚ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÎÌ 

¯ˆ˜Ï[ , ‡‰È ‡Ï˘ È„Î Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒÓÎ ·˘Á� ¯ÂÊÁÏ Í¯ËˆÈÂ
˘‡¯Ï ,˘‰ ÔÓ ‰˘Â„˜‰ ÚÓ˘ÈÂ ˜Â˙˘È ‡Ï‡"ı ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎÈÂ 

‰·ÂÁ È„È ,Á‡Â"ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ Î.13  

 ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ˜ÂÒÙ ÚˆÓ‡· ¯ÎÊ�]È�˘‰[ ,¯ÊÂÁÂ ˜ÒÂÙ  .י
ÏÌÈ�˘‰ ˙Î¯·.14‡Â ‡ ÂÏÈÙ ÍÈ�ÙÏ È·ÈÏ ÔÂÈ‚‰Â ˙Â·È˙ ¯Ó‡ Ì
‰ ,'¯ÎÊ�ÂÌÈÓ˘‚ Ï‡˘Â ‰ÚË˘  , ‰‡¯�Ú‡˘" ˜ÂÒÙ‰ ÌÈÈÒÓ˘ Ù
]‰ÏË·Ï ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡Ï˘[ , ·˘Á� Â�È‡ Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒÎ

‰ÁÎ˘· ,Ï ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈÂÌÈ�˘‰ ˙Î¯· . Â˙Ú„ Ô˙� Ì‚ Ì‡ Ë¯Ù·Â
¯ÂÊÁÏ ,ÌÈ�Â�Á˙ „ÂÚ ¯ÓÂÏ Â˙Ú„Î ‰Ê È¯‰ ,ÂÊÁÏ È‡˘¯Â ¯

ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·Ï.15 

                                    
 .ח שם"ש רבינו הבא"כמ .11

 .א"קכב ס' ע סי"ש מרן השו"כמ .12

 .ל"וכנ, ח"ז לענין ר"ג בכעי"ח קכב סקי"פ כה"ע .13

אמירת יהיו לרצון השני חשיבא סיום כ הפוסקים ד"נ פשוט דמש"כ .14
פוסק  אבל נזכר באמצע, היינו דוקא כשסיים לומר הפסוק, התפילה

 "סיים"כל שלא  ']ח"תכב סק[צ "ה בהדיא בלשון השעה"וכ, וחוזר לרצה
 . 'יהיו לרצון השני

ז מוכח דהסיח "לפי שכל הטעם שבסיים הפסוק חוזר לראש מצד שעי .15
אבל כאן , ושוב אינו יכול לתקן, א עקר רגליופ של"דעתו מן התפילה אע

ולא , ש לבטלה בחצי פסוק"שסיום הפסוק אינו אלא כדי שלא כמזכיר ש
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כ אין בזה הוכחה שסיים תפילתו והסיח דעתו "א, סיים תפילתו בשכחה

ואף דאילו היה עוקר רגליו ודאי דלא יועיל מה שנזכר [מן התפילה 
מ בדין זה דסיום תפילתו "אבל מ, הס סיים תפילתו בלא הזכר"דסו, קודם

שהוא דבר התלוי בדעתו וברגילותו , פ שלא עקר"חשיב כעקירה אע
ל כדעתו לומר עוד "ל דהו"י, כ בזה שלא סיים בשכחה"א, לומר תחנונים

ואפילו @@. כ יוכל לחזור לרצה ולתקן"וא, ]תחנונים אחר יהיו לרצון

הנה , תו בלא הזכרהס הרי סיים תפיל"וסו, אם תמצא לומר דזה אינו
נראה שאם היה מכוון בדעתו בהדיא לומר עוד תחנונים אחר יהיו לרצון 

הרי ודאי , ח"ואם היה נזכר אז בתחנוניו שלא הזכיר ר, שרשאי, השני
כ השתא נמי כשנזכר קודם תיבות צורי וגואלי "וא, דיוכל לחזור לרצה

 ואז שוב יוכל ,הרי יוכל ליתן דעתו לומר עוד תחנונים אחר יהיו לרצון
הביא  ]ח"קפח סקי[צ "בשעה והנה@@. ח"לחזור לרצה ולתקן להזכיר ר

' בונה'שנחלקו הפוסקים בנזכר שחיסר הזכרה בברכת המזון אחר תיבת 
ר והמגן גיבורים שיאמר שם "דדעת הא', ירושלים'קודם שאמר תיבת 

ין ל דלא חיישינן במה שא"וס, רצה והחליצנו בלא לסיים תיבת ירושלים
והא עדיפא משיסיים הברכה ויצטרך לברך ברוך , לברכתו משמעות

. א שיש לו לסיים הברכה ולברך ברוך שנתן"ודעת הח', שנתן וכו
דהלא להמבואר נמצא , ל"ולכאורה מדברי שניהם מוכח דלא סברי כהנ

מאחר שנזכר קודם סיומה ואינו מסיימה אלא , שאפילו אם יסיים הברכה
לא חשיב סיים הברכה ויוכל לחזור , לא משמעותש ב"כדי שלא יזכיר ש

דשם הנדון , ד"ואין משם ראיה לנד, נראה דזה אינואמנם @@. ולתקן
ורק כשלא סיימה יכול לומר רצה , האם סיים ברכת בונה ירושלים או לא

 'ירושלים'אם יאמר תיבת  ,ועל כן, צ לברך ברוך שנתן"והחליצנו וא
דזה דמי לעקירת רגליו , מר שוב רצהע לא יוכל לו"לכו ,ויסיים הברכה
, ס סיים תפילתו"דסו, שאף אם זכר קודם לכן לא מהני, ח"בלא להזכיר ר

, הרי סיום תפילתו באמת הוא עקירת רגליו, ח"אבל בדברינו גבי תפילת י
אלא שנתחדש שגם בלא עקר רגליו חשיב כסיום אם דעתו שלא לומר 

ולא במציאות הסיום שהיא , תווכיון שחידוש זה תלוי בדע, עוד תחנונים
כ "א, ל דאם נזכר קודם ודעתו שלא לסיים"כ בזה שפיר י"א, העקירה

יש עוד @@. ל כדעתו לומר עוד תחנונים ויוכל לחזור לרצה ולתקן"הו
לענין העומד אחר שים  ]ונזכרו לעיל, ג"קכב סקי[ח "דמדברי כה, להוסיף
ור כדי שלא יצטרך שלא יענה קדושה עם הציב] או בתחנונים[שלום 

דשאני התם שענייתו היא , ד"כ שאין להוכיח לנד"נראה ג, לחזור לראש
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ÂÚ ¯ÓÂÏ Â˙Ú„· ÔÈ‡Â ÂÈ�Â�Á˙ ¯ÓÂÏ ÌÈÈÒ ,]‚ ÌÈÈÒÂ" Î„ .יא
È�˘‰ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ˜ÂÒÙ16[ ,¯ÎÊ�Â ,Ú‡"ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡Ï˘ Ù , ¯ÊÂÁ

‰ÏÈÙ˙‰ ˘‡¯Ï.17�ÎÂ "Ï . 

Ú Ï˘ ‰Á�Ó ˙ÏÈÙ˙· ÌÈÓ˘‚‰ Ï‡˘Â ‰ÚË , ¯ÎÊ�Â¯· ˘·˙ .יב
˘ ÏÈÏ·" ˜]ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ¯ÓÂ‡ Â�È‡ È¯‰ ˙È·¯Ú·Â[ , ‰‡¯�

 ÌÈ�Â¯Á‡‰ È¯·„Ó˘ÌÈ˙˘ ˙È·¯Ú ÏÏÙ˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ , Ì‚Â
‰·„� ˙¯Â˙· ÏÏÙ˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ ,˙·˘· ‰·„� ÔÈ‡˘.18  ·ÂËÂ

                                                                                  
כי כל מה שרשאי לענות מצד , היסח הדעת מן התפילה הגורמת

מ לכתחילה יש לו לקצר ולסיים "ומ[, דחשבינן ליה כסיים תפילתו
אבל הכא , ]משום דעדיין הוא עומד לפני המלך, כ לענות"ולפסוע ואח

, ש בחצי פסוק"רק מסיים הפסוק כדי שלא להזכיר ש,  עונה כלוםדאינו
ע "מיהו יל. ל דליכא הכא היסח הדעת כלל ויוכל לחזור לברכת השנים"י

מ אם יכוון בהדיא לומר עוד "ומ. קצת שלא נזכר הדבר בדברי הפוסקים
נראה שיוכל לחזור לברכת השנים , תחנונים אחר יהיו לרצון השני

, ולכן כתבנו שאם לא רק נזכר שם,  בקשת הגשמיםולהשלים מה שחיסר
ובודאי , ל כגמר בדעתו לומר עוד תחנונים"הו, אלא גם נתן דעתו לחזור

 . יכול לחזור לברכת השנים

 ,ד"תכב סקי' מ וסי"ח קיז סק"וכה, ח"צ תכב סק"ח ושעה"ב קיז סקי"מ .16
 .א אות יח"ח בשלח ש"ובבא

שדחו דברי , מ"ח סק"ובכה, קוריםה כע"ל ד"ש בבה"וע, ה"ע קיז ס"שו .17
 .א שהצריך עקירת רגליו ממש"הח

ה טעה "ד: בברכות כו' תוס' עי[הראשונים נודע מה שנחלקו רבותינו הנה  .18
ח אם יוכל "ח ונזכר במוצאי ר"רכשלא הזכיר  אם ]ב"ד ס"ש ש
 פ"וברא

, ח בערבית"ה אינו מזכיר של ר"או שכיון שבלא, להתפלל ערבית שתים
כ "וא, לא התפלל כללכחשיב האם , וטעמי הצדדים. לו להשליםאין 

ד "או, פ שלא ישלים ההזכרה שחיסר"חייב להתפלל ערבית שתים אע
ח אין טעם "כ בערבית שבמוצאי ר"וע, חשיב תפילה אלא שחיסר אזכרה

ועצם ,  פסק דיתפלל לערב שוב]א"קח סי' סי[ע "ומרן השו. שיתפלל שוב
ב "ש במ"וע, מן הספק חשיב כמחדש בה דברמה שמתפלל אותה לצאת 

 בשם רבינו יונה שמפני מחלוקת ]ב"קח סקנ' סי[ח לעיל " ובכה]ג"סקל[
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ח "ש עוד בכה"וע. הראשונים בזה יתנה שאם אינו מחוייב תהא נדבה

אך הוא לפי סברתם , ע שלא יתפלל שתים"שוור ציא והק"שדעת הח
קום ספק עבדינן נדבה שפיר אבל לדידן דבמ, ז"שאין להתפלל נדבה בזה

,  ויש לדון.מ כדי לצאת גם לדעתם טוב שיחדש בה דבר ויתנה"ומ, דמי
וגם בזה יחלקו , האם נידון זה שוה למי שטעה ושאל גשמים בימי הקיץ

או שכיון , הראשונים אם נחשב שחיסר כל התפילה או שחיסר רק אזכרה
 חשיב שקלקל ע"כ לכו"ע, שביקש גשמים שלא בזמנם והם סימן קללה

ע צריך לחזור גם כאשר אינו מזכיר תפילת ההשלמה "ולכו, כל תפילתו
שאם נזכר ,  כתב לענין שאלת גשמים]ג"קיז סקל[ח "והנה בכה. ענין הטל

כ לא יוכל "וא, תלוי במחלוקת הראשונים, בליל שבת שחיסר במנחה
 זו אמנם עדיין אין. שאין נדבה בשבת, לחזור ולהתפלל ולהתנות בנדבה

שבזה , ותחתיה ביקש טל, ששם רק חיסר בקשת גשמים, ראיה לעניננו
ז חידוש דחסרון "ונהי נמי דג, רק חיסר בקשה, בודאי לא הוי מצלי ומיקל

ד "מ לא מצינו ראיה משם גם לנד"אבל מ, ח"ברכה דמי לחסרון הזכרת ר
אמנם מצינו . ל"וכנ, דאפשר דבזה גרע, במבקש הגשמים שלא בזמנם

'  שהביא מדברי האחרונים שאם טעה במנחה של ו]ו"קח סקנ[ח "בכה
, מרחשון' דאין שואלין אלא בז, והוא קודם זמנם, מרחשון וביקש גשמים

הנה , ואם נאנס ונזכר רק בלילה, דינו שצריך לחזור ולהתפלל מנחה
, ]פ שמזכיר בתשלומין גשמים"ואע[מדינא צריך להתפלל ערבית שתים 

על כן יתפלל השנית , ח"ל גבי ר" במחלוקת הנאבל היות והדבר תלוי
דגם מי , ומבואר דהאחרונים נקטי כדבר פשוט. ד"עכת. בתורת נדבה

מ עדיין דינו תלוי במחלוקת "מ, שקלקל וביקש גמשים שלא בזמנם
, ע צריך לחזור"ע הוי מצלי ומיקל ולכו"ולא אמרינן דלכו, האחרונים

 .ע"וצ

ח בערב "ין מי ששכח יעלה ויבוא ברב אות ז לענ"ג פ"צ ח"ה באול"כ .19
שאם התפלל של  ]ג"רסח סי[ע "כ בשו"פ מש"ע, שבת ונזכר בליל שבת

צ ברכה מעין "חול ולא הזכיר של שבת או שלא התפלל כלל ושמע מש
שלדעת רבינו  ]ד"קכו סקכ[ח "כ בכה"ואף למש. שבע מראש ועד סוף יצא

ע אם טעה בתפילת ץ על מה שחוזר מעין שב"ל לא יסמוך הש"האריז
, מ בשכח יעלה ויבוא הסכים שם שיוכל לסמוך על מעין שבע"מ, הלחש

נ "וה, ]ל"ואכמ, ץ שיכוון להוציאו"ל דיודיע לש"ואולי י[, ה ליחיד בזה"וה
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ÏË ‰· ÏÂ‡˘ÏÂ ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· ·Â˘ ¯ÓÂÏ ¯ÊÂÁ Â�È‡ , ¯ÊÂÁ ‡Ï‡

ÂÈ„Â ˙·˘ ˙ÏÈÙ˙Ï „ÈÓ.20 

 È"¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÔÈ�Ó ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ·ÂË˘ ‡.21 .יד

Ï‡¯˘È ı¯‡· ıÈ˜ ‡Â‰˘ ÔÓÊ· ¯ËÓ ˙ÂÎÈ¯ˆ‰ ˙Âˆ¯‡ , ·˙Î .טו
Â˘‰ Ô¯Ó"Â�Î¯· Â¯Ó‡È˘ Ú ,‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘· ÌÈÓ˘‚ Â˘˜·ÈÂ , ÔÎÂ

¯ÂÓ ÔÈ�ÚÏ ÔÈ„‰ÏË‰ „È , ÏÎ Â�Î¯·Â ÏË‰ „È¯ÂÓ ÌÈ¯ÓÂ‡˘
‰�˘‰ ,ÒÂÓ Ì‰Ï˘ Û¯ÂÁ·ÂÈ‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘· ÌÈÓ˘‚ ˙˘˜· ÌÈÙ. 

ÏË Ï‡˘˘ Â‡ ÌÈ�˘‰ ˙Î¯·· ¯ËÓ Ï‡˘ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ‰ , ÔÈÈÚ .טז
‰Ê· ¯‡·˙�˘ ‰Ó ÏË ˙¯ÎÊ‰ È�È„· ÏÈÚÏ. 

àåáéå äìòé éðéãî 

ÏÈÙ˙‰ È�ÙÏ ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÒÂ� ¯È„ÒÈ˘ ÔÂÎ� , ‡‰È˘ È„Î‰ .יז
Â�Â˘Ï· ¯Â‚˘ ,ÎÚÂ"È Ù‰Ù ÏÚ· ‡ÏÂ ·˙Î‰ ÍÂ˙Ó Â�¯Ó‡.22 

                                                                                  
 . ל כן"בענייננו י

א שאם טעה בימות החמה ושאל מטר " שהביא שי]ז"סקכ[ח "בכה' עי .20
יחזור תחילה ברכת , ל שבתכ שצריך להתפלל ש"ונזכר אח, בשבת

, כ יחזור לתפילת שבת"ואח, השנים לאומרה כתיקנה לומר בה רק טל
כלל [א " ובח]ש
[ח "וכתבו בכה. ט" בשם תשובת הלק]ז"סק[ת "ה בשע"וכ

דכל הטעם שצריך לחזור בחול משום דהגשמים , ז" לחלוק ע]כח אות ז
צ כלל לומר "אה "כ בשבת דבלא"וא, סימן קללה וכאילו לא התפלל

ואדרבה אם יחזור לומר , מה לנו אם נאמר שלא התפלל, ברכות של חול
 . ברכת השנים שוב כתיקנה יש חשש ברכה לבטלה

 .ל"ז אויערבאך זצ"בשם הגרש .21

ת בזה בדין הסדרת תפילת "להלן משנ' ועי. ג"ח סק"א וכה"סק' ק' ב סי"מ .22
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·ÊÈ¯Î‰Ï È‡˘¯ ı"ÌÈÒÈ�‰ ÏÚ " ˘È„˜ ÔÈ· ˙È·¯Ú "‰˘ .יח
‰ÏÈÙ˙Ï,23 ˜ ˙ÂÎ¯·· ÊÈ¯ÎÈ ‡Ï Ï·‡"˘.24  ‡Ï ˙È¯Á˘· ÔÎÂ

ÊÈ¯ÎÈ ,‰ÏÈÙ˙Ï ‰ÏÂ‡‚ ÍÂÓÒÏ ·ÈÈÁ˘ ÌÂ˘Ó.25  ‡Ï˘ Â�‚‰�ÓÂ

                                                                                  
 .ח"מוסף דר

ח בין קדיש לתפילת "ץ מכריז על ר"כתב שמה שהש ]ב"רלו ס[ע "בשו .23
א "ומקורו מדברי הרשב, משום דהוי צורך התפילה, ערבית לא הוי הפסק

ץ על ראש חודש בין "שנשאל אם למחות במה שמכריז הש ]רצג' א סי"ח[
דכל  ,ובדין הוא ,אין ראוי למחות: ל"והשיב וז, קדיש לתפילת ערבית

טול  :דאמרינן בברכת הלחםוכ ,דבר שצריך לתפילה אין בו משום הפסק
 ,שהוא צורך התפילה ממש ,וכל שכן זה. אינו הפסק -ברוך טול ברוך 

וכל שכן בתפלת ערבית שהוא . שלא יטעו ולא יזכירו המאורע בתפילה
ולא מיחה אדם  ,וכן נוהגין בכל מקום ,ופוק חזי מה עמא דבר ,רשות
ם דהוי צורך ושם הביא רק הטע, ]רלו' סי[ה בלבוש "וכ. כ"ע. בדבר

ח שהוא "דאפשר דדוקא בר, א כתב"ובמג. התפילה ועל כן לא הוי הפסק
אבל בחנוכה , דאורייתא או בבקשת גשמים שאם שכח מחזירין אותו

. אפשר שאין מכריזין, ואם שכח אינו חוזר, ופורים שאינם מן התורה
הו ומי[, ]סדר חנוכה[ה באבודרהם "ושכ, א דהמנהג להכריז"מ סיים המג"ומ

אלא דמסתמא נהגו , בדברי האבודרהם לא נתפרש בהדיא היכן מכריזין
שהמנהג  ]ט אות ב" תכב הגה'סי[ג "וכן הוא בשכנה]. א"ש הרשב"במקומו כמ

וכן הביא . ח ובין בחנוכה ופורים"בין בר, להכריז בין הקדיש לתפילה
פ דלענין " דאע,ז"כתב ע ]ג"ז קיד סק"א ומש"א רלו סק"א[ג "ובפמ. ]ז"סק[ב "המ

וכן יש מצוה לסמוך , ]א"ו ברמ"קסז ס' עי[א דלכתחילה לא יפסיק "טול ברוך י
בזה ' ועי[, ]ב"ע רלו ס"ב ובשו"ע' ברכות ד' בגמ' עי[גאולה לתפילה אף בערבית 

 .מ לצורך מצוה ראוי להכריז"מ, ]בסמוך

 .ב שם"מ .24

א דלא "נם כתב הרשבדאמ, ופירש, ג"בשם הפמ ]ד"רלו סק[צ "ה בשעה"כ .25
אבל הוא בצירוף מה דתפילת , משום דהוי צורך התפילה, חשיב הפסק

סמיכת גאולה לתפילה , אבל בתפילת שחרית שהיא חובה, ערבית רשות
ושוב נמצא שכבר עמד בזה הדרכי . ואין מכריזין בה, שבה חמירא טפי

ון דהוי ז כי"וכתב דלפ, ל"א הנ"שהביא דברי הרשב ]קיא אות ב' סי[משה 
ושוב חזר בו מכח מה , ח"מצורך התפילה יוכל להכריז גם בשחרית של ר

צ "דאין ש, ש בשם הירושלמי"מדברי הרא ]קיד' סי[י לקמן "שהביא הב
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˙È·¯Ú· Ì‚ ÊÈ¯Î‰Ï ,˘‰ ‡Ï‡" ÌÏÂ˜ ÔÈ‰È·‚Ó ˘Ó˘‰ Â‡ ı
 ÍÂ˙· ÌÈÒÈ�‰ ÏÚ ˙Â·È˙ ÌÈ¯ÓÂ‡˘Î ËÚÓÌ˙ÏÈÙ˙ , ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î

¯Â·Èˆ‰.26 

                                                                                  
משום , ח דשחרית"מכריז משיב הרוח ומוריד הגשם קודם תפילת י

מ לחלק בין "ומבואר דגם הסכמת הד. דצריך לסמוך גאולה לתפילה
לבין סמיכת גאולה לתפילה של , ה לתפילה של שחריתסמיכת גאול

 ].ע בסמוך בדברי הירושלמי הללו"וע. [ערבית

שכתב שנהגו במגנצא שביום ראשון  ]הלכות ראש חודש[ל "במנהגי מהרי' עי .26
ח "וביום שני של ר, "יעלה ויבוא"ח "ח השמש מכריז קודם תפילת י"של ר

, "ראש חודש"הלילות מכריז ויש מקומות שבשני , "ראש חודש"מכריז 
כדי שלא יהא , שהנערים קורין ,וסיים שמקובל בעיניו מנהג יש מקומות

גם בשלמי ציבור ' ועי .השמש צריך להפסיק בקריאה בין גאולה לתפילה
ל ועוד אחרונים "שהביאו בשם מהרש ]ז"סקטרלו [ח "ובכה ]ד"ד! ריט ע[

 שיכריז תוך תפילתו ווהור ,שאסרו הכרזת השמש בין גאולה לתפילה
שכתב  ]סד' סי[ל "והוא לפנינו בתשובת מהרש .בהגיעו למקום ההזכרה

משום , ץ בערבית"י הש"שאינו אומר הפסוקים בעת אמירת הקדיש ע
א היקל "ואף שהרשב: ל"וכתב וז, דבעינן סמיכת גאולה לתפילה

 ,רשות בתשובה בעניין סמיכת גאולה לתפילה בתפילת ערבית שהיא
. כ"ע. במה מדליקין בחיבורי הגדול שאין חילוק' כבר כתבתי בפאכן 

ח "ל בב"וכן הובא דברי מהרש]. ס שבת אינו לפנינו"ש עמ"וחיבורו יש[
שעל כן גם אין להפסיק , ל בהגהותיו לטור"ש מהרש"ממ ]ג"רלו סק' סי[

ואפילו אם היא , ח מפני שכבר קבעו תפילת ערבית כחובה"בהכרזת ר
י "וכן הוא בחמ. יש ליזהר שלא להפסיק בה, תפלל אותהאחר שמ, רשות

ץ לחוש למה שהזהירו כת הקודמים "שראוי לש, ח"לענין ר ]ח"ב מר"פ[
י "אלא יכריזו ע, ח"ח בין הקדיש לתפלת י"שלא להפסיק בהכרזת ר

שיש  ]ר פרשת פקודי אות ה"ש[ח "ובבא ]רלה אות ז' סי[ל "ה בחס"וכ. הפעוטים
אלא שכתב , בין הקדיש לתפילה" ראש חודש" החזן לפקפק בהכרזת

לעיקר הדין והנה @@. ח שבמקום שנהגו להכריז אין למחות בידם"הבא
ובעיקר משום דהוי , שהתיר בצירוף כמה טעמים, א"ל כהרשב"ודאי קיי

א "דהרשב, ל"ח לדחות דברי מהרש"וכבר עמד בזה הב, צורך התפילה
רק עשאו כסניף , רבית רשותלא העמיד יסוד פסקו על מה שתפילת ע

וכן , א"כ הדין עם הרשב"וע, ]שאינו נחשב הפסק כלל[לטעם הראשון 
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א להקל בסמיכת "ש הרשב"וגם בעיקר מ. ד"עכ. ואין לשנות, נוהגין

הנה כבר נמצא , גאולה לתפילה דערבית משום דתפילת ערבית רשות
 רב עמרם בשם סדר :]ד[בברכות ' ש התוס"וכמ, כדבריו בדברי הגאונים

לאשמעינן  ,שמה שאנו אומרים קדיש בין גאולה לתפילת ערבית, גאון
, משום דתפלת ערבית רשות ,דלא בעינן מסמך גאולה דערבית לתפילה

 .]ל תפילת ערבית חובה"ח דס"היינו רק לריו, דצריך לסמוך' ש בגמ"ומ[
בטעם הקדיש ובטעם מה שתיקנו ראשי  ]ה' ג סי"פ[ש במגילה "ה ברא"וכ

ה "וכ, ח"ישיבות בבל לומר פסוקי יראו עינינו בין השכיבנו לתפילת י
, ]ה' א סי"פ[ה במרדכי בברכות "וכ. בשם רב נטרונאי גאון ]רלו' סי[בטור 

פ שמתפלל "ואע, פ שקבעוה חובה"דאע, ומבואר. ש"ע, ]כח' סי[ובכלבו 
ו נט' ואמנם התוס. מ מקילינן בסמיכת גאולה לתפילה שבה"מ, אותה

. ל"ה בדברי הגאונים והראשונים כנ"מ כ"אבל מ, מדברי רב עמרם גאון
דאין לספר בין , ש"והרא' שפסק כדברי התוס ]ב"רלו ס[ע "ואף מרן השו

א לענין הכרזת "כ כדברי הרשב"מ פסק ג"מ, ח"ברכת השכיבנו לתפילת י
צ לסמוך "דאין עיקר הטעם מצד דא, ח"ועל כרחנו כדברי הב, ח"ר

פ "ועכ, אלא מצד דאינו נחשב הפסק כלל, פילה של ערביתגאולה לת
א "ואחר שכן נהגו למעשה בימי הרשב. בערבית מקילינן ביה

ודאי שכן עיקר , א"ג והמג"ח והכנה"ע והב"והאבודרהם וכן בימי השו
הקשו דיזכיר שאלת  ]א"א ה"פ[בירושלמי דתענית והנה @@. ההלכה

כ הקשו "ואח, ן כל העם שםותירצו שאי, גשמים במוצאי פסח מבערב
דאין יחיד מזכיר קודם שיאמר ] בתירוץ בתרא[ותירצו , ויזכיר בשחרית

צ "א שיכריז ש"בכוונת הירושלמי דא ]ב' א סי"פ[ש בתענית "הרא' ופי, צ"ש
משום דצריך , ע דמוסף"ע דשחרית כמו שמכריז קודם שמו"קודם שמו

  דדוקא בשחרית,ולכאורה יש לדקדק מזה. להסמיך גאולה לתפילה
אבל בערבית תירצו , חששו שלא להכריז מצד סמיכת גאולה לתפילה

היו מכריזין , אבל אילו היו שם כל העם, רק מצד דאין כל העם שם
דליכא לטעמא דסמיכת גאולה לתפילה , בערבית בין גאולה לתפילה

רשאין , דבדבר שהוא צורך התפילה, א"והוא כדברי הרשב, בערבית
ג דאין רשאין להכריזו בין "אע, גאולה לתפילה של ערביתלהכריזו בין 

נ גם "דאה, ל"ל לדעת מהרש"ואולי י. גאולה לתפילה של שחרית
אלא שלא , בערבית מצינן למימר דטעמא משום סמיכת גאולה לתפילה

משום , ה אין מכריזין בערבית אפילו אי שרי להכריז"דבלא, הוצרכו לכך
כ דרושי "שעה[ל "גם בדברי רבינו האריז' ועי@@. ודוחק. דאין כל העם שם
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ח "והנה הקדיש שיש בין השכיבנו לתפלת י: "ל"שכתב וז ]הקדיש דרוש א

כבר נתבאר  ,כ בשחרית שצריך לסמוך גאולה לתפילה"משא ,דערבית
ל יש חילוק בין "ומבואר דגם לדעת רבינו האריז. 'וכו" לעיל טעם לדבר

, של ערבית יכת גאולה לתפילהלסמ, סמיכת גאולה לתפילה של שחרית
ז נמצא שאינו סומך "ועי, ונקט כדברי הגאונים שהקדיש בערבית מפסיק

שהמנהג  ]ז"סקיש
 [ח "מ כתב הכה"מאמנם @@. ל"וכנ, גאולה לתפילה
ואפשר שחששו לדברי , ו שלא להכריז בין גאולה לתפילה"בירושלים ת

יע למקום ץ מגביה קולו מעט כשמג"ועל כן נהגו שהש, ל"מהרש
, ח שכן נהגו בירושלים"וכן הוא בספר נתיבי עם בשם הכה .ההזכרה

עוד ' ועי. [ולכאורה משמע שגם בשאר בתי הכנסת בירושלים נהגו כן
וכתב שאפשר , שנוהגים שלא להכריז בחנוכה ופורים ]ב"רלב סק[ר "במאמ

בני אשכנז  וכן מנהגינו ומנהג]. ל"כנ, א"שהטעם מפני מה שחילק המג
, ח"להזכיר הציבור בהכאה בעלמא קודם תחילת תפילת י, זמננוב

והנה @@ .והשמש מגביה קולו מעט במקום ההזכרה להזכיר הציבור

שבין ברכת השכיבנו לקדיש אין לענות אמן אחר , כתב עוד ]ש
[ח "הבא
ואין עונים , לפי שהוא אמן דברכות, ברכת שומר את עמו ישראל לעד

, שאין איסור בדבר ע משמע" מדברי מרן השואמנם. שם אמנים דברכות
ר "ודקדק מו, אין לספר בין גאולה דערבית לתפילה ]ב"רלו ס[שכתב 

אבל עניית , דדוקא לספר אסור ]ו אות יא"ב פט"ח[צ "ה באול"צ זללה"הגרב
ואפשר שעיקר הדקדוק ממה דלגבי סמיכת גאולה לתפילה [, אמן מותרת

שאין לענות אמן אחר ברכת  ]ז"סו ס' סי[ע בהדיא "דשחרית כתב מרן השו
משמע " אין לספר"ש בערבית רק ש"וממ, גאל ישראל משום דהוי הפסק

סימ  [י בספרו כף החיים 'ח פלאג"וכן הוא דעת מהר]. דעניית אמן מותרת
בפרט צריך להזהר לענות אמן אחר ברכת פורש : ל"שכתב וז ]אות טויג 

שרוב העולם רגילין לצעוק תיכף , סוכת שלום עלינו בשבת ויום טוב
ומבואר שסובר שיש חיוב . כ"ע ,ושוכחים לענות אמן מקודם, "ושמרו"

ואין חילוק בין שבת לחול לענין סמיכת גאולה [, לענות שם אמן
צ "ר הגרב"ועל כן הורה מו]. ]קיא' ריש סי[י "ש מרן הב"וכמ, לתפילה

 את עמו ישראל ה דלכתחילה יש להשתדל לסיים ברכת השומר"זללה
העיקר להלכה שעונה אחריו , ץ"אבל אם סיים קודם הש, ץ"יחד עם הש

דענין סמיכת גאולה לתפילה , ח נראה שסבר"פ מדברי הבא"ועכ. אמן
ל "ז ס"ועפ, בערבית עדיף מעניית האמן על ברכת שומר את עמו ישראל

אמנם . ח בין גאולה לתפילה של ערבית"דגם יש לפקפק בהכרזת ר
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יש להאריך , אמן בין הפרקים ובכלל דין עניית, ח בזה"דברי הבאבעיקר 
 .ואין מקומו כאן, הרבה

 .ג"ט ה"ס סופרים פ"א בספרו כסא רחמים עמ"מרן החיד .27

רן מה בדברי "וכ. ז אות כט"ב פ"צ ח"ובאול, ה שאין"קיד ד' ל סי"בבה' עי .28
ב "ובמ', זלג אות ' י סי'ח פלאג"וכה, כא אות ג' א בקשר גודל סי"החיד
ב "ח ויקרא ש"בבא' ועי. ח" לענין רב אות א"ג פ"צ ח"ואול, ה" סקתכב

ח נראה "ומסקנת כה, א"ח סקי"וכן בכה, דעות בזה' אות יב שהביא ב
ה "וכ, ]בזה בסמו#' עי[, א בתענית"ה בדברי הריטב"שכ, ש למעלה"כמ

ם הנה נחלקו הראשוני, האי דינאובביאור @@ .ח"קיד סקכ' בדבריו בסי
וסיים חתימת אותה , ]אך לא קלקל[במי שחיסר הזכרה באחת הברכות 

האם דינו כעומד באותה , ועדיין לא התחיל ברכה שלאחריה, הברכה
בטור [ה "ודעת הראבי, או דינו כעומד בברכה הבאה, ברכה שסיים עתה

דבשכח הזכרת , ]י ש
"בב[ש והמרדכי והגהות מיימוניות " והרא]קיד' סי
רשאי לאומרם בין , או יעלה ויבוא בתפילה, ו בקשת גשמיםא, גשמים

ה בדעה "וכ, רצד' ובטור סי: ברכות ל' ד בתוס"הו[ורבינו אלחנן כתב . הברכות
או , או על הניסים, דאם שכח אתה חוננתנו, .]ראשונה ברבינו יונה ברכות כ

חשיב עדיין עוד , וסיים הברכה ולא פתח באחרת, ח"יעלה ויבוא בליל ר
מ בהתחיל "ה, פ דאמרו שאין חוזר"אע[, וחוזר לתחילתה, באותה ברכה

ובין , בין בדברים שאם שכחן צריך לחזור, ומבואר דלשיטה זו]. אחרת
חשיב , מ כל שלא התחיל בברכה שאחריה"מ, צ לחזור"בדברים שא

, בדברים שאם שכח צריך לחזור, ועל כן, עדיין שעומד באותה ברכה
צ "ובדברים שאם שכח א, צ לחזור"ז א"ועי, קומומועיל דחשיב שאמר במ

אמנם @@. מועיל דחשיב שהוא באותה ברכה כדי לחייבו לחזור, לחזור

דאם שכח אתה , ד רבינו יונה בשם רבו"וכ, ]ש
' בתוס[י הזקן "דעת ר
ושוב , דיינינן ליה כהתחיל אחרת, פ שלא התחיל השיבנו"חוננתנו אע
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ש מה שהוכיח רבינו אלחנן מדין שוכח "וע, אינו חוזר ברכת אתה חונן

 הביא דברי ]קיד' סי[הטור והנה @@. ומה שדחו ראייתו, ז"הזכרה בברהמ
וכן הוא , ולא נחלק עליהם, ח"ה גבי הזכרת ובקשת גשמים ור"הראבי

 הביא דברי רבינו ]רצד' סי[אבל לענין אתה חוננתנו , ]תכב' בסי[ח "לענין ר
דכל היכא דבעקר רגליו , ז"ש לחלוק ע" הראכ הביא דברי"ואח, אלחנן

, י עמד בזה"ובב. גם סיום הברכה הוי כסיום ואינו חוזר, אינו חוזר
ה אזלי בחד "דרבינו אלחנן וראבי, דלכאורה הדברים סתרי אהדדי

. ד רבינו אלחנן"ה ונחלק ע"והיאך הסכים הטור לדברי ראבי, שיטתא
ה גבי " הביא דברי ראבי]א"א ס"פ[ש בתענית "דגם הרא, וכתב לבאר

ורק , ולא נחלק עליהם כלל, ח"הזכרת ובקשת גשמים ויעלה ויבוא בר
,  דברי רבינו אלחנן גבי דברים שאין חוזר]ז"ד סי"פ[כשהביא בברכות 

וכן הוא ברמזים [, בזה נחלק עליהם, ח"כאתה חוננתנו ועל הניסים וליל ר
, ש"ל להרא"י דס"הב' הדבר פיוטעם @@]. ש"שעשה הטור לדברי הרא

טעות סיים בבדברים שאין מחזירין אותו חשיב סיום הברכה כדדוקא 
ז "ולפ. טעותסיים בבדברים שמחזירין אותו לא חשיב כאבל  ,ואינו חוזר
דכל שלא התחיל , ח" לענין ר]תכב' סי[כ הטור "דגם מש, י עוד"פירש הב

אבל , מנחההוא דוקא בשחרית ו, ברכה שאחריה יכול לומר יעלה ויבוא
אינו מוסיף יעלה , אפילו לא התחיל מודים, בערבית שאם שכח אינו חוזר

דבדבר , ש"י להלכה כדעת הטור והרא"וכן פסק הב. ויבוא בין הברכות
אך לא בדבר שאין מחזירין , שמחזירין אותו יכול לומר בין הברכות

וגבי בקשת , מ גבי הזכרת גשמים במקום שאין מזכירין טל"ונ. [אותו
וגבי , גשמים במקום ששכח גם בשומע תפילה ונזכר קודם שהתחיל רצה

מהו טעם החילוק , לדוןויש @@]. וכן גבי אתה חוננתנו ועל הניסים, ח"ר
ע בין דברים שמחזירין אותו "י והשו"ש והטור והב"בזה בדברי הרא

ויש מקום לומר שהוא מצד חשש ספק , לדברים שאין מחזירין אותו
ואם לא נתירנו לומר בין , ם שאם שכח צריך לחזורשבכל מקו, ברכות

, על כן מקילינן לסמוך על רבינו אלחנן ודעימיה, הברכות יצטרך לחזור
חיישינן לשיטת , צ לחזור"אבל במקום שאם שכח א, שיאמר בין הברכות

שאינו מצד , ויתכן לומר באופן אחר. א לומר בין הברכות"רבינו יונה שא
כ גם "וא, ש והטור"זה לא נזכר כלל בדברי הראשהרי ענין , ספק ברכות

ל "דס, אלא ביאור הדבר, אינו מצד ספק ברכות, י שפסק כמותם"הב
ולא , שבמקום שצריך לחזור הרי הברכה עדיין לא נשלמה, ש"להרא

כ "וממילא יכול ג, ולכן עדיין לא נסתלק ממנה, נפטר מחיובו לאומרה
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ועל כן ,  נשלמה הברכההרי כבר, צ לחזור"כ במקום שא"משא, לתקן

ושוב לא יוכל להוסיף בה , בסיומה נסתלק מחובת אמירת אותה ברכה
, ]כפי שמסרו תלמידיו[צ ביאר בזה "הגרבומורינו @@. עוד דברים

וכמו שפירש , ש והטור"ע לפסוק כדעת הרא"פ שדעת מרן השו"שאע
מ לא דחה "מ, ז אומר בין הברכות"י דבכל דבר שמחזירין אותו ה"בב
רק שבמקום שאם לא יוכל לומר בין הברכות , ת רבינו יונה לגמרידע

ולעולם יש בזה חסרון , ה"בזה סמכינן על שיטת ראבי, יצטרך לחזור
ד צדדי הספק באופן "ומעתה נמצאו בנד, ל"אלא דסב, ע"שאינו יוצא לכו

, מחד גיסא אם יאמר למדני חוקיך ויחזור ליעלה ויבוא הוי הפסק: זה
, לא יועיל לומר למדני חוקיך, יון שנתכוון לסיים הברכהא שכ"שי, ועוד

, ז היה עדיף שיסיים החתימה"ולפ, ]מ" בשם המ]ג"תכב סק[ת "בשע' עי[
הלא ההזכרה בין , אכן מאידך גיסא. ויאמר יעלה ויבוא בין הברכות

כ מוטב "וא, ה יצא"ורק לראבי, הברכות תלויה במחלוקת הפוסקים
ח שלו "אבל תהיה הזכרת ר, ס בחשש הפסקשיאמר למדני חוקיך ויכנ

מאשר שיחתום ויסיים הברכה , י הזקן ורבינו יונה"מוסכמת גם לדעת ר
שלא תהיה הזכרתו מועלת אלא לשיטת , ויאמר יעלה ויבוא בין הברכות

 .ועיין בזה בסמוך. ה ודעימיה"הראבי

 וכן הוא דעת החיי אדם, ח שם"הובא בכה, ח"ר לענין ר"כן דעת המאמ .29
אלא , ה לא יאמר למדני חוקיך" שאפילו נזכר אחר בא]כלל כד אות כד[

ו "ח[ה ביפה ללב "וכ, ה בערוך השלחן"וכ, ח"כ יאמר ר"יסיים ויחתום ואח
ת "וכמו שפירש בזה בשו, ומשום שאמירת הפסוק הוי הפסק, ]תכב' סי

דסבירא להו , טעם דבריהםונראה @@. ]ח"ח ס"א או"ח[ישכיל עבדי 
ולא מכח , ש"ע פסק לגמרי כדעת הרא" דהשו]בהערה הקודמת[ל "ד הנכהצ

הכרעה בין השיטות לחוש רק כשיש חשש ברכה לבטלה בכל מקום 
פ בדברים שמחזירין אותו גם בעומד בין הברכות כל "אלא דעכ, שאפשר

ועל , חשיב כעומד באותה ברכה שסיים עתה, שלא התחיל ברכה אחרת
כ לדעתו אין חשש "וא,  שם הזכרה שחיסר בהכן לכתחילה יכול להוסיף

כ "ומש. [וזה עדיף משיפסיק באמירת פסוק לחינם, שיאמר בין הברכות
דמקורו , הנה מבואר בדבריו בהדיא, ל שיאמר למדני חוקיך"ב הנ"המ

ד " לחוש לשיטות הראשונים דפליגי ע]ה בלא"קיד ד[ל "כ בבה"ממש
, לכאורה נמצא דאין לחוש, ה"ל כהראבי"ע דס"אבל להשו, ה"הראבי



  ציו� øôáé – åé éàöåî"äåçå è"î÷  נר 
 מדיני יעלה ויבוא

úâñ 

                                                                                  
דהנה במחלוקת , ע"לכאורה ילז "ולפ@@]. ויכול לאומרו בין הברכות

בשוכח בקשת גשמים ונזכר בין הברכות , מ"ל יש גם נ"הראשונים הנ
ושם כתבו כל האחרונים לומר בין , קודם שפתח בתקע בשופר גדול

ונראה [, ע"ח בדעת השו"ה בכה"וכ, א"ה בדברי המג"שכ, הברכות
, י הביא הדין לומר בין הברכות בשכח בשומע תפילה"כי הב, וונתוכ

אומר , שאם שכח בברכת השנים, ה"ש הטור בשם ראבי"כמ: ז"וסיים ע
ואדרבה , ומבואר שהבין שאין חילוק ביניהם. בין ברכת השנים לתקע

היה יותר , ה לומר בין ברכת השנים לתקע בשופר גדול"דיניה דראבי
, ]ביא ממנו ראיה לנידון שלו בשכח בשומע תפילהעד שה, פשוט בעיניו

ע הרב "ח ושו"ג ודה"ר ופמ"י והלבוש וא"א והנוב"וכן דעת מרן החיד
ע "והקיצור שו[ל "ורק הבה, ח בפשיטות"וכן הוא בבא, ל"א וחס"וח

ולדעתם [, סבירא להו דלכתחילה ימתין לומר בשומע תפילה] צ"והאול
על כן גם בדין בקשת , ה"ין על ראבידכיון דחיישינן לסברת החולק, ניחא

ד מוטב לומר למדני חוקיך "וגם בנד, ת ולא בין הברכות"ל בשו"גשמים י
ג "אע, האחרונים דלא הציעו כזאתומדברי @@]. ולא בין הברכות

מבואר דסבירא להו דאפילו לכתחילה , יכול להזכיר שם' דמדינא דגמ
כ "וא,  שמחזירין אותופ בדבר"ה לומר בין הברכות עכ"ד ראבי"סמכינן ע

, ]שיטות' או הביאו ב[ט בשכח יעלה ויבוא הורו לומר למדני חוקיך "מ
עוד בזה בשוכח הזכרת ' ועי. [ה"וחששו לשיטת החולקים על ראבי

קיד [ב "שכתב גם המ, ה"ונזכר אחר שאמר בא] ולא הזכיר טל[גשמים 
כה ואומר ע אינו אומר למדני חוקיך אלא מסיים הבר" דלדעת השו]ל"סק

ז גם "ולפ, ל למדני חוקיך"ל לשיטתו צ"ורק להבה, ההזכרה בין הברכות
, בזהונראה @@]. ע יסיים ויאמר בין הברכות"דלהשו, בעניינו כן הוא

' ושמעתי מא: ל"דז, :]ג[א בתענית "דהאחרונים למדו כן מדברי הריטב
, כהא דכל היכי דאיירי בדין חזרה היינו בשסיים אותה בר"י, מרבותי

ובכל מקום יש לנו לתקנה , אבל קודם שחתם בה אינו בדין חזרה
: 'פי[, ואין זו חזרה, ואף במקום שאמרו אין מחזירין אותו, ולאמרה כראוי

חוזר גם בדבר שאמרו שאין מחזירין , במקום שנזכר בתוך אותה ברכה
פ שלא " אע,כל שסיים אותה ברכהמ "מ]. 'חזרה'שזה אינו בכלל , אותו

פ "ואע, וכן כתבו בתוספות,  ישנו בדין חזרה,באחרת הסמוכה לההתחיל 
ה "ד. ברכות ל[' השיטות המובאות בתוס' זהו ב: 'פי. [שיש חולקין בדבר

והדעה הראשונה היא דעת רבינו ,  אם מתקן בין הברכות או לא]מסתברא
והדעה השניה , אלחנן שחוזר בין הברכות גם בדבר שאין מחזירין אותו
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 ובשם ].א כרבינו אלחנן"והכרעת הריטב, י הזקן שאינו חוזר" רהיא שיטת

מסיים כקורא בתורה למדני ',  שאפילו אמר ברוך אתה ד,ל"הרב החסיד ז
ונמצא שלא , כדין כל שרצה לברך ונפלו פירות מפיו וכיוצא בו, חקיך

 שאין , וחוזר לאומרה כראוי אף במקום שלא אמרו להחזיר,סיים ברכתו
ל שאם סיים "דאף דס, י הזקן"ד ר"שכאן הוסיף ע, אה פירושונר. [זו חזרה

מ יוכל לומר למדני "מ, הברכה אינו חוזר בדבר שאין מחזירין אותו
]. ושוב יוכל לחזור ולהזכיר מה שחיסר, ונמצא שלא סיים הברכה, חוקיך

 חותם ,אלא כל שהתחיל בחתימה, ל"ואין כן דעת גדולי הצרפתים ז
י "דלא כתוספת על דעת ר: 'פי[, ין מחזירין אותווהולך לדרכו במקום שא

אלא בדבר שאין מחזירין אותו כשם שאחר סיום הברכה אינו , ל"הזקן הנ
אלא חותם והולך לדרכו בלא , גם אחר תחילת החתימה אינו חוזר, חוזר

במקום : 'פי. [ עושה כן וחוזר לדינו,אבל במקום שמחזירין אותו, ]להזכיר
קפח ' סי[י "גם בברכ' וע.  לומר למדני חוקיך ולתקןיכול, שמחזירין אותו

ולכאורה @@]. כן במחלוקת הרב החסיד ורבותינו הצרפתים'  שפי]ז"סק

, ל כרבינו אלחנן"א ס"ג דהריטב"דאע, מזה יש מקור לדברי האחרונים
ואפילו בדבר שאין מחזירין [, דבין הברכות יכול להשלים הזכרה שחיסר

והרי , יכול לומר למדני חוקיך, שמחזירין אותומ כתב דבדבר "מ, ]אותו
ה דיכול "ג דסבירא לן כראבי"ואע, ח מחזירין אותו"ביעלה ויבוא בר

מ יוכל לומר למדני חוקיך כדי להזכירו במקומו "מ, לאומרו בין הברכות
א בשם "כ הריטב"כי הנה מש, נראה דיש לפקפק בזהאמנם @@. כדינו

, ז חשיב דלא יסיים הברכה"יך ועיהרב החסיד שיוכל לומר למדני חוק
וסבירא להו דבסיים , ז נצרך אך ורק לשיטת החולקין על רבינו אלחנן"כ

ס "סו, דלרבינו אלחנן מה לנו אם יסיים הברכה[, הברכה שוב אינו מזכיר
ודוקא לדעת , ]אפילו בדבר שאין מחזירין אותו' יכול להזכיר שם לכתחי

ס לא "נמצא דסו, ר למדני חוקיךשאם יאמ, י הזקן חידש הרב החסיד"ר
א דרבותינו הצרפתים "ז הביא הריטב"וע, סיים הברכה ויוכל להזכיר

ולא , ובכל דבר שמחזירין אותו דוקא יוכל לומר למדני חוקיך, חולקים
י "אחר שכל החידוש נצרך רק לשיטת ר, ומעתה, בדבר שאין מחזירין

דבר שמחזירין א שאומר למדני חוקיך ב"כ הריטב"כ גם מש"א, הזקן
דסבירא לה שאם יסיים הברכה שוב לא יוכל , הוא רק לשיטה זו, אותו

ל דלשיטת רבינו אלחנן שיוכל "אבל לעולם י, לומר כלל בין הברכות
, אין היתר לומר לחינם למדני חוקיך, לומר יעלה ויבוא בין הברכות

דלא הותר לומר למדני חוקיך , משם לכאורה יש ראיה להיפך, ואדרבה[
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, ‡ÈÊÁÓ‰ ˙·È˙ ¯Ó‡˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ� ,‰Î¯·‰ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ Â¯ .כא
ÌÈ„ÂÓ ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜Â ,‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ Ì˘ ¯Ó‡È.30 Ì‡˘ ¯‰ÊÈÂ 

 ¯Á‡Ï Â�Â˘Ï ˙¯‚˘· ·Â˘ ‰¯ÓÂ‡Ï ¯ÂÊÁÈ ‡Ï ‰Î¯·‰ ÌÈÈÒ ¯·Î
‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ. 

, Ù˙· ÍÈ˘Ó‰Á‡ ¯ÎÊ�Â Â˙ÏÈ"Î ,Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ ‡Ï˘ ÏÎ .כב
‰ˆ¯Ï ¯ÊÂÁ ,¯„Ò‰ ÏÚ ÍÈ˘ÓÓÂ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÓÂ‡Â.31  

·�Ê· ÌÈ�È„ ÈË¯Ù „ÂÚ , ÍÈ¯ˆ˘Î Â˙ÏÈÙ˙ ÛÂÒ· ¯ÎÊ‰ .כג
¯ÂÊÁÏ ,ÌÈ�˘‰ ˙Î¯· È�È„· ÏÈÚÏ Â¯‡·˙� ¯·Î ,Ú"˘. 

ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÂ˜Ó·] ¯ÈÎÊ‰Ï ÁÎ˘˘ ˙ÓÁÓ  .כד
‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ32[ ,Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"ÔÂÂÎÏ ÏÎÂÈ˘ Ú ÚÂÓ˘Ï Â˙Ú„ 

                                                                                  
, ה שאין צורך"כ לרבינו אלחנן וראבי"וא, רק היכא דיש צורך בדבר

 ]צג' ד סי"ח[מ "באגרו' ועי. יש לאסור, משום שיוכל להזכיר בין הברכות
, א"ד הריטב"ותמה ע, שכתב לדחות לגמרי ההיתר לומר למדני חוקיך

, ובפרט שהפוסקים הביאוהו, א"ד הריטב"אך אין בידינו לחלוק ע. ש"ע
ואין ראיה מזה למאי , י הזקן"ז אינו אלא לשיטת ר"בואר כאבל להמ

 .ע"וצ]. ה"ל כראבי"דקיי

 .צ שם"ח ואול"ב שם ובא"א ומ"סתכב ע "שו .30

 ע שם"שו .31

, שכבר התפלל ואינו צריך אלא להשלים ההזכרה, ג"והיינו דוקא בכה .32
מ "מ, ץ מוציאו"כ אין ש"פ שהוא בקי ובד"ע שאע"ז כתב מרן השו"דע

אבל מי שלא התפלל כלל אינו , אין חסר אלא ההזכרה שפיר דמיבזה ש
, ואם שכח תפילה הקודמת. ץ"יכול לצאת ידי חובתו בשמיעה מהש

, ץ של תפילה זו כדי לצאת ידי חובת תשלומיו"ורוצה לצאת בחזרת הש
ץ מוציא אלא לשאינן "שלא תיקנו שהש, הנה לכתחילה אין לעשות כן

אמנם בדיעבד אם שמע ונתכוון . צמואבל הבקי מתפלל בע, בקיאין
שאם היה צריך להשלים ערבית יצא , יש בזה חילוק בין התפילות, לצאת

אבל אם היה צריך , ץ בשחרית"בדיעבד במה ששמע תשלומי חזרת הש
דדוקא , ץ דמנחה"ח בשמיעת חזרת הש"להשלים שחרית לא יצא יד

לא ו, ץ"בערבית שהיא רשות הקילו בתשלומיה שיצא בחזרת הש
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˘‰ ÔÓ"ÂÓˆÚÏ ÏÏÙ˙ÓÎ ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰¯ÊÁ‰ ÏÎ ı , ÈÙÏ˘
ÌÂÈ‰ ˙¯ÎÊ‰ ¯ÒÈÁ˘ ‡Ï‡ ÏÏÙ˙‰ ¯·Î˘ ,˘‰ ÔÎ ÏÚ" Â‡ÈˆÂÓ ı

Ú‡"È˜· ‡Â‰˘ Ù.33 ÔÓ ˙Â‡Â ˙Â‡ ÏÎ ÚÂÓ˘Ï ˜„˜„È˘ ÍÈ¯ˆÂ 
˘‰"ı,34Ô�·¯„ ÌÈ„ÂÓ· ‰�ÚÈ ‡ÏÂ  , ˙¯ÈÓ‡Ï ÔÂÂÎÈÂ ˜Â˙˘È ˜¯
˘‰"ı,35ÛÂÒÂ ‰ÏÈÁ˙ ‰‡„Â‰·Â ˙Â·‡· Ú¯ÎÈÂ ,36‚ ÚÒÙÈÂ  '

‰ÙÂÒ· ˙ÂÚÈÒÙ.37 

                                                                                  
אמנם אם הוא השליח ציבור . ]ה"קח סק[ב "ש בזה במ"כמ. בשחרית

ץ דשחרית גם לתשלומי "יוכל לצאת לכתחילה בחזרת הש, בעצמו
ץ דמנחה לתשלומי "וכן בחזרת הש, ]גם בשכח ולא התפלל כלל[ערבית 
 .]ד"ש
 סק[ב "וכמבואר במ, שחרית

הכל בקיאין ואין דאחר שבזמננו , ע"והנה לכאורה צ. י"ע קכד ס"שו .33
כ היאך מהני מה שמכוון זה "א, ץ מתכוון להוציא לשאין בקיאין"הש

ויש שנזהרו , ץ מכוון להוציאו"הלא אכתי אין הש, ץ"לצאת מן הש
מחמת כן שאם מסופקים באמירת יעלה ויבוא ורוצים לצאת בחזרת 

י החזן וצלילות "היכא דאפשר מצד אמירת התיבות כדינם ע[ץ "הש
ץ קודם החזרה שיכוון "שאומרים לש] מתפלל לכווןהדעת של ה

ץ צריך להתכוון "א כן שהש" שהביא י]ו"קח סק[ח "בכה' ועי. להוציאם
ח "ונראה בכה, להוציא השומעים הללו שמשלימין תפילתם על ידו

 לא נזכר כלל מזה בפוסקים ]בסימ  קכד[אמנם הנה במקומו , שהסכים לזה
לכאורה לא משמע שהוא משום דאיירו ו[, ץ שיכוון עבורו"לומר לש

 ]ד' ג סי"ח[באגרות משה ' ועי, ]ה להוציא לשאין בקיאין"במכוון בלא
ץ יודע כלל שזה משלים תפילתו על "פ שאין הש"שכתב לבאר בזה שאע

ואף [, מ מאחר ועיקר תקנת החזרה נתקנה לזה להוציא השומעים"מ, ידו
פ הנגלה "ס ע"סו, בפני עצמהד הסוד שמחוייבת "ל ע"לדברי רבינו האריז

דדי בכוונה הכללית , כ בכל גווני השומע יוצא ידי חובתו"א, ]נתקנה לזה
 .ע"וצ, בעיקר התקנה

 .ו"ח שם סקנ"כה .34

החזנים להנמיך קולם לסתור מנהג ש שכתב "וע[א "ב שם סקמ"מ .35
 .ה"ח סקנ"וכה, ]במודים

 .ח"ח שם סקנ"כה .36

 .י"ע שם ס"שו .37



  ציו� øôáé – åé éàöåî"äåçå è"î÷  נר 
 מדיני יעלה ויבוא

úæñ

‡ÚÂÓ˘Ï ÔÂÂÎÏ ‰˘˜ ÏÏÎ Í¯„·˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î Ì�Ó  .כה
˘‰ ÔÓ ÏÎ‰"ı ,ÎÂ"˙Â·È˙ ÚÈÏ·Ó Ì‡ ˘ , ¯ÂÊÁÈ˘ ·ËÂÓ ÔÎ ÏÚÂ

ÂÓˆÚ· ÏÏÙ˙ÈÂ,38‡‡ "˘‰· Ú„ÂÈ Î"‰ È‡¯ÈÓ ‡Â‰˘ ı ' ‰È·‚ÓÂ
‰ÏÈÙ˙‰ ÏÎ· Ô‚Â‰Î ˙Â·È˙‰ ÍÂ˙ÈÁ· ÂÏÂ˜ , ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈÂ

˙Â‡Â ˙Â‡ ÏÎÏ ÔÂÂÎÏ ‰ÏÂÏˆ Â˙Ú„˘.39 

Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÎ˘˘ ÈÓ ,˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ"‰¯ÊÁÏ ı , È„Î‡ .כו
Ú Â˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ"‰¯ÊÁ‰ ˙ÏÈÙ˙ È.40 

, ÂÏ˘ ˘ÁÏ‰ ˙ÏÈÙ˙· ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË˘ ı"˘ .כז
‰¯ÊÁ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ ,‡Â" ˘ÁÏ‰ ˙ÏÈÙ˙ ¯ÂÊÁÏ ˆ

·Â˘.41 

                                    
 .ו"ח סקנ"המ וכ"ב סק"מ .38

 .ח שם"כה .39

 כתב שמי שמסופק אם ]א"קז סק[ג "דהנה בפמ, ד"קכד סקנ' ח לעיל סי"כה .40
מ יוכל "מ, שאין לו תקנה להתפלל ולהתנות בנדבה, התפלל בשבת

 ]ב"קכד ס[ע "פ דברי השו"והוא ע, ץ לחזרה ויוצא מן הספק"לעלות כש
ץ "לעמוד כשס ומצא ציבור מתפללין יוכל "ץ שהגיע לביהכנ"שש

אבל . צ לחזור ולהתפלל לחש"וא, פ שלא התפלל לחש"לחזרה אע
ל אין להתפלל חזרה "פ דברי רבינו האריז"ז דע" כתב ע]ח"ש
 סק[ח "בכה

כ ובתוך רבים "ואח, מאד בפי' ורמזוהו בקרא דאודה ה[, בלא לחש
ד שהתפלל תפילת לחש אלא ששכח יעלה "ומכל מקום בנד, ]אהללנו

ולא חשיב מתפלל , ץ כדי להשלים מה שחיסר" לעלות כשיוכל, ויבוא
 .חזרה בלא לחש

ץ הטועה בתפילת לחש יוכל לסמוך על החזרה " שש]ד"קכו ס[ע "בשו' עי .41
ד "ח שם סקכ"אמנם בכה, צ לחזור להתפלל לחש מפני טורח ציבור"וא

א "וגם י, ל דתפילת הלחש והחזרה שניהם חובה"כתב דלדעת האריז
כ טוב יותר שיחזור תפילת לחש שלו "א,  חזרה בלא לחששאין להתפלל

כ קח "במש' ועי[, ץ מפני טורח ציבור"ויאמר לאחר לומר חזרת הש
אבל בשכח יעלה , ז בשאר טעויות שצריך לחזור"אמנם כ]. ע"וצ, ה"סק

דומיא דבסמוך דאם שכח , ח יוכל לסמוך על תפילת החזרה"ויבוא בר
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‡ÊÁ·"‰ Â�¯ÎÊ ¯ÓÂ‡˘Î ı ' ‰·ÂËÏ Â· Â�È˜ÂÏ¯˙ ‰˘ .כח
‰Î¯·Ï Â· Â�„˜ÙÂ ,È"ÈÒÙ‰Ï ‡Ï˘ ‡ ˙·È˙ ¯Á‡ ÔÓ‡ ˙ÈÈ�Ú· ˜

'‰·ÂËÏ ,' ˙·È˙ ¯Á‡ Â�ÚÈ ‡Ï‡'‰Î¯·Ï 'Ì‰È�˘ ÏÚ , ˘ÈÂ
ÔÈ˜ÏÂÁ.42 ¯·„ ‡ÓÚ È‡Ó ÈÊÁ ˜ÂÙÂ. 

åé éàöåîá øîåòä úøéôñ"è 

·ÂÈ È‡ˆÂÓ·"¯ÓÂÚ‰ ¯ÂÙÒÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÂ˘‡¯ Ë ,Â ÂÊ ‰ÏÈÏ .כט
¯ÓÂÚ‰ ˙ÂˆÓ Ï˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Ì‚ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â� , ‡˙ÈÈ¯·Â

¯ÓÂÚ‰ ˙·¯˜‰„ ,Â˙ÈÚ· ¯·„ Ì‰˘ ,˘�ÂÂ�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ ,
ÌÈ¯ÂÊÁÓ· ¯ÎÊ�Î. 

Á·˘Ï Â�ÈÏÚ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ¯ÂÙÒÏ Â�‚‰�Ó.43Â  ÌÈÎ¯·Ó˘ ˘È .ל
Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ¯Á‡ „ÈÓ.44 

                                                                                  
וסומך על מה שיזכיר ,  אינו חוזריעלה ויבוא בחזרה וסיים תפילתו

ז "ועפ[. ל קיל בזה" שפירש דגם לדעת רבינו האריז]ט"סקי[ש "וע, במוסף
, ץ בלחש שלו קודם שסיים תפילתו"לכאורה נראה דגם אם נזכר הש

ולא אמרינן הרי תפילתו , רשאי להמשיך עד סופה] כגון בשים שלום[
ץ "בר דדין זה דשובעיקר הד. מקולקלת ומברך שאר הברכות לבטלה

קכו [ב "סומך על החזרה נאמר גם בנזכר באמצע תפילתו כן משמע במ
, כ להמשיך תפילתו"אמנם אין משם ראיה דיוכל ג, ש היטב"ע, ]ז"סקי

 ].ל שיוכל להמשיך"ח נראה כהנ"פ בשכח ר"ועכ

אמנם מסקנת . ח שלא להפסיק"ב מר"י פ"ה בחמ"וכ, א"ח תכב סק"כה .42
ג כתב "אף שבשכנה, ר שבאבודרהם משמע להפסיק"ח בשם א"דברי כה

 .שלא להפסיק

ה מנהג "וכ ,ע שכתב אחר תפילת ערבית"פשטות דברי מרן השוכן הוא  .43
וכן הוא בנהר , ]אות סט[א "כ במעשה רב להגר"וכ, ו"ק ירושלים ת"עיה

ק "תפט ס[ח "ש בכה"והטעם בזה שלא להפסיק סדר התפלה כמ. מצרים
 .]קב

, חדא שעדיף להקדים הברכה ככל האפשר והטעם. ]ב"תפט סק[ב "ה במ"כ .44
ועוד שחוששים שמא יש מן הציבור שימהרו לצאת , ועוד משום תמימות
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, ı¯‡Ï ıÂÁ· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ,ÂÈ ‡Â‰˘"˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ Ë .לא
˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ „ÈÓ ¯ÂÙÒÈ Ì‡ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ Â˜ÏÁ� , ¯ÂÙÒÈ Â‡

¯„Ò‰ ÏÈÏ ¯Á‡Ï.45‰‡¯�Â  , „ÈÓ Í¯·Ï ‚È‰�‰Ï ÔÂÎ� ¯Â·Èˆ·˘

                                                                                  
 .וישכחו לספור

פ הסוד יש ליזהר "ע מפאנו והרב מצת שימורים שע"ז והרמ"דעת הרמ .45
, ט שני של גלויות"שלא לספור העומר קודם ליל הסדר שעושה בליל יו

ד הסוד אינו שייך אלא לאחר ענייני ליל " שענין ספירת העומר עלפי
ץ בספרו מור "אמנם היעב. ]א מעומר"פ[וכן הוא בספר חמדת ימים , הסדר

והנה @@. ש" כתב בחריפות רבה נגד דברי החמדת ימים ע]תפט[וקציעה 

 כתב ]ה"תפט סק[י "כי בברכ, א כפל דבריו בזה בכמה מספריו"מרן החיד
וסיים . ונראין דבריהם, מדקדקין כן לספור דוקא לאחר עריכת הסדרשיש 

ומה גם דקרוב , אבל מה נעשה דלפי הדין אסור לאכול עד שיספור: ז"ע
ולא ביאר אם מכח קושיא זו יש לנטות . [לודאי שישכח מלספור

 אחר שהזכיר קושייה זו ]ב"תפט סק[ובספרו מחזיק ברכה ]. מדבריהם
ונודע תפארת , ע"שבאמת כן נמצא בכתבי הרמ, כתב, י"שהקשה בברכ

, ד הסוד ניחא"שיש שיישבו דגם ע, והביא. 'גדולתו בנגלה ובנסתר וכו
אכן . אבל גם שם לא פירש בהדיא מה ההוראה למעשה. ש"ד הרש"ושכ

 אחר שהראה מקור הדברים בדברי ]'אות ב' י' ב סי"ח[בספרו חיים שאל 
פ הסוד אין שייך "שע, ם לדבריהםכתב להסכי, ע מפאנו"ז והרמ"הרמ

. ץ"ד היעב"ותמה ע', ושהוא ברור מאד וכו, לספור קודם מעשה הסדר
אבל סיים , ד הסוד ניחא"ש שנתן טעם דגם ע"כ הביא דברי הרש"ואח

ע מפאנו "ז והרמ"בסוף דבריו דדעתו במקומה עומדת לנהוג כהרמ
, ל"שהביא לכל הנ ]ח' סי[מצינו בספרו טוב עין עוד @@. והמצת שימורים

 שכתב שנהג לספור ]סימ  קכב[והוסיף שמצא בתשובת בשמים ראש 
כי הוא מגונה מאד לומר היום יום אחד , העומר אחר עריכת הסדר

ז זה "עכ, פ שגם ההיפך קשה ומר"ואע, כ לסדר סדר ליל פסח"לעומר ואח
 ג"פ שיש תשובה מרבינו קלונימוס דכל כה"ואע. זרות כפול ומגונה מאד

ז "וכתב ע. ד הבשמים ראש"עכ, מ אינו חושש לדבריו"מ, חיישינן שישכח
וכל שכן בהגלות , פ פשטן של דברים"ש ע"ז כתב הרא"א דכ"מרן החיד

ז "ועפ. פ הסוד בודאי כן יש לנהוג"ש דע"ע והרנ"ז והרמ"נגלות דברי הרמ
לספור רק לאחר , א בידי השואל שהיה נוהג כן מתחילה"החזיק מרן החיד

א שבודאי "כתב שם מרן החיד, ולענין החשש שמא ישכח. כת הסדרערי
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˙È·¯Ú ‰ÏÈÙ˙ ¯Á‡.46 

                                                                                  
שיזכירוהו ואז ילך ' צריך לעשות לעצמו סימן וגם יצווה לבני ביתו וכדו

לעשות כדברי המקובלים ,  בקצרה]ל"פ[כ גם בספרו לב דוד "וכ. ['בטח וכו
באמת ספר חיים שאל וספר טוב עין הם משנה והנה @@]. הראשונים

, י"ר הזכיר לברכ"שבמחב, כדמוכח מתוך הדברים, א"רן החידאחרונה דמ
, ר ולחיים שאל"ובספר טוב עין הזכיר למחב, ר"ובחיים שאל הזכיר למחב

כדברי המקובלים , א למעשה"ומבואר שכן נהג והנהיג מרן החיד
: ל" כתב וז]א"ב ע"ד! ל[ש בנהר שלום "מרן הרשאמנם @@. הראשונים

אחר ערבית כשאר  ודאי צריך לאומרה ,ל"חווענין ברכת העומר לבני 
כי מצות ספירת  ,ל"כי אין לה שייכות עם הסדר בלילה זו לבני חו ,לילות

ל הוא "והסדר בלילה זו לבני חו', העומר היא מצות עשה דאורייתא וכו
והיינו דמצוות דאורייתא ומצוות דרבנן יש להם [', ממצות דרבנן שהם וכו

 אין קלקול בסדרי התיקונים אם מקדים ספירת ועל כן, בחינות שונות' ב
ל ברכת "ולפיכך צ]. העומר דאורייתא לסדר ליל פסח שהוא מדרבנן

שאם  ,ולא יאחרנה עד אחר הסדר, ט שני"העומר תיכף אחר ערבית דיו
לפיכך צריך להזהר מאד ', יאחרנה הרי גורם לתת אחיזת לחיצונים וכו
. ש קצת המקובלים"סדר כמלאמרה אחר ערבית ולא יאחרנה עד אחר ה

דהלא גם מצות ספירת העומר , ע בדברי קדשו"ילולכאורה @@. כ"ע
, ת"פ שעיקרה ושרשה מה"ואע, ז לרוב הפוסקים אינה אלא מדרבנן"בזה

, אף שהם מדרבנן, ט שני של גלויות"מ גם מצוות ליל הסדר בליל יו"מ
ש "רשל לה"ואם ס. ט ראשון שהוא דאורייתא"מ עיקרם ושרשם ביו"מ

כ עדיין אינו "א, ת"ם ודעימיה דמצות ספירת העומר מה"כדעת הרמב
ואפשר דמשום כן לא ניחא . ז מדרבנן"פ דמצוותה בזה"יישוב לדעת רוה

 .ש"א בדברי הרש"ליה למרן החיד

הנה בדברי המקובלים הראשונים מבואר שלא כתבו כן אלא למי שבאו  .46
בל לשאר הציבור גם א, ]ש"ואפילו בזה פליג מרן הרש[', בסוד ה

ובודאי שבציבור גדול יש לחוש שחלקם , לדבריהם אין לאחר הספירה
א הביא מתשובת בשמים ראש שנהג "ואמנם מרן החיד. ישכחו מלספור

ונקט שהוא הנהגת , ד הפשט"לאחר הספירה אחר עריכת הסדר גם ע
מ "מ, פ שהאחרונים הרבו להביאו"אבל כבר נודע שאע, ש עצמו"הרא

 בשם תשובת ]ד"עה סק' סי[מ "ת חו"בפ' עי, ש"זה שאינו מדברי הראפקפקו ב
 אחר שהביא הרבה ]ט' סו! סי[א בספרו טוב עין "וגם מרן החיד, בית אפרים
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Á˜È ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ‰ÏÈÏ· ÏÂ„‚ „ÂÒÂ ‰ÏÂ‚Ò  .לב
ÁÏÓ ËÚÓ Â„È· ,ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÓÊÓ ÂÈÏÚ ‡¯˜ÈÂ , ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘

ÂÎÂ È˙ÁÓ˘ ,'Ï˜ ¯ÂÓÊÓÂ"ÂÎÂ È·Ï ‰·‚ ‡Ï ‡ ,'Ï˜ ¯ÂÓÊÓÂ" ‚
ÂÎÂ ·ÂË ‰Ó ‰�‰ ,'Á‡Â" ¯ÓÂÚ‰ ˙˘¯Ù ‡¯˜È Î] ·Â˙ÎÎ

ÌÈ¯ÂÊÁÓ·[ ,Á‡ ¯Ó‡ÈÂ"ÂÊ ‰ÏÈÙ˙ Î :ÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È‰ ÍÈ�Ù '
Â‡"Í˙¯Â˙· Â�˙ÈÂÈˆ ¯˘‡ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂÎÊ· ‡ , ˙ÂÎÊ·Â

 ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÂÓÊÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ¯Â‰Ë‰Â ÌÈ˘Â„˜‰ ÍÈ˙ÂÓ˘
˙Â·È˙ ÈÙÂÒÂ ˙Â·È˙ È˘‡¯Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ , Â�È˙Â·‡ ˙ÂÎÊ·Â

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÌÈ˘Â„˜‰ , ÈÓ˘Ï ÈÏ ÁÏÓ‰ ‰Ê ‰È‰È˘
]˙È�ÂÏÙ Ô· È�ÂÏÙ ,‰ˆ¯È˘ ÈÓ Ì˘Ï Â‡[ , ˙‡ ‡˘È˘ ÈÓ ÏÎÏÂ

ÁÏÓ‰ÂÈÏÚ ‰Ê‰  , ÔÈÚÓÂ ‰Ù‚ÓÓÂ ¯·„Ó ‰�ÈˆÂ Ô‚ÓÏ ÂÏ ‰È‰È
Ú¯ ¯·„ ÏÎÓÂ Ú¯‰ ,ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ÔÓ‡ .Á‡Â"Â„È· ÁÏÓ‰ Ô˙È Î ,

¯ÓÂÚ‰ ¯ÂÙÒÈÂ ,‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ ÏÎ· ‰˘ÚÈ ÔÎÂ . ÌÈ˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÂ
ı¯‡‰ ÏÚ ÁÏÓ‰ ,‰Î¯·‰ ˙Ú˘· Â„È· ‰È‰È˘Â ,Á‡Â" ‰Ê ‰È‰È Î

Ú¯‰ ÔÈÚÏ ‰·¯‰ Ï‚ÂÒÓ ,È˜ÙÂ ‰ÁÓÂÓ ÚÈÓ˜ ÂÓÎ ÏÈÚÂÈÂÚ.47  

                                                                                  
 כתב ]'ריש מערכת ב[ובספרו ועד לחכמים , מדבריו כתב ששמע מפקפקין בו

ך עליו ועל כן אין לסמו', שיש אומרים שהמעתיק הראשון הוסיף וגרע וכו
 נראה ]יא' ליקוטי
 סי[אמנם בספרו מראית העין . [אם לא אחר הבדיקה

גם ' וע]. ש"ע, ל"מכח עדות אביו של המו, א מזה"שחזר בו מרן החיד
' ח סי"או[כ "וקראו ג, ובזה נזדייף ספר בשמים ראש:  שכתב]ד שכו"יו[ס "בחת

בשלמי ציבור כ "ועיין ג. ש"ע, ש"ש במקום כתבי הרא" כזבי הרא]קנד
לאחר הספירה עד אחר עריכת [ע מפאנו "שכתב שלא לנהוג כדברי הרמ

כ נמצא בחבורה והשמש קורא ומזכיר לכל ענין ספירת "אא] הסדר
ט שני מוטב שיאמרו "ל ביו"דבני חו, ה במחזור בית הבחירה"וכ. העומר

 .ספירת העומר מיד אחר ערבית

, ל מארם צובה"ברהם חמווי זעד כאן מלשון מחזור בית הבחירה לרבי א .47
 .וכן נהגו גם בקהילות המערב ועוד
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‡ÂÈ È‡ˆÂÓ"·Ó Ë„Ù˙· ÔÈÏÈÈ ‰ÏÂÒÂÎ‰ ÏÚ, Â ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ· .לג
ÌÈÓ˘·‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯�‰ ÏÚ ‡Ï.48 ÂÈ· ÔÈ¯˙ÂÓ È¯‰˘" ˙˜Ï„‰· Ë

 ¯�‰]‰�ÎÂÓ ˘‡Ó[ ,ÂÈ· ÔÈ‡ Ì‚Â" ÂÎ¯ËˆÈ˘ ‰¯È˙È ‰Ó˘� Ë
ÂÈ È‡ˆÂÓ· ÌÈÓ˘·‰ ÏÚ Í¯·Ï"‰·È˘‰Ï È„Î Ë . ÔÎÂ ÔÈ‡

ÈÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â ‡È·�‰ Â‰ÈÏ‡ ÔÈ¯ÈÎÊÓÍÏ Ô˙.49 

 �ÂÈ È‡ˆÂÓ· ÏÈ„·‰ ‡Ï˘ ÈÓ"Ë, È˙Ó „Ú ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ .לד
‰Ï„·‰ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ ,˘ ¯˜ÈÚ‰Â‡È ‰˙Â‡· ˜¯ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ Ô

„·Ï· ‰ÏÈÏ ,˘ ˙·˘ È‡ˆÂÓ ˙Ï„·‰Î ‰�È‡Â „Ú ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ
‚ ÌÂÈ'.50ÂÈ¯Á‡˘ ÌÂÈ‰ ÛÂÒ „Ú ÏÈ„·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ê�Î˘‡ È�·Â .51 

äåç úåìéôú éðéãî"î 

 ,ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰Ï‡¯˘È ı¯˘ È‡‰ÂÁ· ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈÁÈ�Ó Ô"Ó ·‡ .לה
Ú"Ù˙Ú„ ‰ÂÊ‰ " ˜‰ Â�È·¯ÂÊÈ¯‡"Ï,52‰Ê· ‰�˘Ó˘ ÈÓ ÔÈ‡Â . 

ÌÁÈ�‰Ï Â‚‰�˘ ˙Âˆ¯‡· Ì‚Â ,‡Ï Â‡·˘ÎÏ‡¯˘È ı¯ ÂÓÈÈ˜ 
˜ÂÈ‡ ‚‰�Ó Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·Ï‡¯˘È ı¯‰Ê·  ,ÓÎÂ"Â˘‰ Ô¯Ó ˘"Ú,53 
˘‰ÂÁ·" ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�‰Ï ¯ÂÒ‡ Ó Ì‚˘ ÈÙÏ˙Â‡ Ì‰ , ˙Ú„ ÔÎÂ

¯‚‰"‡.54 

                                    
 .ע תצא"שו .48

 תצא' ח סי"כה .49

 .טואות ח "ג פי"צ ח" אול,אות כגב ויצא "ח ש"בא .50

 .ז"ב שם סקט" מ,ו"רצט ס' ח בגליון סי"א או"רע .51

 .ח לא"י או"הובא בב .52

 .לא' סי .53

 .ד"סק .54
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 �ÓÈÂ˙Ï ¯ÂÓÊÓ ¯ÓÂÏ Â�‰ÂÁ· ‰„"Ó.55‰‚ .לו

 ‡ÂÁ ÈÓÈ" Ó]ÂÈÂ"ÔÂ¯Á‡ Ë[ ‡Ï·Â ‚ÂÏÈ„· ÏÏ‰ ÌÈ¯ÓÂ‰· .לז
ÛÂÒÂ ‰ÏÁ˙ ‰Î¯· . ÏÎ· ÏÏ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‚ ˙ÂÎÂÒ·˘ ¯·„‰ ÌÚËÂ

ÔÈ‚Ï„Ó ÁÒÙ·Â ÌÂÈ , Ì„Â˜ ÌÂÈÓ ˜ÂÏÁ ÌÂÈ ÏÎ ˙ÂÎÂÒ·˘ ÌÂ˘Ó
ÂÈ˙Â�·¯Â˜· ,‡˘Ó" ÌÂÈÏ ÌÈÂ˘ ÂÈ˙Â�·¯˜ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ÁÒÙ· Î

‰Ì„Â˜.56 ÌÂÈ·„ ÌÂ˘Ó „ÂÚÂ  ÈÚÈ·˘Ú·Ë ÁÒÙ Ï˘ÌÈ¯ˆÓ‰ Â ,
 ·È˙ÎÂ·ÁÓ˘˙ Ï‡ Í·ÈÂ‡ ÏÂÙ� ,˘ ÂÓÎÂ·˜‰ Ì‰Ï ¯Ó‡"‰ 

ÌÈÎ‡ÏÓÏ:‰¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì˙‡Â ÌÈ· ÌÈÚ·ÂË È„È ‰˘ÚÓ  , ÔÂÈÎÂ
ÂÈ·˘" Ë ÔÂ¯Á‡ ÔÈ‡ÏÏ‰‰ ÌÈ¯ÓÂ‚ , Ì‚ÂÁ·‰" ÓÌÈ¯ÓÂ‚ ÔÈ‡ ,

˘ Â¯Ó‡È ‡Ï˘‰ÂÁ ÈÓÈ" ÓÈÙÈ„ÚÌÂÈÓ "Ë, ÏÊÏÊÏ Â‡Â·ÈÂ 
ÂÈ·"Ë.57„ÂÚÂ , ÔÈ‡ ÁÒÙ·˘ÂÈ· ˜¯ ‰ˆÓ ·ÂÈÁ"ÔÂ˘‡¯ Ë, 

‡˘Ó"·ÈÈÁ ˙ÂÎÂÒ· ÎÌÈÓÈ‰ ÏÎ ·ÏÂÏÂ ‰ÎÂÒ· ÌÈ. 

·Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÏ‰‰ ¯Á‡ , ÔÎÂ· ˘È˘ ÌÂÈ ÏÎ Â .לח
Ò ˙‡ˆÂ‰ Ì„Â˜ Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙"˙. 

Ò ˙‡ˆÂ‰Ï ÏÎÈ‰‰ ÔÈÁ˙ÂÙ ˘È„˜‰ ¯Á‡"˙ ,‰ÂÁ ÈÓÈ·Â" Ó .לט
‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â� ,ÛÒÂÓ Â· ˘È˘ ÈÙÏ.58  

                                    
 .נתבאר בטעם הדבר בזהועיין לעיל בדיני ערב פסח מה ש .55

 .ערכין י .56

 .י"ב .57

א שאין "ח שהביא מדברי מרן החיד"ג סוד ישרים ס"ברב פעלים ח' עי .58
והאריך שם לומר שאין חסרון לאומרו גם , אומרים אותו אלא בשבת

אין נוהגין לאומרו בימי , א"אלא שכיון שכן כתב מרן החיד, בימות החול
מפני ר לימנע מלאומרו בחול מ כתב שאפשר שטעם הדב"ומ. החול

ודבר זה מורה על יום שיש , "בריך כתרך ואתרך"שאומר בתחלת הבקשה 
ט שאומרים בו מוסף שיש בו "והוא שבת ויו, בו הארה גדולה של כתר

. ד"עכ. ח שיש במוסף קדושת כתר אומרים אותו"ז בר"ולפ, קדושת כתר
 . חשש מלאומרומ שיש בו מוסף וקדושת כתר אין"ז נראה שגם בחוה"ולפ
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˜¯ÌÈ¯ÙÒ È�˘ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ,È‡¯Â˜ ÔÂ˘‡¯· Ì ‰˘Ï˘ ÌÈ‡Â .מ
ÁÒÙ‰ ˙ÂÈ˘¯Ù· ,Ò ¯Á‡ ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â"ÔÂ˘‡¯ ˙ .

Â ‰ÏÂÚ‰Ò· ‡¯Â˜ ÈÚÈ·¯‰" ˙˘¯Ù·˘ ÛÒÂÓ ˙Â�·¯˜· È�˘ ˙
ÒÁ�Ù, ÏÈÁ˙ÓÂ Ó'Ì˙·¯˜‰Â'ÂÎÂ  ' ÛÂÒ „Ú‰‡˜ÒÈÙ. ˙‡È¯˜Â 

‚Á‰ ÈÓÈ ÏÎ· ‰�˙˘˙ ‡Ï ÈÚÈ·¯‰. 

, ˜„˘, ˙ÁÒÙ‰ ÈÓÈ Ï˘ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ¯„Ò:˘Ó Í ,‡¯Â .מא
‡ÙÒÎ· ,ÏÒÙ ,„Ó··‡¯ ,ÁÏ˘ ,Â·‡¯Î. ÌÂÈ·˘ Â�ÈÈ‰Â  ÔÂ˘‡¯
 ÔÈ¯Â˜Ô‡ˆ ÌÎÏ ÂÁ˜Â ÂÎ˘Ó, ·ÂÈ�˘ ÌÂÈ ÊÚ Â‡ ·˘Î Â‡ ¯Â˘ ,

 È˘ÈÏ˘·Â¯ÂÎ· ÏÎ ÈÏ ˘„˜ , ÈÚÈ·¯·Â‰ÂÏ˙ ÛÒÎ Ì‡ , È˘ÈÓÁ·Â
 ˙ÂÁÂÏ È�˘ ÍÏ ÏÒÙÌÈ�·‡ , È˘È˘·ÂÂÎÂ ¯·„ÈÂ ' È�ÈÒ ¯·„Ó·

�· Â˘ÚÈÂ Ï‡¯˘È ÈÂ„ÚÂÓ· ÁÒÙ‰ ˙‡ , ÈÚÈ·˘·ÂÙ ' ÁÏ˘·
‰ È�‡ ÈÎ „Ú ‰˙ÏÈÁ˙Ó '‡ÙÂ¯Í , È�ÈÓ˘·Â]ÂÈ·" ˙ÂÈÂÏ‚ È�˘ Ë

ÂÁ·"Ï [ÔÈ¯Â˜„ÏÂÈ ¯˘‡ ¯ÂÎ·‰ ÏÎ . ‡Ï‡ ‰�˙˘È ‡Ï ¯„Ò‰ ‰ÊÂ 
È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ÏÁ˘Î , ˙·˘ ÌÂÈ· Ê‡˘

Ù ‡¯Â˜ ÁÒÙ Ï˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ ‡Â‰˘˙˘¯ ÈÏ‡ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ‰‡¯ 
ÍÏ ÏÒÙ ,ÔÂ˘‡¯ ÈÓÈ·Â,È�˘ , ÂÈ˘ÈÏ˘,¯Â˜ ÔÈ :˘„˜,‡ÙÒÎ· , 
‡¯·„Ó·.59 

˜ÌÚË˜˙‡È¯ÂÈ˘¯Ù ÂÏ‡ ˙ , ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·˘ ÈÙÏ ÏÚ ÌÈ‡¯Â  .מב
ÁÒÙ Ô·¯˜ È�È�Ú ,Â ÌÂÈ·‰ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙˘¯Ù Â· ˘È È�˘

ÌÂÈ‰ ˙Â�ÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó˘ ,·Â ÔÈ‡¯Â˜ ÈÚÈ·˘Ù ' ÁÏ˘· ‰¯Ó‡�˘
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÓÊ· ÌÂÈ· Â· , ¯„ÒÎ ÌÈ‡¯Â˜ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ¯‡˘Â

ÁÒÙ Ï˘ Â�È�ÚÓ Ì‰· ˘ÈÂ ‰¯Â˙· Ì˙·È˙Î.60 

 È„˜ ÈˆÁ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÈÚÈ·¯‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡. ËÂ˘Ù‰ ‚‰�Ó‰Â˘ .מג

                                    
 .תץ' ע סי"בשו' עי .59

 .א"ח סקל"בכה' ועי, מגילהבן "הרכ "כ .60
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‡�„ ˙Ó„˜Ó ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙ÂÏÈ‰˜· , ¯‡˘ ¯„Ò· ÔÈÎÈ˘ÓÓ˘
ÔÂÈˆÏ ‡·Â È¯˘‡ ‰ÏÈÙ˙‰ ,Ò‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ Ì‰È¯Á‡Â"ÏÎÈ‰Ï ˙.61 

                                    
ב "פי[ם " והרמב]סדר שני וחמישי[הנה לענין ימי חול כתבו רב עמרם גאון  .61

ת קודם אשרי ובא " שמחזירין הס]רלא' סי[ והמחזור ויטרי ]ב"מתפילה הכ
 ]כז' סדר שני וחמישי סי[ והאורחות חיים ]'כ' סי[ והכלבו ]קמט' סי[והטור . לציון

ת קודם אשרי ובא לציון או "הביאו בזה שני מנהגים אם מחזירין הס
 ]נתיב ח' שער התפילה דר# ד[ והאוהל מועד ]ת"דיני קריה[והאבודרהם . לאחריה

ע "וכן הוא דעת מרן השו. ת לאחר אשרי ובא לציון"כתבו שמחזירין הס
 ]קמט' סי[י "ה בדבריו בב"וכ. א"מוכח שם בהגהת הרמ כד]ג"כה סי' סי[

וכן נהגו בימי רבינו . ש" ע]א"סק[א "כמבואר שם במג, ]א"ש
 ס[ע "ובשו
, ד"ד! טו ע, דקדיש' דרוש א[כ "כדמוכח בשעה, ס שהתפלל בו"ל ובביהכנ"האריז
וכמו  []א"פ, ת"שער קריאת ס[ובפרי עץ חיים , ]ד"ד! נא ע, מעלינו לשבח' ודרוש א

ה בסידור "וכ]. ב"עש, שהארכנו לברר בקונטרס נר ציון להלכות פורים
שנדפסו פסוקי יהללוך לאחר , ]ב"ה ע"ד! צ[ש ויטאל "חמדת ישראל למהר

מסכת יו
 שני [ע בספר משנת חסידים "וע. [קדיש תתקבל שלאחר ובא לציון
, כ"ורות שאחוכן נהגו גם בד]. ד הסוד" שכתב ביאור הדבר ע]י"ה ה"פ

 ובארץ חיים סתהון ,]יב אות יט' סי, לרבי אברה
 אדאדי[ש בספר השומר אמת "כמ
 שכן הוא מנהג רוב בתי הכנסת של ]קמט' סי[ע בנתיבי עם " וע].א"קמט ס' סי[

ק בית יעקב "וכן נהגו בק. ת לאחר ובא לציון"שמחזירין הס, הספרדים
ת לאחר אמירת אשרי ובא "ר הסלהחזי, ל"א מאני זצ"בחברון בראשות ר

ש "ע, ומיהו יש חילוק קצת ביניהם לענין זמן אמירת הקדיש. [לציון
כגון , ימים שיש בהם מוסףולענין @@]. בדברינו בנר ציון לחודש אדר

 ומנהגי ]תמא' סי[י " וסידור רש]ח"סדר ר[כתבו רב עמרם גאון , מ"ח וחוה"ר
. קודם אשרי ובא לציון, ת מיד"חזירין הס שמ]וחג הסוכות, חודש טבת[טירנא 

ת לאחר אשרי " כתב שמחזירין הס]קצז' מ עמ"הלכות חוה[ץ גיאות "אמנם הרי
 ]תכג' סי[ה בטור "וכ. ]142' עמ[מנהג מרשילייאה ' ה בס"וכ, ובא לציון

' שלא הביאו שם ב, ח"לענין ר, ]ב' סי, ח"ר' הל[ ובאורחות חיים ]מג' סי[ובכלבו 
ת לאחר "אלא כתבו רק שמחזירין הס, כמו שכתבו בימי החול, מנהגים

ש "כי מ,  לא מצאנו גילוי בזה]ל"הנ[ם "ובדברי הרמב. [אשרי ובא לציון
פירש בהדיא שהוא , להחזיר מיד אחר הקריאה קודם אשרי ובא לציון

, ]מ"ח וחוה"כגון ר[ובימים שיש בהם מוסף , בימים שאין בהם מוסף
]. לא הזכיר כלל זמן אמירת אשרי ובא לציון, ]כ"ש
 ה[בריו שהזכירם בד

ח "ת בר"להחזיר הס, ל"ס שאצל רבינו האריז"וכן היה המנהג בביהכנ
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ח "שער ר[ל שם "וז, ח"ש בפרי עץ חיים לענין ר"כמ, לאחר אשרי ובא לציון


ל לא היה מסיר התפילין עד שיגמרו כל הקדיש "והרב ז: ]ג"פ, חנוכה ופורי
, ואחר כך חולץ תפילין, אחר חזרת ספר תורה בהיכל קודם מוסףשל

 הביא כן בשם ]ח"כה סק' סי[ר "א במחב"ומרן החיד. ל"עכ. מוסףוהתפלל 
 ]'אות ל' ג' סי[ ובקשר גודל ]'א' א סי"ח[כ בספרו חיים שאל "וכ, ונותוהכספר 

ורה ע מפאנו שה"ר סתר מזה דברי הרמ"ושם במחב. ל"בשם רבינו האריז
ש "וגם דלא כמ[, ש"ע, לחולצן אחר שחרית ולא לאחר קדושת ובא לציון

א אזולאי לחולצן מיד אחר קדיש " בשם זקנו מהר]א"ש
 סקי[י "בברכ
ל נהגו "דאצל רבינו האריז, ומבואר מזה בהדיא]. תתקבל שאחר ההלל

ומיד לאחר הקדיש , שאמרו אשרי ובא לציון" לאחר"ח "ת בר"להחזיר הס
כ נקרא "ולכן ג[, ת חלצו התפילין והתפללו מוסף מיד"רת סשל החז
, א"וכן פשיטא ליה למרן החיד"]. ת"קדיש שלאחר החזרת ס"הקדיש 

ל "זוכתבו בשם הארי: ל" וז]ב"כה סקכ' סי[ת "וכבר דקדק כן בשע. ל"וכנ
והיינו כפי מנהגם " ,ת שבהיכל"אחר קדיש של חזרת ס] לחלוץ התפילין[

 וכן ,ש" תכג עמן כמבואר בסי," אשרי ובא לציוןת אחר"להחזיר הס
 הביא דלמנהגם שמכניסין תיכף אחר ]ט"ש
 סקנ[ב "ובמ. [ל"עכ. נוהגים

' שנה שניה פ[ח "גם בבא' ועי]. יחלצם אחר הקדיש שקודם מוסף, הקריאה
אחר קדיש של , צריך לחלוץ התפילין קודם מוסף: ל" שכתב וז]ויקרא אות יז

. ל"י ז"כי כן הוא מנהג רבינו האר, שקודם תפילת מוסףחזרת ספר תורה 
, ת וסמוך לתפילת מוסף"שהקדיש היה נאמר אחר חזרת ס, ומבואר. כ"ע

דאשרי ובא לציון נאמרו קודם , ומוכח, ובו בזמן שבנתים חלצו התפילין
ח "ת בר"שמחזירין הס, ק הספרדים"וכן הוא מנהג פשוט בק. ת"חזרת ס

וכמו בשאר ימות החול שאין מחזירין , א לציוןמ לאחר אשרי וב"ובחוה
 ]קנב' עמ, ב"ליוורנו תרכ[ה בסידור בית עובד "וכ, אותו מיד לאחר הקריאה

ץ לענין "ה בספר דרך אר"וכ, ח" לענין ר]�"ליוורנו תר[ובסידור עולת תמיד 
ת מיד "פ שבימי החול נהגו להחזיר הס"שאע, ]עו' עמ[מנהג ארם צובה 

פ סדר " ע]ת אות ב"דיני הוצאת ס[ץ שם "ש בדרך אר"כמ[, אהלאחר הקרי
 שכן נהגו ]קמט' סי[ה בנתיבי עם "וכ, ל"ר יצחק שחיבר ז"סליחות מהר

וכן נהגו בבתי הכנסת , צ ואגפיה"בבתי הכנסת הירושלמים של בני אר
לענין ימים שיש בהם , מ"מ, ]ט ידיד ואחרים"ר יו"צ שהתפללו שם ח"באר

המנהג , ואמנם. ת עד לאחר אשרי ובא לציון"ו החזרת הסאיחר, מוסף
הקדום היה שבימים שיש מוסף לא היו אומרים כלל בית יעקב ושיר של 

, ל"כ בסידור בית עובד הנ"וכדמוכח ג, ץ"וכמבואר שם בדרך אר, יום
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כי תשא [וכמבואר בדבריו , ח"פ הבא"כ נשתנה המנהג לאומרו ע"אמנם אח

 .ת עד לאחר בית יעקב ושיר של יום"החזרת הסואז איחרו , ]אות יז

ביום שיש בו : ל" כתב וז]מנהגי בית אל אות כב, ש"לנכד הרש[בספר דברי שלום  .62
ת למקומו ואומרים "אחר קדיש של הקריאה מחזירין הס, ת"קריאת ס

וכן הוא מנהג בית אל : ל" וז]ב"קלה סק' סי[ח "והובא בכה. אשרי ובא לציון
ת "ף אחר הקריאה קודם אשרי ובא לציון מחזירין הסץ שתיכ"יכב

. ל"עכ. ט אחר אשרי"רק בשבת ויו, מ"ח בין חוה"בין בחול בין ר, למקומו
כי זה לשונו , ל"פ דעת רבינו האריז"ח שכן הוא ע"וכתב שם הכה

והנה הארה זו אינה נשארה כך רק : ]א"ט ע"דמ, מקריאת התורה' דרוש ב[כ "בשעה
 ולכן תיכף אחר , חוזרין ומתעלמין בפנים כמתחילהכ" ואח,לפי שעה

. כ"ע. יכל ומחזירין אותו למקומו תוך ההההקריאה סוגרין הספר תור
ה "שכ, ת מיד"א שמחזירין הס"ד הרמ" ע]ג"כה סקצ' סי[ח "כ עוד הכה"וכ

גם בסידור חסד לאברהם טובייאנה ' ועי. ת מיד"כ להחזיר הס"בשעה
, ת לאחר קדיש שאחר הקריאה"ירין הסי כתב שמחז"פ החמ"שנערך ע

דהנה כבר הובא לעיל , איברא@@. ויכוון שמתעלמים האורות למקומם
ס שהתפלל "שבביהכנ, אשר עולה ממנו בבירור, כ"בשעהו "חמהרלשון 

ת בימות החול לאחר אמירת "היו נוהגין להחזיר הס, ל"בו רבינו האריז
ח "כ בפע" וכן ממש.ולא לפניהם מיד אחר הקריאה, אשרי ובא לציון

ת "כ היו נוהגין להחזיר הס"ח ג"ח מוכח שבר"א לענין ר"ובמרן החיד
ח "ז דלא כמנהג בית אל שגם בר"וכ. לאחר אמירת אשרי ובא לציון

ח "ע לדעת הכה"ילעוד @@. ת לפני אמירת אשרי ובא לציון"החזירו הס
ד אחר ת מי"ט גם לדידהו אין מחזירין הס"דהנה בשבת ויו, ומנהג בית אל

ט האורות "ואם נימא דגם בשבת ויו, אלא לאחר אמירת אשרי, קריאתו
, י קריאת התורה מסתלקין ונעלמים מיד בסיום הקריאה"היוצאין ע

כ גם אז היה "א, ]ל חילוק בזה"ולכאורה לא שמענו מדברי רבינו האריז[
ועיין בקונטרס נר . [ולא לעכבו אחר אמירת אשרי, ת מיד"נכון להחזיר הס

 מה שנתבאר בזה לענין זמן החזרת ]בדיני יו
 הפורי
[ון להלכות פורים צי
כ "ו בשעה"ש מהרח"דמ, ז"נראה מכואשר @@]. ת ביום הפורים"הס

" תיכף"באמת תיבת , ת ומחזירין אותו"שתיכף אחר הקריאה סוגרין הס
אין הכרח להחזירו , אבל לענין החזרתו, ת"לא קאי אלא לענין סגירת הס
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 ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ·˜ÚÈ ˙È·Â Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ¯Á‡,63 .מד
 ÁÒÂ�‰ Â· ÔÈÓÈÈÒÓ ÔÈ‡Â"È˘‰ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÂÏ‰ ÂÈ‰˘ ¯

ÔÎÂ„‰."64Ò ˙¯ÊÁ ¯Á‡Â "ÌÈÏ‚¯ ˘Ï˘ Ï˘ ÛÒÂÓ ÔÈÏÏÙ˙Ó ˙. 

                                                                                  
ח "וכעין לשון הבא, ר עשו רמז להסתלקות האורות בסגירתושכב, מיד

פ "ע, א מאני"ל לר"שבודאי כן ס, ועיין לעיל. ש" ע]תולדות אות טז' שנה שניה פ[
א "ה שליט"וכן פירש הגרימ, ]ב אות יח"פ[ש במנהגי בית יעקב בחברון "מ

א ל, י אשר בידינו"ש כת"שבכמה סידורי הרש, ש עוד"וע. בהערותיו לשם
ש "פ שבסידור הרש"ואע, ת להיכל"נמצא שום גילוי מתי מחזירין הס

אין מזה , ת קודם אשרי ובא לציון" סידרו החזרת ס]ב ד! קלה"ח[הנדפס 
. כי אפשר שהמדפיסים סידרו כן מדעתם, ש"הכרח שכן היתה דעת הרש

ת "ו שיש לסגור הס"ש מהרח"דמ, א מאני נקט"דמהר, גם לכאורה אפשר
היינו שלא לאחר ולעכב הכנסתו עד לאחר סיום , יכףולהכניסו ת

, ]ס"ת בביהכנ"וכמו שהיה המנהג הקדום במקום שאין תיבה לס[, התפילה
אבל לעולם מה שמאחרין אותו עד לאחר אשרי ובא לציון אין בזה 

דמאי דמוכח בדברי , ל"צ, ח"חסידי בית אל והכהולדעת @@. חסרון
חול אשרי ובא לציון לפני החזרת ו שהיו נוהגין לומר בכל יום "מהרח

לומר אשרי ובא לציון לפני , ח"וכן מאי דמוכח שכן נהגו בר, ת"הס
ל עצמו שכן ראוי "אינו הכרח שכן היתה דעת רבינו האריז, ת"החזרת ס

ל "ס שהתפלל בו רבינו האריז"אלא שכן נהגו בפועל באותו ביהכנ, לנהוג
ל עמד עמהם בזמן "אריזל הביא רק שרבינו ה"ו ז"ומהרח, באותו הזמן
נ "אבל אה, וחלץ התפילין בזמן שבין הקדיש למוסף, ל"שעמדו וכנ

בין , ת מיד לאחר הקריאה"יש להחזיר הס, ל עצמו"דלדעת רבינו האריז
ל "שלדעת רבינו האריז, ו בזה"ומה שלא העיר מהרח. ח"בימי חול ובין בר

בתפילה לפי שעתה אינו בא לבאר סדר הדברים , סדר הדברים שונה
שאלו הם , או ענין חליצת התפילין, אלא רק ענין העמידה בקדיש

ולא סדר , ל"ו להוכיח ממעשיו של רבינו האריז"הענינים שרצה מהרח
 . ודוחק. התפילה

כבר נזכר לעיל שהמנהג הקדום היה שאין אומרים אומם בימים שיש  .63
דבריו ב' עי. ח לאומרם"פ הבא"כ נשתנה המנהג ע"אמנם אח, בהם מוסף

 .כי תשא אות יז' פ

 .ח שם"בא .64
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, ‡Á‰ Ï˘ ¯ÂÓÊÓ ¯ÓÂÏ ÔÈ‚‰Â� Ï·˜˙˙ ˘È„˜Â ÛÒÂÓ ¯Á‚ .מה
‡ÓÏ˘ ‡‰È ˘È„˜ ÂÈ¯Á‡Â ,Á‡Â" ˘È„˜Â ˙¯ÂË˜‰ ÌÂËÈÙÂ ‰Â˜ Î
Á·˘Ï Â�ÈÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ . 

äåç éîé éðéãî"î 

 ‡È˙È ‰˘Â„˜Â ‰ÁÓ˘ Ì‰· ÌÈ‚‰Â� „ÚÂÓ‰ ÈÓÈ ,ÏÎÂ „Á¯‰ .מו
‚Á‰ ˙ÁÓ˘Â ‰¯Â˙Ï ÌÈ�ÓÊ ÚÂ·˜Ï ¯‰Ê� . ··ÒÏÓ ÂÚ�ÓÈÂ

˙Â·ÂÁ¯·Â ÌÈ˜ÂÂ˘·.65 

                                    
אבא בר ממל אלו היה ר " בשם הירושלמי דא]ה ולכ "תקנג ד' סי[ל "בבה' עי .65

 אלא כדי שיהא אסרומ כלום "בחוה מלאכהמי שיתמנה עמי הייתי מתיר 
, אוכלין ושותין ושמחין ועוסקין בתורה וכדון אינון אוכלין ושותין ופוחזין

הימים שבין : ל"שכתב וז ]סדר ספירת העומר[ר סדר היום בספעוד ' ועי. כ"ע
מפני שהן חול , והטעם, ראשון של פסח ליום אחרון נקראין חול המועד

ולכן אין לאדם  ,לגבי ראשון ושביעי אבל לגבי שאר ימים מועד איקרו
ולא התירו כי אם דבר האבד  ,לעסוק בשום מלאכה לא גדולה ולא קטנה

 ולא יאמר אדם כיון שאיני יכול לעשות בהם ,ושיהיה נקל לעשותו
כי אין זה כוונת הימים טובים , מלאכה אוכל ואשתה ואטייל ואשמח בהם

, והמועדים חלילה להאמין זה והפתאים והסכלים לבם נוטה לסכלות זה
לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיהיו פנויים , אבל האמת

ה ובלי מחשבה והם ימי רצון מעסקם ומלאכתם ויעסקו בתורה בלי טרד
לכן אין לאדם לאבד אותם במאכל ומשתה ושינה , ומוצלחים בלמודים

וטיול אלא כל אחד יעמוד במקומו המיוחד לו ויעסוק במה שחננו האל 
בעלי גמרא , בעלי משנה במשנה, בעלי מקרא במקרא, יתברך ויתעלה

וטעמים ולא מפני זה תענה נפשו אלא יאכל דברים טובים ומ, בגמרא
ואחר , וישתה כראוי לו וישן מעט אם בר הכי הוא והרי כל זה עונג לגופו

כך שאר היום יענג נפשו העגומה אשר היא יושבת כשבויה בגלות ואין 
כי כולם פונים לתאוות היצר הרע הגוף הנגוף , מי שיחוש לה ולתועלתה

, כי רבים אשר אתו מאשר אתה כי היא יחידה וגלמודה דורש אין לה
אשריו ואשרי חלקו למי שנגע יראת אלהים בלבו לדרוש אליה ולבקש 

וכל אלו . עליה לסמוך אותה שלא תפול ביד מבקשי רעתה וזה כל האדם
וצריך כל אדם , ויש קרבן מוסף לכל יום, הימים יש בהם תוספת קדושה
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Ó¯‰ Â�È·¯ ·˙Î"Ì:66 ‡Ú" ˙Â„ÚÂÓ· ‰ÈÈ˙˘Â ‰ÏÈÎ‡˘ Ù· .מז
‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÏÎ·,ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ ‰È‰È ‡Ï , ‡Ï‡ 

˙„‰ ‡È‰ ÍÎ:·· Â ÏÎ ÔÈÓÈÎ˘Ó ¯˜ÌÚ‰ È˙·ÏÂ ˙ÂÈÒ�Î È˙·Ï 
‰ ÔÈ�Ú· ‰¯Â˙· ÔÈ¯Â˜Â ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ ˙Â˘¯„ÓÌÂÈ, Ì‰È˙·Ï ÔÈ¯ÊÂÁÂ 

ÔÈÏÎÂ‡Â, ÔÈ¯Â˜ ˙Â˘¯„Ó È˙·Ï ÔÈÎÏÂ‰Â ÔÈ�Â˘ÂÌÂÈ‰ ÈˆÁ „Ú , 
‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙Ó ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Â, Ô‰È˙·Ï ÔÈ¯ÊÂÁÂ 

‰ÏÈÏ‰ „Ú ÌÂÈ‰ ¯‡˘ ˙Â˙˘ÏÂ ÏÂÎ‡Ï .ÎÚ"Ï. 

 .‡·ÂÁ·"‚ Ó"‰ÁÓ˘ ÔÈ„ ˘È Î ,‚�ÂÚÂ „Â·Î ÔÈ„ ÔÈ‡ Ï‰ .מח
·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ"Ì:67Ï‚¯· ÁÓ˘Â ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ Ì„‡˘Î , ‡Ï 

˘‡¯ ˙ÂÏ˜·Â ˜ÂÁ˘·Â ÔÈÈ· Í˘ÓÈ , ‰Ê· ÛÈÒÂÈ˘ ÈÓ ÏÎ˘ ¯Ó‡ÈÂ
‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓ· ‰·¯È , ˘‡¯‰ ˙ÂÏ˜Â ‰·¯‰ ˜ÂÁ˘‰Â ˙Â¯Î˘‰˘

‰ÁÓ˘ ‰�È‡ ,˙ÂÏÎÒÂ ˙ÂÏÏÂ‰ ‡Ï‡ , ˙ÂÏÏÂ‰‰ ÏÚ Â�ÈÂËˆ� ‡ÏÂ
˙ÂÏÎÒ‰Â ,ÏÎ‰ ¯ˆÂÈ ˙„Â·Ú ‰· ˘È˘ ‰ÁÓ˘‰ ÏÚ ‡Ï‡ , ¯Ó‡�˘

‰ ˙‡ ˙„·Ú ‡Ï ¯˘‡ ˙Á˙ '··Ï ·ÂË·Â ‰ÁÓ˘· ÍÈ‰Ï‡ ,‡‰ 
‰ÁÓ˘· ‰„Â·Ú‰˘ ˙„ÓÏ , ‡Ï Ì˘‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡Â

˙Â¯Î˘ ÍÂ˙Ó ‡ÏÂ ˘‡¯ ˙ÂÏ˜ ÍÂ˙Ó ‡ÏÂ ˜ÂÁ˘ ÍÂ˙Ó.Ú "Î. 

‡ ˘È" ÈÓÈ ˙Ú·˘ ÏÎ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡· ˙ÈÓÂÈ˜ ˙ÂˆÓ ˘È .מט
ÁÒÙ‰ ,Ú‡"‰·ÂÁ ‰�È‡Â ˙Â˘¯ ‡È‰˘ Ù.68  

                                                                                  
ומתוך ענינים , גם יש בהם תוספת גברא בקריאת התורה, ל"ליזהר בו כנ

ש בהם קדושה ואין השכל נותן שניתנה הקדושה בימים אלו נראה שי
לאכול ולשתות ולנהוג בהם מנהג חול והמתנהג בהם במנהג הזה בשגעון 

אבל הענין , ומחלל קדושת הימים ומעלתם ,ועתיד ליתן את הדין ,ינהג
 .'והחכם עיניו בראשו לשקול כל הענינים וכו ,כאשר כתבתי

 .ט"ט הי"ו משביתת יו"פ .66

 .ט הלכה כ"מהלכות יוו "פ .67

 וסבירא ליה ]ד"ב תרלט סקכ"ובמ, הובא במעשה רב אות קפא[, א"כן דעת הגר .68
וכן הובא בערוך . דלא קרי לה רשות אלא כלפי חובה דלילה הראשון
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ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··Â ˙ÂÏÈÙ˙· ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÌÈÙÈÒÂÓ , ÁÎÂ˘‰Â .נ
¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÏÈÙ˙· ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ , Ï·‡ Â�È‡ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··

¯ÊÂÁ .ÏÈÚÏ Â¯‡·˙� ¯·Î ÌÈ�È„‰ ÈË¯ÙÂ. 

 ÂÓ ÏÎ· ‰ÈËÈ˘Î˙ „ÚÂÓ·, ÂÏÈÙ‡Â ‡Ï˘ Í¯ÂˆÏ˙¯˙ ‡˘‰ .נא

                                                                                  
ה באבן עזרא לפרשת משפטים "וכ.  דכך מקובל בידו]ח"תעה סי[השלחן 

,  שכתב שהאוכל מצה כל שבעה]רצה' סי[ברוקח ' ועי. ]פרק כג פסוק טו[
דכתיב מצות יאכל את , ה במעשה בראשית"כאילו נעשה שותף לקב

 שבעה ימי ,ימים אין כתיב כאן אלא שבעת הימים, שבעת הימים
והביא , ן"ש והר"ד הרא" דאולי כ]ב קצא"ח[ס "עוד בחת'  ועי.בראשית

מברכין על  שכתב שאין :]פסחי
 כו[מ "עוד בבעה' ועי@@. ד החזקוני"שכ
שאדם יכול לעמוד בלא דומיא דישיבה בסוכה משום ' אכילת מצה כל ז

אין  כ בסוכה" משא,אכילת מצה ויהיה ניזון באורז ודוחן וכל מיני פירות
ל דאיכא "ולכאורה יש לדקדק מזה דס. ימים בלא שינה' גיכול לעמוד 

דבשבעת ימי הפסח , כ החילוק פשוט"דאל, מצוה קיומית באכילת מצה
ולא דמי כלל לסוכה דאם רוצה , ליכא מצוה אלא שלא לאכול חמץ

ת בנין ציון "וכבר עמד בזה בשו. [לאכול ולישן חייב לאכול ולישן בסוכה
ושמא כן יש לדקדק מדברי ]. ש" ע]שעז' סי[ובאבני נזר , ]מו' סי[החדשות 

 אכילה בלילי יום טוב הראשון בסוכה:  שכתב]ז"ו מסוכה ה"פ[ם "הרמב
רצה , מכאן ואילך רשות, אפילו אכל כזית פת יצא ידי חובתו, חובה

רצה אינו אוכל כל שבעה אלא פירות או , לאכול סעודה סועד בסוכה
וגבי סוכה הלא . כ"ע.  כדין אכילת מצה בפסח,קליות חוץ לסוכה אוכל

ולכאורה משמע , מ כשאוכל בסוכה מקיים מצוה"מ, פ שרשאי לימנע"אע
ל שהוא "הנה האבן עזרא ס, ומיהו@@ . מצה בפסחה גבי אכילת"דה

א "וברוקח לא נתבאר כדברי הגר. שאינו כן' וכבר נתבאר בגמ, חיוב גמור
. 'ה וכו"רק שכאילו נעשה שותף לקב, שיש בזה מצות עשה קיומית

, ופשטות הראשונים שכתבו דבשאר ימים אוכל מה שירצה מלבד חמץ
ל דבשאר " נראה דמוכח דס,או שכתבו דבשאר ימים אינה אלא רשות

עוד במאירי בסוכה ' ועי. כ לא היו משמיטין הדבר"דאל, ימים ליכא מצוה
 שדימה אכילת מצה בשאר ימים למי שאוכל בהמה טהורה מפני .]כז[

ז "ולפ, ש"ע, א לו בחמץ"נ אוכל מצה מפני שא"וה, א לו בטמאה"שא
 .ע"וצ. ל דאינו עושה מצוה בזה"ודאי ס
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Ë"Ó.69 ÔÎÂ ÔÈ„‰ ÏÎ· È�Â˜È˙ ÛÂ‚‰, ÔÂ‚Î ˙ˆÈˆ˜ ÌÈ�¯Ùˆ‰ 
‰ÓÂ„ÎÂ. Â˘ È‡„Â·ÏÎ ÈÎ¯ˆ ‰‡ÂÙ¯ ÌÈ˘Ú� ‰ÂÁ·"Ó ‡Ï· ˘˘Á.  

 ÂÓ ˙Â‰˘‰Ï ˙ÁÓ˘ ˙ÁÏ‚˙‰ ÔÈ˘ÂÚ˘ ÔË˜Ï È„Î˙¯ .נב
ÏÈ‚¯‰Ï ‰ÁÓ˘‰ „ÚÂÓ·, Â‰Ê· ‰ÂˆÓ Ì‚ ˘È.70 

Ï‚¯· Â·¯ È�Ù ÏÈ·˜‰Ï ÈÂ‡¯ , ÂÈˆÏÁ È‡ˆÂÈ ˙‡ ÂÓÚ Á˜ÈÂ .נג
Ì˘Ù�· Ì˘Â¯ ‰˘ÚÈÂ ÌÈ˜È„ˆ‰ È�Ù Ï·˜Ï ÂÎÊÈ˘ È„Î ,ÈÚÂ" Ê

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ�·Ï ‰ÎÊÈ.71 ˘¯„Ó· Â¯Ó‡Â  Ì„‡ Ú�ÓÈ Ï‡
ÂÓˆÚ Ô˜Ê Ïˆ‡ ÍÏÈÏÓ ÂÎ¯·Ï.72  ‰ÊÈ‡ Â‡ ‰ÏÂÁ ˘È Ì‡ Ë¯Ù·Â

                                    
ע אם יש חילוק בין נשואה "ויל, ל שם"ב ובה"ה ובמ"קמו סע ת"שו' עי .69

 .לפנויה בזה

 .ב"ת תקלא סק"שע .70

מכלל דבחדש ,  לא חדש ולא שבת]מלכי
 ב ד כג[ש בפסוק בנביא "מוכעין  .71
ובמדרש , ]ב"ה ע"ואתחנ  רס' פ[ק "זוהב ו]:סוכה כז[' ש בגמ"כמ, ושבת בעי

א " שהביא ממג]ה להקביל"שא ד' סי[ל "בבהע "וע .]ז"חיי שרה קכ' פ[הנעלם 
ח שלפנינו "ר' וכתב דהעיקר כפי, חיובאאיכא וברגל הוא מצוה בשבת ד

חייב אפילו ואם הוא קרוב לרבו ברגל אלא חייב דאם רבו מרוחק אינו 
כפי קירובו שיעור החיוב באמת א ד"וכתב עוד מהריטב. שבתבוח "רב

 ואם הוא חוץ לעיר במקום ,בכל יום כי אם הוא בעיר חייב לראותו ,לרבו
 ואם הוא במקום רחוק יש לו לראותו , פעם אחת בשבוע או בחודש,קרוב

 דיש בזה חיוב אם הולך ]ח"תיט סק[ח "ע בכה"וע. פ"פעם אחת ברגל עכ
כל המבקש פני :  שכתב]לד אות יז' סי[ף "ח להחבי"בכה' ועי. ללמוד אצלו

זוכה ובניו יהיו עומדים תמיד בבית , םח ובחגים ובמועדי"בפרט בר, צדיק
 .]ח"ב מר"פ[י "ה בחמ" וכ.המדרש

רבי יוחנן אמר לעולם אל ימנע אדם : ל"וז שאמרו ]פרשה ו[במדרש רות ' עי .72
כיון , בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד, עצמו מלילך אצל זקן לברכו
ברוך הוא ותאמר נעמי  :שנאמר ,מיד נפקד ,שהתפללה עליו אותה צדקת

כיון  רות בת ארבעים שנה היתה ולא נפקדה :ריש לקיש אמר .'לה
 :שנאמר ,נפקדה ,וכיון שהתפלל עליה אותו צדיק ,שנשאת למחלון

שניהם לא נפקדו אלא  :ורבנן אמרין. בתי' ויאמר ברוכה את לה
ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים  :שנאמר ,מברכותיהן של צדיקים
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Â˙È·· ¯Úˆ ,ÊÁ Â¯Ó‡ ¯·Î"Ï73 ÈÓ Â˙È· ÍÂ˙· ‰ÏÂÁ ÂÏ ˘È˘ 
ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ ˘˜·ÈÂ ÌÎÁ Ïˆ‡ ÍÏÈ. 

 ,·¯‚È ÌÈÏ„˙˘Ó˘ Ï˙ÂÏÚ ¯ÈÚÏ Â�˘„˜ „È¯˘Ï Ó‰È·"˜ Ï˘ .נד
‡Â‰Â ‚‰�Ó ÔÈ˜È˙Â,74 Ú‡Â"Ù ÔÈ‡˘ ‰Ê· ˙ÂÂˆÓÓ ‰ÈÏÚ Ï‚¯Ï Â‡ 

                                                                                  
 .'וגו האת האש' עדים יתן ה

 .ב קטז"ב .73

' הנה בראשונים נחלקו אם אחר החורבן נשאר הדין לשאול הגשמים בז .74
ו נעקר מכל "ג שהוא בט"ונמצא זמנו של ר: א כתב"ובריטב, מרחשון

' ובני בבל בס, שבני ארץ ישראל שואלין לאלתר, העולם לאחר החורבן
ה בספר "כו. כ"ע. י או כבבל"ושאר ארצות או כבני א, בתקופה כחנניא

, ן" בשם הרמב]נה' הובא בקוב� שיטות קמאי עמ, תפילה שער ראשו ' הל[השלחן 
ועתה בעוונותינו שאין שם עולי , ג אלא מחמת עולי רגלים"דלא אמר ר

 תפלהמב "פ[ם "מדברי הרמבאכן @@. ט"רגלים מבקשין מיד במוצאי יו
, נו אחר החורבןוהיינו אף בזמנ, מרחשון' י שואלין בז" מבואר שבא]ז"הט

ם "ן בתענית כתב לבאר שיטת הרמב"והר. ]א"קיז ס[ע "וכן פסק מרן השו
ג היינו אפילו לאחר "דכי אפסיקא הלכתא כרל "דלדעתם צ, ודעימיה

לפי שהיו מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין " ,חורבן
עיקר  שהיא היתה , ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה,"גם היום
על ' פרשה א[הנה איתא במדרש שיר השירים ובאמת @@. ד"עכ. התקנה


 אין , נוטל גוזליה מתחתיה]ה[פ שאת"מה יונה זו אע ]הפסוק עיני# יוני
פ שחרב בית המקדש לא בטלו " אע,כך ישראל, מנחת שובכה לעולם

ובאמת משם אין ראיה ברורה דאיירי על עלייתן . שלש רגלים בשנה
פרשה ח [אבל איתא שם עוד , י יש לפרש על עצם מצוות החגשאול, לרגל

,  מקומה ניכר,פ שהיא מטשטשת"מה צורה זו אע ]'על הפסוק וא
 דלת היא וגו
' פ שחרב בית המקדש לא בטלו ישראל פעמי רגלים שלהם ג"כך אע

ושם מבואר בהדיא דקאי על עלייתן לרגל אחר , כ"ע, פעמים בשנה
מחכמי ,  מ  הראשוני
 אשתורי הפרחילרבי[ור ופרח בספר כפתגם @@. החורבן

 כתב שנוהגין כן בדמשק וארם צובה ומצרים ]פרק ו, י בתחילת האל! השישי"א
ואמנם שם כתב שהוא [ם בחגים ובמועדים ילעלות לירושלואלכסנדריה 
שעשו ריבוי עגמת , ולכאורה דבר חידוש הוא, עגמת נפשכדי להרבות 

שהביא קצת סמך , ]רא' ג סי"ח[ץ "הוא בתשבוכן @@]. נפש דוקא ברגלים
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˙ÂÂˆÓÓ ˙ÈÈ‡¯ ÌÈ�Ù.75 Â‰ÈÓÂ ÏÎ ‰Ê ÔÙÂ‡· Â�È‡˘ Ï˘Î� 

                                                                                  
ממה שעדיין ישראל עולין , שעדיין קדושת המקדש והעיר קיימות

 כי עדיין ,אמרוו: וכתב עוד, ל"ש במדרש שיר השירים הנ"כמ, לרגלים
 , שלא אמר אדם לחבירו צר לי המקום,סים שהיו בירושליםינשאר מהנ

 ,ם לאנשי המקום כל השנה הם צריכי,כי בבית הכנסת שבירושלים
'  החוגגים יותר מג,ומתמלאת פה על פה בעת התקבץ שם בחג השבועות

 כי עדיין היא , ויושבים רווחים,לם הם נכנסים שםו כ,מאות איש
' א סי"ח[ט "במהריוגם @@. ל"עכ. וזה סימן גאולה שלישית, בקדושתה

ן " הביא דעת הרמב]  קידג פרק כד אות יב צויי  מקורו בטעות בסימ"צ ח"ובאול, קלד
, והיינו בעולה להשתקע, ז"י גם בזה"שיש מצוה דאורייתא ביישוב א

ומפני כך היו נוהגים בזמן ", ז"פ שכתב המדרש שעולים גם בזה"ואע
, "שהשנים כתקנן שהיו עולים בני מצרים וסוריא ובבל ברגלים לירושלים

מכל מקום חיבוב , פ שאינו להשתקע"ז מבואר שהיו עולין אע"דלפ, והיינו
 הביא על רבי יוחנן בן ]י אות א"מערכת א[ח "ובשד@@. ארץ ישראל היא זו

מ ברגלים היה עולה "מ, זכאי שאף שהיה אחר החורבן ודירתו ביבנה
ואשריהם ישראל מקיימים מצוה זו בכל דור ודור : לירושלים וכתב

 כנפות הארץ הקרובים' בשמחה רבה והולכים מידי שנה בשנה מד
ומי , והרחוקים לא יחוסו על הוצאות רבות ולא על טילטולא דגברא

כאשר ראיתי , שאין ידו משגת לילך ברכב ובסוסים אורח ברגליו יעבור
 .כ"ע. 'בעיני כי רצו עבדיך את אבניה ועפרה יחוננו וכו

שלא נזכר בדברי המדרש אלא לשבח מנהג ישראל , יש להעירהנה  .75
בחלקם לא נזכר אלא סיפור דברים , ל"שונים הנוגם ברבותינו הרא, הזה

אבל לא נמצא כלל בכל , ובחלקם גם שיבחו המנהג, שכך היו נוהגין
א "פ[ם "שכתב הרמב, דבריהם שיש בזה סרך ממצות עליה לרגל וכדומה

ה גם "וכ',  שמצוות העליה לרגל היינו דוקא להביא קרבן וכו]א"מחגיגה ה
וגם במצות ראיה , יא דנוהגת בזמן הבית שכתב בהד]מצוה פח[בחינוך 

ומבואר , ]במצוה פח[ כתב החינוך שדיני המצוה ביאר לעיל ]מצוה תפט[ברגל 
צ "ש באול"יש לדקדק במז "ולפ@@. דנקט שאינו אלא בעת שהבית בנוי

בעליה " מצוה"שיש : ה בנוסח"צ זללה"ר הגרב" בשם מו]ד אות יב"ג פכ"ח[
ם "שאף שבדברי הרמב, ובמקורות כתבו, בזמננולרגל לכותל המערבי אף 

מ "מ, המצוה הוא בזמן שבית המקדש קיים" עיקר"והחינוך מבואר ש
וכמדומה שלא . ל"וציינו לדברי המדרש והראשונים הנ, ז"נוהגת גם בזה

מצינו בשאר מצוות הנוהגות רק בזמן הבית שיהיה איזה חלק שאינו 
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ל "ועל כן נראה שצ, חר החורבןעיקרי או סרך מצוה מדרבנן שינהג גם א

בעליה לרגל " מצוה"ם ובחינוך אין "פ המבואר ברמב"ע: בנוסח אחר
אלא שיש מנהג יפה , ואינה נוהגת אלא בזמן הבית שהקריבו קרבן, ז"בזה

וביותר @@. המשובח מפי המדרש והראשונים לעלות גם אחר החורבן

 וכתבו בשמו ] ורלדד רלג"יו[ס "ת חת"על מה שציינו שם לדברי שו, ע"יל
מכל מקום יש , האריך להוכיח שאף שאין חיוב בזמן הזה לעלות"ש

והובא , שכתב כן :]כג[צ חיות בנדרים "מהר' וציינו שכן הוא בחי, "מצוה
והנה המעיין . כ"ע. ]'מערכת אר� ישראל אות א, ה"ח[בשדי חמד אסיפת דינים 

ז "ואם שייך בזה, שליםי וירו"ס יראה שדן לענין יישוב א"החת' בתשו
ואם הם חשיבי בעלי מעשה להקדימם , דינא דהכל מעלין לירושלים

ולא איירי לענין , וסביב זה חוזר הולך כל הענין, ל"בצדקה לפני תושבי חו
ואדרבה גם משמע מדבריו דפשיטא ליה , ז"העליה לרגל במועדים בזה

 כדי אלא שהביא למנהג זה, ז"דמצוות התלויות במקדש בטלו בזה
הדר "ועל כן , ד"הראב' ז גם לד"להוכיח שיש קדושה מסויימת גם בזה

ז "בזה" מצוה"אבל לא יצא לחדש שיש , חשיב טפי בעל מעשים" שם
ץ חיות בנדרים לא נזכר שיש "בדברי מהרוגם @@". לעלות לרגלים"

או , ד שעלו לירושלים אחר החורבן"שכתב שם לבאר טעה, מצוה בזה
או שהקריבו , תן עולין ברגלים להתפלל בירושליםפ המדרש שהיו קצ"ע
פז ' סי[ץ "בשאילת יעב' ועי[, פ שאין בית"ל מקריבין אע"כ קרבנות כדקיי"ג

ח "דעת ר' וכן הי, פ"ה בכו"והביא שכ, ג דיבנה" שכתב כן גם על ר]פט' וסי
בנדרים ' ץ על הגמ"יעב' ה בהג"וכ, ש"ע, מפריז שעלה לירושלים בזמנו

רגלים ' ל ג"ש בחז"וכמ, לו לשאול ספיקות בהלכה שהיו להםאו שע, ]שם
וכתב שגם הנשים היו רגילות לבוא לראות ', עלו בני אסיא ליבנה וכו

שלא נרמז שם , ואתה תחזה. ד"ש בכ"ע, בכבודה של תורה בעת הדרשה
רק טרח למצוא טעמים למה , בעליה לרגל לירושלים" מצוה"כלל שיש 

כ "א, דלהטעם שהיו מקריבין קרבנות, הועוד תרא. בפועל" נהגו"ש
וכן להטעם , ר אין זה שייך במציאות ימינו ששועלים מהלכים שם"בעוה

ולא , כ אינו אלא כשהוא מחמת כן"א, שבאין לפשוט ספיקות ההלכה
ונמצא שלא נתחדש בדברי , של עליה לרגל דוקא" מצוה"שייך כלל ל

. ן גם אחר החורבןץ חיות יותר מהמבואר במדרש שכן היו נוהגי"מהר
, ל"ח הנ"בזה רק בלשון השד" מצוה"שלא מצאנו לשון ובאמת @@

זו בכל דור ודור בשמחה " מצוה"ואשריהם ישראל מקיימים "שכתב 
מה , בזה" מצוה"ח לחדש "שלא הייתה כוונת השד, ופשוט', וכו" רבה
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ÌÈÎ¯„· ÌÂ˘· ‰È‡¯ ‰¯ÂÒ‡ Â‡ Í¯Ò ¯ÂÒÈ‡ ¯Á‡, Ì‚Â Â�È‡ Â‚Ì¯ 
ÏÂËÈ·Ï ‰¯Â˙, Ï·‡ ‡Ï· ‰Ê Â¯„Ú‰ ·ÂË Â˙Â‡ÈˆÓÓ.76 

' Ú‡"Ï ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó ‰‡¯ ‡Ï˘ ÈÓ ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ·˘ Ù .נה
ÚÂ¯˜Ï ·ÈÈÂÁÓ ÌÂÈ ,ÓÌÂ˜Ó ÏÎÚ¯Â˜ Â�È‡ Ï‚¯· . 

 Â ‡Â‰ ÍÏÈÏÓ ¯‰ÊÈÂ˙È· È� Ï˘ÎÈ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ· .נו
Á Ì‰·"ÂÈÎÂ ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÈ‡¯· Â‰Ê· ‡ˆ.  È·Â¯˜ È¯Â˜È·· Ì‚Â

                                                                                  
ושהמדרש , התנאים" מנהג"רק הביא שכן היה , שלא קדמוהו רבותינו

מצוה "ולשון , ואף הוא ציין לשבח מה שראה שהולכין בשמחה, מזכירו
ואינו , "י"מצות חיבוב א"או , זה" מנהג יפה"פשיטא דכוונתו , דנקט" זו

ה נראה פשוט "ובלא. ענין כלל למצות עליה לרגל או ראית פנים בעזרה
 .ע"וצ. פ דקדוק קל מלשון האחרונים"ע" מצוה"שאין לחדש 

שכתב לענין השתטחות על קברי , עיל מינהח שם ל"בדברי השד' עי .76
הביא מספר פרי , אחר שכתב שאפשר שיש מצוה בזה[ל "וז, צדיקים

ה׳  דתבום הימים מעתאובטל תבומיהו דוקא כשאינו מ]: ז"הארץ שכתב ע
לא כן , וראו קודמיןבודת בה׳ ועצות  ודאי דמ,טלתב דאם מ,מצוהושום 

 םרט אבפ ו,ה׳ פלה ועבודתתטלו כמה ימים ב יתטח כשהולכים להשביםר
וכתב . כ"ע, שיםעו  ולא יפה,דש או ימיםוטל מלימודו חתב מ,חכם הוא

וראיתי כי כל , עובדאדידי הוה בו, באמת שדבריו נכוניםו: ח"ז השד"ע
מלמד ש ,ים צריכים לוב רםש א" וכ, תורתו אומנתוםפרט אבו, ח"תי בלג
י הנראה דעת הרב  ולפ.כרש להפסד מלב הוא קרו, וכיוצאםלרבי ורהת

  אין צריך לקיים,תטחמעבודת ה׳ אף אם נדר להששמתבטל דכל  שם
 בטלתודאי יב ד,ח" וכל זה דוקא לת.ש" ע,רה אין צריךת ואפילו ה,נדרו

 דרך כמו שלומדבר שילמוד שאי אפ" כי ',וכות בו ות והגיצפ ממ"כע
 דלתא רמיא להשבאבל לכל העם ודאי אף אם לא נדר חיו" בביתו

דכל , והיינו. כ"ע. ' וכו גדול הואת כי זכוםרי הצדיקיבטח על קהשתל
א שילמוד "שא, ח דבדידיה הוי עובדא"ח כבר הודיענו השד"לגבי ת

ו בזמננו "וק. ש בדידן יתמי דיתמי"וכ, בדרך כמו שלומד בביתו
אף , ובפרט במקומות ההמוניים, שהמכשולות בדרכים בכל צעד ושעל

אלא אף לגבי ,  ולא מבעיא לגבי בן תורה,ר"במקומות הקדושים בעווה
ל אם יכשל "קיום המנהג הנ' פשיטא דלא יעלה לרצון לפני ה, כל אדם

 .ודי בזה. אפילו בראיה אחת שלא כדין
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˙·Â¯Ú˙Ó ¯‰ÊÈÏ ˘È ‰ÁÙ˘ÓÌÈ˙·· ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡  , ¯‡Â·ÓÎÂ
·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï·"Â˘‰Â Ì"Ú:77 ÌÈ¯ËÂ˘ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ„ ˙È· ÔÈ·ÈÈÁ 

ÌÈÏ‚¯· , ÏÚÂ ÌÈÒ„¯Ù·Â ˙Â�‚· ÔÈ˘ÙÁÓÂ ÔÈ··ÒÓ ÂÈ‰È˘
˙Â¯‰�‰ , ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡ Ì˘ ˙Â˙˘ÏÂ ÏÂÎ‡Ï Âˆ·˜˙È ‡Ï˘ È„Î

‰¯È·Ú È„ÈÏ Â‡Â·ÈÂ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê ¯·„· Â¯È‰ÊÈ ÔÎÂ , ‡Ï˘ È„Î
È˙·· ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡ Â·¯Ú˙È‰ÁÓ˘Ï Ì‰ , ‡Ó˘ ÔÈÈ· ÂÎ˘ÓÈ ‡ÏÂ

‰¯È·Ú È„ÈÏ Â‡Â·È .Ú"Î. 

Ú·˘ ÏÎ ‰‡�‰· ¯ÂÒ‡ ıÓÁ , ÌÂ˜Ó· ÍÏÂ‰ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ‰ .נז
ıÓÁ Ì˘ ÔÈÙÂ‡˘ ,‰ÓÁ ˙Ù Â˙‡�‰Ï ÁÈ¯È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ.78 ÔÎÂ 

È¯Î�Ï ÂÏÈÙ‡ ıÓÁ Ï˘ ‰¯ÂÁÒ ÍÂÂ˙Ï ¯ÂÒ‡ . 

 ‡ÌÂÈ· ˙Â˘ÚÏ ·ÂËÈ�˘ ÁÒÙ Ï˘ ]Ë"ÔÒÈ� Ê[ ˙ÙÒÂ˙ ‰ÊÈ  .נח
¯˙Ò‡ ˙„ÂÚÒ ¯ÎÊÏ ‰„ÂÚÒ· ,Ú˘¯‰ ÔÓ‰ ‰Ï˙� ÌÂÈ· Â·˘.79 

ÂÁ· ˙Â�˜Ï ¯˙ÂÓ" ˙·˘ Í¯ÂˆÏ ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Â˜¯È Ó‰ .נט
‚Á Â¯Ò‡ ,„ÚÂÓ‰ Ì„Â˜ ˙Â�˜Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÔÂÈÎ . ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

ÂÊ ˙·˘ Í¯ÂˆÏ Ì‚ „ÚÂÓ· Ï˘·Ï ¯˙ÂÓ˘.80 ÏÚ ÛÈÒÂÓ Ì‡Â 
¯˙ÂÓ È‡„Â· ‰˘ÂÚ˘ ÔÈÏÈ˘·˙‰ , ÔÈ¯ÂÚÈ˘· ÈÂ·È¯ ‡Ï‡ Â�È‡˘

„ÚÂÓ· ¯˙ÂÓ˘ . 

, Ï „ÚÂÓ· Ï˘·Ï ¯˙ÂÓ„ÚÂÓ‰ ¯Á‡˘ ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ Í¯Âˆ .ס
„ÚÂÓ‰ ¯Á‡ Ï˘·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ÏÎÓ ËÚÓ ÂÓÚËÈ˘ ÈÂ‡¯Â

ÏÈ˘·˙.81 

                                    
 .ד"ע תקכט ס"ט הלכה כא והובא בשו"ו מהלכות יו"פ .77

 .ר פרשת צו אות לט"ח ש"בא .78

 .ב"ץ סקע ת"שו .79

 .ט"ב תקלט סקל"מ' עי .80

 דאינו ]ה"סק[ז "ודעת הט, מ"א תקמה שהתיר עשיית תפילין בחוה" ברמ'עי .81
א "אמנם במג. אבל לאחר המועד אסור, אלא בעושה לצורך המועד
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ÂÁ· Ô‚�Ï ¯˙ÂÓ"¯È˘ ÈÏÎ· Ó . ËÚÓ ÈÏÎ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì‚Â‰ .סא
¯˙ÂÓ ËÂÈ„‰ ‰˘ÚÓ· ,ÈÂ�È˘· ‰˘ÚÈ˘ ·ÂËÂ.82 

ÂÁ·"ÏÏÎ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ Ó , ÏÁ¯ ÔÂ˜È˙ ‡Ï‰ .סב
‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ‡ÏÂ. 

 ‰ÂÁ ˙ÂÏÈÏ"ÁÒÙ Ó ,Â˜ÏÁ� ˙ÂÓÈÎ Ì�È„ Ì‡ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ .סג
‰�ÂÚ ÔÈ�ÚÏ ÏÂÁ‰ ,„ÚÂÓÎ Ì�È„˘ Â‡.83‰ÂÁ Ï˘ ˙·˘·Â " Ó

ÂÎÏ"‰�˘‰ ˙Â˙·˘ ¯‡˘Î Â�È„ Ú.84 

Ï‚¯· Â˙Ó ˙‡ ¯·Â˜‰ ,Ú‡" „Ú ˙ÂÏÈ·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï˘ Ù .סד

                                                                                  
, א משום דבצורך מצוה לא גזרו" כתב הטעם לדברי הרמ]י"סק[

צ להם לצורך המועד "א דאפילו א"ל למג"ש כתב לפרש דס"ובמחצה
י הביא מהרוקח דאסור לתקן "שהבז הביא "אמנם הנה הט. מותר

ועוד הביא מהאורחות חיים שאין מתקנין , קונטרסין לכתוב אחר המועד
ומשמע דגם צרכי , פ"לפי שאינו נצרך עד יוהכ, מ"ספר העזרה בחוה

 .ועיין. מצוה אסורין

ת שער "שהביא בתוך דבריו מדברי שו, ]ה להקל"שלט ד' סי[ל "בבה' עי .82
ומיהו בגוף דברי השער אפרים [, מ"לו בחוהאפרים לאסור בזה אפי

 ]ה"ד סק"תקל' סי[ת "אבל בשע]. ש"מבואר שאסר רק שלא לצורך מצוה ע
י דכבר נהגו הכל היתר בזה בפני חכמים רבים ואין מי "כתב כדעת השבו

 .ר בשם רבי חיים אבולעפיא"א במחב"כ מרן החיד"וכ. שמוחה בזה

,  כתב להתיר]ג בהקדמת ספירת העומר"! פה עד[בשמן ששון קונטרס פתח עינים  .83
אבל באגרות , ]'ו' סי[ה בתולדות אהרן ומשה לרבי אהרן פירירא "וכ

 . כתב דדינו כמו בימי החול]אגרת כב[ז "הרמ

אבל בשבת שבו אין , מ כימות החול"דאין טעם האוסרין אלא מצד דחוה .84
:  שכתב]ושי הפסח דרוש יבדר[כ "ו בשעה"גם בלשון מהרח' ועי. שייך טעם זה
דע כי הזווג אשר באותם , ט ימים של ספירת העומר"ענין כל המ

משמע , כ"ע', ח אייר אשר הותר לנו הזווג ההוא וכו"השבתות ויום ר
אמנם אפשר דגם . ואין חילוק ביניהם, ט יום מותרין בשבתות"דבכל המ

ח דף מז "תו' עי. מ"ולא בימי חוה, משמע קצת דדוקא בשבתות מותר
 .ב"ע
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Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ,‚‰Â� ‰Ú�ˆ·˘ ÌÈ¯·„ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ.85 ¯ÂÒ‡˘ Â�ÈÈ‰Â 
˙Â ‰ˆÈÁ¯·"‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Â ‰.86‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙· ÔÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ .87 

ÈÓÂÂÈ „Â·ÎÏ ıÂÁ¯Ï È‡˘¯ Â‰"‚Á Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ Ë,88 Í¯ÂˆÏ ÔÎÂ 
‰ÂÁ ˙·˘"Ó.89 

äöîä ìò äëøá éðéãî 

 ·Ó Â�‚Ë˘ ‰˙Â‡ ˙·ÁÓ· ÌÚ ‰·¯‰ ÔÓ˘, Â‡ ‰ÂÏ˘Èˆ‰ .סה
˜¯Ó·, Â‡ Â¯˘˘ ‰˙Â‡ ÔÈÈ· Â‡ ÌÈÓ· „Ú Â�·Ï˙�˘ ÌÈÓ‰ ˙ÓÁÓ 
‰ˆÓ‰, ÏÎ ‰ÎÈ˙Á ˘È˘ ‰· ˙ÈÊÎ, ]‡Â‰Â ¯ÂÚÈ˘Î ÈˆÁ ˙ˆÓ 
‰�ÂÎÓ, Î-17 Ì¯‚[, ‰˙Î¯· ]ÈÙÎ ‰˙È‰˘[ ‰È�ÙÏ ‡ÈˆÂÓ‰ 

‰È¯Á‡Â ˙Î¯· ÔÂÊÓ‰.90 Í¯·Ó˘ÎÂ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰ÎÈ˙Á, ¯ËÂÙ Ì‚ 
¯‡˘ ˙ÂÎÈ˙Á‰ ÔÈ‡˘ Ì‰· ˙ÈÊÎ.91 ¯ÂÚÈ˘Â ˙ÈÊÎ Â�ÈÈ‰ ‰È‰˘ 

‰ÎÈ˙Á· ‰ÓˆÚ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÈÊÎ Ì„Â˜ ÏÂ˘È·‰, ¯‡˘�Â ‰· ˙ÈÊÎ 
¯Á‡ ÏÂ˘È·‰, Ï·‡ ‰˙È‰˘Î ˙ÂÁÙ ˙ÈÊÎÓ ‰ÁÙ˙�Â Ú"È ÔÈ˜˘Ó‰, 
Â‡ Â˜·„� ‰ÓÚ ¯‡˘ ÔÈ¯Â¯ÈÙ, ÔÈ‡ ÓÔÈÙ¯ˆ Î"Ê ¯ÂÚÈ˘Ï ˙ÈÊÎ.92 

                                    
 .ד"א וס"ע תקמח ס"שו .85

 .ז"ב סקט"מ .86

כ " שכתב ג]א"שצט סק[ד "ת ביו"בפ' ועי. ת"ר והשע"ב שם בשם בא"מ .87
. שמחת הרגל הוא דאורייתא ואבילות הוא דרבנןמשום ד, ת"להתיר בת

 .ל"ז זצ"וכן הורה הגרש

 .שפט' ד סי"ל ליו"ה בביאור המהרש"כ .88

דגם דברים , ם"וצירף לזה שיטת הרמב. א"ליטש דבילצקי ש"בשם הגר .89
 .שבצנעה אינו נוהג

צ "דבכזית א,  לענין שריה במים]א"סקס[ב "ובמ, י לענין בישול"ע קסח ס"שו .90
ג שנסתפק באופן שאחר הבישול "ל שהביא מפמ"בבה' ועי. תואר לחם

 . היה כזית ופיררו בידים לפחות מכזית

 .ג"ב סקנ"מ .91

 .ד"ב סקנ"מ .92
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‡ÈÊÎ ‰· ÔÈ‡˘ ‰ÎÈ˙Á ,ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· ˜¯Ó· ‰Ï˘·˙�Â , Â˙ .סו
˜ÂÓÚ ÔÓ˘· ‰�‚Ë˙� ,Â�·Ï˙�˘ „Ú ÌÈÓ· ‰˙¯˘� Â‡ , ‰˙Î¯·

˘Ï˘ ÔÈÚÓ ‰È¯Á‡Â ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ‰È�ÙÏ , ‰· ¯ÎÈ� ÂÏÈÙ‡Â
ÌÁÏ ¯‡Â˙.93 ‰„ÂÚÒ ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÊÓ ÏÎ‡ ÂÏÈÙ‡Â ] È�ÈÓ·˘

·Â ‡ÈˆÂÓ‰ Í¯·Ï ·ÈÈÂÁÓ ‰Ù‡ÓÔÂÊÓ‰ ˙Î¯[ , ·˘Á� Ô‡Î
 ÔÈÚÓÂ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ‡Ï‡ Í¯·Ó Â�È‡Â ‰¯È„˜ ‰˘ÚÓÏ

˘Ï˘.94˙ÈÊÎ Ì‰· ˘È˘ ˙ÂÎÈ˙Á Ì‰· ˘È˘ ÂÏÈÙ‡Â  , Ì˙Î¯·˘
�Î ‡ÈˆÂÓ‰"Ï , Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÎÈ˙Á‰ ˜¯ ÏÎÂ‡˘Î ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

˙ÈÊÎ ,˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó.95 

Ú ·¯ ÔÓÊ Â¯˘� ‡ÏÂ ÂÏ˘·˙� ‡Ï˘ ‰ˆÓ ˙ÂÎÈ˙Á„  .סז
Ó‰ Â�·Ï˙�˘ÌÈ , „Ú ¯Á‡ ‰˜˘Ó Â‡ ˘·„ ÌÚ Ô·¯ÈÚ˘ ‡Ï‡

Â˜·„�˘ ,˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰Ó ˙Á‡· ˘È Ì‡ ,Ú‡" ¯ÎÈ� ‡Ï˘ Ù
‰ˆÓ‰ ¯‡Â˙ Ì‰· ,ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ Ì˙Î¯· . ÔÈ‡ Ì‡Â

˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÎÈ˙Á· , Ì˙Î¯· ‰ˆÓ ¯‡Â˙ Ì‰· ¯ÎÈ� Ì‡
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ ,¯ÎÈ� ‡Ï Ì‡Â , ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì˙Î¯·
˘Ï˘ ÔÈÚÓ Ì‰È¯Á‡Â. 

‡È�˘ ÈÏÎ· ‰Ï˘È·˘ ‰ˆÓ ,˙Ï˘Â·ÓÎ ‰�È„ ÔÈ‡ , ‡Ï .סח
ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘· ˙·¯ÂÚÓÎ ,˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ ˙ÂÎÈ˙Á· Ì‚ ÔÎÏÂ , ÏÎ
‰ˆÓ‰ ˙¯Âˆ ‰· ¯ÎÈ�˘ , ˙Î¯· ‰È¯Á‡Â ‡ÈˆÂÓ‰ ‰È�ÙÏ ‰˙Î¯·

ÔÂÊÓ‰ .‰ˆÓ‰ ÏÚ ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎÓ ÔÈÁ˙Â¯ Â¯ÈÚ Ì‡Â , Â·˙Î
 ÏÂ˘È·Î ·˘Á� Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰] ˘È Ì‡ ÈÂÏ˙ Ê‡Â

˙ÈÊÎ ‰·[ ,Â‡ ÏÂ˘È·Î Â�È‡˘ ] ‰˙Î¯· ˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ· ÂÏÈÙ‡Â
˙Ù ¯‡Â˙ ˘È˘Î ‡ÈˆÂÓ‰[ , ˘ÈÂ ˙ÈÊÎ ˙ÂÎÈ˙Á· ÔÈ‡˘Î ÔÎ ÏÚÂ

                                    
 .ואינו תלוי במחלוקת דלהלן, וטיגון בשמן עמוק הוי כבישול. ע שם"שו .93

 .ז"ב סקנ"מ .94

 .ה ואם"ל ד"בה .95
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˙Ù ¯‡Â˙ ,¯Á‡ ˙Ù ÏÚ Í¯·È.96 

‡ÌÂ„‡ ÔÈÈ· ˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ ‰ˆÓ ‰¯˘ , ÔÈÈ‰ Ô·Ï˙� ‡Ï ÂÏÈÙ .סט
ÈÚ"Ê ,˙Â�ÂÊÓ ‰˙Î¯·˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î.97 ‡˜Â„ ‰Ê ÔÈ„˘ ‰‡¯�Â 

ÔÈÈ· ‰ˆÓ‰ ‰¯˘· ,· ‰ÏÈ·Ë‰ ˜¯ Ì‡ Ï·‡ÌÂ„‡ ÔÈÈ , ÔÈ‡
‰˙Î¯· ˙È�˙˘Ó.98 ˙Ù‰ ˜ÂÓÈ�˘Î ‡˜Â„ ‡Â‰˘ ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘ÈÂ 

ÔÈÈ· ,ÙÏÂ"Ô·Ï ÔÈÈÏ ÌÂ„‡ ÔÈÈ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ Ê.99 

‡ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ ‰ˆÓ ,ÌÈˆÈ· Â‡ ÔÓ˘ ËÚÓ· ‰�‚ÈË˘ , Â�È˙ .ע
‰¯È„˜ ‰˘ÚÓ ·˘Á� ,‡ÈˆÂÓ‰ ‰˙Î¯· ¯‡˘�Â.100 ˘È Ì�Ó‡ 

‰Ê· ÌÈ˜ÏÂÁ ,ÔÂ‚ÈË‰ ¯Á‡Ï ˙Ù ¯‡Â˙ ˘È Ì‡˘ ÔÂÎ�‰ ÔÎÏÂ , ‡Ï

                                    
 .ב"ב סקנ"מ .96

 .בסמוך' ועי. ב פרק יב אות ג"צ ח"וכן פסק באול, ב"א קסח סי"ע ורמ"שו .97

ן אינו מורידה מברכת "דמה שצובעין הפת במי זעפר, ה שפת"ל ד"בבה' עי .98
ומשמע דגם טבילה לחוד במשקה , ני הכא שהיה שרוי קצתושא, המוציא

ע "פ שפסק כדברי השו"שאע, צ שם"גם באול' ועי. אינו מוריד מתורת פת
מ כתב שישרה "מ, א להתיר לברך מזונות בנשרית הפת ביין אדום"והרמ
 .ולא התיר בטבילת המצה בלבד, מעט

פ לשון "ע, ע"ברי השוא לד" דתיבת אדום הוסיף הרמ]ה ביי "ד[ל "בבה' עי .99
, י קליטת הצבע בפת ישתנה הדין"והיא סברא קלושה מאד שע, המרדכי

מ "ומ, ה כתוב שברוב ספרי המרדכי הגירסא הואיל ונימוק"ובהגהת של
, ע לדינא"והניח בצ, ל דקשה מאד להקל בזה למעשה"למעשה כתב הבה

, םצ שם שכתב שהוא דוקא בשרה ביין או במיץ אדו"באול' ועי. ש"ע
לפי , אינו רשאי לברך מזונות, אפילו נתנו צבע בפת, אבל בשאר משקין

, ב"ולכאורה צ. ואין לנו בו אלא חידושו, שדברי המרדכי חידוש הם
, ולא בגוון של קפה או תה, דדוחק לומר שהדבר תלוי בגוון אדום דווקא

לכאורה היה מקום לומר דגם מיץ , ואם באנו לומר דאין לנו אלא חידושו
משום שטבעו לעכל הפת , דשמא ביין דוקא אמרו כן, ום לא מהניאד

 .ע"וצ, יותר ממים שיש בהם צבע

 .ו"ב סקנ"והובא במ, ו"א וסקל"א קסח סקל"מ במג"כ .100
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‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ‡Ï‡ Â�ÏÎ‡È.101  

ÔÎ ÏÚ , ˙ÂÁÙ ˙ÂÎÈ˙Á Ô˙˙ÂÙÏ ÌÈÏÈ‚¯˘ ‰ˆÓ ˙ÂÎÈ˙Á .עא
˙ÈÊÎÓ , ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈˆÈ·· ÌÈ˜·„ÓÂ Ì˙Â‡ ÌÈ·ÈË¯ÓÂ

Ì˙Â‡ ÌÈ�‚ËÓÂ ,˜ÂÓÚ ÔÓ˘· Â�‚Ë� Â‡ ÂÏ˘·˙� ‡Ï˘ ÏÎ , È¯‰
‡ÈˆÂÓ‰ Ì˙Î¯· ,‡‡" „Ú ÌÈÓ· ÔÂ‚ÈË‰ Ì„Â˜ ˙ÂˆÓ‰ Â¯˘È Î
ÌÈÓ‰ Â�·Ï˙È˘ ,ÈÓ ‡¯Â· Ì˙Î¯· ‰È‰˙ Ê‡Â ÏÚÂ ˙Â�ÂÊÓ È�

‰ÈÁÓ‰ ,‰·¯‰ ÂÏÎ‡È ÂÏÈÙ‡Â. 

Á‡ ¯·„· Â·¯Ú˙� ‡ÏÂ ÂÏ˘·˙� ‡Ï˘ ‰ˆÓ È¯Â¯ÈÙ ,Ú‡" Ù¯ .עב
˙ÏÂÒÎ ÔÈ˜„ ÔÈ¯Â¯ÈÙ Ì‰˘ , ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ Ì˙Î¯·] ÈÙÎ

ÂÈ‰˘ .[‰˜˘Ó· ËÚÂÓ ÔÓÊ Ô‡¯˘ ÂÏÈÙ‡Â , ‡ÏÂ Â˜·„� ‡Ï˘ ÏÎ
ÈÚ ÌÈÓ‰ Â�·Ï˙�"Ê ,‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·Ó Â�˙˘� ‡Ï . Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

Ó· ÔÏ·È‚¯Â�˙·  Ô‡Ù‡Â ¯ÊÁÂ „·Ï· ÌÈ.102 ÔÏ·È‚ Ì‡ Ì�Ó‡ 
ÔÓÂ˘· ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Â‡˙ÙÂÎ Â˘Ú�Â , ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰ ÂÓÈÎÒ‰

˙·ÁÓ· Â�‚Ë� Â‡ ‰¯„˜· ÂÏ˘·˙� Ì‡„ ,Ú‡" ˘Â‚ ÏÎ· ˘È˘ Ù
˙ÈÊÎÓ ¯˙ÂÈ ,˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì˙Î¯· , Ô‰Ó ÏÎ‡ ÂÏÈÙ‡Â

‰·¯‰ .‰„ÂÚÒ‰ ÍÂ˙· ‡Ï‡ ÌÏÎ‡È ‡Ï ¯Â�˙· ÂÙ‡� Ì‡ Ì�Ó‡ ,
 ˜ÙÒ ÌÂ˘Ó˙ÂÎ¯· ,‡‡"˘·„ Â‡ ÔÓÂ˘ ·Â¯· Â˘ÂÏÈ� Î ,

˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· Ì˙Î¯·˘.103 ˙·ÁÓ· Ì�‚ÈË Ì‡˘ ‰‡¯�Â 
„‡Ó ‰˜„ ,˙·ÁÓ· Â˜·„È ‡Ï˘ È„Î ˜¯ ÔÓ˘ Ì˘ Ô˙�Â , ÂÏÈÙ‡

‡ÈˆÂÓ‰ Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ó ˙ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ˘Â‚ ÏÎ· ÔÈ‡. 

‰Ó· ‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯· ÔÈ�ÚÏ Â¯‡·˙�˘ ÌÈ�È„‰ ÏÎ , ‡Âˆ‰ .עג
„·Ï· ÁÒÙ‰ ÈÓÈ· ,ÒÙ‰ È‡ˆÂÓ· Ì‚ Â‡ ÈÂˆÓ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘Î Á

                                    
 .ב"צ סקנ"בשעה' ועי, ב שם"מ .101

 .ט"ס וסקנ"ב סק"י ומ"ח ס"ע קס"שו .102

 .ט"ב סקנ"מ .103
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ıÓÁ ÌÁÏ ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ï·‡ , ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ÌÈ„¯ÙÒ‰ ‚‰�Ó
˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ‡¯Â· ˙ÂÒÒÎ�‰ ,ÁÒÙÓ Â¯˙Â�˘ ˙ÂˆÓ· ÂÏÈÙ‡Â .

‰„ÂÚÒ ˙ÂÚÈ·˜ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ÏÎ‡È ÌÈÓ˘ ‡¯È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,
ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‡ÈˆÂÓ‰ Ì‰ÈÏÚ Í¯·ÈÂ , ˙ÂÁÙ ‰ˆÓ ‰¯˘È Â‡

 ÌÂ„‡ ÔÈÈ· ˙ÈÊÎÓ]‡˜Â„[ ,ÈÚÂ"ÎÂÈ Ê ˙Â�ÂÊÓ ‰ÈÏÚ Í¯·Ï Ï
˘Ï˘ ÔÈÚÓÂ .‰Ê· „ÈÙ˜Ó Â�È‡˘ ÈÓ Ì‚Â , ‡Ï· ÌÈ„È ÏÂËÈ˘ ÔÂÎ�

‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ‰ˆÓ‰ ˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜ ‰Î¯·.104 

äåç úáù éðéãî"î 

˘ÂÁ ˙·˘"Ó,˙È·¯Ú   ˙ÂÏÈÙ˙ ÌÈÏÏÙ˙Ó ‰Á�ÓÂ ˙È¯Á‰· .עד
˙·˘,‰„Â·Ú· ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÔÈÙÈÒÂÓ˘ ˜¯  , Â¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¯ÊÂÁ, 

‰ÂÁ ÈÓÈ ¯‡˘ Í¯„Î"Ó ,ÈÎÊÓ ÔÈ‡Â‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ· ˙·˘ ÔÈ¯. 

ˆ " ‡, Â�˙¯Á· ‰˙‡ ¯Ó‡Â ‰ÚË,ÂÊ ‰Î¯·· ˙·˘ ¯ÈÎÊ‰Â .עה
ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ.105ÌÈ�ÓÊ‰Â Ï‡¯˘ÈÂ ˙·˘‰ ˘„˜Ó Ì˙Á Ì‡Â  ,

‡ ˙·˘‰ ˘„˜Ó ÌÂ˜Ó·"¯ÂÊÁÏ ˆ.106 ˘„˜Ó Ì˙ÁÂ ‰ÚË 
˙·˘ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ÌÈ�ÓÊ‰Â Ï‡¯˘È ,Â˙ ÂÓˆÚ Ô˜˙ Ì‡ È„Î Í

 ¯Â·È„‡ˆÈ ,‡ˆÈ ‡Ï Â‡Ï Ì‡Â,Î ‰Î¯·‰ ÌÂ˙ÁÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ ÔÈ„.107 

 ,ÛÒÂÓ ˙·˘· ‰ÂÁ"Ó, ÏÏÙ˙Ó Ï˘ ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÎ ‰ÂÁ"Ó· .עו
‡Ï‡ ÛÈÒÂÓ˘ ˙‡ ÌÂÈ ˙·˘‰ ‰Ê‰ ÂÎÂ,' ¯ÓÂ‡Â ˙‡ ÈÙÒÂÓ 
ÂÎÂ,' Ì˙ÂÁÂ ˘„˜Ó ˙·˘‰ Ï‡¯˘ÈÂ ÌÈ�ÓÊ‰Â. Ì‡Â ‰ÚË 

ÏÏÙ˙‰Â ÛÒÂÓ Ï˘ ˙·˘ „·Ï· ‡Ï ‡ˆÈ, ÍÈ¯ˆÂ ¯ÂÊÁÏ, ÏÎÂ 
‡Ï˘ ¯˜Ú ÂÈÏ‚¯ ¯ÊÂÁ ˙ÏÈÁ˙Ï ‰Î¯· ˙ÈÚˆÓ‡ ]Â�ÈÈ‰„ ‰˙‡ 

                                    
 .ב פרק יב אות ג"צ ח"אול .104

 . סוק"ח ס"ב וכה"במ' עי .105

 .ח"וכהי "ברכ .106

 .ח אות סח"כה .107
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Â�˙¯Á·[, Ì‡Â ¯˜Ú ÂÈÏ‚¯ ¯ÊÂÁ ˘‡¯Ï. Ì‡Â Ì˙Á ˘„˜Ó 
‰˙·˘ Ï‡¯˘ÈÂ È�ÓÊ‰ÂÌ, ÔÈ· Ì‡ ÏÏÙ˙‰ ÁÒÂ� ˙ÏÈÙ˙ ÛÒÂÓ 

˙·˘ ‰ÏÈ‚¯, ÔÈ·Â Ì‡ ÏÏÙ˙‰ ÁÒÂ� ˙ÏÈÙ˙ ‰ÂÁ"Ó ‡ÏÂ ¯ÈÎÊ‰ 
˙·˘ ‰ÚˆÓ‡·, Ì‡ Ì˙Á Ì‚ Ï˘· ˙·˘ ‡ˆÈ È„È Â˙·ÂÁ.108 

·ÂÁ"Ó ÌÈ‡¯Â˜ ‰¯Â˙· ‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù· , ÔÈ�Ú‰ ·˘·˙ .עז
"‰‡¯ ‰˙‡ ¯ÓÂ‡ ÈÏ‡" Â‚Â ,'ÏÚÓÂÔÈ ‰· Ê' ÔÈ‡Â¯˜, ÔÈ„Î ÏÎ 

˙·˘. ¯ÈËÙÓ‰Â ‡¯Â˜ ˙Â�·¯˜· ‚Á‰, ¯ÈËÙÓÂ È·ÁÏ‡˜Ê 
"‰˙È‰ ÈÏÚ „È ‰Ì˘" ,˙ÈÁ˙˘ ÌÈ˙Ó‰ ‰„È˙Ú ˙ÂÈ‰Ï · ‰¯‰Ó

Â�ÈÓÈ· ˘„ÂÁ· ÔÒÈ�, ÏÚÂ ÔÎ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÂÊÁ· ˙ÂÓˆÚ‰ ˙Â˘·È‰. 
„ÂÚÂ, ¯‡Â·Ó‰Ï ÌÂ‚¯˙· ÈÓÏ˘Â¯È È�·˘ ÌÈ¯Ù‡ ÂÓÈ„˜‰ ˙‡ˆÏ 
Ì„Â˜ ı˜‰, Â‚¯‰�Â Í¯„· Ì˙‡ˆ ÓÓÌÈ¯ˆ, Ì˙Â‡Â ‰ÈÁ‰ 

Ï‡˜ÊÁÈ, ‡"Î ‡Â‰ ÔÈÚÓ Ú¯Â‡Ó‰.109 

ÚÂÓ‰ ÔÈ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡ ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÂÎ¯·· , ÚˆÓ‡· ‡Ï„ .עח
‰Î¯·‰ ,‰ÓÈ˙Á· ‡ÏÂ ,„·Ï ˙·˘ Ï˘· ÌÈÓ˙ÂÁÂ , ˙·˘‰˘ ÈÙÏ

‰¯ËÙ‰‰ ˙Ó¯Â‚.110 

, ÂÁ ˙·˘· ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙Â¯˜Ï ÔÈ‚‰Â� ˘È"ÁÒÙ Ó‰ .עט
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú· ¯·„Ó˘.111 

                                    
 .א"ח סקע"כה .108

 .שבלי הלקט .109

 .י"תצ ובברכ' א סי"רמ .110

, ה"ספרים חיבר שלמה המלך ע' ק דג"עוד בזוה' ועי. ב שם"א תצ ובמ"רמ .111
ומשלי כנגד מידת , קהלת נגד מידת גבורה, שיר השירים כנגד מידת חסד

, מצרים במידת החסד דרועא ימינאוכיון שבפסח יצאו ישראל מ, תפארת
כ אומרים "ע, ]ד הרמז הוא הטעם להבאת הזרוע לקערת הסדר"וע[

ה ועד סוכות הוא כנגד מידת "ומר. מ פסח שיר השירים"בשבת חוה
ח "כן ביאר רבינו הבא. מ סוכות"כ אומרים קהלת בשבת חוה"וע, הגבורה

 .ש"ע, צ"בספרו ידי חיים לסימן ת
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 וי מעשרותדיני ביעור וויד
 

Ú ‰ÂˆÓ]‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ¯˘ÚÓ‰ ·ÂÈÁ˘Î [ È�ÙÏ ˙Â„Â˙‰Ï˘‰  .א
‰ 'ı¯‡·˘ Ú¯Ê‰ ˙Â�˙Ó ÏÎ ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ ¯Á‡ , ¯Á‡ ‡Ï‡ Â�È‡Â

È�Ú ¯˘ÚÓ ‰· ÔÈ˘È¯ÙÓ˘ ‰�˘ ,Â�ÈÈ‰Â , ˙ÈÚÈ·¯ ‰�˘·˘
‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘·Â ‰ËÈÓ˘Ï , Ï˘ ˙Â¯˘ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ· ÏÚ ÔÈ„Â˙Ó

Ô‰Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ�˘.1Ú˘˙ ˙�˘Â "‚ ‰�˘ ‡È‰  ˙È˘ÈÓÁ‰ËÈÓ˘Ï 
 ÔÈ�ÓÏ Â�‡˘‰˙Ú ÔÈ�ÂÓ ,]È˘‰ Â�ÎÊÈ˘ÎÂ"Ó‰È· ÔÈ�·Ï ˙" ˜

 ÌÏÂ·‚Ï ÌÈ�· Â·Â˘ÈÂ ÔÈ¯„‰�Ò‰ ˙¯ÊÁ‰ÏÂ Â�ÓÈ ÔÈËÈÓ˘ ˘„ÁÓ
˙ÂÏ·ÂÈÂ ,ÌÈ�˘‰ ÔÈ�Ó ‰�˙˘ÈÂ.[ 

‡Â¯˘ÚÓ‰ ÏÎ Â˙Â˘¯Ó ‡ÈˆÂ‰˘ ¯Á‡ ‡Ï‡ ‰„Â˙Ó Â�È˙  .ב
˙È˘ÈÏ˘Â ‰È�˘Â ‰�Â˘‡¯ ‰�˘ Ï˘,2 ˙È˘ÈÏ˘ ‰�˘ ˙Â¯ÈÙ·Â 
Ë Ì„Â˜ ÂË�Á˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰"˙ÈÚÈ·¯ ‰�˘ Ï˘ Ë·˘· Â ,

]È�Ú ¯˘ÚÓ· ÔÈ·ÈÈÁ˘[ ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÂË�Á˘ ˙Â¯ÈÙ‰ Ï·‡ , ÔÎÂ
¯ ¯Á‡ ÂË˜Ï�˘ ˙Â˜¯È‰ ÏÎ"˙ÈÚÈ·¯ Ï˘ ‰ , ¯˘ÚÓ ÔÈ¯˘Ú˙Ó

È�˘ ,˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ‡Â‰ Ì‰È˙Â¯˘ÚÓ ¯ÂÚÈ· ÔÓÊÂ. 

ˆ¯ÔÎ ÏÚ , ÌÈ�˘Ó Â˙Â˘¯·˘ ı¯‡‰ ÈÏÂ„È‚ ÏÎ ¯˘ÚÈ˘ ÍÈ .ג
˙ÂÓ„Â˜ ,È�Ú ¯˘ÚÓ· ÔÈ·ÈÈÁ˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎÂ ,¯ÙÈÂ ‰ÏÈÁ˙ ˘È

¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙Â ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÂ¯˙ , „Â·Î Í¯„· Ì„·‡ÈÂ] ÔÂ‚Î
                                    

 .יף קמד שלא סע"ע יו"שו .1

 .ע שם סעיף קמד"שו .2
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‰Ù˘‡· ÌÁÈ�ÈÂ ¯·„ ‰ÊÈ‡· ÌÙËÚÈ˘[ , ÔÂ˘‡¯ ¯˘ÚÓÂ] Ï·ËÓ
È‡„Â [ÈÂÏÏ Ô˙È ,]˙Â¯˘ÚÓ È�È„· È˜· Â�È‡ ÈÂÏ‰ Ì‡Â , ¯‰ÊÈ

¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙ ‰ÏÈÁ˙ Â�ÓÓ ˘È¯Ù‰Ï , ÂÏ Ô˙È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï·‡
¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙ ˘È¯ÙÈ ‡Â‰˘[ ,È�ÚÏ Ô˙È È�Ú ¯˘ÚÓÂ ,ÓÂ ¯˘Ú

‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ Ú·ËÓ ÏÚ ÏÏÁÈ È�˘ ,]Ú˘˙ ˙�˘ ÂÊ ‰�˘·Â"ד 
‡" Ï˘ Ú·ËÓ ÏÚ ÏÏÁÏ ‡10‚‡  ,'‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ Â· ÔÈ‡˘ ,

ÌÏÂÚ· ÛÒÎ‰ ÈÂÂ˘· ÈÂÏ˙ ¯·„‰Â ,‰�˘ ÏÎ· ¯¯·Ï ˘ÈÂ .[ ÔÎÂ
˘¯ÙÂ‰ ‡Ï˘ ‰Ó ÏÎÓ ‰ÏÁ ˘È¯ÙÈ.3 

¯˘‡ÌÈ„¯ÙÒ‰ ‚‰�Ó ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ È¯Ù ÏÚ ÏÏÁÏ È ˘ .ד
Â�„·‡ÈÂ ,]ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ.[4 Ê ÏÎ Â‰ÈÓÂ  ‰ ‡Ï È¯Ù‰˘ ÔÙÂ‡·

 ‰‡ÓÂË ˙Ï·˜Ï ¯˘ÎÂ‰]ÌÈÓ ÂÈÏÚ Â‡· ‡Ï˘[ ,¯˘ÂÚÓ ‰È‰ÈÂ .

                                    
זה מעשר שני ונטע  - ודשבערתי הק:  שאמרו]דברי
 כו[במדרש תנאים ' עי .3

זו  - וגם נתתיו ,זה מעשר ראשון -נתתיו ללוי , זו חלה - מן הבית ,רבעי
] עני[ זה מעשר -נה  ולאלמום ללוי ולגר לית.תרומה ותרומת מעשר

 .ולקט שכחה ופיאה

 ]קלא סעי! קלג[ד "ע ביו"פ דעת מרן השו"דים מקדמת דנא עכן נהגו הספר .4
ש שוה מנה בפרוטה "ז רשאי לכתחילה לפדות מע"שכתב שבזה

וכן אם חילל מעשר שוה מנה על שוה : וכתב עוד, ולהשליכה לים הגדול
ושורף את הפירות שחילל , הרי זה מחולל, פרוטה מפירות אחרות

ב "פ[ם "ומקורו מדברי הרמב. כ" ע.כדי שלא יהיו תקלה לאחרים, עליהם
 ]אות רא[א "ש בביאור הגר"וע. ]'ד' סי[ה באבקת רוכל "וכ, ]ג"ש ה"ממע

קמג ' ב סי"ח[ט "ת הלק"עוד בשו' ועי. [ע הוא אפילו לכתחילה"דלדעת השו
ועיין בשער . ד שאין לחלל על פירות"אמנם דעת הראב]. ]קלט' א סי"וח

גם הפודה מעשר שני על מעט קמח : ל"ב וז שכת]פרשת שלח[המצוות 
ומבואר דדעת . כ" ע.וכיוצא בזה אסור לפי שאין מחללין פירות על פירות

 ]עשי  קלו[ג "ש הסמ"ומ. [ל לאסור לחלל על פירות"רבינו האריז
ז אין לחלל מעות על פירות אפילו " דבזה]ש"ק דמע"סופ[מהירושלמי 

דאיירי בחילול , מעשר על פירותאינו ראיה לחילול ה' לכאו, בדיעבד
 .ועיין]. מטבע על פרי
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 Ì„Â˜ ÌÈÓ· ÌÈÙË˘� ˙Â¯ÈÙ‰Â ˙Â˜¯È‰ ÔÓ ‰·¯‰ Â��ÓÊ·Â
ÌÈ¯ÎÓ�˘ ,ÙÏÂ"Ì‰· ÌÈÚ‚Â�˘Î „ÈÓ ÌÈ‡ÓË� Ê ,‡ ·Â˘Â" ‡

Ì‰ÈÏÚ ÏÏÁÏ.5 

Â˙È·· ÔÈÈ ‰˘ÂÚ˘ ÈÓ· ÈÂˆÓ ¯·„‰ ,] ˙‡ ¯˘ÈÚ ‡ÏÂ .ה
‰ÏÈÁ˙ ÌÈ·�Ú‰ , ÔÈÈÏ Â¯ˆ·�˘ ÌÈ·�Ú·Â ¯Ó‚ ¯Á‡ ˜¯ Â·ÂÈÁ

Â˙Î‡ÏÓ.6[ ,ÂÈÏÚ ¯˘ÈÚ ‡Ï˘ Ï·Ë Â„È· ˘È˘ , Â·ÈÏ Ô˙ÈÂ
‰˙Ú Â¯˘ÚÏ .Î Ì�Ó‡" Â�ÓÓ ‰Ï˘Â ÔÈÈ‰ Ô�ÈÒ ¯·Î Ì‡ Ê

ÌÈ‚Ê‰Â ÌÈ�ˆ¯Á‰ , ˘È¯Ù‰Ï ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡ ÔÈÈ„Ú Ì„Â˜ Ï·‡

                                    
 שהביא מהתוספתא שאם חילל על פרי טמא לא ]ו"א מ"ש פ"מע[ש "בר' עי .5

 שהביא ]'ב' סי[בתשובת רבי בצלאל אשכנזי ' ועי, מהני אפילו בדיעבד
 לוקחים מעט קמח ,ואם שנת מעשר שני הוא: ל"מנהג בני הארץ בזה וז

 ומפריחים אותו ,זה המעשר שני מחולל על זה הקמח הרי :ואומרים
 ובודאי כל מי שיש , הנה אלו הם דרכי המעשרות של אנשי הארץ.באויר

 או על מי שיש , אם ראוי לסמוך על מנהגים כאלו,בו דעת יבין את זאת
 ,וכן מה שמחלל את המעשר שני על מעט קמח', וכו, להם מנהגים כאלו

 , הראשון כי רוב הקמח טמא,ה טעמיםזה ודאי טעות גמור הוא מכמ
 , כי כן מנהג הארץ ללתות את החטים ולא קנה המעשר,שבאו עליו מים

דהא אפילו בקונה פירות שאינם יכולים להגיע לירושלים תנן לא קנה 
לחלל על ' ש עוד שתמה דבעי"וע[. ש זה שטמא מתחילתו" מכ,מעשר

ה מפורש בדברי "שכע "וצ, ודחה בשתי ידים הסברא לעשר על פרי, כסף
ם שהביא הדין " דגם הרמב]י"סק' ג' דמאי סי[א "ע בחזו"וע]. ם"הרמב

ז בימינו שהכל "ולפ. דמחללין על פרי מודה בזה דעל טמא לא מהני
, ה בזמננו ברוב הפירות"וכמדומה שכ[, כ כל פרי שהוכשר"א, טמאין

חקלאים וגם בנקנים בכמויות ישירות מן ה, פ בנארזים בבתי אריזה"ועכ
א "מיד כשנגעו בו נטמא ושוב א, ]פ מכלל ספיקא לא נפקא"ועכ, מצוי כן

 .לחלל עליו

כל שנבצרו , והיה גמר מלאכה ביד הנכרי, וגם אם קונה ענבים מן הנכרי .6
, וזה נעשה ביד ישראל, דגמר היין הוא גמר מלאכתן, חייב לעשרן, ליין

 והיה גמר מלאכתם ,ורק אם קנה ענבים שנבצרו למאכל. וחייב לעשרן
 .בזה פטורין ממעשרות, כ עשה מהן יין"ואח, ביד נכרי
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˙Â¯˘ÚÓÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ,Â˙Î‡ÏÓ ‰¯Ó‚� ‡Ï˘ ÈÙÏ . 

È˙Ú‰ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÏÂ·‚· ,] ‰ÓÂÁ‰ ·ÂÁ¯ „Ú ‡¯ÓÂÁÏÂ˜‰ .ו
˙È˘ÈÏ˘‰ ,‰¯¯ÒÂÓ ˙�ÂÎ˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â[ , ¯˘ÚÓ ÌÈÏÏÁÓ ÔÈ‡

 ¯Â‰Ë È�˘]È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÚÓ ‡ÏÂ[ , ÔÏ·Ë· ˙Â¯ÈÙ‰ ‡ÈˆÂÈ ‡Ï‡
 ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁÓ]˙ÂÚ·ËÓ‰ ‡ÈˆÂÈ Â‡ [ ıÂÁ ˙Â¯˘ÚÓ‰ ˘È¯ÙÈÂ

ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ,È�˘ ¯˘ÚÓ‰ Ì˘ ÏÏÁÈÂ.7ÚÓ ˘È¯Ù‰ Ì‡Â " ÍÂ˙ ˘
ÌÈÏ˘Â¯È ,Â˘‰ ·˙Î"·˜¯ÈÏ ÂÁÈ�È˘ Ú.8Ó„ ‰‡¯�Â " È‡˘¯ Ó

 ÏÚ Ï‡˘ÈÏ˙Â¯˘ÚÓ‰.9‡ÓË È�˘ ¯˘ÚÓÂ  , Â˙Â‡ ÔÈ„ÂÙ
ÌÈÏ˘Â¯È·.10  

È�˘ ¯˘ÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏÏÈÁ˘ ˙ÂÚ·ËÓ‰ ÏÎ , ÏÚ ÌÏÏÁÈ .ז
¯Á‡ Ú·ËÓ . ÂÈÏÚ ÏÏÁÓ˘ Ú·ËÓ· ‰¯ÂÓÁ ‰ËÂ¯Ù ÂÏ ˘È˘ ÈÓÂ
È�˘ ¯˘ÚÓ ,¯ÂÚÈ· ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ Ì‚ , ¯Á‡ Ú·ËÓ Á˜È ÔÎ ÏÚÂ

‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ Â· ˘È˘ ,¯Ó‡ÈÂ : ÈÚ·¯ ÚË�Â È�˘ ¯˘ÚÓ ÏÂÏÈÁ ÏÎ
ÂÊ Ú·ËÓ·˘ ,‰ÈÂÊ ‰ËÂ¯Ù ÏÚ Â˘ÓÂÁÂ ‡Â‰ ÏÏÂÁÓ ‡ . „·‡ÈÂ

Ú·ËÓ‰ .‡Â"ÏÏÁÓ˘Î Ú·ËÓÏ ÍÂÓÒ· „ÂÓÚÏ ˆ , È‡˘¯ ‡Ï‡
ÌÂ˜Ó ˜ÂÁÈ¯· ‡Â‰˘Î Ì‚ ÏÏÁÏ . 

Á˘ ÈÓ"˙Â¯˘ÚÓ Ô¯˜" , ÏÚ ÂÏ˘ È�˘ ¯˘ÚÓ ÏÏÁÓÂ·¯ · .ח
Ô¯˜‰ È�·¯ ˙Â˘¯·˘ Ú·ËÓ , Â˙ÂÁÈÏ˘·Â Â¯Â·Ú ÔÈ˘ÂÚ Ì‰ È¯‰

Ì˙Â˘¯·˘ ‰¯ÂÓÁ ‰ËÂ¯Ù‰ ÏÂÏÈÁ Ì‚.11  

                                    
 .ט"ש ה"ב ממע"ם פ"רמב .7

 .ד שלא סעיף קלה"יו .8

ג לענין חלה "שכ' א סי"ברמ' ועי[, ח"א סמ"של' ד סי"ע יו"שו' עי .9
 ].ג ובאחרונים בזה"ז שכג סק"בט' ועי, שנתערבה

 .ע שם"שו .10

רק , ם לו כלל המטבע של הפרוטה החמורהכ אין מקני"וכמדומה שבד .11
א להקנות הפרוטה "א שא"ה י"וגם בלא, נותנין לו רשות לעשר עליה
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ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ· ÔÓÊ˙Â¯˘ ,·Ó¯‰ ˙Ú„Ï"Â˘‰ Ô¯ÓÂ Ì" ‡Â‰ Ú .ט
ÂÈ ·¯Ú·"ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ Ë , ÌÂÈ Ï˘ ‰Á�Ó· ˙¯ÁÓÏÂ

ÌÈ„ÂÂ˙Ó ÈÚÈ·˘‰ .ÈÂ"ÂÈ ·¯Ú· ¯ÂÚÈ·‰ ÔÓÊ˘ ‡"ÔÂ˘‡¯‰ Ë ,
ÂÈ· ÈÂ„ÈÂ‰Â"ÔÂ¯Á‡ Ë , ¯ÂÚÈ·‰ ÌÈ„˜‰Ï ÏÎÂÈ Ì‡ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ

˙ÂËÈ˘‰ ÏÎ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ.12ÈÂ„ÈÂÏ ¯˘Î ÌÂÈ‰ ÏÎÂ  , Ì‡Â
                                                                                  

 .ועיין. ש ממון גבוה"דמע, חמורה

, ]ז"ש ה"א ממע"פי[ם "ומקורו מדברי הרמב, ]שלא סעי! קמד[ד "ע יו"בשו' עי .12
 ]ו"ה מ"פ[ש "במשנה מעוהנה @@. ט אחרון"דזמן הביעור בערב יו

 של פסח של רביעית ושל שביעית "הראשון"ערב יום טוב : הגירסא לפנינו
,  היו מתודין"האחרון"במנחה ביום טוב  ]י"ש
 מ[כ תנן "ואח, עוריבההיה 

מ "ומרן הכס. ט אחרון"ט ראשון והוידוי ביו"ומשמע דהביעור בערב יו
, ביעורהיה ה" האחרון"ט "ערב יו' ם דמוכח דגרס במתני"ד הרמב"כתב ע

 ]ה"ה ה"פ[דפריך עלה , וכתב שיש להוכיח כן מדברי הירושלמי, ל"וכנ
ופריך ויתודה . ומשני כדי שיהא לו מה יאכל ברגל, ט ראשון"ויתודה ביו

ואם , והביאוהו הראשונים, ומשני עד כאן הוא מצוה לאכול, שחרית
, כ אין לו מה לאכול ברגל"א, ט ראשון"נימא דמבער הכל בערב יו

מ מדמשנינן דאינו "מ, פ דרק המעשרות היה מבער"דאע, וונת דבריווכ[
, מתוודה בשחרית משום שעדיין הוא אוכל ממנו עד המנחה ולא נתבער

]. ט ראשון"ולא נתבער הכל מעיו, ש נשאר עד אז"מוכח דגם המע
שהביא , ש נראה דלא נקט כן"ש בפיהמ"הנה מדברי הראאמנם @@

 ומשייר ,ט הראשון היה מבער"וערב י :וכתב אחריהם, דברי הירושלמי
ומשמע ,  מכאן ואילך מבער מעשר שני מן העולם,ט האחרון"לאכול עד י

ש "אבל משייר מעט מע, ט הראשון"דנקט דאמנם עיקר הביעור בערב יו
ז "ולא הוצרך לפ, ט האחרון"ומבער כולו בערב יו, כדי לאכול כל הפסח

ואר שאין חיוב לבער הכל ש מב"מ גם לדברי הרא"ומ[, לשנות הגירסא
צ לשנות "ב א"ט דלדברי הרע"וכבר העיר בזה התויו, ]ט הראשון"בערב יו

 שכתב ]שלא אות רכא' ד סי"יו[א "גם בביאור הגר' ועי. גירסת הספרים
', א שם במתני"בשנות אליהו להגר' ועי[, מ תמוהה"דראיית הכס

]. ט אחרון"רב יוובדיעבד בע, ט ראשון"דלכתחילה מצות הביעור בערב יו
ם "דאף לדברי הרמב, מ"שם הקשה עוד לדברי הכסט "ובתויו@@

, לכאורה יקשה מאי פריך ויתודה במנחה, ט האחרון"דהביעור בערב יו
וכתב . ט האחרון"הלא כבר ביער הכל מערב יו, ומשני שאוכל עד מנחה
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¯ „ÁÈ ˙Â„Â˙‰Ï ÌÈ·¯ Âˆ¯ÔÈ‡˘.13  

Ó¯‰ Â�È·¯ ˙Ú„"Â˘‰ Ô¯ÓÂ Ì" ÌÈ„ÂÂ˙Ó ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì‚˘ Ú· .י
Ì�˜È˙Î ˙Â¯˘ÚÓ‰ Ô˙� Ì‡ .·‡¯‰ ˙Ú„ Ï·‡"ÍÂ�ÈÁ‰Â „14 ÔÈ‡˘ 

˙È·‰ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ˙‚‰Â� ‰ÂˆÓ‰ ,ÔÎ ÏÚÂ , Ì¯ÓÂ‡Ï ‚‰�Ó‰
 ˙ÈÚÈ·¯ ‰�˘· ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘· ‰Á�Ó· ‰¯Â˙· ‡¯Â˜Î ¯Â·Èˆ·

˙ÈÚÈ·˘Â . ˙Â¯˘ÚÓ ÈÂ„ÈÂ‰ ‡Â¯˜Ï Â‚‰�˘ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È·Â ÍÂ˙Ó
Ò"¯Â·Èˆ· ˙ ,‰Î¯· ‡Ï·.15  

Ì�˜È˙Î ˙Â¯˘ÚÓ‰ ˘È¯Ù‰ ‡Ï˘ ÈÓ ,‰„Â˙Ó Â�È‡ . ÔÎ ÏÚÂ .יא
·Ó¯‰ ·˙Î" ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ�‰ÎÏ ÔÂ˘‡¯ ¯˘ÚÓ Â�˙�˘ ÔÓÊ·˘ Ì

ÌÈ„Â˙Ó.16È‡Ó„ ‡Ï‡ ÂÈÓÈ ÏÎ ¯˘ÚÓ Â�È‡˘ ÈÓÂ  , Â��ÓÊ· Â‡
‰‡ÓÂË· ÔÈ¯Ú·ÓÂ ÔÈ˘È¯ÙÓÂ ÔÈ‡ÓË ÏÎ‰˘ ,˘ ‰‡¯� ÔÈ„‰ ÔÓ

‡" ‡˙Â„ÂÂ˙‰Ï.17 ÔÈ‚‰Â� ÔÎ ÏÚÂ  ÈÎ ˜ÂÒÙÓ ‰‡È¯˜‰ ÏÈÁ˙‰Ï

                                                                                  
ולפיכך לא התקינו שיתודה , דבאמת כל זמן המועד רשאי לאכול, ליישב

ט האחרון "אבל התקינו שיבער הרוב מערב יו, ש בירושלמי"וכמ, יתשחר
, ט לא יוכל לאוכלו ולא לבערו"לפי שחששו שאם ישייר הרבה ליו

ם "מ גם לפי דבריו בדעת הרמב"ומ. [ונמצא שיפסיד מצוותו להתוודות
ט "אבל לא הורו לבער הרוב מערב יו, ט אחרון"לא חששו כן אלא כלפי יו

דבזמן ארוך כזה כבר , כל הכל במשך כל ימי המועדראשון שמא לא יא
 ].יעלה בידו לבער הכל

 .קמג-ע שם סעיפים קמב"שו .13

 .מצוה תרז .14

בדי  [בקונטרס נר ציון להלכות פורים ' ועיי. ת"פ דעת האדר"כן נהגו ע .15
 מה שכתבנו בזה בענין קריאה בתורה בציבור בלא ]קריאת פרשת זכור

 .ברכה

 .ג"א הי"שני פים מעשר "רמב .16

פ שבימינו הכל "א שאע"וגבי טומאה י. לפי שאין בדמאי חובת ביעור .17
א שאם מחלל "וי. מ כיון שעושין מה שבידינו רשאין להתוודות"מ, טמאין

ויש לברר אופן עשיית . ושפיר דמי, ט"על מעט סוכר לא הוכשר לקב
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¯˘ÚÏ ‰ÏÎ˙ ,ÔÈ�Ú‰ ÛÂÒ „Ú , ˙Â„ÂÂ˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ Ì‡˘ È„Î
‰¯Â˙· ‡¯Â˜Î ˜¯ ‡‰È. 

, ‡ÌÈ¯˘ÂÚÓ Ì�È‡˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ¯ÂÚÈ·‰ ÔÓÊ ¯Á‡ ‰�Â˜ Ì .יב
ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· „ÈÓ ˙Â¯˘ÚÓ‰ ¯Ú·ÏÂ ˘È¯Ù‰Ï ·ÈÈÁ˙Ó ,] Ì�Ó‡Â

ÌÂÈ‰ ÛÂÒ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï È‡˘¯[ , ÈÂÂ˘· ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ ˘È Ì‡Â
È�˘ ¯˘ÚÓ‰ , È‡˘¯Ú·ËÓ ÏÚ ÂÏÏÁÏ ,ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· Â„·‡ÏÂ .

¯˘ÚÓ‰ ÈÂÂ˘· ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ ÔÈ‡˘Î Ì�Ó‡,18[ , ÏÏÁÏ È‡˘¯ Â�È‡
‰¯ÂÓÁ ‰ËÂ¯Ù Â· ÔÈ‡˘ Ú·ËÓ ÏÚ,19‡‡ ‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡Â " Î

 ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ˜¯ ·ÈÈÁ˙È˘ È‡„Â Ï·Ë· ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‰˘ÚÈ
‰Ó ˙Â¯˘ÚÓ·"˙ ,]ÔÈÈ ˙Î‡ÏÓ ¯ÂÓ‚È˘ ÔÂ‚Î[ , ‰Â˘ ‰È‰ÈÂ

Â·˘ È�˘ ¯˘ÚÓ· ‰ËÂ¯Ù ,ÏÏÁÈÂÚ·ËÓ ÏÚ Â� , ÂÊ Ú·ËÓ ÏÚÂ
 ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÂÏ˘ È�˘ ¯˘ÚÓ ¯‡˘ ÏÏÁÈ] ‰Â˘ Â· ÔÈ‡˘Î Ì‚

‰ËÂ¯Ù[ ,‰�„·‡È ÌÂÈ‰ ÛÂÒ Ì„Â˜Â , ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· ‰˘ÚÈ ÔÎÂ
˙È˘ÈÏ˘ ‰�˘Ó È�˘ ¯˘ÚÓ· ÌÈ·ÈÈÁ˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ÂÏ ÔÓ„ÊÈ˘.20 

· ÈÂ�Ó˘ ÈÓÂ"˙Â¯˘ÚÓ Ô¯˜ " ÂÏ ÌÈ�˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ¯¯·Ï ÂÏ ˘È
Ú ÏÏÁÏ ÏÎÂÈ˘ ‰˘„Á ‰¯ÂÓÁ ‰ËÂ¯Ù‰ÏÈÁ˙·Î ‰ÈÏ.21 

Â‰Ó ¯˘Î‰ Ì‰ÈÏÚ ˘È˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ,Ú‡" ÌÈ˘˘ÂÁ˘ Ù„¯ .יג

                                                                                  
 .הסוכר בזמננו

אם חוששים שחלק מן גם ,  כשמעשרים מוצרים שיש בהם הכשרכגון .18
והחלק , מ ברובם מסתמא נעשה כהוגן"מ, הרכיבים לא נתעשרו כהוגן

 ש שלו שוה פרוטה"שאינו מתוקן אין במע

שהרי צריכין לבער כל , א לשמור מטבע שבו פרוטה חמורה"וגם א .19
 .המעשרות

ח המזכים את הרבים שנוהגין לעשות כן כל זמן שמצוי בשוק טבל "ויש ת .20
אמנם יש ליזהר שלא . ותנין רשות לחלל על מטבע שלהםונ, ש"למע

 .לחלל עליה בזמן שמאבדים אותה קודם שעושין פרוטה חמורה חדשה

 .ולכאורה צריך רשות מחדש לחלל על המטבע החדשה .21
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·Â˘ Ì¯˘ÚÏ ,È‡Ó„ ¯„‚· ‡Â‰˘ ‰‡¯� ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÔÈ‡Â
ÚÓ·"¯ÂÚÈ· ˙·ÂÁ È‡Ó„ Ï˘ ˘.22 ÌÈ�È„ ÈË¯Ù ‰ÓÎ ˘È Ì�Ó‡ 

È‡Ó„Ó ¯ÂÓÁ Â�È„ ÌÈÓÚÙÏ˘,23 ¯‡·˙�˘ ÔÈ„‰ ‰Ê· ÍÈÈ˘Â 
ÏÈÚÏ.24 

 ‰˘Ï˘‰ ·˙Î"˘Â„˜‰ ‰25 ‰ÎÈÊ Ì‡Â ÂÏ ˘È˘ Í¯·˙È Ì .יד
‰ ¯˘ÚÓ‰·¯ , ‰�˘·Â ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰�˘· Â˜ÏÁÏÂ Â¯Ú·Ï ÈÂ‡¯

‰‡Â·˙ ¯˘ÚÓ ÔÈ„Î ‰ËÈÓ˘ Ï˘ ˙È˘˘‰ . ÌÈ˘�‡‰ Ô˙Â‡Â
 ¯Á‡ „Ú Ì„È· ¯‡˘�˘ ÔÙÂ‡· Ì‰È˙Â¯˘ÚÓ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ‰

Ì˙ÂÓ ,ÌÈÎÏÂ‰ Í˘ÂÁ· ÌÈÏÈÒÎ Ì‰, ÌÓˆÚ· ÌÈÓÈÈ˜Ó ÔÈ‡˘ 
‰ÂˆÓ‰ .ÎÚ"Ï .¯¯ÂÚÏ ˘ÈÂ , ÌÈÈ�Ú ˘ÈÂ ‰˜„ˆ Ô˙ÈÏ ¯„Â�‰˘

Ô˙Â� Â�È‡Â ÂÈ�ÙÏ ,· ¯·ÂÚÔ˙� ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ ¯Á‡˙ Ï·„ Â‡Ï . ÔÎÂ
‰�Â˜‰ ˙ÂÂˆÓ ˙È·· ˙Ò�Î‰, ·È˘Á ¯„�Î ‰˜„ˆÏ,26 ‡Â‰Â ÔÈ„‰ 

Â˘Ú˘Î ˙È·‚Ó Í¯ÂˆÏ ˙˜ÊÁ‰ È�· ‰¯Â˙ ]ÏÏÂÎ Â‡ ‰·È˘È 
Â„ÎÂ'[, Â‡ Í¯ÂˆÏ �Î‰È·"Ò, ÈÂ‰„ ¯„�Î. ¯‰ÊÈÂ ‡Ï˘ ¯Á‡Ï 

                                    
 .ח"א ממעשר שני ה"ם פי"כמבואר ברמב .22

דנחלקו הפוסקים אם וכמה חייב , כגון מפעלים שבשותפות נכרים .23
א לנותני ההכשר לעשר כשהוא "ולהסוברין דחייב במעשר א, במעשר

, ורק כשנכנס לרשות הישראל שקנה, דאין שליחות לנכרי, ברשות הנכרי
הנקרא מיצוי [וכן בשמן שנגמרה מלאכתו בארץ . מועיל שיעשר לעצמו

ואם נותני הכשרות , שנחלקו הפוסקים אם חייב במעשר או לא] מקומי
נמצא שאינו בגדר , אדם נוהג כהמחמיריןוזה ה, מקילין בזה לפוטרו

 . כי ידוע שלא נתעשר, דמאי

וזה מצוי בשמן שנותנין . שאם קונהו אחר זמן הביעור מתחייב מיד לבערו .24
, ואחר שיש הכשרים שפוטרין אותו ממעשר, אותו בכמה וכמה מוצרים

עדיין יש בשווקים מוצרים שמעורב בהם , נמצא דגם זמן רב אחר הפסח
 .ועיין. שמן זה

 .מסכת חולין פרק נר מצוה אות סג .25

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .26
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ÂÓÏ˘ÏÓ, ¯·ÂÚ„ ÂÈÏÚ „ÈÓ Ï·· ¯Á‡˙,27 ¯„Â�˘ÎÂ ‰˜„ˆ 
�Î‰È··"Ò ÂÚ·Â˙Â È‡·‚‰, ‰‰Ê È¯ ¯·ÂÚ ‰ÈÏÚ „ÈÓ. Ì‡Â ÔÈ‡ 

ÚÂ„È È‡·‚Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ ÂÚÈ„Â‰Ï ‰Ó ¯„�˘ ,È„Î ÏÎÂÈ˘ 
ÂÚ·Â˙Ï.28 

Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ‰�È˙�‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÚÂ„È¯  .טו
˘ÓÂÁ ¯ÂÚÈ˘ ‡Â‰ , Â�ÈÈ‰„20ÂÈÁÂÂ¯ ÏÎÓ ÊÂÁ‡  , ‰ÂÎÓÒ‡Â

ÍÏ Â�¯˘Ú‡ ¯˘Ú„ ‡¯˜‡ ,· ÚÓ˘Ó„ '˙Â¯˘ÚÓ .Â˘‰ Ô¯ÓÂ" Ú
·˙Î,29 ˙‚˘Ó Â„È Ì‡„ ] ÔÂ‚Î„ÈÓ‡ Ì„‡ , ¯˙ÂÈ Ô˙È Ì‡ Ì‚˘

˙ÂÈ¯·Ï Í¯Ëˆ‰Ï ÌÏÂÚÏ ‡Â·È ‡Ï ˘ÓÂÁÓ[ , Ô˙È Í¯Âˆ ÈÙÎ
ÌÈÈ�Ú‰, ‰ÂˆÓ ÂÈÒÎ� ˘ÓÂÁ „Ú Ô˙È ÍÎ ÏÎ ˙‚˘Ó Â„È ÔÈ‡ Ì‡Â 

¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ , ‰„ÈÓ ‡Ï‡ Â�È‡ „·Ï· ¯˘ÚÓ Ô˙Â�˘Î ÂÏÈ‡Â
˙È�Â�È· ,‰Ú¯ ÔÈÚ ·È˘Á ‰ÊÓ ˙ÂÁÙ·Â .·Ó¯‰ ˙Ú„Â" ˘Â¯ÈÙ· Ì
‰�˘Ó‰30¯‚‰Â "‡31ÈÈ�Ú ˘È Ì‡„  ˘Â·ÏÓÂ ÏÎÂ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ‰ Ì

ÌÈÓÂ˙ÈÂ ˙Â�ÓÏ‡ Â‡ ,˘ÓÂÁ Ô˙ÈÏ ‡�È„Ó ·ÈÈÂÁÓ , ‰ÊÓ ˙ÂÁÙ·Â
ÔÈÂ‡Ï ‰ÓÎ· Ú‚¯ ÏÎ· ¯·ÂÚ ,] ÂÓˆÚ ˜ÂÁ„Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡

‰ÂˆÓ „ˆÓ ˜¯ ‰ÊÏ32 .[ Â�Î˙ÒÈ˘ Â‡ ˘Ù� ÁÂ˜ÈÙ ‡ÎÈ‡„·Â
˘ÓÂÁÏ ‰˜„ˆ‰ ˙Ï·‚‰ ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ÔÈ‡ Ì�Â·Ú¯Ó ÌÈÈ�Ú‰.33 

' �È˙�Ó ˘ÓÂÁ‰ ˙�È˙� „È¯ÙÈ˘ ÍÈ¯ˆ·· Ì�˙ÈÂ ¯˘ÚÓ˙ ‰ .טז

                                    
 .ג"ד רנז ס"ע יו"ונפסק בשו. ה ו"ש בר"וכמ, דהא קיימי עניים  .27

 .א שם"רמ  .28

 .א"ד סימן רמט ס"יו  .29

 .א דפאה"פ  .30

ש שכתב דבפחות מזה כאילו כפר בתורה הקדושה "וע, באיגרתו הידועה  .31
 .ו"ח

 .ט"ב סוף פי"ח ח"אהבת חסד למרן הח  .32

 .כ"שם פ  .33
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ÌÈÓÚÙ,34‡ ¯˘ÚÓ Ô˙È˘ ·ÂËÂ  '‰¯Â˙ ÈÏÚ·Ï ,·‰ ¯˘ÚÓÂ '
‰ÂˆÓ ÈÎ¯ˆ ¯‡˘Ï.35 

ÊÈ‰ È„ÈÏ ‡Â·È ‡Ï˘ ÂÏ ÁË·ÂÓ ¯˘ÚÓ Ô˙Â�‰ , Ô˙Â�‰Â˜ .יז
¯˘Ú˙È˘ ÂÏ ÁË·ÂÓ ˘ÓÂÁ.36 

 „Ó¯‰ ·˙Î"‡37 ˙‡Ê· ‡� È�Â�Á·Â ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ ‰Ó ¯˜ÈÚ .יח
È„ ÈÏ· „Ú ÌÈÓ˘‰ ˙Â·Â¯‡ ˙‡ ÌÎÏ Á˙Ù‡ ‡Ï Ì‡ , ÏÚ ¯Ó‡�

˘ÚÓ Ô˙Â�‰ ¯]˘ÓÂÁ Â‡[ , ÏÏÎ· Â�È‡ Ì˙Ò· ‰˜„ˆ Ô˙Â�‰ Ï·‡
‰Ê.38  

 ÓÂÁ ‰Ê Â¯Ó‡˘, ‰�˘ ‰�Â˘‡¯ ÓÔ Ô¯˜‰ ÂÔ‡ÎÓ ÍÏÈ‡Â˘ .יט
˘ÓÂÁ ‰ÓÓ ÁÈÂ¯‰˘ ÏÎ ‰�˘,39 Â�ÈÈ‰Â Ì‡˘ ÏÈÁ˙Ó ‰˙Ú 

˘È¯Ù‰Ï, ÍÈ¯ˆ ˘È¯Ù‰Ï ‰ÏÈÁ˙ ˘ÓÂÁ ÏÎÓ ‰Ó ˘È˘ Â„È·, 
Á‡Â"Î ÏÎ ‰�˘ Ô˙È ˘ÓÂÁ ÔÓ ÌÈÁÂÂ¯‰ „·Ï·.40 

ÚÓ ˙�˜˙ ¯˜ÈÚ]˘ÓÂÁÂ [ ‡Â‰ ÈÏÓÚ „È· ˜ÈÊÁ‰Ï È„Î˘¯  .כ
‰¯Â˙ ,ÏÎÏ ÌÈÓ„Â˜ Ì‰Â ,ÌÈÈ�Ú ÂÈ·Â¯˜ Ì‡ „·ÏÓ , ÛÎÈ˙ Â¯Ó‡Â

‰Î¯· ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï . ÂÈ˙Â¯˘ÚÓ ÏÎ ˜ÏÁÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡Â

                                    
' ובאהבת חסד שם בהערה כתב דמדלא רימז הכתוב שיתן פעם א, י"ברכ  .34

כי הוא רומז לסוד , פעמים מעשר' חומש משמע דיותר טוב שיפריש ב
 .ומהנכון שלא לערבב עניינו, גדול

 .ט"ב פי"ח באהבת חסד ח"מרן הח  .35

 .א"א זיע" בשם הגר]קנג' סי[ין 'ח מוואלז" להגרכתר ראש  .36

 .ד"ע רמז ס"שו  .37

ת שם "בפ' ועי, ומבואר מדבריו דעיקר הדין נאמר גם על מעשר כספים  .38
, דקאי רק למעשר תבואה, א בזה"ד הרמ"ב דכמה פוסקים חלקו ע"סק

ח בהגהה שהכריע בראיות "ב ריש פי"ח ח"אמנם באהבת חסד למרן הח
 .א"מכדברי הר

 .א"ע רמט ס"שו  .39

 .ח"ב פי"ח בספר אהבת חסד ח"מה שיעץ בזה מרן הח' ועי  .40
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‰¯Â˙ ÈÏÓÚÏ ,ÌÈˆÁ Â‡ Ì·Â¯ Ì‰Ï ˜ÏÁÈ ˙ÂÁÙÏ.41 

ÓÂÁ ˙�È˙�]¯˘ÚÓ Â‡ [ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÂÈÁÂÂ¯ ÏÎÓ˘  .כא
Ì˙Ò· ‰˜„ˆ Ô˙Â�‰Ó ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ,Ò· Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ‰�È˙�‰ ÌÂÎ

˘ÓÂÁÏ ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒÏ ÂÚÈ‚È , ‰Â·‚ ÈÎ¯ˆ Û˙˘Ó ‰Ê È„È ÏÚ ÈÎ
ÂÈ˜ÒÚ· ,È˘‰ ÌÚ ˙ÂÙ˙Â˘ ‡È‰˘"˙,42 ÏÂ„‚ ÔÂ¯˙È Â· ˘ÈÂ 

‰ÂˆÓ Â· ˘È˘ ˜ÒÚ ‡Â‰˘ . ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜˘ ˙Ú· Ì‡ Ë¯Ù·Â
‰Ï ˜ÏÁ Ì‰· ‰È‰È ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ˘ ·˘Á ˘ÓÂÁÂ ¯˘ÚÓ ˙ÂˆÓ '

]Ô˙Â�˘ ˜ÏÁ Â˙Â‡[ ,ÂÏ¯Â‚ ÌÈÚ� ‰ÓÂ Â˜ÏÁ ‰ÙÈ ‰Ó.43 

 ÓÂÁ Ô˙Â�˘Î]¯˘ÚÓ Â‡ [ÔÎ Ì‚ ‰˜„ˆ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ,44˘  .כב
˜ÈÈÂ„Ó Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î˘ Û‡Â , Ô˙� Ì‡˘ ¯˜ÈÚ‰

¯˘ÚÓ‰ Â‡ ˘ÓÂÁ‰ ˙ÏÚÓ „ÈÒÙ‰ ‡Ï ¯˙ÂÈ , ÍÈ¯ˆ˘ ‡Ï‡
 ˙¯Â˙· Ô˙È ¯‡˘‰Â ˜Â„˜„· ˘ÓÂÁ‰ Â‡ ¯˘ÚÓ‰ ˘È¯Ù‰Ï

‰˜„ˆ.45 ‰È‰È ¯˙ÂÈ‰˘ ‰�˙ÓÂ ÔÂ·˘Á‰ Ú„ÂÈ Ì‡ ‰¯Â‡ÎÏÂ 
¯ÈÙ˘ ‰˜„ˆ ˙¯Â˙·ÈÓ„ . 

‡Ô˙ÈÏ È‡˘¯„ ÌÈ�Â˘‡¯· ‡˙È‡ Â�ÂÓÓ· ‰¯Â˙ ˜ÈÊÁÓ Ì  .כג

                                    
 .ט"ב פי"ח באהבת חסד ח"מרן הח  .41

 .חונן דל' וכדכתיב מלוה ה  .42

 .כ"ב סוף פ"ח באהבת חסד ח"מרן הח  .43

 .רצה' א עמ"ארחות רבינו ח  .44

י שכתבו הספרים וכתב שם הטעם לפ. ב פרק יט בהערה"אהבת חסד ח  .45
ז "ע בדרך אמונה פ"וע. שאלף ומאה רקיעים ניזונים בזכות מעשר

ושם , ]מאמר יב[ג שציין מקור הדברים מספר קרנים "צ סקע"ע שעה"ממתנו
ש בתשובה קיז בסוף "וע. מ רקיעים כמנין עשר תעשר"הגירסא תתש

ק שתבעוהו סך גדול לתשלומי "ומעשה שבא אדם למורינו הגרח. הספר
, ק שבוודאי אינו נותן מעשר מרווחיו כדין"ואמר לו מורינו הגרח, סיםמי

 .שאם היה נותן בודאי לא היה נתבע כן
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˘ÓÂÁÓ ¯˙ÂÈ ,ÌÈ„ÓÂÏ‰ ˙¯Â˙· ˜ÏÁ ‰Ê· ‰�Â˜˘ ÈÙÏ.46 ÔÎ ÏÚÂ 
 Ú„ÂÈ Â�È‡˘ Â‡ ÂÈ˙Â„¯Ë È�ÙÓ „ÂÓÏÏ ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÈÓ

„ÂÓÏÏ ,ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ¯Á‡· ˜ÈÊÁÈ , „ÓÏ ÂÏÈ‡Î ÂÏ ·˘ÁÈÂ
ÂÓˆÚ·,47ÎÚÂ " ÊÁ‡È ÔÂÏÂ·Ê Ë·˘ „‚�Î ‡Â‰˘ ‰Ê ˘„ÂÁ· Ù
„ ˜È„ˆ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰¯Â˙ ÈÏÓÚ· ˜ÈÊÁ‰Ï ÂÎ¯.48 

 

±²

                                    
 .כ"ב פ"אהבת חסד ח  .46

 .ש עוד מה שהאריך בזה"וע, ו"א פט"ח ח"ספר שם עולם למרן הח  .47

 .פ מועד לכל חי סימן יא אות יד"ע  .48



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 עיקר התקנה ודי� מי שלא הניח

ú÷æ

 

é ÷øôã 

 דיני עירובי תבשילי�

ˆ¯ÈÚÈ·˘˙·˘ ·¯Ú· ÏÁ˘ ÁÒÙ Ï˘ , È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï ÍÈ  .א
ÔÈÏÈ˘·˙ ,˙·˘ ÈÎ¯ˆÏ Â· Ï˘·Ï È‡˘¯ ‡‰È˘ È„Î . 

çéðä àìù éî ïéãå äð÷úä ø÷éò 

ÂÈÓ Ì„‡ Ï˘·È ‡Ï˘ Â�È˙Â·¯ Â�˜È˙"‡‡ ˙·˘Ï Ë" ÁÈ�‰ Î .ב
˘·˙ È·Â¯ÈÚÂÈ ·¯ÚÓ ÔÈÏÈ"Ë ,ÂÈ ·¯ÚÓ ÏÈ˘·˙ ÁÈ�È˘ Â�ÈÈ‰Â" Ë
˙·˘ ¯Â·Ú ,ÈÚÂ"ÂÈÚÓ ¯·Î ˙·˘Ï Ï˘·Ï ÏÈÁ˙‰˘ ·˘Á� Ê"Ë ,

ÂÈ·Â"‰Î‡ÏÓ‰ ÌÈÈÒÏ ‡Ï‡ Í¯ˆ� Â�È‡ Ë,1  ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÂ

                                    
א כדי שיברור "שי, טעם תקנת עירובנחלקו ב' והנה בגמ. א"א תקכז ס"רמ  .1

והיינו שיזכור כבוד שבת ולא יאכל בה משיירי מאכליו , מנה יפה לשבת
ו שאין אופין "ט לצורך שבת וק"א כדי שיאמרו אין אופין מיו"וי, ט"ביו

 משמע ]ב"ט ה"ו מיו"פ[ם "ומלשון הרמב. ט"והיינו מפני כבוד יו, לצורך חול
 הטעם שלא ידמו לחשוב שמותר לאפות שכתב, ט"שהוא מפני כבוד יו

ד משמע שלמד הטעם "אבל מדברי הראב, ט מה שלא נאכל בו ביום"ביו
ב "ביצה פ[ש "ש הרא"מ בזה כמ"והנ. :]ראש יוס! ביצה טו' עי[, מפני כבוד השבת

שאם , ט או שאפשר גם קודם" אם צריך להניח העירוב דוקא בערב יו]א"ס
, ט זה הסמוך לשבת"לערב דוקא בערב יוהטעם מפני כבוד השבת צריך 

כ גם כשהניח "א', ט לשבת וכו"אבל אם הטעם כדי שיאמרו אין אופין מיו
י שהניח תבשיל "א כאן שע"ודברי הרמ, העירוב מזמן רב שפיר דמי

הוא , כ אינו צריך אלא לסיים"ט לשבת נעשה כהתחיל במלאכה וא"מעיו
נ דעת הטור שהתיר להניח "וכ, ט"כסברא דתקנת העירוב מפני כבוד יו

 שבדיעבד ]ד"סי[ע לקמן "ד השו"וכ, ט אחר"ט זה לעיו"עירוב ערב יו
אלא , ט אחר"ט זה לעיו"מעיקר הדין יכול לסמוך על עירוב שהניח מעיו
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ÂÈÓ ‰�Î‰·" Ô�·¯„Ó ‡Ï‡ ˙·˘Ï Ë]ÎÚ" ˙Â�‰ÈÏ ÏÂÎÈ ¯˘‡Î Ù
ÂÈ· Ì‚ ‰�Î‰‰Ó"ÂÓˆÚ Ë ,ÌÈÁ¯Â‡ ÂÏ Â�Ó„ÊÈ Ì‡ ÔÂ‚Î[ , Â¯È˙‰

ÁÊ"ÂÈÓ ÔÈÎ‰Ï ÏÎÂÈ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ Ï"˙·˘Ï Ë.2  

Ï˘‰ ·˙Î"˘Â„˜‰ ‰3 ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÔÈ�ÚÏ : ‰·È·Á .ג
ÍÈ�ÈÚ· ‰Ï˜ ÂÊ ‰ÂˆÓ È‰˙ Ï‡Â ‰˙Ú˘· ‰ÂˆÓ , Â¯Ó‡ Ì�ÈÁ ‡ÏÂ

ÊÁ"Ï4 ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ˙ÂÂˆÓ Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÌÈÈ˜ , ¯ÙÒ·Â
‰Ê ¯·„ „ÂÒ ·Â˙Î ÔÈÒÁÂÈ .ÎÚ"Ï. 

‡Â¯ÈÚ ÁÈ�‰ ‡Ï Ì‡  ÔÈÏÈ˘·˙]ÂÁÈ�‰ ‡ÏÂ ÏÚÂÈ5 , ÁÈ�‰ Â· .ד
„·‡Â ,Ï˜Ï˜˙�˘ Â‡[ ,ÂÈ· Ï˘·Ï ¯ÂÒ‡" ‰ÓˆÚ È�Ù· ‰¯„˜· Ë

˙·˘ Í¯ÂˆÏ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ·Â ÂÓˆÚÏ ÔÈ· , ÔÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯Á‡ Ì‚Â
ÂÏ Ï˘·Ï .ÌÈ¯Ò‡� ÔÈÏÈ˘·˙‰ ÔÈ‡ Ï˘È·Â ¯·Ú Ì‡ Ì�Ó‡ 

‰ÏÈÎ‡·.6  ‡È‰˘ Â¯ÓÂ‡· ˙ÙÒÂ� ‰¯„˜ Ï˘·Ï ÌÈ¯Ú‰ Ì‡ Ï·‡
ÂÈ Í¯ÂˆÏ"Ë , Í¯ÂˆÏ ‰¯È˙Â‰Â ÌÂÏÎ ‰�ÓÓ ÏÎ‡ ‡ÏÂ˙·˘ ,

‰¯ÂÒ‡ ‰ÏÈÎ‡·.7 

ÂÈÏ Ï˘·Ï ¯˙ÂÓ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰ ‡Ï˘Î Ì‚ Â‰ÈÓ" Ë .ה
Í¯Âˆ‰ ÏÎÎ ,ÂÏÎÂ‡Ï ¯˙ÂÓ ¯‡˘� Ì‡Â ˙·˘·,8 ÂÏÈÙ‡Â  Ì‡

                                                                                  
 .ט שצריך"ז ויניח שוב בכל ערב יו"שלכתחילה לא יסמוך ע

 .י"ה וע"ל ד"בבה' ג ועי"ב סק"מ  .2

 .בענייני סוכות  .3

 .:יומא כח  .4

 .ו"ב תקכז סקס"מ  .5

ו שכן הדין גם בשגג ובישל לצורך "ב סקע"א ובמ"ש ברמ"וע, ג"ע סכ"שו  .6
ולא חיישינן שילמדו מזה להתיר הבישול , ולא רק בעבר במזיד, שבת

 .בלא עירוב תבשילין

ש דשאני "וע. ז"ק קמ"ח ס"ט וכה"ז וסקע"ב סקע"ד ומ"ע תקכז סכ"שו  .7
 .דבהערמה החמירו טפי, ג להתיר בבישל במזיד"ע בסכ"כ מרן השו"ממש

 .א"ע תקכז ס"שו  .8
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‰ÓÈÏ˘ ‰¯„˜ ¯‡˘� . ˙ÙÒÂ� ‰¯„˜ ÔÈÎ‰Ï ÌÈ¯ÚÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â
¯‡˘È˘ È„Î ˙·˘Ï.9  Ï˘ ÏÈ˘·˙‰ ˙¯„˜· ˙Â·¯‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÂ

ÂÈ" Ë]Ú ‰�˙�˘ Ì„Â˜"˘‡‰ ‚[ ,Ï ¯È˙ÂÈ˘ È„Î˙·˘ . ˘ÈÂ
Ú‡ ˙Â¯È„˜ ‰ÓÎ· ÌÈ�ÈÓ ‰ÓÎ Ï˘·Ï Ì‚ ÔÈ¯È˙Ó" Ì˜ÏÁ˘ Ù

˙·˘‰ ˙ÓÁÓ ‡Ï‡ ‰˘ÂÚ Â�È‡ ,ÂÈ· ÌÚËÈ˘ „·Ï·Â" ËÚÓ Ë
ÏÎÓ ‰¯„˜.10 ‰Ê ¯˙È‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ˘ÂÁÈ ˘Ù� ÏÚ·Â , ˜¯

‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Î ‰¯„˜ ‰˙Â‡· ‰·¯È.11 

 ,˙·˘ÂÚ ÔÙÂ‡ Ï˘ ¯˙È‰ ˘È ÈÓÏ ‡Ï˘ ÁÈ�‰ È·Â¯ÈÚ ÔÈÏÈ„ .ו
Ô˙È˘ ÂÁÓ˜ ÂÈÏÈ˘·˙Â ¯Á‡ÏÌÈ ‰�˙Ó· ]‰ÎÈ˘Ó· Ì˙Â˘¯Ï Â‡ 

‰‰·‚‰· ÏÎ· ÌÂ˜Ó, ‡ÏÂ ÔÈ�˜· ¯„ÂÒ12[ Ì‰Â ÂÏ˘·È ]ÂÏÈÙ‡ 
Â˙È··[ Â�˙ÈÂ ÂÏ. Ì‡Â ÔÈ‡ Ì˘ ÌÈ¯Á‡ Â·¯ÈÚ˘ Ô˙ÈÏ Ì‰Ï, ÏÎÂÈ 
˙ÂÙ‡Ï ˙Ù ˙Á‡ Ï˘·ÏÂ ÏÈ˘·˙ „Á‡, Â˙Â ‡Ï,13 Â�ÈÈ‰Â ‡Ï˘ 
‰·¯È  ‰ÈÙ‡·]ÂÏÈÙ‡Â Í¯ÂˆÏ ÌÁÏ ‰�˘Ó ¯ÂÒ‡[ ‡ÏÂ È�ÈÓ· 

ÔÈÏÈ˘·˙, Ï·‡ ¯˙ÂÓ ÈÎ‰ÏÔ ˙Ù ‰ÏÂ„‚ ÏÈ˘·˙Â ‰·Â¯Ó Â˜ÈÙÒÈ˘ 
ÏÎÏ ˙Â„ÂÚÒ ˙·˘, ]‰Â"‰ Ì‡ ˘È ÂÏ ˙Ù ˙Á‡ ‰�È‡Â ‰˜ÈÙÒÓ 

                                    
 .ב"ב סק"מ  .9

א שאם שכח ולא טעם "ב סקע"ע במ"וע. ע"ט וסק"ב סקס"א ומ"ע סכ"שו  .10
כדעת הבית מאיר , יש להחמיר שלא לאוכלה בשבת, מאחת הקדירות

יר ב כתב שהבית מא"ק קל"ח ס"אמנם בכה. ז שהתיר בזה"שחלק על הט
איירי במבשל אחר אכילה אבל בישל קודם אכילה אפילו שכח ולא טעם 

 .מאחת הקדירות אין נאסרת בזה

 .ז"ח לעיל תקג סקט"כה  .11

כ כמקח וממכר "והטעם דמשיכה או הגבהה אינה נראית כ. ס"ב סק"מ  .12
לצורך , ט"פ שאסור לעשת קניינים בשבת ויו"ואע, כ קנין סודר"משא

ש " מחצה–קנין סודר שאסרו אפילו לצורך מצוה כ "משא, מצוה התירו
 .ט"סקי

 .א"ב סקס"ש במ"וע, כ"ע ס"שו  .13
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˙·˘Ï ¯˙ÂÓ ˙ÂÙ‡Ï „ÂÚ ˙Á‡.[14 ÎÂ"Ê ‡Ï˘Î ÁÈ�‰ ˙ÓÁÓ 
‰ÚÈ˘Ù Â‡ ‰ÁÎ˘ Ï˘ ˙ÂÏˆÚ, Ï·‡ ÁÎ˘· ˙ÓÁÓ Ò�Â‡ ÏÎÂÈ 
ÍÂÓÒÏ ÏÚ ·Â¯ÈÚ‰ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÈÚ‰, ÔÏ‰Ï„Î. 

ÂÈÓ ÏÏÎ Ï˘·Ï Í¯ˆ� Â�È‡˘ ÈÓ Ì‚"˙·˘Ï Ë ,Ó" ·ÂË Ó .ז
ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�È˘ , Ï˘ ¯� ˜ÈÏ„‰Ï Ì‚ ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘È˘ ÈÙÏ

ÂÈ· ˙·˘"È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰˘ ‡Ï· ‰Ê Ë ÔÈÏÈ˘·˙.15  ‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ÔÎ‡
Í¯·È ‡Ï.16 ÂÓˆÚ· ˙Â¯� ˜ÈÏ„Ó Â�È‡˘Î Ì‚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , Ì‡

·¯ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈÏÈ˘·˙‰ ˙�Î‰· ÚÈÈÒÓ ,Â¯Â·Ú Â·¯ÚÈ˘ Â‡.17 
ÂÈ ·¯ÚÓ ÌÈ�ÎÂÓ ˙·˘Ï ÔÈÏÈ˘·˙‰ ÏÎ Ì‡ Ì�Ó‡"Ë,‡Â " ‡Ï‡ ˆ

ÂÈ· ÌÓÓÁÏ"Ë ,‡Ï· ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�È ‰Î¯·.18 

áåøéòä ìéòåî äî Àì 

ÂÈ· ‰˘ÂÚ˘ ˙Â�Î‰Ï ‡Ï‡ ÏÈÚÂÓ ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ ÔÈ‡" Ë .ח
˙·˘ ·¯Ú·˘ ,ÂÈ· Ï˘·Ï ¯È˙‰Ï ÏÈÚÂÓ ‡Ï Ï·‡" ÔÂ˘‡¯ Ë

                                    
 .ט"ח וסקפ"צ סקפ"ב ושעה"ב סקס"מ  .14

, וכן נהגו בדיעבד, א הלכה כסתם"פ דסתם וי"ואע, ט"ע תקכז סי"שו' עי  .15
, מ לכתחילה חוששין לדעת האוסרים"מ, ט"י סק"כמבואר גם בברכ

וכתב שם שהרבה אחרונים הסכימו לדעה  [ה"ב סקנ"כמבואר במ
] וכתב שם שכל הראשונים החמירו כדעה זו[א "צ סקפ"ובשעה] האוסרת

צ מה שביאר "ש עוד באול"וע[, ב אות ד"צ פכ"ב ובאול"ק קי"ח ס"ובכה
ח שאם לא הניח עירובי "וכתב עוד בכה]. בטעם מחלוקת הראשונים בזה

ורק אם יש לו , וש להאוסריםלח, תבשילין ראוי שלא ידליק אלא נר אחד
. צער וביטול תורה ומניעת עונג שבת יוכל להדליק כדרכו בכל שבת

 .ב שיוכל להקנות נרותיו לאחרים והם ידליקו עבורו"ע במ"וע

 .ב אות ו"צ פכ"ג ואול"ח סקקי"כה  .16

כ לבשל "כ דאסור ג"ע תקכז ס"פ המבואר בשו"ע, ב אות ד"צ פכ"אול  .17
 .לאחרים בביתם

 .ב אות ו"צ פכ"אול  .18
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ÌÂÈ· ‡Â‰˘ È˘ÈÓÁ,19 ÂÏÈÙ‡Â ÂÈ· Ò�Â‡ ÂÏ ‰È‰È Ì‡"È�˘ Ë ,
ÂÏÈÙ‡Â Ú ‰�˙‰ Ì‡"Ê ‰ÏÈÁ˙Ó.20 · ÔÎ ÏÚÂ '¯ ÈÓÈ" ÂÏÁ˘ ‰

È˘È˘Â È˘ÈÓÁ ÌÈÓÈ· ,Ú‡"ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ Â˘Ú˘ Ù,  ÔÈ‡˘¯ ÔÈ‡
¯ Ï˘ È�˘ ÌÂÈ· ‡Ï‡ ˙·˘‰ Í¯ÂˆÏ ÔÈÎ‰Ï"‰ , ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· Ï·‡

¯ÂÒ‡ .ÂÈ· ÂÏ˘È·Â Â¯·Ú Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ" ÔÂ˘‡¯ Ë] ÌÂÈ·
È˘ÈÓÁ [˙·˘ ÈÎ¯ˆÏ ,ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ò‡�.21 

�ÂÒ‡ ˙·˘ Í¯ÂˆÏ˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ Ì‡ ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ Â˜ÏÁ¯  .ט
˙Â˘ÚÏÂÈ· Ô"˜¯ Â‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ Ë Ô�·¯„Ó,22  ÔÈ¯·ÂÒ‰ ˙Ú„ÏÂ

ÂÈ· ˙Â¯ÂÒ‡ ˙·˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ˘"‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó Ë , ·Â¯ÈÚ ÏÈÚÂÓ ‡Ï
ÂÈ· ˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ï ÌÈ„˜Ó˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ ÔÈÏÈ˘·˙" ÔÙÂ‡· Ë

ÂÈ· Ì‰Ó ˙Â�‰ÈÏ ÏÂÎÈ˘"Ë ,ÌÈÁ¯Â‡ ÂÏ Â�Ó„ÊÈ Ì‡ ÔÂ‚Î , ‡ÎÈ‡Â
ÏÈ‡Â‰ ÌÂ˘Ó . Ï„˙˘È ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ ‰˘Ú˘Î Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ

Î‰ÏÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙·˘‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ÔÈ , ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰È˘ ÔÓÊ·

                                    
 .ג"ע תקכז סי"שו  .19

 .א"ב סקמ"מ  .20

 .א שיש חולקים"צ סקס"בשעה' וע, ב"ב סקמ"מ  .21

ט לשבת שרי "אבל מיו, ט לחול יש איסור תורה"א דדוקא מיו"די, והיינו  .22
אלא דמדרבנן גזרו לאסור ולא התירו אלא בעושה עירובי , ת"מה

אלא , ט לשבת"ור להכין ביות יש איס"ויש חולקין דגם מה, תבשילין
ת משום סברת הואיל "ט יש היתר מה"ט וראוי ליו"שבכל מה שמכין ביו

ובזה התירו בעירובי תבשילין , ט"ואי מקלעי ליה אורחים הרי ראוי ליו
ה "צ זללה"ר הגרב" מו-פ שאינו מכוון לאורחים אלא לצורך השבת "אע

ף " שהביאו דדעת הרי]ת גב או"פכ[צ "ל ריש תקכז ובאול"בבה' ועי. בשיעור
ת שרי רק "א והמרדכי כסברא שניה דמה"ן והרשב"ן והר"ש והרמב"והרא

ת "ודעת רבינו אפרים ובעל המאור כסברא ראשונה דמה, משום הואיל
ם "א בדעת הרמב"ב דדעת המג"ש עוד במ"וע, שרי אף בלא הואיל

, ם מקיל כסברא ראשונה"אבל האחרונים חלקו שהרמב, כסברא שניה
 .ם"צ שם בדעת הרמב"ה באול"וכ
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Ì‚ ÂÈ·"Ë.23 ÎÚÂ" ÏÂ˘È· ¯ÂÚÈ˘ ÌÈÏ˘Â·Ó ÂÈ‰È˘ ˘ÂÁÏ ˘È Ù
È‡ÒÂ¯„ Ô· ÏÎ‡ÓÎ,24 ÏÂ˘È· ˘ÈÏ˘ ¯ÂÚÈ˘ ‡Â‰˘.25 

ÙÏ" ÁÈ�‰Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰˘Î Ì‚ Ê .י
ÂÈ·"ÈÁ ÏÈ˘·˙‰˘Î ˙·˘ Í¯ÂˆÏ ÔÈÓÁ Ë ,Ì‡  ÂÁÈ�Ó˘ ‰Ú˘·

·˙‰Ï ˜ÈÙÒÈ ‡ÏÏÂ˘È· ˘ÈÏ˘ ÂÏÈÙ‡ ˙·˘ ˙ÒÈ�Î ÏÚ Ï˘ ,
ÎÚÂ"ÏÈ˘·˙‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ù , ˙·˘ Í¯ÂˆÏ Ï˘È· È¯‰ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘

ÂÈÏ ÈÂ‡¯ Â�È‡Â"Ë ,ÏÈ‡Â‰ ˙¯·Ò ‰Ê· ‡ÎÈÈ˘ ‡ÏÂ , ˙ÂÚ„ÏÂ
‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯·Ú È¯‰ ÌÈ¯ÒÂ‡‰ , ÁÈ�Ó˘ ‰Ó È�‰Ó ‡ÏÂ

¯ÂÒÈ‡Ó ÂÏÈˆ‰Ï Ô�·¯„ ‰�˜˙ ‡È‰˘ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ‰¯Â˙.26  

 ˘‡Ì�Ó‡ Ì‡ ˜ÏÁ ÔÓ ˘·˙‰ÏÈ ¯·Î Ï˘·˙�, ÔÈ‡ ˘ÂÁÏ, Â�È .יא
‡Ï‡ ‰·¯Ó ÔÈ¯ÂÚÈ˘· ÂÈ·"Ë, ¯˙ÂÓÂ.27 ÏÚÂ ÔÎ Ì‡ ¯ÎÊ� ÍÂÓÒ 

‰ÎÈ˘ÁÏ ‡Ï˘ ÔÈÎ‰ ˙·˘Ï, ÁÈ�È ÏÈ˘·˙· ‰ˆÈ· Â‡ ËÚÓ Ê¯Â‡, 
Â‡ ‰È�·‚Ú Â„ÎÂ,' ÌÈ¯·„Ó ÌÈÏ˘·˙Ó‰ ‰¯‰Ó, ÈÚ˘"Ê Â�È‡ ‡Ï‡ 

‰·¯Ó ÔÈ¯ÂÚÈ˘· ÂÈ·"Ë. „·Ï·Â ÁÈ�Ó˘ ÏÎ È˜ÏÁ ÏÈ˘·˙‰ 
‰¯„˜· Ì„Â˜ ‰ÁÈ�Ó˘ Ú"‚ ˘‡‰.28 

                                    
 .ב אות ג"צ פכ"צו אות ח ואול' ח פ"ג ובא"ב תקכז סק"מ  .23

 .ב אות ג"צ פכ"אול  .24

פ שמרן החמיר לענין שבת דבעי חצי "ז אות ה שאע"ב פי"צ ח"באול' עי  .25
וכאן שנחלקו הראשונים . מ בדיעבד יש להקל בשליש בישול"מ, בישול

על כן אפשר להקל גם בשליש , ט או לא"שיהא ראוי כלל ליו' אם בעי
 .בישול

 .ב אות ג"צ פכ"ובאול, ג"ד בשם הפמ"ח סק"בכה' עי  .26

ה "ח סק"א ובכה"ע ס"והוא מבואר בשו. ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .27
כ כאן שחלק מן "וא, ע"דאין האיסור אלא במבשל לשבת קדרה בפ

ל כמרבה "י השאר הווכלפ, כ כלפיו איכא הואיל"א, ט"התבשיל ראוי ליו
 .ופשוט, א"ע תקג ס"וכמבואר בשו, בלבד

 .ב אות ג"צ פכ"ובאול, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .28
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 Â‰ÈÓÂ ÏÎ ‰Ê ÏÈ˘·˙· ÏÎ˘ ÂÈ˜ÏÁ ÈÏÎ· „Á‡, Â�È‡Â ¯·ÂÚ .יב
ÏÚ ÏÂ˘È· ÏÚ ÏÎ ˜ÏÁ È�Ù· ÂÓˆÚ, ‡Ï‡ ÁÈ�Ó ÏÎ ÏÈ˘·˙‰ ˙·· 

˙Á‡ ÏÚ È·‚ ˘‡‰, Ï·‡ ÔÂ‚ÈË· ÏÎ˘ ˜ÏÁ ˜ÏÁÂ ‰˘Ú� È�Ù· 
ÂÓˆÚ, ˘È ˘ÂÁÏ ‡Ï˘ ÔÈÎ‰Ï ÍÂÓÒ ˙·˘Ï ˘ÓÓ ÔÓÊ· ÔÈ‡˘ 
ÈÂ‡¯ ˙Â�‰ÈÏ Ì‰Ó ÂÈ·"Ë, �ÎÂ"Ï.29  

Â�È·¯ ˙Ú„"˘ ÁÂÈ· Ï˘·Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡" Â�È‡˘ ‰Ó Ë ‰·‡ .יג
ÂÈ Â˙Â‡Ï ÂÏ ÈÂ‡¯"Ë ,] ÔÎ ÏÚÂÂÈ ÛÂÒ „ÚÂ ¯˘· ÏÎ‡˘ ÈÓ" Ë

·ÏÁ ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂÈ˘ ˙ÂÚ˘ ˘˘ Â¯·ÚÈ ‡Ï , Ï˘·Ï È‡˘¯ Â�È‡
ÌÈ¯Á‡ ¯Â·Ú ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó[.30  ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡˘ ‡�È„Ï ¯˜ÈÚ‰ Ì�Ó‡

ÌÈ¯Á‡Ï Ï˘·Ï ÂÈÏÚ , ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÏÎ‡Ó‰˘ È�ÙÓ
]ÌÈ¯Á‡Ï [ÂÈ·"Ë ,‡Â‰ Ì‚Â ÌÈÏÎ‡Ó ÂÓˆÚÏ Ï˘·Ï ¯˙ÂÓ ÂÓˆÚ 

ÌÈ¯Á‡.31 ÂÔÎ ÏÚ , Ê¯Â‡ Â‡ ˙ÂÈ�Ë˜ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÔÈ‚‰Â�‰ Ì‚

                                    
 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .29

צ ועד שיעברו "ט אחה" דאשה שאכלה בשר ביו]צו אות מא' פ[ח "ה בבא"כ .30
נה עד באופן שלא תוכל לאוכל מאכלי גבי, ט"שש שעות כבר יצא יו

. כיון שלעצמה אסור, אסור לה לבשל לאחרים מאכלי גבינה, ט"מוצאי יו
 לענין בישול אורז וקטניות ]'ל' ג סי"ח ח"או[ז כתב בספרו רב פעלים "וכעי

שהנוהגין בהן איסור אין רשאין לבשלן עבור אחרים , ט של פסח"ביו
 .כ שם כמקור לדבריו"עוד בסמוך במש' ועי. הנוהגין בהם היתר

ת לאפות "דהנה אסור מה. כדי לבאר ענין זה ראינו לנכון להאריך קצת .31
לרב , ואם אפה לצורך חול]. או לצורך נכרים[, ט לצורך חול"ולבשל מיו

משום , ל כרבה דאינו לוקה"וקיי, .]ביצה כא[חסדא לוקה ולרבה אינו לוקה 
ר כמבוא, ט עצמו"הואיל דאילו מיקלעי ליה אורחים חזי להו אף ליו

כיצד מפרישין חלה , :]פסחי
 מו[' ומצינו במתני. ]ו"ט הט"א מיו"פ[ם "ברמב
בן בתירא  ,א אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה"ר ,בטומאה ביום טוב
יהושע אומר לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו בבל ' ור, אומר תטיל בצונן

ואם החמיצה , אלא מפרישתה ומניחתה עד הערב ,יראה ובבל ימצא
כ אם יפריש החלה "דמחמת שהעיסה טמאה א, ומבואר. כ"ע. מיצההח

ואם יניחנה , דאינה ראויה לאכילה, ט"בעודה בצק יהא אסור לאפותה ביו
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ואז כל פת , א יקרא שם חלה אחר האפיה"כ לר"וע, בלא אפיה תחמיץ

יהושע יקרא שם ולא ' ולר, דעדיין אינה חלה, שאופה חזיא ליה לדידיה
 דפלוגתא דתנאי .]ש
 מח[' ואמרו בגמ. הר בה שלא תחמיץואינו מוז, יאפה

ד דסברת "דלמ, ל אם אמרינן הואיל"בזה היא פלוגתא דאמוראי הנ
, נ מותר לאפות החלה"ה, ט לחול"הואיל מועלת שאינו לוקה במבשל מיו

, ודחינן. אסור לאפות החלה, ד דלא מהניא סברת הואיל"כ למ"משא
והכא , בשל אינו ראוי לו אלא לאורחיםט לחול כל מה שמ"דבמבשל מיו

, ועוד. כ מפריש אחת לחלה"אלא שאח, כל פת ופת ראויה לו עצמו
אבל בחלה , ט אם לו ואם לאחרים"ט לחול הכל ראוי ליו"דבמבשל מיו

ז יש לדון "דכ, מתוך המשנהומבואר @@.  טמאה אינה ראויה לשום אדם
ה אינה ראויה פ שהחל"אע, אבל כשהיא טהורה, כאשר העיסה טמאה

הואיל וראויה לכהן , מ מותר לישראל לאפות גם את החלה"מ, לישראל
שכתב , וכן מבואר בדברי רבותינו הראשונים, שמצוה ליתן לו החלה

ובשאר ימות שנה מפרישה ונותנה לכהן עיסה זו : ל"רבינו חננאל וז
, אבל הטמאה ביום טוב אסור לאפות אותה, "טוב וכן ביום", אפויה
ולשריפה נמי אסורה לפי שאין שורפין קדשים ,  ראויה לאכילהשאינה

', כיצד מפרישין חלה בטומאה וכו: ובמאירי כתב בהדיא. כ"ע. ביום טוב
 ,"מפרישה ואופה לצורך כהן"הואיל וראויה לכהן  ,שאילו היתה טהורה

, אבל מאחר שהיא טמאה אינה ראויה לכהן אפילו לכהן טמא ,ונותנה לו
דגם , ושאר ראשונים' ף והתוס"ג והרי"אר בדברי הבהה מבו"וכ. כ"ע

או לגדול שנטהר [ל שראויה לכהן קטן "מ אם הוא בחו"מ, בחלה טמאה
פ שאינה ראויה "ואע, מותר לישראל לאפותה, ]מטומאה היוצאת מגופו

ובלשון ספר התרומה מבואר דסגי שיש [, כלל לאותו ישראל שאופה
ק דבמקומות שנוהגין ליתן חלה "א בעבוה"ה ברשב"וכ]. בעיר כהן קטן

ה ברבינו "וכ. 'בין לקטן בין לגדול וכו" מפריש ואופה ונותן לכהן"לכהן 
דסברת , ומוכח. ]ז בקוב� שיטות קמאי"בכ' עי[ירוחם בשם רב שרירא גאון 

הואיל מועלת להתיר לא רק תבשיל שראוי גם למבשל עצמו וגם 
,  ראוי כלל לאותו שמבשלואלא גם תבשיל שאינו, לאורחין אילו מקלעי

, ]כגון חלה לכהן[שמותר וראוי לו " לצורך אדם אחר"מ כל שמבשלו "מ
 ]ד"תקכז ס' ח סי"או[א בהגהותיו "דהנה מצאנו להרמ, איברא@@. שפיר דמי

, אינו רשאי לבשל לצורך אחרים, ]באופן המותר[ט "שמי שמתענה ביו
]. אסר גם לבשל לאחריםשנ, דחשיב כמי שלא הניח עירובי תבשילין כלל[

דאמנם המאכלים אינם ראויין לו עצמו , ב"א צ"ולכאורה דברי הרמ
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' אבל הלא כבר נתבאר לעיל ממתני, ט מחמת שמתענה"לאכלם ביו

ומדברי כל הראשונים דגם כאשר אופה החלה רק לצורך הכהן אין 
' וגם אמרו בגמ, פ שאסור לישראל האופה לאוכלה"אע, איסור בזה
ט לחול איכא לסברת הואיל משום דראוי לאורחין אילו "ודבאופה מי

ואחרי שעשה עירובי תבשילין מותר , מ איכא איסור דרבנן"ומ[, מקלעי
, ס יהא רשאי לבשל לצורך אחרים"סו, כ גם במתענה"וא, ]גם מדרבנן

ובאחרונים ]. וגם שם איירי בהניח עירובי תבשילין[הואיל וראוי לאחרים 
א דלא דמי כלל למי שלא הניח עירובי "רמד ה"האריכו לתמוה ע

אבל הכא שמתענה , ט הוא דחייל עליה לאוסרו"דאז איסור יו, תבשילין
ודומה יותר למי , אלא מצד שאינו רשאי לאכול, ט"אין האיסור מחמת יו

, וקץ באכילה נוספת, שאין בידו לאכול מחמת שכבר אכל כדי שביעה
ב "ובמ. נ דכוותה"וה, י לביתוז מותר לאפות לצורך אחרים דמיקלע"ובכ

א "ובמג@@.  ש"ע,  הביא דבריהם להלכה]ו"סקצ[צ " ובשעה]ה"סקס[

ל בטעם "וז, י וייל כמה טעמים לבאר הדבר" כתב בזה בשם מהר]ב"סקכ[
דלא אשכחן  ,ואין להתיר מטעם הואיל ויכול לשאול על נדרו: הראשון

ל לעצמו בלא אלא היכא דמותר לבש ,דמותר לבשל מטעם הואיל
, וכוונת דבריו. כ"ע. ט לחול"וכן האופה מי ,כגון לאפות חלה ,הואיל

ודמי לדלמא מקלעי , דקשיא ליה הלא גם המתענה יכול לישאל על נדרו
למה נאסר לבשל , כ הואיל וחזי לדידיה אילו נשאל"וא, ליה אורחים

ל מה בכך דהוא אינו רשאי "ולא הקשה ממש כקושיה הנ[, לאחרים
דבכלל תירוצו , דומיא דחלה טהורה לכהן, ס יבשל לאחרים"סו, ללאכו

נהי נמי , דהאופה חלה, א"וביאר המג]. להלן' ועי, כ קושיא זו"מיושב ג
, אבל מאכלים אחרים ראויין לו בלא סברת הואיל, דהיא אינה ראויה לו

אבל , ט"נהי נמי דמה שאופה עתה אינו לצורך יו, ט לחול"וכן האופה מיו
ובזה אמרינן , ט"ט כל דבר שיצטרך לו ביו"תר לו לאפות ביומ מו"מ

הלא אין לו , אבל המתענה. לסברת הואיל להתיר לו גם לבשל לאחרים
וגם , ואינו רשאי כלל לבשל לצורך עצמו, שום מאכל שיכול לאכול

ועל כן , לצורך עצמו אנו צריכין לסברת הואיל ודלמא מיתשיל להתירו
דיסוד סברת הואיל , בזה נראהוהטעם @@.   לא מהניא סברא זו להתיר

לא הותר רק מה , שכאשר התירה התורה צרכי אוכל נפש, עניינה
אלא בכלל זה כל צרכיו , שהאדם נצרך לו לצורך מאכל עצמו ממש

ז בכלל צורך "שג, ובכלל זה להביא אורחים על שלחנו, ]השוין לכל נפש[
דוקא מי ששייך בו ,  כןועל. והוא כעין הרחבה להיתר דאוכל נפש, האדם
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י סברת הואיל גם "שייך להתירו ע, עיקר ההיתר דאוכל נפש לצורך עצמו

, כל עיקר ההיתר לא שייך בו, כ המתענה"משא, במה שראוי רק לאחרים
ו "א בשם מהרי"עוד כתב המג. [ועל כן גם לא מהניא ביה סברת הואיל

וצריך , תר לבטלאין לו הי" חציו לכם"דהמתענה שאינו מקיים , טעם אחר
אמנם לפי זה הטעם יש לעיין . וממילא אסור לבשל', לקיים כל היום לה

א כתב עוד טעם אחר "המגוהנה @@].  אם סברא זו שייכא גם באשה
' אמנם כדי להבין קיצור דבריו יש להקדים סוגית הגמ, א בזה"לדברי הרמ

ביצה ואיתא ב, ט לנכרי ולבהמה"דהנה אסור לבשל ביו, והפוסקים בזה
אסור לאפותה כולה   דעיסה שחציה של נכרי וחציה של ישראל.]כא[

וגבי עיסת הכלבים . אלא יחלקנה ויאפה רק המחצה של הישראל, ט"ביו
פ שאפשר לחלקה "ואע, אמרו דאם הרועים אוכלין ממנה מותר לאפותה

מ כיון שיכול לפייס הכלבים בנבילה "מ, ולאפות רק הנצרך לרועים
ט "דלרבה דהאופה מיו', ואמרו בגמ. שפיר דמי, ת לרועיםולאפות כל הפ

לחול אינו לוקה משום דמהניא סברת הואיל ואי מקלעי ליה אורחין חזי 
ס הואיל "דסו, נ מהני אף כשאין בידו נבילה לפייס הכלבים"ה, ט"להו ליו

ודומיא [, השתא נמי מהני, ואילו תבוא לידו נבילה נמצא שאפה לעצמו
אבל לרב חסדא , ]ט"קלעי אורחים ונמצא שאפה ליודהאופה לחול ומ
נ אין להתיר אלא בשיש בידו בפועל נבילה ליתן "ה, דלית ליה הואיל

ס "סו[י "ובב@@.   דאז בעת אפיתו ממש נמצא שאפה לעצמו, לכלבים
ן שהתיר לאפות עיסת הכלבים רק כשיש לו נבילה " הביא מדברי הר]תקיב

מוכח דרק לרב חסדא ' להמבואר בגמד, י"ז הב"והקשה ע, ליתן להם
אבל למאן , שתהא נבילה בידו ליתן לכלבים' דלית ליה הואיל בעי

הואיל , אפילו בדלית ליה נבילה שרי, ל כרבה דאית ליה הואיל"דקיי
' ש בגמ"דגם מ, וכתב ליישב. והיה יכול לפייסן אילו הויא ליה נבילה

הוא רק לסלק , שצ שתהא נבילה בידו ממ"דלרבה דאית ליה הואיל א
דאין מתירין , אבל לעולם איסורא מיהא איכא, איסור תורה וחיוב מלקות

ומה שאמרו בלשון עיסת הכלבים . לאפות מכח סברת הואיל' לכתחי
, ומשמע אפילו לכתחילה, ט"בזמן שהרועים אוכלין ממנה נאפית ביו

לכתחילה אלא כשיש לו נבילה ליתן ' נ דלעולם למעשה לא שרי"אה
א והטור דאפילו "י שהביא דדעת הרב המגיד והרשב"ש עוד בב" וע.להם

, ע"ולכאורה צ, ן"ודלא כהר, בדלית ליה נבילה שרינן מכח הואיל
לרב חסדא דלית ליה ' בגמ' א עצמו כתב בחידושיו דהא דפרכי"שהרשב

דסברת הואיל אינה מתרת , ה דמצינן למיפרך גם לרבה"ה, הואיל
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וכדברי , מוכרח גם לרבה' א דתירוץ הגמד לכאורה נמצ"ולפ. לכתחילה

דכל זה הנידון רק גבי סברת , ל עוד בזה"ולכאורה צ. [ן"הר' י בד"הב
אבל האופה , דבזה נחלקו הראשונים, הואיל ואילו היתה נבילה בידו

ד דסברת הואיל וחזי לאורחין "בזה ליכא למ, ט לחול אחר אכילתו"מיו
ויש . אמרו דרק אינו לוקה' הגמדודאי לשון , דמקלעי מתרת לו לכתחילה

ל " הביא מרש]ג"ש
 סק[א "ובמג@@].  ל"ואכמ, לחלק ביניהם בכמה פנים
בזה שרי אפילו , לצורך הכלבים] עוד חתיכות[דאם מוסיף באותה קדרה 

] ג האש"קודם נתינתה ע[דומיא דשרינן להוסיף , בדלית ליה נבילה לפייסן
ות עבור הכלבים לחוד בקדרה ואם היה נצרך לעש. ט"לצורך נכרי ביו

כיון שעתה מבשל , מ אסור"מ, אפילו אם יש לו נבילה ליתן להם, נפרדת
, ודוקא גבי אופה בתנור שיש טרחא בהכנת כל פת. לצורך הכלבים בלבד

ז נדון שטורח בכל פת "שתהא לו נבילה ליתן לכלבים כדי שעי' לזה בעי
י דאין להתיר "בונראה מדבריו דבזה מסכים לדברי ה. ופת לעצמו

שתהא נבילה בידו שיוכל ליתנה ' ובעי, לכתחילה מצד סברת הואיל
א "ברמוהנה @@.   לכלבים כדי להתיר לאפות עיסת הכלבים לרועים

מותר להרבות בשביל הכלבים באותה קדירה : ל" כתב בזה]ס תקיב"סו[
אפילו אם יש לו דבר אחר שיוכל ליתן לכלבים אם , שמבשל בה לעצמו

לא יתכן ' דלפי המבואר בגמ, ]ו"סק[א "ז המג"וכתב ע. כ"ע.  רוצההיה
ע "דכשיש לו דבר אחר פשיטא דלכו, "אפילו אם יש לו דבר אחר"לגרוס 

אפילו אם אין "אלא יש לגרוס , דבזה לא הוצרכנו לסברת הואיל, מותר
נמצא , דאמנם כשאין לו דבר אחר ליתן לכלבים, ל"וקמ, "לו דבר אחר

אלא רק לצורך , סיף בקדרה אינו מבשלו לצורך עצמושהחלק שמו
והיינו . מ כיון שהוא מרבה רק באותה קדרה אין חשש"אבל מ, הכלבים

דבאותה קדרה אין חשש אפילו לית ליה מידי ליתן , כמסקנת דבריו לעיל
שיהא בידו בפועל נבילה ' פ בתנור שיש טרחא בכל פת בעי"ועכ, לכלבים

ולא סגי שיוכל לבוא לידו , ח בכל פת ופתליתן להם כדי להתיר לטרו
דסברת הואיל אינה מתרת לכתחילה לאפות , ל"י הנ"וכדברי הב, נבילה

נשוב לדברי ועתה @@.  רק לסלק האיסור תורה והחיוב מלקות, על ידה
דקשיא ליה למה לא הותר , ט"א לענין המתענה אם מותר לבשל ביו"המג

,  מיתשיל על נדרו להתענותט מכח הואיל דאי בעי"לבשל לאחרים ביו
ט לחול "או כמו דהאופה מיו, וכמו דשרינן לישראל לאפות גם החלה

' ש סוף סי"ולפי מ: ל"וכתב ליישב וז. אינו לוקה משום הואיל וחזי לאורחין
. כ"ע .ג דפסחים"ועיין בתוספות פ ,ב לא שרי לכתחלה משום הואיל"תקי
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רו לכתחילה לבשל לאחרים דאין לנו להתי, ולהמבואר כוונתו ליישב בזה

י סברת הואיל אין במעשיו איסור תורה וחיוב "דאמנם ע, י סברא זו"ע
ל שנראה "י הנ"וכדברי הב, אבל עדיין יש בזה איסור דרבנן, מלקות

, בפסחים' א לתוס"וזהו שציין המג. תקיב' א בסי"שהסכים להם המג
ם חלה עד א שלא יקרא לה ש"אמאי הורה ר,  להקשות:]מו[שכתבו שם 

הלא אפילו יקרא לה שם יש להתירו לאפות כל הפת גם , שתאפה
ז נדון שכל פת ופת ראויה "ועי, כשהחלה טמאה מצד דאי בעי מיתשיל

דכיון שיכול לעשות בלא , ותירצו. כ יחזור ויפריש אחת מהן"ואח, לו
נ דכוותה "וה. אין לנו לעשות בלא הואיל, ]י שלא יקרא שם"ע[הואיל 

והנה @@.   פ סברת הואיל"לכתחילה ע' א דלא שרי"ה המגנסתייע מז

א שאסר למתענה " הביא דברי הרמ]ש
[ח בתשובת רב פעלים "הבא
א שחילק בזה בין מתענה שאסור "ודברי המג, ט לבשל לצורך אחרים"ביו

דלטעם הראשון , וכתב, בכל התבשילין למי שמותר בשאר תבשילין
, ורז וקטניות רשאין לבשל לאחריםגם הכא הנוהגין איסור בא, א"שבמג

א "אבל לפי טעם שני שבמג, שהרי מותרין הן בבישול שאר מאכלים
ז "ש דלפי"ולפי מה שביאר המחה, י סברת הואיל"ע' שאין מתירין לכתחי

, ע"כ כיון שנראה דטעם זה מוסכם לכו"א, א"צ לחילוק ראשון שבמג"א
יות לבשלם לצורך נ דכוותה יש לאסור לנוהגין איסור באורז וקטנ"ה

' ולא שרי, לסברת הואיל וחזי לאחריני להתירן' דהלא בעי, אחרים
ד ערך השלחן שלמד מדברי "ותמה שם ע[, מסברת הואיל לכתחילה

ג "א שדחה לראיית הכנה"ד מרן החיד"וגם ע, ד"א להתיר בנד"הרמ
א "מגדהלא לטעם שני שב, ]ומחזיק ברכה ש
, ו"י תסז סק"ברכ' עי[, א"מדברי הרמ

ט "דאשה שאכלה בשר ביו ]ש
[ח "כ בבא"ז פסק ג"ועפ]. מוכח דאסור
באופן שלא תוכל לאוכל , ט"ועד שיעברו שש שעות כבר יצא יו ,צ"אחה

כיון , אסור לה לבשל לאחרים מאכלי גבינה, ט"מאכלי גבינה עד מוצאי יו
דהנה אם נבוא לדקדק כן וללמוד מדברי , איברא@@.  שלעצמה אסור

צ לחלק כתירוץ ראשון בין הואיל דהכא להואיל "דלתירוץ שני אא "המג
דלעולם גם מי שמותר , נמצא, דהתם מצד דהתם מותר בשאר תבשילין

. מ אין לו היתר לבשל לכתחילה מכח סברת הואיל"מ, בשאר תבשילין
' ס מוכח במתני"דהלא סו, ק טובא"לכאורה ילה, ולכשתימצי לומר

הוא רק משום , ט"הנדון באפית החלה ביוומבואר בהדיא בראשונים דכל 
אבל בעיסה טהורה פשיטא דהישראל מפרישה , שכבר נטמאה העיסה

פ שאין החלה ראויה לו "ואע, ואופה אותה לצורך הכהן, קודם אפיה
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דמוכח שם דבזה לכתחילה שרינן , כ מהא גופא תיקשי לן"וא. כלל

ט "ופה מיוודוקא גבי הא, לישראל לאפות החלה הואיל וראויה לכהן
אבל באופה לצורך אחר , י סברת הואיל"ע' לחול לא מצינו היתר לכתחי

א "ש המג"ולמה אינו בכלל מ, מותר אפילו לכתחילה, ט"שראוי לו ביו
ז יש להקשות מגוף הדין "וכעי. דאין להתיר לכתחילה מסברת הואיל

דאי , ומשמע, דאינו לוקה משום דחזי לאורחין, ט לחול"דאופה מיו
פ שהוא כבר "אע,  ליה אורחין היה מותר לכתחילה לבשל עבורםמקלעי

ורק משום דכעת לא אפה לאורחים אלא לחול איכא , ט"גמר אכילתו ביו
א שאין מתירין לכתחילה מסברת "ולמה אינו בכלל דברי המג, איסורא

דבאמת פשיטא דמותר לאדם , נראה מוכרח מזהואשר @@.  הואיל
וזה בין לדעת רבה , ט" שראוי להם ביוט לצורך אחרים מה"לאפות ביו

דלא אסרה , דאית ליה הואיל ובין לדעת רב חסדא דלית ליה הואיל
פ שהוא אינו "אבל לאורחים שרי אע, תורה אלא לבשל לצורך נכרים

, ולא פליגי רבה ורב חסדא אם לוקה או דעבד איסורא[, צריך לאותו דבר
שאינו אלא ספק , ואלא במבשל לחול ודלמא מקלעי אורחין דחזי לה

אבל מבשל מעיקרא רק לאורחין הנמצאים בביתו או ודאי , שמא יזדמנו
וכן מותר לכתחילה לישראל לאפות , ]ע"מותר לכתחילה לכו, שיבואו

. 'וכדמוכח במתני, פ שאינה ראויה לישראל כלל"חלה טהורה לכהן אע
א שאסר למתענה לבשל "כדי שלא יקשה מזה לדברי הרמ, ואמנם

דכל דין זה נאמר כאשר מותר , א"ל כתירוץ ראשון שבמג"עכצ, לאחרים
דבאיש כזה יש , פ לצורך עצמו שאר דברים הצריכין לו"לאדם לבשל עכ

, ג דלדידיה לא חזי"ט אע"להתיר גם לצורך אחרים מאי דחזי להו ביו
בזה אסור לבשל , אבל מי שמתענה ואסור לבשל לצורך עצמו כלל

, נמצאז "ולפ@@.    היתר בישול כללדכלפיו ליכא, לצורך אחרים
ט לא "א אינו בא ליישב אלא הקושיה מ"דבאמת תירוץ שני של המג

ולזה הביא , "הואיל דאי בעי מיתשיל"ט מצד "שרינן למתענה לבשל ביו
וכמו , י סברת הואיל ואי בעי מיתשיל"א דאין מתירין לכתחילה ע"המג

, רת הואיל וחזי לאורחיןפ סב"ט לחול ע"לאפות מיו' דאין מתירין לכתחי
, לכהן" טהורה"אבל אם נבוא להקשות מהאי דינא דישראל אופה חלה 

ולא מצד הואיל דאי בעי [, נ יש להתיר למתענה לאפות עבור אחרים"דה
אלא מצד דמותר לבשל ולאפות גם לצורך אחרים לחוד מה , מיתשיל

ישב אלא בזה אין לנו לי, ]דומיא דחלה טהורה לכהן, ט"שראוי להם ליו
הכרח לזה ויש @@.   ולא כתירוץ שני, א"דוקא כתירוץ ראשון שבמג
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שלא בא אלא ליישב קושייתו מדין ישראל האופה , א"בהבנת דברי המג

ולא ליישב הקושיה מדין ', חלה טמאה ומצד דהואיל ואילו מיתשיל וכו
א גם "דהנה המדקדק יראה שהמג, ישראל האופה חלה טהורה לכהן

לאחרים "הזכיר שיש להתיר למתענה לבשל מצד שמבשל בקושייתו לא 
אלא , "לכהן" "טהורה"ודומיא דישראל האופה חלה , "ט"שראוי להם ליו

, "דיכול לישאל"כוונת דבריו להקשות שיש להתיר למתענה לבשל מצד 
, "טמאה"שאופה חלה , וכוונת דבריו, וזהו שדימה לישראל האופה חלה

הדין יש להתיר בה מצד דאי בעי דמעיקר ' אלא שהרי כתבו התוס
א דזה דמי "וזהו שהקשה המג, ונמצאו כולן חולין, מיתשיל על הפרשתו

ובזה , ולמה לא נתירהו מצד דאי בעי מיתשיל, ממש לגוונא דהמתענה
דשייך בזה סברת ' כ התוס"דאפילו למש, א בתירוץ קמא"חילק המג

ולא ,  תבשיליןהוא רק משום דראויין לו שאר, הואיל ואי בעי מיתשיל
' א בתירוץ שני דלא שרי"ובזה יישב המג, במתענה שאסור בכל מאכל

דמעולם , ז"ונמצא לפ. עצמם' כ גם התוס"וכמש, מסברת הואיל' לכתחי
דבזה , א קושיה זו מצד ישראל האופה חלה טהורה לכהן"לא הזכיר המג

ובזה פשיטא דאין בידינו לחלק הדין מדברי , פשיטא דשרי לכתחילה
שני ' ש דלתי"כ במחצה"וגם מש. [ל"וכנ, א אלא רק כתירוץ קמא"מהר

א מהואיל ואי בעי "היינו דליישוב קושיית המג, צ לתירוץ ראשון"א
מדינא דחלה ' אבל ליישוב הקושיה ממתני, צ בחילוק ראשון"מיתשיל א

ומעתה @@].  א"טהורה ודאי מוכרחים אנו לחילוקו הראשון של המג

דהלא להמבואר הא מיהא , ריכין ביאור טובאח צ"דדברי הבא, נמצא
ומבואר בהדיא בראשונים דפשיטא דמותר לאדם לבשל ' מוכח במתני

וכדמצינו , ט עבור אחרים גם מה שאינו ראוי לו כלל"לכתחילה ביו
או חלה טמאה הראויה רק , דישראל מותר לאפות חלה טהורה לכהן

ענה אסור לבשל א דהמת"וכדי שלא יסתור זה לדינא דהרמ. לכהן קטן
, א"על כרחינו צריכין אנו לומר דוקא כתירוץ ראשון שבמג, לאחרים

. כ במתענה"משא, ז כשהוא מותר לבשל דברים אחרים לצורך עצמו"דכ
ודוקא כשנבוא לדון להתיר למתענה לבשל לאחרים מצד הואיל ואי בעי [

אבל כאשר הוא , י הואיל לכתחילה"ל דאין מתירין ע"לזה י, מיתשיל
אלא דמותר , צ לומר הואיל ואי בעי מיתשיל"א, ותר במקצת תבשיליןמ

אם מאכלים אחרים ראויין , לאדם לבשל לאחרים גם מה שלא ראוי לו
ועל אופן זה שמבשל לאחרים מה שראוי להם והוא מותר בשאר , ]לו

משום שאין היתירו ' א מעולם שיש לאוסרו לכתחי"דברים לא השיב המג
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, ע שרי"כלל לסברת הואיל כיון דלכו' בזה לא בעיד, אלא מסברת הואיל

א "ודאי דגם לתירוץ שני במג', כ פשוט דמי שנוהג איסור באורז וכדו"וא
, כ הוא מתענה ואסור בכל תבשיל"אא, מותר לבשל אורז עבור אחרים

ש "וכ. [ע רב"א צ"פ תירוץ שני שבמג"ח שאסר בזה ע"ודברי הבא. ל"וכנ
נ שרי בלא "דפשיטא דה, א לגמרי"ד הרמ"דלמאי דפליגי האחרונים ע

, א בתוספת תיבות"ח העתיק דברי המג"דהבא, תחזהואתה @@].  פקפוק
דלא אשכחן דמותר לבשל מטעם הואיל אלא היכא : ל"שכתב בשמו וז

היכא דאיכא כהן "דמותר לבשל לעצמו בלא הואיל כגון לאפות חלה 
" היכא דאיכא כהן קטן"ותיבות . כ"ע. 'ט לחול וכו"וכן האופה מיו, "קטן

דגם בדליכא , ל"ומשום דבאמת כוונתו להקשות כנ, א"לא כתבם המג
מכח סברת " טמאה"יהא מותר לישראל לאפות אפילו חלה " שום כהן"

ש "וכמ, וחזיא אף לדידיה, הואיל ואי בעי מיתשיל והויא חולין גמורין
,  כוונתוהבין, ח שהוסיף תיבות אלו"והבא. דשרי בזה מעיקר הדין' התוס

עדיין בעינן בזה , דגם באופן שאופה החלה לצורך אחר שראויה לו
דגם על קושיא זו נאמר תירוץ , וממילא על דרך זו הבין, לסברת הואיל

ז הוציא הדין "ועפ, א דלא שרינן ליה לכתחילה מסברת הואיל"שני שבמג
פ שמבשלם "לאסור בישול קטניות ואורז למי שנוהג בהם איסור אע

א "דאין כוונת המג, אבל לפי המבואר מוכח. אחרים שמותרין בהםלצורך 
דמי שרשאי לבשל , ובכל הראשונים' דדין זה כבר מוכח במתני, לזה כלל

פ שאסור "אע, מותר לו לאפות חלה טהורה לצורך כהן, תבשילין אחרים
דגם הנמנע מן האורז והקטניות מותר לו , ומינה, באכילת אותה חלה
ה דגם מי שאכל מאכלי בשר ולא יעברו שש "וה, ט"ולבשלם לאחרים בי

ובלבד [, מ הוא מותר לבשל לאחרים מאכלי חלב"מ, ט"שעות עד צאת יו
ח ברב "לולא דברי הבאוהנה @@.  ת"וכמשנ, ]שאינו מתענה לגמרי

ולהמבואר אין זו כוונת [, ל"א השני כנ"שלמד דינו מתירוץ המג, פעלים
דישראל האופה ' וק בין גוונא דמתנישמא היה מקום לחדש חיל, ]א"המג

, ח דהנוהג איסור בקטניות יבשלם לאחרים"לבין גוונא דהבא, חלה לכהן
, והוא, ט יבשלם לאחרים"או לאופן שהאסור במאכלי חלב עד מוצאי יו

ס איכא בזה סברת "אבל סו, דאמנם החלה אינה ראויה כלל לישראל
הא החלה ראויה ת, דאם יישאל הישראל על הפרשתו, דלמא מיתשיל

וגם מה , ט"גם מה שראויה לכהן ביו, הסברות' ובצירוף ב, אף לו עצמו
בזה שרינן לישראל לכתחילה , שראויה לישראל עצמו דלמא מיתשיל

אבל . פ שאינו אלא לצורך הכהן"פ שלא נשאל ואע"לאפות החלה אע
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וכן , שאין רשאי להשאל על מנהגו, הנוהג איסור בקטניות ממנהג אבותיו

הרי ליכא בהו לסברת אי בעי , ט"נאסר במאכלי חלב עד מוצאי יוה
ולכן אין די , ועל כן נמצא דבשום אופן לא יהא ראוי לו עצמו, מיתשיל

, אמנם@@.   במה שהתבשיל ראוי לאחרים כדי להתירו לבשלו להם

ח שלא יסתור למשמעות המשנה "ז יוכל ליישב עיקר דינו דהבא"הנה כ
אבל אינו מיישב עיקר דבריו במה שלמד הדבר , ולהמבואר בראשונים

ושם יכול לישאל על , א איירי במי שמתענה"דהלא המג, א"מדברי המג
א אין להתירו לכתחילה "ח דלתירוץ בתרא במג"ז נקט הבא"ועכ, נדרו

וזה , משום דלא סמכינן על סברת הואיל לכתחילה, לבשל לאחרים
 אלא דגם לכתחילה ,ומבואר בראשונים לא כן' בודאי מוכח במתני

פ היכא דיכול לישאל ולהתיר "עכ[, מבשל לאחרים מה שאין ראוי לו
מ אין "מ, ל"ונהי נמי שנוכל להמציא חילוק כנ, ]אותו המאכל גם לעצמו

, ועוד@@.   והפשטות שאין חילוק בזה, לו מקור בדברי הפוסקים כלל

 חסדא ממה דלא פליגי רבה ורב, דיסוד החילוק בזה מוכח שאינו עיקר
אלא במבשל לצורך חול ורוצה ליפטר ממלקות מסברת חזי לאורחין 

פ שגמר "אע, אבל משמע דאם מבשל לאורחין ממש, דלמא מיקלעי
פ שכאן לא שייכא "אע, מ שרי לכתחילה"מ, אכילתו וקץ באכילה נוספת

ט אין המאכל ראוי לו "ועל כורחו עד סוף יו, הסברא דאי בעי מיתשיל
צ לסברת " להתיר לבשל לאחרים מה שראוי להם אדכדי, ומוכח, כלל

ורק בגוונא דמתענה [, ועצם מה שראוי להם מתיר לו לבשל, הואיל כלל
, ]וגם בזה נחלקו עליו רוב הפוסקים, י וייל"ונאסר בכל בישול אסר מהר

 .ע"וצ, א"ח זיע"ז שלא כדברי רבינו הבא"וכ

פ שאינו "אע, ודכל שנעשה לצורך אחר שראוי ל, פ המבואר לעיל"ע .32
שהתיר בספר , ודומיא דאפיית חלה לצורך כהן שאינו כאן, מהני, כאן

 .י שישנו לכהן בעיר"התרומה ע

ושם כתב לדקדק ממה שאסרו דוקא לצורך . ט אות ד"ג פי"צ ח"אול .33
 .משמע דלישראל שרי בכל גווני, נכרים
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ÌÈ˜ÒÂÙ‰ , Ì˙Â‡· ¯˙È‰ ÌÈ‚‰Â�˘ ÌÈ¯Á‡ ¯Â·Ú Ï˘·Ó Ì‡
 ÌÈÏÎ‡Ó]ÂÈ�Î˘Ï Ï˘·Ó ÔÂ‚ÎÂ , Â‡Â·È˘ ÂÏ˘ ÌÈÁ¯Â‡Ï Â‡

ÂÈ·"Ë[ ,ÎÂ"‰ Ì‰· ‚‰Â�˘ ÈÓ ˙È·‰ Â˙Â‡· ˘È Ì‡ ˘¯˙È , ÔÈ‡
Ì‰Ó ÌÈÚ�Ó�Ï Ì‚ ÌÏÂ˘È·· ¯ÂÒÈ‡ ˘˘Á ,�ÎÂ"Ï.35 ÔÙÂ‡·Â 

                                    
ין ורוצה לעשות עירוב תבשיל, הנה כשחל שביעי של פסח בערב שבת .34

הנה אם ירצה להכין , ט מאכלים לצורך השבת שאחריו"ולבשל ביו
ודאי ליכא לסברת , ]כגון חמץ[ט "מאכל שאינו ראוי לשום אדם ביו

מ יהיה הדבר תלוי במחלוקת הראשונים אם צרכי שבת "אבל מ, הואיל
ת ולא "פ איסורו מה"ולדעת רוה, ט או לא"ת לעשותן ביו"אסורין מה

ת אין "אבל לדעת מקצת הפוסקים דמה, שיליןיועיל לזה עירובי תב
אלא דאיכא [, ל"וכנ, כ יועיל בזה עירוב תבשילין להתיר"א, איסור בזה

ט "וכאשר יבשל תבשילין שאינן ראויין לו ליו]. בל יראה ואיסור מוקצה
" עבור אחרים"כגון שנוהג איסור בקטניות ומבשלם , אבל ראויין לאחרים

ל דאין להתיר מכח הואיל רק "ח דס"ת הבאהנה לדע, שנוהגין בהם היתר
כ הדר דינא דבמאכלים שאין ראויין "א, במאכלים שראויין למבשל עצמו

ט לצורך "לא יוכל לסמוך על עירובי תבשילין ולבשלם ביו, למבשל עצמו
ט לצורך שבת "דהלא לדעת רוב הראשונים אין היתר לבשל ביו, השבת

ח בתשובתו לא איירי "מנם הבאוא[, ל"וכנ, רק מה שיש בו סברת הואיל
ל דלא "אבל למאי דס, ט סתמא"אלא במבשל ביו, לענין עירובי תבשילין

כ הדר דינא דלדעת רוב הראשונים אינו "א, שרינן בזה משום הואיל
 .ח"רשאי לבשלו לסברת הבא

, שהרי אמנם אין התבשיל ראוי לו, לפי המבואר פשוט שאין בזה איסור .35
דומיא דישראל [, ט עצמו"ים ולהם ראוי ביואבל מבשלו לצורך אחר
י סברת "והרי איסור התורה שבזה נסתלק ע, ]האופה חלה טהורה לכהן

והעירובי תבשילין שעשה התירוהו לבשל למעשה ולסלק גם , הואיל
כ רשאי לכתחילה לבשל עבור אחרים מה "וע, האיסור דרבנן שבזה

כהן שאופה עבורו דגם ה, צ שיהיו דוקא מבני ביתו"וא[, שראוי להם
ש אם מקצת בני הבית "וכ. פ נעשה עבורו"אבל עכ, החלה אינו מבני ביתו

וכן אם עתידין לבוא אצלם אורחים , דשרי, אוכלים ממאכלים אלו
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שיש לדקדק , ג בתשובותיו"אמנם דעת הכנה. שאוכלין ממאכלים אלו

אינו רשאי לבשל ] באופן המותר[ט "ל דהמתענה ביו"א הנ"מדברי הרמ
אסור , ה מי שנוהג איסור בפסח באורז או בגבינה"דה, צורך אחריםל

ד "וחלק בזה ע[, לבשלם לאחרים בשביעי של פסח שחל בערב שבת
ורק אם אשתו נוהגת לאוכלם מותר לה לבשל , ]י איסקפא שהתיר"מהר

י "א בברכ"ומרן החיד. ט עצמו"מאחר שהרי מבשלת לצורך יו, לעצמה
 כתב לבאר טעם ש
ובספרו מחזיק ברכה , יצור הביא דבריו בקו"תסז סק
דכשם שהמתענה אינו רשאי לבשל , ל"א הנ"פ דברי הרמ"שהוא ע, דבריו

ט מה שאינו רשאי "גם בזה אינו רשאי לבשל ביו, מה שאינו רשאי לאכול
ג מדברי "א שיש לדחות כל ראיית הכנה"אכן כתב מרן החיד. לאכול

 לאדם לבשל מה שלא ראוי לו א"שהרי להמבואר לא אסר הרמ, א"הרמ
אבל כאשר מותר , אלא במקום שאינו מותר לבשל שום תבשיל לעצמו

הדר דינא דדינו ככל אדם שרשאי לבשל גם , לבשל איזה תבשיל לעצמו
כ גם הנוהג איסור בפסח בגבינה או "וא, דברים שאינם ראויין לו עצמו

כ "רשאי ג, וכיון שכך, ס מותר לבשל לעצמו שאר מאכלים"סו, אורז
דכבר שייכא בזה סברת הואיל וחזי לאורחין ונסתלק , לבשל לאחרים

כ "נסתלק ג, כ עירובי תבשילין"וכיון שעשה ג, האיסור תורה שבזה
ויהא מותר להלכה ולמעשה לבשל האורז או , האיסור דרבנן שבזה

ואין לומר . [הגבינה גם בשביעי של פסח עצמו לצורך שבת שלמחרתו
ט בבית מי שנוהג איסור "לאסור לבשל האורז ביוג "דכוונת הכנה

דמתוך דבריו משמע דאין האיסור אלא לאותו עצמו שנוהג בו , באכילתו
דלא קיבל עליו לימנע אלא , אבל לא מצד שמבשלין אותו בביתו, איסור

, ולא שלא יימצא בביתו או לא יבשלו ממנו בביתו, מאכילת אותו מאכל
מ מותר "אבל בחוה, ט" אם מבשלו ביוג לא אסר אלא"ועל כן גם הכנה

וכמו , ס קיימי בביתיה אחרים שאוכלין אותם המאכלים"דסו, לבשלו
 ].א שם"ז מרן החיד"שדקדק כ

או שאופה , אופנים דאמרינן בהו הואיל' הנה עד עתה לא מצינו אלא ב .36
, ט"ולכהן ראוי גם ביו" לצורך הכהן"דבר שאינו ראוי לו כלל אבל אופהו 
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" ראוי"ולמעשה , ה דבר הראוי גם לו אבל כוונתו לאפות לחולאו שאופ

כאשר אופה , ועדיין יש לדון במצב אמצעי. ט"גם לאורחין דמיקלעי ביו
, אחר שראוי לו" לצורך"וגם אינו אופה אותו , דבר שאינו ראוי לו כלל

ורוצה לסמוך על סברת , אלא שיש במקומו מי שאותו תבשיל ראוי לו
האם גם , כדי להתיר לבשל מה שאינו ראוי לו כלל, עיהואיל ודלמא מקל

ודין זה אין ללומדו . בזה תועיל סברת הואיל להתיר לכתחילה או לא
, ששם אינו בגדר ספק שמא תבוא החלה לידי הכהן, מהאופה חלה לכהן

אלא מעיקרא מיועדת עבור הכהן , כמו בספק דלמא מקלעי אורחים
פ שבספר התרומה מבואר דסגי במה "עולכן א[, ובודאי תבוא לידו, בלבד

אבל כאן אופה באמת , ]ס תבוא החלה לידו"מ סו"מ, שיש כהן בעיר
ורוצה להתיר מצד שראוי , ט אלא למחר"ואינו ראוי לו ליו, לצורך עצמו

ג "כבר נתבאר דדעת הכנה, והנה@@. מקלעי" דלמא"לאחרים 
ו מבואר ומדברי, א נחלק להתיר"ומרן החיד, בתשובותיו לאסור בזה

מ "מ, מי שנוהג בו היתר" עבור"ל דגם באופן שאינו מבשל האורז "דס
ממילא , ס קיימי אינשי באותו מקום דנוהגין בו היתר"דכיון דסו, שרי

ונסתלק האיסור , שייכא ביה סברת הואיל ודלמא מקלעי אורחין חזי להו
, תט לצורך שב"ומועיל העירובי תבשילין להתירו לבשל האורז ביו, תורה

" שראוי"או , אחרים" לצורך"והיינו משום דלא חילק בדבר בין מבשלו 
וגם אין לזה , ל"וכנ, דחלה' אכן באמת אין לזה ראיה ממתני. לאחרים

ג והתיר לנוהג איסור "ד הכנה"י איסקפא שחלק ע"ראיה מדברי מהר
וגם לא מדברי האחרונים שהתירו למתענה , בפסח לבשל אורז לאחרים

ל דאיירי במבשל "דהתם י, א"ד הרמ"חרים ופליגי עלבשל לצורך א
ולא נתבאר בדבריהם אם התירו גם לבשל לעצמו , אחרים ממש" לצורך"

שזה נתבאר , ומסברת דלמא מקלעי, לאחרים" שראוי"י "לצורך מחר ע
אך לא , וכמבואר, י איסקפא"א לדברי מהר"רק במה שפירש מרן החיד

 .בדברי האחרונים

שכתב כן לענין הנוהגין איסור בקטניות שלא יבשלום צ שם "באול' עי .37
ולא יסמכו על הסברא , בשביעי של פסח שחל בערב שבת לצורך שבת

ומשום דעיקר , ומיהו כתב שם רק בנוסח שראוי להחמיר, דראוי לאחרים
ט לשבת מה "כ תלוי בפלוגתא אם יש איסור תורה לבשל מיו"הדבר ג

 . ל"וכנ, ]לולא סברת הואיל[שאינו ראוי לשבת 
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ש אין מניחין עירובי תחומין "ט שחל בע" פסק שביו]ב"תקכח ס[ע "הנה בשו  .38

, ואפילו אם הניח עירובי תבשילין: א"וכתב שם הרמ, ולא עירובי חצירות
לפי שאין עירובי תבשילין מתיר , ן" ביאר הטעם בשם הר]ב"סק[א "ובמג

 .ג"ב סק"ה במ"וכ. אלא הכנת צרכי סעודה

, ט"ת משבת ליו"ל שלא לגלול הס" שהביא ממהרי]ג"תרסז סק[א "במג' עי  .39
והביא עוד ממרן , ט לשבת"ר איתא איפכא מיו" הביא שבא]א"סק[ת "ובשע
ש בדברי מרן "וע,  שבשניהם יש ליזהר]ב"תרסז סק[א במחזיק ברכה "החיד
 ב"במ' ועי. כ פירש"אא, א דאיירי אפילו במניח עירובי תבשילין"החיד

, ט"ל שלא לגלול משבת ליו"א בשם מהרי" שסתם כדברי המג]ה"סק[
וציין לחידושי , ט לשבת"ה מיו"ת דה" הביא משע]ז"סק[צ "ובשעה

 .א בסמוך"וכמו שיתבאר דעת הגרע, א"הגרע

א בגליון "הנה הגרע, ובביאור הענין. ב אות ו בביאורים"צ פכ"פ באול"כ  .40
ע שאין מערבין "ם אחר לדינא דהשו כתב ליתן טע]תקכח' סי[ע "השו

ואפילו עשה עירובי , ש"ט שחל בע"עירובי תחומין ועירובי חצירות ביו
ט דוקא דברים "שהעירוב תבשילין מתיר לעשות ביו, והוא, תבשילין

כגון , ט אילו היה אפשר שיצטרך להם"שהיה מותר לעשותן לצורך יו
ט הלא לעולם "ורך יואבל עירובי תחומין שלצ, אילו מקלעי ליה אורחים

כ מה שמניח עתה לא "ט א"ואחר שלא הניח מעיו, ט"הנחתו קודם יו
ועל כן אין עירוב , אלא נעשה רק לצורך שבת, ט"יועיל כלל לצורך יו

ל "כ מהרי" דמש]תרסז' בס[ז כתב עוד בגליון "ועפ. תבשילין מתיר להניחו
, ט" משבת ליוהיינו דוקא, ט"ת משבת ליו"א שלא לגלול הס"שהובא במג

לפי שגם בזה יתכן שיהא , י עירובי תבשילין"ט לשבת מותר ע"אבל מיו
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ÌÚÙ· ÁÈ�‰˘ ‰Ó ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ ˙Ó„Â˜.41  ÍÈ¯ˆ˘ ¯˘Ù‡Â

                                                                                  
, ט אילו מקלעי ליה אורחים שירצו ללמוד הפרשה של שבת"לצורך יו

 טעם האיסור לפי שאין ]בסימ  תקכח[ן שכתב "א בשם הר"ורק לדברי המג
כדי כ גם לא יועיל "א, עירובי תבשילין מתיר אלא הכנת צרכי סעודה

כל דבר שאפשר , א"ולפי דברי הגרע. ט לשבת"ת מיו"להתיר לגלול הס
והנה לענין קיפול הטלית . מועיל לו עירוב תבשילין, ט"שיצטרך לו ביו

ל שאם הניח עירובי " בשם מהרש]ח"שב סק[ר "ט לשבת כתב הא"מיו
כ בפשטות "ע ממש"ויל[, ]ז"ש
 סקי[ב "והובא דבריו במ, תבשילין מהני

כ "ע קצת ממש"וכן יל. ן"א בשם הר" כדברי המג]ג"תקכח סק[ ב"במ
כ "אא, ט לשבת"ת מיו" לאסור בפשטות הכנת הס]ז"תרסז סק[צ "בשעה

ע "בגליו  השו[א "ודעת הגרע]. נימא דשם איירי כשלא הניח עירובי תבשילין

, אפילו בלא עירובי תבשילין] כשאין בו משום מלאכה[ להתיר בזה ]ש

דדוקא מה שנאסר מחמת , ל"והיינו דס, ט"ושת שבת חמורה מיולפי שקד
אבל מה שנאסר מחמת טרחא , עירובי תבשילין להתירו' מלאכה בעי

הרי כל שמכין מקדושה קלה לקדושה חמורה שרי אפילו בלא , והכנה
ובעיקר הדבר להתיר . ש"ע,  הביא דבריו]ז"שב סקי[ב "ובמ, עירובי תבשילין

ה בסו! "כ' סי[י תנינא "בנוב' עי, י עירובי תבשילין"דה עמה שאינו צרכי סעו
ט לצורך "י עירובי תבשילין הכנת מי המקוה ביו" שהתיר ע]התשובה

פ שאין שייך הואיל להצטרך להם לטבילה "אע, ק"הטבילה בליל ש
ס "ט להדיח ביה"מ ראויין לצורך יו"לפי שמ, שהרי אין טובלין ביום, ט"ביו

ושמא . [ל דהעירובי תבשילין מהני לכל ענין"אר דסומבו, קודם הטבילה
י שעון חשיבי "להסוברין דגם ע, ז"זה ההיתר גם לחימום מי המקוה בזה

 ].בזה בקונטרס נר ציון לחג השבועות' עי, ט"הוחמו ביו

 .ה"ב סקמ"ד ומ"ע סי"שו  .41
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ÂÈ ÏÎÏ ˙ÈÊÎ"ÂÈÂ Ë"Ë .ÓÂ"Ó ‡·Â¯ÈÚ ÔÈ„‰· ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ Ì‡ 
ÂÎÂ 'ÂÈ ·¯Ú·"‰Ê Ë ,Ú‡" ÌÚÙ ÁÈ�‰˘ ˙ÈÊÎ Â˙Â‡ ÏÚ ¯ÓÂ‡˘ Ù

˙Ó„Â˜ ,ÔÈ‡ ˘ÂÁÏ.42 

ÙÒ· Ì‚ ‰Ê ·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ ‰ÎÈ˘Á,43  Ì„Â˜ Â�ÈÈ‰Â˜ .יז
‚ Â‡¯�˘ 'ÌÈ�Â�È· ÌÈ·ÎÂÎ.44 Í¯·Ï Ì‚ ÏÎÂÈ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â , È¯‰˘

 ¯Á‡ Â�ÓÊÂ ÔÈÚ Û¯‰Î ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·„ ÈÒÂÈ È·¯Î ‰ÎÏ‰‰ ¯˜ÈÚ
ÏÎ‰„Â‰È È·¯„ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ÔÓÊ  ,ÎÚ È¯‰˘ „ÂÚÂ" ÌÈÈ˜Ó Ù

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï ÌÈÓÎÁ ˙�˜˙ ˙ÚÎ , Â�˜È˙ È¯‰˘
‰ÎÈ˘Á ˜ÙÒ· Ì‚ ‰Ê ·Â¯ÈÚ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡˘ Â�È˙Â·¯ ,‡Â" Î

‚ ÏÎÂÈ È¯‰"ÌÂÈ˜ ÏÚ Í¯·Ï Î ‰�˜˙‰.45 ÎÂ" ÔÈ· ÔÓÊ· Ê
˙Â˘Ó˘‰ ,‰Î˘Á˘ ¯Á‡ Ï·‡ , ¯Á‡ Â�ÈÈ‰Â27 ıÈ˜‰ ÈÓÈ· ˙Â˜„ 

 Â‡25˙Â˜„ Û¯ÂÁ‰ ÈÓÈ·  ,Ú‡"‡Ï˘ Ù  ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ÚÈ‚‰
¯ ˙ËÈ˘Ï"˙ ,ÏÂÎÈ Â�È‡ ·Â˘ ·¯ÚÏ.46 

 Ì‡ ¯Â·Èˆ‰ ÂÏ·È˜ ÂÈ"Ë ˙¯ÈÓ‡· ÂÎ¯· ·Â˘ Â�È‡ ÏÂÎÈ .יח
ÂÁÈ�‰Ï, ÂÏÈÙ‡Â Ì‡ ‡Ï Ï·È˜ Ì‰ÓÚ, ÈÙÏ ¯¯‚�˘ Ì‰È¯Á‡. 

                                    
 .ה אבל"ל ד"בה  .42

ושם , ן עירובי חצירות שהתיר לעני]א"רסא ס[ע "בשו' ועי, א"א תקכז ס"רמ  .43
 .ה לעירובי תבשילין"ל דה"בבה

 .ד"ב סק"מ  .44

 לענין מניח עירובי חצירות ]א"רסא סקי[ב "במ' ועי. ב אות ח"צ פכ"אול  .45
תקכז [ח "בכה' ועי. ה בענייננו"וה, כ לברך"שכבר שיוכל ג, בספק חשיכה

וטעם הדבר , ויאמר רק הלשם יחוד,  שבאופן זה לא יברך על העירוב]י"סק
אבל לענין ברכות , שאמנם סומכין לערב משום דספק דרבנן לקולא

א שאין זה "ל שם דקדק מדברי המג"אכן בבה. ל"חיישינן ואמרינן סב
 .לפי שעשו הדבר כאילו הוא ודאי יום, ל"כשאר סב

 25- שהתיר גם מנחה עד כ]'כ' ח סי"א או"ח[עוד בדבריו ' ועי, צ שם"אול  .46
 .יעהדקות אחר השק
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ÓÂ"Ó ˙Ú˘· ˜Á„‰ ˘È Ï˜‰Ï Ì„Â˜ ÂÏÏÙ˙‰˘ ¯Â·Èˆ‰ 
˙È·¯Ú.47 ÏÎÂ ‰Ê ¯ÈÚ· ˘È˘ ‰· ˙È· ˙Ò�Î‰ „Á‡, Ï·‡ ¯ÈÚ· 
˘È˘ ‰· ‰ÓÎ È˙· ˙Ò�Î Ô�È‡Â ÔÈÏÏÙ˙Ó ÔÓÊ· ‰Â˘, ÏÎ 

ÌÂ˜Ó·˘ „Á‡ ÔÈÈ„Ú ‡Ï ÂÏÏÙ˙‰, ‡Â‰Â ‚"Î ÔÈÈ„Ú ‡Ï ÏÏÙ˙‰ 
‡ÏÂ ‰�Ú ÂÎ¯·, È‡˘¯ ÁÈ�‰Ï È·Â¯ÈÚ ÔÈÏÈ˘·˙, È¯‰˘ Â„È· 

ÏÏÙ˙‰Ï ÌÚ ÔÈ�Ó‰ ¯ÁÂ‡Ó‰, Â�È‡Â ¯¯‚� ¯Á‡ ¯‡˘ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ 
Ì„˜ÂÓ, ÂÏÈÙ‡Â Ì‡ Ì‰ ·Â¯ È�· ¯ÈÚ‰.48 

˘Â„·Ï ‡Â‰ Ï·È˜ÂÈ "ÂÚ·Ó Ë"È , ÁÈ�‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ·Â .יט
È·Â¯ÈÚ ÔÈÏÈ˘·˙.49 ÙÏÂ" ‰ÁÎ˘Â ˙Â¯� ‰˜ÈÏ„‰˘ ‰˘‡ Ì‚ Ê

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï , È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ·Â˘
ÔÈÏÈ˘·˙ ,ÂÈ ‰Ï·È˜ ¯·Î˘"‰˙˜Ï„‰· Ë , ‰Î¯È· Ì‡ Ë¯Ù·Â
Â�ÈÈÁ‰˘.50 ÂÈ Ï·È˜ ‡Ï˘ ¯Á‡Ï ¯ÓÂÏ ÏÎÂ˙ Ì�Ó‡" ÔÈÈ„Ú Ë

                                    
 .ד"ב סק"מ  .47

 .א"ח סקי"כה  .48

 שלכאורה משמע נטיית דעתו שעד ]ט"סק[צ " ושעה]ד"סק[ב "במ' עי  .49
לפי שיש לומר שקיבלו רק , ט"שתחשך יוכל להניח אפילו אם קיבל יו

 כתב שאין יכול לערב אחר ]צו אות ג' פ[ח "אמנם בבא. לספק חשיכה
רסא [ע " דקדק מלשון השו]'ב אות ח"פכ[צ "וכן באול, י"אפילו מבעו, שקיבל

צ שם שאם קיבל "ב ושעה"במ' ועי.  דאחר עניית ברכו אין לערב כלל]ד"ס
שוב לא יוכל להניח , ש אם התפלל ערבית"וכ, ט בספק חשיכה"יו

 .העירוב

פ שלענין שבת מקבלת שבת " שצידד לומר שאע]ה ספק"א ד"ס[ל "בבה' עי  .50
שאין הכל מדליקין בשעה אחת אינו נחשב ט "אפשר שביו, בהדלקתה

רק כקבלת יחיד ועדיין מותר לעשות הדברים , ט"כקיבלו הציבור יו
אמנם . ז תוכל להניח עירובי תבשילין"ולפ, שמותר לעשות בספק חשיכה

ז לשיטתיה שצידד לומר שגם אחר שענה ברכו יוכל להניח "לכאורה כ
צ שאין לערב "ח ומהאול"אבל להמבואר מהבא, ל"וכנ, עירובי תבשילין

אפילו אם נדון , ה באשה שהדליקה נרות"כ ה"א, ט"כלל אחר שקיבל יו
אלא [, ואם ברכה שהחיינו ודאי דהוי קבלה. הדלקתה רק כקבלת יחיד
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ÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ‰¯Â·Ú ÁÈ�‰ÏÔÈ. 

�Î‰È·· „ÓÂÚ ‰È‰˘ ˙Ú· ¯ÎÊ�"‰Á�Ó Ì„Â˜ Ò , ÍÏÈ Ì‡Â .כ
 ˙ÏÈÙ˙ „ÈÒÙÈÂ ‰Á�Ó ÔÓÊ ¯Â·ÚÈ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï Â˙È·Ï

‰Á�Ó‰ ,ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�È ‡ÏÂ ‰Á�Ó ÏÏÙ˙È , ÏÎÂÈ˘ È„ÎÂ
ÂÈÓ ÔÈÎ‰Ï" ÂÏ˘·È˘ ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÏÈ˘·˙Â ÂÁÓ˜ ‰�˜È ˙·˘Ï Ë

Â¯Â·Ú .·¯ÚÏ ÁÈÏ˘ ÁÂÏ˘Ï ÏÂÎÈÂ Â¯Â·Ú.51 

 ‰È·· ¯ÎÊ� ˙Ù ÍÓÒ ÏÚ ·Â¯ÈÚ‰ ÁÒÂ� ¯Ó‡Â ˙Ò�Î˙ .כא
Â˙È·· ÂÏ ˘È˘ È�ÂÏÙ ÏÈ˘·˙Â ,Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ� ÏÈÚÂÓ,52 

Â¯Â·Ú ·¯ÚÈ˘ ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ˜Á„‰ ˙Ú˘·Â , ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÂÎÈ
Â„È· ·Â¯ÈÚ‰ ˜ÈÊÁÓ Â�È‡˘Î Ì‚ ÏÈÚÂÓ˘ ÔÈÏÈ˜Ó‰ ˙ÂËÈ˘ ,

ÂÈÏÚ ÔÂÂÎÓÂ ÌÈÈÂÒÓ ÏÈ˘·˙ Â˙È·· ˘È˘ Ú„ÂÈ˘ „·Ï·Â , ‡Ï‡

                                                                                  
ב לשיטתו גם בבירכה שהחיינו יש להסתפק שתוכל להניח עירובי "שלהמ

ל "יד ידלעולם קבלת יח, דלכאורה לא עדיף מקבלה בפירוש, תבשילין
 .]ע"ועצ, דקיבל רק לספק חשיכה

 .ד"ב סק"מ  .51

 והובא ]כט' א סי"ח[חיים שאל ' עי, א שלא עשה כלום"דדעת מרן החיד  .52
א במי שעדיין "ודקדקו כן מדברי המג[, ד עוד אחרונים"וכ, ]ו"סקט[ח "בכה

לא התפלל מנחה שהורה שיקנה קמחו לאחרים ולא הורה שיעשה 
צ כתב שיש לדחות "אבל באול, ל תבשיל שבביתועירובי תבשילין ע

]. 'דאיירי באופן שאינו יודע אם יש לו תבשיל או שצריך להכינו וכדו
ל הביא משם "ח זוננפלד זצ"ת שלמת חיים להגרי"ובהערות העורך בשו

א "ד מרן החיד"ל שהקשה ע"ר יחזקאל ליפשיץ זצ"ד דקאליש הג"האב
, פ שאין העירוב בפניהם"ים אעשמזכה לאחר, מכל עירוב של גדול העיר

כ אם במניח בעצמו לא מהני כשאין "ואחר דזכיה מטעם שליחות א
ח שם "ועיין בכה. י זכיה שזיכה לו אחר"היאך מהני ע, העירוב בידו

ר "וכן הכריע מו, ]לו' ז סי"ת מנחת יצחק ח"ע בשו"וע[, שהביא שיש מתירין
אלא , א"א כהרמז דל"ל והט"ובפרט דדעת מהרש, ה"צ זללה"הגרב

 .ב אות ז"צ פכ" אול-שאפילו לא אמר הנוסח כלל מהני 
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˘Ó Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡˘·Ò ÌÂ"Ï.53 

áåøéòä ïéùåò äîá  

 ÏÈÁ˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ Á˜ÈÏ ˙Ù ]‰ˆÓ[ ÏÈ˘·˙Â,54 ÈÙÏ ÈÚ˘"Ê‰ .כב
ÔÈ¯˙È� Ì‚ ‰ÈÙ‡· Ì‚Â ÏÂ˘È··. Ì�Ó‡ Ì‡ ‡Ï Â‡˘Ú ‡Ï‡ 

ÏÈ˘·˙Ó „ÂÁÏ, „·ÚÈ„· ¯˙ÂÓ ÍÂÓÒÏ Ú"Ê ÔÈÎ‰Ï ÂÈÓ"Ë ˙·˘Ï, 
ÂÏÈÙ‡Â ˙ÂÙ‡Ï, ‡Ï‡ Ì‡˘ ¯ÎÊ� Ì„Â˜ ˘„˜˙�˘ ÂÈ"Ë ÛÈÒÂÈ 
˙Â˘ÚÏ ·Â˘ ˙Ù· ]¯Ó‡ÈÂ ÔÈ„‰· ÈÚ‡·Â¯ ÂÎÂ,' Í‡ ‡Ï Í¯·È.[55 

ÏÏÎ ˙ÂÙ‡Ï Í¯ˆ� Â�È‡ Ì‡ ,Ï˘·Ï ˜¯ ‰ˆÂ¯Â , Ì‚ ÏÎÂÈ .כג
ÏÈ˘·˙· ·¯ÚÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ „ÂÁÏ.56  ÈÂˆÓ ÔÈ‡˘ Â��ÓÊ· ÔÎ ÏÚÂ

ÂÈ· ÔÈÙÂ‡˘"Ë ,„ÂÁÏ ÏÈ˘·˙· È„ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
˙Ù Ì‚ ÁÈ�‰Ï Â‚‰�.57 

ÂÁÏ ˙Ù· ·¯ÈÚ ,ÂÈ· Ï˘·Ï ‰Ê È„È ÏÚ ¯˙È� ÔÈ‡" Í¯ÂˆÏ Ë„ .כד
˙·˘‰ .ÔÈ�ÚÏÂÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ� „ÂÁÏ ˙Ù ˙�Î‰ ,  ˙Ú¯Î‰Â

ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"ÏÎÂÈ˘ ‰ ˙ÂÙ‡Ï.58 

Â¯ÈÚ‰ ˙Â˘ÚÏ ·ÂË ' ˙Â¯ÎÎ] ÏÚ ‰„ÂÚÒ ÏÎ· ÚÂˆ·ÏÂ· ·‚ .כה
Ô‰Ó ˙Á‡[ ,‚ ˙ÏÚÂ˙ ‰Ê· ˘ÈÂ" ˙Á‡ ÏÎ‡È˙ Â‡ „·‡˙ Ì‡˘ Î

                                    
 .ב אות ז"צ פכ"אול  .53

שאינו נעשה אלא ' ם מש"פ שמדברי הרמב"ואע. ב"ע תקכז ס"שו  .54
י שכבר פשט המנהג לעשות בפת " כתב מרן הב:]ביצה יז' בתוס' ועי[, בתבשיל
 .ותבשיל

 .ז"ו וסק"ב סק"מ  .55

 .ז"קו וס"ב סק"מ  .56

 .ב אות א"צ פכ"אול  .57

ח שדעת האחרונים שגם לענין פת אינו "ח סקי"ז ובכה"ב סק"במ' עי  .58
וכדעת , מ רשאי"ב אות א כתב דלאפות מ"צ פכ"אבל באול, מועיל

 .ש"ע, ח"צ סקי"א שהובאו בשעה"השבלי הלקט והגר
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ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ˘ ˙Â¯Á‡‰ Â¯ÈÈ˙˘È ÔÈÈ„Ú Ô‰Ó Ì‰ÈÏÚ.59 

Â· ˙ÙÏÏ ÈÂ‡¯ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÏÈ˘·˙‰ ˙Ù‰,60  Ï·‡ ‰Ó ‡˙ .כו
˙Ù ÂÓÎ Â· ÚÂ·˘Ï È„Î ÂÓˆÚ È�Ù· ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ·Â¯· ÏÎ‡�˘ ,

ÂÏÈÙ‡ ˙Ù‰ ˙‡ Â· ÔÈ˙ÙÏÓ ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· Ì‡ , Â· ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡
ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ,ÏÎ Ïˆ‡ Ì˙Ú„ ‰ÏË·˘ ÈÙÏ Ì„‡.61  ÔÎ ÏÚÂ

‰ÒÈÈ„· ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡,62 ÂÏÈÙ‡Â ˙Ï˘Â·Ó·.63 ‰Â" ÔÈ‡˘ ‰
Â„ÎÂ ˙ÏÂÒÂ ˙ÂÈ¯Ë‡Â Ê¯Â‡· ÔÈ·¯ÚÓ,'64  ÔÈÏÎ‡� ÂÏ‡ ÏÎ˘

Â˘Ï˙Ù‰ ˙‡ ˙ÙÏÏ ‡ÏÂ Ú·.65 

‡Â‡ÒÙÂ˜· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ¯ÂÓÈ˘ ,˙ÂÈ�·‚Ú ˜Ò¯ ÔÂ‚Î , Â˙ .כז
]Í¯Âˆ‰ ˙Ú· [ÌÈ˘Â·Î ÌÈ�ÂÙÙÏÓ Ì‚ , Ì‰ÓÚ ·¯ÚÏ ¯˙ÂÓ

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ,˙Ù‰ ˙‡ Ì‰· ÔÈ˙ÙÏÓ˘ ÈÙÏ .‰Â" ¯˙ÂÓ˘ ‰
‰‡ÓÁÂ ˙�Ó˘Â ‰�È·‚ ÔÂ‚Î ¯ÂËÒÈÙ Â¯·Ú˘ ·ÏÁ È¯ˆÂÓ· ·¯ÚÏ .

Ú‡ ÌÈ¯ÂÓÈ˘· Ò¯È˙ È¯‚¯‚ Ï·‡" ÂÏ˘·˙�˘ ÙÌ‰· ·¯ÚÏ ÔÈ‡ ,
˙ÂÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ˙‡ Ì‰· ˙ÙÏÏ ˙Ù‰.66 

Í¯ÂˆÏ Â¯˜ÈÚÓ Ï˘·˙�˘ ÏÈ˘·˙ ‰È‰È˘ ·ÂË ‰Ê.67  ·ÂËÂ .כח

                                    
 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .59

 .ד"ע תקכז ס"שו  .60

 .ב"ב סקי"מ  .61

 .ע שם"שו  .62

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .63

 .ב אות ב"צ פכ"אול  .64

א יבשים מבושלים וכן "ב שכתב שאין מערבין בתפו"צ סקכ"בשעה' ועי  .65
ויש לדון במיני ', ופולים וכדו] ס"ארבע[במיני קטניות יבשים כחומוס 

אם חשיבי ] א מטוגנים"וכן בתפו[א או מקטניות "מאכלים שבזמננו מתפו
 .נאכלין עם הפת לערב עמהן

 .ב אות ב"צ פכ"אול  .66

 .ה עדשים"ל ד"בה  .67



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 במה עושי� העירוב

ú÷âì 

ÂÈ ·¯Ú· Â‰ÂÏ˘·È˘"‡˜Â„ Ë ,Ì„Â˜Ó ‡ÏÂ ,Ú‡" ˜¯ ÂÁÈ�Ó˘ Ù
ÂÈÚ·"Ë.68 ÂÈ ·¯Ú· ‰˙ÂÙ‡Ï ·ÂË ·Â¯ÈÚÏ ˙Ù‰ Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ" Ë

Ì„Â˜ ‡ÏÂ ,˜Â˘‰ ÔÓ ‰ÈÂ�˜ ˙Ù· ·¯ÚÓ Ì‡ Ì‚Â , ˙Ù ÛÈ„ÚÈ
ÂÈ‰ ‰˙Ù‡�˘Ì.69 

 ÔÈ‡ ˜ÂÏÈÁ ÔÈÓ· ÏÈ˘·˙‰ Â‡ ÔÙÂ‡· Â˙ÈÈ˘Ú, ÔÈ·Â ÈÏˆ ÔÈ·Â .כט
˜ÂÏ˘ Â‡ Ï˘Â·Ó Â‡ ˘Â·Î ]ÌÈÓ· ˙ÚÓ ˙ÚÏ, ıÓÂÁ·Â ¯ÈˆÂ È„Î 

Â��˙È˘ ÏÚ ˘‡‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ÁÈ˙¯‰Ï70[, Â‡ Ô˘ÂÚÓ, ÔÏÂÎ ÔÈ¯˘Î 
·Â¯ÈÚÏ ÔÈÏÈ˘·˙,71 „·Ï·Â ÔÈÈÂ‡¯˘ ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÚ"Ê.72 Ì�Ó‡ 
ÁÈÏÓ Â�È‡˘ ˘Â·Î Ú‡"Ù ÈÂ‡¯˘ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙ÂÓÎ ‡Â‰˘ Â�È‡ 
ÏÏÎ· ÏÈ˘·˙, ÔÈ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ Â·, ÚÂ"Î ‡Ï ·¯ÚÈ ‚„· ÁÂÏÓ ]Ï·‡ 
‚„· Ô˘ÂÚÓ ¯˙ÂÓ.[73 ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ Á˜È ‡˜Â„ Ï˘Â·Ó ‡ÏÂ ˘Â·Î.74 

Ó‚ „Ú ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯Â ÌÈÈ˜ ·Â¯ÈÚ‰ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆÂ ¯Á‡Ó¯  .ל
ÏÂ˘È·‰ ˙·˘Ï,75  ‰˜ÂÏ˘ ‰ˆÈ·· ·Â¯ÈÚ‰ ˙Â˘ÚÏ Â‚‰� ÔÎ ÏÚ

‰˙ÙÈÏ˜· ,ÌÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· Ì‚ ˙ÓÈÈ˜˙Ó˘ ÈÙÏ , Â˘ÚÈ Â‡¯˘·· 
ÈÏˆ.76 

                                    
 .ה לכתחילה"ד ד"ל סי"בה  .68

 .ב אות א"צ פכ"אול  .69

 .ו"ב סקט"מ  .70

 .ה"ע תקכז ס"שו  .71

 .ז"ו וסקט"ב סקט"מ  .72

 .ג"ב סקי"מ  .73

ז וכתב "י תמה ע"ובב, ש שהטור השמיט דין כבוש"ע, ב אות ב"צ פכ"אול  .74
י לסמוך על "אלא שלמעשה כתב הב, ל דדמי למלוח דאסור"מא סדש

אמנם מאחר שיש פוסקים שהחמירו בזה יש לחוש לכתחילה , המתירין
, ורק במקום הצורך שחושש שישכח עד שיזדמן לו דבר מבושל, לדעתם

 .יערב בכבוש, או שאין לו דבר מבושל

 .ב אות א"צ פכ"אול  .75

 .א"כח סק"צו אות א וכה' ח פ"בא  .76



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 אמירת הנוסח

ú÷ãì 

 ·˘ÂÚÈ˘ ˙Ù‰ ‡�È„Ó È„ ˙ÈÊÎ·,77 ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ÔÈ‚‰Â� ¯ÂÚÈ¯ .לא
‰ˆÈ·Î,78 ¯ÂÚÈ˘Â ÏÈ˘·˙‰ ˙ÈÊÎ·.79 ÌÂ˘ÓÂ ¯Â„È‰ ‰ÂˆÓ Á˜È 

˙Ù ‰ÓÈÏ˘ ˙ÎÈ˙ÁÂ ¯˘· Â‡ ÌÈ‚„ ‰·Â˘Á,80 ÓÂ"Ó Ì‡ ‰˘Ú 
·Â¯ÈÚ‰ ˙ÈÊÎ· ˙ÙÓ ˙ÈÊÎÂ ÏÈ˘·˙Ó „ÂÁÏ, Ú‡"Ù ¯ÎÊ�˘ Ì„Â˜ 
˙ÒÈ�Î ÂÈ"Ë, ‡" ̂¯ÂÊÁÏ ˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÚÈ˘· ‰ˆÈ·Î �‰"Ï.81 

çñåðä úøéîà 

Â¯ÈÚ‰ ˙Á�‰ ÔÙÂ‡ ,ÂÈ ·¯Ú· ÏËÂ�˘" ÈÂ‡¯‰ ÏÈ˘·˙Â ˙Ù Ë· .לב
˙ÙÏÏ Â·,82 „ÂÁÈ Ì˘Ï ¯ÓÂ‡Â,83 ·˜‡ Í¯·ÓÂ" ˙ÂˆÓ ÏÚ Â
·Â¯ÈÚ ,¯ÓÂ‡Â : ÈÏÂ˘·ÏÂ ÈÈÂÙ‡Ï ÔÏ È¯˘ ‡‰È ‡·Â¯ÈÚ ÔÈ„·

ÂÈÓ ‡�Î¯ˆ ÏÎ „·ÚÓÏÂ ‡‚¯˘ È˜ÂÏ„‡ÏÂ È�ÂÓË‡ÏÂ"Ë ˙·˘Ï,84 
ÈÂ" ‡·Â¯ÈÚ ÔÈ„· ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂ‡ ‰ÏÈÁ˙Ó˘ ‡Á‡Â"Í¯·Ó Î.85 

 Í¯È· ‡ÏÂ ÁÒÂ�‰ ÏÎ ¯Ó‡Â ·Â¯ÈÚ‰ ÁÈ� ,Â�È‡ ·ÎÚÓ.86‰ .לג

˘‡ÔÈ·Ó˘ ÔÂ˘Ï· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯ÈÓ‡‰ ÁÒÂ� , ÔÎ ‡Ï Ì .לד
                                    

י שהביא מהמרדכי בשם "בב' ועי, ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .77
דגם פת ' ופליג אתלמודא דידן דמש, הירושלמי פת כביצה ותבשיל כזית

 .בכזית

' ח דרהם פת וט"צו אות א שכתב ליקח י' ח פ"ה בבא"וכ, ג"א תקכז ס"רמ  .78
 .ב אות א"צ פכ"ה באול"וכ, דרהם תבשיל

 .ע שם"שו  .79

כ צריך ליקח פת "ה למנהגינו שבוצעין על הפת אח"ובלא. ח"ב סק"מ  .80
 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב" מו-שלימה 

 .י"ב סק"מ  .81

 .ב"ע תקכז ס"שו  .82

 .ח"ח סקע"כה  .83

 .צו אות ב' ח פ"ובא, ב"ע תקכז סי"שו  .84

 .ו"י סק"ברכ  .85

 .ד"ב סקס"מ  .86



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 השארת העירוב

ú÷äì

Ú ÍÓÒ ‡Ï˘ ‡ˆÓ�"Ê ÂÈÙ·.87 

Â˙ÂÓÈÏ˘· ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ , Â· Ë¯ÙÏÂ .לה
¯�‰ ˙˜Ï„‰ Ì‚Â ‰�ÓË‰‰Â ‰ÈÙ‡‰Â ÏÂ˘È·‰ ,Ò�ÎÈ ‡Ï˘ È„Î 

˜ÙÒ·,88 Ó¯‰ ˙Ú„Ï˘ ÈÙÏ"Â ËÈÓ˘‰ Ì‡ ‡ ˜¯ ¯Ó‡' ‡‰È ÔÈ„·
‡�Î¯ˆ ÏÎ „·ÚÈÓÏ ÔÏ È¯˘ ,'ÏÈÚÂÓ Â�È‡ ÏÏÎ.89 ‰Â" Ì‡˘ ‰

‰�ÓË‰ ˜¯ Â‡ ‰ÈÙ‡ ˜¯ Â‡ ÏÂ˘È· ˜¯ ¯Ó‡ , Â�È‡ ÂÊ ‰Ú„Ï
¯ÈÎÊ‰˘ ‰ÓÏ ‡Ï‡ ÏÈÚÂÓ . Ì„Â˜ ¯ÎÊ�˘ ÏÎ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÎ ÏÚÂ

ÂÈ ˙ÒÈ�Î" Â�˜È˙Î ÁÒÂ�‰ ¯Ó‡ÈÂ ¯ÂÊÁÈ Ë]‰Î¯· ‡Ï·[,90 ‡‡" Î
‰‡ˆÂ‰Â ¯�‰ ˙˜Ï„‰ ˜¯ ËÈÓ˘‰ ,‡ ‰Ê·˘Ú" Ì¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ Ù

 ÔÈ·ÎÚÓ Ì�È‡]ÌÈÏÏÎ�Â ÏÎ ¯Ó‡˘ ‰Ó· ‡�Î¯ˆ.[91 ÓÂ" Ó
 ÂÁÓ˜ ˙Â�˜‰Ï ÈÓÏ ÂÏ ÔÈ‡Â ‡È„‰· ˘¯ÈÙ ‡Ï Ì‡ „·ÚÈ„·

ÔÈÏÈ˜Ó‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ ÂÈÏÈ˘·˙Â.92 

 ·‰Ú„ Ô¯Ó „ÈÁ‰"‡ Ì‡˘ ‰ˆÂ¯ ¯È˙‰Ï ÂÓˆÚ ˙Â�Î˙ .לו
˙ÂÙÒÂ� Í¯ÂˆÏ ˙·˘‰, ÍÈ¯ˆ Ì˘¯ÙÏ ÂÈÙ· ˙Ú· ˙Á�‰ ·Â¯ÈÚ‰.93 

áåøéòä úøàùä  

, Ï ˙Â�Î‰‰ ÏÎ ¯Á‡ „Ú ÌÈÈ˜ ·Â¯ÈÚ‰ ‡‰È˘ ÍÈ˘·˙ˆ¯ .לז
Ï˘·Ï È‡˘¯ Â�È‡ ·Â˘ Ï˘È·˘ Ì„Â˜ ÏÎ‡� Â‡ „·‡� Ì‡˘ .

Â�ÓÓ ¯ÈÈ˙˘È˘ È„ Â‰ÈÓÂ ˙ÈÊÎ.94 ÓÂ" ÏÎ‡È ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ó
                                    

 .ו"ה וסקפ"פח סק"מ וכה"ט וסק"ב סקל"ב ובמ"א סי"ברמ' עי  .87

 .ב אות ו"צ פכ"אול  .88

 .כ"א תקכז ס"רמ  .89

 .ג"ב סקס"מ  .90

 .ז"ב סקל"מ  .91

 .ג"ב סקס"מ  .92

 .לעיל מה שנתבאר בזה' ועי, ב"תרסז סק' במחזיק ברכה סי' עי  .93

כל שאין ניכר בו שנפסל לאדם , ואם מצאו מקולקל. ו"ע תקכז סט"שו  .94



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 השארת העירוב

ú÷åì 

˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎÈ˘ Ì„Â˜ Â�ÓÓ ,Ú‡"˙ÈÊÎ Â�ÓÓ ¯È‡˘È˘ Ù.95 

¯˜ Â·ÎÏ ˙ÂÙ‡Ï Â‡ Ï˘·Ï ÏÈÁ˙‰ ,ÂÏÈÙ‡  ˘Ï„ ˘·˙ .לח
˜¯È‰ È˘‡¯ Í˙Á Â‡ ‰ÒÈÚ‰˙Â ,ÚˆÓ‡· Â·Â¯ÈÚ ÏÎ‡�Â , ¯˙ÂÓ

Â˙Â‡Â ‰ÒÈÚ ‰˙Â‡ ÌÈÈÒÏ ÏÈ˘·˙‰.96  ÏÎ Ì‚ ÌÈÈÒÏ ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ
˙·˘ ÈÎ¯ˆ,97  ÌÂ˜Ó ˘È ‰·¯‰ Í¯Âˆ‰ ˙ÚÏÂ ˜Á„‰ ˙Ú˘·Â

ÔÈ¯È˙Ó‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ.98 

 ,˜Ï˘È· ‰ÏÈÁ˙ Í¯ÂˆÏ ÂÈ"Ë ÂÓˆÚ ‰È‰˘Î Â·Â¯ÈÚ ÌÈÈ .לט
„·‡�Â Â·Â¯ÈÚ Ì„Â˜ Ï˘È·˘ Í¯ÂˆÏ ˙·˘, ÏÎÂÈ ˙Â�˘Ï ÁÈ�‰ÏÂ 

‰Ó Ï˘È·˘ ÂÈÏ"Ë ‰È‰È˘ ÈÎ¯ˆÏ ˙·˘ ]Ú‡˘"Ù ÔÂÂÎ˙�˘ 
‰ÏÈÁ˙ ÂÈ‰È˘ ÂÈÏ"Ë, ‡Ï „ÈÒÙ‰ ‰Ê·[, ·Â˘Â Ï˘·È ÈÎ¯ˆÏ 

ÂÈ"Ë,99 „·Ï·Â ‡Ï˘ „ÚÒ ÔÈÈ„Ú.100 Ì�Ó‡ ‰Ó Ï˘È·˘ ÂÈÏ"Ë 
¯Á‡ „·‡�˘ Â·Â¯ÈÚ, Â�È‡ È‡˘¯ ÂÁÈ�‰Ï ˙·˘Ï Ï˘·ÏÂ „ÂÚ 

ÔÈÏÈ˘·˙ ÌÈ¯Á‡ Í¯ÂˆÏ ÂÈ"Ë, È¯‰˘ ˙ÚÎ ˘È ÂÏ ÔÈÏÈ˘·˙ 
ÂÈÏ"Ë, ÈÂ‰Â ‰Ó¯Ú‰ Ò‡‰‰¯Â ÌÁÈ�‰Ï ˙·˘Ï Ï˘·ÏÂ ÌÈ¯Á‡ 
ÂÈÏ"Ë.101 

                                                                                  
אין תבשיליו , ואפילו בניכר כן. [הרי הוא בחזקתו, קודם שבישל לשבת

 ].לעיל' עי, נאסרין

 .א"ח סקק"כה  .95

 .נ"ט וסק"ב סקמ"ז ומ"ע תקכז סי"שו  .96

 .ה"ח סקק"ה גומר ובכה"ל ד"ד בבה"והו, י"ה בברכ"כ  .97

י משמע "ד ורש"ובראב, ם"ל שסיים שאין משמע כן מהרמב"בבה' עי  .98
ע והאחרונים "ן לזוז מפסק השוכ אין נכו"וע, ]ה"צ סקע"ע בשעה"וע[, לאיסור

ש "ח סיים כמ"אבל בכה. להתיר רק אותו התבשיל ואותה העיסה
 .למעלה

 .ח"ע תקכז סי"שו  .99

 .ט"ח סקק"כה  .100

פ שגם בציור הראשון שאפה תחילה כשהיה עירובו "ואע. א"ב סקנ"מ  .101



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 מי נכלל בעירובי תבשילי�

ú÷æì 

‡·ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂÈ ˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ÔÈÎ‰˘ ¯Á‡ ·Â¯ÈÚ‰,102  Ï .מ
˙È¯Á˘·Â ˙È·¯Ú· ‰�˘Ó ÌÁÏÏ ˙Ù‰ ÁÈ�‰Ï ÔÂÎ� ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ,

˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ· ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ Úˆ·È ‡ÏÂ , ‰· ˙È˘Ú�˘ ¯Á‡˘
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‚ ‰· ‰˘ÚÈ˙ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ.103 ‚ Á˜ÈÏ ÔÈ‚‰Â� ˘ÈÂ '

˙ÂÏÁ ,Ó ‰„ÂÚÒ ÏÎ· ÔÈÚˆÂ·ÂÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˙·˘ ˙Â„ÂÚÒ ,
Ú˙Â"·.104 

‡ÂÚÒ· ÂÏÎÂ‡Ï ÔÈ‚‰Â� ÏÈ˘·˙‰ Ì‚ , ÁÈ�‰Ï Â„˙ ˘·˙ .מא
˙·˘ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ· ÌÏÎÂ‡Ï ·Â¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈˆÈ·‰ , ˘ÈÂ

˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ· ÌÏÎÂ‡ÏÂ ÔÈÓÁ‰ ¯ÈÒ· ÌÈˆÈ·‰ ÁÈ�‰Ï ÔÈ‚‰Â� ,
·Â¯ÈÚÏ ÌÈˆÈ· ‰ÓÎ ÁÈ�‰Ï Â‡ , Ì˜ÏÁÂ ¯˜Â·· ÏÎ‡È Ì˜ÏÁÂ

‰„ÂÚÒ· ˙È˘ÈÏ˘.105 

á ììëð éîïéìéùáú éáåøéò 

ˆ "Â˙È· È�· ÏÎÏ Ì‚ ÏÈÚÂÓ ˙È·‰ ÏÚ· ÁÈ�Ó˘ ·Â¯ÈÚ ,‡Â .מב

                                                                                  
הרי ] אחר שנאבד עירובו[ט "מ כעת כשבא לבשל שוב לצורך יו"קיים מ

ב שכיון שבשעה "מ ביאר המ"מ, והוי כהערמה, ט"שילין ליויש לו תב
מה שנתכוון , שהכינם היה עירובו קיים והיה יכול להכינם לצורך שבת

כ באופן שנאבד "משא, ט אינו מפסידו בזה שלא יוכל לשנותם"שיהיו ליו
הרי לא היה בידו בעת הבישול להכינם , ט"כ בישל ליו"עירובו ואח
ועיל מה שיאמר עתה שאלו יהיו לשבת וירצה כ לא מ"וא, לצורך שבת

ט "ט דזה הוי ככל הערמה שיש לו ליו"להכין תבשילין חדשים לצורך יו
 .דלא מהני, ט"ואומר אניחם לשבת ואבשל אחרים לצורך יו

 .ז"ע תקכז סט"שו  .102

 .לעיל' ועי. ב אות א"צ פכ"ח ואול"ב סקמ"מ  .103

אומרים שמצוה לאכול הפת וטעם הדבר לפי שיש . ב אות א"צ פכ"אול  .104
על כן , ב כתב לאוכלה בסעודה שלישית"ובמ, בסעודה ראשונה של שבת

 .ככרות יוצא ידי הכל' אם עושה העירוב מג

 .ב אות א"צ פכ"אול  .105



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 מי נכלל בעירובי תבשילי�

ú÷çì 

Â˙˘‡Ï ˙ÂÎÊÏ ÂÈ�·ÏÂ.106  ˙Î¯· ÚÂÓ˘Ï ˙Â¯„‰Ó˘ ÌÈ˘� ˘ÈÂ
ÂÎÂ ‡�Ï È¯˘ ‡‰È ÔÈ„· ÁÒÂ�Â ·Â¯ÈÚ‰ 'Ô‰ÈÏÚ·Ó , ¯˜ÈÚ˘ ÈÙÏ

ÂÎÂ ˙·˘ Í¯ÂˆÏ ÏÂ˘È·· Ô¯È˙‰Ï ÔÏÈ·˘· ‰˘Ú� ·Â¯ÈÚ‰ ,' ÔÈ‡Â
‰ÂˆÓ ·Â·ÈÁ ‡Ï‡ ‰Ê. 

Ò� ÂÈ˙¯˘Ó ÔÈ�ÚÏ‰·‰ ˜Ù˙"ÏÈÚÂÓ Ì‡ Ï , ÔÈÏÎÂ‡ Ì‡Â .מג
ÏÈÚÂÓ˘ ¯˘Ù‡ ÂÈÏÎ‡ÓÓ ÂÎÏ"Ú.107 

·�ÌÈˆÂ¯Â Â˙È·· Á¯‡˙‰Ï ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡Â˘�‰ ÂÈ˙Â�·Â ÂÈ  .מד
ÂÈ· ÔÈ˘Ú�‰ ‰ÈÙ‡·Â ÏÂ˘È·· ÚÈÈÒÏ"˙·˘ „Â·ÎÏ Ë , ‚‰�Ó‰

ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡˘ ,Ï˘ Â·Â¯ÈÚ ÏÚ ÔÈÎÓÂÒ ‡Ï‡ ‰Ú·"·.108 
‰Ú·˘ ·ÂËÂ"ÌÏÈ·˘· Ì‚ ‰˘Ú� ·Â¯ÈÚ‰˘ ¯Ó‡È ·.109

 

Ì‡ Ì�Ó‡ÂÈ ˙Â„ÂÚÒÏ ˜¯ ÌÈÁ¯‡˙Ó "Ë , ÌÈÏÎÂ‡ ˙·˘·Â .מה
Ì˙È·· ,˙È·‰ È�· ÌÚ ÌÈÏÏÎ� Ì�È‡ ˙·˘ ÈÎ¯ˆ ˙�Î‰ ÈÙÏÎ È¯‰ ,

ÔÓˆÚ È�Ù· ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÔÈÎÈ¯ˆÂ ,‚ ÔÈÎÈ¯ˆÂ"Í¯·Ï Î , Â‡

                                    
 .ו"ב סקנ"מ  .106

ב שהורה שמי ששולח שליח "צ סקי"בשעה' ועי. ה מי"ד, כ"ל תקכז ס"בה  .107
 .רתיולערב עבורו יאמר לו לזכות גם למש

 .מ כן המנהג"ומ, שנסתפק בזה' ז' באשל אברהם מבוטשאטש סעי' עי  .108

כיון שאינם , ב"פ שאוכלין ממאכלי בעה"והיינו שאע. ב אות ד"צ פכ"אול  .109
, יש להסתפק אם נפטרין לגמרי בעירובו או לא, סמוכין על שלחנו ממש

ן ע באוכלי"שמועיל לכו' אפשר'ל לענין משרתים ש"וכמו שצידד הבה
 ]י"ט ס"ס[שסו ' י סי"ע בב"וע. אבל לא הכריע הדבר לגמרי, ממאכליו

. שהביא מהראשונים שאחר שנשא הבן אשה לא מהני סמיכות שלחן
ודי באמירה , צ דמשמע שלא צריך לזכות להם חלק בעירוב"ש באול"וע

א "ח תקכז סקע"שציין שם בביאורים לכה, שהעירוב מועיל גם עבורם
ועוד ציין להלכות , צ לזכות"גיל לערב לאחרים אושם מבואר שמי שר

צ לזכות השמן "ב מפתו ממש א"ושם מבואר שהאוכל אצל בעה, חנוכה
לפי שסמוכין , או להשתתף בפריטי כשאר אכסנאי וסגי באמירה בעלמא

 .על שלחנו בכל הדברים
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Ì‰Ï ÂÎÊÈÂ ÌÈ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ Â·¯ÚÈ˘ ,ÌÈ¯Á‡Ï ·¯ÚÓ‰ È�È„ ÏÎÎÂ . 

·Â„ÂÚÒ‰ ÏÎ· ÌÈÁ¯‡˙Ó˘ ÔÙÂ‡· Ì‚ , ÔÈ·Â ˙·˘· ÔÈ˙ .מו
ÂÈ·"Ë ,‰Ú· Ï˘ Â·Â¯ÈÚ ÏÚ ÍÂÓÒÏ Â‚‰�Â"· , ÌÈ�ÙÂ‡ ˘È

˙È·‰ È�·Ï ÌÈÏÙË� Ì�È‡˘ ‰‡¯�˘ ,ÔÂ‚ÎÂ :‡ . ÌÈÁ¯‡˙Ó Ì‡
Ì˙È·· ÔÂÏÏ ÌÈÎÏÂ‰Â ˙Â„ÂÚÒÏ ˜¯ , ˙·˘ ˙Â¯� ÌÈ˜ÈÏ„Ó Ì‚Â

Ì˙È·· ,È Ê‡˘" Ì˙Â˘ÚÏ ˙ÏÚÂÓ ‰�È‡ „ÂÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡˘ Ï
˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÏÎÏ Ì‚ ˙È·‰ È�·Ï ÌÈÏÙË .· .ÂÏÈÙ‡  Â˙Â‡· ÌÈ�Ï

Á¯‡˙Ó˘ ÌÂ˜Ó‰ÌÈ , È�Ù· ¯„Á Ì˘ Ì‰Ï ˘È Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
ÂÓˆÚ ,‰Î¯·· ˙·˘ ˙Â¯� Â· ÔÈ˜ÈÏ„ÓÂ ,È ‰Ê· Ì‚" Ì�È‡˘ Ï

˙È·‰ È�·Ï È¯Ó‚Ï ÌÈÏÙË .‚ . ¯„Á ‡Ï· Ì˘ ÌÈ�˘È˘Î Ì‚
„ÁÂÈÓ , ˜¯ Ì˙Â‡ ÌÈÏ˘·Ó˘ ÌÈÏÎ‡Ó Ì‰Ï ˘È Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

ÌÓˆÚ Í¯ÂˆÏ ,˜Â�È˙Ï ‰ÒÈÈ„ ÔÂ‚Î , ÌÈÏÎ‡ÓÏ ÌÈÎ¯ˆ� Ì‡ Â‡
ÌÈ„ÁÂÈÓ ,ÈÚ˘ ¯ÓÂÏ ˘È" È�·Ï ÌÈÏÙË Ô�È‡Â ÔÓˆÚÏ ÌÈ�Â„È� Ê

˙È·‰ , ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ Â·¯ÚÈ˘ ˘ÂÁÏ ˘È ÂÏ‡ ÌÈ�ÙÂ‡ ÏÎ·Â
‰Î¯· ‡Ï· ÔÓˆÚÏ ,ÎÚ Â‡"‰Ú·Ó Â˘˜·È Ù" Ì‰Ï ˙Â�˜‰Ï ·

ÂÈ ·¯ÚÓ ·Â¯ÈÚ· ˜ÏÁ"Ë ,] ‚‰�Ó‰ ÏÚ ‰Ê· ÂÎÓÒÈ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰Â
‰Ú· Ï˘ Â·Â¯ÈÚ· ÌÈÏÏÎ�˘"·.[ 

 Ò�¯ÙÓ‰ Â˙˘‡Ï ‰�È‡Â ˙ÏÎÂ‡ ÂÓÚ, ‰Â"‰ Â�·Ï Â‡ Â˙·Ï .מז
ÌÈ‡Â˘�‰, Ú‡"Ù Ô˙Â�˘ Ì‰Ï ÏÎ Ì‰ÈÎ¯ˆ, Ó"Ó ÏÎ ÌÈÏ˘·Ó˘ 
ÌÈÏÎÂ‡Â Ì˙È··, È‡„Â Ì�È‡˘ ÌÈÏÙË ÏÚ·Ï Â‡ ·‡Ï, ÔÈÎÈ¯ˆÂ 

·¯ÚÏ È·Â¯ÈÚ ÔÈÏÈ˘·˙ È�Ù· ÔÓˆÚ.110 

‰¯È˘È· ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÏÈ‚¯‰ ‰·È˘È È�· , ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ È·‰ .מח
Ú ‰˘Ú�‰"È�· ÏÎÏ ÏÈÚÂÓ ‰·È˘È‰ ˙Ï‰�‰ È ‰·È˘È‰,111 

                                    
 .ב אות ד"צ פכ"ואול, ד"ב סקל"מ  .110

 .ה בשיעור"צ זללה"ר הגרב"מו  .111
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ÎÊÓ „ÒÂÓ‰ ÏÚ·˘ „·Ï·Â Â·Â¯ÈÚ· ˜ÏÁ Ì‰Ï ‰]Ú"¯Á‡ È[ ,
ÂÓˆÚÏ ‰˘ÂÚ˘ ·Â¯ÈÚ· ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ú‡Â" ÌÒ�¯ÙÓ˘ Ù

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ Ô˙Â�Â ÂÏ˘Ó.112 

˘�Ï˘·Ó „Á‡ ÏÎÂ „Á‡ ˙È·· ÌÈ¯„‰ ÌÈ˙· ÈÏÚ· È  .מט
ÂÓˆÚÏ ,ÏÎÏ ·Â¯ÈÚ ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡.113 

íéøçàì ïéìéùáú éáåøéò  

ÌÈ¯Á‡Ï Ì‚ ·¯ÚÏ Ì„‡ ÏÂÎÈ , ˙‡ Ì‰Ï ˙ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆÂ .נ
Ú ·Â¯ÈÚ‰"Ì„‡ ÈÌÈ¯Á‡Ï Â�ÓÓ ˙ÂÎÊÏ „È ÂÏ ˘È˘ ¯Á‡  ,

Â˙·Â Â�· È˜ÂÙ‡Ï ÌÈ�Ë˜‰.114  

‡Â�ÁÏ˘ ÏÚ ÔÈÎÂÓÒ‰ ÌÈÏÂ„‚‰ Â˙·Â Â�· , ˙ÏÎÂ‡‰ Â˙˘‡ Â .נא
ÂÓÚ ,‰Ú· ‰˘ÂÚ˘ ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÊÏ ÔÈÏÂÎÈ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�" ·

ÌÈ¯Á‡ Í¯ÂˆÏ ,Ú ˙ÂÎÊÏ ·ÂË ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ" ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ È
Ì‰È„È ,Ï˜‰Ï ÍÂÓÒÏ ˘È „·ÚÈ„· Ï·‡ ‰Ê·.115 ‡ Ì�Ó‡ ˜¯ Ì

Â˙ÁÙ˘Ó È�·Ï Â‡ Â˙˘‡Ï Ò�¯ÙÓ ,ÂÓÚ ÔÈÏÎÂ‡ Ì�È‡Â ,Ú‡" Ù
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ Ì‰Ï Ô˙Â�˘ , ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ Â�ÓÓ ˙ÂÎÊÏ ÔÈ‡˘¯

ÌÈ¯Á‡Ï ‰˘ÂÚ˘ ,ÔÓˆÚ È�Ù· ·¯ÚÏ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ÈÙÏ˘ , ÌÈ‡˘¯
‚"ÌÈ¯Á‡Ï ˙ÂÎÊÏ Î ,ÈÓ� ÂÎÊ ÔÓˆÚÏ ÂÎÊ„ Â‚ÈÓ„ È�È¯Á‡Ï.116

 

Ú ¯·Î Ì‡ Ì‚ ÌÈ¯Á‡Ï ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÊÏÂ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ˘‰  .נב

                                    
וכמו שנתבאר לענין אשתו או בנו שנותן כל , ב אות ה"צ פכ"אול  .112

 .שכל שאוכלין בנפרד ממנו אין נכללין בעירובו כלל, צרכיהם

 .ד"ח סקמ"כה  .113

 .י"ע תקכז ס"שו  .114

ר "אבל מו, דבאשתו שרי' ד דמשמע דנקטי"י בסו"בב' ועי. ב"ב סקל"מ  .115
 .י שכן"יזכה ע' ה בשיעור הורה דלכתחי"צ זללה"הגרב

 .ד"ב סקל"מ  .116
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Ì„Â˜ ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ ÂÓˆÚÏ . ˙ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘ÈÂ
ÌÈ¯Á‡ ÏÈ˘·˙Â ˙ÙÓ Ì‰Ï , ÏÈ˘·˙Â ˙Ù· Ì‚ ˙Â˘ÚÏ È‡˘¯˘ Â‡
ÂÏ˘ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ Ï˘ .˜ÙÒÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˘ÂÚ ¯˘‡Î Ì‚ , ˘È

Ú Í¯·Ï ÏÎÂÈ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï"Ê ,ÔÈÎÈ¯ˆ˘ È‡„Â ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‰ÊÏ.117 

‡ÌÈ˘�‡ ÈÙÏ‡Ï ‰ÎÊÓÂ ·Â¯ÈÚ ‰˘ÂÚ˘Î Ì‚ , ÍÈ¯ˆ Â�È .נג
ÒÂ‰Ï˙Ù‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÛÈ ÏÈ˘·˙‰Â.118 

ÂÎÓÒÈ˘ È„Î Â¯ÈÚ È�· ÏÎ ÏÚ ·¯ÚÏ ¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ ÏÚ ‰ÂˆÓ  .נד
„·‡ÈÂ ·Â¯ÈÚ ÂÁÈ�È˘ ÂÏ‡ Â‡ ÔÈ„‰ ÔÈÚ„ÂÈ Ô�È‡˘ ÂÏ‡ ÂÈÏÚ 

Ô·Â¯ÈÚ.119  Ì�È‡˘ Ì„‡ È�· ¯‡˘Â ˙Â�ÓÏ‡‰ ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÈÂ
ÔÈ„‰ ÔÈÚ„ÂÈ.120 ÓÂ"ÂÓˆÚÏ ·¯ÚÏ Ì„‡ ÏÎ ÏÚ ‰ÂˆÓ Ó,121  Â‡

Ú"ÂÁÂÏ˘ È.122  ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎÊÓ‰ Ì‡Â ‰˘ÂÚ˘ Ì„Â˜ Ì‰Ï ÚÈ„ÂÓ
·Â¯ÈÚ‰ ,ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡˘¯Â ÌÁÂÏ˘Î ‰Ê È¯‰ Ú"Ê.123  Â‰ÈÓÂ
ÈÁ˙ÎÏ 'ÂÁÂÏ˘·Ó ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓ , ˘È ‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡ Í¯ÂˆÏ ˜¯Â

�‰ ÔÙÂ‡· ÍÂÓÒÏ"Ï.124 

, ‚ÈÚ‰ È�· ÏÎ ¯Â·Ú ·¯ÚÏ ÏÂÎÈ ¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ Â�È‡˘ ÈÓ Ì¯ .נה
Â„ÎÂ ÁÎ˘ Â‡ Â·Â¯ÈÚ „·‡�˘ ÈÓ ÏÎ˘ 'ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ Ú"Ê.125 

„ÈÁ‰ Ô¯Ó ÈÓÈ·Â" ‡‰ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È· ‚‰�Ó‰ ‰È‰"˙ ˜" ÂÈ‰˘ Â

                                    
 .ה ומצוה"ל ד"בה  .117

 .ג"ע תקכז ס"שו  .118

 .ז"ע תקכז ס"שו  .119

 .ה"ח סקנ"כה  .120

 .ז"ע תקכז ס"שו  .121

 .ה"ב סקכ"מ  .122

 .ו"צ סקל"שעה  .123

 .ז"ח סקנ"כה  .124

 .א"צ סקל"שעה  .125
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·" ÌÈ˙·‰ ÏÎ· ··ÒÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ‚ÂÊ ÔÈÁÏÂ˘ „] Ë¯Ù·Â
Â„ÎÂ ˙Â�ÓÏ‡‰Â ı¯‡‰ ÈÓÚÏ'[ , ˙Â˘ÚÏÂ ÏÈ˘·˙Â ˙Ù Á˜ÈÏÂ

 ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ Ì‰Ï] È¯˘ ‡‰È ‡·Â¯ÈÚ ÔÈ„‰· ÌÈ¯ÓÂ‡Â
‰Ú·Ï"ÂÎÂ Â˙È· ÏÎÏÂ ‰Ê‰ ·' .[ ÈÓ ‰Î¯·‰ ÔÈ�ÚÏ ÔÂ„Ï ˘ÈÂ
Í¯·È ,„ÓÏÏ Ô˜˙Ï ÔÂÎ�ÂÂÎ¯·È˘Â ÁÒÂ�‰ Ì ÌÓˆÚ·.126 ÓÂ כל

‰ÔÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡˘Î  ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂÏ ÌÈ�È·Ó Ô�È‡˘ Â‡ , ÚÈ¯Îמקום
‡·‰ Â�È·¯"ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂÏ ÁÈÏ˘‰Â Í¯·Ï Ì‰ ÂÏÎÂÈ˘ Á , ÂÓÎÂ
˙Â¯� ÔÈ�ÚÏ ‰ÎÂ�Á.127 

‚„Ê ÏÈ˘·˙ Ï·˜ ‰ÎÊÓÏ ¯ÓÂ‡ ·Â¯ÈÚ‰ ‰˘ÂÚ˘ ¯ÈÚ‰ ÏÂ‰  .נו
È�· Ì˘Ï Â· ‰ÎÊÂ ¯ÈÚ‰,128  ˙Ù‰ ‰È·‚‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÎÊÓ‰Â

‰ ÔÓ ÏÈ˘·˙‰Â Ú˜¯˜]Ì˘ ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜ÓÓ Â‡ [ ¯ÂÚÈ˘·
ÁÙË,129 ‡Â"‰ÎÊÓ ÈÓÏ Ë¯ÙÏ ˆ ,¯ÈÚ‰ È�· ÏÎÏ ‰ÎÊÓ ‡Ï‡ , Â‡

‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÓ ÏÎÏ ·Â¯ÈÚ.130  È˙ÈÎÊ ¯ÓÂ‡ ‰ÎÈÊ˘ ¯Á‡Â
Ì‰Ï.131 

, ·ÏÈ˘·˙‰Â ˙Ù‰ ˙‡ ‰ÎÊÓ‰ „ÈÓ ÏËÂ�Â ¯ÊÂÁ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ .נז
·˜‡ Í¯·ÓÂ"ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂ‡Â ·Â¯ÈÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Â �‰"Ï,132  ÍÈ¯ˆÂ

‡‰ Ì‚ ‰Ê· ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÂÂÎÏ·Â¯ÈÚ‰ ˙‡ Ì¯Â·Ú ‰˘ÂÚ˘ ÌÈ¯Á,133 
ÚÂ"ÁÒÂ�‰ ÛÂÒ· ÛÈÒÂÓ Î :È�ÂÏÙÏÂ È�ÂÏÙÏÂ ‡�Ï , ¯ÓÂ‡˘ Â‡

                                    
 .ט"ח סקס"כה  .126

 .יד' ח סי"ד או"צו אות ז וברב פעלים ח' ח פ"בא  .127

 .ן" הרד בשם"ח סקע"כה  .128

 .א"ע תקכז סי"שו  .129

 .ז"ב סקכ"ח ומ"ע תקכז ס"שו  .130

 .ח שם"כה  .131

 .ב"ע תקכז סי"שו  .132

 .ט"ב סקכ"ש במ"וע, ט"ע תקכז ס"שו  .133
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¯ÈÚ‰ È�· ÏÎÏÂ ‡�Ï ˙‡Ê‰.134 ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ‚‰�ÓÂ" ‡‰È˘ Ï
·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ· Ïˆ‡ „ÓÂÚ ‰ÎÊÓ‰ , ‰ÏÈÁ˙ Í¯·Ó ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ·Â

ÁÒÂ�‰ ¯ÓÂ‡Â ,Á‡Â"¯ÈÚ‰ È�· ÏÎÏ ‰ÎÊ ‰ÎÊÓÏ ¯ÓÂ‡ Î , ‰ÊÂ
Ì‰Ï ‰ÎÊÓÂ Â‰È·‚Ó.135  

‡ÈÓ·¯ÈÚ ‡ÏÂ ·¯ÚÏ ÂÏ ¯˘Ù‡˘  , ÌÈÈÓÚÙ ÁÎ˘˘ ÈÓ Â .נח
ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï , ÏÂ„‚ Ï˘ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‰ˆÂ¯Â

¯ÈÚ‰ ,Ú˘ÂÙ ‡¯˜� ,·Â¯ÈÚ· ‡ˆÂÈ Â�È‡Â ‰Ê.136 ÈÂ" ‰Ê ÏÎ˘ ‡
· ÁÎ˘ Ì‡· '˙ÂÙÂˆ¯ ÌÈÓÚÙ ,ÂÈ· Ì‡ Ï·‡" ‰˘Ú ÌÈ˙�·˘ Ë

ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ ,ÂÏÈÙ‡  Ú˘ÂÙ ‡¯˜� Â�È‡ ˙¯Á‡ ÌÚÙ ·Â˘ ÁÎ˘
Ï ÏÂÎÈÂÏÂ„‚ Ï˘ ·Â¯ÈÚ· ˙‡ˆ ¯ÈÚ‰.137 ÂÓ È¯·„Ó Ì�Ó‡" ¯

·¯‚‰"‰ÏÏÊ ˆ" ÏÂÎÈ Â�È‡ ·Â˘ ÌÈÈÓÚÙ ÁÎ˘˘ ÏÎ˘ ÚÓ˘Ó ‰
ÏÂ„‚ Ï˘ ·Â¯ÈÚ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯ÈÚ‰.138  ·¯Ï ‡·˘ ÈÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï ÁÎ˘˘ ÂÏ ¯Ó‡Â , ÂÏ ˙Â¯Â‰Ï ·¯‰ ÏÎÂÈ
ÂÏ˘ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ,‡Â" ÌÚÙ ÂÊ Ì‡ ¯Â˜ÁÏ ˆ

Î˘˘ ‰�Â˘‡¯Á ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÁÎ˘˘ Â‡.139 

ÈÚ‰ ÏÂ„‚ ·Â¯ÈÚ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯˙ÂÓ˘ ·Â˘ÁÏ ‰ÚË˘ ÈÓ¯  .נט
ÂÏÈÙ‡ Ú˘ÂÙ ‡¯˜� Â�È‡ ‰ÏÁ˙ÎÏ , ÏÂ„‚ Ï˘ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÈÚÂÓÂ

                                    
 .ב"ע תקכז סי"שו  .134

 .ז"ח סקע"ובכה, ה"י סק"בברכ' עי  .135

ו שהביא דיש חולקין בזה דגם "בסקכ' ועי. ב"ב סקכ"ז ומ"ע תקכז ס"שו  .136
ר לערב רשאי לסמוך לכתחילה על עירוב גדול העיר ורק אם למי שאפש

, כ קרה ששכח כמה פעמים בזה אינו יוצא"כל פעם עשה בעצמו ואח
וסיים דאפשר דבדיעבד יש לסמוך על דעות אלו ולהקל משום שמחת 

 .ע מבוארת שאין להקל בזה"מ דעת מרן השו"ומ, ט"יו

 .ח"ח סקמ"כה  .137

 .ביאוריםב אות ט ב"צ פכ"באול' עי  .138

 .צ שם"אול  .139



  ציו� øôãé – ïéìéùáú éáåøéò÷  נר 
 עירובי תבשילי� לאחרי�

ú÷ãî 

¯ÈÚ‰ Â¯Â·Ú.140 

ÏÂ„‚ Ï˘ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÂÎÈ Â·Â¯ÈÚ „·‡�˘ ÈÓ  .ס
¯ÈÚ‰ , ·Â¯ÈÚ· ˙‡ˆÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ Â˙Ú„ ‰ÏÈ‚ È¯‰ Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ

‰Ê ,Ú ÍÓ˙Ò‰Ï Â˙Ú„˘ ÈÙÏ" ÊÂ·Â¯ÈÚ „·‡È Ì‡ . Ì‡ Ì�Ó‡
˙Ù‰ ˙‡ Â· ÔÈ˙ÙÏÓ ÔÈ‡˘ ÏÈ˘·˙· ·¯ÈÚÂ ‰ÚË ,ÁÈÏÓ· Â‡ ,

¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ ·Â¯ÈÚ· ˙‡ˆÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ Â˙Ú„ ‰ÏÈ‚ È¯‰ ,ÚÂ" Î
‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡,141  ÌÂ˜Ó· ‡Â‰Â ·¯ÈÚ ‡Ï˘ Ì„‡ ¯‡˘Î ‡Â‰ È¯‰Â

Â¯Â·Ú ·Â¯ÈÚ Â˘Ú ‡Ï˘ ,ÏÈÚÏ Â�È„ ¯‡·˙�˘.]  Ì‡„ ‰‡¯�Â
Â·Â¯ÈÚ Ï˜Ï˜˙� ,Ú „·‡�Î Â�È„Â·Â¯È , ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÂÎÈ˘
¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ Ï˘.[ 

Ì˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ Ì‚ ÏÈÚÂÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˘Ú�‰ ·Â¯ÈÚ , Â�ÈÈ‰Â .סא
ÂÈ· ÂÈÏÚ Â·¯ÈÚ˘ Ì„‡Ï Ú„Â� Ì‡˘"Ë , Í¯ÂˆÏ Â· Ï˘·Ï ¯˙ÂÓ

˙·˘‰.142 ÓÂ" È‡„Â·˘ ‰Ê· ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ÏÂÎÈ ÁÎÂ˘‰ ÔÈ‡ Ó
ÏÎÏ ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰ ¯ÈÚ‰ ·¯ , ÂÈ�ÙÏ ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

 Â�ÚÈ„Â‰ÏÂÁÎ˘˘ ,ÂÏ˘ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ˘ Â�ÚÈ„ÂÈ ·¯‰Â.143 

Ú ‰˘Ú�‰ ·Â¯ÈÚ" ÏÎÏ ÏÈÚÂÓ ¯ÈÚ‰ È�· ÏÎÏ ¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ È .סב
‰ÈÓÂÁ˙·Â ¯ÈÚ·˘ ÈÓ,144 ÏÈÚÂÓ Â�È‡ ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ˘ ÈÓÏ Ï·‡ ,

                                    
 .ד"ב סקכ"מ  .140

 .ב"א וסקנ"ח סקל"ג וכה"ב סקכ"ובמ, ז"ע ס"שו  .141

ט קודם שהתחיל לבשל "שיודיעוהו ביו' ט שכתב דבעי"ע תקכז ס"שו' עי  .142
אלא שאם , א כתב לבאר שאין צריך שיודיעוהו דוקא"ב סקל"ובמ, לשבת

ט לצורך "של ביוה היה אסור לב"ובלא שנודע בלא, נודע לאדם מועיל
ולא הותר לסמוך , ד שהכוונה שיודע בבירור"ח סקס"ה בכה"וכ. השבת

מ גדול העיר שרגיל להניח "ומ. על הסתמא דנתכוון גדול העיר גם עליו
 .ה"ח סקס"ש בסמוך בכה"וכמ, צ להודיע"לכולם א

 .ב אות ט"צ פכ"אול  .143

 .ח"ע תקכז ס"שו  .144
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ÂÓÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÏÚ ‡Ï‡ ·¯ÚÏ ÁÈ�Ó‰ ˙Ú„ ÔÈ‡ ‡Ó˙Ò„.145 
ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ˘ ÈÓ ÏÚ ˘¯ÂÙÓ· ‰�˙‰Â ÔÂÂÎ˙� Ì‡ Ì‚Â , Â�È‡

Ê ÁÈ�‰˘ ‡Ï· ÏÈÚÂÓ ÏÎÂÈ˘ ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚ ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ˘ ‰
·Â¯ÈÚ‰ ÌÂ˜ÓÏ ‡Â·Ï.146 

Ù� ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÂˆÏ ÌÂÁ˙Ï ıÂÁÓ ‡·‰ Ì‚ , ˙„ÏÂÈ ÔÂ‚Î˘ .סג
Â„ÎÂ ‰ÈÂÂÏÓÂ ,'ÂÈ· ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡˘¯ Ô�È‡˘ ‰‡¯�" Ë
˙·˘ Í¯ÂˆÏ , ‡ˆÓ� ÔÓˆÚ· Â�ÈÎ‰˘ ÔÈÏÈ˘·˙‰ ·Â¯ÈÚ È¯‰˘

]ÂÈ· Ï˘·Ï ÌÈˆÂ¯˘ ‰Ú˘·"˙·˘ Í¯ÂˆÏ Ë [ ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ
Ì‰Ï˘ ,�Î ÈÂ‰ÂÂ·Â¯ÈÚ „·‡ , ¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ ‰˘Ú˘ ·Â¯ÈÚ‰Â

Ì‰ÈÏÚ ÏÈÚÂÓ Â�È‡ Ô‡Î·˘ ,]ÂÏÈÙ‡  ÌÈ‡·‰ ÏÚ ÔÂÂÎ˙� Ì‡
ÂÏÏ‰[ , ˙ÒÈ�Î· Â˙ÈÈ˘Ú ˙Ú˘· ·Â¯ÈÚ‰ ÌÂÁ˙· ÂÈ‰ ‡Ï È¯‰˘

ÂÈ"Ë ,ÈÚÂ '‰¯Ú‰·.147 

                                    
 .ח"ב סקכ"א שם ומ"רמ  .145

 .ט"כב סק"מ  .146

 דמה ח"ובב ]'י 'סי ב"פ[ ביצה ש"ביש ה"וכ ה"הרא בשם ק"בשטמ 'עי  .147
 דעת היתה דלא משום לתחום חוץ לעומדין מהני דלא י"רש שכתב
 תחומין עירובי הניח האיש שזה באופן רק הוצרך ז"כ ,עליהם המניח
 משום לתחום שחוץ למי מהני דלא פשיטא כ"דאל ,זו לעיר לבוא

 עירובי דהניח היכא דאפילו ל"דקמ אלא ,לעירובו לבוא יכול שאינו
 התנה כ"אא ,מהני לא עליו המניח דעת שאין אחר ,לכאן לבוא תחומין
 ד שער מועד בית[ ק"בעבוה א"הרשב בלשון משמע וכן .עליו גם בהדיא

 כל אלא עירובו על סומכין אין ,עירב שלא מי על המערב :ל"וז ]ב סימ 
 לבוא ויכול תחומין עירובי שעירב מי אפילוו .שבת תחום תוך עמו שהן

 תוך שהן על אלא הסתם מן דעתו נתן שלא ,עליו סומך אינו אצלו
 ידי על אצלו לבוא שיכול מי על אפילו פירש אם ולפיכך .תחומו
 כתב וראש דתחילה ומשמע .ל"עכ .עליו סומכין הן אף ,תחומין עירובי

 דפשיטא והיינו ,חוםהת תוך שהוא מי אלא סומכין שאין הדין עיקר
 תחומין עירובי במערב דגם כתב כ"ואח ,לתחום שחוץ למי מהני דלא
 עירוב י"ע לבוא שיכול מי על פירש אם ולכן עליו מניח דעת 'בעי
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 הכי לאו הא ,תחומין עירובי י"ע לבוא שיוכל בתנאי דרק ומשמע ,מהני

 טפשו כדבר ב"המ פסק ז"ועפ .לעירובו לבוא יכול שאין משום ,לא
 המניח כוונת מהני לא ,עירב ולא לתחום חוץ נמצא האיש זה דאם
 בעירובי [ ש"מ כעין הדבר וטעם ,עירובו ליקח לבוא יכול שאין לפי ,עליו

 לא לתחום חוץ שנתגלגל או לתחום חוץ הניחןש תחומין דעירובי :]לד
 מועיל אינו נ"פיקו י"ע לבוא שרשאין ומה[ .עירובו נאבד וככל ,מהני
 אחר במקום ועירובו אחד במקום שכשהוא 'בגמ שם כדמוכח ,רןלהתי

  ].אופן בכל מקום לכל לילך מותר נפש פיקוח שלצורך פ"אע ,מהני לא
 למי מועיל העירוב שאין דמה לבאר כתב :]טז[ בביצה ן"הר והנה@@

 והוסיף ,בתחומו הנמצאים על אלא דעתו דאין משום לתחום שחוץ
 דאפילו אפשר ]העיר לתחומי מעבר יינוה[ מהכי דבטפי לומר ן"הר

 .כ"ע ,העולם לכל אחד שיערב בדין שאינו ,מהני לא ומתנה במפרש
 מעיקר אבל ,מהני לא 'וכו בדין שאינו מצד דדוקא מזה שדקדקו ויש

 מכאן שהמרוחקים פ"ואע ,דמי שפיר העולם כל על מערב שזה הדבר
 שנמצאה פירשו ז"ועפ ,לעירובן לבוא יכולים אין שבת מתחום יותר

 לעצמו אדם שהניח עירוב מועיל אם ן"להר א"הרשב בין מחלוקת
 דלדעת ,הראשון לתחומו מחוץ אחר למקום לילך ויצא 'א במקום
 שיוכל 'דבעי ל"ס לא שהרי ,מהני ן"הר ולדעת ,מהני לא א"הרשב
 סברא שמכח אלא[ ,העולם לכל אחד שיערב א"שא רק ,לעירובו לבוא

 לעירו הבאין על התנה העיר גדול אם דאפילו א"הרשב על נחלק זו
 בעירוב בדיעבד להקל נוכל ז"ולפ ,]מהני לא תחומין עירובי י"ע

 ן"הר דהנה ,בזה לעיין דיש איברא@@ .דרבנן מילתא דהוי תבשילין
 דלא משום הוא אם ,העולם לכל 'א שיערב בדין אינו ט"מ הזכיר לא

 מצד שיועיל א"א מתשבא משום או ,ל"חז תקנת תתקיים שבזה מסתבר
 ויש ,העירוב לו שיועיל יתכן לא מקום אותו בתחום שאינו מי שכל
 מ"מ ,הראשון 'כפי בדבריו לומר יותר נצדד אם שאפילו לומר מקום

 וכדברי ,השני 'כפי שכוונתו לדחוק יש במחלוקת להרבות שלא כדי
 דקדוק פ"ע להקל קשה זה ומלבד[ ,ן"דהר רבותיו א"והרשב ה"הרא

 ומאי י"רש דברי בביאור א"והרשב ה"הרא דברי נגד ן"הר מדברי
 כוונת דהנה ,לומר יש גם ].מהני דלא ח"והב ש"להיש להו דפשיטא

 שאם ]י"רש דברי ומשמעות[ א"הרשב ד"ע לחלוק בדבריו שם ן"הר
 תחומין עירובי י"ע לבוא ויכול לתחום שחוץ מי על נתכוון העיר גדול
 משום ,מהני לא ותחומיה העיר מן ותרדי דאפשר ן"הר כתב ז"וע ,מהני
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 בדעה המאירי הבנת נראה וכן[ ,העולם לכל אחד שיערב בדין דאינו

 בדברי ש"היש הבנת מ"וכ ,לקולא ולא לחומרא שחולקת החולקת
 שבעירוב מסתבר דלא כפשוטו ן"הר כוונת אם והנה ,]ש"ע ,ן"הר

 ,א"בהרש לדברי קושיא זו אין הרי ,העולם כל יותרו 'א תבשילין
 העיר שהוא ,מוגבל לדבר אלא ,העולם לכל התיר לא א"שהרשב
 כאנטוכיא גדולה מעיר גרוע זה ואין ,לתוכה לבוא שעירב ומי ותחומיה

 דכמו ,הדבר להפלגת ן"הר כוונת שעיקר מזה נראה ויותר ,דמהני
 משום ,לכאן לבוא יכולים היו אפילו העולם לכל מהני דלא דמסתבר

 לא לבוא ויכול לכאן תחומין עירובי שעירב במי גם ',וכו בדין דאינו
 רק ולא ,בלבד המקום לאותו העירוב תועלת הגבילו ל"שחז לפי ,מהני
 ,בקוצר ל"י ובאמת@@. 'וכו המניח של דעתו דאין י"רש כ"מש מפני
 ,העולם לכל 'א שיערב בדין שאינו לסברא ן"הר שהוצרך נמי דנהי
 כח רבנן הגבילו כרחנו על כןל בדין שאינו שמשום דבריו כוונת אבל

 רק שיועיל שהבגבילו מזה להוכיח ל"ס ן"שהר אלא ,תבשילין העירובי
 לבוא שיכול מי כולל ואינו ובתחומיה העיר באותה כעת שנמצא למי

 שיכול מי מ"מ שהגבילו פ"דאע ל"ס א"והרשב ,תבשיליחן עירובי י"ע
 לקושטא לעולםו ,העיר יושבי כשאר הוא הרי תחומין עירובי י"ע לבוא

 ,העירוב בתחום כשאינו יועיל שלא הגבילו ל"דחז ן"הר מודה דמילתא
 מדברי גם ז"ולפ .ל"חז שעשו ההגבלה טעם לנמק אלא כן כתב ולא
 יכול ואינו עירובו בתחום שאינו למי להתיר ל"דס כלל ראיה אין ן"הר

 שאינו כן כתב ז"ועכ ,לבוא שיכול במי איירי ן"הר גם דלעולם ,לבוא
 הזכירו עוד@@ .יועיל לא א"דהרשב בגוונא שגם האוזן לשבר בדין

 לא העיר גדול בעירוב דדוקא אפשר א"הרשב לדברי דגם ,בזה לחלק
 מי אבל ,בזכיה חסרון דהוא משום ,התחום בתוך שאינו למי מהני

 לא ,מתחומו ויצא שנמלך פ"אע ,ל"חז כתקנת במקומו עירב שכבר
 .שבת צרכי להכין שיוכל יתרהה שנפקע א"הרשב מדברי שמענו

 ,לבוא יכול שאינו למי בזכיה חסרון שייך שאין ,ז"ע ל"י ולכאורה
 אלא ,העולם שבסוף למי לזכות גם דמהני פשיטא ממונות ובדיני

 מערב תבשיל הכין אם רק והולך כגומר נחשב שיהא היא ל"חז שתקנת
 לאא[ ,מסויים במקום שלו תבשיל לו שיש די ולא ,דוקא לזה ט"יו

 ולזכות עבורו להכין יכולים אחרים וגם בעצמו להכין צ"שא שהקילו
 חוץ כשהוא לו במזכה א"הרשב התיר דלא הטעם כרחנו ועל ,]לו

 שנחשב פ"אע ג"כה דכל משום הוא תחומין עירובי עירב ולא לתחום
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 שיהיה שבת לצרכי והתחיל שהכין נחשב לא מ"מ ,ממונות בדיני שלו
 נידון ,עירובו לקחת יכול שאינו שמפני ,ולךוה כגומר רק ז"עי נדון

 דברי שהביא ,ש"היש מדברי נראה וכן[ ,מתחילה שבת צרכי כמכין
 שאין ז"ע וכתב ,ראיה א"הרשב לדברי שאין ]ז"ה ט"מיו ו"פ[ המגיד הרב

 לעירובו לבוא יכול שאין שמי דפשיטא ,וראיה חיזוק צריכין הדברים
 חילוק אין לכאורה ז"לפ כ"וא ,]ךוהול גומר להחשיבו מידי מהני דלא

 שלו לתחום חוץ תבשילין עירובי עליו שהניחו א"דהרשב גוונא בין
 שכל ,תבשילין העירוב בו שהיה מתחום הוא יצא אם לבין ,מהני דלא

 כגומר הוי לא כ"א ,עירובו לקחת יכול אין שבת צרכי לבשל שבבואו
 יש לכאורה אכן@@. בתחילה כמתחיל הוי כאן שמבשל ומה ,והולך

 במי מהני דלא הפוסקים שכתבו מה שכל שאפשר ,אחר מצד בזה לדון
 באופן היינו ,העיר גדול עליו בנתכוון אפילו לתחום מחוץ שהוא

 ,לשבת שמבשל בשעה ט"ביו התחום לתוך נכנס לא כ"אח גם שבאמת
 שהרי ,עירובו ליקח יכול אינו לבשל שרוצה שבמקום שכיון אמרו ז"וע

 אחר שלו שהוא פ"שאע ,וכמבואר[ ,מהני לא כן על ,ראח בתחום הוא
 לתוך ונכנס הלך כ"שאח היכא אבל ,]והולך כגומר ה"ל לקחתו י"שא

 נכנס ואפילו[ תבשילין העירוב עבורו שהניח העיר גדול של התחום
 העירוב הנחת זמן לפי נקבע ההיתר אין כי ,דמהני אפשר ]באיסור
 הזמן פ"ע אלא ,חצירות בעירובי וא תחומין בעירובי כמו ,ט"יו בכניסת

 לו שיש במקום נמצא הזמן שבאותו וכיון ,שבת צרכי בו שמכינים
 מה מעכב ואין[ ,שבת צרכי כהתחיל ליה הוי עבורו שהכינו תבשיל
 תבשילי להכין שהתחיל מה גרע דלא ,בביתו תבשילין עירובי שהניח

 'ב לו היושי שייך שאין תחומין לעירובי דמי ולא ,מקומות 'בב שבת
 ].יחד מקומות 'בב דר ואינו ,דירתו מקום נקבע ז"שעי לפי ,עירובין

 התחום לתוך הבאין על במפורש מתכוון העיר שגדול במקום ז"ולפ
 לומר מקום יש ',וכדו יולדות בית שם שיש וכגון ,נ"פיקו ט לצורך"ביו

  .ע"וצ .זה עירוב סמך על לבשל רשאין שיהיו
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 ÷øôåè 

 שביעי של פסח ואחר הפסח

 éðéãîçñô ìù éòéáù 

 ,ÂÈ"˙·˘ ·¯Ú· ÏÁ˘ Ë ,Á¯ÊÓ „ˆÏ ˙·˘· ÍÏÈÏ ‰ˆÂ¯Â .א
ÂÈ·Â"·¯ÚÓ „ˆÏ Ë ,ÂÈ ·¯ÚÓ ˙Â˘ÚÏ È‡˘¯" È·Â¯ÈÚ È�˘ Ë

ÔÈÓÂÁ˙ ,¯Á‡ „ˆÏ „Á‡ ÏÎ ,ÂÈÏ „Á‡Â ˙·˘Ï „Á‡ ‰È‰ÈÂ"Ë ,
˙Â˘Â„˜ È�˘ Ì‰˘ ÈÙÏ.1  

 ÏÁ˘Î ÈÚÈ·˘ Ï˘ ÁÒÙ ·¯Ú· ˙·˘, ‡Â‰Â ÔÈ„‰ ¯‡˘· ÂÈ"Ë .ב
ÏÁ˘ ·¯Ú· ˙·˘, ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘· ¯Á‡˘ ÂÈ‰"Ë ˜¯Ù ‰Ó· 

ÔÈ˜ÈÏ„Ó ¯Á‡ ˙Ï·˜ ˙·˘, ÔÈÏÈÁ˙ÓÂ ¯Ó‡ ¯È· ¯ÊÚÏ‡ ÂÎÂ'.2 

 ÏÈÏ ÈÚÈ·˘ Ï˘ ÁÒÙ ˘È ·ÂÈÁ ‰�ÂÚ, ˙Â˙·˘·Î È˘‡¯Â .ג
ÌÈ˘„Á.3 

                                    
 .ח תטז"או .1

והטעם משום ששונים בו נוסח עשרתם . וכן המנהג, ב"ע ער ס" בשוא"רמ .2
לעיל בתפילת ערבית של ליל הסדר ' ועי. א לעשר"ט א"וביו', ערבתם וכו

 .ת בזה"משנ

 שהביא בשם עולת תמיד שכתב בשם חכמי האמת ]סימ  רמ[ר "בא' עי .3
 וכתב ,]ג"ש
 סקי[י "וכן הובא דבריו בברכ, לאסור בליל שביעי של פסח

פ כתות כתות ללמוד "דאפשר דמשום כן נדבו להתקבץ כל ליל שביעי ש
ו "י מהרש"א שבספר הכוונות מכת"מ כתב שם מרן החיד"ומ. בחבורה

ד "פ שיש חיוב ע"ו כתוב בדרוש שביעי ש"י אביו מהרח"שהעתיק מכת
ועל זה ראוי : א"ז מרן החיד"וסיים ע, פ"הסוד במצות עונה בשביעי ש

 ]ש"ע, דרושי הפסח דרוש יב[ה בשער הכוונות שלפנינו "וכ [.כ"ע. לסמוך
ח בהגדת "כ רבינו הבא"וכ. א שיש חיוב בזיווג"ש מרן החיד"שהלשון כמ
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 ÈÚÈ·˘ ÏÈÏ˘ ÁÒÙ ÏÂÈ ˙ÏÈÙ˙ ÌÈÏÏÙ˙Ó"Ë, ÌÈ¯ÓÂ‡Â · .ד
Ù˙·‰ÏÈÂÈ· ÂÓÎ ‰Ê‰ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ÌÂÈ ˙‡ "Â˘‡¯ ËÔ, Â�È‡ ÈÎ 

˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘Î ÂÓˆÚ È�Ù· Ï‚¯ , ÔÎÂ ÔÈ‡Â ÔÈÈ‰ ÏÚ ÔÈ˘„˜Ó
Â�ÈÈÁ‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡. 

·‡˘ÌÈ‡¯Â˜Â ÌÈÓÈÎ˘Ó‰ ˘ÈÈ˘ ÌÈ‰ ˙¯ ˙ÚÈ¯˜ ˙Ú· ˙¯ÂÓ  .ה
ÛÂÒ ÌÈ , ‰¯È˘‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Â ˙ÂˆÁ „Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ˘ÈÂ
„ÓÂÚÓ.4 ‰ È�‡ ÈÎ „Ú ÁÏ˘· ˙˘¯Ù ˙ÏÈÁ˙Ó ‡Â¯˜Ï Â�‚‰�ÓÂ '

Ò ÍÂ˙Ó Í‡ÙÂ¯"˙ ,Â ˘„˜‰ ÔÂ¯‡· Â˙Â‡ ÌÈÁ˙ÂÙÂ Â· ‡¯Â˜ ÔÊÁ‰
Ì¯ ÏÂ˜· Ì˘. 

 ˘‰ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ· ,‰Ï „Â„ ¯·„ÈÂ ÔÈ¯ÈËÙÓ', ‡È .ו
‚" Î‰· ˘ÈÂ ‰¯È˘ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�ÚÓ  ,ÓÎÂÌ˘ ¯ÎÊ�˘ Â 
"ÂÙ‡· Ô˘Ú ‰ÏÚ ,ÙÈÂ ÂÈˆÈÁ ÁÏ˘ÈÂÈÌˆ."5  Ï˘ È�ÈÓ˘ ÌÂÈ·Â

ÂÁ· ÁÒÙ" Ï ÔÈ¯ÈËÙÓ"„ÂÓÚÏ ·Â�· ÌÂÈ‰ „ÂÚ" , ÏÚ ¯·„Ó˘
‰„Â‰È ÍÏÓ Â‰È˜ÊÁ ÈÓÈ· ·È¯Á�Ò ˙ÏÙÓ , ‰˙È‰ Â˙ÏÙÓ˘ ÔÂÈÎÂ

ÁÒÙ ÏÈÏ· ,ÙÓÏ ·È¯Á�Ò ˙ÏÙÓ ÍÂÓÒÏ Âˆ¯ÂÏ ‰˙È‰˘ ‰Ú¯Ù ˙
˘ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ·ÁÒÙ Ï , ÔÎ ÏÚÈ�ÈÓ˘ ÌÂÈ· Â¯Ó‡Ï ÂÎÓÒ.6 

Ú‡"Î‡Ï Â�‚‰�Ó ÔÈ‡˘ ÙÂÂÈ· ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ Ï"Ë ,Ó ÏÎ .ז
ÌÂ˜ÓÎ‡Ï ÔÈ¯„‰Ó‰ ˘È ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘· Â˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ Ï, 

Á ÌÂ˘ÓÈ‰�ÓÊ ¯Ó‚�Â ÍÏÂ‰˘ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ ·Â·.7 ÏÁ Ì‡Â 
˙·˘ ·¯Ú· ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ , ‰Ú˘ Ì„Â˜ ‰ÏÎÂ‡Ï ¯‰ÊÈ

                                                                                  
 .ידי חיים

 .מנהגי בית יעקב .4

 .י מגילה לא"רש .5

 .י שם"רש .6

 . סהק"סח " כה,א"מעשה רב להגר .7
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˙È¯È˘Ú ,È‰È˘ È„Î·˘ ˙„ÂÚÒÏ ·‡˙ ‰˙.8 

È�ÈÓ˘ ˙˘¯Ù Ï˘ ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ�˘ , ÏÈÏ· ‡¯˜È .ח
¯˜Â·· ˙·˘· Â‡ ˙·˘ ,ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘· ‡ÏÂ , ÌÈ‡¯Â˜ ÔÈ‡˘

ÂÈ· ÌÂ‚¯˙"Ë.9 

ÂÈ ÏÁ˘Î Ì‚ ˙·˘ „Â·ÎÏ ÔÈÓÁ· ıÂÁ¯Ï ‰ÂˆÓ" ·¯Ú· Ë .ט
˙·˘ ,ÂÈ ·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰˘ ÔÈÓÁ· ıÁ¯ÈÂ"Ë . ÂÈ�Ù ıÁ¯È ˙ÂÁÙÏÂ

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È] .ÌÈÓÁ ÌÈÓ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â , ÌÁ‰Ï ¯˙ÂÓÂÈ·" ÌÈÓ Ë
‰Ê Í¯ÂˆÏ ,ÂÙÂ‚ ÏÎ ˙ˆÈÁ¯Ï ‡Ï Í‡ .[ ˘ÂÓÈ˘ÓÂ ‰ËÈÁÒÓ ¯‰ÊÈÂ

˜ˆÂÓ ÔÂ·Ò· . 

ÂÈ· Ì‚ ˙·˘ „Â·ÎÏ ÌÈÏ·ÂË ÔÈ˜„˜„Ó‰" ·¯Ú· ÏÁ˘ Ë .י
˙·˘ ,˙·˘‰ ˙˘Â„˜ Ï·˜Ï È„Î .‰�Î‰ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡Â,10 
„ÂÚÂ ,ÔÈÏÈ˘·˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰ È¯‰˘ , ÈÎ¯ˆ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ¯˙Â‰Â

ÂÈ· ˙·˘"Ë.11 

çñôä øçàâç åøñàå  

 ‰‡Â·˙Î È¯Î�‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ‰�˜È ÁÒÙ‰ ¯Á‡˘ ÌÈ�Â¯Á .יא
‰‡�˜‰‰ ÈÎ¯„· ¯ÂÓ‚ ÔÈ�˜· ,‡Ó˙Ò· ÂÏ ¯ÈÊÁÈ˘ ‡ÏÂ , Ì‡Â

                                    
ש "ול אסור לאוכלה בעב שסעודה שאין רגילות בימי ח"ע רמט ס"בשו' עי .8

 .משעה עשירית ואילך

 .ח פרשת וזאת הברכה אות טו לענין שמיני עצרת"בא .9

 .ואינו ניכר שהוא לצורך שבת, משום דאדם נראה כמיקר .10

י עירובי תבשילין מותר לעשות גם שאר צרכי שבת "פ שע"דעת רוה .11
לא א ד"ואפילו לדעת הגרע. וכמו שנתבאר לעיל, שאינם צרכי סעודה

ל "א ס"מ הגרע"מ, ט"שרינן אלא דבר שאפשר שתהא ממנו תועלת ליו
אבל מה , עירובי תבשילין להתירו' דדוקא מה שנאסר משום מלאכה בעי

וכמו , שרי אף בלא עירובי תבשילין, שאינו אלא מצד טרחא והכנה
 .ש"ע, שנתבאר לעיל
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ÛÒÎ· ˙ÂÓÂ˜Ó‰Â ıÓÁ‰ Â�ÓÓ ‰�Â˜ ,˙Â¯Ë˘‰ ¯ÈÊÁÓÂ , ¯ÈÙ˘
ÈÓ„.12 È¯Î�Ï ÌÂ˜Ó‰ ¯ÈÎ˘‰Ï ÔÈ‚‰Â�˘ ÌÂÈ‰ÎÂ ,‡" ÔÈ�ÚÏ Î

‡ Ú˜¯˜‰ ˙Â¯ÈÎ˘"Ï‡¯˘È‰ È„ÈÏ ‰˙¯ÊÁ· ÔÈ�˜ ˆ , ‰ÏÎ˘ ÏÎ˘
˙Â¯ÈÎ˘‰ ÔÓÊ ,¯‰‡ÏÈÓÓ ˙Ú˜ÂÙ È. 

Á‰ ˙‡ˆ· „ÈÓ ıÓÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ‚  .יב
]¯ ÔÓÊ ¯Á‡"˙[ , È¯Î�‰˘ ÚÂ„È Â��ÓÊ· ‰ÈÂˆÓ‰ ‰¯ÈÎÓ·˘ ÈÙÏ

ÂÏ Â¯ÎÓ˘ ıÓÁ· Â˘Ó˙˘È˘ ÌÈÎÒÓ , ÔÂ·˘ÁÓ ÂÏ Â˙ÈÁÙÈÂ
ÌÈÓ„‰ , ÌÚ Í¯ÂÚ ·¯‰˘ ¯Ë˘· ¯·„‰ ˘¯ÂÙÓ Ì‚ ·Â¯‰ ÏÚÂ
È¯Î�‰.13ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ ¯Î�‰ Ï˘Ó ‡ÈˆÂ‰ ‰ÓÎ ÌÂ˘¯Ï ÔÂÎ�È.14 

                                    
בסתמא ומשום דאם יחזיר לו , ל"שכתב כנ, ה מכירה"ל תמח ד"בבה' עי .12

ג דישראל מנכרי אינו קונה קרקע בכסף "וכתב עוד דאע. נראה כהערמה
והכא דמחזיר השטר , מ הוא משום דליכא גמירות דעת"מ, אלא בשטר

 .אין לחוש

ועל כן פשוט , כ אין לנכרי מעות כדי לשלם על כל החמץ שקנה"הנה בד .13
וד אם לא יעמ, פ מצבו הכלכלי כעת"ואולי גם מוכרח ע[שהוא רוצה 

ואפילו במקום . שיחזרו ויקנו ממנו את החמץ, ]למכור כל מה שמכרו לו
מ פשוט שגם במקומות שלא פירשו הדבר "מ, שיש בידו מעות לקנות הכל

ע ידעי שאין הנכרי מקפיד כלל אם יגבו חלק מן "אנן סהדי וכו, בשטר
שהרי גם כשקונה בערב פסח לא נחית כלל [, החמץ כפרעון מקצת מחובו

ולא איכפת ליה כלל כמה קונה ומה יפחיתו מן , מה מכרו לולברר כ
, ועל כן. כן ינהג הנכרי גם בשנה זו, וכמו שהיה בשנים קודמות, ]המכירה

מ אינו "ומ. [אינו קלקול למכירה כלל, גם אם ישתמשו בחמץ אחר הפסח
ואם לא יכתבו בו , ס שטר המכירה תקף לגמרי"דסו, פגם בעיקר המכירה

פ הדין והמשפט לשלם "יהיה מחוייב ע, לפרוע בשווה כסףשיוכל הנכרי 
אלא שמחמת כן באמת כותבים בשטרי המכירה שיוכל לפרוע גם , הכל

ל שאם יחזיר הנכרי בסתמא החמץ "ל הנ"ודברי הבה]. בשווה כסף
לכאורה לא נאמרו אלא לתוספת , במוצאי פסח נראה הדבר כהערמה

ו למפרע והוכיח סופו על ולא שאם החזיר בסתמא בטלה מכירת, מעלה
, ל דאיירי במכירת חמץ שעושה אדם פרטי"דהבה, ל"או שמא י. תחילתו

י שחוזר וקונה בדרכי ההקנאה ניכר יותר שאינה הערמה מאשר אם "שע
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ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" ˘¯ÂÙÓ· ¯·„‰ ·˙Î� ‡Ï˘ ÏÎ˘ ‰
 ¯ÎÓ�‰ ıÓÁ· ÁÒÙ‰ È‡ˆÂÓ· „ÈÓ ˘Ó˙˘‰ÏÓ Ú�ÓÈÏ ˘È ¯Ë˘·

ÈÂ‚Ï ,È¯Î�‰ ÔÓ Â‡�˜Â ¯ÊÁ ‡Ï ·¯‰ ÔÈÈ„Ú˘ ÈÙÏ.15 

                                                                                  
שהכל ממנים את הרבנים , אבל במכירת חמץ שבזמננו, יחזיר לו בלא קנין

אין חילוק , כריוהרבנים מוכרים לנ, שליחים לעשות בחמץ כל מה שירצו
לענין הגמירות דעת אם בעלי החמץ לשעבר ישתמשו מיד בצאת החג 

דבין כך ובין כך מביני , או ימתינו עד שהרב יחזור ויקנה מן הנכרי, בחמץ
יהיו , ואם יבוא הנכרי להקפיד, דבר ידעי דהמכירה חלוטה וגמורה

וגם . כ באמת מסכים לזה"ואדם פרטי בד, מוכרחים ליתן לו כל מה שקנה
כ אין סיבה "ובד, מ מיועד למכירה"מ, בעלי המפעלים שיש להם רוב חמץ

ומי שמאיזו סיבה . שלא יגמרו בדעתם שהגוי יקנה הכל בתשלום מלא
כ נימא דדברים "אא, ה מכירתו מפוקפקת"בלא, אינו גומר בדעתו כן

לא חשיב , אבל בגוונא שכן הוא בליבו ובלב כל אדם[, שבלב אינם דברים
יש חסרון , וגם כשאינו נוטל ממה שמכר לנכרי כלום, ]ם שבלבכדברי

 .ל"וכנ. בגמירות דעתו

כ לחשבון "פ שמסכים שישתמשו ויבואו אח"ואע, דהחמץ עתה של הנכרי .14
וגם נכון לעשות כן . [פ המשפט צריך לידע החשבון"מ ודאי שע"מ, דמים

ין וכע, כדי שלא יהיה נראה שכל המכירה אינה אלא הערמה בעלמא
ד שלא "ואמנם יל]. ל לענין קנית החמץ במוצאי הפסח"ל הנ"כ הבה"מש

ל "דאז י, לכתוב בשטר המכירה שהנכרי מחוייב למכור לישראל שוב
אבל אם יכתבו שבכל מקרה שהנכרי לא יודיע , דלא מהני המכירה

, יוכל הישראל להשתמש בחמץ הנמכר מיד בצאת הפסח, שמתנגד
 .אה שאין בזה חששנר, ולהורידו מחשבון הדמים

ז ניכר שיש "דנראה שעי, וכתב שם הטעם, ט אות ד"ג פ"צ ח"באול' עי .15
והוכיח סופו על , שהרי משתמש במה שנמכר, חסרון בגמירות דעת

בביאורים שם שכתבו במקומות שהרב קונה החמץ מן ' ועי. תחילתו
יש להמנע מן השימוש בחמץ עד , ]ל"משום בני חו[הנכרי רק אחר חצות 

דבמקום שכוללין , ולכאורה יש להעיר. הזמן שהרב חוזר וקונהו מן הנכרי
יש להרב לחזור ולקנותו מן הנכרי , ל"במכירה ובקניה גם חמץ של בני חו

ולא , רק למחרת היום אחר חצות לילה של מוצאי שמיני של פסח
. ט שני"ל נוהגין גם יו"שהרי בני חו, במוצאי שביעי של פסח אחר חצות

שיהיו , ש עוד שכתבו שבאופן שנכתב בשטר המכירה לנכרי"עו. ע"וצ



  ציו� øôåè – ù éòéáù"åéøçàå ô÷  נר 
 אחר הפסח ואסרו חג

ú÷ãð 

Ú· ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÁ˘Î , Â¯Ò‡ ‡Â‰ ˙·˘ ÌÂÈÂ¯· ˘·˙ .יג
‚Á , ˙·˘· È¯Î�Ï ¯ÎÓ�‰ ıÓÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯
ÂÊ ,ÌÈÓÚË ‰ÓÎÓ.16  

                                                                                  
אזי רשאים להשתמש , רשאים להשתמש בחמץ ולבוא לחשבון דמים

ומיהו הביאו שם שבכמה שטרות . בחמץ גם קודם שנקנה מן הגוי בחזרה
וכמדומה דבזמננו בכל , מכר של בתי דינים בירושלים לא נמצא תנאי זה

וכל לפרוע גם בחמץ עצמו אם לא ירצה השטרות כותבים כן שמוסכם שי
 .ז אין חסרון בגמירות דעת בזה"ולפ, בדמים לשלם

ולדעתו אם לא כתבו בשטר שערכו [ל "וכנ, 'ט אות ד"ג פ"צ ח"באול' עי .16
ה "וכ]. ל"וכנ, ל שאסור להשתמש"י, עם הנכרי שרשאין להשתמש

ש אלישיב "ובספר שלמי יהודה בשם הגרי, ]י הלכה טז"פ[בהליכות שלמה 
צ בביאורים שם שגם אם כתוב בשטר המכירה "עוד באול' ועי. ל"זצ

שהדבר , ועוד. יש לחוש מצד קונה קנין בשבת, שתופקע המכירה בשבת
גורם שיניחו חמץ גמור לשבת ויסמכו על המכירה שיש בה כמה 

דמה , הנה נראה שמעיקר הדין אין איסור בזהאמנם @@. פקפוקים
,  הפסח מיד קודם שיחזור הרב ויקננו מן הנכרישישתמשו בחמץ במוצאי

משום , וגם אינו גזל מן הנכרי. ל"וכנ, לא נראה דמבטל המכירה למפרע
 בזמננו כמדומה שכותבים בהדיא בתוך השטר עם שבמכירה המצויה

שיהא רשאי לפרוע הדמים אחר הפסח גם בשוה כסף ובחמץ , הנכרי
צ "ר הגרב"מו' אופן זה גם לדוב[, כ פשוט דלא איכפת ליה כלל"וא, עצמו
ואפילו במקומות שלא ]. ל"וכנ, ה אין חשש לחסרון בגמירות דעת"זללה

כבר נתבאר דאנן סהדי דלא איכפת לנכרי כלל אם , נתפרש כן בהדיא
גם @@. כ ליכא למיחש משום גזל הנכרי"וא, יפרעו מקצת חובו בחמץ

ינו צריך דא, נראה שאין חשש מצד מה שקונה החמץ מן הנכרי בשבת
וככל המתארח אצל חבירו שאוכל , רק להשתמש בו, לקנות החמץ ממש

צ לא כתב "וגם באול[, ושותה משל המארח ואינו נחשב קונה קנין בשבת
ובזה לכאורה שמא , לחוש בזה אלא בכותבים שתופקע המכירה בשבת

ואם @@]. דשמא לא מהני, יש לדון גם מצד עצם המכירה דהויא לזמן

ובכל אופן , בנוסח שהנכרי רשאי לפרוע בחמץ אחר הפסחיכתבו בשטר 
רשאי הישראל לראות הדבר כהסכמתו הגמורה , שלא יודיע שמתנגד

נראה שגם להמבואר , פ מה שישתמשו בחמץ"שיפחיתו מחובו ע, לזה
וגם , דבזה אין אנו מתנים שתפקע המכירה בשבת, צ אין חשש בזה"באול
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נו מגלה על חסרון גמירות דעת וגם אי, אינו חוזר וקונה ממנו כלל

רשאי הישראל , אלא שכל שלא הודיע הנכרי על התנגדותו, במכירה
שרצו ויש @@. להשתמש בחמץ של הנכרי וליתן לו דמים עבור השימוש

 אמרו דאתרוג :]מו[בסוכה והנה , לחוש לאסור בזה מצד דהוי מוקצה
, שות דשמיניי דהוא משום מיגו דאסיר בבין השמ"ופירש, בשמיני אסור

 :]י[בסוכה ' אמנם בתוס. ועל כן אתקצאי לכולי יומא, משום ספק שביעי
כגון נר , כתבו דלא אמרינן מיגו דאיתקצאי אלא בנאסר מחמת יום הבא

' לא אסרי, אבל היכא דאינו מוקצה אלא מחמת יום שעבר, ש"הדולק בע
לא ולכאורה הסברא משום דבאמת אינו פורש ממנו א[, לכל יום הבא

אבל מיד ברגע הראשון שהיה , מחמת שאינו יודע מתי מתחלף היום
להוכיח כן מכמה ' וכתבו שם התוס, ]באמת כבר היה החפץ מותר, לילה

כ לעולם ייאסר האתרוג " דאל]א"תרסה ס[א בביאורו "כ הגר"וכ[, ראיות
רק משום , בשמיני' ט דבאתרוג אסרי"דה' וביארו התוס, ]אף בתשיעי

אף '  שכתב דבסוכה אסרי.]ד[א בביצה "עוד ברשב' ועי. [ סוכהאטו' דגזרי
בשמיני מחמת יום שעבר משום דשאני מוקצה דמחמת מצוה שהחמירו 

א "ובריטב',  שכתב כדברי התוס]ה' ד סי"פ[ש בסוכה "ע ברא"וע. בו חכמים
חלק [וכמו שביאר בזה באורך בשבט הלוי ', ד התוס" שנחלק ע:]מו[בסוכה 

דכיון שהחמץ בשבת שאחר הפסח אינו , נמצאז "ולפ@@]. ] עב'ה סי
לא אמרינן בזה מיגו דאיתקצאי לאוסרו , מוקצה אלא מחמת יום שעבר

דלכאורה , ]'ה' קמא סו! סי[א בתשובתו "וכבר עמד בזה הגרע. כל השבת
ל שבת סמוכה "כ להסוברין דמשכח"דאל, בזה' יש להוכיח כדברי תוס

שהרי כל , ב להתענות גם כל אותה השבתפ יהא חיו"אחר יוהכ
מחמת ספק יום , המאכלים היו מוקצים בבין השמשות של ערב שבת

נמצא , דכשחל פסח בשבת ושביעי של פסח בערב שבת, ועוד. הכיפורים
משום מיגו דאיתקצאי , שאסור לאכול חמץ גם ביום השבת שאחר הפסח

ט "קלע מוצאי יובסוכה שם שכתבו דבאי' עוד בתוס' ועי. [ליום שעבר
]. אחרון דסוכות בשבת לכאורה אין טעם לאסור להשתמש בנויי סוכה

דהלא החולקין , א"ד הגרע" כתב להעיר ע]י"ט סו! ה"ד מיו"פ[ש "ובאו@@
לומר מיגו דאיתקצאי גם מחמת יום שעבר לא סברי דאיסורו ' ד התוס"ע

טעמו אלא גדר הדבר ו, דהלא להצד שהיה לילה לא איתסר כלל, בעצם
על כן , משום שכיון שהאדם מחמת חסרון ידיעתו מסופק שמא הוא יום

הנה אם , גבי חמץ בשבת שבמוצאי הפסח, ומעתה, חשיב כלפיו אינו מוכן
ואם היא של נכרי , נתחמצה בשבת ודאי לא היתה מוקצית בערב שבת
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 דלא ]ב"שי ס[א " וברמ]ג"תצח ס[ע "כמבואר בשו, אינה צריכה הכנה כלל

א ובין "דבין להגרע, מ נמצא"ומ. יך איסור הכנה במה שביד נכרישי
אין איסור כלל להשתמש בחמץ שנמכר לגוי בשבת שאחר , ש"להאו
דליכא מיגו , וסיעתו' א הוא רק לדעת התוס"אלא דלהגרע, הפסח

א "י והריטב"ש הוא אפילו לרש"ולהאו, דאיתקצאי מחמת יום שעבר
מ בחמץ של "דמ,  מחמת יום שעברדסברי דאמרינן מיגו דאיתקצאי גם

א "פ[מ "הנה בשעה, אמנם@@. ז"נכרי אין חשש כלל שנעשה מוקצה עי
דבעגל שאמו טריפה ,  כתבו.]ו[בביצה ' דבתוס,  כתב להקשות]ד"ט הכ"מיו

הואיל ובבין , ט"ט לא חשיב מוכן להתיר לשוחטו ביו"שכלו לו חדשיו ביו
דלא ' ולכאורה לשיטת התוס, ]א"מהרש' ועי[, השמשות לא הוי חזי

ט כלו "כ מיד בכניסת יו"א, אמרינן מיגו דאיתקצאי מחמת יום שעבר
ומכח זה כתב . ולא אמרינן מיגו דאיתקצאי מחמת יום שעבר, חדשיו
דלא אמרינן מיגו דאיתקצאי ' דלא כתבו התוס, ל בדוחק"מ די"השעה

 אבל במוקצה שבא מחמת, מחמת יום שעבר אלא גבי איסור דרבנן
. ואמרינן מיגו דאיתקצאי אף מחמת יום שעבר, איסור תורה אלים טפי

, ימים'  שכתב שאם המתינו לולד בהמה ח]ב"ז סק"תצח מש[ג "גם בפמ' ועי
ל אמרינן ביה מיגו "הנ' לכאורה לדברי התוס, ט"ויום שמיני ביו

ונמצא דהוי מיגו , מעת לעת' ימים לא בעי' ג דשיעור ז"ואע, דאיתקצאי
ל "הנ' וכתב דיש לחלק בין זה לשיטת תוס, צאי מחמת יום שעברדאיתק

אכן . ולא פירש החילוק, א מיגו דאיתקצאי מחמת יום שעבר"דל
 כתב דיש לדון שמא החילוק ]חלק ב פרק א אות יז[ט "בפתיחתו להלכות יו

מ "דלדעת השעה, ונמצא. ש"ע, מצד דבלא כלו חדשיו הוי דאורייתא
ל דאמרינן ביה "י, ת"י חמץ בפסח שאיסורו מהגב, ג"ולמה שצידד הפמ

ז יהיה אסור להשתמש "ולפ, מיגו דאיתקצאי אפילו מחמת יום שעבר
מ "הנה בעיקר קושית השעהאמנם @@. בחמץ במוצאי פסח שחל בשבת

ט מחמת דאיתקצאי בין "ביו' מההיא דעגל שכלו חדשיו שאסרוהו התוס
דבאופן שכלו חדשיו , מידי דלא קשיא .]ו[א בביצה "כתב הגרע, השמשות

אלא דכיון , ט אין אוסרין אותו מחמת מיגו דאיתקצאי מצד ספק נפל"ביו
ש היה נאסר בשרו לעולם מחמת דשמא לא "שאם היו שוחטין אותו בביה

ס לא יהא היתר לאכילתו "כ כיון דסו"א, ט ולא כלו חדשיו"נכנס עדיין יו
אי מצד איסור מלאכת ואמרינן ביה מיגו דאיתקצ, לא מיקרי אוכל נפש

מ דבדאורייתא מודו "צ לחלק כדחיקת השעה"ז א"ולפ. ד"עכ. ט דוקא"יו
ובפרט דלכאורה [, דאמרינן מיגו דאיתקצאי גם מחמת יום שעבר' התוס
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·È‡ˆÂÓ· „ÈÓ È¯Î�‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ‰�Â˜Â ¯ÊÂÁ ·¯‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó  .יד
‚Á‰ ,ÂÁ È�·˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È"ÌˆÓÁ Ì˘ Â¯ÎÓÈ ‡Ï Ï , ÌÏˆ‡ È¯‰˘

ÁÒÙ Ï˘ È�ÈÓ˘ ˙‡ˆ „Ú Â¯ÂÒÈ‡· ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú.17 Â��ÓÊ· Ì�Ó‡ 
˜„ˆ‰ ÔÈ„ È˙·Â ÌÈ�·¯‰ Â‚‰� ¯·Î , ÔÓ ˙Â�˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï˘

ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÁÒÙ Ï˘ È�ÈÓ˘ È‡ˆÂÓ „Ú È¯Î�‰,18È�˙Ó˘ Â‡  Ì
ÂÁ È�· Ï˘ ÌˆÓÁ˘ È¯Î�‰ ÌÚ"Ê‡ „Ú Â˙Â˘¯· ¯‡˘� Ï.19 

 ıÓÁ ‰È‰˘ ˙Â˘¯· ÈÂ‚‰ ÏÎ ÁÒÙ‰, ¯˙ÂÓ Â˙Â�˜Ï „ÈÓ .טו
¯Á‡Ï ÁÒÙ‰ ‡Ï· ˘˘Á. Ì�Ó‡ ÌÈ‚‰Â�‰ ˙Â�˜Ï ıÓÁ È‡ˆÂÓ· 
ÁÒÙ‰ ˙ÂÈÂ�ÁÓ Ï˘ ÌÈ¯Î�, ˘È ¯¯·Ï ıÓÁ‰˘ ‰È‰ ÏÎ· ÈÓÈ 

                                                                                  
ס קיימא הסברא דאין פורשין ממנו אלא "דסו, מן הסברא הוא מחודש

ון אבל לקושטא דמילתא מרגע ראש, מחמת שמסופקים אם הגיע הלילה
וגם , ל"ש כנ"א והאו"ואחר דכן פשיטא להו להגרע]. ט היה מותר"של יו

גבי ' ג לא הוצרכו לזה אלא מכח קושייתם מדברי התוס"מ והפמ"השעה
. נראה שעיקר הדבר להתיר בזה, א כבר יישב קושייתם"והגרע, ל"עגל הנ

דהלא איירי , ע"ויל, ויש שכתבו דהוי כנותן החמץ לאוצר ומקפיד עליו[
ואינו ,  שיודע מקודם הפסח שישתמש בחמץ זה אחר הפסח באסרו חגבמי

שאין ראוי לנהוג בזה להניח חמץ , הא מיהא איכאואמנם @@ .]מקפיד
שכבר נהגו רבים ושלמים שלא , לכתחילה לשבת ולסמוך על המכירה

ז תועלת לענין "ואמנם יש בכ, לסמוך על המכירה לענין חמץ גמור
או שנמנעים , ם שאינם כשרים לפסחתערובת חמץ או שאר מאכלי

שיוכלו , כ למוכרם לנכרי"ורוצים ג, מלאוכלם מאיזה מנהג או חומרא
אין ראוי להורות כן בפני עמי מ "ומ@@. בשבת זו לאוכלם בלא חשש

ו להשתמש בו "ויבואו ח, ז לענין חמץ גמור"שיש לחוש שיסמכו ע, הארץ
 בכלים של פסח ויבואו וגם יש לחוש שיתנו חמץ. גם לפני צאת החג ממש

 .ש למעלה"ועל כן נראה שראוי להחמיר בזה וכמ', לידי תערובת וכו
 .ט אות ד בביאורים"צ פ"פ אול"ע .17
ה ממתינים עוד "דבלא, ת אין לחוש"י המקפידים בזמן ר"ז גם לבני א"ולפ .18

 .יום
מ "ומ, י קונים החמץ מיד כשהרב קונה מן הגוי"פ בני א"ובאופן זה עכ .19

 .ת"ומה שאין מצוי שהרב חוזר וקונה מן הגוי תוך זמן רכמד
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ÁÒÙ‰ ˙ÂÏÚ·· È¯Î�‰ ÏÚ· ˙Â�Á‰, ‡ÏÂ Â‡�˜˘ ÚˆÓ‡· ÁÒÙ‰.20 

˘Ú‡" ¯‡·˙�˘ Ù ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ‰‡¯È Ï· ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ .טז
¯ÂÓ‚ ıÓÁ· ‰¯ÈÎÓ‰ ÏÚ , ıÓÁÓ ‰‡�‰ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

ÁÒÙ‰ ÂÈÏÚ ¯·Ú˘ ,‡"¯ÈÓÁ‰Ï ˆ , ˘È È¯Î�Ï ÔÈ„Î ¯ÎÓ� Ì‡Â
‰¯ÈÎÓ‰ ÏÚ ÈÙÂ˘· ÍÂÓÒÏ , Ò�˜Ó ‡Ï‡ Â¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ

Ô�·¯„Ó.21 

‡ÌÂÈ· ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡· ˙ˆ˜ ˙Â·¯‰Ï ÔÈ‚‰Â� Ï˘ ‚Á Â¯Ò  .יז
ÁÒÙ.22Â¯Ó‡Â  ·Ó‚'23 Â¯Ò‡ ‚Á ÌÈ˙Â·Ú·, ÈÙ' Â˘Ú ¯ÂÒÈ‡ 

¯˘˜Â ‚ÁÏ ‡Ï˘ ˜Ï˙Ò˙ Â˙˘Â„˜, ‰ÏÚÓÂ ÂÈÏÚ ·Â˙Î‰ ÂÏÈ‡Î 
‰�· Á·ÊÓ ·È¯˜‰Â ÂÈÏÚ Ô·¯˜. ÏÚÂ ÔÎ ÍÈ¯ˆ ‚Â‰�Ï Â· ˙ˆ˜ 

‰ÂÁÎ"Ó, ˘Â·ÏÏ È„‚· ˙·˘ ÚÂ�ÓÏÂ ÂÓˆÚ Á˜ÓÓ ¯ÎÓÓÂ 
‰Î‡ÏÓÓÂ ‰�È‡˘ ¯·„ „·‡‰, È„Î ¯˘˜˙‰Ï ˙˘Â„˜· ‚Á‰, 

¯‰Ê�‰Â ‰Ê· ‡Â·˙ ÂÈÏÚ ˙Î¯· ·ÂË.24  ÌÈ�Ú˙Ó ÔÈ‡˘ ‚‰�Ó‰Â
                                    

מ אם קונה "מ, דגם בחמץ שקנה הנכרי קודם הפסח, יש להעיר' ולכאו .20
וגם נרשם בהסכם או בשאר [כמדומה שברוב המקומות מוסכם , באשראי
שהסחורה בבעלות המוכר עד סיום , ]ויש לזה תוקף חוקי, מקומות

נמצא שעדיין , כרי לא שילם כל הדמיםכל שהנ, ז"ולפ, התשלום המלא
הוי , ואם הוא ישראל, ]או המשווק, היצרן[החמץ של המוכר הראשון 

או , ויש לנכרי רק רשות למוכרו, חמץ של ישראל ברשות ישראל בפסח
, ורק אז יוצא מרשות הישראל הראשון, לסלק למוכר הראשון במעות

רק באופן '  לכאו,ז"ולפ. הוא ברשות המוכר הראשון, וכל שלא סילק
כ מצוי שרוב "ובד, שהנכרי שילם כל הדמים קודם הפסח שפיר דמי

 .ועיין. הסחורות קונים באשראי
 .ט אות ה"צ פ"אול .21
 .ב"א תכט ס"רמ .22
 .תצד' י סי"בב' עי, ובירושלמי קרו ליה בריה דמועדא: סוכה מה .23
, ן המועדש שפירש למה נקרא בלשון הפוסקים ב"וע, קמ' תורה לשמה סי .24

הנה ודאי ראוי לקראו בן המועד מפני כי קדושתו נולדה ונמשכה : ל"וז
ה אסרו חג בעבותים כלומר עשו איסור וקשר "מקדושת המועד וכמש



  ציו� øôåè – ù éòéáù"åéøçàå ô÷  נר 
 אחר הפסח ואסרו חג

ú÷èð

Â·,25Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ì�Ó‡ "¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ÔÓ Ú.26 ÔÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ 
ÔÈ„‰ ÔÓ.27 ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,Ú‡"Ù ‰È‰˘ ÈÂ‡¯ ¯ÂÒ‡Ï Â· 
‰Î‡ÏÓ,28 ÌÈ˘�‰ ˙Â¯˙ÂÓ ‰Î‡ÏÓ·.29 

 Î Ô¯Ó Â˘‰"Ú30 ˘È ÌÈ‚‰Â� ˙Â�Ú˙‰Ï È�˘ È˘ÈÓÁÂ È�˘Â˙· .יח
¯Á‡ ÁÒÙ‰ ]ÔÎÂ ¯Á‡ ˙ÂÎÂÒ.[ ÌÚËÂ ˙È�Ú˙‰, È"‡ ÏÚ ¯·Ú˘Ï 
‡Ó˘ Â‡ËÁ Ï‚¯·,31 ÈÂ"‡ Ô‚‰Ï ÏÚ „È˙Ú‰ ‡Ï˘ ÂÏÁÈ È�ÙÓ 

                                                                                  
 אמנם נתקשר בקדושת החג כדי ,לחג שלא תסתלק קדושת החג לגמרי

 על כן שפיר ,שתשאר לנו קצת הארה מן החג ביום זה של מוצאי החג
 ואם אל .עד כי ממנו נולדה ונמשכה קדושתו של יום זהנקרא בן המו

סודו תדרשו כאשר מפורש יוצא בכונות המקובלים מפי רבינו הגדול 
 אז תבין כי יאה ויאה תואר בן המועד על אסרו חג בסוד ,ל"י זצ"האר

 . כ" ע.ברא כרעיה דאבוהי
 .פ הראשונים"ע, ד"ב שם סקי"מ .25
שדחה דברי האומרים שאסור , י"פ משמעות הב"ח ע"א שם סק"מג .26

שדוקא , ועוד. מוכח דשרי' כי בגמ, להתענות בכל חודש ניסן מן הדין
והטעם משום , ע שאסור להתענות"לענין אסרו חג של שבועות כתב השו

כשחל עצרת בשבת היה יום זביחת הקרבנות אחר השבת והוא כעין ש
א "ברי מרן החידגם בד' ועי. ואין זה הטעם שייך באסרו חג של פסח, ט"יו

 .ע" שדקדק כן מדברי מרן השו]ד"תצד סק[י "בברכ
 .ב שם"והובא במ, א בביאורו"כן נראה מדברי הגר .27
 .ג"שו, א"ג בא"פמ, ב"מו, י תצד"ברכ' עי .28
 .ט שם"באה .29
 . תצב'סי .30
סקבא דשתא '  על מה שאמרו שם בגמ.]פא[שלהי קידושין ' בתוס' עי .31

 ריעוע של ימות השנה לייחוד ולעבירה כלומר ימות  פירוש:ל"וז, ריגלא
 .קבוצות אנשים ונשים לשמוע הדרשה ונותנין עין זה על זה] שיש[הרגל 

, ואתה צא ולמד. כ"ע. א לכך נהגו להתענות לאחר פסח ולאחר סוכות"וי
שאפילו שהיתה מגמת אסיפתם למצוה לדברי תורה ולשם שמים לשמוע 

וגם בזמנם היו כל הנשים היו ,  במקומווהיו נפרדים כל אחד, הדרשה
עם כל זה כיון שישנם אנשים ונשים , מכוסות מכף רגל ועד ראש

' על כן אמרו שצריך להתענות ג, שנכנסים ויוצאין נותנים עין זה על זה
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ÈÂ�È˘ ¯ÈÂ‡‰.32 ‰ÓÂ ·ÂË Ì‚˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‡Ï˘ Â˘Ú ÔÎ Â‚‰�È 
‰Ê·, ÂÈ‰È˘ ÎÚ"Ù ‰¯˘Ú ÌÈ�Ú˙Ó „Ú· ÏÎ Ï‰˜‰, Â‡Â·ÈÂ ÏÎ‰ 

ÏÏÙ˙‰Ï Ì‰ÓÚ ‰Á�Ó ˙ÂÁÈÏÒÂ, Ô‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÏÎÓ ‰¯ˆ ‡Ï˘ 
‡Â·˙, ‰È‰ÈÂ ÒÈ¯˙Î È�Ù· ˙Â�Ú¯ÂÙ‰.33 ÌÈ�È˙ÓÓÂ „Ú ¯Â·ÚÈ˘ 
ÔÒÈ�, ÈÙÏ Â·Â¯˘ ˙Â„ÚÂÓ ÔÈ‡Â ÔÈÚ·Â˜ Â· ˙È�Ú˙ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ. 

Â·˜‰ ˘„Â˜ ˙ÂÏÈ‰ÌÈ„¯ÙÒ  Â‚‰� ‡Ï˙Â�Ú˙‰Ï ÂÏ‡ ˙ÂÈ�Ú˙,34 
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, ו כשאינם הולכים לדבר מצוה"ש וק"מעתה כ, תעניות לכפר עליהם

ים ועל הנהרות ובמקום ומביאים עצמם לידי עבירה בידים לילך על הימ
כמה יצטרכו , ואין הנשים הולכות בצניעות, קיבוץ אנשים ונשים

וכל אדם יתן לב להתבונן שיש להתרחק מכל ספק ונסיון . ז"להתענות ע
 לך לך אמרינן לנזירא לסחור .]שבת יג[וכמו שאמרו , בזה כמטחוי קשת

, :]חגיגה יא[ ו בעריות שנפשו של אדם מחמדתן"וק, סחור לכרמא לא תקרב
 אין לך דבר שקשה לרוב העם לפרוש ]ח"ב הי"ב מאיסו"פכ[ם "ש הרמב"וכמ

ובפרט שלוקח עמו בניו ומכשילם בראיות אסורות . 'ממנו כעריות וכו
ז "שהם ובניהם מפסידים עי, ורבים עברו ונענשו בזה, הסתכלות בנשים

 תורה כי טוב ולא ראו אור, ל"ר' טעם הלימוד ומתיקות התורה ועבודת ה
וגם , וכל זה משום שהיו הם עצמן גרמא בנזיקין ואפסידו אנפשייהו, הוא

 .נפש בניו הוא חובל
 .לבוש .32

 .כו אות ג' מועד לכל חי סי .33

ובאמת הוא . ]צב' עמ[בנתיבי עם ' ועי. שלחן גבוה בשם ה]ח"תצב סק' סי[ח "כה .34
ב שאחר הפסח ואחר " בהבתעניות: ל" שכתב וז]ב"תקסו ס[ע "מבואר בשו

 .ש"ע, להתענות הציבור" באשכנז"החג שנוהגים 

 .תצב' ח בסי"כה' ועי .35

 .בספרו ידי חיים .36

 .ז"ח תכט סקכ"והובא בכה' ט אות ג"ג בהגה"שיירי כנה .37


