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בס"ד

ט"ז טבת תשפ"ב
פ"ב

דברי ברכה
ראיתי איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתייצב ,מאן מלכי רבנן ,הלא הוא כבוד ידידי ומכובדי
המאוד נעלה ,ירא וחרד לדבר ה' ,יקר הרוח למאוד ,וישר הדרך בדרכה של תורה ,הרה"ג אפרים
כחלון שליט"א ,שהינו תלמיד חכם גדול ,ומזכה הרבים גדול ,מרבני הארגון העולמי "בעזרת
השם" ,ויראתו קודמת לחכמתו ,השם לילות כימים להיות שוקד ולן באהלה של תורה ,מתוך
עמל ויגיעה בדקדוק ובעיון רב להוציא מתחת ידו דבר מתוקן סלת נקיה ומנופה בי"ג נפה.
וזכה עתה להוציא לאור את ספרו הבהיר שו"ת "אך טוב לישראל" חלק רביעי ,והוא שאלות
ותשובות העומדות על הפרק בארבעת חלקי שו"ע.
ומתוך ענוותנותו זיכני הרב הנכבד לעיין בספרו הנותן אמרי שפר ,וראיתי כי מעשה ידיו להתפאר,
ובו הוא מאיר עיני חכמים ,את האורים ואת התומים ,וכביר מצאה ידו לצלול במים אדירים בים
התלמוד והשו"ע ונושאי כליו ,ראשונים ואחרונים ,חדשים גם ישנים ,כיד ה' טובה עליו באורך
וברוחב ,בטוב טעם ודעת בבקיאות גדולה ועיון נמרץ.
ומתוך עיוני בזה הספר ראיתי שנשא ונתן בכמה נושאים שכבר כתבתי בהם וכיוצא בהם בספרי,
ומתוך חיבת הקודש ולמען תרבה הדעת ,אציין כמה מהם שעלה בזכרוני ,ואין אני אלא מראה
מקום:
א) הנה מה שכתב הרב נר"ו בדברי הפתיחה (עמ' א) בחשיבות לימוד ההלכה .יעויין מה שכתבתי
בזה בדברי הפתיחה לשו"ת "משפטי יוסף" חלק א' (אות א-ד) ,ועוד שם (באות ה-ח) בענין
חשיבות לימוד ספר "בית יוסף" אשר הוא מקור העיקרי ללימוד הלכה.
ב) מה שכתב הרב נר"ו בדברי הפתיחה (עמ' ב) שכאשר בא לחלוק על הגדולים שלפניו וכו' ,צריך
לנהוג ולכתוב בלשון של זהור'ית .יעויין מה שכתבתי בזה בספר "תורת יוסף" פרשת "שלח לך"
(עמ' שסב-שסו).
ג) מה שכתב הרב נר"ו בסי' י"א בענין מצות ישיבת ארץ ישראל ,האם היא מהתורה או מדרבנן.
יעויין מה שכתבתי בספר "תורת יוסף" פרשת "ראה" (עמ' תסו-תעא) בענין מעלת מצות ישיבת
ארץ ישראל וגדרי מצוה זו.
ד) מה שכתב הרב נר"ו בסי' י"ג (אות ד ואילך) בענין האם אמרינן שכירות הוי ממכר ליומא לכל
מילי או לא ,ונושא ונותן בדעת מרן השו"ע בחו"מ סי' שי"ג (סעיף ג) .יעויין מה שכתבתי בזה
בשו"ת "משפטי יוסף" חלק א' חו"מ סי' ל"א (אות י).
ה) מה שכתב הרב נר"ו בסי' י"ז אי מהני שאדם יעשה צדקה ,קדיש ,או שאר דברים לעילוי נשמת
אדם זר שאינו אביו ואינו רבו .יעויין מה שכתבתי בזה בשו"ת "משפטי יוסף" חו"מ סי' ל"ג ול"ד.
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ו) מה שכתב הרב נר"ו בסי' כ"א בענין ענפי אילן הנוטים לרשות הרבים ומפריעים להולכים
ושבים ,שמותר לקצצם ,האם מותר לקחת את אותם ענפי האילן או הפירות לאחר קציצה לעצמו.
יעויין מה שכתבתי בנידון הדומה לזה בשו"ת "משפטי יוסף" חו"מ סי' ס' (אות ז) לגבי גינה
הסמוכה לגינת חבירו והאחד נטע בגינתו אילן הנושא פירות ,וחלק מהענפים והשורשים נוטים
לגינת חבירו ,האם יהיה מותר לשכנו ליטול לעצמו את הפירות הנוטים לגינתו.
ז) מה שכתב הרב נר"ו בסי' כ"ד בענין האם חל קנין מכירת קרקע כיום כאשר לא הועברה הקרקע
על שם הקונה ע"י רישום בטאבו .יעויין מה שכתבתי בזה בשו"ת "משפטי יוסף" חו"מ סי' ב'.
ח) מה שכתב הרב נר"ו בסי' כ"ה (אות ט) בענין לימוד התורה בשבת קודש .יעויין מה שכתבתי
בספר "תורת יוסף" פרשת "כי תשא" (עמ' רכד-רכח) בענין גדר לימוד התורה בשבת והחשיבות
שיש בכך.
ט) מה שכתב הרב נר"ו בסי' כ"ו אודות התפשטות מגפת "הקורונה" ,ושהוראת הרופאים וחכמי
הרפואה שלא להיות בקיבוץ אנשים ,ובשל כך ניתנה ההוראה לסגור את כל מקומות לימוד
התורה ,ורבים נפשם לשאול הגיעה כי התורה מה תהא עליה? ומנגד צווח הכתוב ואומר
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (דברים ד ,טו) .יעויין מה שכתבתי בזה בספר "תורת יוסף" פרשת
ואתחנן (עמ' תכו-תלג) בענין מצוה זו של "ונשמרתם לנפשותיכם" ,ובענין האם יש לקיים תפלה
בציבור בעת מגפת הקורונה כאשר הרופאים טוענים שיש חשש הדבקה בעת כינוס אנשים .ויעויין
עוד מה שכתבתי בענין זה בשו"ת "משפטי יוסף" חו"מ סי' מ"א (אות יא).
י) ומה שכתב הרב נר"ו בסוף סי' כ"ו בשם הרב בית דוד (יו"ד סי' נ"ז דף כז ע"ג) דסדר פטום
הקטורת היא הנהגה נפלאה לאומרה בזמן הדבר .יעויין מה שכתבתי בספר "תורת יוסף" פרשת
"קרח" (עמ' שעד-שפ) בענין גודל מעלת אמירת פיטום הקטורת ,ושיש בכוחה לבטל את המגפה
והדינים הקשים.
יא) מה שכתב הרב נר"ו בסי' כ"ז בענין מצות תוכחה .יעויין מה שכתבתי בספר "תורת יוסף"
פרשת "קדושים" (עמ' ש-שה) בענין מצות תוכחה ,ומה הם הדרכים לקיום מצוה זו.
ואסיים בברכה להגאון המחבר שליט"א שחפץ ידו בידו יצלח ,ויזכה להמשיך ולהגדיל תורה
דֹודי ַאף
ולהאדירה מתוך נחת שמחה ושלוה .ועליו יאמר הפסוק (שיר השירים א ,טז) " ִהנְָּך ָיפֶה ִ
נָעִ ים" כי הוא עולה בגמטריא "אפרים כחלון".
יוסף חיים מזרחי
דיין ומו"ץ ביתר עילית
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סימן לד
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אך טוב

ברכת אב

לישראל

ג

ברכת אב
להוצאת שו"ת "אך טוב לישראל" חלק ד'
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" .ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום שבו "הבן יקיר
לי" רבי אפרים שליט"א זוכה להוציא את חלק ד' של סידרת הספרים הנפלאה שו"ת "אך
טוב לישראל" ,וספריו זכו לעלות על שולחנם של מלכים ,מאן מלכי? רבנן!
* * *

הספר הזה מצטרף לספריו" :דורש טוב" בשני חלקים :פרשיות השבוע ,מועדים וזמנים,
וסיומי מסכתות" .מגילת אסתר" עם פירוש "דורש טוב לעמו" ,בתוספת פרפראות וחידושי
הלכות" .הגדה של פסח"  -עם חידושי תורה נפלאים על ההגדה ,ועל יצאת מצרים ,ועוד
קונטרסים רבים )קונטרס ההוכחות ,השואה ,מעלת הגרים ,הגיהנום על פי הבעל שם טוב ,קונטרסי

אמרי פי

ועוד(.

אולם יש הבדל גדול בן סידרת הספרים שו"ת "אך טוב לישראל" .לשאר הספרים :סידרת
הספרים שו"ת "אך טוב לישראל" כתוב בשפה תורנית עם מלים תלמודיות .בספרים האלה הרב
אפרים דן בשאלות קשות בהלכה ,צולל בעומק התלמוד ,מתפלפל בונה וסותר ,עד שמגיע לפסק
הלכה המבוסס על רבותינו הראשונים והאחרונים ,ולכן הספרים האלה מיועדים במיוחד
לאברכים ולתלמידי חכמים ,ואילו שאר הספרים כתובים בשפה קלה השווה לכל נפש.
* * *

הרב אפרים שליט"א זכה לא מכבר להסמכת "יורה יורה" ,ולומד "חושן משפט" לקראת
תואר דיינות.

בד בבד עוסק גם בזיכוי הרבים ביחד עם הרב ירון ראובן שליט"א ,יושב ראש הארגון
הקדוש "בעזרת השם" ,איש רב פעלים בתורה ובחסד ,בעל הספר הנפלא "ישם מדבר לאגם
מים" .מצודתם פרוסה בארץ ובעולם ורבים השיבו מעוון .כמו כן ארגון "בעזרת השם" תומך
באברכים ,ובמשפחות במצוקה בחגים ובשאר ימות השנה .מסייע לארגונים שעוסקים בגיור
כהלכה ,ובשלום בית ,מוציא לאור ספרים ,חידושי תורה וכתבי יד של אברכים ותלמדי
חכמים ,ותומך בכוללים להוראה ולדיינות.
* * *

יהי רצון שיפוצו מעיינותיך חוצה ,ותזכה להוציא לאור את כל חידושי התורה שקיבלה
נשמתך מסיני .שכל יוצאי חלציך יהיו כמוך ותראה מהם נחת יהודית ביחד עם רעייתך
הצדיקה הרבנית שרה.
באהבה ובהערכה רבה!
אביך אוהבך חיים כחלון.
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לחיבת הקודש ולכבוד שנת השמיטה,
אני מצרף ביאור של משנה אחת ממסכת שביעית.
מסכת שביעית פרק תשעי משנה א'

"הפיגם והירבוזין והשוטים והחלגלגות פטורים מן המעשרות" .המשנה ראשונה מבאר ,שכל
אלה חזקתן מן ההפקר ואין דרך לשומרם ולכן פטורים מן המעשרות.

"כוסבר שבהרים ,כרפס שבנהרות וגרגר של אפר פטורים מן המעשר"  -בכל השנים בגלל
שהירקות האלה לא נחשבים בעיני הבעלים ומפקירים אותם ,וגם אין דרך בני אדם לשמור
על הירקות האלה ,ו'הפקר' פטור מן המעשרות.
רבי עובדיה מברטנורא כותב ,שדווקא אלו פטורים מן המעשרות ,אבל כוסבר ,כרפס וגרגר
אם הם גדלים בגינה חשובים ,ואינם פטורים מן המעשרות.

חכמים למדו ש'הפקר' פטור מן המעשרות מהפסוק" :ובא הלוי שאין לו חלק ונחלה עמך"
)דברים יד ,כט( – שרק מזה יטול את מעשרותיו ,יצא 'הפקר'' ,לקט'' ,פאה' ,ו'שיכחה' שיש
לו חלק עמך ,ולכן פטור מן המעשרות.

"ונלקחים מכל אדם בשביעית"  -אפילו מעם הארץ שחשוד בדרך כלל על השביעית ,מותר
לקנות ממנו את הירקות האלה כדי מזון שלוש סעודות ,שהם כדי חייו של עם הארץ ,בגלל
שחזקתם שאינם משומרים ,חכמים הגבלו את כמות הקניה של הירקות האלה מעם הארץ,
לפי שאין מוסרים דמי פרות שביעית לעם הארץ ,כי הם חשודים שישמרו את הכסף ולא
ינהגו בהם קדושת שביעית) .רבי עובדיה מברטנורא(.
*

ויש לשאול :אם הפירות הם 'הפקר' משמע שאין בהן 'קדושת שביעית' ,אם כן מדוע הכסף
שמשלמים לעם הארץ נקרא 'דמי שביעית'?

שאלה זו אינה נכונה מיסודה ,שכן 'הפקר' פטור ממעשרות ,אבל כל מה שגדל בשנת
השמיטה ,יש לו דין של 'קדושת שביעית' ,וכאשר קונים או מוכרים פרות וירקות שגדלו
בשנת השמיטה ,עוברים על לאו מהתורה שאמרה" :והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" )ויקרא
כה ,ו(" ,לאוכלה"  -ולא לסחורה )עבודה זרה דף סב ע"א( ,חבר שהוא תלמיד חכם ,שמוכר
או קונה פירות לפי גדרי ההלכה ,יודע שיש לכסף דין של דמי שביעית והוא קדוש בקדושת
שביעית .ומה שקונה בכסף הזה נוהג בו בקדושה של שביעית .עמי הארצות נחשדים שאינם
מתנהגים בכסף שקבלו תמורת פירות ההפקר שמכרו בקדושת שביעית ,קונים בהם דברי
מאכל ואוכלים אותם אחרי זמן הביעור .ולכן חכמים אסרו לקנות מעם הארץ דבר שהוא
משומר אפילו ששוויו חצי איסר) .רבי עובדיה מברטנורא( .ואותם הירקות שהמשנה מדברת
עליהן חזקתן שאינן משומרים ,ולכן מותר לקנות אותם מעם הארץ בשווי של מזון שלוש
סעודות,
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כדי שהעם הארץ יוכל לקנות שלוש סעודות לשבת.
"רבי יהודה אומר :ספחי חרדל מותרים ,שלא נחשדו עליהם עוברי עבירה"  -מותר לקנות
מעם הארץ ספחי חרדל ,ולא חושדים בו שהוא גידל אותם בגינתו ואמר שהן ספיחים ,וגם
לא חושדים בו שלא הפקיר אותם ,ויש להן דין של 'משומר'] .ואין הלכה כמו רבי יהודה[.
"רבי שמעון אומר :כל הספחים מותרים מחוץ מספחי כרוב שחזקתן מן ה'שמור'  -והטעם,
כי כרוב גדל בגינה ולא בשדה] .ואין הלכה כמו רבי שמעון[.
*

ועיין בדברי רבי עובדיה מברטנורא שמביא ,את מה שאמרו בגמרא בסוכה )דף לט ע"ב(,
שלא קונים מעם הארץ ירקות ופרות 'משומרים' אפילו בחצי איסר ,ובתוספות יום טוב שואל:
מדוע הגמרא שם לא אמרה שלא קונים מעם הארץ בשווי של פרוטה ,שהוא המטבע הקטן
ביותר?
ומבארים התוספות ישנים ,שהכמות הכי פחותה של ירקות שמוכרים בשווקים שווה איסר,
ולכן אמרו שלא קונים מעם הארץ את אותם הירקות המשומרים שלא הפקירו אותם ,אפילו
בחצי איסר .ובאמת לעולם אסור לקנות מעם הארץ את אותם הירקות המשומרים גם בסכום
הפחות מאיסר .וכן כתב הרמב"ם )הלכות שמיטה פרק שמיני הלכה י(" :כשם שאסור לעשות
סחורה בפרות שביעית או לשומרן ,כך אסור ליקח מעם הארץ ,לפי שאין מוסרין דמי שביעית
לעם הארץ ,ואפילו כל שהוא ,שמא לא יאכל אותן בקדושת שביעית".
ועוד מוסיף הרמב"ם )שם בהלכה יב(" :במה דברים אמורים בזמן שהוא מוכר פרות שכמותן
בשמור כגון :תאנים ,רימונים וכו' ,אבל היה מוכר פרות שחזקתן מן ההפקר ,כגון :הפיגם
והירבוזין והשוטים והחלגלוגות והכוסבר של הרים וכיוצא בהן ,הרי זה מותר ליקח ממנו
מעט כדמי שלוש סעודות ,בלבד ,כדי חיו של מוכר".

"
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דברי פתיחה
אכשר דרא בלימוד ההלכה

זכינו שבדורנו התרבו הלומדים ותלמידי החכמים ,ואמת מה נהדר המראה הנפלא הזה,
שכוללים רבים לומדים הלכה למעשה ,ורבים מהם לומדים להורות לשעה ולדורות לדעה מה
יעשה ישראל ,ואת הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון .ומתקיים בנו הרמז האמור
במקרא שכתוב "ה'ריעו ל'ה' כ'ל ה'ארץ" )תהילים צח ,ד( ר"ת הלכה )כן מטו ואמרו משם האריז"ל

בספר הכוונות דפוס קארץ דף מט ע"ב ,וכ"כ בליקוטי מוהר"ן תורה יא אות ו ,ובליקוטי מוהר"ן תניינא
תורה ב אות ג ,ועיין בשו"ת מראה יחזקאל פנט סימן פד ,ובשו"ת להורות נתן ח"ב בהקדמה(.

לימוד הלכה מביא שמחה

והנה ההולכים ומסובבים מעיר לעיר ללמד דעת את העם בלימוד ההלכות ,עליהם ועל
שכמותם נאמר "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" )דניאל יב ,ג( .וזוכים גם לשמח את
עם ישראל ,שהרי אמר הכתוב "שמחה לאיש במענה פיו" )משלי טו ,כג( ,וכשיודע האדם מה
לנהוג ושואלים אותו והוא משיב כפי שלמד בשיעור ששמע ,כמה שמחה ממלאה את ליבו,
וכדברי רבותינו בעירובין )דף נד ע"א( ,אימתי שמחה לאיש  -בזמן שמענה בפיו .ולפי זה
יבואר המשך הפסוק הנזכר ,שכאשר ה'ריעו ל'ה' כ'ל ה'ארץ – בלימוד ההלכה  -יתקיים
בהם המשך הכתוב "פצחו ורננו וזמרו".
לימוד הלכה מכניע היצר הרע

ולימוד ההלכה מכניע גם את היצר הרע ומתישו ,וכמ"ש החיד"א בפתח עינים עירובין
)דף סד ע"א אות ד( ,ע"ש .ורמז לזה ,דס"ת "הריעו' לה' כל' הארץ' עולה בגימטריא סמא"ל,
להורות שזה מכניעו .ועיין באבן שלמה לרבנו הגר"א )פרק ב אות ח( שכתב ,שלימוד ההלכה
יועיל להתגבר על כח כעס שמגיע מהיצר הרע ,וגם לזה ירמוז הכתוב הנזכר ,שאם יעסוק
בלימוד ההלכה הרמוז בכתוב "הריעו לה'"  -יתקיים בו המשך הכתוב "פצחו ורננו וזמרו" -
שיהיה תמיד בלב שמח ולא יכעס.
אזהרה למחברי ספרים

וזכיה גדולה נוספת מה שזכינו שהתרבו חובר'י חברי'ם מחוכמים ,תלמידי חכמים
הכותבים ספרים גדולים וטובים ובבחינת "עשות ספרים אין קץ" )קהלת יב ,יב( ,שזהו אחד
מסימני קירוב הגאולה ,וכמו שהאריך בזה הגאון רבי שלמה קלוגר בהקדמה לשו"ת טוב
טעם ודעת תנינא.
ואולם צריך כל מחבר ספר להודיע ולהוודע בגודל האחריות הנוראה בכתיבת ספרים

בכלל ובכתיבת ספר הלכה בפרט .ידועים דברי הרמב"ם באגרותיו )אגרת השמד מהדורת הרב
קאפח עמוד קט סוף אות א ,ובמהדורת שילת עמוד לד( שדבר שאדם כותב בספר צריך להתבונן

בדברים שכותב אלף פעמים .והגם שבודאי שאין דברי הרב מכוונים כפשטם ,מ"מ מורים
הדברים על גודל האחריות הנוראה בכתיבת ספר ,ובמיוחד בעניני ההלכה.
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צא ולמד מ"ש רבינו יונה בפירושו על אבות )פרק א משנה א( ,וזת"ד :הוו מתונין בדין
 למורים הוראות ולפוסקים הוראות ולפוסקים את הדין אמרו לבל יסמכו במחשבה ראשונה,אך בהמתנה גדולה ובעיון הדק לבל יטעו בשיקול הדעת .כי האדם הממהר להורות נקרא
פושע ,ואף על פי שחשב לומר האמת אין זה שוגג אך קרוב למזיד הוא ,אשר לא נתן
בלבבו לאמר לבב הנמהרים לא יבין לדעת ,כי הטעות בכל אדם מצוי הוא .וזהו שאמרו
רז"ל )אבות פרק ד משנה יג( ,הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון .ועל ענין זה אמר
שלמה ע"ה "ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו" )משלי כו ,יב( .וכמו שאמרו חז"ל,
הגס לבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח .לכן האדם המורה יש לו לישא וליתן בדבר ולהחמיץ
המחשבה ולהשהותה ,כענין שאמרו מחמיצין את הדין ,שעל ידי חימוץ והמתנה מוסיף
סברא על סברתו ופלפול על פלפולו עד שידין דין אמת לאמתו ,כי במחשבה השניה יראה
לומר מה שלא ראה בראשונה .עכ"ד .ושנה דבריו עוד באבות )פרק ד משנה יג( ע"ש .וכן
כתב רש"י )שם( .ועיין בביאור רבי מתתיה היצהרי )שם( ובדברי הרשב"ץ במגן אבות )שם(
מ"ש בזה.
הנהגות בפסיקת ההלכה

ובמיוחד כאשר בא לחדש פסק הלכה חדש ,בדברים שלא נכתבו במפורש בספרי
הפוסקים ,שצריך להיות זהיר בדימוי מילתא למילתא )עיין שו"ע יו"ד סימן רמב סעיף ט( ,ולברר
כפי כוחו ,ולהרבות בתחינה מלפני אלוקי השמים שלא תצא תקלה מתחת ידו חלילה .והבא
ליטהר מסייעין בידו )יומא דף לח ע"ב(.

והנה כאשר בא לחלוק על הגדולים שלפניו ,בדברים שאינם מפורשים בדברי מרן השולחן
ערוך ,שהרשות נתונה לדון ולהורות ,צריך לנהוג ולכתוב בלשון של זהורי'ת ,ולעמול ביתר
שאת וביתר עוז ותעצומות שלא ישגה חלילה ,ואחר העיון המרובה יפסוק את פסקו ,שהרי
אין לדיין אלא מה שעיניו רואות )ב"ב דף קלא ע"א סנהדרין דף ו ע"ב ובנדה דף כ ע"ב( ,שזו
דרכה של תורה .ומזקנים אתבונן ,הוא מרן הב"י )חו"מ סימן קנו( בבדק הבית ,שכתב ע"ד
מהריק"ו )סימן קצא( שסיים תשובתו בזה"ל :ולא יחלוק ע"ז כי אם העקש ופתלתול אשר לא
ידע ולא יבין ולא הגיע להוראה .וכתב ע"ז מרן ,אף על פי שהפריז הרב על מדותיו להתריס
נגד החולק על דבריו ,לא אמנע בשביל זה מלכתוב הנראה לי ,שמלאכת שמים היא ,ואין
משוא פנים בדבר .ע"כ .ועיין בכתובות )דף נו ע"א( ,ואף על גב דלט רב נחמן ואמר כל
דיינא דדאין כראב"ע הכי והכי תיהוי ,אפ"ה הלכה כראב"ע .ועיין בשו"ת יביע אומר )ח"א
או"ח דברי פתיחה אות יב ושם בסימן יא אות ט(.
שיש להזכיר וללמוד גם בדברי האחרונים

ואני טרם אכלה לדבר אבא אעירה מה שנהיה חזון נפרץ במקומות רבים שלא לעיין
בספרי אחרונים ,ויש המרגישים בזה פחיתות כבוד כל שהיא .ויש כאלה המנסים לחקות
כקוף אחרי בן אדם את הגדולים שכתבו בספריהם שאין דרכם לעיין באחרונים.
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והאמת ניתנת להאמר ,שגם אלו האחרונים שלא עיינו בדברי האחרונים לא היה מחמת
רמות רוחא חלילה ,אלא מחסרון הזמן ,באשר עול הציבור השתרג עליהם ועל צוארם,
ועול הדור מונח על כתפיהם ,או משום נחיצות הענין .ועדות לכך מובאת בשו"ת חכם
צבי )סימן קלד( שכתב וז"ל ,כי בנחיצה רבה אני כותב ולא היה לי שהות לעיין באחרונים
ז"ל אם הרגישו באלה או באחת מאלה ,כי מעכ"ת אומר שהדבר נחוץ מאוד .עכ"ד.
וכ"כ בשו"ת חתם סופר )ח"א או"ח סימן טז( וז"ל ,ומה שהעתיק מעלתו מספר לקוטי
אמרים ,אותו ספר לא נמצא בקהלתינו ,כי אפילו בש"ס ופוסקים כי הוא חיינו ואורך
ימינו ובהם נהגה יומם ולילה אין לי פנאי לעיין באחרונים כ"א בש"ס וראשונים ]א.ה.
א"ך ס"ט ,ונראה חסר הלשון ,וצ"ל :כי בש"ס ופוסקים כי הוא חיינו ואורך ימינו ובהם
נהגה יומם ולילה ,ואין לי פנאי לעיין באחרונים וכו'[ .וכיוצ"ב כתב בשו"ת דברי חיים
מצאנז )יורה דעה חלק א סימן מח( ,כי אין דרכי כעת לעיין באחרונים מחמת טרדתי
בענינים שונים ,ודי לי בזה דברי הראשונים ז"ל .ושנה דבריו באבן העזר )חלק ב סימן
כה( וכתב ,אין לי הפנאי לעיין באחרונים .ע"ש .ואלו שני כתובים הבאים כאחד ומלמדים
הטעם גם על שאר המקומות שזכר שלא מעיין באחרונים ,עיין בשו"ת דברי חיים )יורה
דעה חלק ב סימן מט( .גם בשו"ת יהודה יעלה אסאד )חלק א יורה דעה סימן קנב( כתב
לתלמידו שהשיג לדחות דברי הגאון בעל החות דעת וז"ל ,ועל דבר תמיהותיו על הגאון
ספר חות דעת אם כי אין אחריות הגאונים האחרונים עלינו כי על הראשונים אנו
מצטערים להבינם ומי יתן בינה ונדעם עכ"ז למלאות מבוקשו ראיתי להשיבו גם בזה,
ע"כ .הרי ששפתיו ברור מללו שהטעם שאין אחריות עלינו כי עסוק להתעמק בדברי
הראשונים ,ולבסוף קיים בעצמו גם מזה וגם מזה אל תנח ידך וסיים בדברי תוכחה
לתלמיד הנזכר וכתב ,ומעתה אהובי תלמידי אל יהי' נבהל לדחות בנקל דברי גאון מפורסם
ולכתוב עליו שטעה מאד ,אין זה מדרך המוסר והיראה והרי חזינן שלא טעה אבל נהפוך
הוא שכיון האמת לאמתו .עכ"ל.
טרדות הגאון רבי שלמה קלוגר

וכדי להאיר ולבאר העניין מה בין דורות הראשונים של אותם גדולי האחרונים שלא
הביטו אל דברי חכמים כמותם או שאר אחרונים שקדמו להם ,אמרתי אלקטה באמרים מעט
הני מילי של האדם הגדול בענקים ,מני"ר הגאון רבי שלמה קלוגר ,אשר שמעו הולך בכל
המדינות ,וגם הוא כתב על עצמו בשו"ת האלף לך שלמה )חלק יורה דעה סימן פא( ,אין דרכי
לעיין באחרונים רק בראשונים .ובמה שנביא גודל טרדותיו נבין הסיבה שלא עיין בדברי
האחרונים ,ולא רק על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא ,על כל דברי אותם רבותינו
לקדושים אשר בארץ המה שלא עיינו באחרונים מחמת טרדתם .והגר"ש קלוגר עצמו
בתשובה אחרת בשו"ת האלף לך שלמה )חלק יורה דעה סימן קעב( זכר ש'ר הסיבה והטעם
שלא מעיין באחרונים וכלשונו ,ואין פנאי לעיין באחרונים אם הרגישו בזה .ע"כ .ובאמת אי
אפשר לנו לתאר גודל טרדותיו ,וכפי שמעיד על עצמו בעשרות תשובות שהוא טרוד וחלוש
כח עד אין חקר.
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צא ולמד ממ"ש על עצמו בשו"ת טוב טעם ודעת תנינא )סימן נ( וז"ל ,מה שכתבת
שמצאת איזה דבר מדברינו בתשובות משאת בנימין ,הנה אינו בידי ,כי אין בידי רק מעט
ספרים ,ואם היה בידי נמי לא היה לי פנאי לעיין כי אני מוטרד מאד ,אם היה רואה כ"ת
טרדותי היה מתמיה ,כי ביום ד' וה' אני כותב באגדה בעזה"י לא נעדר בכל שבוע ,ואיני
מעיין בפירוש הגמרא ותוספות ותשובה רק יום א' ב' ג' ,ובזה יעברו לפני כמה ענינים,
בשבוע העבר השבתי ז' ענינים לז' מקומות במשך ב' ימים ,והוי חידוש אם חס ושלום
לא נעלם ממני "אשרי יושבי ביתך" .עכ"ד .וע"ע בשנותו את דבריו הללו בתשובה אחרת
בספרו שנות חיים )סימן ער דף עו ע"א( שכתב ,באמת כל מה שאני כותב הוי רק בחיפזון
וכמעט כמטייט בדיו ,כי תמיד אין בידי להיות מתון על דבר אחד ,לא בגין רמות רוחי,
רק מחמת הענינים שיש עלי ,וגם אני כותב זה וראשי על עסק גט בעגונה .ע"כ .ועוד
כתב בתשובה אחרת טוטו"ד תנינא )סימן טז( וז"ל ,לולי ששלח לי עשרה ק' )קבלות ,כמו
בולים של היום( על הבי דואר ,לא הייתי משיבו כלל ,כי די לו מה שאני משיב רק פעם
אחת ,כי רו"מ סובר שכמוהו כמוני איש פנוי ואין לו רק להשיב לו ,ובאמת אני טרוד
מאד ,ביום בא מכתבו באו עוד ח' מכתבים ,ולהשיב לכל אחד מעט נמי הוי טרדא רבא,
כי ביום שלאחריו יבואו עוד בעזה"י ,רק היות שלא יאמר עיני נתתי בעשרה ק' שלו מוכרח
אני להשיב .ע"כ .ועוד משיח לפי תומו בתשובה אחרת בטוטו"ד תנינא )סימן נ( בזה"ל:
וביתר דברי כת"ר לא עיינתי ,כי אני מוטרד מאד ואני כותב זה רק כשעה חדא ,כי
הקיפוני בשעה זו י"ג מכתבים מי"ג מקומות וקשה עלי אפילו לקוראם ,לכך מוכרח אני
לקצר .ע"כ .ועוד כתב בטוטו"ד קמא )סימן רעא( ,הנה מכתבו קיבלתי ברגע זו ,והנה מעלתו
סובר שאני איש פנוי ואין לי מה לעשות רק להשיב לו כרצונו מיד ,לא כן הוא אני מוטרד
מאד .ע"כ .ועוד כתב במקו"א לשואל טוטו"ד )תנינא סימן נ( ,אם היה רואה טרדתי היה
מחזיק לי טובה שאני משיבו כלל .ע"כ .ואפילו לחפש מכתבים ששלחו לו בעבר לא היה
לו זמן ,וכמ"ש בשו"ת טוטו"ד קמא )סימן קמב( .ועוד מעיד על עצמו בטוט"ד תליתאי )ח"א
סימן מז( ,כי אין לי פנאי אפילו לבלוע רוקי .ע"כ .ועל מצב גופו וחולשתו הוא כותב בשו"ת
טוטו"ד תליתאי )סימן כו( ,כי אני מוטרד וגם חלש כח כל ימות החורף .ועוד כתב שם
בטוטו"ד תליתאי )ח"א סימן נא( ,כי אני כבן מאה שנה בחולשת כוחי .ע"כ .והגם שנפטר
כבן  83שנים .והיה חותם בתשובות רבות הטרוד וחלש כח )לדוגמא עיין בטוטו"ד תנינא
קונטרס אחרון סימן מ(.
ולכן גדר את עצמו לענות אך ורק להלכה למעשה וכמ"ש בכמה תשובות ,עיין בשו"ת
טוטו"ד תליתאי )חלק א סימנים צב ,ריג ,רכ ,רכא ,רכז ,ותליתאי חלק ב סימן קלט ,ועוד(.

ומעתה מי בדורנו אשר בלבבו ידמה ,שגם הוא אפוף חבילי טרד'ין כקדמונים ,עד
שאין בכוחו ובזמנו לעיין בדברי האחרונים ,הלא כל השומע יצחק לו .ולכן אין ללמוד
מהנהגת אותם הגדולים שלא לעיין בספרי האחרונים ,שדווקא אלו הגדולים אשר בכתף
ישאו משא העם ,ולחוצים ברוב דוחק השואלים ,והשואלים אצים רצים לומר כלו מעשיכם,
ולכן היו בבחינת אנוס רחמנא פטריה )נדרים דף כז ע"א( .לא כן הני צורבי מרבנן שאין
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עליהם עול הדור ועול ציבור ,וזמנם ברשותם להבין ולעיין כיד ה' הטובה עליהם ,ולמגמר
חיפוש מחיפוש.

ואולם עיין עוד בשו"ת דברי חיים )חושן משפט חלק א סימן ה( בשנותו את טעמו שכתב,
ודרכי מעולם שלא לעיין באחרונים לענין דינא ,רק כשיש לי איזה ספק ,אבל אם הדבר פשוט
בעיני ,את אחרונים אני הוא .עכ"ד .ומ"מ גם טעם זה להחשיב עצמו כאחרון ולהתעלם משאר
אחרונים מצוקי ארץ שבדורות שלפניו ,לא יכון בדורנו אלא אצל גדולי הדור ,וכולי האי ואולי.
הנהגת חכמי אשכנז וחכמי הספרדים

ואיברא שכבר עמד על בעיה זו מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר )ח"א
בדברי פתיחה אות י( ושם קיבץ כעמיר גורנה החובה על כל מורה הוראה לעיין בדברי
האחרונים ,ושם צדיק עתק דברי הגאון הרי"ח מבבל בשו"ת רב פעלים )ח"א בפתיחת הספר(,

שכתב ,שיש שאין דרכם לתור ולחפש בספרי האחרונים ,אלא פונים דוקא לספרי הראשונים
וכותבים מה שנראה להם לפי הכרעת דעתם וסברתם כאשר תשיג ידם ,ובדרך זו מתנהגים
על הרוב גאוני אשכנז .ואף על פי שבודאי לאו ברמות רוחא נהיגי הכי ,עם כל זה אחר
אלף מחילות מכבוד תורתם לא טוב עשו כי זה כלל גדול בתורה שאינה נקנית אלא בחבורה
וכו' ,ולכן אפילו הוא רב מובהק וחכם גדול למה לא יבקש לדעת מה שכתב הספר האחרון,
הן מסברת עצמו ,הן ממה שאסף וקיבץ מהראשונים והאחרונים באותו ענין ושמא ימצא שם
דבר חדש .ובדרך זו נוהגים חכמי הספרדים בפסקים ותשובות שלהם ,לתור ולדרוש מכל
הספרים ראשונים ואחרונים ואחרוני האחרונים ככל אשר תשיג ידם כדי לברר ההלכה
בתשובותיהם .עכ"ד .וכתב מרן הראש"ל זצ"ל על דבריו :שפתים ישק משיב דברים נכוחים.
ובסוף דבריו זכר עוד מ"ש בשו"ת ויצבור יוסף שווארץ )סי' סח אות ט( לתמוה על מחבר
אחד שהתפאר שאינו מעיין כלל בספרי האחרונים ,והלא מדויל ידיה משתלים ,כי מי יעיין
ג"כ בספרו ,ובמדה שאדם מודד בה מודדין לו .ע"ש.

וראיתי לאחד מגדולי פוסקי אשכנז האחרונים שגם העיר בזה ,והוא הרה"ג רבי מנשה
הקטן זצ"ל בשו"ת משנה הלכות )חלק ה סימן פא( והעיד ,שפעם אחת נכנס אחד מצעירי
דורינו לבקש הסכמה ממו"ר שליט"א )א.ה .א"ך ס"ט .לא ידעתי לאיזה רב כונתו בזה ,שהרי רבו
של הרב משנה הלכות הוא הגאון הקדוש רבי יוסף אלימלך כהנא הי"ד וכפי שהזכיר הרב משנה הלכות
)ח"ח סימן רמז( ,ונרצח באושוויץ בשואה הנוראה בי"א סין תש"ד כך שבודאי אין כונת הרב משנה
הלכות אל רבו זה ,שתשובה זו כתבה בשנת התש"ל וכתב על רבו שליט"א( וכשהביט בפנים קצת

אמר המחבר ,אל יתפלא כ"ג אם ימצא מה שהוא שהובא באחרונים ,כי אין דרכי לעיין
באחרונים .אז הניח מו"ר את הכת"י מידו על השלחן .שאלהו המחבר מה זה ועל מה זה?
השיב לו גם אני אין דרכי לעיין באחרונים ,והלך לו המחבר בפחי נפש .עכ"ד.

ישמע חכם ויוסיף לקח.
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"במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום" )מיכה ו ,ו( ,אשר ברוב רחמיו וחסדיו זיכני להיות
ניצב בפתח שער ספרי הנוכחי שו"ת אך טוב לישראל חלק רביעי" .מה אשיב לה' כל
תגמולוהי עלי" )תהילים קטז ,יב(.

"הפעם אודה את ה'" )בראשית כט ,לה( אין לי אלא להודות ולשבחו ,שנתן לי יותר ממה
שבקשתי ממנו )רד"ק שם( ,כי גבר עלינו חסדו ,ובטובו הגדול ,הטיב ייטיב ומטיב לנו ,שזכינו
לחבר חיבורים ,טובים ומועילים ,שעלו על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן.
שפתי רננות יהלל פי ,כי רצה ה' פעלי ,ונתנני לחן ולחסד לפני גדולי התורה ולומדי
התורה ,שקיבלו בסבר פנים ובנפש חפצה את תשובותי בהלכה ושאר חיבורי.

ובשבטי ישראל אודיע נאמנה ,שיגיעה אחר יגיעה יגעתי בכתיבת התשובות ,ופעמים
שבועות רבים הייתי עוסק בתשובה אחת ,ובכל נושא ונושא השתדלתי כפי כוחי ,לדון
וללבן ככל שידי מגעת .והראתי הדברים לפני תלמידי חכמים חשובים ,גדולי מצוקי ארץ,
מהם יושבים על מדין ומהם אשר יורו משפטיך ליעקב ,והסכימו עימי ,ותאזרני שמחה
שהלכתי בדרך ישרה.
ואילו היה חלקי רק בזה ,דיינו להודות ערב ובוקר וצהרים למי שאמר והיה העולם,
אך ישתבח שמו הבורא ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו עוד זיכני שאהיה ממצדיקי הרבים
יחד עם ידידי ואהוב ליבי הרה"ג ירון ראובן שליט"א יושב ראש ארגון "בעזרת השם",
ויחד במסילה נעלה ,לזכות את הרבים ,יום ולילה לא ישבותו ,תמידים כסדרם ומוספים
כהלכתם ,בשיעורי תורה הלכה ,מוסר ,אגדה ,ומידות ,דבר יום ביומו ,ורבים מעמי הארץ
עזבו אורחות פריץ ,ושבו אל צור מחצבתם ,ושבים בתשובה ודבקים בתורה ובחכמים,
השיר והשבח לחי העולמים.
* * *

ואפתח בברכת ההודאה תחילה וראש להורי היקרים אבי מורי הרה"ג רבי חיים כחלון
שליט"א ואימי מורתי הרבנית שולמית תחיה ,אשר עומדים לימיננו בכל עת ,ועושים ומעשים,
ומזכים את הרבים במסירות גדולה ,בקדושת וטהרת כרם בית ישראל ,יהי רצון שיזכו לשפע
רוחני וגשמי ,ויתן להם ה' כלבבם וכל עצתם ימלא ,הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעד.
ויזכו לראות את כל יוצאי חלציהם פירות הדומים לשורשים ,עולים ומתעלים ,בדרך קדושים.
אמן.

* * *

ובכלל הברכה אברך למו"ח הרה"ג רבי חיים שמואל שליט"א ,ועמו חמותי הרבנית ענת
תחיה ,שמשתדלים ועוזרים טורחים ומסייעים ככל אשר יש לאל ידם ,ויהי רצון

יב

אך טוב

הקדמה

לישראל

שיקויים בהם מקרא שכתוב "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותייך" )תהילים קכב ,ז( ,ויזכו לרב
טוב ברוחניות וגשמיות אמן.
* * *

והשיר והשבח לכבוד מו"ר הרה"ג מעוז ומגדול ממעתיקי השמועה הרב גדעון בן משה
שליט"א אב"ד ירושלים וראש מוסדות "יורו משפטיך" ,אשר בצילו חמדתי וישבתי ופריו
מתוק לחיכי ,וזכיתי לעלות ולהתעלות אצלו בשימוש חכמים ,ובלימוד ההוראה ,הן באיסור
והיתר ,והן במראות הדמים ,בפסיקת הלכות ,ושאר ענינים חשובים .כה יתן ה' וכה יוסיף
לכבוד מו"ר הצלחה מרובה בכל מעשה ידיו ,ורבים יאותו לאורו ,ויתקיים בו מקרא שכתוב
"ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" )בראשית כח ,יד( ,וירחיב גבולו בתלמידים ,רבנים ודיינים,
בנחת ושלווה ,וכל טוב אמן.
* * *

ואני אברך ולי נאה לברך את ידידי וידיד ה' ,האיש המופלא ובכתם פז לא יסולא ,עושה
ומעשה ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם ,הרב הגאון מעוז ומגדול רבי ירון ראובן
שליט"א יושב ראש הארגון הקדוש "בעזרת השם" ,שמוסר נפשו על התורה ועל העבודה
ועל גמילות חסדים ,בלב בוער ושפתיים דולקות ,במסירת שיעורים ובזיכוי הרבים ,ומצודתו
פרוסה בכול רחבי העולם ,וזכה לקרב אלפים לאביהם שבשמיים ,וידיו רב לו בכל דבר
שבקדושה ,והוא תמיד הולך ומוסיף עוד ועוד פעלים לתורה ולתעודה ,במלחמת הקודש נגד
היצר הרע וכל גונדא דיליה" ,פזר נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד" )תהלים קיב ,ט( ,כה
יתן השם וכה יוסיף לו ולאשתו הרבנית לבנה תחיה ולכל ילדיו ולכל הנלווים אליו שפע
רוחני וגשמי ,וחפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ,כשאיפת ליבם הטהור ,עד
ביאת הגואל ובניין אריאל אמן.

* * *

והנה ברך לקחתי לרעייתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים ,הרבנית שרה מנשים באהל
תבורך ,אשר הודות למסירותה והשגחתה הרבה בכל עניני הבית ובטיפול בילדים אשר חנן
אותנו ה' הגעתי עד הלום .והכל הוא בזכותה ,בבחינת שלי ושלכם שלה היא )כתובות דף סג
ע"א ,ונדרים דף נ ע"א( .זכות התורה והמצות ,החסדים וזיכוי הרבים תעמוד לה .ותפלתי להשם
יתברך שימשיך ליתן לה כח ובריאות והצלחה בכל מעשה ידיה ,ונזכה יחד לגדל את כל
בנותינו ובננו בדרך התורה והיראה ,ונרווה נחת רוח יהודית מכל יוצאי חלצינו אמן.
והנני חותם בברכה בשלהי חודש תשרי שנת "וכל בנייך למודי יהוה ורב שלום בניך"
)ישעיה נד ,יג( תשפ"ב לפ"ק פעיה"ק ירושלים תובב"א.
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יג

חלק אורח חיים

סימן א

וידוי על עונות בברכת סלח לנו
סדר הוידוי  /הטעם שלא הוזכר עוון בברכת 'סלח לנו'  /סמיכות ברכת 'השיבנו'
לברכת 'סלח לנו'  /ג' לשונות מחילה וסליחה וכפרה כנגד מה  /מחילה גדולה מסליחה

שאלה

נשאלתי מידיד היקר הרה"ג רבי שלמה בר כוכבא וז"ל השאלה :בתפילת
שמו"ע בברכת סלח לנו ,תקנו אנשי כנה"ג לומר סלח כו' כי חטאנו ...כי
פשענו .והנה קי"ל כי חטא היינו שוגג ,ופשע היינו להכעיס .ונשאלתי
מיהודי יקר ,שרצונו להוסיף בברכה זו בקשת מחילה בעיקר על עבירות
במזיד שעשה לתאבון ,שעבר על כמה וכמה עוונות חמורים לתאותו ,ולא
להכעיס חלילה רק גבר עליו יצרו ,אך עכ"פ היה זה מזיד גמור .ונפשו
לשאו'ל הגיעה אם יכול להוסיף בקשת מחילה גם על העונות שבמזיד,
שהרי מותר מעיקר הדין להוסיף שאלתו מעין הברכה ,או דלמא כאן נראה
בעליל שלאיזו סיבה השמיטו ולא הזכירו במכוון אנשי כנה"ג כפרה על
עונות במזיד ,ונאמר לו אל תחכם הרבה ,ולא יוסיף על הנוסח שקבעו
חכמים .ועוד שואל דהיא גופא טעמא בעיא ,למה באמת השמיטו כאן
בקשת מחילה על עוון?.
על הכל יורנו המורה ,ואעפ"י שכבודו עמוס וטרוד ,אם בכל זאת ימצא
הזמן להעיף עיניו בו .ושכמ"ה.

תשובה

השלום והברכה לכת"ר .אחדשה"ט .עתה
באתי על דברי תורה ,אודות

)תהילים קג ,ג( הרי שהכתוב הזכיר עון .ולמה
לא הזכירו חז"ל כן בברכה זו?

שאלתו שאלת חכם חצי תשובה ,אם

והנה ביומא )דף לו ע"ב( איתא פלוגתא
דחכמים ורבי מאיר כיצד מתודים,

סליחה על עונות במזיד .ואמרתי אשימה

דלרבי מאיר מתודה עויתי פשעתי וחטאתי,

עיני על זה הענין בעזרת השם ובישועתו.

וקרא מסייע ליה "והתודה עליו את כל

א( והנה אעיקרא דדינא בתקנת אנשי
כנסת הגדולה שתיקנו נוסח ברכה זו

עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל
חטאתם" )ויקרא טז ,כא( ,ועוד קרא מסייע

יש לעיין ,דלכאורה קשה ,שכן בגמרא

ליה "נושא עון ופשע וחטאה" )שמות לד ,ז(,

במגילה )דף יז ע"ב( הביאו סמך לברכת

הרי שהוזכר בכתובים עון ופשע ולבסוף

'סלח לנו' מהפסוק "הסולח לכל עונכי"

וסוברים

יכולים להוסיף בברכת 'סלח לנו' בקשת

חטאת.

וחכמים

פליגי

עליה

אך טוב
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שמתודה חטאתי עויתי פשעתי כמוזכר
כמה פעמים בלשון זו בתנ"ך

)עיין במלכים

פסיקתא היא בגמרא בהדיא .עכ"ל .וכ"כ
המרדכי ביומא

)פרק שבעת ימים רמז תשכז(

א ח ,מז; ובתהלים קו ,ו; ובדניאל ט ,ח – ט( ,ומה

דכולהו רבוותא פסקו כחכמים .ע"כ .וכ"כ

שהזכיר הכתוב נושא עון בתחילה ,לפי

האגודה ביומא )דף לו ע"ב( ונתן בו סימן

שהתפלל משה רבנו שיהפוך להם הקב"ה

כסדר אלף בית ח' ע' פ' ]היינו ח'טאתי

זדונות לשגגות כשעשו תשובה ,והיינו

באות ח' הקודמת לאות ע' של ע'ויתי

שאת העון ופשע יהפוך לחטאה.

הקודמת לאו פ' של פ'שעתי[ .וכן פסק

ובסוף הסוגיא אמרינן דהלכה כחכמים.
ומקשה הגמרא פשיטא ,יחיד
ורבים הלכה כרבים ,ומשני ,מהו דתימא
מסתבר טעמיה דרבי מאיר דקא מסייע ליה
קרא

דמשה,

קמ"ל.

ע"כ.

גם

הרמב"ם בארבעה מקומות

)הלכות תשובה

פרק א הלכה א ,הלכות מעשה הקרבנות פרק ג
הלכה טו ,ובהלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד

הלכה א כתב כן ב' פעמים( ,וכ"פ השו"ע

)או"ח

סימן תרכא סעיף ה(.

סתמא

כחכמים .ואמנם בב' המקומות הנזכרים

ב( ונראה
וחכמים ,דפליגי היכא דמבקש על

העירו המפרשים ]עיין מסורת הש"ס שם

סליחת העוונות החמורים ,אם נכללים בזה

)דף

גם מחילת העונות הקלים ,דרבי מאיר ס"ל

סו ע"א אות א([ שיש לשנות הגירסא ולומר

דהגם שמתודה על עבירות שהם פשע

עויתי פשעתי חטאתי ,וכגירסת סתמא

ומרד ומזיד חייב להזכיר לבסוף גם כן

דמתניתין ביומא )דף לה ע"ב( .ואמנם

ורבנן

דמתניתין ביומא

)בדף מא ע"ב ודף סו ע"א(

)דף מא ע"ב אות ג( ובהגהות הב"ח שם

הגירסא בילקוט שמעוני

לבאר

מחילה

על

פלוגתא

החטאים

דרבי

שבשוגג,

מאיר

)פרשת אחרי מות רמז

דפליגי סברי דמאחר שביקש מחילה על

תקעב( שמתודה חטאתי עויתי פשעתי והיינו

הפשעים והעבירות במזיד ,הרי בכלל

)בדף לה

מאתיים מנה ,ומה טעם יש לבקש מחילה

)ויקרא פרק טז פסוק

על חטאיו שבשוגג ,ולכן ראוי יותר

יא( שהכהן מתודה חטאתי עויתי פשעתי.

שיזכיר תחילה החטאים ורק אחר כך את

כרבנן .וכן נראה שגרס גם במשנה
ע"ב( הרא"ם על התורה

ע"ש .ועיין בדברי המלבי"ם

העונות והפשעים.

)פרשת אחרי מות

אות כא( ,ובדברי הגאון רש"ר הירש על
התורה )ויקרא פרק טז פסוק כא(.

ומעתה יש לומר ,שלכן לא הזכירו אנשי
כנסת הגדולה עון בברכת 'סלח

וכן מובא בתשובות הגאונים
ומערב סימן קמד( וז"ל ,הכין חזינא דאי

מתוודים בתחילה ,וכשמבקש מחילה על

מנהגיכון מעבד כר' מאיר מנהג טעות הוא,

הפשעים שהם עבירות שבמרד

ומיבעי להון מהשתא ולקמיה לזהורינון

לו ע"ב( נכלל בתוכו גם העונות שבמזיד

לשלוחיכון דלא ליעבדון הכי ,ולא לימרו

שעושה

הוידוי

וידוי אלא כרבנן ,חטאתי עויתי פשעתי,

השאירו העניין כתיקנו שצריך להתודות על

והכין מנהגא דתרין מתיבאתא ,ומילתא

החטאים העונות והפשעים.

)גאוני מזרח

לנו' ,להורות שהלכה כחכמים שעל החטא

לתאבון.

ומיהו

)עיין יומא דף

בסדר
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טו

ג( עוד יש לפרש על דרך הפלפול ,וזאת
בהקדים מה שיש לתמוה על סדר

תקפד סק"ג( והאליה רבא )שם סק"ו( וכ"כ

בברכת

שולחן ערוך הרב )או"ח סימן תקפד סעיף ג(,

ושבנו

ובערוך השולחן )או"ח סימן תקפד סעיף ב(,

הברכות,
'השיבנו'

שמאחר
על

שביקשנו
בתשובה

חזרה

מחילה גדולה מסליחה ,וכמ"ש המג"א

)סימן

בתשובה ,למה מבקשים סליחה לאחר מכן,

שעל פשע החמור מסתם עון צריכים מחילה

סליחה

ולא סגי בסליחה ]ומחילה הוא לשון מחול

ואדרבא

להקדים

היה

בקשת

לתשובה?

שחוזר למצב שלפני החטא ,ויבואר ע"פ מה

ונראה לומר ,שאף לאחר ששבנו בתשובה,
הנה אמרו בגמרא ביומא )דף פו ע"ב(

שהתבאר לעיל שעל הפשעים לא נאמר

שכששב בתשובה מיראה הזדונות נהפכים
לו

ויש

לשגגות.

שלא

להעיר

הזכיר

שעבירות שעשה בפשע שהוא מרד נהפכים
לשגגות ,ומשמע שהם לא נהפכים לזכויות
מחמת חומרתם.
נמצא שבכל פעם שמתחיל ברכת סלח
לנו יש בידו עבירות במזיד שנהפכו
לשוגג,

שכבר

שב

בתשובה

בברכת

'השיבנו' ,ופשעים שלא נמחים או נהפכים
בתשובה גרידא .ולפי זה ניחא הכל ,שחז"ל
אסמכינהו אקראי שברכת 'השיבנו' תוקדם
לברכת 'סלח לנו' )עיין מגילה דף יז ע"ב(,
ולאחר ששבנו בתשובה הזדונות נהפכו
לשגגות,

ומעתה

ופשעים

שלא

נשאר
נהפכו

בידנו
בתשובה,

שגגות
ולכן

מזכירים ואומרים 'סלח לנו אבינו כי
חטאנו'  -על העונות בשוגג' ,ומחל לנו
מלכנו כי פשענו'  -על עונות המרד .ודו"ק.
ד( עוד יש לומר שכנגד ג' עבירות שהם
חטא עון ופשע ,ישנם ג' לשונות של
מחילה סליחה וכפרה ,ולשון כפרה לא
שייכת בכל השנה ,דיום הכיפורים הוא
המכפר על העבירות ,ולכן הזכירו חז"ל

שנהפך לזכויות או לשגגות ,ולכן צריך לו
מחילה ,להורות שלאחר בקשת הסליחה
והתשובה הקב"ה מוחל ומביא את האדם
למצב שהיה לפני החטא .ואליבא דאמת יש
בזה מחלוקת אם מחילה גדולה מסליחה או
להיפך,

)עיין בילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים

סימן תקפב מהלכות עשרת ימי תשובה סעיף כח(

ואכמ"ל בזה[ ,ולכן תקנו להזכיר בברכת
'סלח לנו' חטא ופשע ,שעליהם שייכים
לשונות אלו ,ולכן שרים עצרו במילים ולא
זכרו בברכה זו לשון עון ,שעליו שייך לשון
כפרה השייכת יותר ליום הכיפורים .ועיין
בפרושי סידור התפילה לרוקח

)אות נ סלח

לנו( בסוף דבריו.
ולהלכה :בודאי שיכול להוסיף בלשונו
מחילה על עונות ופשעים.
ושו"ר שכן מבואר בילקוט יוסף

)הלכות

תפילה סימן קטז סעיף ג( ,ושב ורפא לו.
כתבתי התשובה כחותה על גחלים ,ויש
עוד להאריך .והנראה לענ"ד
כתבתי .ויבורך כת"ר שזוכה ומזכה ללמד
את

בני

יהודה

קשת

ומורה

הוראות

בישראל ,ויהי רצון שלא תצא תקלה
מתחת ידיו.

ואמרו בברכת 'סלח לנו' לשון חטא ופשע,

בברכת התורה ידידו עז

כנגד הלשונות סליחה ומחילה ,שלשון

הצב"י אפרים כחלון ס"ט.

טז

אך טוב

לישראל

סימן ב

אייר תשע"ט ונוסף בו נופך חנוכה תשפ"א

סימן ב

בדין אין מעבירין על המצות בהוצאת ספר תורה
דין אמע"ה מדאוריתא או מדרבנן  /פגע בתש"ר תחילה מה יעשה? – בהערה  /מי
שיש לו רק כדי ב' סעודות בשבת – בהערה  /דעת המג"א בדין אמע"ה – בהערה
 /איחור מצוה  -בהערה  /אמע"ה במצוה אחת  /אמע"ה במצוה של ציבור  -בהערה
 /אמע"ה פעמים שהוא לשון מושאל  /סתירות בדברי התוספות ממסכת למסכת /
אמע"ה במצוה אחת – דעת מרן השו"ע  /אם בתפילין יש לדין אמע"ה  /טעם
המחלוקת בברכות הנחת תפילין  /סדר בציעת הפת בשבת  /סדר הדלקת נרות חנוכה
 /צורת האות ט' ותיוגה  /גלילת ס"ת  /דין העומר שמביא מן הקרוב  /ס"ת כל
עניניו אחד  /היתר לרב לעבור מקהילה לקהילה  /פגע בטלית של שבת בחול  /מי
שנעשה לו נס באדר מתי יעשה ההודיה?  /הרואה נ"ח ודעתו להדליק אם מברך על
הראייה?  /תפילין בכיסויים אם יש לחוש לאמע"ה  /כיסוי תפילין של יד כשמניח
אם הוא לעיכובא?  /אמע"ה בהכשר מצוה  /אין עושין מצות חבילות חבילות בהוצאת
ס"ת  /איסור כניסה לבית הקברות עם ס"ת והטעמים בזה  /אם יש מצוה באחיזת
ס"ת  /אם הרמב"ם ראה את הזוהר הקדוש?  /אם הבאת ס"ת היא התחלת מצות
הקריאה?  /ס"ת לא גלול אין לחוש לאמע"ה לכו"ע  /מסקנא דדינא

שאלה

נכנסתי לבית הספק אודות בתי כנסת שיש להם כמה ספרי תורה,
ועושים תורנות להוציא את הספרים ,ופעמים ומעבירים על הספר תורה
שנמצא בקידמת הארון ולוקחים אחד מהספרי תורה הפנימיים שהגיע
תורם ,אי יש לחוש בזה לדין דאין מעבירין על המצוות .וזה החלי
בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( האי דינא דאין מעבירין על המצות
הוזכר כמה פעמים בתלמוד ,בפסחים

תפילין של ראש יעביר ויניח של יד,

)דף לג ע"א ,ובדף נח

דמשום אין מעבירין על המצות אין לשנות

ע"ב ודף ע ע"א( ,ובמגילה )דף ו ע"ב(,

סדר

האמורה

ובמנחות )דף סד ע"ב( .וראשית הבא נבא

בתורה[ .ע"כ .וכ"כ הרדב"ז בתשובה

)ח"א

הוא

סי' תקכט( ,והביא דבריו ביד מלאכי

)כללי

)דף סד ע"ב( ,וביומא

בקציר

האומ'ר

בדין

זה

אם

מדאורייתא או מדרבנן.
והנה מדברי הרא"ש בתשובה
א( משמע דדין זה אינו

מדרבנן ,שכתב ,שאם נזדמן לו תחלה

המקרא

]הנחת

תפילין

הדינים כלל ד( .ובשדי חמד

)כלל ג סימן

אלא

)חלק א מערכת א

אות קג( הביא ,דמאחר והרדב"ז תלה דבריו
בדברי התוספות ביומא

)דף לג ע"א ד"ה

לישראל

יז

אך טוב

סימן ב

כמה אחרונים שכתבו להוכיח שכן דעת

)שם ד"ה

מרן בבית יוסף )סימן כה סעיף א( בדין

 משמע דתרויהו ס"ל דהוי,(שמע מינה

המניחים תפילין בתוך טלית דסבירא ליה

 והמעיין בדברי הרדב"ז יראה.מדרבנן

326 )עמוד

 וע"ע בשד"ח שם.דהוי מדרבנן

)הלכות

 וכדבריהם כתב הריטב"א,1(עבורי

שתלה דבריו גם בדברי הרמב"ם

2(כלל כא ד"ה ובמה שהבאת

 ובשד"ח )שם( הביא.(תפילין פרק ד הלכה ח

mvawy enke ,ipixg` inrhn `edy xnel diehp
z"eya l"vf sqei r"xbd l"y`xd oxn dpxb xinrk
`"bnd ixacn d`xp n"ne .(h oniq a"g) zrc degi
ctxz oniqe ,`"iwq fnw oniq g"e` oiir) oizkec dnka
oic `ed zevnd lr oixiarn oi` oicc l"qc (d w"q
mrhl `"bnd y"n `gip df itle .r"lie .opaxc
zekld m"anxa oiir) dlaw ixacn `edc zay bperc
dedc oixiarn oi`c oic lr sicrc (`"d l"t zay
.opaxcn dlw dxdf`

rbt m` oecl `vi l"pd f"acxd zaeyza dpd 1
azke .dyri dn dligz y`x ly oilitza
gipi (ikid d"ce ixear d"c my) `neia i"yx zrclc
(ixear d"c my) zetqezd zrcle ,dligz y`x ly
xar `xcq ipyc o`nc oeik ,dligz ci ly gipi
oi`c `de ,(`"r el sc) zegpna opixn`ck `zixe`c`
yi df itle .c"kr .opaxcn zevnd lr oixiarn
`d dligz y`x ly gipi i"yx zrcl j`id oiirl
oicc l"q i"yxc xnel jgxk lre ,`zixe`c` xarw
`xcq ipync o`ne ,`zixe`cn `ed oixiarn oi`c
k"kc x"ey .`nlra `zknq`e opaxcn `l` epi`
icar likyi z"eya k"ke .y"r ,(bw oniq my) g"cya
`ed df oicc l"q iyxc ,(` ze` d oniq g"e`g a"g)
.l"nk`e .`ziixe`cn

`l dcerqd z` xg`n xy`ky ,xnel xyt` cere
dgec `l `dc ,zevnd lr xiarn `edy aygp
xg`n wxe ,eiptl dpi` dcerqdc ,dcerqd z` micia
.oixiarn oi` meyn dfa oi` b"dkae ,devnd z`
cr lltzd `le dngd upa mwy mc`a dfl `nbece
xn`p ike ,dlitz onf xnbiy mcew zery dnk xg`l
lkle .`ly `hiyt `d ,oixiarn oi`c oic lr xary
dlrn `idy oinicwn oifixfc oic lr xar xzeid
dlrn wx deed ixd dxezdn `ed m` elit`e ,dxizi
oiir d"r epia` mdxa` ly ezefixfn cnlpd ,dxizi
cenr ci ze` ` oniq mixetikd mei zkxrn h jxk) g"cy
.micwne fixf `l `ed m` xeqi` da oi` j` ,(127
`akek xa dnly iax b"dxd icici ipxirde] .heyte
opixn`cn (a zia) j"cxd z"eya y"nn `"hily
ide miryet edl zieyn ediipin id (a"r f sc) dbibga
inl lecb xeqi` yic gken ,oifixf edl zieyn ediipin
aezk eli`k mpnf zligza zevnd micwn epi`y
sc) dlibna oa` ixeha izi`x mpn`e .c"kr .dxeza
meyn ea oi` xg`nac azky (xazqn d"c a cenr e
c"r dnze .cala zefixf meyn `l` oixiarn oi`
ixwcnc (e ze` ewz oniq g"e` wlg) xfp ipa` z"eya
`xai`e .`ki` inp `xeqi`c n"y miryet edl
azk (opaxe d"c a"r c sc) dpyd y`xa oa` ixehac
x"ey r"lie .opaxcn `l` exeqi` oi`c

oniql dncwda g"e`) `"bnl izi`x dfa

izeidae 2

zecerq 'a oefn el yiy inc ,azky (`vx
dcerq lkl el didi `l zecerq 'bl mwlgi m`e
m` n"ne .drayl zecerq 'a lk`iy ahen ,drayl
'al dwlgi zevg xg` cr xwad zcerq dkynp
la` ,zipy lke`yk rayi mewn lkn `dc ,zecerq
lhanc df meyn zevg xg` cr oizndl oi` dlgzkl
ield edil` xhl` iax oe`bde .c"kr .zay bper
oniq ` wlg) edil` zepcbn z"eya l"vf oiihypiaex
zay bper lehia ila mbc ,c"r xirdl azk (gnw
dpnfy zay ly zixgy zcerq dgciy iziz ikidn
,ziyily dcerql oefn k"g` el didiy ick ,zrk
.c"kr ?zevnd lr oixiarn oi` `lde
oi`c oicc `"bnd zrcy ,xnel d`xp c"rle
azk ixdy ,opaxcn `ed zevnd lr oixiarn
jli exira zeiqpk iza izyac ,(ak w"q v oniq g"e`)
oi`c `dl yg `le ,zeriqt xky meyn wegxl
awri iaxl zeyr xkf xtqa r"re .oixiarn
dgecd ci dfa mpn`e .(fn ze` sl`d zkxrn) ihe`bex`

אך טוב

יח

לישראל

סימן ב

ואולם מדברי התוס' ביומא
אין מעבירין( ,ובמגילה )דף ו ד"ה

ובהכי(,

מסתבר( ,מבואר דדין דאין מעבירין על

הגרי"צ יוסף נר"ו בילקוט יוסף

המצוות הוא מדאוריתא .וע"ע בדברי

ותפילין הערות סימן כה אות כז( .ואכמ"ל .הא

התוס' בזבחים )דף נא ע"א ד"ה אשר( .וכבר

קמן דמידי פלוגתא לא נפקא.

)דף לג ע"א ד"ה

העיר הרב חיד"א בעין זוכר

)מערכת א' סי'

טוב( על דברי הרדב"ז הנ"ל שלא זכר ש'ר
מדברי התוס' .וכן העיר הגאון רבי יעקב
ישראל אלגאזי בתוספת דרבנן

בשו"ת חיים שאל
ובמה

)ח"ב סימן ה אות ג ד"ה

שהאריך

בזה

הראש"ל
)ציצית

ב( ובגדר דין זה מצאנו לדברי רבותינו
בעלי התוספות בזבחים )דף נא ע"א ד"ה
אשר( ,ובמנחות

)דף סד ע"ב ד"ה איבעית(

)אות א ס"ק

שכתבו ,דלא שייך אין מעבירין על המצות

)אורח

אלא כשיש לפניו שתי מצות כגון דישון

מא( .ועיין בשו"ת ויען יוסף גרינוולד

חיים סימן ט אות ט( מה שיישב בזה .וכן דעת

מזבח והמנורה .ומשמע דבמצוה אחת

הרב חיי אדם )חלק א כלל סח סעיף א(.

ליכא לדין דאין מעבירין על המצות .וכ"כ

ובנשמת אדם )חלק א כלל יג סעיף ב( הוסיף,

התוספות ביומא )דף לג ע"א ד"ה אין מעבירין(,

שהוא

דין

דאורייתא

ובספיקו

לחומרא .ועיין במ"ש המ"א

אזלינן

)או"ח סימן קמז

ס"ק יא( .גם הרב ארעא דרבנן

ובתוספות הרא"ש שם
נפיק( .וע"ע במג"א

)דף נט ע"א ד"ה כי

)או"ח סימן קמז ס"ק יא(

)מערכת האלף

ובמחצית השקל )שם ד"ה ואינו מוכרח(.

אות א( ישב על מדוכה זו ,והגאון מהר"י

ואולם במגילה )דף ו ע"ב( נחלקו התנאים

עיאש בעפרא דארעא )שם אות א( כתב גם

אם נתעברה השנה אימתי עושים פורים

כן דהוי מדאוריתא .וכן כתב בביאור הלכה

באדר א' או באדר ב' ,דלדעת ר"א ברבי

)סימן כה סעיף א ד"ה שלא יניחו( משם הפמ"ג

יוסי עושים באדר ראשון ולדעת רשב"ג

)משב"ז סק"ה( דנקט לדינא דהוי דאורייתא.

באדר שני .ואמרו בגמרא ,מסתברא טעמיה

)ח"א או"ח סימן

דר"א ברבי יוסי דאין מעבירין על המצות.

)מערכת האלף אות

ומ"ט דרבן גמליאל ,אמר רבי טבי מסמך

טו דף טז ע"ד( כתב דכללא דמלתא דהסכמת

גאולה לגאולה עדיף .ע"כ .וכתבו התוספות

רוב האחרונים דהוי מה"ת .וכ"כ בשו"ת

)ד"ה מסתבר( דאין לומר דדין דאין מעבירין

שמו משה פארדו )חאו"ח סימן ז( .וכן נקט

על המצות לא שייך במצוה אחת ,דהא גבי

בפשיטות בשו"ת ערוגת הבושם גרינוואלד

פורים דלדעת ר"א בן רבי יוסי עושים

)ח"א חאו"ח סימן ה אות ג( .וע"ע להגחיד"א

באדר

אלא

oinicwn oifixf jxr ai jxk) zicenlz dictelwivp`a

g"e`) iav xd z"eya y"na dfa r"re .xn`w l`yen

`zeeaxc `zbelt dfa e`iady (`iz xeh zeevnl
ehwp (a"r e sc) dlibna `xnbay mbde .[l"nk`e
'` xc`a dlibnd e`xwic iqei iax oa `"x zxaqa
d"c my) oa` ixeha x`ia xak ,oixiarn oi` meyn
oeyle ,oixiarn oi` meyn dfa oi`c ,(`nrh xazqn

mrhl `"bnd hwp ikdlc xyt`e .l"ie .(hiw oniq `"g
.w"ece .zay bper lhanc

וכ"נ דעת הרב דברי מלכיאל
טז אות כה( .ובספר גזע ישי

ראשון

ואע"ג

דאינה

devnd z` zeyrl ezrc oi`k iedc xnel yi cer
y"nke ,oixiarn oi`c oicl `kil b"dkae ,dzr
.eklen i"xdn myn (b"wq dk oniq g"e`) i"kxad

אך טוב

לישראל

סימן ב

יט

מצוה אחת ,ומפרשים הטעם בגמרא משום

לחוש לדין דאין מעבירין על המצות .וכן

דאין מעבירין .עכ"ד .3וכן בקודש חזיתי

נראה שנוטה דעת הרב מכתם לדוד פארדו

להרב לחם משנה )הלכות מעשה הקרבנות

)חיו"ד סימן מד דף קכ ע"א( .וכ"כ הרב טהרת

פ"ה הי"א( שפירש כן בדעת הרמב"ם,

המים )מערכת האלף אות א דף א ע"ב( דהעיקר

דאין חילוק בין מצוה אחת או ב' מצות

כדברי התוספות ביומא דהוא מהר"ם

בדין דאין מעבירין .וי"ל.

מרוטנבורג ,וכתב הגה"מ

)פ"ח מהלכות חמץ

ומצה אות ג( דנקטינן כותיה כנגד בר

ואולם הטורי אבן במגילה
טעמא( ,תמה ע"ז ,דבכל מקום

פלוגתיה דהוא בתרא .וכ"כ מהר"י מינץ

דאמר אין מעבירין פירושו דכל היכא שיש

בתשובה )סימן ז( והב"ד בכנסת הגדולה

לפניו ב' מצות שיש לו לעשות תחילה

)בכללים בדרכי הפוסקים אות כג( .ועוד ,דשני

להאי דפגע ברישא מה"ט דאין מעבירין,

דיבורי התוספות במנחות ויומא הם כנגד

והאריך להוכיח כן מכמה דוכתין בש"ס.

דיבור אחד דמסכת מגילה .ועוד דכתב

ע"ש .ובסוף דבריו כתב ,דהמאחר למצוה

היש"ש ביבמות )פ"ד סימן לד( דבשני דיבורי

אין בו משום אין מעבירין אלא משום

התוספות הסותרים זה את זה אזלינן עיקר

זריזות בלבד ,ובעל כרחך אין מעבירין

כדברי התוספות שבמסכת הארוכה נגד

דאמר הכא לאו דוקא אלא לשון הרגיל

דברי

הקצרות

ושגור בכל הני דוכתי נקט ולאו דוקא.

כמסכת מגילה .ע"כ .וכ"כ הברכ"י

)שם ד"ה מסתבר

התוספות

שבמסכתות

)סימן כה

מדברי

אות ג( ,דאם פליגי התוספות במגילה עם

התוספות ,ומהשתא אפשר לתפוס עיקר

שאר

כהתוספות

כדברי התוספות ביומא דבמצוה אחת אין

במגילה .עכ"ד .אתה הראת לדעת שסברת

epi` oixiarn oi` oicy inp gikedl d`xp o`kne 3
`cvik `zixe`cn ded i`c ,opaxcn `l
`xaq zngn ,oey`xd ycegdn mixet z` elhia
gikedl k"kc x"ey ?sicr dle`bl dle`b jnqnc
iax oe`bd `ed `pexa i"xdn z"eya dibnd axd
zkxrn) dxez iwecwc extqa mewil` awri l`igi
.(oixiarn oi` jxr sl`d

.dil opitli inp "dpye dpy lka"c `xwnc ,xn`w

עכ"ד.

ובזה

יבואר

דלק"מ

iziin (my) lirl `dc ,xnel diehp dgecd ci mpn`e
lka dn ,(`k ,h xzq`) dpye dpy lkac `xw
jenq xc`d didi o`k s` oqipl jenqd xc` dpy
`zknq` `l` cal `xaq wx ef ei` ok m`e ,oqipl
`ed oixiarn oi`c oic m` dywei df itle .`xwn
dpye dpy lkac `xw i`dl jixhv` i`n` `zixe`cn
oeikc ,d`xpe .'eke hayl jenqd xc` dpy lka dn
`l ,opaxcn `edc mixetd bg zevna ixii` `kdc
ikdle ,dxezdn oixiarn oi` oic ea didiy jiiy

מסכתות

לא

קיי"ל

`"xc`a didic `"xc dinrh xazqnc y"nc l"i p
epiid ,oixiarn oi` meyn hayl jenqd
dpy lkac `xw i`dn ok yexcl dinrh xazqnc
`cer xtqa dl`d mixack x"ey .hayl jenqd xc
dlibna qipehn l"vf wexf sqei iaxl ig sqei
)g"e`g a"g) icar likyi z"eya r"re .y"r .(my
oniq g wlg) zekld dpyn z"eyae ,(e ze` d oniq
.(x`ean d"c e
`ly mrhdc azky (aqw oniq g"e`) q"zga izi`xe
mzdc ,oixiarn oi`c oicl dfa l"fg eyyg
mixet zeyrl epwzy b"dpk iyp` ly dpwz zlgz
,opiyiig `l xeavc dzinle ,xgaend onfa edepwz
lr oixiarn oi` jkle ,dfl yegl yic cigia k"`yn
.w"ece .zevnd

אך טוב

כ

סימן ב

לישראל

התוספות במגילה נדחה קראו לה ,והעיקר

דמגילה דאין חילוק בזה בין מצוה אחת

דבמצוה אחת ליכא לדין דאין מעבירין על

לשתי מצות ,דבכולהו שייכא אין מעבירין

המצות .ומרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל

על המצות ,אלא שהתוס' דיומא הוסיפו

בשו"ת יחוה דעת )ח"ב סימן ט( העיר ע"ד

לחדש דכלל זה דאין מעבירין לא נאמר

השדי חמד )מערכת א' כלל רצא( ,שכתב

אלא בששניהם שקולים .ע"כ .ובדרך זו

להעיר על דברי מהר"ד פארדו בשו"ת

הלך גם הגר"י טייב בערך השלחן

מכתם לדוד )חלק או"ח דף יב ע"ג( ,שתפס

סימן כה אות ג( ,דכתב דכיון שהלח"מ פירש

משמעות דברי התוספות ביומא )שם( ,ולא

בדעת הרמב"ם דגם במצוה אחת אמרינן

זכר סתירת דבריהם .עכ"ל .והעיר מרן

לדין דאין מעבירין הכי נקטינן ,ותמה ע"ד

זצ"ל שנעלם מהרב שד"ח מה שכתב

הרב ברכ"י שלא זכר ש'ר מדברי הלח"מ.

הגר"ד פארדו בשו"ת מכתם לדוד

)חלק יו"ד

ועיין במ"ש בערך השלחן

)או"ח

)או"ח סימן רעד

סימן מז( ,ושם דן באורך בסתירת דברי

אות ב( .ואיברא דבדברי הרמב"ם אפשר

התוספות ,והעלה שהעיקר כמו שכתבו

לפלפל טובא .וע"ע בשו"ת מכתם לדוד

במקומם

פארדו )חלק יו"ד סימן מז( מ"ש לבאר בדברי

ועשירים במקום אחר .עכ"ד .וכן נראה

הרמב"ם ,והעיר ע"ד הרב ערך השלחן

)חאו"ח

דשערי תירוצים לא ננעלו ואין הכרח לפרש

סימן ז דף כח ע"ג( ,ומצדד שכ"ד הרמב"ם

כן בדברי הרמב"ם .ואכמ"ל .אתה הראת

בפיהמ"ש במנחות )דף סד ע"ב( דבמצוה

לדעת דגם בזה מידי פלוגתא לא יצאנו.

ביומא,

ודברי

תורה

עניים

ממ"ש בשו"ת שמו משה פארדו

אחת אין לחוש בה לאין מעבירין על
המצות .וע"ע בשו"ת בית שערים

)חלק יורה

דעה סו"ס שעא( ,ובשו"ת דברי מלכיאל

)ח"א

סימן יב אות יד( ,ובשו"ת דברי מנחם כשר
)ח"א בחלקו השני סי' לח עמוד שלה ד"ה

והוצרכתי( מ"ש הראש"ל רח"מ אליישר
זצ"ל ,ובשו"ת שבט הלוי )חלק ו סימן יד(,
ובשו"ת משנה הלכות )חלק טו סו"ס קצו(,
וכ"נ הסכמת כל האחרונים הנ"ל.

ג( ואבא היום אל העי'ן ,לבאר ולברר דעת
מרן השולחן ערוך בזה אי ס"ל כדברי
התוספות ביומא דבמצוה אחת אין לדין
דאין מעבירין על המצות .והנה בשו"ע
)או"ח סימן כח סעיף ב( כתב ,דיניח תפילין
של ראש תחילה בתיקן ואחר כך של יד,
כדי שיפגע בהם תחילה כשיבא להניחם.
ע"כ .והטעם מפורש בב"י דהוא משום
דאין מעבירין על המצות .וכ"כ הלבוש

ואולם ראיתי להרב ברכי יוסף )שם( שכתב
לבאר לדברי התוספות במנחות

מכיס התפילין של ראש תחילה ,דכיון דעל

)שם( ,דאין כונתם לומר דבחדא מצוה אין

פי הדין צריך להניח של יד תחילה הוה

דין דאין מעבירין .ע"ש .גם בשו"ת ישכיל

מעביר על המצוה ויש למחות במי שעושה

עבדי )ח"ב או"ח סי' ה ס"ב אות ה( השווה

כן .וכ"כ הט"ז )שם סק"י( .וכ"כ החיי אדם

דברי התוספות כולם ,וכתב דגם התוס'

)כלל יג סעיף ב( ,דמטעם זה צריך להיזהר גם

דיומא שוים בשיעוריהם עם התוספות

כן שיהיה מונח בענין שיפגע בתפילין של

)או"ח סימן כה סעיף יא( דיש להזהר מלהוציא

אך טוב
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יד תחילה .ובנשמת אדם )שם( כתב ,דהגם

וכן נראה דעת הרמב"ם ,דפסק

דהמג"א )שם סק"א( כתב דכל זמן שהם

פ"ד הלכה ח( דיניח תפילין של יד מלמעלה

בכיס לא נקרא מעביר על המצות ,כיון

שיפגע בה ראשון ,שאם יפגע בשל ראש

הוא

תחילה יצטרך להעביר על המצוה .ולעיל

דדין

דאין

מעבירין

על

המצות

מדאוריתא ודאי יש להחמיר כהט"ז.
ומדברי מרן השו"ע שזכרנו מוכח דס"ל
דגם במצות תפילין איכא לדין
דאין מעבירין על המצות ואפילו מונחים
בכיסם .וע"ע בשו"ע

)סימן כה סעיף יא(

ובלבושי שרד )ד"ה ויש מי שאומר( ,דנראה
דס"ל דדעת מרן דגם במצות תפילין איכא
משום אין מעבירין .גם מדברי השו"ע

)שם

)הלכות תפילין

מיניה פסק )בהלכה ד  -ה( דתש"ר ותש"י הן
שתי מצוות זו לעצמה וזו לעצמה ,ורק
כשמניחם יחד מברך ברכה אחת .ומעתה
יש לומר דלא נפלאת ולא רחוקה היא
שדעת מרן השו"ע דבמצוה אחת אין דין
דאין מעבירין על המצות .שו"ר בשו"ת
ערוגת הבושם גרינוואלד

)ח"א חאו"ח סימן ה

אות ג דף ו סע"ב( שכתב כן ופלפל בחכמה
עוד בזה .ואכמ"ל.

סימן כח סעיף א( ובב"י שם נראה כן ,שכתב
דיש למשמש בתפילין של יד תחילה .וכן

ד( ואם כנים אנו בזה דדעת מרן השלחן
ערוך כן ,ניחא מ"ש בשו"ע )או"ח סימן

כו בארץ יהודה סק"א( ,שכתב דהיכא שאין לו

רעד סעיף א( ,דבבציעת הפת בוצע את

אפשרות אלא להניח או תפילין של יד או

התחתונה .והקשה הב"ח )שם( הא אין

של ראש ,יניח של יד ,משום דאין מעבירין

מעבירין על המצות והוה ליה לבצוע על

על המצות ,שפוגע בזרוע תחילה .ע"כ .ולא

העליונה .וע"ש בט"ז )סק"א( ובמשנ"ב

)שם סעיף ו וסעיף ט

)סק"ה( מ"ש בזה .ומ"מ שפתי מרן השו"ע

ובסימן כו סעיף א( דטעמא דידן דמברכים על

ברור מיללו דלא חש לכל זה .ולדברינו

תש"ר בנפרד כיון דשתי מצות הן ,וכ"כ

ניחא ,דכיון דהוו שתי החלות מצוה אחת,

)דף מו

ס"ל דאין לחוש בזה לדין דאין מעבירין על

ע"ב ד"ה וכד תפילין( דבמה שנחלקו הבבלי

המצות .שו"ר דכדברים האלה כתב רבי

והירושלמי אם מברכים ברכה אחת על

אברהם בן אביגדור מקושטא בספרו זכור

התפילין או ב' ברכות ,דהבבלי סובר דהוא

לאברהם )סימן י( .וכ"כ בספר תוספת שבת

מצוה אחת והירושלמי סובר דהוו ב' מצות,

)סימן רעד סק"ג( בשם רבי משה גינצבורג

דלפי זה בודאי דהוה כשתי מצות נפרדות

מפראג .ע"ש .וע"ע במ"ש בזה הרב פתח

דלכו"ע אית ביה לדין דאין מעבירין על

הדביר )שם אות ג( ,ובספר בתי כנסיות

דעת המלבי"ם בספרו ארצות החיים

מבעיא לפי מ"ש הלבוש

בביאור הגר"א בתיקוני זוהר חדש

המצות ,אלא אפילו לדעת מרן השו"ע

)סימן

)או"ח

להגאון רבי אברהם בן עזרא מסלוניקי

)דף

סימן כה סעיף ה( דפסק דמברך ברכה אחת,

כד ע"ב ד"ה ואל זה( ,ובמה שכתב בדעת

הא לקמן )סימן כו סעיף א( כתב דבתפילין כל

הב"ח

קמחי

אחת מצוה בפני עצמה ע"ש ,ולהכי יש

מקושטא בספרו מימי שלמה

לחוש בזה לדין דאין מעבירין על המצות.

גופא

הגאון

רב

שלמה

)סימן כה סעיף

א ,הוצ' אהבת שלום עמוד לג ,ד"ה הנה(.
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ובלכתך בדרך זו יבואר עוד מ"ש מרן
בב"י ובשו"ע )או"ח סימן תרעו

וזת"ד ,ואם נפשך לומר דגוללו מבחוץ

מימין

דוקא ולא מבפנים ,הטעם מפני שמהצד

לשמאל ,ואף שמעביר על הנר שלפניו.

שהוא לפניו הוא צריך להתחיל ,דאם לא

וכ"כ מרן בתשובה בשו"ת אבקת רוכל

כן הוי כמעביר על המצוה ,וקיימא לן דאין

)סימן טו( .ובט"ז שם )סק"ו( כתב להיפך,

מעבירין על המצות .ע"כ .ואולם אין

דיתחיל להדליק משמאל החנוכיה שהוא

בדברי הבית יוסף הללו כדי דחייה ,דלגבי

ימין האדם ,דאל"כ הוא מעביר על המצוה

האות ט' זכר וכתב דהוה 'דומיא' דאין

במה שמוליך ידו לצד הנרות המוכנים

מעבירין .ועוד שכתב שם טעמים נוספים,

לפניו ,ושיכל ידו להדליק בנר שהוא

ואפשר שכתב כן לחד מ"ד .גם מ"ש לגבי

בשמאל שלו ואחר כך ידליק במה שמונח

גלילת ס"ת ביאר כן בדעת הטור .ואצ"ע.

לפניו .ע"כ .אתה הראת לדעת דלא חשש

ולאחר הודיע אלוקים אותנו כל זאת
נראה לומר בס"ד ,דבנ"ד אין

ולדברינו ניחא ,דכיון דהוי מצוה אחת ס"ל

לחוש לדין דאין מעבירין על המצות,

כדברי התוספות דאין לחוש בזה .ודו"ק.

מאחר שבהוצאת הספר תורה איירי במצוה

שו"ר שכ"כ הגאון מהרש"ם בדעת תורה

אחת ,ובזה אין דין דאין מעבירין וכמבואר

טעמא

התוספות .ועכ"פ יש כאן כעין ספק ספיקא,

דבאותה מצוה לא שייך דין דאין מעבירין

שמא הלכה דדין אין מעבירין על המצות

על המצות ,דא"כ יחוייב תמיד ללמוד

הוא מדרבנן ,ואת"ל דהוה מדאוריתא,

בספר ראשון שבא לידו או לקרות בס"ת

שמא כהסכמת האחרונים דהוה רק במצוה

הראשון שבא לידו .עכ"ד .ודון מיניה

אחת ]וספק כעי"ז כתב מרן הראש"ל

סעיף

ה(

שמדליק

נרות

חנוכה

מרן לדין דאין מעבירין על

)שם

סעיף

ה

ד"ה

נמצא(

דהיינו

המצות.

ואוקי באתרין.

ע"ד הטור שכתב דגולל הס"ת מבחוץ

הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר

ואולם אמרתי אבא אעיר'ה במ"ש בבית
יוסף )אורח חיים סימן לו בצורת האות
ט( וז"ל ,האות ט' ,יעשה הראש עגול

)חלק

ז אורח חיים סימן ה אות ג( בנידונו ע"ש[.
ה( ולכאורה יש מקום לומר דבנידון דידן
לכו"ע יש להקדים ליקח את הספר

למעלה ,ולא יהיה ראוי להושיב כתרי

שלפניו ,דהנה מצאנו בגמרא במנחות

התגין ,שאם ראש הראשון שוה והגון

סד ע"ב( דהטעם שמביאים את העומר מן

להתגין כמו ראש השני לא היו מדלגין

הקרוב הוא משום דאין מעבירין על

עליו להושיב כתרי התגין על ראש השני,

המצות ,והגם דהוה מצוה אחת כתבו

דומיא דאין מעבירין על המצות .עכ"ד .הא

התוספות )שם ד"ה איבעית אימא( דיש ליקח

קמן דאפילו באות אחת ובעניין אחד קאמר

מן הקרוב .וכ"כ הריטב"א ביומא

דיש בזה לדין דאין מעבירים על המצות.

ע"א ד"ה אין מעבירין( וז"ל ,אין מעבירין על

)אורח חיים

המצות ,פי' ,ומצוה שבאה לידו תחלה יש

סימן קמז( אודות גלילת ספר תורה ,שכתב

לו להקדים כדי שלא יתעכב ויתאחר

עוד מצאנו בדברי הבית יוסף

)דף

)דף לג
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כג

מעשות המצוה ,ומהאי טעמא אמרינן

ומורה צדק ,ואנשי קהילתו באים בחזקה

במנחות )שם( שמביאין העומר מן הקרוב

מחמת טענה שאין מעבירין על המצות.

לירושלים לפי שאין מעבירין על המצות.

והשיב ,שלפי מה שכתבו התוס' ביומא

ע"כ .ועיין במ"ש הרב המו"ל על חידושי

)שם( שלא שייך הדין דאין מעבירין על

הריטב"א מוסד הרב קוק )שם הע' .(353

המצות אלא בשתי מצות ולא מצוה אחת,

וע"ש בשטמ"ק )אות יא( שהקשה מדברי

לפי זה כאן הכל מצוה אחת להורות לבני

התוספות ביומא )דף לג ע"א ד"ה אין(.

ישראל את החוקים ואת התורות ,הילכך

ונראה לבאר בזה ,דבשיהוי זמן מועט אין

מקודש עדיף ,שהעיר השניה יותר גדולה

ניכר

וכו' .והוסיף עוד ,שאפילו אם היתה העיר

שמתעכב ומתאחר במצוה ,ולכן גם בנ"ד

השניה שוה בגודלה לראשונה ,לא שייך

שמעביר על הס"ת שלפניו ולוקח את

בזה הדין של אין מעבירין על המצוות,

הס"ת שרחוק ממנו אין לחוש בזה לדין

שלא אמרו כן אלא כשמניח המצוה

דיש להביא מן הקרוב .ודו"ק .וגדולה מזו

הראשונה מידו שלא לעשותה כלל ,אבל

כתב בשו"ת יחוה דעת )חלק ב סימן ט(,

אם נתעסק כבר זמן רב במצוה הראשונה

דמותר ללכת לבית כנסת רחוק אפילו אם

שבאה לידו וקיימה פעמים רבות ,וכעת בא

יש בית כנסת סמוך לביתו ,ואין לחוש

לעשות מצוה אחרת שנזדמנה לידו ,לכל

בזה משום אין מעבירין על המצות ,דכל

הדעות שפיר דמי ,שאין כאן בזיון למצוה

המצוה

הראשונה ,שכבר עסק בה זמן רב .ע"ש.

לחוש

שאינו

לזה

עוסק

במצוה

אחת,

במצוה

דלא

ואין

מתבטלת ,רשאי ללכת אל המקום הרחוק

וע"ע בשו"ת יחוה דעת

יותר ,ואין בזה משום אין מעבירין על

מז( שדן עוד בדבריו .ודון מיניה ומיניה

המצות .ע"ש דבריו הנעימים מפי ספרים

לנידון דידן דבכל ספר תורה קוראים

ומפי סופרים .וכ"ש בנ"ד.

פעמים רבות בעיתו ובזמנו על פי סדר

ו( ועוד יש לאלוה מילין כמה וכמה
צירופים מדברי הפוסקים שאין לחוש

)חלק ב סימן ט עמ'

מסוים ,דאין בזה משום אין מעבירין
כשפוגש בו תחילה.

)או"ח סימן קמז באשל

ח( ונראה דאע"פ ששם תלה הרב מכתם
לדוד דמקודש עדיף והכא איירי

אברהם ס"ק יא( דבספר תורה הכל עניין אחד

בספרי תורה שוים ,ופעמים ויש אפילו

ואין בו חשש של אין מעבירין על המצות.

ספר תורה שהגיע תורו והוא פחות מהודר

)מערכת האלף דף קסג ע"א אות

ממה שמונח לפניו ,כיון שכך נקבע תורו

בנידון דידן לאין מעבירין .זה יצא ראשונה,
מ"ש הרב פרי מגדים

ועיין בשד"ח

כא( .וי"ל.
ז( עוד יש להוסיף מ"ש בספר מכתם לדוד
פארדו )חיו"ד סי' מז( אודות רב ומורה
צדק לעדתו בעיר אחת ,ושלחו מתם מעיר
גדולה יותר שמקבלים אותו עליהם לרב

וזמנו הוא המקודש ומזומן לקריאה עכשיו,
ובו קוראים.
ומצאתי און לי במ"ש לדון בברכי יוסף
)או"ח סימן כה( אם הטלית של
שבת היה מונח בכיס שנותן בו טלית חול,

כד

אך טוב
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ופגע בה תחילה ,נשאל הרב החסיד מהר"י

נס באדר ,יעשה ההודיה באדר השני ,דלא

מולכו בתשובותיו כ"י )סימן פג( ,אם יכול

שייך אין מעבירין על המצות ,דהשתא

להניח טלית של שבת וליקח טלית של חול

דעשו אנשי כנסת הגדולה השני לעיקר

או יש בזה אין מעבירין על המצוות וצריך

לענין נס משום מסמך גאולה לגאולה ,עיין

ללבוש טלית של שבת .וכתב מהר"י מלכו,

מגילה )דף ו ע"ב( ,א"כ הראשון הוא שבט,

דכיון דזה הטלית הוא מובדל ומופרש ליום

ולא שייך אין מעבירין על המצות ,דעדיין

שבת ואין בדעתו ללבשו אלא מידי שבת

לא הגיע זמנו ,והש"ס במגילה

בשבתו ,אין כאן עובר על המצוות ,דעד

דקאמר אין מעבירין על המצות ,היינו על

כאן לא אמרינן הכי אלא כשרוצה ללבוש

אנשי כנסת הגדולה גופייהו דהיה להם

שניהם ,אמרינן כל הבא לידו וקדם זכה,

לתקן בראשון משום אין מעבירין ,אבל

אבל כאן שאין בדעתו ללבשו בחול אלא

השתא דתקנו בשני משום גאולה לגאולה,

יום שבת ,אין כאן משום עובר על המצוות.

שוב נעשה הראשון שבט לענינים אלו

)סימן

והשני הוא אדר .עכ"ד .וכן מתבאר ועולה

כה( .והרב חיד"א הוסיף עליו שנראה שכ"ד

ממ"ש בשו"ת שמו משה )חאו"ח סימן ז(,

הפוסקים ע"ש .גם בשו"ת שמו משה

ע"ש .וע"ע בספר ילקוט יוסף

)חאו"ח סימן ז( צרו'ף צור'ף לטעם זה

אות כז( ,ודון מיניה לנ"ד .ואכמ"ל .הא קמן,

)ח"ב

דכל היכא דאכתי לא מטיא זמן חיובו ,אין

ושם הביא ראיה מדברי מרן השו"ע

בנידונו .וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי

)דף ו ע"ב(

)סימן כה בהע'

חאו"ח סי' ה ס"ג אות יג( .ודון מיניה לנ"ד,

בו משום אין מעבירין.

דכאן שאין בדעת הציבור לקרוא אלא

מה גם שבאופן שיש סדר בבית הכנסת
ולא אתי לאינצויי ,בודאי שעדיף טפי

בספר תורה שהגיע זמן קריאתו אין כאן
משום עובר על המצוות.
וכן שורת הדעת נוטה ,דכיון דבהגיע תור
אותו הספר קוראים בו ,ממילא כלפי
שאר הספרים אין זה זמנם .וכן נראה ממ"ש
הרדב"ז בתשובה )ח"א סימן תקכט( ,דמי
שנתהפכו לו תפיליו בכיס ופגע בשל ראש
תחילה ,יעביר אותם ויניח של יד ,ואי לאו
דמסתפינא הוה אמינא דאין כאן מעביר על
המצות ,כיון שהוא מחויב לקשור של יד
תחילה וכדכתיב "וקשרתם לאות על ידך"

שכך

תתקיים

הקריאה.

בחידושי הריטב"א בשבת

ודמי

למ"ש

)דף כג ע"א ד"ה

הרואה( גבי נר חנוכה ,דיש אומרים דכיון
שדעתו להדליק בביתו אינו צריך עכשיו
לברך על ראייתו ,ואין בזה משום אין
מעבירין על המצות כיון דעל ידי הדלקה
עדיף טפי .עכ"ד .וכ"כ הרשב"א

)שם ד"ה

הרואה( והר"ן )שם ד"ה אמר רב חייא( .וכ"פ
הטוש"ע )או"ח סימן תרעו ס"ק ג( .ודון מיניה
ואוקי באתרין.

עדיין לא הגיע זמן של ראש עד שיניח של

ט( והסתפקתי אם יש להביא עוד סעד
דאין לחוש לאין מעבירין על המצות

יד .ע"כ .וכיוצ"ב כתב בשו"ת חתם סופר

ממ"ש הרב מגן אברהם

)חאו"ח סימן קסג ד"ה ומי( לגבי מי שנעשה לו

סק"א( לגבי תפילין ,דכל זמן שהם בכיס לא

והדר "והיו לטטפת בין עיניך" )דברים ו ,ח(,

)או"יח סימן כה

כה

לישראל
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 כיון שאין מצוה בעצם החזקת,המצות

 ושכן מוכח מדברי,נקרא מעביר על המצות

, והמצוה היא רק בקריאה בה,הספר תורה

 וא"כ. ע"ש במחצית השקל ביאורו,השו"ע

 ולא הוי אלא,והשתא אכתי לא קורא

יש לומר דגם כאן כל זמן שהספר תורה

כהכשר מצוה דלא שייך לומר בו אין

 והגם שחלקו.סגור דמי לתפילין מכוסים

 וסעד וסמך מצאתי.מעבירים על המצות

)חלק

 הוב"ד,(ממ"ש באור זרוע )הל' שבת סימן מח
,(בדרכי משה )אורח חיים סימן קמז אות ה
דאיתא בירושלמי )סוטה פ"ז ה"ו( כשמוציאין
ב' ס"ת אין להוציא השניה עד שמחזיר
, ואנו אין מנהגינו כן,הראשונה למקומה
 ותופסין,אלא מוציאין שניהם בבת אחת
 ואז,האחת עד אחר שקראו בראשונה
.לוקחין השנייה ונותנין להם הראשונה
 ובמג"א )שם ס"ק יא( כתב דבשני ס"ת.ע"כ
)הלכות סוטה פ"ד

נוהגים ע"פ דברי הרמב"ם

 דאין בזה משום,ה"ב( דלא קפדינן בהבאה
. ע"כ.מצות חבילות ע"י ההוצאה בלחוד
.(וכ"כ במשנה ברורה )סימן קמז ס"ק כח
w"q fk oniq) a"pynd k"ke .y"r .dligzkl `l` epi`

dkld xtqa k"ke .mzeqkl jixv dligzkl wxc ,(fn
d`xpye ,(fn sirq fk onq) e"xp sqei c"xbdl dxexa
k"ke .eixac y"r .r"eyd oxn zrca mb ok xnel
oi` r"eklc (fl oniq `"g) zebdpde zeaeyz z"eya
`xai`e .`aekirl mixg`l `le ze`l jl eide oic
d"c a"r ck sc) dlibna oa` ixehac ,r"ekl f"c oi`c
.y"r .`aekirl `ed i"yx zrcly azk (adf otiv
z"eya k"ke .(ay oniq) daeyza y"ayxd zrc p"ke
`ed df oicc (fh oniq g"e`g `"g) cleepixb dcedi oexkf
.(gi oniq) uiytil dix` my z"eya k"ke .`aekirl
oic oi`c miwqetd ly oipa aexe oipn aex zrc n"ne
ly oilitzd ieqik oicc oeik `zydne .`aekirl df
`l `nlrc `aex `axc`e ,llk `aekirl epi` ci
oilitza ynynl jixvy `aex xza opilf` ,miqkn
lr xiarn `ed ixd ynyni `l m`y ,dligz ci ly
zeqekne miieqika oilitzdyk k"`yn ,zevnd
,zevnd lr oixiarn oi` meyn dfa oi` ,ixnbl
.y'x`d hewyze .`"bnd y"nke

 עיין בנשמת אדם,על דבריו הפוסקים

. יש לצרפו לנידון דידן,4(א כלל יג סעיף ב
ואיברא דמקום יש בראש לחלק ולומר
דשאני תפילין דמוציאם לגמרי
 לא כן ספר תורה,ממקום כיסוים כשמניחם
הספרדים

דאנו

,העדות

במנהג

דתלוי

משאירים הספר תורה בתוך נרתיקו וכך
 ואולם לאחינו האשכנזים הנוהגים,קוראים
להוציא את ספר התורה כולו מתוך כיסויו
בשעת הקריאה נראה דדמי ממש לדין
. ודו"ק.התפילין שזכר המגן אברהם
י( עוד עלה במחשבה לפני לומר דלא
שייך הכא כלל דין דאין מעבירין על
,`"bnd c"r zeywdl azk mc` znypa my dpde 4
zevnd lr oixiarn oi` jiiy didi `l dnlc
bl sc) `neia 'qezd ixdy ,oiqekn e` qika odyk
`rxc ixear yxtn `"xy eazk (ixear d"c a"r
ynyni oilitza ynynn `edyk l"x ,`ztheh`
enk oiqekn ci ly oilitz `de ,ci lya dlgz
sc zegpn oiir) ze`l mixg`l `le "ze`l jl" aezky
`py i`ne ,oixiarn oi`c oic ea jiiy d"t`e ,(a"r fl
.c"kr .qika odyk
ze`l jl didec `xw i`dc ,eziyew uxzl d`xpe
`l` ,mzeqkl aiigy `ed `aekirl e`l
oniq) ep`tn r"nxd z"eya k"ke .xgaend on devnl
ze` fk oniq g"e`) dyn ikxca y"nn dler p"ke .(q
yix) w"nqde (a"r dw sc ak oiyr yix) b"nqd myn (g
,(`"r ev sc zephw zekld) ikcxnd e`iade ,(bpw oniq
oi`e dqekn e` dlebn ci ly oilitz gipdl lekic
onxa sqei edixny iax oe`bd k"ke .xaca `citw
(la` d"c hq cenr a"r hk sc) dlibn q"nr iy zkxaa
df oicc (gi oniq oilitz zekld) y"`xd zrcy gikedl
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ולדברינו ניחא ,דכיון שאין מצוה בעצם

)דף יח ע"א( שלא יכנס עם ס"ת לבית קברות

ההבאה אין לחוש בזה גם כן משום אין

משום לועג לרש .וכ"פ הרמב"ם

עושין מצות חבילות חבילות .וכדברים

פרק יד הלכה יג( וז"ל ,לא ילך אדם בתוך

האלה כתב הגאון רבי משה פארדו בשו"ת

ארבע אמות של קבר ותפילין בידו וספר

שמו משה )חלק או"ח סימן ז( בנידונו,
שנשאל על המנהג שנהגו לעבור דרך בית
הכנסת האיסטנבולים אשר בעיר העתיקה
בירושלים ת"ו ,להכנס להתפלל בבית
הכנסת הגדול על שם רבן יוחנן בן זכאי,
אם אין בזה משום אין מעבירין על המצות.
ואחר

שהאריך

העלה

למעניתו

בכחא

דהיתרא שאין לחוש לזה כלל ,וכתב,
שתפלה בבית הכנסת אינה דרך חיוב גמור
אלא למצוה מן המובחר ,ונחשב הדבר
כהכשר מצוה ,ובזה לא שייך הדין שאין
ואל תשיבני

ממצות

ותפילין

שמצאנו שם שיש בהם דין דאין
מעבירין וכמבואר בשו"ע

)או"ח סימן כה

סעיף א( ,דהתם שהמצוה היא להתעטף
ולהניח ,מיד כשפוגע בהם לקחתם הוי חלק
מהמצוה ,לא כן בקריאה בתורה שהיא
מצוה נפרדת מהבאת הספר תורה .שו"ר
דכ"כ בספר חשוקי חמד במגילה

תורה בזרועו .ע"כ.
וכתב הרב כסף משנה )שם( לא ילך אדם
וכו' .ובנוסחי דידן גבי ספר תורה
לא יהלך אדם בביה"ק וס"ת בזרועו ויקרא
בו ,והכי מסתבר דבלא קריאה בו מאי
לועג לרש איכא .ע"כ .ומוכח מדבריו שאין
מצוה בהחזקת הס"ת .ולפי זה מה שמביא
את הס"ת מההיכל לבימה אין זו מצוה,
וממילא אין בו גם כן דין דאין מעבירין
על המצות.
אלא שבמקום אחר כתב הרמב"ם
ספר תורה פרק י הלכה ו( וז"ל ,לא יאחז
)הלכות

מעבירין על המצות .עכ"ד.
טלית

)הלכות אבל

)דף כט

ע"ב( ,דבהוצאת ספר תורה ,הספר תורה
עצמו אינו המצוה גופא אלא הוא מכשיר
את המצוה ,ובזה אינו נקרא מעביר על
המצוה אלא מעביר על מכשירי מצוה ,אבל
בתפילין וטלית שהם שתי מצוות ,אם כבר
לקח הכיס של התפילין ,אסור להניחו מידו
ולקחת את הטלית כמבואר בשו"ע .עכ"ד.

אדם ספר תורה בזרועו ויכנס בו לבית
המרחץ או לבית הכסא או לבית הקברות
אף על פי שהוא כרוך במטפחות ונתון
בתוך התיק שלו ,ולא יקרא בו עד שירחיק
ארבע אמות מן המת .עכ"ל .וכתב הכסף
משנה ,ומ"ש ולא יקרא בו עד שירחיק ד'
אמות מהמת וכו' .אמרו בגמרא בברכות
)שם( דהיינו תוך ד' אמות דוקא ,אבל חוץ
לד' אמות שרי ,ואף ע"ג דפשטא דברייתא
משמע דלא אסרה לילך לבית הקברות
וס"ת בזרועו אלא בקורא בו ,נראה שרבינו
מפרש דתרתי קתני ,לא יהלך בבית הקברות
וס"ת בזרועו ,או קורא ,ובכל חד מהני
איכא משום לועג לרש ,דאחיזת ס"ת
בזרועו אף ע"פ שאינו קורא בו מצוה היא,

יא( ואולם קושטא דמילתא שאין הדבר
פשוט כל כך שאין מצוה בעצם הבאת

בב"י )יו"ד סימן רפב אות ד( ,והב"ח

הספר תורה .דהנה מבואר בגמרא בברכות

סימן רפב אות ג( .ע"ש .וכבר העיר הרב לחם

ואית בה משום לועג לרש .עכ"ד .וכ"כ
)יורה דעה

אך טוב

לישראל

סימן ב

כז

משנה בהלכות אבל בזה ,והוסיף דהטור

לועג לרש לכוליה עלמא דאין מצוה

כתב בהלכות קבורה )יו"ד סימן שסז( ,וס"ת

באחיזה ,וכל מה שחשש הרמב"ם שלא

בזרועו ויקרא בו או יתפלל ,משמע דאית

יכנס עם ס"ת בזרועו לבית הקברות הוא

ליה דברייתא חדא קאמר ,דבעינן שיהא

משום דברי הזוהר )פרשת אחרי דף עא ע"א(,

שם תרתי לאסור ,שיאחז הספר תורה ויקרא

מאד

בו .ויש להעיר ממ"ש בהלכות ס"ת

שמבואר

בו

דהמתים

מזדעזעים

)סימן

כשבאים אליהם בס"ת שמא יש צער

רפב( ולא יאחוז אדם ס"ת ולא יקרא בו,

בעולם ,ואם טעות בס"ת ההיא איכא גם

משמע דאית ליה דברייתא תרתי קתני,

סכנה גדולה בזה .עיין שם .וא"כ כיון דגם

ואולי מ"ש בהלכות קבורה ויקרא בו ר"ל

בגמרא אמרו דאנו לא בקיאינן בחסרות

או יקרא בו ,ולא חש להאריך ,וסמך עמ"ש

ויתירות ,א"כ ודאי יש איסור וגם סכנה

בהלכות ס"ת .עכ"ד .ובדעת השו"ע כבר

לאחוז ס"ת בזרועו בבית הקברות ,אבל

כתב בשו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא

שלא בבית הקברות אין בו כלל משום לועג

)אורח חיים סימן קט( דדברי השלחן ערוך

לרש בתוך ד' אמות של מת המונח בבית,

)יו"ד סימן שסז סעיף ג( מורים כדבריו בכ"מ

אלא רק בקריאה לבד ולא באחיזה .עכ"ד.

בהלכות אבל ,דאין מצוה באחיזת ס"ת אם

ובדבריו יש לעיין דמאי דפשיטא ליה

)יו"ד סימן

דהרמב"ם ראה את הזוהר הקדוש ,אין

רפב סעיף ד( מורים כדבריו בכ"מ בהלכות

הדבר פשוט ,שבזמנו רב טובו דהזוהר היה

ספר תורה ,שבכל אחד לחוד יש בו משום

צפון .וכן מבואר בדברי מהרח"ו בשער

לא קורא בו .אמנם בהלכות ס"ת

לועג לרש .וכן כתב שם הט"ז

)ס"ק ג(

הגלגולים

)הקדמה לו ,עמוד קיז ד"ה גם הרמב"ם(

שבבית הקברות עצמו גם האחיזה לחוד

דהרמב"ם הוא מן הפאה השמאלית ולכן

אסור .ע"כ .אתה הראת לדעת שאין ברור

לא זכה לידע חכמת הזוהר ,אבל הרמב"ן

בעצם הדבר אי הוה מצוה .ואולם אם

ז"ל הוא מן הפאה הימנית ולכן זכה אליה

נדקדק בלשון הכס"מ נראה ,דבהלכות אבל
קבע מסמרות שרק עם קריאה בס"ת עובר
על לעג לרש ,ובהלכות ס"ת כתב ,נראה
'שרבנו' מפרש ,והיינו שרק דעת הרמב"ם
כן וליה לא ס"ל .ומה שנקט בשו"ע בסימן
רפב סעיף ד לשון זו ,העתיק לשון
הרמב"ם כדרכו בקודש .וסמך על מה
שפירש בהלכות אבל .ויל"ע.

כנודע .ע"כ .וכ"כ החיד"א בשו"ת יוסף
אומץ )סימן נא( שכתב ,ספר הזוהר לא נגלה
אפילו

לאחרונים

]מהראשונים[

כמו

הרשב"א והרא"ש ,וק"ו שלא נתגלה בימי
הרמב"ם .ע"ש .ובסדר הדורות

)חלק א שנת

ד"א תתקכז( הביא אגרת הרמב"ם שכתב
שאילו היה יודע מחכמת הקבלה היה
משנה הרבה דברים בספרו .עכ"ד .וכ"כ

יב( וראיתי
טורבאוויץ אב"ד קלצק בחיבורו זיו

הערה א( .ואולם בשדי חמד בכללי הפוסקים

)הלכות ספר תורה פרק י

)סימן ה אות כב( הביא פלוגתא בזה .ובשו"ת

הלכה ו( שכתב ,דודאי באחיזה לבד לא שייך

עשה לך רב )חלק ב סימן י בהערה( כתב ,ויש

להרב

משנה על הרמב"ם

רבי

זאב

וואלף

בשו"ת עטרת פז

)חלק א כרך ג חאה"ע סימן יב

אך טוב

כח

סימן ב

לישראל

אתנו מחקר בכתובים בענין זה להוכיח

לחוש בזה לדין דאין מעבירין על המצות.

שהרמב"ם ראה את ספר הזוהר ,שכן כתב

ע"ש בדבריו .ותהילות להשי"ת שכיוונו

בספרו דברים שאין להם שום מקור אחר

לכמה מדב"ק.

מחוץ לזוהר .ואכמ"ל .ועיין עוד שם

יד( וטרם
מדברי התוספות ישנים ביומא )דף לג

בדבריו )חלק ה סימן יז ,ובחלק ח סימן מב( .גם
בהערות על שו"ת מפענח נעלמים

)סימן ה(

הביא מה שכתב בעמח"ס שומר אמונים
הקדמון )ויכוח ראשון אות יב( ששקל וטרי
במבוכה זו ,ומיישב התמיהה היאך אפשר
לומר

שנעלמו

מהרמב"ם

ספר

הזוהר

וחכמת הקבלה שכל סתום לא עממוהו,
ומסיים שם ,ואם תרצה להאמין אל מה

אכלה

לדבר

אב'א

אעיר'ה

ע"א ד"ה אפילו הכי( שהקשו ,אמאי לא קאמר
בגמרא דהטעם שסידור שני גזירי עצים
קודם לדישון מזבח הפנימי משום דאין
מעבירין על המצות דפגע במזבח החיצון
ברישא ,ותירצו ,משום דכיון שהיה צריך
להביאן מלשכת העצים ואינם שם על
המזבח ,לא מיקרי מעבירין .וכ"כ הריטב"א

שנמצא כתוב בספרי האחרונים ,הנה גם

ובתוס' הרא"ש )שם( .ונראה לדון מזה גם

הרמב"ם בסוף ימיו זכה לקבל זאת החכמה

כן על ס"ת שלא גלול לאותה הפרשה

מפי מקובל .ע"כ .וע"ע במאמר הראש"ל

ובצידו יש ס"ת הגלול ,דאין לחוש בזה

הרב מרדכי אליהו זצ"ל בכתב עת שערי

לאין מעבירין על המצות ,ויש לקחת את

צדק )ח"ד עמוד  .(56ודי בזה.

הגלול ,דכיון דמחוסר גלילה לא מקרי
מעבירין .שו"ר שכ"כ הרב שדי חמד

)כרך

יג( נתנה ראש ונשובה לנד"ד .וראיתי
בשו"ת דברי מנחם כשר )בחלקו השני

א מערכת האלף כלל קג עמוד  ,39ושנה דבריו

של חלק א סימן לז עמוד שלב( שיצא לדון

בעמוד  217כלל מז( מפי ספרים ומפי סופרים,

ממש בנ"ד ,וכתב דלא שייך בזה אין

דאם המצוה מחוסרת קצת תיקון והכנה אין

מעבירין על המצות כיון דלא התחיל עדיין

בזה משום אין מעבירין על המצות .עכ"ד.

במצוה ,דהא עיקר המצוה היא הקריאה,
והוי קודם דקודם המצוה כשהולך להביא
את הס"ת ,ומבואר מדברי התוס' ישנים
ביומא הנ"ל דהיכא דמחוסר מעשה לא
שייך אין מעבירין על המצות .ואולם שם
)סימן לח( הביא מכתב תשובה מהגאון
הראש"ל רח"מ אליישר זצ"ל דנדחה קרא
לה לסברא זו ,וטעמו ונימוקו עימו,
דלקיחת ס"ת היא חלק ממצות קריאת

וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל

)ח"א או"ח סימן

ט( ,וכ"פ להדיא הגר"י זלברשטיין שליט"א
בספר חשוקי חמד במגילה

)דף כט ע"ב ד"ה

אחד( ,דס"ת שצריך לגוללו אין בו משום
אין מעבירין .וע"ע בשו"ת הרי יהודה

)חלק

א חאו"ח סימן לח אות ד( .ועל כן לרווחא
דמילתא הגבאי המסדר את ספרי התורה
תמיד יכין ספר תורה יחיד הראוי לאותה
הקריאה ,ובכה"ג תו ליכא למיחש למידי.

התורה ולא כמצוה בפני עצמה ,ולכן לא

המורם מכל האמור :דאין לחוש משום
אין מעבירין על המצות כשמוציא

ולדינא הביא טעמים שונים מפני מה אין

מארון הקודש ספר תורה אחר ממה שלפניו

שייך לומר בה דהוה מחוסר מעשה.

אך טוב

סימן ב

לישראל

כט

מכל הני טעמי תריצי שכתבנו .וגם אין

ישראל ד"ה סימן י( .וכ"פ הגאון הראש"ל

לחוש בזה לפגם הספר תורה ,שהדבר

רח"מ אליישר זצ"ל בתשובה שהובאה

מפורסם לכל באי שערי הבית הכנסת שיש

בשו"ת דברי מנחם כשר

סדר הוצאות בספר תורה .וגם האורחים

סימן לח עמוד שלג( .וכ"כ בשו"ת בירורי

הבאים ממרחק ,ישערו בדעתם שכן הוא

חיים )ח"ב סימן ב( ,והוסיף שכ"כ בספר יד

הדבר ,דדבר מפורסם הוא שנוהגים כן בכל

בקריאת התורה )סימן ג סעיף ט( משם הגאון

בתי הכנסיות בעולם .ועיין בשו"ת לב חיים

רבי ניסים קרליץ זצ"ל .והנלע"ד כתבתי.

פלאג'י

)חלק ב סימן קסז עמוד קצו הוצאת שיח

)ח"א בחלק השני

וצי"מ וימ"ן אמן.

אך טוב

ל

סימן ג

אור לכ"ג ניסן תשפ"א

לישראל

סימן ג

אם מותר להפוך כנסיה לבית כנסת ובית מדרש
בית כנסת שעשו בו תועבות אם מותר להתפלל בו? – ובאופן קבוע  /קנה בתי גוים
שהיו מעמידים שם צלמים ,אם מותר להתפלל שם?  /חילוק בין בית כנסת קבוע
לתפילה עראית  /בית שיש בו ע"ז אם נידון כתשמישי ע"ז או כתשמיש דתשמיש
 /אם מותר ליהודי לבנות כנסיה לפני שהכניסו לשם צלמיהם?  /הטעמים לציווי
התורה ליתוץ את מזבחות ומצבות העכו"ם  /למה היתה משמשת מצבת העכו"ם? /
קיר משותף לביתו ולכנסייה ונפל הקיר אם מותר לבנותו?  /טומאת ע"ז ומשמשיה
 /לעתיד לבא אם יהפכו בתי ע"ז לבתי כנסיות ובתי מדרשות?  /בית שלא נבנה
מתחילתו לכנסייה ,הגם שעשו בו אח"כ כנסייה טומאתו פחותה  /המציאות באמריקה
בבניית בתי כנסיות ובתי מדרשות  /סברות האחרונים שהחמירו בנ"ד ופלפול בדבריהם
 /אם מותר לקחת אבנים מבניין כנסיה לבנות ממנו בית כנסת?  /אם מותר להפוך
בית זונות לבית כנסת?  /הפוסקים המתירים בשינוי בבניין

שאלה

נשאלתי מידידי היקר מזכה הרבים הרב ירון ראובן שליט"א יושב ראש
הארגון הקדוש "בעזרת השם" במדינת פלורידה שבארצות הברית ,אם
מותר להפוך כנסייה לבית מדרש או בית כנסת ,מכיון שאין בכל האזור
בנינים אחרים המתאימים לזה .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( כתב הרא"ם בתשובה )סימן פא( ,אודות
בית הכנסת שעשו בו עבירת תועבה

במקום שהתירו להשכיר להם בתים לא

ודלא

לבית דירה התירו מפני שהוא מכניס

דעתם

לתוכה עבודה זרה ונאמר "ולא תביא

המשובשת אין ראוי להתפלל בשום בית

תועבה אל ביתך" )דברים ז ,כו( ,הרי לך

מבתי היונים והלועזים ,מאחר שסתם

בפירוש גמור שסתם בתי הגוים מכניסים

בתיהם הם מכניסים בתוכם עבודה זרה,

בם עבודה זרה ,שהעבודה זרה היא יותר

ולא דרך עראי בלבד אלא אף דרך קבע,

חמורה ויותר מאוסה מכל העברות ,ועם כל

שכן דרכם של גוים תמיד לשים בבתיהם

זה אנו שוכרים וקונים בתים מן הגוים ואנו

צורת יש"ו וצורת אמו ותחתיהם נר דולק

מתפללים בתוכם בכל תפוצות גלותנו ,ולא

ועשן הקטרת עולה בו שזו היא ע"ז גמורה.

נמצא שום פוצה ומצפצף לערער בזה .וכל

)עיין ע"ז דף כ

המערער בזה אינו אלא טועה .עכ"ד.

חמורה,
כהרוצים

שאינו

נאסר

לאוסרו,

לתפילה,

שא"כ

ורבותינו ז"ל אמרו בפירוש

לפי

ע"ב( אין מוכרים לגוים בתים בארץ ישראל

ובחוצה לארץ מוכרים להם בתים ,ואף

ותשובה זו הביאה גם בכנה"ג

)או"ח סימן

אך טוב

סימן ג

קנא הגהת הטור אות ד( ,והמגן אברהם

)שם ס"ק

לישראל

לא

וכדברים האלה כתב מרן הראש"ל הגר"ע

יז( .ומבאר עוד המג"א ,דאף על פי שדבר

יוסף זצ"ל בשו"ת יבי"א

שנעשה לע"ז אין עושין בו מצוה ,ועיין

בהוספות ומילואים( וז"ל ,עתה ראיתי בתשו'

לעיל )סימן יא סעיף ח( שהמשתחוה לבהמה

הרא"ם )הוצאת ספרים דרום ,סימן פא( שכתב

צמרה פסול לציצית ,אפשר דמחובר שאני.

שמותר לקנות בתים שהכניסו בהם הגוים

ואף על גב דבית דינו כתלוש ,מ"מ דמי

ע"ז בתמידות ולהפכם לבית הכנסת .ע"ש.

למחובר ,ויש להקל הכא שלא עבדו את

ומוכח שגם בדרך קבע מותר ,וכן העיר

הבית עצמו .ע"כ .וכ"כ בחכמת אדם

)כלל

פד סעיף טו(.

לנכון ג"כ בשו"ת ציץ אליעזר

)בחלק ו שם

)חלק יב סימן

טו אות ה( .עכ"ד .ולפי זה יש להתיר בנ"ד

והנה מדברי הרא"ם משמע שגם אם
עושים בית כנסת קבוע שרי ,שהרי

להפוך את אותם כנסיות לבתי כנסת ובתי
מדרש קבועים.

כתב ועם כל זה אנו שוכרים וקונים בתים

ב( אלא שראיתי למשנ"ב
שכתב ,דכל מה שהותר הוא דוקא

תפוצות גלותנו ,הרי שבקניין גמור הדברים

כשאין דרכם להעמיד שם אליליהם ,אבל

לבתים

אסור.

מן הגוים ואנו מתפללים בתוכם בכל
אמורים.

ודוחק

שכונתו

לומר

)סימן קנד ס"ק מה(

אלו

שמעמידין

שם

אליליהם

שמתפללים שם באופן עראי ולא בבתי

ובביאור הלכה )שם ד"ה נרות( כתב ג"כ,

כנסת ,דהא תשובתו שם היא להתיר בית

דכל ההיתר רק אם לא העמידו שם העו"ג

וכאמור.

את אליליהם ,בזה מצדד המ"א דלא דמי

ומכאן יש להעיר על חבל אחרונים שנקטו

לנרות שעוה שאסור למצוה אף לאחר

בדברי הרא"ם שלא התיר אלא באופן

הביטול )עיין שו"ע או"ח סימן קנד סעיף יא(,

)סי' קנד ס"ק טו(

דשם חל עלייהו עכ"פ שם נוי עכו"ם קודם

שכתב דלעשות מבית זה בהכ"נ קבוע

הביטול ולכך מאיסי למצוה ,משא"כ בבית

נראה דמודה הרא"ם דאסור .ע"כ .וכ"כ

זה דלא חל עלייהו מעולם שם נוי ע"ג ולא

הפרי מגדים )שם א"א ס"ק יז( .ולפי האמור

שם משמשי עכו"ם ,דהא לא היה שם ע"ז

זה אינו ,דהרא"ם התיר אפילו בבית כנסת

בבית זה רק שהם משתחוים ומתפללים

)חאו"ח

לאליליהם שם .אבל אם מעמידין שם

סימן סו( שהביא מ"ש המג"א בשם הרא"ם,

אליליהן דחל על הבית שם משמשי עכו"ם

ושהאחרונים חלקו עליו ,ובשו"ת יביע

ואסור בהנאה אף להדיוט כדאיתא ביו"ד

)ח"ו או"ח סימן ז אות א ,וח"ז או"ח סימן

)סימן קמה סעיף ג( בהג"ה ,א"כ אף לאחר

)סימן קנד ס"ק

שהוציאום משם דהותר הבית להדיוט

מה( דהעולם נוהגים להקל בזה .שו"ר

מטעם ביטול ,מ"מ עכ"פ למצוה אסור

דכ"כ להעיר ע"ד הא"ר בשו"ת ים הגדול

כמו לענין נוי עכו"ם אף לאחר שביטלו.

טולדנו )חאו"ח סימן ט( ,דמלשון הרא"ם

עכ"ד .ולדבריו ,כיון ששמו בבית ע"ז חל

קבוע.

על כל הבית שם משמשי ע"ז .ויש להעיר

הכנסת

שנעשתה

בו

תועבה.

עראי ,ומהם האליה רבה

קבוע .ועיין בשו"ת זכרון יהודה

אומר

יא אות ב( ,וכבר כתב המשנ"ב

משמע

דשרי

גם

בבית

כנסת

לב

אך טוב
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דמדברי הרא"ם שזכרנו מוכח דזה אינו,

אסרינן ,אכתי ספק שמא הלכה דמחלקינן

שהרי דיבר שם במפורש על בתי היונים

בין משמשי למשמשי דמשמשי .עכ"ד .ויש

והלועזים ששמים בהם ע"ז ,ואפילו הכי

להוסיף ע"ד ,דגם הרשב"א בע"ז

)דף יט

התיר לקנות מהם הבתים ,ומעיד נאמנה

ע"ב(

שכן הוא המנהג בכל מקומות גלותנו ואין

למשמשי דמשמשי .ע"ש .הא קמן דכל הני

פוצה פה ומצפצף ,והלא המג"א מסתמיך

רבוותא ס"ל דאין כל הבית נהפך לתשמיש

ואזיל ע"ד .וי"ל.

ע"ז שנאסר ,ואינו אלא תשמיש דתשמיש.

ג( כל קבל דנא ראיתי להגאון רבי יצחק
אלחנן זצ"ל בספרו עין יצחק )חאו"ח

והנה בביאור הלכה )סימן קנד ד"ה נרות(,
זכר ש'ר הראיה שהביא הרב עין

סימן י( שדן בנידון זה ,וסמך על דברי

יצחק

לכתחילה

המג"א )או"ח סימן קנד ס"ק י( שהתיר בזה.

הטרקלין או החצר שיש בה אותה הכיפה

והוסיף ,דיש להקל מטעם אחר ,דמבואר

שמעמידין בה העכו"ם ,אלמא דלא נקרא

ביו"ד )סימן קמג סעיף ב( דבונה לכתחילה

הבית בשם משמש לעכו"ם ,וכתב לדחות,

הטרקלין שיש בה אותו הכיפה ,וכ"פ

דשם בבית עצמו אין שום ע"ג רק

הרמב"ם )הלכות ע"ז פ"ט הי"א( ,וכן הוא

שמעמידין את הע"ז על הכיפה שעליה,

)דף טז ע"א ד"ה בימוסיאות(

ולכן לא נחשב הבית אלא כתשמיש
תשמיש

שיטת רש"י בע"ז

כרש"י לחלק

ס"ל

מהא

דמותר

בין משמשי

לבנות

שפירש דהטעם דשרי לבנות בימוסיאות

להכיפה

שעליה

לעכו"ם משום דבימוס בימה של אבן אחת

דתשמיש

לע"ז

ומקריב זבחים ,דהוי תשמיש דתשמיש

שהוקצה להעמיד בתוכה אלילים לעבדם

לעבודת כוכבים ,וא"כ הוי הבנין והקרקע

א"כ הבית הוא משמש גמור לעכו"ם,

תשמיש דתשמיש ,ולא מצינו דיהיה זה

וכמבואר בהדיא ביו"ד

נאסר לגבוה ,ומכל שכן למצוה ,דאינו רק

בהג"ה ,וא"כ בודאי אסור למצוה אף לאחר

משום דמאיס וקילא מן מה דלגבוה.

הביטול .ומסיים הביאור הלכה ,וראיתי

ומסיק ,דכיון דאינו רק מדרבנן הא דמיפסל

לגדול אחד שמצדד להקל מטעם דדרכן

מאיס למצוה ,על כן יש לנו לסמוך על

להעמיד הע"ז בתיבה וכדומה ,וא"כ הבית

שיטת רש"י והטור והשו"ע

ואינו
עצמה,

אלא
משא"כ

בבית

)סימן קמה סעיף ג(

)יו"ד סימן קמג

הוי רק תשמיש לתשמיש ,ואין דבריו

סעיף ב( דכתבו לחלק בין משמשי למשמשי

נראין ,דבאמת ידוע שיש הרבה גלולים

)דף טז

שעומדים מגולים על הארץ ועל הכתלים,

ע"א ד"ה אבל( כתב לחלוק על שיטת רש"י

ומלבד זה עיקר סברתו דמשום זה לא יקרא

ולא ס"ל לחלק בין משמשי למשמשי

הבית רק תשמיש לתשמיש לא נהירא,

דמשמשי ,מ"מ יש לנו ס"ס להתיר ,ספק

דהרי מ"מ הוקצה הבית לע"ז .עכ"ד.

אחד דהא עיקרא דהך מילתא דספיקו מאיס

ונראה שכונתו להשיג ע"ד הרב עין יצחק

)דף מז

הנ"ל .וכדברים האלה האריך הרחיב להשיג

ע"א( ובפירוש רש"י )ד"ה לולבו( ,וגם אי

ע"ד הרב עין יצחק בשו"ת מראה כהן לרבי

דמשמשי .והגם שהריטב"א בע"ז

אין זה רק מספיקא כמבואר בע"ז

אך טוב

סימן ג
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לג

)מהדורה ב סימן מט

זו אבן שחצבה מתחילה לעבודה זרה,

אות ז( ,דלא קאמר רש"י דהוה תשמיש

"ושברתם את מצבותם"  -זו שהיתה

דתשמיש אלא קודם שהכניס ע"ז לשם ,אך

חצובה ועבדה .ע"כ .ובפשטות כונת הספרי

לאחר שהכניס ע"ז לשם הכל הוה תשמיש,

במ"ש זו אבן שחצבה לע"ז ,לא לשם

דאל"כ היכי צותה התורה "ונתצתם את

השתמשות בה שתהיה תשמיש דע"ז ,אלא

מזבחותם" )דברים יב ,ג( והא אין זה כי אם

שהתכוון

דומיא

תשמיש דתשמיש לשיטת רש"י ,וביותר

דמצבה .ועיין במדרש תנאים לדברים

שמריה מנשה אדלר זצ"ל

לעשותה

עצמה

ע"ז

תמוה היכי כתבה התורה "ושברתם את

מכילתא )פרשה כו( .ובספרא

מצבותם" )שם( והא מצבה אינה אפילו

ו( הקיש פסל למצבה ומצבה לפסל .ע"ש.

בגדר תשמיש דתשמיש לעכו"ם ,כמ"ש

ובילקוט שמעוני )פרשת ראה רמז תתעח( וי"ל.

הרמב"ם )הלכות ע"ז פ"ו ה"ו( וז"ל ,מצבה

ולפי זה עיקר ציווי התורה היה כדי לאבד

שאסרה תורה הוא בנין שהכל מתקבצין

את אותם המזבחות והמצבות שהיו בעצמם

אצלה וכו' יעו"ש ,ומזה מבואר דמתקבצין

ע"ז .ותו לק"מ.

ויושבין אצלו ושם עובדין הע"ז ,ולא
משום דהמצבה היא תשמיש לע"ז וכמ"ש
בלח"מ יעו"ש ,ובע"כ יש לחלק כהנ"ל,
דנהי דס"ל לרש"י והרמב"ם והטוש"ע
דתשמיש דתשמיש מותר ,זהו דוקא בגוונא
דמיירי התם במשנה שבונה מקום לע"ז
ומקבל שכרו ,משא"כ אם כבר הכניס לתוך
הבית ע"ז ונעשה בית ע"ז פשוט דנאסר
הבית מהתורה .עכ"ד .ולדברי המשיגים לא
נחשב בית שיש בו ע"ז כתשמיש דתשמיש.

)פרשת בהר פרשה

והמתעקש לומר דהני מזבחות ומצבות
אינם ע"ז בעצמם אלא שימשו
לע"ז ,לק"מ ,דיש לומר שנצטוינו לעקור
ע"ז ומשמשיה ומשמשי משמשיה כיון
שמכולם באה תקלה לעוברי עבירה .וכן
מפורש במסכת שמחות )פרק ח הלכה טז(,
דורשי חמורות היו אומרים" ,ונתצתם את
מזבחותם" ,מה חטאו עצים ואבנים ,אלא
לפי שבאה לאדם תקלה על ידיהם אמר
הכתוב "ונתצתם את מזבחותם" .והרי

ד( ואמרתי ליישב מקחו של צדיק וליישב
התמיהות בס"ד ,ולהצדיק הצדיק

שאין להם לא זכות ולא חובה לא טובה

דמעיקרא הוא הגאון רבי יצחק אלחנן

ולא רעה ,על שבאה לאדם תקלה על ידיהם

זצ"ל ,ואפרש שיחתי .הנה במאי דפשיטא

אמר הכתוב "ונתצתם את מזבחותם" ,אדם

ליה להרב מראה כהן דהמזבחות הללו

שהוא גורם להחטיא את חבירו ומטהו

אינם אלא תשמיש דתשמיש וכן שהמצבות

מדרך החיים לדרך המות על אחת כמה

אינם אפילו זה ,ולכן הקשה דלפי זה מפני

וכמה .ע"כ .ואל תשיבני א"כ מפני מה

מה ציותה התורה לנתצם ולאבדם ,ועל

מותר לבנות להם בימוסאות ,הלא יכשלו

כרחינו דלא חשיבא כתשמיש דתשמיש .יש

בזה והוה כלפני עור .די"ל דהיא גופה

)דברים פרשת ראה

קמ"ל רש"י ,דא"ז אלא תשמיש דתשמיש,

פיסקא סא אות ג(" ,ונתצתם את מזבחותם" -

והוי כלפני דלפני שאין מצווים בגוי,

להעיר מהא דאיתא בספרי

דברים קל וחומר ,ומה אם עצים ואבנים

אך טוב
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)דף יד ע"א ,וברש"י שם

לישראל

"ולא תקים לך מצבה אשר שנא"

)דברים טז,

ד"ה אלפני ,ובתוספות שם דף טו ע"ב ד"ה לעובד

כב( .ע"כ .הרי שהמצבה היתה תשמיש

כוכבים( .1ומעתה לק"מ ,דלעולם לדעת

לע"ז שהיו משימים עליה את הע"ז ,ולכן

רש"י ודעימיה גם בית ע"ז נחשב כתשמיש

נצטוינו לנתצה.

דתשמיש וכמסקנת הגרי"צ אלחנן זצ"ל,
ומה שנצטוינו לנתץ המזבחות והמצבות
היינו או משום שהם עצמם היו ע"ז כדברי
הספרי ,או מכיון שכבר נכשלו בהם.

ומיהו יש לעיין ממ"ש בספר המצות

)עשין

קפ"ה( וז"ל ,והמצוה הקפ"ה היא
שצונו לאבד ע"ז ובתיה כולם בכל מיני
האבוד וההשחתה בשבירה ושריפה והריסה

גם מה שזכר הרב מראה כהן מדברי

וחתוך כל מין במה שיאות לו ,ר"ל במה

הרמב"ם שפירש שהמצבות זהו מקום

שיהיה יותר מפליג ויותר ממהר בהשחתתו.

קיבוץ וכו' ,וכתב דמצבה אינה בגדר

והכונה שלא נניח להם רושם .והוא אמרו

תשמיש דתשמיש ,אחר המחי"ר זה אינו,

יתעלה "אבד תאבדון את כל המקומות

שדברי הרמב"ם עשירים במקום אחר,

אשר עבדו שם" )דברים יב ,ב( ,ואמר גם כן

ובמצוה ל"ת י"א כתב ,והמצוה האחת

"מזבחותיהם תתוצו" )שופטים ב ,ב( ואמר

עשרה

היא

שהזהירנו

מעשות

מצבה

גם כן "ונתצתם את מזבחותם"

)דברים יב ,ג(

יתחברו אצלה ויכבדוה ,ואפילו הושמה

ע"כ .ולכאורה מוכח כדברי הרב מראה

כדי לעבוד האל עליה .וזה כדי שלא

כהן ,שלאחר שהשתמשו במקום כבית ע"ז

יתדמה בעבודתה בעבודה זרה ,כי כן היו

יש להשמיד גם הבית ,שהכל נהיה תשמיש

עושין ,היו בונין מצבה ומשימים העבודה

ע"ז .ואולם לפי מ"ש לעיל שהוא משום

זרה עליה .והוא אמרו יתברך באזהרה מזה

תקלה ניחא .וכן מדוייק מלשון הרמב"ם,

,leykn icil eribi i`cec `kid iptlc iptl oicae 1
,(avg d"c a"r ci sc) f"ra 'qez eazk dpd
dltiz mie`xd mileqt mixtqc ,jexa epax azk
iptl` xaerc mixnekl mdl xeknl xeq` f"r ziaa
e` eppzi i`ceac xeq` xnek epi`y iebl s`e .xer
seqa fk oniq miwqt) oycd znexzae .xnekl epxkni
ixkpl `l` xnekl xken epi` m`c ,azk (zehnyd
``l iptlc iptl`c meyn ,xizdl yic xyt` xg
ze` hlw oniq c"ei) g"ad mle` .ixkp iab opicwtn
xeqi`a lwdl df xyt` lr jenql oi`c ,azk (h
elit` xeq`y 'qezd ixac `l` epl oi`c ,m"ekr
epxkni e` eppzi i`ceac xnek epi`y xg` iebl
xtq ixacn `ede ,(dn oie`l) b"nqa wqt oke .xnekl
f"rc h"t) n"bda k"ke .(glw oniq) xvwd dnexzd
`sirq) r"ey zdbdk `lce .m"ekr lkl xeq`c ,(d ze

,a"rz xingndc wiqne zexaq 'a azke wtzqnc (eh
`zxhr z"eya r"re .c"kr .oicd on `ed xeqi` `l
dxe`kle .(gt oniq c"ei) l"vf `eew`nn w"dxdl dyn
oky ,leykn icil eribi i`cea ok mb ocic oecip
g"ad zrcl mb k"`e ,dxf dcearl diiqpk mipea
zn`c `ail`e .df mrhn xacd xeq` didi dinirce
envr oiipad zipa inc `lc xnel diehp dgecd ci
o`k j` ,xnekl epxqni i`cea mzdc ,f"r ixtql
f"rd z` eniyi myy xnii in mewne mewn lka
zia z` mixken minrt daxdy mb dn ,mdly
idl`e ,oenna ielz lkde ,my epaiy mcew mzltiz
epiwl` jexae ,mdidel` `ed adf idl`e sqk
dinirce g"ad zrcl mb okle .mirezd on eplicady
`f"r mieevn `ly iptlc iptlk dedc ,xeq`l oi
.xen`ke .mixkpa
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שלא נניח להם שום רושם ,והיינו אפילו

ועל מה שכתב הב"ח הראיה מטרקלין
שמותר לבנותו השיג הש"ך וכתב,

אין להשאיר .ומ"מ הרי גם כשלוקח בית

דלא ירד לסוף דעתו ,דאדרבה משם ראיה

תיפלתם והופכו לבית הכנסת או בית

דדוקא בטרקלין דהוי תשמיש דתשמיש

מדרש לא משאיר ממנו שום רושם ,ומקיים

שרי רש"י ,הא לאו הכי לא ,ואם כן למה

ביה "תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת

יהא מותר לבנות כותל לבית שמעמידין בה

הסרפד יעלה הדס" )ישעיה נה ,יג(.

עבודת כוכבים .ע"כ .הא קמן דבעיקרא

תשמיש דתשמיש שיש בו רושם מהע"ז

ה( עוד יש לאלוה מילין ,על פי המבואר
בגמרא בע"ז )דף מז ע"א( ונפסק
בטוש"ע )יו"ד סימן קמג סעיף א( ,דמי שהיה
ביתו סמוך לבית עבודת כוכבים ונפל אסור
לבנותו .ופירש רש"י שהבית עצמו נעבד.
וכתב הב"ח )ביו"ד שם אות א( ,דלפי זה נראה
שאם לא היה הבית עצמו נעבד אלא
שהעמידו בו עבודת כוכבים ,לא היה נקרא
מהנה לעבודת כוכבים בבנין הכותל .ותו,
דהא מותר לבנות טרקלין שיהא העובד
כוכבים מעמיד בה כיפה להעמיד בה
עבודת כוכבים לרש"י .ע"כ .ובש"ך

)שם

ס"ק א( העיר דמדברי הטור משמע שאפילו
אין הבית עצמו נעבד אסור לבנות כותל
להבית ,כיון שמהנה לאליל .וכן משמע
פשטא דמתניתין .וכן מוכח מדברי רש"י
בע"ז )דף טז ע"א( ,שפירש אהאי דתנן התם
בונים עמהם בימסאות וז"ל ,בימסאות:
בנין שאינו לצורך עבודת כוכבים ומקריב
זבחים ,דהוי תשמיש דתשמיש לעבודת
כוכבים.

עכ"ל.

ומשמע

הא

תשמיש

דעבודת כוכבים עצמה אסור .ואם כן הבית
שהעבודת כוכבים בתוכו ,הוא תשמיש
דעבודת כוכבים ממש  -ואסור .והיינו
דאסרינן

כיפה

כוכבים

משום

שמעמידין
שהוא

בה

עבודת

תשמיש

עבודת

כוכבים .ע"כ.

דדינא היאך להחשיב בית שנותנים בו ע"ז
אי הוי כתשמיש ע"ז או כתשמיש דתשמיש
נחלקו בו הני רבוותא ,דלדעת הב"ח בית
ששמים בו אליל כל הבית אינו אלא
תשמיש דתשמיש ,וכמו שמותר לבנות
טרקלין שיהא העכו"ם מעמיד בה כיפה
להעמיד בה ע"ז ,ה"ה אם מתקן כתלו
שנפל אע"ג שיש שם כבר ע"ז לא נקרא
מהנה לע"ז בבנין הכותל .ומשמע דלא
שמיע ליה כלומר לא ס"ל האי חילוק בין
אם יש בה ע"ז לאין בה .והש"ך חלק ע"ז.
שו"ר בשו"ת מהר"ם שיק

)חיו"ד סימן קנג(

שכתב ,דנראה דהב"ח סובר כמו שנראה
מחידושי הרמב"ן בעבודה זרה

)דף מז ע"ב(

דדוקא בעושה בנין עצמו שעומד עליו
הע"ז אסור דהוי כגידולי ע"ז וכחלק ממנו,
ומשא"כ הבית שיש בו ע"ז .ולפי זה לכך
נקט רש"י דמיירי בנעבד ,דאי הוי רק
תשמיש לא היה נאסר ,ואיך קתני סיפא
דאסורין .עכ"ד .ולקמן יבואר בס"ד שכ"כ
להדיא המהר"ם מלובלין בביאורו לסוגיא
שם .וע"ע ברמב"ן בשבת )דף פב ע"א( אהא
דתנן מי שהיה ביתו סמוך לע"ז מ"ש בשם
פירוש רש"י ז"ל .וצ"ע.
והנה בב"י שם הביא פירוש רש"י דאיירי
בבית שהוא עצמו נעבד ,ומשמע
דהכי ס"ל להלכה דרק בבית כזה יש

לו
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לאסור הא לאו הכי שרי ,דאין כל גוף

והעצים מטמאים ,דאי לאו שהבית עצמו

הבית נעשה תשמיש ע"ז וכדעת הב"ח.

נעבד והוי גופיה ע"ז לא היה מטמא .ע"כ.

והגם שהש"ך )שם( כתב לפרש דברי רש"י,

ולפי הנראה מדבריו דדוקא ע"ז עצמה הוא

דמ"ש שהבית עצמו נעבד אין כוונתו כמו

דאמרינן דמטמא ,אבל המשמשין אינם

שהבין הב"ח ,אלא רצה לומר משום דקתני

מטמאין ,ולהכי הוצרך רש"י לומר דמיירי

בסיפא אבניו ועציו ואפרה מטמאין כשרץ

בנעבד ולא משום משמשי ע"ז נגעו בה.

דאינו מטמא במשא ,ורבי עקיבא אומר

ואחר המחילה רבה אין ספק דאישתמיט

כנדה דמטמא במשא ,ואי לא היה הבית

מיניה סוגיא דר"פ רבי עקיבא דמפורש שם

עצמו נעבד אלא הוי משמשי אליל ,לא הוי

דלכ"ע איכא טומאה במשמשיה ,וכן פסקו

אמר ר"ע כנדה .ע"כ .וכ"כ לפרש להדיא

הפוסקים .עכ"ד .ועלינו למשכוני נפשין

הריטב"א בשבת )דף פב ע"א( וז"ל ,מי

שלא לעשות לאותו גדול שוכח דברי

שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ,פירוש

התלמוד ח"ו .ולחומר הקושיא נראה דכונת

שהכותל עצמו נעבד ,דאי לא היכי קתני

מהר"ם מלובלין כדברי הראשונים הנזכרים

רבי עקיבא שמטמאין כנדה ,דהא במשמשי

וכמו שפירש הש"ך בדברי רש"י ,דאם

ע"ז לא פליגי שאין מטמאין אלא כשרץ,

הבית לא נעבד בעצמו לא הוה פליג רבי

אלא ודאי כדאמרן .וכן פירשוה בירושלמי

עקיבא דטמאה כנדה .ויותר נראה לומר

שבת )פ"ט ה"א( ובע"ז )פ"ג ה"ו( .ע"כ .וכ"כ

דס"ל כהב"ח דהבית אינו נקרא משמשיה,

המאירי בשבת )דף פב ע"א( ,ובעבודה זרה

וכדעת הגרי"צ אלחנן שפירש כן בדעת

)דף מז ע"א( .מ"מ נראה מדברי הבית יוסף

רש"י הרמב"ם והשו"ע וכאמור .ולפי זה

דלא נחת לכל הני מילי ולא זכר מדברי

מהר"ם

אשכחינן

מלובלין כן .ודו"ק.

הראשונים הנ"ל ,דס"ל בפשיטות דאיירי
בבית שהוא עצמו נעבד והא לאו הכי שרי,
ולדברי הרב עין יצחק אתי שפיר ,דבזה
רש"י והשו"ע לשיטתם ,דבית אינו אלא
תשמיש דתשמיש ושרי.
וראיתי לרבי שמואל סורנגה

מרגניתא

דגם

דעת

עוד יש לפרש דברי מהר"ם מלובלין
כדברי רבינו יהונתן על הרי"ף
בעבודה זרה )דף יט ע"ב מדפי הרי"ף(,
שפירש דלכך יש לומר דהבית עצמו נעבד,

)מחשובי חכמי

דאי הוה בית שמטמינין בו לע"ז ,ההיא

ירושלים ,ובשנת תקי"ח כיהן כראש

אינו נאסר אלא בעוד שע"ז בתוכו .ע"כ.

ישיבת אברהם מיוחס( בספרו פרשת הכסף

וכ"כ המאירי בשבת )דף פב ע"א( ,דאם אין

)הלכות עבודה זרה פרק ח ה"ה( שכתב לתמוה

הבית עצמו נעבד ,אף על פי שייחדו

)דף מז ע"א(

לעבודת אלילים שהכניס בתוכה מותר

בשיטתו ,שכתב שם במתניתין דמי שהיה

הבית בהנאה אחר שהוציאם ,ואין טומאה

ביתו סמוך כו' וז"ל ,ברש"י ד"ה מי שהיה

באבניו

שנינו

כו' והבית עמו נעבד ,נ"ל דהכריחו לפרש

שמטמאים ומשמע שנאסרו .ולזה כיון

כן משום דקתני במתני' בתר הכי שהאבנים

המהר"ם מלובלין במ"ש דאי לאו שהבית

ע"ד מהר"ם מלובלין בע"ז

ועציו

ועפריו,

והכא
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לז

עצמו נעבד והוי גופיה ע"ז לא היה

והגאון שואל ומשיב קמא )ח"ג סי' עב(,
כתב להשיב ע"ז ,דאין ראיה

נאסר

מדברי התוספות שיהיה אסור ,רק כוונתם

)יו"ד

מקומות

מטמא ,דמאחר שנפלו האבנים כלפיהם
כיצא

הוה

הע"ז

ואינו

משם,

וכדאיתא בע"ז )דף מז ע"ב( ובשו"ע

לומר

שקשה

לומר

שאותם

סימן קמה סעיף ג( .ויל"ע .ואכמ"ל.

מטונפים יבטיח הכתוב שיהיו בית ה'

אתה הראת לדעת דהוה פלוגתא דרבוותא
קדמאי ובתראי אם בית שנתנו בו

לרבים ,שזה הוא גנאי ,דאטו לא יוכל
להיות בתי מדרשות במקומות כשרים .אך

ע"ז אי הוי כתשמישי ע"ז .והתבאר שדעת

באמת לפע"ד לולא דברי התוס' י"ל

והרשב"א

דאדרבה כיון שלעתיד לבא יקויים מ"ש

והשו"ע ומהר"ם מלובלין והב"ח והגאון

"כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה

רבי יצחק אלחנן ,כולהו ס"ל דהוי תשמיש

לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד"

דתשמיש ,וכשהוציא את הע"ז משם קיל

)צפניה ג ,ט( ,ויהפכו כל בתי ע"ז לבתי

טפי כמבואר לעיל .וכל הני רבוותא הם

מדרשות ,וכמ"ש הרמב"ם במורה נבוכים

בצירוף לדעת הכנה"ג והמג"א דמייתי

לענין הקרבנות שהדברים לא יתרפאו רק

לתשובת הרא"ם שהתיר בזה.

בהפכן )עין מורה נבוכים ח"ג פרק מו( ,לפיכך

רש"י

והרמב"ן

והרמב"ם

ו( ויש להעיר מדברי התוס' מגילה
ע"א ד"ה טראטריות( ע"ד הגמרא שם,

)דף ו

"והיה כאלוף ביהודה" )זכריה ט ,ז( ,אלו
טראטריות וקרקסיאות שבאדום שעתידים

הבטיח כאן שכל כך יעקר שם ע"ז עד
שאפי' בבתי ע"ז יעבדו לשם ה' .עכ"ד.
וכ"כ לדחות בשו"ת הרי בשמים

)ח"א סימן

נב( ,ע"ש .והמעיין הישר בדברי השואל

שרי יהודה ללמד בהן תורה לרבים ,וכתבו

ומשיב יחזו פנימו דלדבריו גם בבתי ע"ז

התוס' ,יש מפרשים שהם בתי עבודה זרה,

אין לחוש להופכם לבתי כנסיות ובתי

חרפה,

מדרשות קבועים .אלא שבסוף תשובתו

וקרקסיאות ר"ל בית הכסא בלשון ערב,

הדר תבריה לגזיזיה ,וכתב בנידונו שם

וקשה לומר שאותם מקומות מטונפים

שרצו להפוך כנסיית נוצרים פרוטסטנטים

יכולים ללמוד שם תורה ,אלא ודאי

לבית כנסת קבוע ,דכיון שאין שום דמות

לשממה יהיו במהרה בימינו ,אלא ר"ל

וצלם של ע"ז מותר לעשותו בית המדרש,

בתים שמתאספים שם לוועד של עובדי

ולדעתי מצוה היא לקדש שם שמים ,ומותר

ע"ז .ע"כ .ומשמע מדבריהם שאילו היו

גם לעשותו בית כנסת ובית מדרש קבועים.

בתי ע"ז ממש אין להפכם לבתי כנסת

עכ"ד .וקצ"ע מה שנסוג הרב שואל ומשיב

הרא"ם

אחור ותלה היתרו במה שאין שום דמות

והכנה"ג והמג"א יש להעיר כן ,וכבר העיר

וצלם ,דלדבריו אפילו אם הכניסו שם ע"ז

כן הדגול מרבבה שם ע"ד המג"א הנ"ל.

אין לאסור ,דדחה הראיה לאסור מדברי

)חאו"ח ס"ס

התוספות .ונראה דלרווחא דמילתא נקט כן,

ומכנה

ולבתי

אותן

מדרש.

תראטריות

וגם

על

לשון

דברי

וכן הקשה בשו"ת חתם סופר
מב( ,ע"ש.

שעל זה היה נידונו ,ולעולם מותר גם בבית
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ע"ז ממש להופכו לבית הכנסת ובית

הגאון שדי חמד ,וכמ"ש להעיר בשו"ת ירך

המדרש קבועים .ועיין לו עוד מש"כ בנדון

יעקב הנזכר בסוף התשובה[ .גם בשו"ת ים

זה )שם סימן עג( לחזק ולאשר פסקו ,וגם שם

הגדול טולדנו )סימן ט( כתב דאין להקשות

נראה דיש מקום להתיר לפי דבריו גם אם

מדברי התוספות על המג"א ,דיש לישב

היתה זו כנסיה המכניסה ע"ז ]וכן נראה

דהתוספות הבינו דהיש מפרשים מפרשי

שהבין בדעתו מרן הראש"ל הגר"ע יוסף

בתי ע"ז שהן עצמן נעבדים ,וכן מוכח

)ח"ז חאו"ח סימן

בתוספות הרא"ש שכתב דאי ע"ז הם וכו'.

זצ"ל ,שבשו"ת יביע אומר

יא אות ב( הביא דברי השואל ומשיב הנ"ל,

ולכן תמהו על זה התוספות .והא דלא

מאי

תירצו התוספות לפרש דברי היש מפרשים

דפשיטא ליה למר שבית עבודה זרה שעבדו

בבתים שהיו בהם ע"ז ,והוצרכו לפרש

שם ע"ז בקבע מותר לעשותו בהכ"נ קבוע,

שהוא בית הוועד שלהם ,משום דקושטא

אף שכ"כ גם בשו"ת כרם שלמה קוטלר

הכי הוא דבתי הועד שלהם הם הבתים

ח"א )סימן ס( ע"ש ,מ"מ אחרונים רבים

ששמים בהם עבודה זרה] .א.ה ובזה סרה

חולקים על זה ואוסרים ,כמבואר באליה

קושית הגאון רבי יואל טיטלבוים זצ"ל,

רבה )סימן קנד ס"ק טו(" .עכ"ד .הרי שנקט

הו"ד בקובץ ישורון )ח"ג תשנ"ז עמוד רי(,

בדבריו בית עבודה זרה שעבדו שם ע"ז.

שכתב לאסור לעשות בית כנסת מכנסייה

ומ"ש בשו"ת יביע אומר שכ"כ בשו"ת

ע"פ דברי התוספות הנ"ל .ע"ש[ .ובכה"ג

כרם שלמה קוטלר ,יגעתי ולא מצאתי

דעבדו את הבתים עצמם גם הרא"ם מודה

תשובה זו בב' החלקים בשו"ת הנ"ל.

דאסור לעשותם בית כנסת .ע"כ .ולדינא גם

והשם יאיר עיני[ .וכדברי השואל ומשיב

העלה להתיר לעשות מהכנסיות בתי כנסת

וכתב

עליו

בזו

הלשון:

"והנה

כתב גם בספר אורחות חיים )סימן קנד סי"א(,

ובתי מדרש ואפילו קבועים מכמה טעמי

)ח"א או"ח סימן

תריצי ,וחד מינייהו שכיום אין מצוי

כ( ,וגם דעת הרב מלמד להועיל נוטה

שהנוצרים עובדים את הצורה של יש"ו

נשאל

ממש או שמשתחוים לש"ו ,וכמו שאמרו

הוב"ד בשו"ת מלמד להועיל
להקל,

והגם

שבלשון

השאלה

מכנסיה פרוטסטנטית ,המעיין בהיתריו

הפוסקים ביו"ד

יראה דלא נחית לזה ,והטעמים שהיקל

כה ובבאה"ט ס"ק יז( לגבי יי"נ ,ע"ש דבריו.

טובים

ונוכחים

גם

לכנסיה

קתולית

)סימן קכט סעיף יא בש"ך ס"ק

ועיין עוד בשו"ת מהר"ם שיק

)חיו"ד סימן

שמכניסים שם ע"ז .ע"ש .וכ"נ דעת הרב

קנג אות ג( .ולפי זה יש לבדוק בכל כנסיה

ירך יעקב ארגואיטי )סימן ג(] .ואם יראה

את עבודתה ,שדתיהם שונות זו מזו .גם

הלומד שמציינים בספרים שכ"כ בשדי

הרב ציץ אליעזר נראה שדעתו נוטה להקל

)מערכת בית כנסת סימן ו(

)חלק יב סימן טו אות ד( ,שכתב לבאר דהטעם

מערכה על זה ,ויבקש את שאהבה נפשו

שהיקל הרא"ם מכיון שקונים או שוכרים

ולא ימצא ,ידוע ידע שזו התשובה אחת

לשנים את הבתים מהעובדי ע"ז ,שמבטלים

מד' תשובות שהושמטו בדפוס מספרי

את מהותם הקודמת וקובעים בהם באופן

חמד בפאת השלחן

אך טוב

לישראל

סימן ג

קבוע ונראה בתי תפלה ,באופן שפנים

משמש

חדשות באו לכאן ,ונשתקע מהם שמם

ואירועים ,וכונתם מתחילה לכך ,ומקום

הקודם ,ולכן הותר בכזאת .עכ"ד.

הע"ז שעובדים אותה היא רק במקום

ז( ובהיותי בזה ראיתי בשו"ת יבי"א
או"ח סימן ז בהוספות ומילואים( שהביא,

)ח"ו

דבשו"ת גידולי טהרה

)בחלק התשובות סימן

לד( ביאר ,שדברי התוס' במגילה
שכתבו

להחמיר,

מיירי

)דף ו ע"א(

בבית

שבנאו

מתחילה לשם ע"ז ,והמג"א שהתיר מיירי
בבית של הדיוט שאח"כ הקצוהו לע"ז,
ע"ש .ובשו"ת ציץ אליעזר

)חלק יב סימן טו

לכמה

וכמה

לט
לכנסים

דברים

התפילה ,ותו לא הוה כבית ע"ז מתחילתו.
ואעיקרא דהאי חילוקא שכתב הגידולי
טהרה העיר בשו"ת מלמד להועיל
או"ח סימן כ( ,דהא מבואר בש"ך

)ח"א

)יו"ד סימן

קמה ס"ק ט( ובט"ז )שם ס"ק ו( דדוקא בבנאו
בית שיהא הבית עצמו נעבד אסור מיד,
אבל אם בנאו לשם תשמיש אינו אסור עד
שישתמש בו .ע"כ .ויש עוד להאריך,
ולקצר אני צריך.

אות ז( כתב שכן דעת הרא"ם בתשובה
הנ"ל ,דאל"כ יש להקשות כעין סתירה

ח( ולא אכחד שראיתי לכמה מרבותינו
האחרונים שנקטו להחמיר בזה .זה

הרא"ם לקנות מקישוטי הכמרים אבנים

יצא ראשונה מ"ש בשו"ת החתם סופר

וקרשים לבנות בית כנסת מהטעם שהוא

)חלק אורח חיים סימן מב( להעיר מדברי

עצמו נעשה גוף המצוה ,ואיך למעלה מזה

התוספות

זה

צידד בפשיטות בהיתר לקנות ולשכור בתי

החמיר .וכבר הבאנו מ"ש ליישב דברי

היוונים והלועזים ולעשות מהם בית כנסת

התוספות ,הבט ימין וראה .ואשר על ידו

אף על פי שמכניסים בתוכם עבודה זרה

השני בשו"ת מהר"ם שיק

דרך קבע ,ובע"כ שהיה סבור הרא"ם לחלק

סימן קנד( ,גריר בתר רבו החתם סופר ונטה

בזה בפשיטות בין בית שבנאו מתחילה

קו להחמיר ,וכתב שם סברא נוספת דיש

לשם הדיוט ורק אח"כ מכניסים לתוכו ע"ז

לאסור ג"כ מצד מצוה הבאה בעבירה,

שאז מותר מכיון שלא הקצו מתחילה הבית

וכבר תפס עליו בשו"ת ים הגדול

לשם כך ,לבין בית שבנאו מתחילה לשם

ודחה דבריו בטוטו"ד .ע"ש .גם ראיתי

ע"ז ,שאזי הוא דאסור מכיון שהקצוהו

בשו"ת שערי צדק פאנט )סימן יב( שכתב

מתחילה לשם ע"ז ,וכמ"ש לחלק בספר

לאסור מטעם דהוי תשמיש ע"ז ,ולדבר

גידולי טהרה .עכ"ד .ואחר המחי"ר אין

מצוה לא מהני ביטול כמ"ש בשו"ע

הכרח לומר דהרא"ם סובר לחילוק זה,

בסימן יא סעיף ח ,ובסימן תקפו סעיף ג( .עכ"ד.

דאפשר לחלק ולומר ,שלקנות מקישוטי

וכבר השבנו על זה שפוסקים רבים ס"ל

הכמרים הא הוי נוי של ע"ז ,אך הקירות

שא"ז אלא תשמיש דתשמיש .ועל שלשה

לכשעצמם אינם נוי הע"ז ,ואינם אלא

ל'ו אשיבנו מ"ש בכף החיים

תשמיש דתשמיש וכאמור .ומ"מ גם לפי זה

פב( לאסור בנ"ד ,ואזיל בתר הא"ר ודעימיה

יש לומר ,דכיום כשבונים הכנסיות ,הבניין

שכתבו דבבית כנסת קבוע לא התיר

בדברי הרא"ם ,דבהמשך תשובתו אסר

במגילה

ומטעם

הנזכר,

)חלק יורה דעה

)סימן ט(

)או"ח

)סימן קנד ס"ק

אך טוב

מ

סימן ג

לישראל

הרא"ם .וכבר הבאנו לעיל מפי ספרים

עליו בשו"ת ציץ אליעזר הנ"ל

ומפי סופרים שזה אינו ,דהרא"ם התיר גם

טו אות יב( ]וראיתי שבשו"ת יביע אומר

בבית כנסת קבוע .ומעתה גם מה שנקט

חאו"ח סימן יא אות ה( הבין בדברי הרב מחזה

בסתמות הגאון הראש"ל הרב יצחק יוסף

אברהם שהתיר גם במרחץ להופכו לבית

)הלכות בית הכנסת סימן קנד

כנסת אם עושה בו שינוי כסיוד וכיור

סעיף כב( וכתב שהסכמת האחרונים שאין

ופתיחת חלונות .ואחר המחי"ר המעיין

)כגון כנסיה של

בדברי הרב מחזה אברהם יראה ,שסתם

נוצרים( שעבדו שם עבודה זרה בקבע לבית

בתשובתו לאסור בזה ,ושלא מועיל שום

כנסת קבוע .עכ"ד .לפי האמור זה אינו,

שינוי ,והשווה דינו לבית ע"ז .וכל היתרו

שדין זה שנוי במחלוקת דרבוותא קדמאי

הוא על בית זונות להופכו לבית כנסת,

ובתראי ,וכיון דהוה מידי דרבנן יש להקל

שלדבריו אינו מאוס בעצם רק מחמת

בזה .וכל שכן בשעת הדחק כזו שאין

עבירה ,משא"כ בבית מרחץ שהוא מאוס

והממשלה

מחמת עצמו בזה לא התיר .וצ"ע .וע"ע

מערימה קשיים רבים .וגם האוסרים נראה

בשו"ת בית יהודה עייאש )או"ח סימן י(,

שלא דיברו בשעת הדחק שכזו .גם הלום

ובשו"ת הרי בשמים )ח"א סימן נב( ,ובשו"ת

ראיתי אחרי רואי לגאב"ד ברודי בשו"ת

נצח יוסף )ח"א סימן י([.

נר"ו בילקוט יוסף

להפוך בית עבודה זרה

בנמצא

לרכוש

בנין

מחזה אברהם שטיינברג

אחר,

)ח"א חאו"ח סימן כז(

שכתב להחמיר להפוך כנסייה לבית כנסת,
דבדבר שנשתמש בו להדיוט אסור לעשות
ממנו לבית הכנסת ,עיין במג"א

)סימן קמז

סק"ה( ,רק ע"י שינוי נוהגין לעשותו ,אך
בבית מחובר גם אם יעשו שינו בכתלים
מ"מ לא הוי שינוי כ"כ שיתעקר שמו.
עכ"ד .ומטע"ז אסר ג"כ להפוך בית מרחץ
לבית כנסת ,וכך מסקנתו .ומ"מ התיר ליקח
עצים ואבנים ולשקע אותם בבנין בית
הכנסת .ודלא כהפמ"ג

)או"ח סימן קנד א"א

ס"ק יז( שאסר בזה.

)חי"ב סימן
)ח"ז

ט( ובאמת במדינת אמריקה הדבר מצוי
שקונים כנסיות והופכים אותם לבתי
כנסת ובתי מדרש ]ואחת הסיבות לכך היא
שיש קשיים שונים של הממשלה שם,
וביודעינו ומכירנו קאמינא שניסינו לפתוח
בית הכנסת ובית מדרש במדינת פלורידה
על ידי ידידנו היקר מזכה הרבים הרב ירון
ראובן שליט"א ,וזמן קצר לאח"מ לא
אישרה הממשלה את המקום מחמת סיבות
שונות ומשונות ,וכשלוקחים כנסייה כבר
יש אישור הממשלה לכך כיון שהוא מקום
'דתי' ולא פלוג בין דת לדת[ .והבט ושא

והנה בהמשך התשובה דן הרב מחזה
אברהם אם מותר להפוך בית זונות

נויארק עמוד  34טור ב( שבשנת  1855למניינם

לבית הכנסת ,והתיר בזה ,ומסתמיך ואזיל

הרב אברהם יוסף אש שהקים את בית

ע"ד המג"א הנ"ל שהתיר בע"ז ,וא"כ כ"ש

המדרש האורתודוקסי הראשון של יוצאי

בעניני זנות דקיל טפי ,הרי שלא דחה

פולין ,קנה עם בני עדתו את בית התפילה

לגמרי דברי המג"א .ועיין במה שהעיר

לנוצרים והפכוהו לבית כנסת .ותופעה זו

עינך למ"ש בספר אוצר ישראל

)חלק ז ערך

אך טוב

לישראל

סימן ג

מא

הפכה לנחלת הכלל בכל רחבי אמריקה,

דאפילו היו עע"ז ממש ואפילו נדון הבית

)ח"א חאו"ח סימן

כתשמישי ע"ז ,הרי כיון שמכרוהו בטלוהו,

מט( ,שנהגו בפה אמריקה לעשות מבית

כמבואר בשו"ע )יו"ד סימן קלט סעיף ב(,

תיפלה שלהם לבית הכנסת כאשר ראיתי

וא"כ מותר בהנאה .אכן אם מאוס לגבוה

ושמעת'י

או לא ,תלוי בפלוגתא ,דלרא"ם שרי

באומרים לי שבכניסה לבית הכנסת בני

ולתוספות במגילה הנ"ל אסור .ולכן היה

ציון במיאמי כתוב בשלט :בניין זה הוא

נראה קצת לאסור אם לא מצדדי היתר

אתר היסטורי החל משנת  .2010במקור

דלאו לע"ז ממש נשתמש הבית ,דב"נ לא

הבניין הזה נבנה בשנת  1962ככנסיה

מצווים על השיתוף ]א.ה א"ך ס"ט :דעת

לותרנית ,ובשנת  1977הפך לבית הכנסת

הנודע ביהודה מה"ת יו"ד סו"ס קמח

בני ציון .ע"כ.

שמצווים על השיתוף .ועיין בשו"ת יביע

ומצאתי שהרב אברהם יוסף אש הנזכר
]שהיה ירא שמים והוביל מחאה

אומר ח"ב יו"ד סימן יא אות ד ואכמ"ל[
וגם לא הכניסו בתוכו ע"ז ממש .אכן בזה

כנגד הנוהג שרווח אז לאפשר לרע-בנים

יש לפקפק ,דמה בכך שלא הכניסו ע"ז,

רפורמים לדרוש ולנאום גם בקהילות

מכל מקום הרי התפללו בו לאליל שלהם,

האורתודוקסיות[ ,קודם שרכש את בניין

והאומר לע"ז אלי אתה והמקבלו לאלוה

וכמ"ש בשו"ת אגרות משה

בהרבה

בתי

כנסיות.

ע"כ.

הכנסייה שלח לאחד מגדולי וגאוני דורו,

אפי' שלא בפניו ג"כ מקרי עובד ע"ז,

רבי יעקב עטלינגר זצ"ל בעל הערוך לנר

כדילפינן בסנהדרין )דף סג ע"א( ,ולכן

שאלה על זה ,והיא לו נדפסה בשו"ת בנין

לכתחלה ודאי יש להחמיר ,אבל לעת

ציון )סימן סג( ,והזכיר שם את שם הרב

הצורך כדאי הרא"מ לסמוך עליו בנדון זה

השואל 'ראש ביהמ"ד הרב מ"ה אברהם

שלא נבנה הבית לכתחלה להיות בית ע"ז

אש נ"י בק"ק נייאיארק'] .ובדיוק באותו

רק להיות בית דירה ולא נקרא שם ע"ז

הזמן שלח אחד מבני קהילתו ,רבי יהודה

עליו ,י"ל דגם להתוספות לא נקרא מאוס.

מיטלמן ,שאלה זו לרב שואל ומשיב

עכ"ד .ועל פיו נהגו היתר בדבר כיון

שהבאנו דבריו לעיל[ .וזה לשון השאלה:

שהיתה שעת הדחק .ובבית כנסת זה

אשר שאל מר נ"י כי נדחקו ראשי ביהמ"ד

שימשו

רבנים

לקנות להם בית לביהמ"ד ,ולא יוכלו

תלמידי חכמים .ואחר פטירת הרא"י אש

להשיג רק בית שנבנה בתחלה לבית דירה

התמנה הרה"ר והיחיד של ניו יורק רבי

ואח"כ קנו אותו כהני האומות שעובדים

יעקב יוסף ,ואחריו הרב שלום אלחנן יפה

ע"ז בשיתוף והתפללו שם לאליל שלהם

שנסמך לרבנות בגיל תשע – עשרה מרבי

איזה שנים ,אבל לא הביאו שם שום תמונת

יצחק אלחנן והנצי"ב ,ואחריו הנהיג את

ע"ז ,ועתה מכרוהו ,אם מותר לעשות בית

הקהילה הרב בנימין פליישר מחבר שו"ת

זו לבית המדרש לתורה ולתפלה? והשיב,

שבי בנימין .ואחרון חביב רבי אפרים

דמצד איסור הנאה ודאי אין חשש בזה

אשרי מחבר שו"ת ממעמקים על מאורעות

אח"כ

בהנהגת

קהילה

אך טוב

מב

לישראל
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השואה .וכולם היו תלמידי חכמים ונבונים

לבית מדרש אם עושה שינוי .ועיין בשו"ת

ונהגו בזה היתר ולא חששו לכלום ,זכר

אבני מלואים )סימן כז( דשינוי הנעבד הוי

צדיקים לברכה .ויש להעיר דעל מ"ש

ספיקא אי שרי לגבוה ,ולגבי בהכ"נ חשיב

להחמיר גם בבית זה שלא היו בו כלל

ספיקא דרבנן ושרי ,וכמ"ש המג"א

עוע"ז אלא רק היו מתפללים בו לאליל

קנג ס"ק מו( .גם בשו"ת ביכורי יעקב זריהן

שלהם ,כבר כתב בשו"ת מהר"ם שיק

)חיו"ד סימן יח( הגם שבתחילה נטה קו

)חיו"ד סימן קנג אות ג( דבבית כזה אע"ג

לחמיר בזה ,סוף דבריו היקל בזה באופן

שאמונתם ע"ז ,אין הבית תשמיש ע"ז

שיעשו

דבריו.

מדינא ,שהרי עבודתם השתחוואה והודאה,

וכדברים האלה כתב בשו"ת אג"מ

וא"צ לזה בית ונעשה גם בחוץ ,ואין

ח"א סימן מט( ,דבתחילה הסתייג מאד ממה

תשמיש הבית אלא לאנשים להצילם מרוח

שרווח באמריקה לקנות כנסיות ולעשות

וגשם אבל לא לע"ז ,ולפי זה בית כזה

מהם בתי כנסת ובתי מדרש ,ומ"מ כתב,

מותר לעשותו לבית כנסת דלא חשיב

שכאשר נחרב פנים הבית ,ואף הכותלים

תשמיש .ומ"מ ראוי לכל בעל נפש להיזהר

הנשארים לא ישאירו כמו שהן שצריכים

מזה .ע"כ .ובשעת הדחק שא"א להיזהר

תקון הרבה ויהיה פנים חדשות לבנין יש

מזה יש להתיר הדבר.

מקום להתיר .והגם שיש לפקפק בזה ,כיון

י( ולכל הדיברות נראה שיש להקל בשופי
כשעושה שינוי בבנין ,דכבר כתב הרב
גידולי תרומה )סימן לד( דהיכא דאיכא שינוי
פקע האיסור מהם ולא הוי אפילו מאוס
למצוה .ע"כ .וסמך ע"ד בשו"ת מלמד
להועיל )ח"א או"ח סימן כ( ]ובח"ב יו"ד סימן
נד

התיר

הרב

מלמד

להועיל

ללמד

תלמידים תורה ומצות בבית שיש בו
צלמים היכא דאין למצוא בית אחר[ .והגם
שלדינא כתב הרב גידולי תרומה שאין
להקל בזה מכיון דהוי דבר שהוא תמוה
לרבים שאין להורות בו היתר ,וכדקי"ל
ביו"ד )סימן רמב סעיף ט( ,ואולם כבר כתב
הש"ך )שם ס"ק יז( דכשמראה הטעם לשואל

שינוי

בקירות.

ע"ש

)סימן

)חאו"ח

שהוא רק איסור דרבנן יש לסמוך שגם זה
נחשב שינוי ,ובפרט שהרבה מקילין בכל
אופן .וגם לא יקדישוהו רק לאחר שיעשו
כל השינויים .עכ"ד .הרי שגם הוא זכר
שהרבה מקילים בזה ,וגם לדעתו בשינוי
גמור יש להתיר.
מסקנא דדינא :המקלים לקנות כנסיות
והופכים אותם לבתי כנסת ובתי
מדרש יש להם על מה שיסמוכו .וכל שכן
אם באותם הכנסיות לא היו צלמים שרבים
מהפוסקים הקלו בזה .ולרווחא דמילתא יש
לשנות ככל האפשר בבנין הזה מבית
ומחוץ ,שלא יעלה ויבא או יזכר ויפקד שם
וצורת הכנסיה שהיתה .והנלע"ד כתבתי.

שרי .ועיין ט"ז )יו"ד סימן צב ס"ק כב( .והגם

וטרם אכלה לדבר ,לך נא ראה למ"ש
בספר אחרי המבול )פרק בתי כנסיות

דבזמננו דאין רבים בני תורה לא שייך דבר

בחורבנם עמוד  107והלאה( ששם סוקר המחבר

זה ,הלא הרב גופיה התיר להפוך בית זונות

ונהפכו

שבשו"ת מחזה אברהם )סימן כז( כתב

כמה

מבתי

הכנסיות

שנשדדו
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לכנסיות ,וברבות השנים הצליחו להציל

אם אפשר להשתמש בהם לבית כנסת ובית

ולהשיב את הגזילה אשר גזלו מאיתנו הני

המדרש ,בשו"ת שבט סופר

עכברי רשיעי מאומות העולם ,ובודאי

הביא לדברי הפמ"ג

שלפי האמור אין כל חשש להתפלל בבתי

סק"ח( שעשה מעשה והתיר ספסלים מבית

כנסיות אלו ,וכל שכן הוא מנידון דידן,

עכו"ם להעמיד בבהכ"נ .וכתב ע"ז דמי

שהורתם ולידתם של בנינים אלו בקדושה,

שרוצה להתיר יש לו אילן גדול לסמוך

ומצוה לגואלם מידם.

עליו ,ומ"מ אם יכול לבטל שלא יקנו

ולגבי שימוש

בספסלים

וכסאות

ושולחנות שהיו בשימוש הכנסיה

)או"ח סימן יב(

)או"ח סימן קנד במשב"ז

הספסלים המחמיר תע"ב ,והמקיל לא
הפסיד .ע"כ.
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כסליו תשע"א ונוסף עליו נופך בעת ההדפסה כסליו תשפ"ב
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כיבוי אור המקרר בשבת על ידי קטן
גדר קטן שלא הגיע לחינוך שאין ב"ד מצווים להפרישו  /חשש דלמא אתי למיסרך
– באקראי אין לחוש לזה  /היתר שתית קטן את כוס הקידוש שעושים בבית הכנסת
למרות שאין שם סעודה  /כיבוי שריפה בשבת או יום הכיפורים על ידי קטן ללא
חשש פיקוח נפש  /היתר תקיעת שופר בשבת לקטן  /גדר 'הרגל' וגדר 'אקראי' /
הרגיל בזיתים ,שיעורו  /איזה קטן שייך להרגילו במצוות?  /עינויי יום הכיפורים
לקטנים  /איסורים דרבנן לקטן שאינו בר חינוך  /הקפדת התורה על איסורי אכילה
יותר משאר איסורים  /קטן שאינו בר הבנה כלל א"צ להפרישו מאיסורים  /נימוקים
וצירופים נוספים להקל בנ"ד  /פתח המקרר בשבת ויש בו אור ,האם מותר לסגור
הדלת? – בהערה  /שכח לכבות האור במקרר ורוצה לפתוח את המקרר בשבת מה
יעשה? – בהערה  /החובה והצורך בזהירות יתירה בהוראות לציבור הרחב – בהערה

שאלה

מעשה אתי לידן שבדרך מקרה נדלק אור המקרר בשבת עצמה ]וכן אם
פתחו את המקרר ומצאו שהאור דולק[ מה אפשר לעשות ביום השבת .וזה
החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( תחילה עלה במחשבה לפני שאפשר
להביא קטן כבן שנה או שנתיים

לקמיה דרבי פדת ,אמר ליה ,זיל דבר טלי

סמוך למתג של האור ,ולהראות לו את

וטליא וליטיילו התם ,דאי משכחי להו

כל הכפתורים ,והוא בסקרנותו ילחץ על

מייתי להו .אלמא קסבר ,קטן אוכל נבלות

הכפתור ויכבה את האור ,דחשיב שפיר

אין ב"ד מצווין להפרישו .ע"ש כוליה

כעושה על דעתו .ולכתחילה עדיף שלא

סוגיא .והכי מסקינן להלכה שקטן האוכל

יהיה הקטן בנו .1וידעתי שיש שיתמהו

נבלות אין ב"ד מצווה להפרישו .וכ"פ

על

הוראה

זו

בכמה

עקולי

ופשורי.

מדרשא ברשות הרבים בשבתא ,אתא

הרמב"ם בידו החזקה

)הלכות שבת פרק יב

ואפרש שיחתי.

הלכה ז ,ושם בפרק כד הלכה יא ,ועוד לו בהלכות

הנה ביבמות )דף קיג ע"ב( איתא ,רב יצחק
בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי

מאכלות אסורות פרק יז הלכה כז ,ובהלכות אבל

פרק ג הלכה יב( .וכן פסק מרן בשולחן ערוך

deed dxepn ieaiky miwqetd znkqdk opihwp 1
`l` xeq` epi`y lfxa ly zlgb ieaik
y"nke ,(fk sirq cly oniq) r"ey oiir ,opaxcn

znkqd oke (hn oniq `"g) liredl cnln z"eya
zexrd d jxk zay) sqei hewlia y"nk miwqetd
.(a ze` dakn zk`ln

אך טוב

סימן ד

לישראל

מה

)אורח חיים סימן שמג סעיף א ,ויורה דעה סימן

ע"א( ,רב משרשיא יהיב ליה פרוטה לתינוק

שעג סעיף א( .ונראה דלכו"ע בקטן שלא

נכרי וזרע ליה כשותא בכרמא .וליתן ליה

הגיע לחינוך אין ב"ד מצויים להפרישו

לתינוק ישראל ,אתי למיסרך .והא גבי

שצריך

זריעת כשותא בכרם לאו מילתא דקביעא

להפרישו ,עיין בשו"ע או"ח שם ברמ"א[.

היא ,ואפילו הכי אמרינן בה דיש לחשוש

והיינו כיון שעושה כן על דעת עצמו.

בתינוק ישראל דלמא אתי למיסרך .עכ"ד.

]דבהגיע

ב(

לחינוך

יש

וזה לשון השו"ע

אומרים

)אורח חיים סימן שמג

סעיף א( ,קטן אוכל נבלות אין ב"ד
מצווין להפרישו ,אבל אביו מצווה לגעור
בו להפרישו )מאיסור דאורייתא( ,ולהאכילו
בידים אסור אפילו דברים שאסורים מדברי
סופרים .וכן אסור להרגילו בחילול שבת
ומועד ,ואפילו בדברים שהם משום שבות.
עכ"ל .ומקורו טהור בדברי הרמב"ם

ולמרות האי פירכא מסיק שם הרשב"א,
שיש לקיים מנהגן של ישראל שהקטן
ישתה בבית הכנסת מכוס הקידוש ,אע"פ
שאין קידוש אלא במקום סעודה ,ולא
עושים סעודה בבית הכנסת.
ואהאי פירכא
משרשיא

דפריך
נראה

הרשב"א
שיש

מרב
ליישב

)הלכות

בפשיטות ,דכיון דהוי מילתא דממון ,איכא

מאכלות אסורות פרק יז הלכה כז( .ומלשון

למיחש טפי דלמא אתי למיסרך ,דממון

הרמב"ם והשו"ע משמע דרק להרגילו

נפשו של אדם מחמדתו

אסור ,אבל באקראי מותר ]ויש לדקדק אי

ע"ב( ויורה בו לקולא יותר משאר דברים.

האיסור שלא להרגילו הוא על כל אדם או

וראיה לזה ממה שמצאנו בגמרא בבבא

רק על אביו ,דומיא דרישא שאביו מצווה

מציעא )דף עה ע"א( ,אמר רב יהודה אמר

לגעור בו ולהפרישו ,ולקמן יתבאר גם פרט

רב ,מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו

זה למעיין בס"ד[ ,והיינו כהטעם המוזכר

ברבית כדי להטעימן טעם רבית .ולאו

בגמרא בשבת )דף קלט ע"א( דילמא אתי

מילתא היא ,משום דאתי למיסרך .הרי

)עיין מכות דף כג

למיסרך ,ובאקראי לא שייך חשש זה.

שגם באיסור ריבית שהוא אינו בכל עת,

)דף קלט ע"ב

אפ"ה חיישינן דלמא אתי למיסרך ,והיינו

עכ"ד .וכ"כ התוספות בשבת

ד"ה וליתן( אומר ר"ת שמותר ליתן לתינוק
לשתות כוס של ברכה כי מיקלע מילה
ביוה"כ ,ולא חיישינן דילמא אתי למיסרך,
כיון שאין זה מנהג בקבוע .ע"כ .וכ"כ
התוספות בעירובין
בשם

רבנו

)דף מ ע"ב ד"ה דלמא(

שמואל,

וכ"כ

בעירובין )שם ד"ה אתי( ,ובתשובה

הרשב"א
)ח"א סימן

לז וסימן שכג(.
איברא ,דהרשב"א בתשובות שם הקשה
ע"ז מהא דאיתא בשבת )דף קלט

טעמא דהוי מידי דממון דאיכא למיחש
ביה טפי דלמא אתי למיסרך .וע"ע בשו"ת
להורות נתן )חלק ו סימן כא אות יב( מ"ש
לפלפל בדברי הרשב"א בזה .וי"ל ע"ד.
ואכמ"ל .ומ"מ חזינן דאפילו באקראי כזה
שהוא כל זמן שלא מצויים אורחים בבית
הכנסת חשיב אקראי ,ואין לחוש דלמא
אתי לסרוכי .ומהשתא דון מיניה ואוקי
באתרין לנ"ד ,דבכל איסור דרבנן לקטן,
כשעושה כן באקראי ליכא למיחש דאתי

אך טוב
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למסרך ,ומותר ליתן לו לעשותו .וכ"כ

הבחנה לקטן ואין שום גרעון לחינוך שלו,

)חיו"ד סימן סב

שכשיגדל יכריע שמה שכיבה בקטנותו

ד"ה והדרינן( דבכל גווני דבקטן דליכא

היה בזה צד פיקוח נפש ,ממילא לא יתרגל

למיחש משום דאתי למסרך ,מתירין ע"י

בזה ולכן מותר .עכ"ד .וכ"כ הגאון הנצי"ב

קטן בדרבנן .וכ"נ דעת הרב השואל

זצ"ל בשו"ת משיב דבר

בשו"ת בית אפרים מרגליות

א( בדעת הרמב"ם והשו"ע.

בשו"ת רבי עקיבא איגר קמא )סימן טו(,
הוא

הרב

רבי

ישראל

אב"ד

)חלק ב סימן ל אות

דק"ק

אלא שראיתי לגאון עוזינו מרן הראש"ל
הרה"ג רבי עובדיה יוסף זצ"ל

דברי הרב השואל ,כבר תמה על דבריו

בספרו לוית חן )עמוד רנ( שהשיג ע"ד

)חלק א סימן יא ד"ה

הריטב"א

חאדזיטש .והגם שכתב הגרע"א שם לדחות
בשו"ת פרי יצחק בלזר

האחרונים

הנזכרים,

מדברי

ולפ"ז( וישב דברי הרב השואל .ע"ש .וכ"נ

ביבמות )דף קיד ע"ב ד"ה והא דאמרינן( שכתב

מדברי הגאון רבי אברהם שטיינברג אב"ד

וז"ל ,ומ"מ הדבר נראה אמת לעצמו שאין

ברודי בשו"ת מחזה אברהם )ח"א סימן נו(.

להאכיל בידים אפילו לקטן שלא הגיע

וכ"כ בשו"ת יד מאיר פריש )סו"ס יב( ,שגם

לחנוך איסורים של דבריהם ,ולא משום

הרמב"ם והשו"ע ס"ל שבאיסור שבת

דילמא אתו למסרך ,אלא טעמא דמילתא

מותר מן הדין למספי ליה בידים איסור

שלא להקל באיסורין דרבנן .וכן עיקר.
הר"ם.2

ע"כ .וכתב ע"ז הרב לוית חן

שבות ,ורק שאסור להרגילו משום דילמא

מ"ר

אתי למיסרך שיעשה כן בגודלו .עכ"ד.

דלפי דברי הריטב"א הללו אין לחלק בזה

וממילא כל היכא דליכא למיחש שרי .וכ"נ

בין דבר שהוא קבוע לדבר שבא באקראי.

עולה ומתבאר ממ"ש הגאון בעל אשל

ושם חשש לדברי הריטב"א הללו טובא.

אברהם מבוטשאטש )או"ח סימן שמג סעיף א(,

]ואולי משום שסבר שכן דעת הרמב"ם,

שהתיר לומר לקטן שאין אביו שם ואפילו

ועיין בהערה[.

שהוא בגיל חינוך לכבות שריפה ביוהכ"פ,
וטעמו ונימוקו עימו ,דכיון שכל האיסור

ואמרתי אחכמה
רחוקה

הוא לבא להרגילו ,כאן בעת השריפה

הרמב"ם ברור מללו דרק להרגילם אסור,

בכיבוי

וגם מרן השו"ע החרה החזיק אחריו ,ולא

שריפה בחשש פיקוח נפש ,ובזה אין

בכדי כתבו לשון להרגילו .ועין בספר

,`"ahixd ixac wzr wicv xkfpd og ziela dpd 2
oeyln hehivd seqa epeyla my azke
dpde .k"r .m"anxd zrck xwir oke ,`"ahixd
xwir oke `l` ,efk oeyl oi` epiptly `"ahixa
,eakyn zxtk ipixd iax ixen eyexite .m"xd x"n
`"ahixa l"end axd x`iay enke ,d"`xdl ezpeke
aezky mbde ,*130 dxrd wew axd cqen z`ved

.`ed `ed xteq zerhy xnel jixv n"kd `le m"xd
`"r an sc) zenaia sqei iwenipay ,ok `edy rcze
`"ahixdn dl`d mixacd z` `iad (s"ixd itcn
lecbd oe`bd epcici df lr cnr xake .eax mya
` wlg) ft zxhr z"eya `"hily igiaf qgpt iax

שפעמים

וגם

גדולים

מותרים

בדברי

קודשו

ממני,

שהרי

והיא
שפתי

`l` d"c c dxrd a oniq zexrd ,drc dxei - a jxk

.y"r .(f"tlc
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מלאכת שלמה חכים על הרמב"ם )שם(.

וז"ל :התינוקות שלא הגיעו לחנוך אין

וכ"נ מדברי הגאון הרוגטושבי זצ"ל בספר

מעכבין אותן מלתקוע בשבת שאינה יום

צפנת פענח על הרמב"ם )שם( ששקיל וטרי

טוב של ראש השנה כדי שילמדו ,ומותר

בלשון הרמב"ם שנקט לשון זו 'להרגילו'.

לגדול להתעסק עמהן כדי ללמדן ביום

וכ"נ מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א

טוב ,בין קטן שהגיע לחינוך בין קטן שלא

בחיבורו קרית מלך על הרמב"ם )שם( ,שעל

הגיע לחינוך ,שהתקיעה אין איסורה אלא

לשון הרמב"ם 'להרגילו' כתב ,עיין עירובין

משום שבות .עכ"ד .והקשה בספר בכורי

)דף מ ע"ב( דילמא אתי למסרך .ובזה פשוט

יאה הייזלר )סימן ח עמוד מז( דמהי נתינת

שאין לומר אילו היה רואה מרן השו"ע

הטעם שהתקיעה אין איסורה אלא משום

דברי הריטב"א היה חוזר בו ,שהרי ס"ת

שבות ,הלא לדעת הרמב"ם גם איסור

גביה הוא רבנו הרמב"ם שכתב להדיא

דרבנן אסור להרגיל את הקטן? עכ"ד .ולפי

שאסור 'להרגילו' ,ודרכו של מרן השו"ע

האמור ניחא ,שכל האיסור למספי ליה

ללכת אחריו כידוע .ואם כן יש מקום

לקטן איסור דרבנן הוא משום שלא ירגיל

לדברי האחרונים הנזכרים דכל שהוא

עצמו בזה ,אך כאן שאינו אלא בדרך

באקראי אין לחוש למעשה הקטן .וכ"כ

אקראי ,שכן לא תוקעים סתם להנאתן בכל

)סימן שמג

עת ובכל שעה ,אלא כדי שילמדו ,והוא

סעיף ו וסעיף ח( ,דכל שהוא באקראי בעלמא

סמוך לזמן ראש השנה ,ממילא כל זה

מקילים על ידי קטן לצורך מצוה .וכן היקל

בכלל אקראי שלא מרגילים אותו בזה.

הגאון רבנו זלמן בשו"ע שלו

בזה הגרצ"פ פרנק זצ"ל בהרר"י בשד"ה
)או"ח סימן קנא הערה  (3ובשו"ת באר משה
)ח"ז קונטרס אלקטריק סימן ח( ,והוב"ד בספר
ילקוט יוסף )סימן שז הערה מג( ,והשיג מדברי
מור אביו הנזכרים בלוית חן שלדעת
הריטב"א זה אינו ,וממילא אין להקל לומר
לקטן לעשות אפילו איסור דרבנן באקראי.
ולפי האמור גם עליו תעבור כוס התימ'ה
הנ"ל,

דנראה

שהשו"ע

אזיל

כשיטת

הרמב"ם ,שלא חשש לזה אלא במקום שיש
חשש שיתרגל ,ולא באקראי] .ועיין לקמן
אות ט דחיה נוספת על הראיה מדברי
הריטב"א ומשם בארה[.

ד( ובגדר אקראי כבר הוכחנו לעיל
ב( מהא דנותנין לקטן לשתות היין
)אות

בקידוש בבית הכנסת שמחשבים את זה
לאקראי ,כיון שיש פעמים שמצויים שם
אורחים הסועדים במקום ,הא קמן שאפילו
בדבר שמצוי אלא שאינו תמידי אין זה
בגדר 'להרגילו' וחשיב אקראי .ולך נא
ראה

בקונטרס

זכרון

למרן

הגר"ח

קנייבסקי שליט"א )ח"ב עמוד ט אות יא(,
והוא מחובר לטהור לספרו שיח השדה
)חלק א( ,שעמד לבאר מ"ש חז"ל בהוריות
)דף יג ע"ב( דהרגיל בזיתים משכח תלמודו,
דהיינו אחת לשלשים יום ,וכמו שאמרו

ג( והנה אם כנים אנו בזה ,יבוארו עוד
דברי הרמב"ם )הלכות שופר פרק ב הלכה

)דף מ ע"א( .ע"ש דבריו .וכ"נ להוכיח עוד

ז( שכתב לגבי תקיעת שופר לקטן בשבת

ממה שאמרו בראש השנה

בגמרא הרגיל בעדשים אחת לשלושים יום
)דף לה ע"א(
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שאני רב יהודה ,כיון דמתלתין יומין

דבריו[ .וכ"נ מדברי הרב מחנה אפרים

לתלתין יומין הוה מצלי  -כפרקים דמי.

)הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה כז( שנקט

ע"כ .ומשמע דפעם בל' יום חשיב לפרקים

כן בדעת הרמב"ם .והוסיף שכ"כ הבית

ולא רגיל .ויל"ע.

יוסף )או"ח סימן תריא סעיף א( שלדעת הטור

ה( נתנה ראש ונשובה למה שדקדקנו
בלשון הרמב"ם והשו"ע שרק להרגילו

שכתב לגבי צום יום כיפור ,כשם שמחנכין
אותם באכילה כך מחנכים אותם ברחיצה

לקטן אסור .ועלה במחשבה לפני דהדבר

וסיכה אתי שפיר טפי ,דההיא דהתינוקות

נמי מיתלא תלי וקאי ,אם דברי הרמב"ם

מותרים בכולם בשלא הגיע לחינוך ,וההיא

והשו"ע איירו על קטן שהוא בר חינוך או

דלהזהיר גדולים על הקטנים בשהגיע

אפילו שהוא לא בר חינוך ,שממה שכתבו

לחינוך .עכ"ד .ושנה דבריו בכסף משנה

הלשון 'שלא להרגילו' ופירשנו שהטעם

)הלכות שביתת עשור פרק א סוף הלכה ה( .וכ"כ

הוא משום דאתי למיסרך ,משמע שרק

בשו"ת שמחת יהודה להגאון רבי חיים

בקטן המבין קצת שהוא כבן שש או שבע

יהודה אליעזר משלוניקי זצ"ל )ריש סימן יג(,

שהוא בר חינוך יש לחוש לזה ,אבל בקטן

ושם )דף יז ע"ג ד"ה הן אמת( תמה על הראנ"ח

שאינו בר חינוך ,כיון שלא שייך בו האי

שלא הוכיח להדיא מדברי הב"י הנזכרים.

טעמא של להרגילו יהיה מותר לספות לו

ואיברא דהרב מרכבת המשנה אלפנדרי על

איסורי דרבנן בידיים ,ואין לחוש לזה .וכן

הרמב"ם שם

)הלכות שביתת עשור פרק א הלכה

)סימן קיב(

ה( הביא שהרב מהר"י כהן תמה ע"ד הרב

שכתב בדעת הרמב"ם ,שלקטן שלא הגיע

כסף משנה הנזכר ,דהלא גם אם לא הגיעו

לחינוך מותר לספות איסורי דרבנן ,ומה

לחנוך אסורים לגדולים להחטיאם בידים.

בקודש חזיתי בשו"ת הראנ"ח

שכתב הרמב"ם ז"ל

)הלכות מאכלות אסורות

עכ"ד .וכן הקשה הפר"ח

)סימן תריא סעיף א

פרק יז הלכה כז( דלהאכילו בידים אסור

ד"ה גם( על תירוץ הבית יוסף הנזכר.

אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים ,אין

ולהאמור לק"מ ,דדעת הרמב"ם והב"י

דברי הרב ז"ל אלא בקטן שהגיע לחנוך.

דקטנים שלא הגיעו לחינוך מותר לספות

)יורה דעה סי'

להם איסור דרבנן בידים .וכ"כ הגאון רבי

פא הגהב"י אות נה( שהכריע דמותר להאכיל

דוד מאיר פריש אבד"ק ברז'אן בשו"ת יד

דמדברי

מאיר )מהדו"ק חלק ראשון סימן יב ד"ה ועכ"פ(.

הרמב"ם מוכח שאסור ,ומה שלא נחת

וכן כתב הגאון רבי עוזיאל מייזליש זצ"ל

לחלק דדברי הרמב"ם איירי בקטן שהוא

בספרו מנורה הטהורה

בר חינוך ,והוא התיר בקטן שאינו בר

ד"ה אלא( שבתינוק שלא הגיע לחינוך גם

חינוך ,דלדעתו גם לקטן שהוא בר חינוך

הרמב"ם והשו"ע מודים דספינן ליה איסור

מותר למיספי לו איסור דרבנן בידים ,ע"ש

דרבנן בידים.3

עכ"ד] .ועיין בכנסת הגדולה
קטן

rce 3

איסורים

דרבנן.

והעיר

q"eq cly oniq g"e`) i"ad azk dfn dlecbc

egipdl xzen eia` c"r dyr epi`y ohwc (dk

)סימן שמג דף קסא ע"ב

.(f"d ai wxt zay zekld) m"anxd azk okye ,zeakl
`lc ,c"r dnz c"eqa l"pd mixt` dpgn axde
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ואמנם ראיתי להרב בית חדש
סימן שמג ד"ה ולפע"ד( שכתב ,דבכל

איסורי שבות ,אמרינן דמסתמא עושה על

מקום שכתב הרמב"ם דאין בית דין מצווין

דעת עצמו ואין מוחין בידו .עכ"ד.

להפרישו מיירי בסתם קטן שלא הגיע

ו( אלא שנסוגתי אחור בהביטי לדברי
מורנו ורבנו מרן הראש"ל הרה"ג רבי

)הלכות מאכלות אסורות פי"ז הכ"ח( דאף על פי

עובדיה יוסף זצ"ל בספרו לוית חן

דאין בית דין מצווין על הקטן להפרישו

רמב( שרוח אחרת היתה עימו ,וכתב לדחות

מאיסור דאורייתא בשעשה מעצמו ,מצוה

דברי האחרונים הנזכרים מדברי הרשב"א

על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו

ביבמות )דף קיד ע"א סוד"ה ומיהו( דמוכח

בקדושה שנאמר "חנוך לנער על פי דרכו

דס"ל בדעת הרמב"ם דאין לחלק בין פחות

וגו'" )משלי כב ,ו( ,והא ודאי אפילו בקטן

מגיל חינוך ליותר ,ואסור תמיד למיספי

)אורח חיים

לחינוך ,וכך נראה קצת מבואר ממ"ש

לדינא דקטן שלא הגיע לחינוך שעושה

בן ד' וה' מצוה לגעור בו להפרישו מטעם

ליה בידים גם איסור

הכתוב "חנוך לנער" .עכ"ד .ומיהו הדר

בשו"ת שמחת יהודה משלוניקי

תבריה לגזיזיה וכתב )שם ד"ה ותדע( בדעת

יז ע"ג ד"ה הן אמת( עכ"ד .גם הרב מעשה

הרמב"ם )פכ"ד מהלכות שבת הי"א( ,דבאיסור

רוקח )בהלכות מאכלות אסורות שם( כתב לדייק

דרבנן אפילו בהגיע לחינוך אם הניחו אביו

דמדכתב הרמב"ם לפי שאינו בן דעת

ולא מחה בו מניחים אותו .ע"ש .ועיין

משמע דבקטן שאינו בר חינוך איירי .וכ"כ

בערוך השלחן )סימן שמג סעיף ו( שתמה

הגאון חקרי לב

ע"ד .ויש ליישב .ולפי האמור כל שכן

ואחר( ,והשיג ע"ד הראנ"ח והכנה"ג הנ"ל.

בקטן שאינו בר חינוך שעושה ע"ד עצמו

ז( והנה הרשב"א שם בסוף דבריו כתב
וז"ל ,אבל הרמב"ם ז"ל כתב בסוף

ערוך השלחן )סימן שמג סעיף ח( דהעיקר

הלכות מאכלות אסורות שאפילו בשבות

`eia` la` eyixtdl mieevn c"a oi`y `l` opixn
iptl daygna dlr dligzae .c"kr .eyixtdl deevn
okle ,jepig xa epi`y ohwa ixii` i"ad ixacc yxtl
deevn eia` oi` ,eia` zrc lr dyer `lyk
i"ad zrcc ztqep di`x `ki` `zydne ,eyixtdl
`l eia` mb opaxc ixeqi`a jepig xa epi`y ohwc
ekpgl deevn eia`y m"anxd y"ne ,eyixtdl deevn
i"aac x"ey .r"lie .jepig xa `edy ohwa epiid
zekld) m"anxd c"r `icdl azk (bny q"eq) onwl
deevnd eia`l c"a oia biltnc (g"kd f"it `"k`n
jepigl ribdac ,`ed inp jepigl ribdac ,eyixtdl
`ekpgl deevn `edy myk eyixtdl deevn eia
.c"kr .eyixtdl mieevn oi` c"a la` ,r"evna
mieevn c"a oi` jepig xa `edy ohwa mby `vnp

my) dipin lirl m"anxd azky dn dzrne .eyixtdl

איסורים דרבנן ,שמניחין אותו .וכ"כ הרב

דרבנן.4

)עמוד

ושכ"כ

)סימן יג דף

)או"ח סימן סט דף קכג ע"ג ד"ה

e` ,zexeq` zelk`nn cg` lk`y ohwc (fk dkld
eilr oieevn oic zia oi` zaya dk`ln dyry
ribdy ehwa epiid ,zrc oa epi`y itl eyixtdl
oke azky m"anxd ixac seq mb `linne ,jepigl
`mixaca elit`e crene zay leliga elibxdl xeq
,jepig xa `edy ohwa ixii` inp ,zeay meyn ody
ixii` ohw eze`a gk dklde fk dklde .`yixc `inec
.w"ece .jepigl ribdy
,minkgd eyxit `l `"ayxd ixacn di`xd z`e 4
ixaca mzpad lr `aeh mipnf onf izrbie
zei`x `l j` ,zei`x inecnc iz`vne ,`"ayxd
oicl m`e lawp `id dlaw m`e ,zerxkene zegxken
.jixv ip` xvwle jix`dl ip` dvexe .daeyz yi

אך טוב

נ
דרבנן

אסור

להאכילו

לישראל

סימן ד
עכ"ל.

ידוע שיעשה בהם מלאכה .עכ"ד] .והגם

בידים.

ומתוכן כל דבריו שם משמע שהבין בדעת

שרבנו זלמן פסק לעיל מיניה שם בסעיף

הרמב"ם דגם בקטן דלאו בר חינוך איירי.

ה את דברי הרמב"ם שאסור להרגילו

והרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות הנ"ל

בחילול

בדברים

שבת

ומועד

משום

אפילו

שבות,

אעפ"כ

פסק

בלשונו הזהב כתב ,אבל להאכילו בידים

האסורים

אסור ,ואפילו דברים שאיסורן מדברי

ששאר חפצים מותר ליתן לתינוק אפילו

סופרים .וכן אסור להרגילו בחילול שבת

אם יודע שיעשה בהם מלאכה ,דבמידי

ומועד ואפילו בדברים שהן משום שבות.

דלאו אכילה עיקר הקפידא היא להרגילו,

עכ"ד .והמעיין יראה שבאכילת איסור

וכשנותן לו חפץ הגם שיכול לעשות בהם

אסור,

מלאכה וגם ידוע שיעשה בהם מלאכה לא

ומשמע שאפילו אם לא מרגילו אלא

חשיב שהרגילו ,דהקטן עשה ע"ד עצמו[.

דרבנן

כתב,

שלהאכילו

בידים

מאכילו באקראי אסור .ובשאר איסורים

ועיין בשו"ת יביע אומר

נקט הלשון 'אסור להרגילו' ,ועל ההרגל

נב אות ד( מ"ש בזה בשם הפוסקים .וכ"כ

קפדינן .והיינו טעמא דבמידי דאכילה

בשו"ת משיב דבר

ילפינן ליה מקרא להדיא ,וכדאיתא בגמרא

בדברי הרמב"ם והשו"ע הללו שהחמירו

ביבמות )דף קיד ע"א( "לא תאכלום כי שקץ

באיסור אכילה יותר מבשאר איסורין.

הם" )ויקרא יא ,מב( ,לא תאכילום ,להזהיר

וכ"כ הגאון רבי אליעזר גורדון בתשובות

הגדולים על הקטנים .ומשא"כ בשאר
איסורים .ולכן גבי שאר איסורים נקט
הרמב"ם לשון להרגילו והוא דוקא במי
ששייך להרגילו ,שהוא בר חינוך וכאמור.
וכ"כ הגאון רבנו זלמן בשו"ע שלו

)או"ח

סימן שמג סעיף י( דכל האיסור למיספי
לקטן

בידים

היינו

באיסורי

מאכלות,

ואפילו הוא איסור שהזמן גורם ,אבל

)חלק ז חאו"ח סימן

)חלק ב סימן ל אות א(

רבי אליעזר

)חלק ב בחלק החידושים על הש"ס

נדרים

לרמב"ם

מסכת

דף

לז

ע"א(

דגם

והשו"ע דס"ל דאף באיסור דרבנן אסור
להאכיל קטנים ,היינו דוקא בהנך איסורים
דאילו היו מן התורה היה עובר עליהם
משום לאו דלא תאכילום ,דכל דתקון
רבנן כעין דאוריתא תקון .עכ"ד .5הא קמן
דרק במידי דאכילה קפדינן.

מותר ליתן לתינוק בשבת חפצים שיכול

ח( ומעתה יש לומר דגם מה שהבאנו
לעיל בשם הריטב"א שלא להקל

oniq miig gxe`) sqei ziaa y"nn c"r xirdl

zxaq efc `xai`e .dyr ixeqi`a `le ,opictw
i"ade (n ze` g dkld hk wxt zay zeklda) n"dbdd
opaxc xeqi` mbc c"nl oekp f"`c eixac lr xird
`dil riny `lc rnyne ,micia ohwl itqinl xeq
oe`bd zxiwga r"re .`welig i`d l"q `l xnelk
rnyn n"ne .dipin oece (gq oniq g"e`) al ixwg
.ith opictw dlik`c icinay

לעשות בהם מלאכה לעצמו .ואפילו אם

yie 5

ixacl xirdl azky dna (ycwnde d"c hqx
,opaxc mixeqi` mb ohwl itqinl xeq`c mixne`d
b"r` zqpkd ziaa yeciw zezyl ohwl mipzep j`id
.mipte` 'aa ayiiy dn y"re .dcerq mewn epi`c
wxy azkc ,n"wl `d l"vf oecxeb `"xbd ixacle
melik`z `lc e`l` `ziixe`cn mixaery xeqi`a
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באיסורים דרבנן אפשר דדוקא במידי

ערוך שלו )אורח חיים סימן שמג סעיף ג(,

דאכילה קפיד ,שהרי כתב וז"ל ,ומ"מ

שהחינוך בלא תעשה בין של תורה בין של

הדבר נראה אמת לעצמו שאין 'להאכיל'

דבריהם הוא בכל תינוק שהוא בר הבנה

בידים אפילו לקטן שלא הגיע לחנוך

שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות או

איסורים של דבריהם ,ולא משום דילמא

לאכול ,אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל

אתו למסרך וכו' ,אלא טעמא דמילתא שלא

אין אביו מצווה למנעו בעל כרחו מלאכול

להקל באיסורין דרבנן .עכ"ל .נמצאת למד

מאכלות אסורות או מלחלל שבת אפילו

דבשאר איסורים דרבנן אחרים יש להקל,

באיסור של תורה ,כיון שאינו מבין כלל

והטעם דדוקא באיסורי אכילה שהוזהרנו

הענין מה שמונעו ומפרישו .עכ"ד .וכ"נ

מן התורה עליהם יש להקפיד גם כן

מדברי

בוטשאטש

באיסורים דרבנן משום האי טעמא שאין

)מהדו"ת או"ח סימן שמג סעיף א( שכתב ,דבמה

להקל באיסורין דרבנן דאכילה ,שהרי

שלפי אומדנא ברורה אין בזה תועלת

יכולים להגיע ממנו ולהיכשל גם כן

בחינוך הקטנים לפי שנותיהם ולפי קוצר

באיסורי תורה ]וכגון מי שיאכיל את בנו

הבנתם ולפי סגנון המאורע ,וגם כשנתיר

הקטן בשר עוף שבושל בחלב שאיסורו רק

לקטן באופן האסור לא ישאר בו רושם

מדרבנן ,יבא להאכילו גם כן בשר בהמה

בגדלותו להתיר האיסור ,בזה לא שייך

שבושל בחלב[ ,אבל בשאר איסורים שלא

מצות חינוך גם על האב .עכ"ד .וכ"פ הכף

מפורש בתורה להדיא להזהיר גדולים על

החיים סופר )סימן שמג אות יח( .ועיין עוד

הקטנים ,אין הקפידא אלא רק שלא

בילקוט יוסף

להרגילם ,ומשום דלמא אתי למיסרך ,וכמו

אות טו( שהגם שנקט כהני רבוותא שאסרו

שדייקנו בס"ד מדברי הרמב"ם.

למיספי לקטן אפילו אינו בר חינוך איסור

ט( והנה כל זה היה אקדמות מילין להיתר
הנזכר בענייננו ,שכן ,ההיתר הנזכר

הרב

אשל

אברהם

)שבת ב הערות סימן שח סעיף ו

דרבנן ,סיים וכתב שאם התינוק לא מבין
כלום יש להקל .ע"ש בדבריו.

קיל טפי ,שלא מדובר בקטן פחות מגיל

י( והנה מכל המתבאר יש יסוד איתן וכר
נרחב להקל בזה .ועוד אמרתי לחזק

בקטן שהוא כבן שנתיים שמביאים אותו

את בדק בית ה' בהיתר הנזכר ,והוא ע"פ

ליד מתג המקרר ומראים לו את הכפתורים,

מ"ש

עושה

והוא מצד עצמו וסקרנותו לוחץ על המתג

לצורך עצמו קיל טפי ובזה אין לחוש

ומכבהו .ובקטן שכזה שאינו מבין כלל

דלמא אתי למיסרך ,וכמבואר בתשובת

עניין השבת ,נראה דלכו"ע לא שייך שום

הרשב"א )ח"א סימן צב( ,וכ"כ המאירי

חשש ,וכל שכן באיסורים דרבנן .וכ"כ

בחידושיו לעירובין

באיסור והיתר הארוך )שער מח סימן ח(,

שאמרו( ,וכן היקל בכהאי גוונא בתשובת

)או"ח סימן

רעק"א )סימן טו( בתשובה לגבי טלטול

שמג ס"ק ב( ,וכ"כ הגאון רבנו זלמן בשולחן

הסידורים בשבת על ידי קטן ,שישתמש

חינוך דספינן ליה איסור דרבנן בידים ,אלא

והביא דבריו בשתיקה המג"א

הפוסקים

דהיכא

שהקטן

)דף מ ע"ב ד"ה ומה
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הקטן בסידור דאז הוי לצורכו ושרי .ועיין

דאקראי בעלמא מקלינן על ידי קטן

)חלק ו ,ליקוטים סימן יג(

לצורך מצוה כמו סעודות שבת .ע"ש.

ובשו"ת מחזה אברהם שטיינברג מברודי

וסמכו ע"ד בשו"ת משיב דבר להרה"ג

)ח"א סימן נו ד"ה אמנם מהרשב"א( .וגדולה

רבי ראובן בן דוד זצ"ל

בשו"ת חתם סופר

)ח"ב מערכת פ' ערך

)בפתיחה

פרג'ידר( ,ובספר שמירת שבת כהלכתה

למסכת עירובין( שגם אם אין זה לצורך

)פרק י סעיף יד( .והנה עצה זו לא תועיל

שרי,

היכא דאיכא למיחש שיתקלקל האוכל,

שהעיקר כדברי הט"ז )או"ח סימן שמו סק"ו(,

וכגון שיו"ט סמוך לשבת מלפניו או

ע"ש ואכמ"ל .ומה עוד דהוי כצורך מצות

מאחריו .ולכן נראה שיש להקל כמשנ"ת.

עונג שבת ושעת הדחק שמצאנו שהיקל

ועיין בשו"ת אבני דרך )ח"ג סימן קה(.

בזה הדרכ"מ )או"ח סימן שכה אות ח( .ושו"ר

וכ"כ להקל בזה בספר תמצית ההלכות

לאחז"ר שיצא לדון בזה הרה"ג רבי אורן

קולדצקי )סימן שמג סעיף טו( בשם הגרש"ז

מזו היקל בעל התפארת ישראל
הקטן,

כל

שהוא

לצורך

מצוה

צדוק נר"ו בשו"ת אורן של חכמים

)ח"א

אוירבך זצ"ל .ע"ש.

סימן כז( והעלה להקל כנ"ל במקום מצוה

בהא נחתינן ובהא סלקינן :שמקרר עם
אור שנדלקה בו המנורה בשבת ,וכן

צור'ף עוד כמה צירופים .ואכמ"ל בזה.

כשפתחו את דלת המקרר בשבת וגילו

או שעה"ד ומניעת עונג שבת .ושם צרו'ף
יא( והן
הפוסקים למ"ש בשו"ת הר צבי )ח"א

שנה או שנתיים סמוך למתג של האור

בהרר"י בשד"ה סו"ס קנו עמוד רכב( פתרון

ולהראות לו את כל הכפתורים ,והוא

אחר ,והוא שהקטן יוציא את התקע של

בסקרנותו ילחץ על הכפתורים ויכבה את

וזאת

האור .ולכתחילה עדיף שלא יהיה הקטן

עפ"ד שו"ע הרב )סימן שמג סעיף ח( דכל

אמן.6

ראיתי

המקרר

אחרי

רואי

בשעה שהמנוע מכובה,

בדברי

wlec xe`dy dlibe xxwnd z` gztyk edine 6
rceie xxwndn jixvy dn lk z` `ivene
el xzen ,zayd jyna egzetl xzei jxhvi `ly
,opaxc ixz l"edc ci xg`lk xxwnd zlc z` xebql
riai z"eya l"vf sqei r"xbd l"y`xd oxn k"ke
`ohw i"r mby siqede ,(gk q"eq g"e`g i"g) xne
ead ,opaxca diyix wiqt xzen `picnc oeikc ,xzen
zgepn xtqae .eixac y"r .ohwa dilr siqedl `lc
`o"n`pd oe`bd mya `iad (k dkld c"kt `"g) dad
axrn zwlec xxwnd zxepn z` egkyyky `"hily
ohw ici lr xxwnd z` geztl mb xzen ,zay
]oe`bd eixac x`iay enke ,jepig liba epi`y epiide
enrh y"r .[xtql eznkqd ileya e"xp o"n`pd
l"vf le`y `a` oeiv oa mkg lecbd oe`bde .ewenipe

שהאור דולק שם ,מותר להביא קטן כבן

בנו .והנלע"ד כתבתי .וצי"מ וימ"ן

xingdl azk (b dkld `n wxt a"g) oeivl xe` z"eya
sqei r"xbd l"y`xd oxn enir mikqde .ohwl mb dfa
.(ftw ze` gw oniq g"e`g h"g) xne` riai z"eya l"vf
dn (dn oniq f"g) dkxa dcedi zkxa z"eya r"re
.l"nk`e .mdixaca ltlty
dakiy ohwl zzl xizdl c"qa eplrdy c"pa dpde
`izifg `pc law lk ,mixkfpd mipte`a xe`d z
`iady (al oniq by cenr) a wlg xne` oirn z"eya
ziaa xe`d dakyk ,l"vf sqei r"xbd oxn z` l`yy
wilciy ohwl xnel xyt` m`d zeynyd oiaa zqpkd
`zaeyze ?ieb ici lr zexyt` oi`yk iepiya xe`d z
ohw oia wlgl zgp `l mye .xeq`y dzid l"vf oxn
my dxrdae .jepig libn zegtl jepig libn `edy
,dfa xizdy mkg cinlz didy epaxl xn`y `iad
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סימן ה
חשש טלטול מצה ברשות הרבים

חשש טלטול במצה  /בדיני הסבה  /צורת רגילות אכילתם בשמים קדמוניות  /שבכל
הלילות אנו יושבים וכו'  /ביאורים מדברי האחרונים
לכבוד מו"ר הרה"ג מעוז ומגדול רבי
יהושע רוזנברג שליט"א ,רב ור"מ

וא"א הרה"ג רבי חיים כחלון שליט"א
ענה על אתר ,שבלולב החשש הוא

שכונת קרית נורדאו וגלילותיה וראש

שמא יטלטלנו כדי ללמוד סדר הנענועים,

הישיבה המפוארה מאור ישראל תכב"ץ

משא"כ במצה ,שאין צריך להראות לו

עבג"צ אמן.

צורת ההסבה דווקא עם המצה ,ולכן בזה

א( אחר דרישת שלומו הטוב כדת ,אבא
בקצרה להמשיך את המשא ומתן

אין לחוש שיקח המצה עימו ,ומפני כן לא
גזרו בזה .עכ"ד.

אודות השאלה :מפני מה לא חששו חז"ל

ועלה במחשבה לפני לומר ,ע"פ מ"ש
רש"י בברכות )דף מו ע"ב ד"ה בזמן(

בפסח שחל בשבת לדחות חיוב אכילת

שרגילין היו לאכול בהסבה על צדו

המצה לאחר השבת ,שמא יבא לטלטל את

השמאלית ,מוטה ורגליו לארץ ,איש איש

המצה לילך אצל בקי שילמדנו דיני

על מטה אחת .עכ"ד .ומשמע שהיה זה

ההסבה ,וכמו שמצאנו כן גבי תקיעת שופר

דבר מצוי ורגיל אצלם ,ולכן לא חששו

)דף מב סוע"ב(

חז"ל לגזור שמא ילך אצל בקיא ללמדנו

בדברי תורה שהתחיל כת"ר בעל פה,

ונטילת ד' מינים ,עיין בסוכה
ובפירש"י שם?

כיצד להסב .עכ"ד.

my) `iad aeye .jenql in lr el yiy axd el xn`e

.envr zrc lr dyery aygp my `vnp wepizdyk
df lka jk ick cr l"vf oxn xingdy dn dpde
ixac llba wx `ly d`xp ,dt lray ze`xeda
,og ziela mxkfy lirl mixen`d `"ayxde `"ahixd
`e`vi efky d`xedae ,l`eyd in rci `ly oeikn `l
yegl yic zayc `zelif caln oky ,zelecb zelwz
z` e`iai edyn zeakl e` wilcdl evxiy mrt lkay
delp x'eq` mb ,eakiy e` ewilciy df cil zewepizd
,ynn miphw eidiy miphwd i`liba epigai `ly mnir
xak `d n"ne .`zpwzn ith `zlwlwn yipi` itlie
,(by cenr my) e"xp xagnd axd yi`d epa cird crd
in lr el yi lwindy xn`e dced l"vf axd oxn mby
.y'x`d hewyze .jenqiy

el utwyk l"vf oxn z` cer l`yy (`n oniq fy cenr
c`n lirty wepiz `iadl leki m`d ,zaya feit
dfa mbe .feitd z` wilciy el xexa xy`k my eniyl
siqede .dil `gip dfc xeq`l dzid l"vf oxn zaeyz
oian `ly ivge dpy oa wepiza xaecny l`eyd axd
zxg` dl`ya mpn`e .xeq`y x"en xn` f"r mbe melk
oa wepiza ,l"vf oxn (dp oniq fhy cenr) my l`ypy
xzen m` zaya xxe`nd z` daiky ivge dpy
z` wilcie xefgiy xexa xy`k wgyiy my exi`ydl
.dfa yi dnc xzeny l"vf x"en dpre ,xxe`nd
`ianyk l"vf l"y`xd oxn zrcly x`ean weligde
j` ,ezrc lr dyerk aygp wepizd z` myl
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וכת"ר שיחיה ,העיר על זה שמשמעות
הגמרא בברכות שם שהיה כן

והשני לו למעלה ,והשלישי לו למטה

מנהג הפרסיים ,שכן זה לשון הגמרא שם,

הימנו .וכן מסדירין והולכין .ע"כ .וכתב

אמר ליה ריש גלותא לרב ששת ,אף על גב

בקרבן העדה שם )ד"ה בזמן( את לשון רש"י

דרבנן קשישי אתון ,פרסאי בצרכי סעודה

בבבלי ,שרגילין היו לאכול בהסבה על

בקיאי מינייכו ,בזמן שהן שתי מטות גדול

צדו השמאלית מוטה ורגליו לארץ איש

מסב בראש ושני לו למעלה הימנו ,ובזמן

איש על מטה אחת .ע"כ .אתה הראת

שהם שלש ,גדול מסב באמצע שני לו

לדעת שסדר הסבה זו היא שייכת לכולם

למעלה הימנו שלישי לו למטה הימנו.

ולא רק לאנשי פרס.

ע"כ .ומשמע שרק הפרסיים ידעו בזה,

ג( עוד מצאנו שכמה וכמה פעמים קראו
חז"ל לאנשים שישבו לסעודה בלשון

ואדרבא מכאן משמע ההיפך שההסבה לא
הייתה דבר מצוי .עכ"ד.

עולה

שבהן

ומיסב

בראש

מסובים ,עיין במועד קטן

האמצעית,

)דף כז ע"א(

ובשבת )דף סג רע"א( ,ועוד ,וכן כתב המאירי

ואנא עניא אמינא אחר המחי"ר ,שההסבה
הייתה מצויה אצל כולם ,והרבותא

בברכות )דף מב ע"ב( ,שדרכן היה לאכול

שאצל הפרסיים הייתה צורת הישיבה

בהסבה על מטות ,וזהו קביעותם לסעודה

באופן אחר שהגדול באמצע והשני למעלה

כדרך שקביעות שלנו בשלחן ומפה ,ואין

הימנו וכו' כמבואר בגמרא .ומה שכותב

קביעות אלא באותה הסבה .ע"כ .וע"ע

רש"י רגילין היו לאכול בהסבה וכו' ,אין

בתוספות הרא"ש בברכות

)דף מב ע"א ד"ה

כוונתו שרק הפרסיים היו רגילים ,אלא

היו( מ"ש בעניין זה לדינא .ואכמ"ל.

שכולם היו רגילים לאכול בהסבה.

ד( וכן מתבאר מדברי השיטה מקובצת
בבבא מציעא )דף קיג ע"ב ד"ה ורבנן(

ב( ועלה במחשבה לפני להביא כמה
ראיות לזה כדרכה של תורה בס"ד.
ראשית ,דהנה בהמשך הגמרא שם ,אמר
רב ששת אנא מתניתא ידענא ,דתניא כיצד
סדר הסבה? בזמן שהן שתי מטות גדול
מסב בראש ושני לו למטה הימנו ,בזמן
שהן שלש מטות גדול מסב בראש שני לו
למעלה הימנו שלישי לו למטה הימנו.
ע"כ .ובירושלמי בתענית

)פ"ד ה"ב ,דף כ

סוע"ב( איתא גם כן לדברי הגמרא הנ"ל
בשינוי ,וז"ל הירושלמי ,תני ,סדר הסב,

משם הראב"ד ,שכתב לגבי השבת העבוט,
דשתי מיטות צריכות לו בלילה ,האחת בכר
וכסת ,והשנית ריקנית לאכול עליו בהסבה
כדרכו.

ע"כ.

וכן

עולה

ממה

הראב"ן ,הביאו המרדכי בפסחים

שכתב
)הסדר

בקצרה רמז תריא( ,שבימיהם היו נוהגין לישב
על המטות ולשכב ולהסב בהסבת שמאל
דרך תענוג ,לכך היו חייבין לאכול בהסבה,
אבל אנו שאין אנו רגילין בכך יוצאין שלא
כדרך הסבה .ע"כ .ומוכח שהיו בקיאים

בזמן שהן שתי מיטות הגדול שבהן עולה

ומכירים את האכילה בהסבה.

מיסב בראש העליונה והשני לו למטה

ה( עוד הוכחה יש לזה מבעל ההגדה,
שבסדר מה נשתנה הזכיר שבכל

ממנו .בזמן שהן שלש מיטות ,הגדול
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יושבין

נה

ובין

וחיישינן שמא ישכח וילך ללמוד הברכות

מסובין ,וכן הובא בסדר רב עמרם גאון

ולולבו בידו ויעבירנו ד"א ,וא"כ זה ל"ש

)הרפנס סדר פסח( ,וכן כתבו הראשונים ומהם

במצה .או די"ל דחיישינן שמא יטלנו בסוף

הרמב"ם )הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה(,

היום ויהיה בהול ועד שילך ללמוד הברכות

והריטב"א והרשב"ץ בהגדה של פסח.

ויחזור ויעבור הזמן ושמא יעבירנו ,וזה

ע"ש .ומשמע שהיו מכירים בישיבה זו.

ל"ש במצה ,דהא צריך לאכול קודם חצות,

והגם שבגמרא בפסחים )דף קטז ע"א( בסדר

עיין סימן תע"ז ,וזהו אחר הסעודה על

מה נשתנה ששם לא הוזכרה שאלה זו,

השובע ,וברכת אכילת מצה הוא קודם

)חאו"ח

הסעודה ,עיין ברמב"ם פ"ח ממצה ,וא"כ

סימן רי( בנתינת טעם לשבח בזה עי"ש

ילך ללמוד הברכות בלי מצה בידו וליכא

דבריו ,מ"מ מלשון מסדר ההגדה שפיר

חשש שמא יעבירנו.

איכא ראיה לזה.

ועוד כתב
יעבירנו בשופר ולולב היה עוד

וכבר עמד על זה בשו"ת דברי יציב

לתרץ,

דהך

גזירה

דשמא

ו( ואגב אורחא אבא אעיר'ה שמצאתי
שכבר כמה מגדולי האחרונים נשאלו

בזמן המקדש כמבואר בר"ה דף כט

מפני מה לא חששו חז"ל בפסח שחל

ובסוכה דף מב ,וכן במגילה כדמשמע

בשבת שלא יאכלו מצות משום שמא

בריש מגילה ,וא"כ שפיר לא גזרו אז

יעבירנה ד"א? אך לא הקשו כן מענין

במצה ,דהא כל ישראל עשו פסח והיו

ההסבה אלא הקשו ממה שילך לבקיא

בירושלים ,ואכילת פסח שהוא מאוחר

וילמדנו צורת הברכה ,וכמ"ש רש"י בסוכה

למצה

בירושלים,

)דף מב סע"ב( .וכת"ר בא בשאלה הדומה

וירושלים דלתותיה נעולות בלילה ולא הוי

לזה מצד אחר ,וזו הסיבה שלא זכרו ש'רים

רה"ר ,וליכא משום שמא יעבירנו ד"א

ומהם בשו"ת בית שערים )חאו"ח סימן שנג(,

בר"ה ,ומשום מיעוט דפטורין מפסח לא

ובשו"ת חזון עובדיה )סימן לא( ועוד תירוץ

גזרו רק בדבר שהכל חייבין .ע"כ.

זה שתירצנו בס"ד.

עד כאן העלתי ה'ן אומר וה'ן דברים

ואעיקרא דהאי קושיא כתב בשו"ת בית
שערים הנ"ל לתרץ בב' אופנים,

בקציר האומ'ר בעניין זה.

וזת"ד ,דבאמת יש לתמוה מהיכי תיתי
יעביר הלולב ד"א כדי ללמוד הברכות ,הא
יוכל ללמוד הברכות בלא הלולב בידו,
וצ"ל אחת משתים ,או משום שבלאה"נ
הולך תמיד ולולבו בידו כמנהגן של בני
ירושלים בסוכה מ"א וכן פסק הרמב"ם,

היה

צריך

להיות

ואחתום בברכה ,שכסא כת"ר ירום וגבה
ונישא מאד בהרחבת גבולי
הקדושה והתורה במחוזו ובשאר המחוזות.
אמן כן יהיה רצון.
בברכת התורה
הצב"י אפרים כחלון ס"ט

נו

אך טוב

לישראל

סימן ו

ליל ז' מרחשון תשע"ד

סימן ו

מתי צריך למזוג מים בכוס הקידוש והמסתעף
אם מוזגים מים בכוס ההבדלה  /מקור דין זה  /הטעמים בעניין זה  /הנהגת הרב
מעבר יבוק בזה  /הצעת הרב בצל החכמה  /ההכרעה הראויה והישרה בזה לכוליה
עלמא  /אם מוזגים היין במוצאי שבת שחל בו יום טוב

שאלה

נשאלתי מידידי ר' אביחי נחום )הי"ו( ז"ל ,מהו טעמו של המנהג שלא
ליתן מים בכוס ההבדלה כנהוג בקידוש ,וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( ראשית אמרתי אבא אע'ירה במקור דין
זה ,דהנה כתב בשער הכונות )דף ס ע"ב

המגיד ,ולכך נתכוון .עכ"ד .אולם אפשר

ד"ה בענין הבדלה( וז"ל ,ואין למזוג במים

לבאר עוד על פי מ"ש בספר עלי תמר על

כוס היין של ההבדלה בשום אופן וכמ"ש

הירושלמי

הב"י בשם מהר"י גיקטלייא .עכ"ל .וכ"כ

שהביא דברי הב"י

עוד כמה אחרונים קיבצם כעמיר גורנה

רבינו( ,שכתב ,שעל פי דברי המדרש רות

בספר חזון עובדיה שבת )ח"ב עמ' תז( .וכ"כ

הנעלם )זוהר חדש דף מז ע"ב( אפשר שנהגו

)שנה

העולם למזוג כוס של ברכה אפילו יין

)שבת כרך

שאינן חזק .ע"ש .פשוט שאף כוס של

א עמ' תנא( .ורבים עמלו למצוא מקור דברי

הבדלה בכלל ע"ש .א"כ אפשר שלזה כיון

הב"י ובקשו ולא מצאו.

בציון לבית יוסף ,והכוונה להיפך שלא

ב( ומצאתי בחפיש'ה שבספר פתח הדביר
הנד"מ )הוצאת מכון הכתר( בהערות קרית

יעשה כמ"ש בב"י .ומ"מ הציון למהר"י

בפתח הדביר )סימן רצו אות ד( ,ובבא"ח
ב פרשת ויצא סעיף ח( .ובילקוט יוסף

ספר ע"ד שם )הערה ט( כתב המגיה והמעיר
– וז"ל ,בקובץ צפונות

)טבת תש"ז עמ' פה(

שמהרח"ו

הדברים

שמע

ממרן

בשם

)ברכות פ"ז ה"ה ד"ה נהגין רבנן(
)סימן קפג אות ב ד"ה ומ"ש

גיקטלייא צ"ע .עכ"ד הרב המגיה והמעיר
על ספר פתח הדביר .וע"ע בספר מנוחת
אהבה להגר"מ לוי זצ"ל )ח"א פ"ט סעיף טז(.

כתב הרב יהודה קלירס שרבים תמהו היכן

ג( ובטעם הדבר שלא למוג מים בכוס
ההבדלה ,ראיתי להרב חמדת ימים )ח"א

בב"י שהיו לפני מהרח"ו .והביא שם

עמוד שמג( שכתב ,כי המים הם סוד החסד

שמקור החידוש בספר מגיד מישרים למרן

והוא

תקיפים

לגמרי

)פרשת ויישב מהדורה קמא דף לג ע"ב( שאמר לו

ומבטלם,

אין

הרצון

המגיד 'ומהכא תשתמודע רזא דהבדלה

לדחותם אלא למתק אותם ולתת להם

וכו' ,ולהכי לית למיהב ביה מיא' .ומסתבר

הארה מן הנר של הקדושה וכו' .והמים הם

נמצא כן בב"י? וכתב שהיו חסרים קטעים

המכניע
ועתה

לדינים

בהבדלה
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נז

סוד החסד מבטלים אותם לגמרי ולכן אין

יערב המים )ביין( בתוך צלוחית ואח"כ יתן

מוזגין אותם במים .עכ"ד .ובספר המנהג

היין בכוס .עכ"ד .נמצא שבכל גוונא

)ח"ב חאו"ח סימן רצו אות א(

כשמערב ביין ההבדלה מים לא שפיר

כתב ,דבסידור של רבי שבתי פירש הטעם

עבדי .ומ"מ ליישב השיטות אען ואומר

ישראל תורה

לזה ,כי מיתוק הדינים עתה לא על ידי מים

דבודאי בעינן יין מזוג אף בהבדלה לכו"ע,

שהוא חסד ,אלא על ידי ההדס שהוא

אלא שבעינן שיהיה יין זה מזוג במים קודם

התפארת והו"ד בליקוטי מהרי"ח .עכ"ד.

שיעדו אותו היין להבדלה ,דכל הקפידא

ומצאתי טעם נוסף לזה והביאו בספר שיבת

מצאה מקום לנוח ביין המיוחד ומיועד

ציון להגרב"צ מוצפי שליט"א משם מו"א

להבדלה.

הדרך

זצ"ל )ח"ב עמ' שו הערה ל( ,שבהבדלה אנחנו

הישרה שיבור לו האדם .וה' יזכנו לראות

צריכים להכניע מידת הדין בשרשה שהוא

באור תורתו הקדושה אמן.

יין ,ואין למוזגו במים ,כי היא שולטת עתה

ו( ואגב אורחא אביא מה שנשאלתי ביום

פן תתאחז בה יותר ח"ו .עכ"ד .נמצא ג'
טעמים בדבר ועל שלשה לו' אשיבנו.
ד( ומ"מ אבא אע'ירה שבספר מעבר יבוק
)שפת אמת פרק כח והו"ד בחזו"ע שבת ח"ב

אות ה( כתב ,והנהגתי בביתי בקידוש
ובהבדלה על כוס יין ליצוק ג' טיפין מים

האר'ש.

ותשקוט

וזו

כח אייר תשע"ח – השייך לנידון דידן.
לכבוד ראש הכולל בישראל להלל הרב
הגאון גדעון בן משה שליט"א
אב"ד ירושלים וראש מוסדות יורו משפטיך
השלום והברכה.

כי במזיגה יקרא יין טוב .עכ"ד .ונראה

אודות מה שביקש כת"ר לחוות דעתי
הקל'ה כמות שהיא ,אם צריך

לומר כן גם בדעת הב"י והמג"א עיין

להטיף ג' טיפין בכוס הקידוש של יו"ט

בספר מנהג ישראל תורה הנזכר )שם(.

כשחל במוצאי שבת ,יען שבהבדלה לא

והברים עמומים.

נהגו כן ,ומנגד בקידוש נהגו כן?

ה( ובשו"ת בצל החכמה )ח"ד סימן ז( ,כתב
בדרך המיצוע ,דלעולם מותר להבדיל

ראשית יש להעיר ,שבספר עלי תמר על
הירושלמי )ברכות פ"ז ה"ה ד"ה

שלא ראה דברי האריז"ל הנזכר .ויש שרצו

על יין מזוג אך לא יתן מים בכוס שמבדיל

נהיגין רבנן( כתב ,שלפי מ"ש הב"י

עליו אלא אם רוצה לערב מים ביין

סימן קפג אות ב ד"ה ומ"ש רבינו( שע"פ דברי

להבדלה יערבם בכוס אחר ואח"כ יערה את

מדרש רות הנעלם

היין המזוג לתוך הכוס שמבדיל עליו.

נהגו העולם למזוג כוס של ברכה אפילו

עכ"ד .ואנא עניא אמינא דמדברי הבן איש

יין שאינו חזק ,פשוט שאף כוס של

חי )שנה ב פרשת ויצא סעיף ח( נראה דלא

הבדלה בכלל .ועל פי זה פירש שמה

שמיע ליה כלומר לא סבירא ליה להאי

שכתב בשער הכוונות

מילתא ,שכתב ,שלשון מהרח"ו שכתב

הבדלה( שאין למזוג כוס ההבדלה במים

)והובאה לשונו בריש התשו' הבט

בשום אופן כמ"ש הב"י בשם מהר"י

ימין וראה( כונתו לומר בכל גוונא ואף אם

ג'יקטיליא ע"כ ,דהכונה להיפך שלא יעשה

'בשום אופן'

)או"ח

)זוהר חדש דף מז ע"ב(

)דף ס ע"ב ד"ה בענין
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סימן ו
שזכר

טעם שני מצאנו בספר מנהג ישראל תורה
)ח"ב חאו"ח סימן רצו אות א( שכתב,

ואולם רבים אחרים לא קיבלו יישוב זה
ותמהו איה מקומם של דברי הב"י

דבסידור של רבי שבתאי פירש הטעם לזה,
כי מיתוק הדינים עתה לא על ידי מים

)טבת

שהוא

כמו

שכתב

הב"י

הנזכר.

ומה

למהר"י גיקטליא .צ"ע.

שהזכיר מהרח"ו .ובקובץ צפונות

חסד,

שהוא

אלא

ע"י

ההדס

תש"נ( כתב הרב יהודה קלירס עמד על זה

התפארת .והוב"ד בליקוטי מהרי"ח.

וכתב שהיו קטעים בב"י שהיו לפני

ועל שלשה ל'ו אשיבנ'ו הוא מ"ש בספר
שיבת ציון להגרב"צ מוצפי שליט"א

המלאך שאמר למרן הב"י בספר מגיד

)ח"ב עמ' שו הערה ל( משם מור אביו הגאון

מישרים )פרשת וישב מהדורא קמא ד"ה ומהכא(.

המקובל

זצ"ל,

ז( שוב הראני ידידי הרה"ג רבי שלמה
בר כוכבא נר"ו למ"ש בפתח הדביר

שבהבדלה צריכים אנו להכניע מידת הדין

מהרח"ו .והביא שם שמקור החידוש מדברי

)סימן רצו סק"ד( לדון בזה והביא ראיה

סלמאן

חכם

מוצפי

בשורשה שהוא יין ,ואין למוזגו במים ,כי
היא שולטת עתה ,פן תתאחז בה יותר .עכ"ד.

ג( שצריך למזוג כוס של הבדלה ,ושוב

ט( ומעתה אם נתבונן נראה שלב' טעמים
לא שייך האי ענינא בקידוש של יו"ט

העיר מדברי מהרח"ו בשם הב"י הנ"ל.

שחל להיות במוצאי שבת שהוא גם

ומסיק שלדעת המקובלים אין למזוג כלל

הבדלה ,שהרי אין הדסים להרחה

מים בכוס ההבדלה אפילו קודם נתינת

סידורו של ר' שבתאי( ,ועוד שאין מידת הדין

היין .ע"ש דבריו.

שולטת ביום טוב )טעם הרב מוצפי( ,וכמ"ש

ומ"מ ממה שמבואר לפנינו בדברי הב"י
שעל פי הפשט יש למזוג גם כוס

בפרי מגדים )או"ח א"א סי' קלא אות י( דביום

מדקדוק לשון השו"ע

)או"ח סימן רצו סעיף

ההבדלה במים .וכ"כ בספר מעבר יבוק
)שפת אמת פרק כח( .וע"ע בשו"ת בצל
החכמה )ח"ד סימן ז אות א(.

ח(

והנה

ג'

טעמים

מצאנו

בדברי

המקובלים מפני מה לא להטיף ג'
טיפין במים בהבדלה .זה יצא ראשונה מ"ש
הרב חמדת ימים )ח"א עמוד שמג( ,שהמים
הם סוד החסד והוא המכניע לדינים
תקיפים לגמרי ומבטלם ,ועתה בהבדלה אין
הרצון לדחותם ,אלא למתק אותם ולתת
להם הארה מן הנר של הקדושה וכו',

)טעם

טוב ושבת אין מדת הדין מתוחה .ואולם
גם לטעם שהמיתוק הוא בנר ההבדלה

)טעם

הרב חמדת ימים( ,וכאן הרי יש נר בהבדלה
זו ,מ"מ זה שייך כשהדינים שולטים ,אך
עתה שאין הדינים שולטים לא צריך
למתקם בנר ההבדלה .ודו"ק.
נמצא שלכל הדיברות ראוי להטיף ג'
טיפין גם בקידוש זה דיו"ט שחל
במוצ"ש,

וביחוד

שגם

בהבדלה

מידי

פלוגתא לא יצאנו .והנלע"ד כתבתי .וציי"מ
וימ"ן אמן.
ולא נותר אלא ברכה שכסא כת"ר ירום וגבה

והמים הם סוד החסד מבטלין אותם לגמרי,

ונישא מאד ,ובכל אשר יפנה יצליח.

ולכן אין מוזגים אותם במים .עכ"ד.

כ"ד תלמידו הצב"י אפרים כחלון ס"ט.
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נט

סימן ז
ריקוד בשמחת תורה לאבל בשנת אבלותו

חשש אבלות בפרהסיה  /מנהג רבותינו בעניין זה  /נגן בתזמורת שנהיה אבל בחול
המועד אם מותר לו לנגן לצורך המועד  /גודל מעלת הריקודים לכבודה של תורה /
השתתפות אבל בסעודות מצוה  /אם אבל בסוכות מקיף התיבה בד' מינים  /גדר
רבים צריכים לו  /ליקוט קולות מדברי הפוסקים בדיני אבל כשרבים צריכים לו

שאלה

בהיותי בליל שמחת תורה דהאי שתא בעיה"ק נתניה נשאלתי מפי אחד
מרבני הקהילה ששם ]ר' פ .ס .נר"ו[ ,דהיות שהוא בשנת אבל על אימו
אם מותר לו להשתתף בהקפות ,ויען שהוא הרוח החיה באופנים ,והוא
שר ורוקד ומרקיד אחרים לכבודה של תורה וזה מנהגו בכל שנה ,ראיתי
ונתון אל ליבי אם יש צד להקל בזה שימשיך במנהגו הטוב .וזה החלי
בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( הנה כבר נכתב עלי ספר למני"ר מרן
הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בחזו"ע

וגם לפע"ד נראה ,שמאחר ומקומי שם,

סוכות )עמ' תסז( דמי שאירע לו אבל בימי

ולהשתמט הוא זר ופרהסיא גמורה ,קימתי

חול המועד מותר לו להקיף ההקפות ביום

דבריהם אני ואחי נר"ו .עכ"ד .והב"ד בכף

)שלמי

החיים סופר )או"ח סימן תרסט אות לג(,

מועד עמ' קסו( .אך נידון דידן קיל טפי ,חדא

ובחזו"ע אבלות )ח"ב עמ' שסה בהערה( .וכתב

דלא הוה בז' ימי אבלותו אלא בי"ב חודש.

על זה ,שאפילו אם היו שם כלי זמר מותר

ועוד דאיירי ברב וחזן שרבים צריכים לו,

היה להרב פרי האדמה להשתתף בזה יען

ובכה"ג נראה דאיכא מקום להקל טפי.

שהוא יום שמחה ומשתה ,ואם ימנעו מזה

ומצאנו כיוצ"ב תשובה להגאון הראש"ל

הוה ליה אבילות דפרהסיא בחול המועד.

רבי מיוחס רפאל בכר שמואל זצ"ל בספר

עכ"ד .ומעתה דון מיניה לנ"ד ,דאם הרב

)הלכות שופר סוכה ולולב פרק ח

השואל רק יקיף את התיבה וילך לביתו

הלכה יג( שכתב אודות ישיבת ההיכל

וישנה ממנהגו מימים ימימה ,ולא ירקוד

בשמחת בית השואבה שנוהגים פעיה"ק

ויזמר לכבודה של תורה ,יראה כאבילות

ירושלים ,שמרקדים ומספקים ,האם מותר

בפרהסיה .ומעין זה כתב בשו"ת מנחת

למי שהוא בתוך י"ב חודש לאביו או לאמו

יצחק ויס )ח"ו סימן סב( להתיר לרב הקהילה

להיות שם? הנה בדידי הוה עובדה,

להקיף בהקפות שמחת תורה כהרגלו בכל

שמחת תורה ,אך ימנע עצמו מלרקוד

פרי האדמה

והכריחוני רבני ירושלים עיה"ק להיות שם.

ס
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שנה ושנה ,משום דברב קהילה שייך

דבריו משמע דרק באבל בתוך ז' יש

פרהסיא יותר .עכ"ד .אולם שם לא זכר ש'ר

להחמיר בזה שלא לשורר ולרקד ,אך באבל

אם מותר לו גם לרקד.

תוך י"ב חודש מותר לדעתו לשורר ולרקד
דקיל טפי .ושכן דעת הרב פרי האדמה .וכן

ב( והלום
בשיורי טהרה )מערכת הא' אות עג( ,שהיה

כתב בשו"ת מהרשד"ם

הוא אבל בתוך ז' על בתו שמתה ביום א'

רב( דלכוליה עלמא קילי י"ב חדשים מל'

דחול המועד סוכות ]כמו שזכר שם אות

יום .ועל אף שבדברי הרב פרי האדמה לא

סט[ ,וכתב וז"ל ,וביום שמחת תורה שחל

זכר ש'ר מענין השירה והריקוד שלו אלא

ביום השישי לעת המנחה התפללתי בציבור

רק שהשתתף במקום שירה וריקוד ,הרב

לסוכה

שירי טהרה הבין דבכלל הדברים להתיר גם

ראיתי

תפילת

המנחה,

להרב

ותיכף

טהרת

באתי

המים

)חלק יורה דעה סימן

שבביתי קודם שיוציאו הספרים מההיכל

אם שר ורוקד בעצמו.

לזמר פזמונים כדי לעשות שמחת גמר

ג( וכן בקודש חזיתיה להרב זרע אמת
)ח"ב סימן קנז( והוב"ד בשד"ח )ח"ו

שם ,לא מבעיא לשורר ולזמר ולרקד

מערכת אבלות עמ'  172אות לג( ,שיצא לדון

עימהם כמנהגי בשאר השנים ,דכל זה הוא

אודות מה שארע אבלות בחול המועד

ענף מצוה בעלמא ואבל אסור בו כדי שלא

סוכות לאחד מחבורת תוף וכינור שמנגנים

יסיח דעתו מהאבלות ,אלא אף גם זאת ,לא

בליל הושענא רבא זכר לשמחת בית

ישבתי באותו בית כנסת בדד וידום ,דזה

השואבה ,ואם לא ינגן זה יבוטל השיר ,לפי

לפרסם

שזה האיש הוא תופס כלי זמר הנקרא

התורה בפני הספרים .ואני לא נתערבתי

מורה

האבלות,

וקיי"ל

דאין

האבלות בשבת ויו"ט .עכ"ד.

אבוה"י ,והוא הסומך כל הכלי זמר ,וגם יש

ועוד הביא שם דברי הרב פרי האדמה
הנזכר שהיקל להשתתף בשמחת בית

לו ניגון בבא אחת שהוא מנגן לבדו ,ומבלי
כלי זמר זה צריך לדלג כל אותה הבבא,

השואבה וכו' ,וכתב ע"ד דיש לומר דגם

ונראה שיש להתיר לו ,חדא משום דרבים

הרב פרי האדמה לא כתב כן והיקל אלא

צריכים לו ,ועוד דהוה מילתא בפרהסיה

בנדונו שם ,דהיה אבל תוך י"ב חודש

שמראה אבלותו .ומסיים הרב שדי חמד

לאביו ואמו ,אבל בהא דנ"ד שהוא אבלות

דהגם שיש שחלקו דמילתא דרבים צריכים

תוך ז' דחמיר טפי ,אימא דגם הרב פרי

לו הווה דוקא בד"ת ,ומנגד יש שהקלו
למלאכה,1

מ"מ בנידון זה דהוה

האדמה יודה דימנע ולא ישורר וירקד מפני

אפילו

שמחת התורה ,דהוא חיבוב מצוה בעלמא,

מילתא דמצוה שמנגן לזכר שמחת בית

והוא אבל תוך ז' ,דחמיר .עכ"ד .ומכלל

השואבה יש לדמותו לת"ת ושרי לכו"ע.

hgeya oc (a ze` gl oniq c"ei h"g) `"iai z"eya 1
hegyl el xzen m` el mikixv miaxy
miaxc oiicl ezencl ayge ezela` ini 'f jeza
eliwd z"za `wecy dgc aeye ,z"zc el mikixv

ht oniq g"e`) r"eya oiir ,dfn lecb xac jl oi`y

y"`xd ixacny `iade .devn x`ya k"`yn (e sirq
)`d` azky ,dfa wlgl rnyn `l (a oniq w"enc a"t
onf ribde ola e` miaxl xtq did m` b"ayx xn`c
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סא

עכ"ד .והמתבונן יראה שנקט שאם לא ינגן

בטלים מתורתם לכבודו .וע"ש במצפה

נמצא שמראה אבלותו בפרהסיה ,ומשמע

איתן מ"ש בזה ודו"ק .וכן נפסק להלכה

שאפילו אם ילך לביתו ולא ינגן כלל ,הוא

ברמב"ם

בכלל מראה את אבלותו בפרהסיה .ודלא

בהלכה יא( ,ובשולחן ערוך

כהרב טהרת המים דמשמע מדבריו שאם

שסא סעיף א(.

הולך

לביתו

לא

מראה

בזה

אבילות

בפרהסיה .ועיין עוד בדברי השדי חמד

)שם

אות לה( מ"ש פלוגתא דרבוותא אודות
אבלים בחול המועד בתוך שבעה אם
מותרים בפתיחת חנותם ,ומסיק ,דהיכא
דנראה לעין כל דמפני אבלות סוגרים
חנותם ,הוי כדברים של פרהסיה ,וגם
באבל עצמו יש להקל .עכ"ד .ודון מיניה
ואוקי באתרין .ונראה שהכל לפי מה שהוא
אדם ,שאם העדרו יעיד על אבלותו ,הרי זה
כעין אבלות בפרהסיה ,ואסור לו ללכת
לביתו.

ובנידון

דידן

ביודעי

ובמכירי

קאמינא ,שהרב השואל בכל שנה ושנה
בימי שמחת תורה משורר בקול גדול,
ומקבץ אנשים לרקד ולשמוח לכבודה של
תורה ,והעדרו היה ניכר מאד ,ולכן היתה
דעתי נוטה להקל בזה.
ד( ואגב אמרתי אבא אעירה ע"ד הרב
שיורי טהרה אחר נשיקת עפר כפות
רגליו שזכר בדבריו שכל הריקוד ביום
שמח"ת הוא 'ענף מצוה' בעלמא ,דענף זה
בכוחו לשאת את כל לומדי התורה ,שכן

)הלכות אבל פרק יד הלכה ט ,וע"ש עוד
)יורה דעה סימן

צא ולמד ממ"ש הרב שלמי ציבור
ע"ב( והו"ד בחזו"ע סוכות )עמ' תסד
)דף רצד

בהערה( ,אמרו רבותינו הראשונים ,שכל
הזהיר לשמוח בשמחת התורה כהיום הזה,
בטוח הוא שלא תיפסק התורה מזרעו.
והעידו שראו לרב גדול בישראל שהיה
מרבה לשמוח בשמחת התורה ,וברוב
גדולתו היה מרקד ומכרכר בכל עוז ומעורר
לבבות ישראל לשמוח ,וראו ממנו שלשה
דורות זה אחר זה מיוצאי ירכו חכמים
גדולים ומרביצי תורה .וידעו הכל שזכה
בזה על רוב שמחתו ביום שמחת תורה מה
שלא ראו מעולם בשום גדול בתורה שעשה
כן .עכ"ד .ובודאי שלאבל בתוך ז' יש
להחמיר שלא יהיה בזאת השמחה ,שלא
מצאנו מי שהיקל בזה בפירוש ,אך באבל
בי"ב חודש דקיל טפי יש לנו כר נרחב
לסמוך עליו להקל להאי גברא רבא שירקוד
וירקיד יפזז ויכרכר בכל עוז לפני ה'
ורוממות אל בגרונו כדרכו בקודש בכל
שנה ושנה.

כבודה של תורה עדיף אפילו על לימוד

ה( ונראה להביא עוד ראיה להקל ,ממה
שהתירו הפוסקים לאבל בתוך י"ב

דמבטלין ת"ת למת תלמיד חכם ,ולמאן

חודש להשתתף בסעודת סיום מסכת,

דמתני לית ליה שיעורא ,והיינו שהכל

ומקורו טהור בתשובת מהר"ם מינץ

f"c hinyd s"ixdy ,c"a`xd azke ,dyri lbxd
`dc il d`xp epi`e ,`id `zkld e`lc l"qc meyn
sc) onwl opixn` inp z"c iable ,dilr `zbelt `kil

epi`e z"ca xzen el mikixv miax eid m`y (`"r `k
inp zevn x`y lr mby micnl ep`vnp .k"r .rpnp
`.el mikixv miaxc oick iedc `zlin i`dl opixn

תורה ,וכמ"ש חז"ל במגילה

)דף כט ע"א(

)סימן

סב

אך טוב

סימן ז

)יו"ד סימן שצא סוף

כן לכבודה של תורה ולשם מצוה ,על אף

)סימן תתמא עמ' (554

שישמח אין לחוש בזה לכלום ,ואדרבא

קיט( ,וכן הביא הדרישה
אות א( משם הראבי"ה

לישראל

להתיר בזה .וכ"כ הש"ך

)ביו"ד סימן רמו ס"ק

כז( .וכן דעת רבים מגדולי הפוסקים ,קבצם
כעמיר גורנה מרן הראש"ל הגר"ע יוסף
זצ"ל בספר חזון עובדיה אבלות

)ח"ב עמ'

שנג( ומשם בארה ,ודלא כהב"ח

)יו"ד סימן

שצא ד"ה ונוהגין( שאסר בזה .והנה שם בסוף
תשובת מהר"ם מינץ כתב שסעודת סיום
מסכת היא כמו סעודת הסיום לגמרה של
תורה שעושים בשמחת תורה כמוזכר בטור
)סימן תרסט( .עכ"ד .ולפי"ד פשיטא שה"ה
שיהיה מותר לאבל בתוך י"ב חודש
להשתתף בסעודת הסיום לגומרה של תורה
ביום שמחת תורה ,דהווה דומיא דסיום
מסכת .וכ"כ להדיא הגאון ר' רפאל אשכנזי
בספר מראה הנוגה )דף צב ע"ב( שמותר
לאבל בתוך י"ב חודש על או"א ללכת
לסעוד ביום שמחת תורה בביתו של החתן
תורה שהוא המסיים את התורה .וכמו
שכתבו האחרונים להתיר לאבל להשתתף
בסעודת סיום מסכת .עכ"ד .וכ"כ הביכורי
יעקב )או"ח סימן תרסט ס"ק ז( והו"ד במשנ"ב
)שם ס"ק ח( ,שמותר לאבל תוף י"ב חודש
להשתתף בקידוש שעושין החתן תורה
והחתן בראשית .ועיין בספר חזון עובדיה
אבלות )ח"ב עמ' שנג( שהביא שכן הסכימו
עוד פוסקים רבים .וקבצם שם כעמיר
גורנה כדרכו בקודש.

מצוה בידו ששמח בשמחת התורה.
ו( ובהיותי בזה ראיתי בשו"ת חלקת
יעקב )אורח חיים סימן רכו ,ובהוצאה הישנה
נמצא בחלק ג סימן עה( ,שיצא לדון בנידון
דידן ,ושם רצה לדמות מילתא למילתא
מדברי הרמ"א

)או"ח סימן תרס סעיף ב(

שכתב ,דאין אבל מקיף עם הלולב ,דכיון
ששם האבל אינו מקיף ,והטעם משום
שמחה ,כמובא במשנ"ב )שם ס"ק ט( בשם
הגר"א וכן בא"ר )שם ס"ק ח( בשם הב"ח
דבאבל אין שמחה ,ואם כן פשיטא דגם
להקיף

בס"ת

שהעיקר

משום

שמחה

ובאבל אין שמחה .וגם לא הוי כל כך
אבלות דפרהסיה ,שכמה וכמה אנשים ג"כ
אינם מקיפים אף שהם בביהכ"נ ,ומי שיש
לו לולב ואינו מקיף לכאורה מחזי יותר
כאבלות דפרהסיה ,שרואין שיש לו לולב
ואינו מקיף ,ואף כשנותנו לאחר להקיף,
זה גופא שהוא אינו רוצה להקיף מחזי
יותר לפרהסיה ,ואפילו הכי לא התירו
לאבל ,וכל שכן היקף דס"ת דכמה אנשים
שאינם מקיפים .עכ"ד .והנה מלבד מה
ששם נשאל באבל ממש הנמצא בתוך ימי
אבלותו דחמיר טפי ,יש להעיר עוד ע"פ
מ"ש בקובץ מה טובו אוהלך יעקב

)חלק

ב עמוד ריג( שכתב בספר ציוני הלכה

)עמוד

תקכח( בשם הגרי"ש אליישיב ,דלא איריי

אתה הראת לדעת שכל מה שנאסר לאבל
על אביו ואמו להכנס לבית המשתה

בהקפות של הלולב ,לפי שהאבלים לא

כל י"ב חודש )שו"ע יו"ד סימן שצא סעיף ב(,

נכנסו להקיף בין האולם ולמזבח .ע"ש.

היינו דוקא בסעודה של בית המשתה

ומעתה ליכא הוכחה כלל מדברי הרמ"א

שנכנס סתם לשמוח ולהנות ,אך כשעושה

הנזכרים .ובעניין אבלות בפרהסיה כבר

הרמ"א

בהקפות

שמחת

תורה,

אלא

אך טוב

לישראל
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סג

עמדנו על עיקרי הדברים לעיל ,ובנ"ד

צריכים לו להתלמד שמותר ללמד .ע"כ.

ניכר הדבר והוי כפרהסיה וכאמור.

ומעתה דון מיניה לנ"ד לעניין שירה וריקוד

ז( והנה בנ"ד כבר מילתי אמורה דהוה
כרבים הצרכים לו ,והמעיין בספרי

לכבודה של תורה ,שזכה מן שמייא
לכשרון כזה ,דמותר לו לנהוג כמנהגו בכל

הפוסקים עיניו תחזנה מישרים קולות רבות

שנה ושנה ולשורר בקול נעים ולרקוד

בגדר זה ,צא ולמד ממ"ש הרב תפארת

לכבודה של תורה.

ישראל בגיטין )פ"ה ביכין אות נו( שאבל

עוד ראיתי להרב אפרקסתא דעניא
סימן לד( שהתיר לרב אב"ד שהוא אבל

בתוך ז' לא יקראוהו לתורה אפילו אין שם
כהן אחר ,אבל בקראוהו נראה לי דעולה,
דהו"ל כרבים צריכים לו דמותר האבל
בד"ת כמבואר בשו"ע )יו"ד סימן שפד ס"א(.
ותו ,דאיכא נמי כבוד הציבור דמותר
בשאילת שלום ,וכ"ש דמותר בד"ת מהאי
טעמא .וזה דלא כהגאון מליסא בסידור
שלו דפסק דאינו עולה .עכ"ד .אתה הראת
לדעת דהחשיב רבים צריכים לו כיון
שקראוהו לתורה ,ועל אף שיש רבים
מיושבי בית ה' שנמצאים במקום ,כיון
שקראו לו והציבור ממתין שיעלה החשיב
כרבים צריכים לו .וכ"ש בנ"ד שהמציאות
מראה שמועיל לרבים כאשר נשאר עימהם
ומועיל ומוסיף לכבודה של תורה .ודומה
בזה למ"ש בשו"ת צמח יהודה להגאון ר'
יהודה זרחיה זצ"ל

)ח"ד סימן עב אות ב(

שאבל כשרוני המתבל דבריו בצורה נאה
הו"ל כרבים הצריכים לתורתו ולדרוש שלו
ואפי' בתוך ז' יכול לדרוש .ע"כ .וכיוצא
בזה כתב בשו"ת יבי"א

)ח"ט חיו"ד סימן מה(

להתיר לקורא בתורה אבל ,לקרוא בתורה
כהרגלו בטעמים היכא שאין בקיא שיקרא
כמוהו .ועל אף שיחזירו לאותו שאינו
בקיא אם יטעה ,כמבואר בשו"ע

)או"ח סימן

קמב סעיף א( שאם קרא וטעה אפילו
בדקדוק אחד מחזירין אותו ,מ"מ כיון
שהוא בקיא בקריאה ,הוה כדין רבים

)ח"א

תוך י"ב חודש להשתתף בשמחת נישואין,
ואפילו אינו נוהג לומר ד"ת ממש ,מ"מ
הו"ל בכלל רבים צריכים לו ,ודלא כמ"ש
בשו"ת נהרי אפרסמון )סימן נד( להתיר לרב
לילך לשם רק אם אומר ד"ת ,דודאי אינו
דומה סעודה שהרב אב"ד מיסב בה דמורא
רבם עליהם ,לסעודה דכל אפין שוין בה,
ואיש כל הישר בעיניו יעשה .ע"כ .אתה
הראת לדעת דאפילו בשביל קצת מצוה
שכזו ,כבר נחשב להיתר כרבים צריכים לו.
וכיוצא בזה כתב הגר"ש קלוגר בשו"ת
טוטו"ד תליתאה )ח"ב סימן רמא( ,להתיר
לרב נכבד אחד שהיה אבל בתוך י"ב חודש
ללכת לסעודת נישואין כדי שלא תקופח
פרנסתו ,אע"ג דהוה בפרהסיה .וסיים,
דלית דחש להא דאיסור .עכ"ד .והב"ד
בשו"ת יבי"א )ח"י חיו"ד סו"ס נו( .והגם שיש
לומר

שההיתר

השתתפות

משום

בחתונה

שאין

באופנים

איסור
מסוימים

כמוזכר בדברי הרב יביע אומר בתשובה
שם ,מ"מ לא יצא הדבר מידי מחלוקת
כמבואר שם בתשובה ,ואם התירו לו משום
פרנסתו ,כ"ש שיש מקום להתיר במקום
שמחה של מצוה.
ח( שו"ר לאחז"ר בשו"ת מעין אומר
סימן מה( שנשאל מרן הראש"ל הגר"ע
)ח"ד

סד

אך טוב

לישראל
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יוסף זצ"ל בזה באבל שהוא תוך י"ב חודש

כתבתי .וכ"פ בשו"ת אבני ישפה פיינהנדלר

לאב ואם אם מותר לו לרקוד בשמח"ת.

)ח"ו חיו"ד סימן קמ( ,וכן הובא בקובץ מה

תשובה :עדיף שלא ירקוד .ע"כ .ואולם

טובו אוהליך יעקב

)ח"ב עמוד ריג בהערה(

)שם סימן ריח(

שהוראת הגר"ש קמניצקי שליט"א שמרא

שהורה שאבל יכול להשתתף בהקפות

ולהשתתף

הדר תבריה לגזיזיה לקמן

דאתרא

אבל

יכול

לרקוד

)הערה ריח(

בריקודים כדרכו מידי שנה בשנה .וכן זכר

כתב דמ"ש לעיל מיניה שלא ירקוד הוא

שם בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהורה

משום דרך ארץ ולא הלכה .שלא מתקבל

כן בספר אישי ישראל

יפה בעיני הציבור ,שהרי זו שמחה של

שהחזון איש התיר לאבל בתוך י"ב חודש

מצוה וללא סעודה ,וא"כ איסור מנין.

אפילו לרקוד בהקפות בשמחת תורה.

עכ"ד .וכ"נ בפשיטות שדעת מרן הראש"ל

יעלה ויבא האי דינא :שמותר לרב השואל
שנמצא בתוך י"ב חודש על אמו,

)חלק ב עמוד שסד – שסה

לשמוח ולרקוד יחד עם כל בני הקהילה

בהערה( ע"ש .והעיקר בנ"ד כמ"ש בס"ד

בשמחת תורה ,כדרכו בכל שנה ושנה.

ודלא כמי שהחמיר בזה ,עיין בספר נשמת

וזכות שמחת התורה תעמוד לו שלא ישמע

ישראל )אבלות ח"ג סימן כח עמוד קסב( ובספר

עוד שוד ושבר בגבולו ,ששון ושמחה

גשר החיים )ח"א פרק כג עמוד רס( .והנלע"ד

ישיגו ונסו יגון ואנחה .אמן כן יהי רצון.

שמחת תורה .והרה"ג המו"ל שם

הגר"ע יוסף זצ"ל להקל בזה ממ"ש בחזון
עובדיה אבלות

)פרק מז הערה צג(

אך טוב
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לישראל

סה

סימן ח
הערות על שו"ת מים חיים להגאון רבי יוסף משאש זצ"ל חלק א
הזכרת שם אביו בברכת החולה  /תרומה מכסף שבא מעבודה מאוסה  /כתיבת
תארים  /עניני או"ח סימן רמ  /כל האוכל דג ביום דג  /ביאור תיבות "ראה והתקין
צורת הלבנה"  /סעודת סיום פרק  /אכילת זיתים  /תשמיש בליל פסח  /חובת סיפור
יציא"מ עד מתי  /סך המתים שהוזכרו בגמרא בחרבן בית המקדש  /הדלקת נר
חנוכה בחשמל או בפנס  /הלל ביום העצמאות  /תחפושות בפורים  /מקרא מגילה
ביום לנשים  /השתכרות בפורים  /הרואה קרי ביום הכיפורים
בעברי בין בתרי הספר הנפלא שו"ת מים
חיים חלק א ,לגאון הגדול איש

)פרשת לך לך דף פד

ובאמת בספר הזוהר
ע"א( על תפילתו של דוד המלך

האשכולות סוע"ה רבי יוסף משאש זצ"ל,

אמת) "0תהלים פו ,טז(,
לבן ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
יעה ◌ְ ◌ֶ
ע"הְ◌ :
"והוֹ ׁ ◌ִש ◌ָ

אשר פריו מתוק לחיכי ,ודבריו ברורים

מבואר שהטעם שהזכיר את אמו לפי

ומאירים ומושכים את הלב ,דבר תורה

שהאמא בוודאות אימו יולדתו ,משא"כ

משיכ'ה קונה ,ואגב לימודי בדברי קדשו

לגבי אביו ,וכשאדם רוצה להתפלל צריך

הערתי במקצת על דבריו כדרכה של תורה.

לומר דברים ברורים .עכ"ד .וכן המנהג

א( סימן סא .במ"ש הרב על אודות
הלחשים לחולה וכן בנוסח הפדיון
לחולה שאומרים פלוני בר פלוניתא ,דיוצא
מזה בזיון לאב שכביכול אביו הוא לא
אביו ,ונתלה באמו ,ועובר אדאורייתא,
והגם שבש"ס נקטו כן א"ז אלא כהיתר
משום פיקו"נ שלמדו מהאומות .עכ"ד.
והנה כבר קדמו בהערה זו בבן יהוידע
בברכות

)דף נה ע"ב(,

וכתב

שהטעם

שאומרים שם אמו ולא שם אביו ,אומרים
העולם כי אמו ודאית יותר מאביו ,ולא
ניחא לי בזה ,ואדרבה יש בזה חילול כבוד
שמזלזל באביו שעושהו בתורת ספק ,אמנם

כיום בכל ברכה שמברכים ומתפללים על
אדם שאומרים בן פלונית .וראיתי למרן
הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע
אומר )חלק ב או"ח סימן יא אות ב( שכתב
לתמוה מדברי הזוהר הנ"ל על הרב בן איש
חי ,ובסוף דבריו )אות ד( מסיק שאין זה
אלא על צד היותר טוב ,אבל לא שיהיה
קפידא בזה ,ובפרט כשאין יודעים את שם
האם ,שפיר דמי לומר שם האב ,או שמו
בלבד .שו"ר שגם בשו"ת יביע אומר

)חלק

י או"ח סימן נד אות ה( בהערות על ספר מים
חיים העיר מרן הראש"ל זצ"ל על דברי
הרב המחבר .והנאני.

נ"ל בס"ד הטעם מפני שאין על האשה

ב( סימן פו .אודות איש שתרם לבית
הכנסת מכספי השכירות שמשכיר בית

ממצוות עשה שהזמן גרמא ,ומוצלת משני

ששם מפעיל גוי בית זנות וכו' ,וכתב הרב

עונות ביטול תורה ועון קרי .וכ"כ בשו"ת

המחבר שאין לחוש בתרומתו לכלום ,ואין

תורה לשמה )סימן שצט(.

בזה שום חשש .עכ"ד .והמעיין יראה שלא

קטרוגים כל כך כמו האיש ,שהיא פטורה

אך טוב

סו

לישראל

סימן ח

הוכיח או רמז שיש שום חשש לעסוק

רצאבי )חלק ב או"ח סימן צב( שחלקו ע"ד

במלאכה כזו ,ואדרבא בירך את האיש הזה

הרב המחבר .ועל כל הני מילי עמדתי

ושיבח את תרומתו .ומדשתקו רבנן ש"מ

ואעמוד עליהם בל"נ בארוכה בעזהי"ת

ניח"ל בזה שאין במלאכה כזו שום חשש

בחיבור בנושאים אלו ,יזכני ה' להוציאם

איסור .וכבר עמדתי על זה בתשובה

לאור עולם.

בכת"י ,יזכני ה' להוציאה לאור עולם .ועוד

ה( סימן קי .כתב הרב המחבר ,ורוב
ההמון נטעו בשוא והוליכם שולל

ג( סימן פט .בתחילת התשובה כתב הרב
המחבר לאחד שחירפוהו וגידפוהו,

החרוז שהולידו הפתאים כל האוכל דג
ביום דג ניצל דג וכו' .עכ"ד .הנה מקורו

שהמחרף והמגדף אפילו שנקרא בשם רבי

טהור של משפט זה נמצא בדברי רבי יעקב

"אל תשים ליבך אליו אל שם רבי אשר

רוקח זצ"ל מחכמי טריפולי )תק"ס – תרנ"א(,

עליו אשר נקרא בפי הדיוטות אשר כמוהו,

בספר שלחן לחם הפנים )סימן רמב ד"ה הרב(,

כי ריק ופוחז הוא ,כאשר חקרתהו ותדע,

וכתב כן בשם רמזו ז"ל .ולא זכר ש'ר מי

וא"כ מה שמוטל עליו עשה ,לכסות פני

רמז בזה .ועיין בשו"ת אדרת תפארת

חזון למועד בעזרת ה' יתברך.

ו סימן מא(.

תופש תורה בושה ,כאומרם ז"ל יותר ממה
ששונאים

אומות

העולם

את

ישראל,

)חלק

שונאים ע"ה לת"ח )פסחים דף מט ע"ב( ,ותן

ו( סימן קנד .במ"ש הרב המחבר לבאר
תיבות "ראה והתקין צורת הלבנה" .ועל

תודה ומזמור על שלא נשכך כחמור" )שם(.

פי דרכו יש לבאר עוד בזה ,דהנה ידוע

עכ"ל .נ"ב וכבר מילתי אמורה באריכות

שיש העובדים לשמש ,ויש העובדים לירח,

דברים על אותם הנקראים בשם "רבי" ולא

וזה מכחיש את זה ,כמובא במדרש על

ראויים לזה בשו"ת אך טוב לישראל

)ח"ג

סימן לב( .ע"ש.

אברהם אבינו עמוד  .(7וזהו שאמר ,כשראה

ד( סימן
להסתכל באקראי באו"מ של האשה.
צז

הפליג

הרהמ"ח

אברהם אבינו

)אוצר המדרשים אייזנשטיין ערך

להתיר

וכתב ,דלא גרע מביאה שלכ"ד שהותרה
באקראי אף בהוז"ל כמ"ש הרמ"א

)אבן

העזר סימן כה סעיף ב( .ע"ש דבריו .ומכלל
דבריו התיר היום גם לשמש כנגד הנר או
כנגד האור וביום .ובשו"ת יביע אומר
)חלק י או"ח סימן נד אות י( תמה על דבריו

שיעבדו את השמש  -התקין את הלבנה,
וזהו שאמר צורת הלבנה ,שהלבנה הולכת
ונחסרת ,וידוע שזה מחמת אור השמש
המאיר בה ולפי תנועת הכדור .נמצא שאור
הלבנה מגיע מהשמש ,ובזה מוכחש כוחה
שאין בה שום כח אלוהי ,שהרי יונקת את
כוחה ואורה מהשמש .וכן השמש מוכחשת
בעת רדת הליל כאשר מופיעה הלבנה.

בענין תשמיש לאור הנר ,ולא העיר על

ואולם זאת יש לדעת ,מפני מה לא סגי
בהכחשת השמש ללבנה ,כמו

)ח"ד

בעצם

חידושו הראשון להסתכל באקראי באו"מ
של האשה .ועיין בשו"ת ישכיל עבדי

סימן קיג ע"ד אות יד( ובשו"ת עולת יצחק

שהלבנה

מכחישה

את

השמש

מציאותה ששולטת ביום ומסלקת את

אך טוב

לישראל

סימן ח

סז

הלבנה ,ומפני מה נתן הוכחה נוספת

פעמים רבות מוציאים עצמם ידי חובה

בלבנה ולא בשמש?

במעט משקה ומיני מתיקה ותו לא .ולהיכן

ואפשר שרבו
השמש ,שכן היתה דרכם של
עובדי

הירח

מעובדי

המצריים ,וכמ"ש הרמב"ם בספר מורה
הנבוכים )חלק ג פרק מו( ,שהטעם שבשעיר

אזל 'היומא טבא' המוזכר בגמרא? וכבר
עמדתי על זה בתשובה בס"ד בשו"ת אך
טוב

)ח"ב סימן יג(,

לישראל

והוכחתי

שחיובא רבתא איכא לעשות סעודת סיום
מסכת .ע"ש.

חטאת ראש חודש לבד נאמר "חטאת לה'"
)במדבר כח ,טו( ,מה שלא נאמר בשעירי

ח( סימן קצ .כתב הרב המחבר שכל
החשש שהזיתים יגרמו לאדם שכחה,

]א.ה .עיין שבועות דף ט ע"א[ ,לפי

זהו דוקא באופן שרגיל בזיתים ,וכמאמר

שחשש שידמו בשעיר ראש חדש שהוא

הגמרא בהוריות )דף יג ע"ב( ,אבל האוכלם

קרבן ללבנה ,כמו שהיו עושים המצריים

לפעמים ,ואפילו בכל יום מעט ובעת

מהקריב ללבנה בראשי החדשים ,באר בו

הסעודה כמנהג העולם ,ודאי לא יביאו

שזה למצות השם לא ללבנה .עכ"ד .וכ"כ

אותו לידי שכחה .ע"כ .והנה מדברי

האברבנאל )פרשת אחרי מות פרק טז פסוק ה(,

הפוסקים נראה שהאוכל בכל יום נקרא

)פרשת מטות

רגיל ,ובספר הזכרון להגר"ח קניבסקי
ששיעור

הרגלים כולם ולא בזולתם מן החטאות

ועיין דרשות ר"י אבן שועיב

ומסעי סוד"ה אם תשוב( ובמהרי"ץ חיות

שליט"א

בשבועות )דף ט ע"א ד"ה דאר"ל מה נשתנה(.

הרגילות הוא אחת לל' יום ,וכמ"ש בגמרא

ובספר הרוגוצ'בי )עמוד  (157כתבו בשם

בברכות )דף מ ע"א( שהרגיל בעדשים אחת

הגאון רבי יוסף ראזין זצ"ל שהמוסלמים

לל' יום .ועמדתי ע"ז בס"ד בשו"ת אגם

נחשבים כעובדי ע"ז לפי שהם עובדים

מים )סימן ג( .ע"ש דברי .וע"ע בשו"ת יביע

לירח ,שברובם היו יושבי מדבריות וזקוקים

אומר )חלק ב יו"ד סימן ח אות ד(.

למים ,והגאות והשפל תלויים בירח .עכ"ד.
ועיין בשו"ת אך טוב לישראל

)חלק ב סימן

ט( מה שכתבתי להעיר בדב"ק .ומכיון
שרבו עובדי הירח ,לכן היה צריך הוכחה
יתירה לשנות בו ושיהיה הלוך ילך וחסור.

)ח"ב

אות

יא(

כתב

ט( סימן רא .במה שהעלה להתיר לשמש
בליל פסח ,וכתב שמ"ש רבנו האריז"ל
שלא לשמש ביום זה אין זה אלא מידת
חסידות להולכים בתורתו ,ואדרבא זהו
שמחת יום טוב וכו' .ע"כ .כן מילתי אמורה

ז( סימן קעט .חידש הרב שגם סעודת
סיום פרק – היא סעודת מצוה ,כי גם

ראויים

סיום פרק הוא מצוה גדולה ועבדינן עליה

המקובלים ובשא"ס .שאל יחושו להם המון

יום טוב .עכ"ד .ומה נעמו דב"ק ,על האי

העם ,ואפילו ת"ח אם יש חשש של אחד

שופרא דכבוד התורה דבלי בארעא ,שלא

מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות שיכול

רק שרבו המשתמטים מלעשות סעודות

להגיע להרהור עבירה וכ"ש לז"ל ואפילו

מצוה בסיום מסכת ,אלא גם העושים

לאונסו ,לא יחוש לזמנים הללו כלל.

על כל שאר ימי השנה שיש ימים שאינם
לשמש

בהם,

וכתובים

בספרי

אך טוב

סח

סימן ח

לישראל

ואגב אמרתי אבא אעיר'ה שמכאן ראיה
למ"ש בשו"ת אך טוב לישראל )חלק

רק חמשה אלפים קפ"ד בתי תפילין .וסך

ב סימן ח( דהיכא שנרדם על השלחן בליל

מועט הוא מאד נגד סך ההרוגים שאמרו

הסדר כבר נפטר מחיוב סיפור יציא"מ,

שם )דף נז ע"ב( ת' רבוא ואמרי לה ת' אלפי

והתקיים בו מאמר חז"ל חייב אדם לספר

רבוא .ואעפ"י שזהו עם נשים וטף ,מ"מ

ביציא"מ עד שתחטפנו שינה ,דאם לא כן

הזכרים גבורי מלחמה ודאי לא היו מועטין

כיצד יכול לילך לשמש עם אשתו ,והלא

כ"כ ,ובודאי היו זהירין כולן בתפילין

חיובו בצידו לספר ביציא"מ .ולדרכינו

במלחמה וכו' ,אלא ודאי שיכולין לעשות

ניחא .ודו"ק.

התפילין קטנים מאד .עכ"ד .ולדברי הרב

י( סימן
שהמספר

רכח.

במ"ש

העצום

הרב

המחבר

שמוזכר

בגמרא

בהרוגי ביתר זהו לפי האיכות ,שיש אנשים

אצבעיים ברום ב' אצבעות ,יהיה סך הכל

המחבר אין מזה ראיה כלל ,ואדרבא זהו
אות וראיה שלא נהרגו ממש כמספרים
הנזכרים ,אלא היינו לפי מעלת ואיכות של
כולם יחד.

שחשובים ככמה אנשים ולא שבאמת היתה
כמות כזו .ע"כ .אמרתי אבא אעירה ,חדא

יא( סימן רעט .במה שהתיר הרב המחבר
להדליק נרות חנוכה בחשמל .הנה

צדוקי לרבי חנינא :שקורי משקריתו ,אמר

בשו"ת בית יצחק שמלקיס

ליה ,ארץ צבי כתיב בה ,מה צבי זה אין

סימן קכ( כתב שאין להדליק בנר החשמל

עורו מחזיק את בשרו ,אף ארץ ישראל,

מהטעם שאין ניכרת הדלקתו ,שהררי

בזמן שיושבין עליה רווחא ,ובזמן שאין

משתמש בחשמל כל השנה ,והרמ"א כתב

יושבין עליה גמדא .ע"כ .ולמטוניה דהרב

)סימן תרעא סעיף ז( שיזהר שלא ידליק נר

הדברים

חנוכה במקום שמדליקים נרות כל שנה.

כפשטן ,והוה לפי איכות האנשים .ומדלא

ע"כ .ולפי דבריו משמע שאם תהיה נכרת

דבגמרא בגיטין )דף נז ע"א( ,אמר ליה ההוא

המחבר,

הו"ל

למימר

דאין

אמר כן משמע דהוה הדבר כפשוטו.
עוד ראיתי בשו"ת הרד"ל )סימן ב אות ד(,
שהביא קצת סמך שיכולין התפילין
להיות קטנים מאוד ממ"ש

)בגיטין דף נח

הדלקתו,

וכגון

)ח"א חיו"ד סוף

בחנוכיות

חשמליות

שמדליקים אותם בחנוכה בלבד שרי .וכ"כ
הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות

)ח"ג

סימן קג(.

ע"א( ,מ' סאה קצוצי תפילין מצאו בראש

אמנם בש"ת הר צבי
כתב טעם נוסף שלא ידליק נר

במקום אחד וכדאמר להלן במוח ד' קבין

חנוכה בנר חשמלי ,לפי שנר שמיוצר על

מוח מצא על אבן אחת ,משמע פשט

ידי החשמל אין זה כנר שנוצר ע"י השמן,

הלשון דמכל ההרוגים נתקבל מראשיהן

אלא שמה שמאיר לפנינו נראה לעיניים

ביחד שיעור זה .וא"כ לפי חשבון מ' סאה

כמאיר ,ונראה כמו אבן טובה שמאיר

שהיא אמה על אמה ברום ג' אמות ,אם

בחושך שאין בזה דמיון לנר דולק .ע"כ.

נאמר דשיעור תפילין הוי אצבעיים על

גם בשו"ת פקודת אלעזר )סימן כג( הו"ד

הרוגי ביתר .ומדלא קאמרינן בלשון מצאו

)ח"ב או"ח סימן קיד(

אך טוב
בשערים המצוינים בהלכה

לישראל

סימן ח
)סמן קלט ס"ק ה(

כתב שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה שכזו
מטעם נוסף ,לפי שאין כל שיעור ההדלקה
לפנינו ,כיון שתלוי הדבר בספק הגז
והחשמל .ולטעם זה אם הוא מדליק בפנס
או בגז הבא ממיכל גז שלפנינו ואין הוא
תלוי באחר ודאי יכול להדליק בו .וכ"כ
בשו"ת לבושי מרדכי )ח"ג סימן נט( ,שאין
יוצאין בנר חשמלי להדלקת נר חנוכה ,לפי
שצריך דבר שיש בו שמנונית .ע"כ .ועיין
בספר ישועות דניאל גולדשמיט

)או"ח סימן

תרעג סעיף א(.

סט

לברך על הדלקת חנוכיה חשמלית.
והנה ידועה דעת מורנו הגרב"צ א"ש
זצ"ל שאין שום כח חשמל המיוחס
למדליק ,וכלשונו הזהב' :אין לחשמל
אבא' ,והיינו כיון שיש זרמים מתחלפים
בכל שנייה לא מתייחסת הפעולה לשעת
ההדלקה

ולמדליק,

ובודאי

לא

מהני

להדליק בזה נרות חנוכה .ושמעתי ממו"ר
רב גדעון בן משה שליט"א ששמע מחכם
בן ציון זצ"ל שאפשר להדליק נרות שבת
עם פנס העובד על בטריות ,שכח החשמל
שאצור בתוכה הווה כמו שמן הנותן כח

וראיתי להרב הרב כף החיים סופר
תרעג אות יט( שכתב לאסור להדליק

תהיה להתיר גם כן להדליק נר חנוכה

נר חנוכה באור החשמל מג' טעמים :א',

בפנס .וכאשר דמיתי כן ראיתי שכן הובא

דלא הוי זכר לנס על ידי הדלקת שמן

בשו"ת אור לציון )חלק ד פרק מד סימן ב(,

ופתילה .ב' ,המנורה היתה נדלקת על ידי

וכתב דיכול גם לברך על הדלקת נר חנוכה

אדם וזה על ידי מכונה .ג' ,שהעששית

שמדליק על ידי פנס עם סוללות כשיש בה

שיש בה כח האור היא מלאה אור ,והוי

שיעור הדלקה לחצי שעה .ע"כ .והנה

כמדורה שאינה עולה אפילו לנר אחד,

לטעמים שזכר בכף החיים ,גם בפנס

כמבואר בשו"ע )או"ח סימן תרעא סעיף ד(.

העובד על בטריות אי אפשר להדליק בו נר

והעיקר ככל הני רבוותא שכתבו טעמים

חנוכה.

מחוקק

רבים שאין להדליק נר חנוכה בנר חשמלי.

במשענותם )חלק ב סימן תרעא סעיף י( ע"ד

שו"ר דכבר תפס על הרב המחבר בשו"ת

האור לציון ,והוסיף דמ"מ לא יברך על

יביע אומר )חלק י או"ח סימן נד אות יט( דאינו

הדלקה זו ,דאיך יברך להדליק נר חנוכה

)סימן

לאש לדלוק .עכ"ד .ולפי זה אפשר שדעתו

וכן

העיר

בשו"ת

נכון ,כי עכ"פ צריך נרות של שמן ופתילה,

ופנס אינו קרוי נר .עכ"ד .ואיברא דאי

שאילו אדם מדליק קיסמים דקים למצות

מטעם זה לא אריא ,דהא להלכה אפשר

חנוכה ,ודאי שאינו יוצא בזה ידי המצוה,

להדליק נרות שבת על ידי החשמל ולברך,

ובחשמל אין שמן הדולק כשיעור חצי

עיין בחזון עובדיה שבת )חלק א עמוד ריב(,

שעה )בשעת ההדלקה( ופתילה .ובא בזה

ואע"פ שמברך להדליק נר של שבת.

)ח"ג או"ח סימן

וכיוצ"ב העיר בחזו"ע חנוכה )עמוד צו(.

לה( .ושילש דבריו עוד בחזון עובדיה

ולדינא בודאי שלא יברך על הדלקה זו

חנוכה )עמוד צו( ,וגם שם תפס על הרב מים

דהוה סב"ל ,וכאמור .וכמ"ש בחזו"ע שם

חיים ודחה דבריו ,והעלה לדינא שאין

)עמוד צז(.

בארוכה בשו"ת יביע אומר

ע

אך טוב

לישראל

סימן ח

יב( סימן רצג .במה שהביא הרב המחבר
לאחד מהקדושים אשר בארץ המה,

ומצאתי שכונתו לספר מאורי אור על

שהעלה שאין איסור לקבוע יו"ט חדש רק

הש"ס ,לרבי אהרן בן אברהם אברלי יוסף

בקריאת ההלל ובביטול מלאכה ,אבל

וירמש זצ"ל

לעשות אותו יום משתה ושמחה בשירות

הגאון בעל שאגת אריה( בחלק ד בחידושיו

ותשבחות או שלא לומר בו תחנון שפיר

עמ"ס מגילה )דף ד ע"א( ,שכתב דעיקר חיוב

)ח"ו

דברי

דמי .ע"כ .וע"ע בשו"ת יביע אומר

או"ח סימן מא( ,שהעלה בדין אמירת הלל
ביום העצמאות שאפשר לומר הלל בלי
ברכה .ע"ש דבריו.

אור הקל בזה ,ואמ"א .עכ"ד .ויגעתי

הקריאה

)נפטר לפני כ  180שנה ,מתלמידי

הוא

והביא

בלילה,

התוספתא שהוזכרה בתוספות בערכין
ע"א

ד"ה

מקריאת

לאתויי

המגילה

)דף ג

נשים(

שנשים

פטורות

אך

חייבות

לשמוע.

ומביא את המנהג שנהגו לחלק את קריאת

יג( סימן רצח .במה שקרא תיגר לבטל
מנהג לבושי הפרצופים שמקור מקומו

המגילה במשך החודש במוצאי שבתות,

טמא מאומות העולם היונים והרומיים,

שאז הנשים היו מצויות בבית הכנסת,

והוא מנהג מכוער וכו' ומצוה לבטלו.

ואינם עסוקות במלאכה ,וסבירא להו כמ"ד

עכ"ד .והנה עיננו הרואות שאת מנהג

שאם קרא בכל החודש יצא ,והוה להו כבני

התחפושות הזה ,אפילו האנשים הרחוקים

הכפרים ,לפי שגם הנשים טרודות בהכנת

מתורה ומצוות עושים כן ,ולא עושים שום

הבית .עכ"ד .והרב המחבר כיון ברוחב

מצוה ממצות היום .והרבה מהתחפושות

דעתו לטעם האחרון שהנשים טרודות

הם סרסורי עבירה שאינם צנועות ,ודין

בהכנת הבית .ומסקנת הרב המחבר שדי

גרמא בנזיקין ,במראות נגעים ובשאר

לנשים בקריאה אחת בלילה ,במקום דוחק

מכשולים .וכבר עמד על זה הגאון הנאמ"ן

וצער ,וכגון באשה שאין מי שישמור על

)בחלק

ילדיה הקטנים ,ויכולה ללכת רק לקריאה

השו"ת סימן יב( ,ע"ש .ומ"מ לדינא כבר כתב

אחת של הלילה או של היום ,שתלך

בספר חזון עובדיה פורים )עמוד קצט( שאין

בלילה.

הגר"ש

איסור בדבר ,ובלבד שלא ילבשו כלי גבר

משאש זצ"ל ,הו"ד בספר ילקוט שמש

שליט"א בספרו הבהיר סנסן ליאיר

וכדברים

האלה

הורה

על אשה ולהיפך .ובספרי דורש טוב לעמו

)הלכות פורים עמוד קמה( .ואולם מרן הראש"ל

על המגילה )עמוד עח( הבאתי כו"כ סיבות

הגר"ע יוסף זצ"ל בספר מאור ישראל

וטעמים למנהג זה .והנח להם לישראל ,כל

בטבעת המלך הלכות מגילה פרק א הלכה ג(

זמן שהתחפושות צנועות ,ולא מגיעים

אישתפיך חמימי נגד מנהג זה ,וכתב שהוא

חלילה לידי עבירה.

מנהג טעות ,והאריך להוכיח שעיקר חובת

יד( סימן ש .במה שהרב המחבר נושא
ונותן במה שהקילו העולם שלא

קריאת המגילה היא ביום ,ושנה דבריו
בחזון עובדיה פורים )עמוד נ הערה ז( .ע"ש.

שומעות הנשים את המגילה ביום ,והביא

ועל כן יש להנהיג בכל מדינה ומדינה ועיר

שהגר"ד משאש זצ"ל ציין שבספר מאורי

ועיר שיעשו קריאת המגילה לנשים בזמן

)ח"ג

אך טוב

לישראל
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עא

אחר מקריאת המגילה לגברים בלילה

פיקו"נ כמ"ש בתחילת התשובה ,היקל הרב

וביום ,כדי שיוכלו הבעלים להיות בבית

בזה ועשה כל טצדקי להפך הדברים

עם ילדיהם ,והאשה תוכל לזכות בקריאת

בבחינת הפוך בה והפוך בה דקול'א בה.

המגילה כתיקנה.

ומ"מ תמיהה רבתי היא מה שהדפיס כן

טו( סימן שא .בדין חייב איניש לבסומי
בפוריא ,ע"ע במ"ש בשו"ת אך טוב

בספר ,שיהיה מפורסם לכל באי עולם.
ואפשר דכיון שכתב שהוא מחמת ספק

לישראל )חלק א סימן ה(.

פקו"נ נמצא ששוברו בצידו ,שכל מי

טז( סימן שיא .במה שהפליג הרב המחבר
ואמר שמה שאמרו שהרואה קרי ביום

שחושש עד כדי כך יתלה בדבריו ,ולכן
הדפיס הדברים בספר .ודו"ק.

כבר נדחו דבריו מדברי הפוסקים .ועיין

והנה לאחר כותבי כל הערות אלו ,אינה
ה' לידי שו"ת מים חיים בהוצאה

בשו"ת יביע אומר )חלק ו סימן מד( .ובשו"ת

החדשה ,וראיתי שבהערות רבות שזכרנו

)ח"א חאו"ח סימן יט(

שעשו

הכיפורים ידאג כל השנה שאינו להלכה.

עמק יהושע מאמאן

תפס ע"ד הרב מים חיים ודחה דבריו.

עמדו

עליהם

המהדירים

הי"ו,

מלאכתם נאמנה ,ויפה העירו בכל דברי

)חלק ט

הרב המחבר כדרכה של תורה ,והוציאו פרי

אורח חיים סימן קה אות א( בזה .ואפשר שכיון

בכלי מפואר.

והסכים עימו בשו"ת יביע אומר

שהתשובה לשואל הייתה בגדר של ספק

הילולים

תורה מפוארה
ושכמ"ה.
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לישראל

סימן ט
חלק יורה דעה

תמוז תש"פ

סימן ט
להראות עצמו כנוכרי בסכנת נפשות

הסתרת היהדות בעת השואה הנוראה  /הטעם שלא תתייחד אשה עם הנוכרים /
האם אשה יכולה לומר גויה אני בסכ"נ  /אם איש יכול לומר גוי אני בסכ"נ  /דעת
הרמב"ם בהודאה לע"ז ללא מעשה  /דעת הרא"ש באומר גוי אני בסכ"נ  /לפסוק
מתוך השו"ע ללא עיון במקורות  /כשכותב או אומר שהוא גוי אם אפשר לתלות
שאינו מגויים עוע"ז  /גירסת השו"ע בדפוס ונציה  /כשאומרים שכולם כאן גויים אם
מחוייב היהודי לומר שהוא יהודי במקום סכ"נ  /השואה אם הייתה שעת השמד /
אמירת 'עבדא דנורא אנא' לתלמיד חכם ולכל אדם  -בהערה  /לבישת בגדי גויים
להציל נפשו  /לבישת בגדי שעטנז להציל נפשו  /מעשה דר"מ שטבל אצבעו במאכל
איסור בשעת סכנה  /הדליק נר בשבת להסתיר יהדותו כדי שלא יתעללו בו הגויים
– בהערה  /לבישת בגדי כמרים להציל נפשו  /כתיבת מסמכים מזויפים שהוא גוי
להציל נפשו  /לומר לישנא דמשמע לתרי אפי  /המיר דתו באונס תשובתו קלה יותר

שאלה

נשאלתי מידידי רבי בנימין אלימי נר"ו אודות ניצול שואה ממשפחתו
שעבר את המלחמה הנוראה ,ושם באחת הפעמים שהנאצים יימח שמם
וזכרם עשו סלקציה ,הכריזו ואמרו" :כל היהודים יעברו לצד אחד ,והגוים
לצד השני" ,והלך הוא והתערב עם הגוים בצד השני ובכך ניצל ממות
לחיים ,ועתה ליבו נוקפו שמא עבר על הדין המוזכר בשו"ע )יו"ד סימן קנז
סעיף ב( שאסור לומר עובד כוכבים אני אפילו במקום הצלת נפשות .וזה
החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( איתא בירושלמי בע"ז )פ"ב ה"א( על
האי דאמרינן במשנה ולא תתיחד

]וחזקה

ואינה

מתפחדת

מהן,

וקמ"ל

האשה עם הגויים מפני שהן חשודין על

דאפ"ה

משום

עריות

חיישינן

שמא

העריות ,ואין האשה בכלל שפיכות דמים

תתפתה[ .א"ר אבין ואפילו תימר יכולה

]וביאר הפני משה :בתמיה ,ואמאי קתני

אשה להטמין את עצמה ולומר נכריה אני

במתני' טעמא דלא תתייחד אשה עמהן

ואין האיש יכול להטמין עצמו ולומר נכרי

משום חשד עריות ,תיפוק ליה משום

הוא ]מטעמא אחרינא ,ואפי' בסתם אשה

שפיכות דמים[ ,א"ר אמי תיפתר בבריאה

אך טוב
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לישראל

עג

היא אינה עלולה כל כך לשפיכות דמים,

לאדם לומר שהוא עובד כוכבים כדי שלא

שיכולה היא להטמין ולהעלים עצמה

יהרגוהו .וע"ע בתוספות בע"ז

ולומר נכרית אני ,מה שאין כן באיש שהכל

ד"ה איכא בינייהו( ,ובשו"ת תרומת הדשן

מכירין אותו שהוא יהודי בפאת הראש

)סימן קצז( ,ובביאור הגר"א על השו"ע

ובפאת הזקן[ .ומשמע מדברי הירושלמי

ס"ק כ( ,ובספר בשערי ישכר אנגלנדר עמ"ס

דפליגי אמוראי אי שרי לאדם לומר נכרי

ע"ז )שם עמוד שכה( .ואכמ"ל.

אני ,דלרבי אמי אסור לאדם לומר לגוים

ב( ותבט עיני באיגרת תימן לרמב"ם
שכתב וז"ל ,מי שבא לישאל אותנו אם

שהוא גוי להציל עצמו ,ולדעת רבי אבין
מותר לומר נכרי אני ,אלא שרק אשה
יכולה לומר כן ולא איש ,דהאיש חזותו
מוכיחה עליו .וכ"כ האור זרוע

)ח"ד פסקי

ע"ז סימן קמג( .וכן מבואר בהגהות הרמ"א

)דף כה ע"ב

)שם

יהרג או יודה ,אומרים לו שיודה ולא יהרג,
אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך ,אלא
ישב בביתו עד שיצא אם הוא צריך,
ומעשה ידיו יעשה בסתר ,כי מעולם לא

על המרדכי בסנהדרין )סימן תשיט( בשם

נשמע כמו זה השמד הנפלא שאין כופים

הגהות מרדכי הארוך דיכול לשנות ולומר

בו כי אם על הדבור בלבד ,ולא יראה

נכרי אני קודם שיהרג .ע"כ.

מדברי רבותינו זכרונם לברכה שיאמרו

ואולם כבר כתב הרא"ש בע"ז
ד( דאין לדקדק מהירושלמי שיהא

יהרג ואל יעבור ואל יאמר דבר אחד שאין
בו מעשה .עכ"ל .ומוכח מדבריו דגם איהו

מותר לישראל לומר עובד כוכבים הוא כדי

ס"ל דשרי לומר נכרי אני להציל עצמו

שלא יהרגוהו ,דודאי כופר בעיקר הוא,

ממיתה .ואמנם לעיל מיניה כתב שם וז"ל,

דכיון שרוצים להורגו אם לא יהפוך לדתם

והשמד הזה אשר אנחנו בו ,אין אנו מראים

ויהיה עובד כוכבים כמותם ,ודאי כשאומר

בו שאנו עובדים עבודה זרה ,אלא שנאמין

עובד כוכבים הוא הודה לדתם וקבל עליו

מה שהם אומרים בלבד ,וכבר נתאמת

)פרק ב סימן

אלוה שלהן ,וההיא דירושלמי הכי פירושו,
דאי אומרת שהיא עובדת כוכבים ליכא
חשש שיהרגוה ואכתי איכא חשש עריות,
משא"כ באיש ,ולא שיהא מותר לעשות כן.
ע"כ .וכן מבואר בספר האשכול

)הלכות

עבודה זרה דף קפט ע"א( .וע"ע בספר היראה
לרבנו יונה )ד"ה פגעת( .וכן כתב בחינוך
)מצוה כה( וז"ל ,וענין ההאמנה הוא שיקבע
בנפשו שהאמת כן ,ואם יושאל עליו ישיב
לכל שואל שזה יאמין לבו ,ולא יודה
בחילוף זה אפילו יאמר להרגו .עכ"ל .וכן
פסקו הטושו"ע )יו"ד סימן קנז סעיף ב( דאסור

אצלם שאין אנו מאמינים זה בשום פנים,
אלא שנרמה בו המלך ,ויפתוהו בפיהם,
ובלשונם יכזבו לו .עכ"ד .ולפי זה אפשר
שאין ליהודי היתר לומר שהוא גוי בכל
גוונא ,אלא רק בשעת השמד ההיא שהכירו
הגויים שמה שהיהודים אומרים שמאמינים
אינו אלא מן השפה ולחוץ ,ויודעים
שמרמים היהודים במאמר פיהם ,ועושים
כן רק להצלת עצמם ,ואפשר דרק בכה"ג
התיר הרמב"ם.
ואם זהו טעמו ,ניחא בזה מה שהקשו
סתירה בדברי הרמב"ם ממה שפסק
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בספר המצוות )מצות עשה ט( וז"ל ,והמצוה

דאמאי נקט המגביה לבנה ,הלא סתמא

התשיעית היא שצונו לקדש השם ,והוא

דגמרא בסנהדרין )דף ס ע"ב( דבאומר לו

)ויקרא

אלי אתה מתחייב ,ומשום זה מסיק דמ"ש

כב ,לב( .וענין זאת המצוה אשר אנחנו

הרמב"ם הגביה לבנה לאו דוקא .ע"כ.

מצווים לפרסם האמונה הזאת האמתית

וחיזק דבריו רבי שמואל סורנגה בספרו

בעולם ,ושלא נפחד בהיזק שום מזיק .ואף

פרשת הכסף )שם( .וראיתי במעשה רוקח

על פי שבא עלינו מכריח גובר יבקש ממנו

על הרמב"ם )שם( שעמד ע"ד הלח"מ,

לכפור בו יתעלה ,לא נשמע ממנו ,אבל

וכתב דאף דלא בעינן מעשה גמור מ"מ

נמסור עצמנו למיתה ,ולא נתעהו לחשוב

הוכחה

הר"ח

שכפרנו ואף על פי שלבנו מאמין בו

אבולעפיה נר"ו ,אלא דאכתי קצת קשה,

יתעלה .עכ"ל .הא קמן דפסק הרמב"ם

דאי נימא דדוקא בעינן הוכחה א"כ כי

שמאמין

ליכא הוכחה יהא פטור אף שאומר אלי

בהבליו ,וצריך גם למסור נפשו ע"ז ,ובזה

אתה ,וזה מנין לו ,כיון דפשטא דסוגיין

סתר משנתו ממ"ש באיגרות .ולדרכינו

משמע דבאמירה לחוד מחייב .ויש ליישב.

ניחא ,דמה שהתיר הרמב"ם באיגרותיו

עכ"ד .ועיין במ"ש ליישב בזה הגאון רבי

שיודה ולא יהרג היינו דוקא בכהאי גוונא

מנחם קראקאווסקי זצ"ל בספרו עבודת

שיודע הגוי שהיהודי עושה כן מן השפה

המלך על הרמב"ם )שם( .ולדרכינו ניחא,

ולחוץ וליבו בל עימו ,אך כל שלא יודע

דדעת הרמב"ם באמת היא שמתחייב רק

הנכרי כן ומטעהו וסבור שהיהודי מאמין

כשעושה מעשה כל דהו ,וכמו שכתב

בע"ז ,אכתי איכא מצות קידוש השם לקדש

להדיא באיגרותיו .ולפי"ז ניחא נמי מ"ש

את שמו יתברך ,וצריך למסור נפשו על זה.

במחצית השקל

אמרו "ונקדשתי בתוך בני ישראל"

שאסור

אפילו

להטעות

לגוי

ואולם מפשטות לשון הרמב"ם משמע
דהעיקר בזה שלא עושה בהודאתו
שום מעשה ,ומשמע שגם אם סובר הגוי

בעינן,

מיהא

ושכ"כ

)או"ח סימן קכח ס"ק נד ד"ה

ור"ל חביב( .דו"ק ותשכח.
ג( והנה אחר שמצאנו ראינו דבשו"ע פסק
כדברי הרא"ש ,יש לנו לדון בדברי

שהוא באמת מאמין בדת הבליו מורים לו

הרא"ש גופא ,דכתב וז"ל ,דכיון שרוצים

שיודה ולא יהרג .ולפי זה על כרחנו לומר

להורגו אם לא יהפוך לדתם ויהיה עובד

דמה שכתב הרמב"ם במצות קידוש השם

כוכבים

עובד

ולא נתעהו לחשוב שכפרנו וכו' ,היינו

כוכבים הוא הודה לדתם וקבל עליו אלוה

דוקא במעשה .ובזה נראה דלשיטתו אזיל

שלהן .עכ"ל .ויש לדון בזה ,האם כונת

)הלכות עבודה זרה פרק ג ה"ד(

הרא"ש דאפילו אם לא קיבל עליו אמונתם

שכתב ,ואפילו הגביה לבנה ואמר לה אלי

בליבו אלא שרק הגויים סבורים שקיבל

אתה וכו' ע"כ .ומדנקט הגביה משמע

עליהם ,גם כן יהיה בו הדין של יהרג ואל

דבאמירה לחודה לא מתחייב .ואיברא

יעבור ,דסוף סוף מאמירתו מוכח כן ,או

דכבר כתב בלחם משנה שם להעיר ע"ד

דלמא דוקא היכא שקיבל עליו אמונתם

בידו החזקה

כמותם,

ודאי

כשאומר
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עה

בליבו אסור ,אך היכא שאומר בפיו ומבטל

וחייב למסור נפש .ומיהו בזה נחלקו,

בליבו ,איו בו דין של יהרג ואל יעבור.

דלדעת הרמב"ם באיגרתו גם אם אומרים

וראיתי בקובץ שערי זבול
תשס"ד עמוד יד( שהביאו תשובת
)קובץ ג שבט

האדמו"ר מוהר"מ מזוויל זצ"ל שכתב
וז"ל ,וכן דעתי נוטה דאם רוצים שיכפור
בכל התורה ולא שיעבוד ע"ז ,רק אונסים
אותו שיאמר ככה ולא יעשה שום מעשה,
בזה לא מצינו בשום מקום שיהרג ואל
יעבור ,כי העברה על הדת לא שייך אלא
ע"י מעשה המוכיח ,ועל ענין כזה לא שייך

לו שיהרג ולא יודה מותר לו להודות ,דאין
בזה מעשה ,ולשיטתו אזיל בידו החזקה
)הלכות עבודה זרה פרק ג ה"ד( שכתב ,ואפילו
הגביה לבנה ואמר לה אלי אתה ,ומדנקט
הגביה
מתחייב.

דבאמירה

משמע
משא"כ

לדעת

לחודה

לא

הרא"ש,

כיון

שמציל עצמו ממיתה הוה הודאתו ממש
כעוע"ז ,דמוכח שלא אומר כן מן השפה
ולחוץ.

כפיה ,דהוי דברים שבלב ,ובמעשה אפילו

ומהשתא יש לומר לפי זה דבודאי היכא
שמציג עצמו כגוי קודם

ולכאורה דבריו נסתרים ממה שפסק בשו"ע

שישאלוהו או יכופוהו להאמין בדתם

הנ"ל דאסור לאדם לומר שהוא עובד

בדיבור או במעשה עדיף טפי .ולכל

כוכבים כדי שלא יהרגוהו .הרי שאפילו

הדיברות חזינן דאין הדבר פשוט לומר

באמירה לחודה אסור וצריך למסור את

שאסור לומר שהוא גוי ושצריך ליהרג על

ליבו לשמים חייב למסור נפשו .עכ"ד.

נפשו .ושם בהערה כתב הרב המו"ל

)אות

זה .וע"ע בתשובת מהרי"ל

)סימן עב עמוד

טו( לדברי הרמב"ם באגרת תימן הנ"ל,

צח הוצאת מכון ירושלים( שכתב ,דשרי לומר

והעיר מדברי השו"ע ,וכתב דדברי השולחן

שהוא גוי או בכל לשון שאפשר לכוון

ערוך מקורם טהור בדברי הרא"ש ,והרא"ש

בה אחרת ,רק שלא יאמר שרוצה לעבור

עצמו ביאר ,דכיון שרוצים להרגו אם לא

לדתם .ע"ש .והיינו שגם בלשון גוי אפשר

יהפך לדתם ויהיה עכו"ם כמותן ,ודאי

לפרשו כלישנא דמשמע לתרי אפי דשרי,

כשאומר עכו"ם הוא הודה לדתם וקבל

וכמ"ש בשו"ע )יו"ד סימן קנז סעיף ב( .והגם

במשנה

שמסתמות דברי מרן השו"ע משמע דבכל

עליו

אלוה

שלהם,

וכמבואר

בסנהדרין )דף ס ע"ב( האומר לו אלי אתה.

גוונא אסור לומר שהוא גוי להציל עצמו,

עכת"ד .והיינו ,דביארו בדברי הרא"ש דרק

מ"מ הלא בדברי הרא"ש שהוא מקור

כשמקבל על עצמו באלוה ומתכוון לזה

דבריו מפורשים הדברים בטעמם .והלא

דינו שיהרג ואל יעבור ,אך לומר שמאמין

ידעת מ"ש המהרש"א בחידושי אגדות

בהבליהם כדי שלא יהרגוהו ולא מקבל

בסוטה )דף כב ע"א ד"ה ירא( ,דבדורות הללו

עליו באמת אין דינו שיהרג .ולביאור זה

אותן שמורין הלכה מתוך השו"ע והרי

נמצא שדעת הרא"ש והרמב"ם באגרת

הם אין יודעין טעם הענין של כל דבר,

תימן שווים ,דלתרוויהו אם הודה בדתם מן

אם לא ידקדקו מתחלה בדבר מתוך

השפה ולחוץ שרי ,ואם מקבל בליבו אסור

התלמוד שהוא שימוש ת"ח וטעות נפל
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בהוראותם ,והרי הן בכלל מבלי עולם ויש

לאיריים ,לאו דוקא לנוצרים ,וכלום א"א

לגעור בהן .עכ"ל .וכ"כ הסמ"ע בהקדמתו

היה לאיריים להיות כופרים בע"ז ,אלא

לחשן משפט ,שכוונת מרן והרמ"א בש"ע

שאינם שייכים לגזע היהודי ,ומשום זה

היתה שלא יפסקו מתוך הש"ע כי אם למי

בלבד איני יודע בבירור שנקראים מודים

שלמד תחלה ארבעה טורים והב"י וידע

בע"ז .ומה שמפורש בשולחן ערוך שאני,

מקור כל דין וטעמו מהתלמוד והפוסקים,

שבימיהם לא היה במציאות גוי שאינו

משא"כ בזה"ז שמורין מתוך הש"ע ,והם

מודה בע"ז ,ואם לא היה מודה היו

מחריבי עמינו הפרו ברית תורת אלוקינו

הורגים אותו ,וכיון שאמר שהוא גוי הרי

וגורמים רעה לנפשם ,וכמ"ש "כי רבים

הודה בפיו בע"ז ,וכך הבין הגוי שהיה

חללים הפילה"  -זה מי שלא הגיע

מוכן להורגו .משא"כ בימינו שבודאי היו

להוראה ומורה )ע"ז דף יט ע"ב( .עש"ב.

כבר אז הרבה אריים טהורים  -כלומר

)יו"ד

טמאים  -שלא היו משתעבדים לדת ,אלא

סימן רמב סק"ח( וכתב דכיום שיש נו"כ על

שי"ל שכיוון שרובם של הגויים השתייכו

השו"ע,

לדתם ,הרי זה כמודה בדתם ,ועדיין יש

והגם שהשיג על זה בפתחי תשובה
השו"ע

אפשר

להורות

מתוך

ע"ש .מ"מ היכא דמצינו את מקור מקומו
טהור של דברי השו"ע ,בודאי שיש לדון
על פי הדברים האמורים שם .וע"ע במ"ש
הגאון רבי ישועה שמעון חיים זצ"ל
בהקדמה לשו"ת ישמח לבב ,ובמ"ש מרן
הראש"ל מופת הדור הגר"ע יוסף זצ"ל
בשו"ת יביע אומר

)ח"א בדברי פתיחה אות

ב( .ודו"ק .ומעתה יש לנו גם כן לפרש
דברי השו"ע כמו שנתבאר בדברי הרא"ש,
דלא בכל גוונא מחוייב למסור נפשו.
וכאמור.

להתבונן בזה .עכ"ד.
ובעיקר סברה זו יש לדון ,דהנה בשו"ע
)יו"ד סימן קנז סעיף ב( כתב ,אסור
לאדם לומר שהוא עובד כוכבים כדי שלא
יהרגוהו .עכ"ל .והיינו שלשון עובד כוכבים
היינו שהוא עובד עבודה זרה ,ובכהאי גונא
הודאתו שהוא מעובדי הכוכבים היא עצמה
כפירה ביהדותו .ואולם בטור כתב בלשון
אחר אסור לאדם לומר שהוא גוי /ואם
נאמר שלשון זו שינה מרן השולחן ערוך
עצמו ולא שלטו בה יד זרים בעלי

ד( וסברא נפלאה ראיתי בשו"ת היכל
יצחק הרצוג )חאה"ע ח"ב סימן פט אות

הקדמונים היו אדוקים בעבודה זרה וכמ"ש

אותם

בגמרא בחולין )דף יג ע"ב( גוים שבחוצה

שהשתמשו בתעודות מזויפות שהן גויים

לארץ לאו עובדי עבודה זרה הם אלא מנהג

איריים בזמן השואה ולא שמרו שום

אבותיהם בידיהם ,ועיין בבית יוסף

תורה ומצות ,וגם לאחר שספו תמו ימי

סוף סי' קמח( .ולכן כל מי שהודה שהוא גוי,

הבלהות לא חזרו בתשובה ,אם דינם

הווה כאומר ממש שהוא עובד ע"ז ,לא כן

כמומרים לפטור מחליצה וכדומה .וכתב

בדורות

אמונתם

בזה ,לפי מיטב ידיעותי עשו את עצמם

הטיפשית ,ולא כל האומר שהוא גוי הוא

י – יא(,

שיצא

לדון

אודות

הצינזורה ,אפשר שלזה גופא כיוון ,שבזמן

אחרונים

שנחלשה

)יו"ד
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עז

מודה בדתם וכופר ביהדותו ,ורק אם מזכיר

שהוא רוסי אם זה יעזור לו מכמה בחינות,

שם ע"ז על פיו שהוא עובד אותה אסור

והשיב דנראה דאין בזה מעשה כפירה כלל,

ומחויב למסור נפשו ע"ז.

דהרי אפשר שהוא מחסידי אומות העולם

אולם ראיתי
השו"ע

ישן

בדפוס
משנת

של

שכ"ה

הוצאת
שהודפס

בוונציה ,ששם זכר השולחן ערוך במפורש
כלשון הטור אסור לאדם לומר שהוא גוי.
ונפל פיתא בבירא .מ"מ גברא רבא אמר
מילתא

בסברא

לאיצטרופי

לנידון

ישרה
דידן.

ובודאי

דחזי

והגם

שזכר

בתשובה שם בסו"ד שרובם של הנויים היו

ששומרים ז' מצות בני נח ומודים בתורת
ה' ,ואין לאסור מדינא .עכ"ד .והסכים עימו
הגר"י זילברשטיין שליט"א בחשוקי חמד
עמ"ס ע"ז )דף יט ע"א( .ע"ש .ודון מיניה
ואוקי באתרין לנ"ד ,שמה שעבר לצד
הנכרים אינו אומר שמודה בע"ז חלילה או
כופר בבורא ,דאיכא הרבה גוים השומרים
ז' מצות בני נח ,ומותר היה לו לעשות כן.

משייכים עצמם לדתם .וכן בדקתי עם ידידי

ה( ואולם יש לפקפק בזה ממ"ש בתשובת
רבי מנחם מעיל צדק )סימן עג( ,אודות

דרובא דרובא של הנוצרים בימות השואה

גוים ויהודים שהיו הולכים בדרך בשעת

היו מאמינים אדוקים בהבליהם .מ"מ נראה

השמד ,ופגעו בהם פריצים ,וחקרו אותם

דבזה לא אזלינן בתר רובא ,אלא כל שלא

אם יש ביניהם יהודי ,וכיוון היהודי לבו

אומר במפורש ומוציא מפיו שגוי הוא יש

שאם ישאלוהו יאמר האמת ,והעכו"ם אמר

להקל ,תדע ,שהרי מצאנו ראינו שהתירו

מה אתם סבורים ,אין יהודי בינינו .ואז

ללבוש בגדי גויים עובדי ע"ז לציל נפשו

נבהל היהודי ולא אמר אתה משקר .נראה

מסכנה ,הגם שרוב הלובשים בגדים אלו

דלא חטא היהודי בכך ,ולרווחא דמילתא

הם עוע"ז ומאמינים אדוקים ,וכמ"ש לקמן

אם לבו נוקפו יתענה שני חמישי ושני ,אך

)אות ו – ז( מפי ספרים ומפי סופרים .והטעם

מדינא אין נראה לענשו בכלום ,הואיל ולבו

בזה ,לפי שכל שלא אומר בפיו שגוי הוא

היה לשמים אם ישאלוהו .עכ"ד .וזכר

לא חשיב ככופר ביהדות ומודה בעבודה

תשובה זו גם בשו"ת באר שבע

זרה ,ולא אכפת לן ממה שמראה עצמו

הוצאת פפד"מ( משם מהרש"ל בשם מהר"ר

דשייך לרובא המאמינים האדוקים ,דהעיקר

מנחם .ומשמע דאסור היה ליהודי לומר אין

שלא יוציא מפיו שמודה לדתם ,ועל כן

יהודי בינינו ,אף שלא אומר שהוא עובד

שפיר יש לקיים סברת הרב היכל יצחק

ע"ז .ולא תלינן בהיתר דאפשר שהוא גוי

שיכול לייחס עצמו לאותם הגויים שלא

השומר ז' מצות בני נח .וראיתי בחשוקי

מאמינים בדתם ומותר היה לו לכתוב כן

חמד )ע"ז דף יט ע"א( שעמד על זה ,וכתב

בתעודותיו .שוב ראיתי כדברים האלה

שהנדון אצל מהר"ם מ"ץ היה שחקרו

בשו"ת זכרון בספר )חיו"ד סימן ד( להגאון

הגויים אם יש ביניהם יהודים כדי להעבירם

רבי פנחס גולדשמיט ,שנשאל אם מותר

על הדת ,ובזה אסור ליהודי לומר איני

ליהודי להשתדל שיכתב בפספורט שלו

יהודי וחייב ליהרג על קידוש ה' ,משא"כ

מזכה הרבים הרב ירון ראובן שליט"א

)סימן סב
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כשאין הנכרי רוצה להעבירו על הדת אלא

חיו"ד סימן א אות יח( .וע"ע בספר בעקבי

שהם שונאי ישראל שהרי עשו שונא

מנחת חינוך להגר"י אדלשטיין זצ"ל

ליעקב ,בכה"ג במקום פיקוח נפש מותר

קידוש ה' עמוד רו( ,שכתב שבימות השואה

לומר איני יהודי .עכ"ד .וכדומה לזה חילק

הסתפקו הרבנים מה מטרתם של הגרמנים

בשו"ת מהר"י אסאד )ח"א חיו"ד סימן קע(,

ואם נחשב שעת השמד .ע"ש .ולאחר

ע"ש בנידונו .והנה הדבר ידוע ומפורסם

מעשה נראה שלא היה לזה גדר של שעת

שבימות השואה לא היה עניין לגרמנים

השמד .וכיוצ"ב ראיתי בגליון המעין

)מצוה

)טבת

ימח שמם אלא שלא יזכר שם ישראל עוד,

תשע"א עמוד  (19במאמר של הרב יחזקאל

רבותינו

יעקובסון נר"ו ,שכתב דבימות השואה לא

)סנהדרין דף מד ע"א( ישראל אף על פי שחטא

עניין את הגרמנים שמירת הדת של הגזע

ישראל הוא ,ואע"ג דלא חזי איהו למאמר

היהודי ,שכן גם המומרים נהרגו ,ומאידך

רבותינו מזלייהו חזי ,לנתוץ להשמיד

גיסא נוצרי אשר כפר בדתו בריש גלי לא

ולהאביד שם ישראל ,ואפילו אם היה בו

היה נתון לשום סכנה או רדיפה כתוצאה

רק ריח יהודי לשליש ולרביע שלחוהו

מכך ,הצורר היטלר ימ"ש רצה לחסל את

להשמדה ,ולא נשאו פנים למשומדים

כל מי ששייך לגזע היהודי בלי קשר

ולמומרים ,ואת כולם שחטו ולא חמלו

לאמונתו ודתו ,ולכן לדעתו בימות השואה

במיתות משונות ואכזריות .וכן העיד ר'

היה מקום להקל אפילו לומר בפירוש בפה

)עמ' (12-13

מלא שהוא גוי ,שכן אין באמירה זו משהו

דהגרמנים בשום אופן לא רצו בהתבוללות

המורה על אמונתו של השואל אלא על

היהודים ,ויהודי שנתפס עם תעודה נוצרית

גזעו ,ולכן אין בתשובה זו הודאה בעבודה

והחזיקו

בכל

כוחם

במאמר

יעקב אביגדור בספרו חלק יעקב

היה נהרג מיד בלי שום משפט ,ומעתה אם

זרה או כפירה בהשם חלילה .עכת"ד.

איזה יהודי אף אחרי הפקודה הזו לקח לו

ונראים הדברים .וכיוצ"ב כתב האדמו"ר

תעודה נוצרית ,הרי אדרבא דווקא עשיה זו

מפיאסצ'נה זצוק"ל בספרו אש קודש

היתה כרוכה במסירות נפש ממש .עכ"ד.

ב דסוכות שנת תש"א עמוד קכ בנד"מ( ,שמעשה

וכן נוטה היתה דעתו של הרב אהרונסון

השחיטות וההריגות של כל קהילות ישראל

בספרו עלי מרורות )עמוד  ,(305שכתב

שלא היה בכונתם למסור את הנפש ,שלא

שהגם שהנאצים לחמו בשנאה שטנית לא

היתה

מצטרפת

רק כנגד היהודים אלא גם כנגד כל דבר

למחשבת יצחק אבינו שמסר נפשו על

יהדות ,אבל הם לא גזרו לעבור על הדת,

קידוש השם אך לא יצא המעשה בפועל,

הם לא נתנו ליהודים ברירה לעבור על הדת

וזהו שאמר יצחק אבינו להליץ על ישראל

ולהינצל או להחזיק בדת וליהרג ,הם בחרו

הא קריבת נפשי קדמך )שבת דף פט ע"ב(.

בקו של חיסול שיטתי לכל אשר יהודי

ע"כ .ונראה שכונתו היתה גם כן על ימות

)ח"ב סימן עב

השואה הנוראה שהיה בה ,שאז לא היתה

)ח"ו

השאלה על הדת אלא על כל היהודי באשר

יכונה .והו"ד בשו"ת אבני דרך

אות ג( ,ע"ש .וכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי

הריגתם

בעבור

הדת,

)דרוש

לישראל
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 אמר להם אם,פגע בהם איסתרטוס משומד

 וע"ע בספר חשוקי חמד הנ"ל מ"ש.הוא

,בניה של תורה אתם תנו נפשכם עליה

.1 ודו"ק.בשם מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל

 ואם אין בניה אתם,למה שניתם עטיפתכם

 אך,ו( והנה כל זה באומר שהוא נכרי
היכא שאינו אומר אלא שבמעשיו

 הרי. א"ל בניה אנו ועליה אנו נהרגים,'וכו
מבואר שגם כי רצונם ליהרג בשביל

 וכמ"ש בבית, קיל טפי,מראה שהוא נוכרי

 עם כל זה היו משנים מלבושיהם,התורה

יוסף )יו"ד סימן קנז אות ב( משם הנמוקי יוסף

למלבושי נכרי שמא לא יכירום ולא

 שאם גזרו,(בב"ק )דף מ סוע"א מדפי הרי"ף

 וכן כתב מהר"י קולון. ע"כ.ימיתום

שיהרג כל הנקרא בשם יהודי על שאינו

 הא דאמרינן,פח( בשם הגהות סמ"ק וז"ל

 וזה כדי שלא יכירוהו משנה,עובד ע"ז

 היינו,'אפילו ערקתא דמסאנא אסור וכו

 והביא. מותר,מלבושו כמלבושם ובורח

דוקא כשהגוים אומרים לו עשה כך כדי

ראיה מדאמרינן בנדרים )דף סב ע"ב( אמר

 אז הוא אסור אפילו,לחלל את השם

רבא שרי לצורבא מדרבנן למימר עבדא

 אבל כדי שלא יהא ניכר,בשינוי ערקתא

 ופירשו.דנורא אנן לא יהיבנא כרגא

 כגון ללבוש בגדי נכרי,שהוא יהודי

 שאותם שהיו,המפרשים בשם התוספות

שקורין ראי"י או להתנהג בדבר שלא יהא

 והוא,עובדים האש היו פטורים ממכס ומס

 וכ"נ ממ"ש בספר חסידים.ניכר מותר

 ובמדרש רבה פרשת וישלח.אין כונתו לזה

 מעשה היה בשעת השמד,קצט( שכתב

 שני תלמידים של,)פרשה פ"ב אות ח( איתא

וברח

באחד

,רבי יהושע שינו עטיפתן בשעת השמד

z"eya y"nn p"ke .dry dze`a ezexwtzdl
yyg oi`y lkc (hvw oniq c"ei wlg) m"cyxdn
mc` lke g"z ,ipey`xd exeaic zngn d`ld xwtziy
lag ep`vnc cegiiae .y"r .df xzida mieey
lkl '`p` `xepc `car' xnel xzedc eazky mipey`x
`"ayxd k"ke .opaxn `axevl `wec e`le ,mc`
`xepc `car xnel yipi` lkl ixyc (my) mixcpa
elit` epiid opaxn `axevl y"ne ,qknd gixadl
azky dnn oiirl yie] .k"r .opaxn `axevl
.(my) o"xd k"ke .[l"ie y"r .(ct oniq `"g) daeyza
iwqta d`xp oke ,(`"r aq sc) mixcpa ixi`nd k"ke
`wecc ,azky (ai oniq ` wxt) `xza `aaa f"`ix
envr xehtl `p` `xepc `car xninl ixy g"zl
rnyne .k"r .miqinn xeht `edy itl ,qknn
zeigdl `l` miqinn envr xehtl ok dyer `lykc
oniq) oycd znexza r"re .mc` lkl ixy eytp z`
fnx) oixcdpqa ikcxnd lr `"nxd zedbdae ,(fvw
.w"ece (hiyz

exizdy (a"r aq sc) mixcpa `xnba ep`vn dpde 1
azke ,`p` `xepc `car xnel g"zl
exizd g"zl `wecc (`"r bi sc) dxf dceara `"ahixd
k"ke .jxqinl iz` `nlic ,mc` lkl `le ok xnel
ixy opaxcn `axevl `wecc (my) mixcpa y"`xd
xnel el exizd xzei lflfl xwtzi `ny opiyiig `lc
k"ke ,m"`xd myn (my) mixcpa w"nhiya k"ke .ok
j"ya r"re .(hi oniq i"t) w"aa y"yia l"yxdnd
k sc) mixcpa i"wenpl oiire] ,(gi w"q fpw oniq c"ei)
`wecc azky ,enrh z` ezepya (s"ixd itcn a"r
sc) w"aaa eixac dpye .minyl eaily exizd g"zl
minia `wec epiidc d`xpe .[y"r .(s"ixd itcn a"r n
xaerde ,zc lr xiardl zecnye zexifb eidy exar
dnn gieexn lekiaky xya ipira d`ex zcd lr
oecipa xen`d itl j` ,ezecdi xizqne iebk bdpzny
xwtzdl icedil liren did `l d`eyd zeniac ocic
,melk dfn giexn did `le ,icedik wfgedy oeik xzei
yegl oi`c mkg cinlzl deey mc` lky oicd didi

)שורש

)סימן
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מלבוש

שהלביש
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לישראל

כסבורים שהוא נכרי ,ושאל צריך אני

ישראל ,ואמרו לו מכיריו ,הלא אתה מאיר,

כפרה? אמרו לו כיון שמתחילה חשבת כך

ואמר איני ,ואמרו לו אכול מזה אם אינך

היה לך לקנות מלבוש נכרי ולתקנו בחוטים

מישראל ,והיה לפניהם חזיר ,ואמר להם,

שאינם של פשתן וצריך כפרה .עכ"ד.

אוכל ברצון ,והראה את עצמו כאלו הוא

ומשמע שכפרה היה צריך רק על לבישת

אוכל ולא אכל ,כמו שאמרו עליהם השלום

שעטנז ,ולא על מה שהתחזה לגוי בלבושו,

)עבודה זרה דף יח ע"ב ,וקהלת רבה פרשה ז אות

והיינו טעמא ,דלא אומר בפירוש אלא

יב( .עכ"ד .ומוכח מדברי הרמב"ם דאפילו

עושה מעשה המוכיח ללא אמירה .וכן פסק

בשעת השמד אם עושה מעשה המוכיח

מרן בשולחנו הטהור )יו"ד סימן קנז סעיף ב(,

שאינו יהודי ,ואפילו אומרים לו שיוכיח

אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבים כדי

להם שאינו יהודי מותר לו להערים עליהם

שלא יהרגוהו ,אבל אם כדי שלא יכירוהו

ולהטעותם ,דכל שלא אומר להדיא שאינו

שהוא יהודי משנה מלבושו בשעת הגזרה,

יהודי שרי .וכיוצ"ב כתב בספר חסידים

מותר ,כיון שאינו אומר שהוא עובד

)סימן רא( ,דבשעת הסכנה מותר ללבוש

כוכבים .עכ"ל.

בגדי נוכרים להטעות האויבים ,כגון רבי

ז( ועתה הבא נבא לנ"ד ,דיש להסתפק
במה שפנה לצד שנמצאים בו גויים ,אי

מאיר שאצבעו האחת הכניס בדבר האיסור
ואצבעו השנית בפיו .עכ"ד .וכ"כ התה"ד

הוה רק מעשה מוכיח ללא דיבור דבכהאי

)סימן קצז( ,ופסקו הרמ"א בהגה

גוונא שרי דדמי ללבישת בגדי גוים ,או

קנז סעיף ב( .וכ"כ הרדב"ז בתשובה

דלמא כיון שסוף סוף היה הכרוז יוצא

סימן סה( ,ומייתי נמי ראיה ממעשה דרבי

בחיל שכל הגויים יעברו לצד זה ,הוי

מאיר .ע"ש.2

כאילו אומר במפורש שגוי הוא ואסור.

אלא שבתרומת הדשן )שם( ,כתב לדחות
הראיה ממעשה דרבי מאיר ,דאיכא

)יו"ד סימן
)ח"ד

וראיתי לרמב"ם באגרת השמד
מוסד הרב קוק עמוד קי( שכתב ,ומן

למימר דסברי הנכרים שישראל אוכל נבלות

המפורסם גם כן שרבי מאיר נתפס בעד

הוא ,ולהכי אמרו ח"ו שזהו ר"מ ולא אמרו

שמד מן השמדות שנהרגו בהם חכמי

ח"ו שזה יהודי .ע"כ .והיינו שבמעשה זה

oniq) dnyl dxez z"eya oecl y"nl d`x `p

,dxtk jixv zexaicd lklc wiqne ,dtebl dkixv
.dpkq yyg ea yiy xaca wefip did `l i`ce ik
`ay df oiiprn llk x'y xkf `l mye .c"kr
xkf `ly dnc d`xpe .dxtk jixv m` iebl zencidl
yegl oi` m"ekr `edy xn` `ly lky itl df oic
mewnae ,df zngn eteb wfeiy yyg yi m` jkl
cng iweyg xtqae .w"ece .opax dia exfb `l `xrv
)zl`y `iady ,iykix ixz` diakx` (a"r gi sc f"r
znexzd zaeyz azk dilre efd dnyl dxez axd
.y"r .l"pd oycd

)הוצאת

jle 2

wcpetl ribdy dleg icedi zece` ,(bkw
eavn iptn eil` qpkidl gxkede zay lila mikxc
dlild rvn`ae ,uegay zefrd zegexde ize`ixad
ea exiki m`y rcie ,mitiwze minil` mixkp eribd
`ede ,wcpetdn egxek lra ede`ivei icedi `edy
icedi epi` `edy mdl ze`xdl ezeliqka mkgzd
,ea jxev el did `l xpd eze`e ,zaya xp wilcde
xeqi` xar m` le`yl `ae ,erixtn did `axc`e
dpi`y dk`ln oica g"ndxd ltlt mye .dxez
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אודות

לדון

אדם

פא
לעצמו

שסיגל

דר"מ לא הכחיש יהדותו ,אלא השאיר פתח

יב(

פתוח לומר שהוא יהודי אוכל נבילות,

ולמשפחתו

משא"כ כשהוא לבוש בגדי נוכרים שלא

והיה נחבא כל עת המלחמה ולא הוצרך

מעלים בדעתם שהוא יהודי הלבוש בבגדי

להם ,ומ"מ נפשו לשאול הגיע אם יש לו

נוכרים דיהיה אסור .ומ"מ פסק דכל שהוא

דין של מומר עתה דבעי חזרה בתשובה

סכנה מותר לו לשנות בגדיו כבגדי הנכרים

מעלייתא .ושם נטה קו מאד להחמיר עליו

וללכת בגילוי ראש .ע"כ .וכ"כ הגאון רבי

שאינו אנוס ,ע"ש טעמו .ולענ"ד נראה דיש

רחמים ניסים יצחק פלאג'י בספרו יפה ללב

לדמות כתיבת התעודות המזויפות למעשה

)ח"ה סימן קעח סק"ב( ,להתיר להולך בין

המוכיח וכמלבוש של הגויים ,ועל כן יש

העכו"ם ללבוש מין המיוחד להם כגון

להתיר בזה ,וכפסק השו"ע.

מצנפת לבנה שיחשבוהו שהוא גוי ולא

ואיברא דבסוף דבריו הביא דברי השו"ע
הנזכר לגבי מלבוש גוים ,וכתב

יזיקוהו .ע"ש .וכתב בשו"ת יביע אומר

)ח"ג

מסמכים

מזוייפים

בשואה,

יו"ד סימן כד אות ה( דדבריו איירו במקום

דיש לחלק דדוקא שם שרואים ומבינים

חשש סכנה ,ומש"ה שרי אפילו במלבוש

לבד מחמת לבושו שהוא גוי שרי ,משא"כ

המיוחד להם ,ושכן העלה בשו"ת סמא

כאן שמציג הוא בעצמו את התעודות

דחיי )חיו"ד סימן ז( .ע"ש .ומוסיף עוד דמ"ש

דנחשב כאילו הוא אומר בפיו שאינו יהודי.

בספר חסידים )סימן קצט( שמותר ליהודי

ואחר המחי"ר לא כן אנכי עימדי ,דמה

לשנות בגדיו שלא יכירוהו אבל לא יתקן

שמראה את התעודות לא הוה כדיבור

עצמו כעין כומר ע"ש ,מיירי שיכול להנצל

שאומר שהוא גוי ,דהוא עצמו אינו מודה

בשינוי בגדים בעלמא ,הלא"ה מותר ללבוש

בזה אלא מטעה אותם במעשיו ,ומה לי

)דף

כשמטעה אותם בבגדי הגוים שלובש ומה

סב ע"א( ,והובא בעקרי הד"ט )סימן יט אות ט(,

לי שמטעם בתעודות המזויפות שלו .שו"ר

והוכיח כן מהספר חסידים עצמו )סימן תשב(,

דהדר תבריה לגזיזה בספרו דברי אפרים

שהתיר לאשה שהולכת בדרך ללבוש בגדי

)קונטרס עמק הבכא סימן ג עמוד  ,(99וכתב

כומרת כדי שלא ישכבו עמה ,וסכנת נפשות

שאפשר

את

ודאי חמירא טפי .עכ"ד .אתה הראת לדעת

הפספורט נמי שרי ,דדמי למלבוש נוכרים

דבחשש סכנה מותר לאדם להסתיר יהדותו,

דשרי כל שלא אומר בפה .וצ"ע .עכ"ד.

בגדי כומר וכמ"ש בספר ברכות שמים

ואפילו להטעות במעשיו את הנוכרים
שיחשבוהו שהוא גוי ,ובלבד שלא יוציא
מפיו כן .וכן העלה מרן הראש"ל הגר"ע
יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת

)חלק ז סימן

קמג( הנד"מ ,ע"ש דבריו.
ח( והלום ראיתי מ"ש הגאון רבי אפרים
אשרי זצ"ל בשו"ת ממעמקים )ח"ד סימן

לומר

דאפילו

להראות

ונראה לדמותו למ"ש הב"ח
אות ה( תשובת רבנו מנחם מעיל
)יו"ד סימן קנז

צדק )סימן עג( ,שהובאה לעיל )באות ה(,
ונידון דידן קיל טפי ,דהתם הגוי כולהו
בקבא חדא כיילינהו ,שכלל ואמר אין כאן
יהודי בינינו ,משא"כ כאן שמציג תעודות
מזויפות סתמיות שבתעודה כתוב שם גויי,

אך טוב
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סימן ט

לישראל

והרואה סבור שהוא בעל התעודות ,ולא

תעודות שהוא גוי בימות השואה ,וכתב

אומר שהוא עצמו גוי או מכליל עצמו עם

לאסור איסר בזה ,ולאו מטעמא דלעיל,

הגוים ,ולכן גם אם ליבו נוקפו ,נראה

אלא משום שבשעה שהולך למי שיסדר לו

שאפילו תשובה לא צריך.

את התעודות הוא מוכרח לומר שאינו

ט( וראיתי עוד לרבי אפרים אשרי בשו"ת
ממעמקים )ח"ה סימן ג( בתשובה אחרת,

יהודי בפה מלא ,וזה אסור אפילו בשעת

שהיקל בנידון כדומה לזה ,ומסיק לדינא
שיהודי יכול לכתוב בפספורט שלו אותיות
ר .ק .שהוא ר"ת רומית קטולית ,שכן אין
הגוי מכיר בו שהוא יהודי .ושם צרוף צורף
שאותיות אלו הוא לשון דמשתמע לתרי
אפי ,שיכול לכוון בדעתו שכונתו ל"רק
השמר לך ושמור נפשך פן תשכח את

הגזירה וסכנה ,ומ"מ שרי לענות למסדר
התעודות בלישנא דמשמע לתרי אפי.
עכ"ד .והנה בזה יש לדעת שעצם הזיוף
היה נעשה הרבה פעמים אצל גוים שידעו
והכירו ביהודים ,ובעבור תשלום גבוה עשו
את כל עבודתם לבד ,וכן מתוך הגיטו
נמצאו יהודים מוכשרים שהיו מזייפים
תעודות והצילו על ידי זה מאות אנשים,

וביאר עוד בזה דמ"ש

וא"כ חלף עבר חששו של הרב ישכיל

הרמב"ם בספר המצות )מצו"ע ט( דמצות

עבדי שצריכים לומר בפה שאינם יהודים.

קידוש השם שאע"פ שבא עלינו מכריח

וכ"כ בספר דברי אפרים להגאון רבי אפרים

גובר ויבקש ממנו לכפור בו יתעלה לא

אשרי )קונטרס מעמק הבכא סימן ג( ,דאצל מי

נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו למיתה ולא

שקונה את הפספורט אין לחוש שמחלל

נתעהו לחשוב שכפרנו ואע"פ שלבנו

שם השם ,דהעכו"ם יודע שהוא אינו מודה

מאמין בו יתעלה .עכ"ד .וקשה ,הלא

בעכו"ם כלל רק הוא עצה ותחבולה להנצל

מדברי הרמ"א משמע שיכול להטעותם

על ידי זה ,נמצא שבעצם קניית הפספורט

בלבושו ,וביאר ,דהרמב"ם איירי היכא

אין בו שום איסור .עכ"ד .וכן העלה להתיר

שהגוי יודע שהוא יהודי ורוצה שיתכחש

הגר"י זילברשטיין בספר חשוקי חמד

לדתו ,דזה אסור אפילו להטעות את הגוי

דף יט ע"א( ,ואולם שם הסתפק על עצם

שיסבור שמכחיש את דתו .משא"כ כשהגוי

הכתיבה בזה אי כתיבה כדיבור דמי,

לא יודע שהוא יהודי דשרי להטעותו .ע"ש

ופשיטא דכשנותן לגוי לזייף ולכתוב אין

דבריו .ומעתה בנידון דידן הלא קיל טפי,

בזה כל חשש וכאמור .וכל שכן בנ"ד שאין

שכן לא עשה מעשה בידים ככתיבה או

שום דיבור בפה ,דנראה דגם הרב ישכיל

לבוש גוים ,ולא הלך אלא לצד שהגויים

עבדי יתיר אפילו לכתחילה בזה.

הדברים וגו'".

שם ,והוה קיל טפי מכותב במסמך שגוי
הוא ,שאין במעשהו שום צד הוכחה חלילה
שהודה לדתם.
גם בשו"ת ישכיל עבדי
אות ו( דן בזה אי שרי היה לזייף
)ח"ו חיו"ד סימן א

שו"ר בשו"ת משנה הלכות
שהשיג לדחות מ"ש

)ע"ז

)ח"ט סימן קע(

להחמיר

בשו"ת ממעמקים הנ"ל .וכתב וזת"ד ,בענין
מי שעשה תעודת זיהוי לו ולמשפחתו
בשעת המלחמה שהם גוים אי יש בזה

אך טוב
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פג

איסור ,ולדעתי לא מיבעיא דליכא בזה שום

עכו"ם ,מותר לומר לו השם של עכו"ם

איסור לעשות תעודת זיהוי ,אלא אדרבה

שנכתב על הניירות וגם העיר אשר נולד בה

מצוה איכא ,דבזמן המלחמה הגדולה

שנכתב בהניירות מותר לו לומר ,רק שאם

שהיתה סכנה מרחפת על כולם מצוה רבה

ישאלוהו אם הוא יהודי או לא אז אסור לו

עשה להציל עצמו וכל משפחתו מה

לומר שאינו יהודי ,אלא מותר לו לומר

שאפשר מיד הרשעים ,ואלפים מבני ישראל

מילתא דמשתמע בתרי אנפי .ושכיוצ"ב

ניצלו באופן זה מאז ומלפנים ואין פוצה פה

כתב בשו"ת מהרשד"ם )יו"ד סימן קצט(,

חס ושלום ומצפצף ,וגם גדולי ישראל

דלחתום עצמו בשם עכו"ם במכתב שכותב

וצדיקים כמה מהם ניצולו באופן זה כידוע

בין הגוים שלא יכירוהו שהוא ישראל

לכל ,והמפורסם אין צריך ראיה .ולא

מותר ,ושהוא קיל מלובש בגדי עכו"ם

מיבעיא היכי דלא הראה התעודות כפי

שלא יכירוהו שהוא ישראל .עכ"ד .ומעתה

הנדון של כ"ג שליט"א דודאי ליכא איסור,

בודאי שיש להקל בנ"ד שאין בזה לא

אלא אפילו היכי דבאו הגוים ושאלו על

הודאת פה ולא כתיבה .ופשוט.

ניירות והראה להם ניירות של אינו יהודי,
מ"מ ליכא בזה איסור לפענ"ד כל שלא אמר
להם כלום אלא הראה להם הניירות של
עכו"ם .עכת"ד .ובהמשך דבריו שם השווה
נידון זה למ"ש בשו"ע אודות לבוש נוכרים
שמותר ללובשם ,דלא גרע מה שיש לו
ניירות עכו"ם ממשנה מלבושו שלא יכירוהו
העכו"ם שהוא יהודי ואינו אומר כלום ,הכי
נמי אם יבקשו ממנו תעודת זיהוי יוציא
להם ניירות של עכו"ם ויראה להם ,והם
כשיראוהו יסברו שהוא עכו"ם ולא יכירוהו,
והתם נמי הא עושה הוא מעשה גדול
שלובש מלבושי עכו"ם או כומר והרואה
יאמר עליו שהוא כומר עכו"ם ,ומותר כיון
שלא אומר כן להדיא ,ואדרבה ניירות קיל
מזה דהניירות לא הוי פרהסיא כולי האי,
דכ"ע אין רואין הניירות שלו .עכ"ד.
ודפח"ח .וששתי שכוונתי לדבריו.

י( עוד יש לאלוה מילין לחזק הפסק ,על
פי מ"ש הרמ"א בהג"ה )יו"ד סימן קנז
סעיף ב( דיוכל לומר להם לשון דמשתמע
לתרי אפין .ע"כ .ומקורו טהור מדברי
הנימוקי יוסף בב"ק

)דף מ סוע"א מדפי הרי"ף(

ומתשובת תרומת הדשן )סימן קצז( ,הו"ד
בדרכ"מ )שם אות ו( ע"ש .ובתשובת מהרי"ל
)סימן עב עמוד צח הוצאת מכון ירושלים( כתב
דודאי בכולהו לישנא שתוכל להערים שרי,
שאם אומר שהוא גוי תהיה כונתו לגוי
קדוש )שמות יט ,ו( ,וכן מצרי ואדומי דהם
שם אומות וישראל נמי מקרו הכי ,כמו חנן
המצרי )עיין יומא דף סג ע"ב ועוד( ועוד,
ואפילו שיאמר שהוא משיחי שיפרשו
הנוצרים שהוא מאמין באותו האיש שרי,
נקראו

משיחיים,

כיון

שעם

ישראל

וכדכתיב "אל תגעו במשיחי"

)תהילים קה,

טו ,וע"ע בשבת דף קיט ע"ב( ,וכן הדבר בכל

וגדולה מזו
הלכות הנזכר ,דאפילו אם היו

ויחכם עוד ,אך לא יאמר שרוצה להיפך

שואלין אותו מה שמו ויש לו ניירות של

לדתם .עכ"ד .וע"ע בש"ך )שם ס"ק יח(.

כתב

שם

בשו"ת

משנה

לשון תוכל להערים ולכוון ,ותן לחכם

פד
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ומעין זה כתב בספר תורת חיים בעבודה

המלחמה כיצד יש לדונם? וכתב ,דהרבה

זרה )דף יז ע"ב( וז"ל ,וכבר שמעתי על גדול

מהם כשוגגים וטועים בחשבם שלא עשו

אחד מן הקדמונים ששאלוהו בשעת הגזרה

בזה מאומה נגד דת תוה"ק ,ועליהם בודאי

אם יהודי הוא והשיב להן כן יו"ד,

יש ללמד זכות כמבואר בשו"ת הריב"ש

כסבורים שמשיב להן בלשון אחר שאינו

)סימן יא( .וכבר כתב בשו"ת ישכיל עבדי

יהודי ]קיין יו"ד[ ,וניצול .עכ"ד .ומעתה

)ח"ו חיו"ד סימן א אות יח( דאין להרהר אחרי

דון מיניה לנ"ד ,במה שעבר לצד הגוים

כל אלה שמצאו להם תחבולות כאלה על

דלא יהיה אלא כלשון המשתמעת לתרי

מנת להציל עצמם מסכנת נפשות ,והוא רק

אפי ,שכן אפשר לפרש שמה שהולך לשם

זמנית עד שיצאו מהסכנה ואח"כ יחזרו

הוא מחמת סיבות אחרות ,ובודאי שסברו

לתקן עצמם כמאז ולפנים ,ובודאי כגון זה

הגרמנים בעצמם שיתכן וישנו היהודים

אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו .עכ"ד.

זהותם וילכו לצד שהגויים שם .על כן אין

והוא רחום יכפר עון.

בזה כל חשש ,שלא מראה בזה שכופר
ביהדותו או מאמין בהבליהם.

מסקנה דדינא :שאותו היהודי שעבר לצד
הנוכרים בסלקציית הנאצים יש"ו

יא( והנה אפילו כשהמיר דתו ממש אם
עושה כן להצלת נפשו קיל טפי ,עיין

צריך לעשות שום מעשה תשובה בזה.

בפת"ש )יו"ד סימן קנז ס"ק ב וס"ק יז( ,וע"ע

ומאן דאמר דמצוה עשה לא משתבש,

)חלק

שהציל את נפשו מרדת שחת ,ולאחר

ב סימן לח אות ט"ל( .ע"ש .וכן לענין שיהיה

המלחמה

משפחה

ש"ץ כששב בתשובה קיל טפי ,וכמ"ש

לתפארת בנים השומרים על דיני התורה

בבאר היטב )סימן נג ס"ק ז( ,וגם בשו"ת

קלה כבחמורה ,וזהו קידוש השם האמיתי,

מקדשי השם )ח"א סימן צב( יצא לדון אודות

והנלע"ד

במ"ש הרב חיד"א בשו"ת חיים שאל

אלו שיצאו מדת בעת המלחמה ולאחר

בימות השואה ,לא עשה שום איסור ,ולא

ברוך

הקים

המקדש

בחסד

שמו

השם

ברבים.

כתבתי .וציי"מ וימ"ן אמן.
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חזרה בתשובה למסיונר יהודי
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גחזי ויש"ו היו ראויים לתשובה?  /תשובה על עון חילול השם  /חילול ה' בשוגג –
כפרתו  /תיקון לעון חילול השם  /אין דלת ננעלת לשב בתשובה  /כל הפורש ממינות
מיית – אם נפסק כן להלכה  /תשובת מנשה וחלקו לעולם הבא  /האם אנו מקבלים
תשובת המינים והמסיתים?  /סתירה בדברי הרמב"ם וביאורו  /חזקת בעל תשובה /
אי סמכינן על חזקה במקום עדים  /אם יש לחוש שמא המומר מערים ולא שב
בתשובה באמת?  /מומר ששב בתשובה ,האם יינו יין נסך?  /נאמנות במיגו למומר
 /דרך התשובה למומר  /שחיטת מומר  /תשובת אחאב  /מתי ידע יהושפט ששב
אחאב בתשובה?  /ביאור נוסף על הסתירה בדברי הרמב"ם  /גדר מין כיום  /תינוק
שנשבה כשממיר דתו

שאלה

מעשה אתיא לידן ,אודות אחד מגדולי מזכי הרבים בארץ ובעולם המחזיר
בתשובה ונלחם בנצרות ובמיסיונרים בהצלחה רבה ,והוציאו עליו לעז
שמכיון שבעברו התנצר והיה כומר מסיונרי ,שוב לא מועילה לו דרך
תשובה ,ורדפו אותו בכתב ובעל פה ,וביישוהו וביזוהו ברבים ,ועתה נפשו
לשאו'ל הגיע ,האם נכון הדבר שלא התקבלה תשובתו? ומה יענה לאותם
האנשים? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( תחילה וראש הבא נבא לדון אי מהני
תשובה על עוון ע"ז .ואיתא בגמרא

בתשובה אלא רק אם מת ,וממילא כל זמן
שלא מת לא התקבלה תשובתו ,וא"כ איך

בשבועות )דף יג ע"א( ,תניא" ,כי דבר ה'

אפשר להחזיקו כבעל תשובה?

בזה" )במדבר טו ,לא(  -זה הפורק עול ומגלה

ואולם מסתמא דגמרא בסנהדרין
ע"ב( משמע דמהני תשובה גם ללא

ברית בבשר; הכרת תכרת ,הכרת  -לפני

מיתה ,דילפינן מקרא הנאמר גבי ע"ז "כי

יוה"כ ,תכרת  -לאחר יוה"כ; יכול אפילו

דבר ה' בזה ומצותו הפר הכרת תכרת

עשה תשובה ,ת"ל עונה בה ,לא אמרתי

הנפש ההיא עונה בה" )במדבר טו ,לא( ,לא

אלא בזמן שעונה בה .ורבנן ,הכרת -

אמרתי אלא בזמן שעונה בה .ובקרית ספר

בעולם הזה ,תכרת  -לעולם הבא; עונה בה

להמבי"ט

 -שאם עשה תשובה ומת מיתה ממרקת.

הראשונה וינציא שנת שי"א ,בהערות שבסוף הספר(

ע"כ .ומעתה ,ומבואר דלרבנן אין די

מבאר ,דמשהזר בתשובה סגי שלא יהיה

פנים בתורה ,ואת מצותו הפר  -זה המפר

)דף צ

)הלכות תשובה פרק א ,בהוצאה
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עונה בה .וע"ע בספר נודע ביהודה עה"ת
)פרשת ראה דברים טו ,יד עמוד רסז(.
חביב

המשלשלים בידי הנוטים לדבריהם ,נראה
שנחשב

גם מדברי
תוספת יום הכיפורים על מסכת יומא
המהר"ם

בן

לישראל

בספרו

)דף פו ע"א ד"ה אמר ר"ל( ,נראה דס"ל

לעובד

ע"ז

לתיאבון.

וביחוד

שבהרבה מיקרים לא עובדים ממש את
פסל אותו האיש בהשתחואה זיבוח וקיטור,
אלא באמונה גרידא ,דקיל טפי.

דלכו"ע מהני תשובה גם לעון ע"ז ,ושם

ולך נא ראה למ"ש הרב חיד"א בדבש לפי
)מערכת תי"ו אות יט( בשם בעל סמיכת

שנחלקו רבי לוי ורבי יוחנן אי גדולה

חכמים ,דיש מי שכתב דתשובה אינה

הביא מ"ש לפרש בספר תאוה לעינים מה
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד או עד ולא

מועלת לע"ז ג"ע ושפכ"ד ויש חולקין,

עד בכלל ]כן הגירסא בעין יעקב ביומא

ושכתב תשב אנוש עד דכ"א ראשי תיבות

שם ,ובילקוט שמעוני )הושע רמז תקל( ע"ש[,

דם כפירה אשה ,וסיים דאפשר לרמז שעל

דר"ל ס"ל דגדולה תשובה שיש בה כח

זה מסיים 'ותאמר שובו בני אד"ם' ר"ת

לכפר אף שכפר בעיקר ועבד ע"ז שזהו עד

אשה דם מומר ,ובפירוש אומר שובו ,כי

כסא הכבוד ,ור"י ס"ל דעל כל דבר תשובה

תשובה מועלת לכל ,עיין שם] .ושנה דבריו

מכפרת חוץ מעובד עבודת כוכבים ומזלות

בספרו פני דוד

וכופר בעיקר ,וזהו ולא עד בכלל .יע"ש.

ובמדבר פרשת קרח אות ו( ועוד[ וכן מבואר

ומהר"ם בן חביב העיר ע"ד דמנא ליה

בכלי יקר )שמות פרק לט ,פסוק מג( ,דמהני

דר"י ס"ל דאין התשובה מכפרת על

תשובה גם בג' עבירות.

עכו"ם ,הלא אין לך דבר עומד בפני
התשובה,

ומנשה

יוכיח

עכו"ם

דעבד

ונתקבלה תשובתו ,וכמו שאמר ר"י גופיה
בסנהדרין )דף קג ע"א( כל האומר מנשה אין
לו חלק לעוה"ב מרפה ידיהם של בעלי
תשובה ,הרי דר"י ס"ל דהועילה התשובה
למנשה אף על גב דעבד עכו"ם .עכ"ד.

)שמות פרשת כי תשא אות ח,

וכבר תמה
כאסכי בספרו שלום לעם )עמוד סג
הגאון

הקדוש

רבי

שלום

ד"ה אשובה( ,דקשיא טובא עמ"ש הרב
סמיכת חכמים די"א שלא מועילה תשובה
לג' עבירות חמורות ,דמכמה מקומות
מהש"ס ומהזוהר הקדוש ומהרמב"ם ז"ל
מוכח להיפך .ובפרט ממאמר חז"ל בגמרא

וראיתי בשו"ת מהרי"ט
אחר שהביא ב' הסוגיות בשבועות

העגל אלא להורות דרך תשובה .ומסיק,

ובסנהדרין כתב ,דהעובד ע"ז לתיאבון,

סוף דבר המובן מקבלת רז"ל דלכל

ואפילו כשעובד ע"ז להכעיס ,אינו בגדר זה

העבירות שבעולם התשובה מתקבלת .ע"כ.

של עוון ע"ז שלא מכפר רק יום המיתה.

וכן מבואר בבן איש חי שנה שנייה

)ח"ב חאו"ח סימן ח(

ובנ"ד

)פרשת

הנוצרים

תצוה בהקדמה( שכתב ,אפילו רשע שעבר כל

המסיונרים את דתם הטיפשית ,שלכל

העבירות אם מתחרט ועוסק בתורה יכופר

העונות יש כפרה למאמין באותו האיש,

לו ויקדש בקדושתם של ישראל ,דאין לך

מלבד

לפי

רצי

איך

כסף

שמציגים

בע"ז )דף ד ע"ב( ,שלא חטאו ישראל בעון

וזהב

וסכומי

עתק

עון שלא יתוקן בתורה .ע"כ.
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פז

וביחוד ע"פ מ"ש בגמרא בשבת
ע"ב( ,כל השומר את השבת אפילו

בסנהדרין )דף קז ע"ב( ,לא כר' יהושע בן

עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו .והרב

פרחיה שדחאו ליש"ו הנוצרי בשתי ידים.

חיד"א בספרו לב דוד )פרק כא( מבאר,

ובאמת מגוף הך ש"ס דסנהדרין )שם( מוכח

דאפילו בעובדי עבודה זרה ממש יותר

דמקבלין אותו .ע"כ .והנה לפירוש הרב פני

מדור אנוש נמחל לו כששומר שבת ,ולא

משה

מומר

נקט דור אנוש אלא משום שהם הראשונים

שחטא והחטיא את ישראל מקבלין אותו,

לע"ז .ע"ש.

וגם קודם לגר ,דהא אותו מעשה היה עם

)דף קיח

ב( עוד יש לאלוה מילים להביא ראיה מן
התלמוד שגם מסית יש לו דרך
תשובה,

ומקבלין

אותו,

מהא

דאיתא

בגמרא בסנהדרין )דף קז ע"ב( שבא אלישע
להחזיר את תלמידו גחזי בתשובה .וכן
רבי יהושע בן פרחיה בא להשיב את
ישו

תלמידו

בתשובה,

והגם

שחטאו

והחטיאו את ישראל כמבואר שם בגמרא,
לא נעלו מהם דרך התשובה .ודוחק לומר

אותו מפני מעשה שאירע וכו' כדאמרינן

מוכח,

בירושלמי

דאפילו

יש"ו הנוצרי שהיה מומר ומסית ומדיח,
ואעפ"כ בא ריב"פ להשיבו בתשובה .הרי
שאין לך דבר העומד בפני התשובה .ושמא
העת

באותה

לא

יש"ו

היה

מאותם

האפיקורסים התרים אחר מחשבות לבם
בסכלות דברים שעוברים על גופי תורה
להכעיס בשאט בנפש ביד רמה ואומרים
שאין בזה עוון שעליהם כתב הרמב"ם
שאין מקבלין אותם בתשובה ,ורק אחר כך
הרשיע יותר .וי"ל.

שבאו רק להשיבם בתשובה שיצאו ידי
דודאי הכירו בתלמידיהם שלא יעמדו

ואין להביא ראיה בהיפך ,דממה שלא
להשיב
וריב"פ
אלישע
טרחו

בדרך תשובה שכזו ,שכל רואיהם יחזיקום

תלמידיהם הטועים למרות שאמרו להם

חובת שמים אך לא לקבלם בידי אדם,

עדיין כעוברי עבירה.

שהם

וראיתי להגאון מרוגוטשוב בספר צפנת
פענח )הלכות עבודה זרה פרק ב הלכה
ה( ,שע"ד הרמב"ם שכתב ,ואין מקבלים
אותם בתשובה וכו' כתב ,לא קאי אמומר,
ועיין

פ"ג

בירושלמי

ובשו"ת דברי יציב
אות

כא(

באר

דהוריות.

ע"כ.

)חלק אבן העזר סימן סב

שכוונתו

כנראה

ששם

בירושלמי )בהלכה ה דף י"ט ע"א( ,קאמר גר
ומומר לעכו"ם מומר קודם מפני מעשה

חוטאים

ומחטיאים,

מוכח

דלא

מועילה תשובה כשחוטא ומחטיא ,דזה
אינו ,חדא ,דהא ידעו ממעשיהם הרעים
והמפורסמים ,ובכל אופן באו להשיבם
בתשובה.

ועוד,

שכבר

כתב

המאירי

בסנהדרין )שם( וז"ל ,כל החוטא ומחטיא
את הרבים אין מספיקין בידו לעשות
תשובה ,ומ"מ כל שתלה לו זכות ועשה
תשובה נתכפר לו ,שאין לך מחיצה ופרגוד
בפני התשובה כלל .ע"כ.

שאירע .ובפני משה ביאר ,כלומר אם באו

]גם הרב שם משמואל
תרע"ד בסוף הדרוש( ,הקשה כן ,למה לא

בו ,תטפל עם המומר קודם ואל תדחה

לימד אלישע את גחזי שאע"פ שהחוטא

לפניך גר להתגייר ומומר לעכו"ם לחזור

)פרשת תזריע שנת

פח
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מ"מ אם יתאמץ יקבלוהו ,וביאר ,דהיסוד

וביחוד שמצאנו
חילול השם ,וכגון קידוש השם,

של החטא של גחזי היה חוסר אמונת

שהוא תיקון לחילול השם ,כמ"ש רבינו

חכמים שלא האמין באלישע ,ולכן רצה

יונה בשערי תשובה )שער רביעי אות ה(,

אלישע שיקבל את דבריו שיש לו דרך

וכ"כ רבינו בחיי על הפסוק "ולא תחללו

תשובה למרות הכל ,והוא נשאר ברשעתו

את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל"

מתחילתו ועד סופו ,שאמר לו שלא מאמין

)ויקרא כב ,לב( ,שקידוש השם הוא תיקון

לו שיכול עוד לשוב בתשובה .עכ"ד .וכן

לעון חילול ה' .ונפילת אפים הוא גם

יש לומר על רבי יהושע בן פרחיה ותלמידו

תיקון כמבואר בב"י )או"ח סימן קלא( בשם

ומחטיא אין מספקין בידו לעשות תשובה,

יש"ו .דו"ק ותשכח[.

תיקונים

כמה

הזוהר .גם מדברי הספורנו

ג( ואחר הודיע אותנו אלוקים לכל זאת,
פש גבן לברוריה ,מה שטוענים נגד
אותו בעל תשובה ,דמאחר שחילל את
השם בהיותו משומד ,לא מועילה לו
תשובה ,דרק יום המיתה מכפר ,וכדאיתא
בגמרא ביומא )דף פו ע"א( ,וכ"פ הרמב"ם
בהלכות תשובה )פ"א ה"ד( .וא"כ כל זמן
שלא מת לא התקבלה תשובתו .ואליבא
דאמת בנ"ד איכא כמה טעמי תריצי לומר

לעון

)דברים א ,מה(

יש לדייק ,דכששב בתשובה מאהבה ,מהני
גם כן על עון חילול השם .וכן מבואר
במנ"ח

)סוף

מצוה

שסד(

ובנחל

יצחק

)בהקדמה לח"ב פתח השער אות יב( בשם ספר
אגודת אזוב .ע"ש .ובספר מעדני שמואל
לרבי שמואל טרוביץ זצ"ל על התורה
)פרשת ניצבים מאמר תשובה על ידי תורה עמוד
תב,

ושנה

דבריו

בספרו

מעדני

שמואל

על

ההפטרות הפטרת קדושים עמוד שכא( .ע"ש.

שאינו בגדר מחלל את השם שאין לו

אתה הראת לדעת ,שלא נסתם הגולל עליו
חלילה ,ויש בכוחו לתקן את כל

בפרהסיא ,שהרי השתמד בחו"ל .ועוד,

אשר קלקל .ואין לך חטא ועון שלא

דבתוספתא ביומא )פ"ד ה"ח( איתא ,מי

מועילה לו התשובה .צא ולמד ממ"ש

שנתחלל בו שם שמים במזיד ועשה תשובה

בתנא דבי אליהו רבה )סוף פרשה כ( שאפילו

אין כח בתשובה לכפר וכו' .וראיתי בספר

הגדיל אדם מאה עברות כו' ואפילו עומד

כפרה ,חדא ,דמנ"ל שחילל שם שמים

)פ"ד ה"ט(

אדם ומחרף כלפי מעלה ויחזור ויעשה

שהביא בשם החסדי דוד והשיירי מנחה

תשובה ,אתה הקדוש ברוך הוא מוחל לו

שערי היכל על התוספתא יומא

דעל חילול השם בשוגג די לו בכפרה קלה.

כו' .וכ"ה בתנא דבי אליהו זוטא

ע"ש .והכא בנ"ד שוגג היה שלא ידע ולא

ט( ,אפילו יגדיל אדם מאה עבירות זו

הכיר את היהדות וכאמור .גם הגר"ח

למעלה מזו וזו למעלה מזו ויחזור ויעשה

קנייבסקי שליט"א בספרו קרית מלך על

תשובה ,אומר הקדוש ברוך הוא ,אני עמו

הרמב"ם )הלכות תשובה פ"א ה"ד( ציין שכל

ברחמים ומקבלו בתשובה ,ואם יעמוד אדם

הדברים החמורים שכתב הרמב"ם על עון

ויחרף כלפי מעלה ויחזור ויעשה תשובה,

חילול השם ,היינו בחילול השם במזיד.

אומר הקדוש ברוך הוא ,הרי אני מוחל לו

)סוף פרשה
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פט

על כל עונותיו .וכן מבואר בפסיקתא דרב

ישובו ויחיו לא ימותו ומקבלין ,אך הכא

כהנא )פסקה כד אות יב( ,שובה ישראל כו'

שהם להכעיס ,אי פרשי ממינות זו מייתי.

אפילו כפרת בעיקר כו' אדם עומד ומחרף

עכ"ד .ומעתה בנ"ד שלא היה בגדר מין

ומגדף בשוק והקב"ה אומר לו עשה

כזה שעובד ע"ז להכעיס ,ולא עבר בשאט

תשובה ביני לבינך ואני מקבלך.

נפש על ד"ת ,אלא שהיה חסר לו את

ד( ושמעתי באומרי'ם לי ,דבודאי לא עשה
אותו הבעל תשובה תשובה אמיתית,

המידע אודות אמיתות התורה ,הלא בודאי

דהא שוברו בצידו ,והוא מאמר הגמרא
בע"ז )דף יז ע"א( אמר רב חסדא אמר מר
עוקבא מאי דכתיב "כל באיה לא ישובון
ולא ישיגו אורחות חיים" )משלי ב ,יט( ,דכל
הפורש ממינות מיית .ופירש רש"י :כל
המשתמדים לעבודת כוכבים אחר שנאבקו

שלא יכלל חלילה בגדר "כל באיה לא
ישובון" .ואפילו לפירוש המהרש"א שם
בח"א דכל הפורש ממינות מיית דרחמי
שמיא הוא אחר שחזר שפיר בלב שלם ,ופן
יחזור לסורו חס ושלום אם לא ימות .ע"כ.
נראה דבנד"ד אין לחוש לזה ,דדוקא
במכיר ריבונו ומורד בו יש לחוש שיחזור

במינות אינם שבין ,ואם שבין ממהרין

לסורו ,אך כשהלך בדרך החושך לפי שלא

למות מתוך צרה וכפיית יצרם ,וזו גזירת

הכיר וידע לאור ,אורה זו תורה ,ולדרך

מלך עליהם למות .ע"כ .והא הכא פרש

האמת ,וכעת מכיר בכחש ובכזב של הדת

ממינות ולא מיית ,וא"כ זהו הסימן שלא

הנוצרית ,ואף מגלה ומפרסם קלונה ברבים

)ח"ב

בכל עת ובכל שעה ,אין לחוש לזה .וגדולה

פרש .וכ"כ להעיר בשו"ת מהרי"ט

חאו"ח סימן ח ד"ה ובפ"ק דע"ז( בנידונו שם
אודות מומר .ע"ש.
אך אליבא דאמת זה אינו מכמה טעמי
תריצי .חדא ,שכבר ביאר הרב כסף
משנה בהלכות ע"ז )שם( ,דאותם המינים
שדרש עליהם הרמב"ם את הפסוק "כל
באיה לא ישובון" שאין מקבלין אותם ,הם
אותם האפיקורסים התרים אחר מחשבות
לבם בסכלות דברים שאמרנו עד שנמצאו
עוברים על גופי תורה להכעיס בשאט
בנפש ביד רמה ואומרים שאין בזה עוון,

מזו כתב בשו"ת אפרקסתא דעניא

)חלק א

סימן ג( ,דבאומר שחוזר בתשובה ומתחרט
על שעבד ע"ז נאמן ,דאע"ג דמסתמא אינו
חוזר דמאן דפריש ממינות מיית ,מ"מ
נאמן ,דאמרינן דלא היה מודה בה ,אלא
לתיאבון עביד .ע"כ] .ובייחוד דמומר בזמן
הזה

אפילו

דלתאבון

שלא

עביד,

שב

בתשובה,

וכמבואר

בשדי

י"א
חמד

מערכת המ"ם )כלל קנה עמוד  (85ע"ש
פלוגתא בזה[ .וכ"ש בנ"ד שמחמת בורותו
עשה כן .ופשוט.

אך סתם מינים מקבלין אותם .וממילא גם

וראיתי לרבנו החיד"א בספרו חומת אנך
)יחזקאל ריש פרק לג( ,שהביא משם

שייכים בה .וכ"כ רבי ידידיה שמואל

מהר"ר יצחק הכהן ז"ל שכתב ,דלפי

טאריקה בספרו בן ידיד על הרמב"ם שם,

הטעם שכתב רש"י הפורש ממינו מיית

דהאמת הוא כמ"ש מרן ז"ל דהנהו דהתם

מתוך צרה וכפיית היצר ,יש תקנה ,לשוב

גזירת המיתה ,דאי פרשו ממינות מייתי ,לא

צ
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מעט מעט בהדרגה .ע"כ .ולדבריו אין

ע"א( ,רזא דשבת איהי שבת דאתאחדת

ראיה כלל ממה שלא מת ,די"ל שב

ברזא דאחד וכו' ,לכן אע"ג דבעלמא קשה

בהדרגה שלב אחרי שלב.

לפרוש מטומאת ע"ז שנדבק בו ולכן מיית,

עוד ראיתי בשו"ת משנה הלכות
סימן כח( ,שפירש ,דהא דאמרו דכל

מ"מ כשמקדש שמירת שבת הוא אחדות

)חלק ו

האמיתי ,נעקר שם ע"ז ממנו .עכ"ד .ודון
מיני ואוקי באתרין.

הפורש ממינות מיית אין הכוונה שמיד
ימותו וא"א להם לחיות כלל ,אלא שימותו

ה( ואעיקרא דהאי דינא דכל הפורש מן
המינות מיית ,יש לעיין ,דלכאורה

)אוצר המדרשים אייזנשטיין פסיקתא עמוד ,(497

נראה דלא נפסק כן להלכה ,שהרי הרמב"ם

גדולה תשובה שמארכת ימים ,אבל בע"ז

כתב שאין מקבלין את המינים ,ואם מיית,

אינה מארכת ימים אלא מת בעתו ,והיינו

מה שייך לקבלו ,הלא מיית מייד ,ואם לא

'לא ישיגו' ולא אמר 'ולא יחיו' ,אלא 'לא

מיית הווה סימן שלא שב בתשובה שלימה

ישיגו' ארחות חיים עוד .עכ"ד.

ומה שייך לקבלו? ואיברא דכן נראה

קודם זמנם .או יתבאר לפי מה שאמרו

להדיא מדברי הרמב"ם

אתה הראת לדעת ,דאין להביא ראיה ממה
שלא מת אותו בעל תשובה שלא שב

ה"ה( ,שדרש האי קרא ד"כל באיה לא

בכל ליבו ,והמביאים ראיה מזה כדי לצערו

ישובון" דאזיל על דרך התשובה ,והיינו

ולרודפו עתידין ליתן את הדין ,דנראה

ולא

שאין כונתם לשם שמים ,ולא עמלו לבאר
ולברר את דבר ה' זו הלכה בסוגיא זו.
וכמדומני שלא עברו על כל התלמוד אפילו
פעם אחת ,דהא אמרו חז"ל בשבת

)דף קיח

ע"ב( ,כל השומר שבת אפילו עובד ע"ז
כדור אנוש מוחלין לו .ואותו הבעל תשובה
שמר כבר אלפי שבתות בכל דקדוקי
ההלכות ,ומה להם כי ילינו עליו .וראיתי
להגאון רבי פנחס הורוויץ זצ"ל בעל
ההפלאה בספרו פנים יפות עה"ת

)פרשת

משפטים פרק כג פסוק יד( שכתב ,דהטעם
שאמרו חז"ל דכל השומר שבת אפילו
עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו ,אעפ"י

שאין

מקבלים

אותו

)פ"ב מהלכות ע"ז

בתשובה,

שהפורש ממינות מיית.
וראיתי להרב לחם משנה )שם( שהעיר על
דברי הרמב"ם ,דמנ"ל לרמב"ם
הא שאין מקבלין אותו ,הלא בגמרא
מבואר רק שהפורש ממינות מיית? ועוד
דהרמב"ם סתר משנתו ממה שפסק בהלכות
תשובה וכמ"ש לעיל .וכתב לפרש ,דאנו
אין מקבלים אותם בתשובה ,דמאחר שלא
מתו אות וסימן שלא שב ,אך כלפי שמים
אם שב בתשובה מקבלים אותו .עכ"ד.
ומדבריו משמע דהרמב"ם פסק להאי גמרא
דכל הפורש ממינות מיית.

שאמרו בגמרא בע"ז )דף יז ע"א( דהפורש

אולם יש לעיין בדבריו ,דמאי קאמר
דכלפי שמים אם שב בתשובה

היא הדביקות מאוד באחדות האמיתי

מקבלין אותו ,והלא הכל תלוי במיתתו,

)פרשת תרומה דף קלה

שאם מת סימן ששב בתשובה כתיקנה ,ואם

ממינות מיית ,לפי ששמירת שבת כהלכתה
יתברך ,כמ"ש בזוהר
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צא

לא מת אמאי יקבלו אותו בשמים ,ולא היה

פלוגתא דרבי יוחנן ומר עוקבא שהוא בעל

לרמב"ם לפי זה לכתוב אלא דהמינים אם

המימרא דכל הפורש ממינות מיית ,ורבי

מתו סמוך לתשובתם סימן שהתקבלה

יוחנן ומר עוקבא הלכה כרבי יוחנן ,דהא

התקבלה

שמואל ומר עוקבא הלכה כשמואל ,וכמ"ש

תשובתם ,וממילא הוה שמעינן מיניה דאנו

הרב יד מלאכי )כללי התלמוד כלל תריז( מפי

לא מקבלים אותם ,ובשמים אם מת

ספרים ומפי סופרים ,ושמואל ורבי יוחנן

מקבלים אותם .שוב מצאתי להרב יד המלך

הלכה כרבי יוחנן ,וכמבואר ביד מלאכי

לנדא על הרמב"ם )שם( שכתב דאף לפי

)כללי התלמוד כלל תרטז( ,וכל שכן דרבי יוחנן

סברת הלח"מ מוכרחים אנו לזה דיש אדם

ומר עוקבא הלכה כרבי יוחנן ,דאפילו לגבי

רואה

שמואל הלכה כרבי יוחנן .וכן כתב רבי

תשובתם

השב

ואם

בתשובה

לא

מתו

שלמה,

לא

והקב"ה

בלבבו כי הוא שם בלב שלם ומקבל

שלמה אלגאזי בספרו גופי הלכות

תשובתו והוא חי .ע"כ .ולדבריו משמע נמי

כללי אות ה' כלל קפד( וז"ל ,כתבו בעלי

דאין כל הפורש מו המינות ודאי מיית.

הכללים ,רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן,

וע"ש עוד דבריו בביאור דברי הרמב"ם.

שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן,

ואכמ"ל] .ואולם מ"ש שם דמאחר שמי

וכמ"ש הרי"ף ז"ל ב"ק

ששב בתשובה באמת משמים מקבלין אותו

הרי"ף( ,דקיי"ל כל רב ושמואל ורבי יוחנן

והוא חי ,והקשה דא"כ גם הב"ד שלמטה

הלכה כרבי יוחנן ,אף על גב דהוי יחיד

יקבלו אותו ,ומה אכפת לן אם יקבלו אותו

לגבי רבים .ע"כ .והגם דרב חסדא נמי ס"ל

מחמת הספק .ע"כ .ובפשטות יש לומר,

דכל הפורש ממינות מיית ,הלא גם לגבי רב

דכיון שאם מקבלין אותו ממילא אין יינו

חסדא הלכה כרבי יוחנן ,דהא קי"ל דרב

יין נסך ומצטרף למניין וכל דיני יהודי בו,

ורב הונא הלכה כרב ,רב הונא ורב חסדא

ופעמים דהוה חובה לאחריני ,וכן אין

הלכה כרב הונא ,וכמ"ש סדר תנאים

מקבלין אותו מחמת הספק[.

ואמוראים )חלק ב אות לה( ,ורבי יוחנן ורב

ונראה שבדין הזה אי כל הפורש ממינות
מיית ,נחלקו סוגיות הש"ס .דהנה
גבי מנשה אמרו בגמרא בסנהדרין

)דף קג

ע"א( ששב בתשובה ופרש מן המינות ולא
מיית ,והאריך ימים וכדאיתא בגמרא אמר
רבי יוחנן ,כל האומר מנשה אין לו חלק
לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי תשובה,
דתני תנא קמיה דרבי יוחנן ,מנשה עשה
תשובה שלשים ושלש שנים .ע"כ .ולדעת
רבי יוחנן שעשה תשובה ולא מיית מוכח
דלא כל הפורש ממינות מיית ,וא"כ הווה

)פרק ה -

)דף מה ע"א מדפי

הלכה כרבי יוחנן ,וכ"ש דרבי יוחנן ורב
חסדא דהלכה כרבי יוחנן .ועוד דכדעת רבי
יוחנן הא גם תני תנא קמיה ,ולא הוה דעת
רבי יוחנן יחידי .ולכן נראה שאין להביא
ראיה וסימן ממה שלא מיית המין דלא
עשה תשובה כהוגן ושאין לקבלו ,דהעיקר
כדברי רבי יוחנן שמנשה עשה תשובה
והאריך ימים .שו"ר שעמד על זה בשו"ת
משנה הלכות )חלק ו סימן כח( ,ע"ש דבריו.
ו( עוד רגע אדבר בעניין זה דמנשה עשה
תשובה ,וכן מבואר בכתוב )דברי הימים

צב
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ע"ש .ואמנם במשנה

בסנהדרין )דף צ ע"א( מצאנו דנחלקו בזה

שאין דבר העומד בפני התשובה ,ומהם:
בשו"ת רבינו גרשום מאור הגולה

)סימן ד(

רבי יהודה וחכמים ,ויחיד ורבים הלכה

אודות

כרבים ,וא"כ צ"ב אמאי פסק רבי יוחנן

שמתירו לעלות לדוכן] .והו"ד ג"כ בספר

כדברי היחיד.

שבולי הלקט )ענין תפילה סימן לג( ,ובמחזור

והנראה בזה דהנה על דברי רבי יוחנן
אמרו בגמרא דתני תנא קמיה
דרבי יוחנן דמנשה עשה תשובה .והיינו
שהביאו לרבי יוחנן דברי תנא אחר שסובר
גם כן שעשה תשובה] ,שכך הוא הפירוש
בכל תני תנא שבש"ס ,וכן מבואר בדברי
הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף כב ע"א

כהן

שנשתמד

ושב

בתשובה

ויטרי )סימן קכה( ,ובספר אור זרוע

)חלק ב,

הלכות נשיאת כפים סימן תיב( ע"ש[ .ובספר
אורחות

צדיקים

)שער התשובה(,

מהרש"ל בים של שלמה בחולין

וכ"כ

)פרק ז סימן

יז ד"ה ועוד אני אומר ,ושנה דבריו בתשובה סימן

כ ד"ה ועוד אומר(,
בסנהדרין

המהרש"א

ומדברי

)חידושי אגדות דף קב ע"ב ד"ה

ד"ה נמצא[ והיינו תנא נוסף מלבד רבי

ניפתח( מוכח דגם רב אשי ס"ל כרבי יוחנן

יהודה האמור במשנה ,ולכן פסק רבי יוחנן

שהתקבלה תשובת מנשה ע"ש ,והלכה כרב

כוותייהו ,דהשתא לא הוה יחיד כנגד

אשי דהוא בתראה וגדול בחכמה ובמנין

הרבים ,וכדי שלא להרפות ידיהם של בעלי

]וכמ"ש התוספות בבבא מציעא

תשובה .גם בירושלמי בסנהדרין

)פ"י ה"ב(

בענין אחר[ .וכ"כ במגדל עוז

)דף טז ע"א(

)הלכות תשובה

מובא ,שמנשה עשה תשובה שלמה .וכן

פרק ג הלכה יד ד"ה בד"א( ,ושכן דעת

מובא בצוואת רבי אליעזר הגדול )ג ,ב(:

הרמב"ם .גם בשו"ת שתי הלחם לרבי

שבע מעלות בגן עדן ...מעלה חמישית

משה חגיז )סימן לא( הביא תשובת הרב

בעלי תשובה ,כנגדם משרתי עליון קדוש

יעב"ץ ,והיא ל'ו נדפסה בספרו שאילת

ה' ,ומנשה מלך עליהם .ע"כ .וכן מבואר

יעב"ץ )ח"א סימן עט( ,דקיי"ל כהמסקנא

בזוהר הקדוש בכמה דוכתין שהתקבלה

דמסיק תלמודא דהאומר מנשה אין לו חלק

)עיין בזוהר פרשת בראשית דף לט ע"א,

לעוה"ב מרפה ידיהם של בעלי תשובה,

ובזוהר חדש פרשת בראשית דף לג ע"ב פלוגתא

וזה פשוט אין מן הצורך להאריך בו ,ויש

דר"י ור"ש בזה ,ועוד שם פרשת נח דף לט ע"ב(.

עדים רבים על זה במקרא וגמרא .ע"כ.

וראיתי לכמה מרבוותא קדמאי ובתראי
דכולהו ס"ל דמנשה עשה תשובה

)דף

אולם ראיתי להתוספות בבבא בתרא
קי ע"א ד"ה ושבואל( על מה שאמרו

והתקבלה תשובתו ,ואף מייתי ראיה מיניה

בגמרא ושבואל בן גרשם בן משה ,וכי

miweqt
ep`vny
xg`nc
dywei dxe`kle 1
jiiy dn ,daeyza ayy miyxetn
extqa oilaeln odkd wecv 'xl izi`xe .dfa `zbelt
,c"zfe azke ,df lr cnry (evw cenr) oiayd zpwz

mlerl wlg dypnl oi`c oixcdpqa dpyn mzqc
ayy (eh ,bl ,a) minid ixaca yxetnc s` ,`ad
,'dl cearl dcedil xn`e 'dl gafe xkpd idl` xiqde
eal xdhpy `le ,yperd z`xin wx ayc dil `xiaq

תשובתו
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צג

שבואל שמו והלא יהונתן שמו ,אמר ר'

מנשה בגן עדן ,והוא ממונה על בעלי

יוחנן ששב לאל בכל לבו .ע"כ .וכתבו

תשובה ,דמאחר שהתברר אמיתות הענין

התוספות ,ה"ג משה ,שאין לקרותו על שם

אין מקום לפלוגתא זו .ותשקוט האר'ש.

מנשה שהרי כבר שב בכל לבו ,ויש דגרס

המורם מן האמורי'ם ,שאין לך דבר
העומד בפני התשובה ,ואפילו

בן מנשה ,וטעמא לפי שחזר לקלקולו.
ע"כ .ומדברי התוספות משמע שלא תקבלה
תשובת מנשה ,דאי התקבלה תשובת מנשה
שפיר יש לנו לתלות את המתוקן במתוקן,
את שבואל במנשה ,שגם כן שב אל ה'

למינים ולמסיתים מועילה דרך התשובה,
שהרי מנשה שאע"פ שהיה מסית לע"ז,
וכמ"ש הרמב"ם )פ"ג מהל' תשובה ה"י( שהיה
הורג לכל מי שלא עבד ע"ז ,אעפ"כ

בכל ליבו .וכבר תמה ע"ד התוס' הללו

התקבלה תשובתו.

)פרשת וזאת הברכה דברים לג ,א בדרוש הראשון

ז( הנה נא הואלתי לבאר בס"ד ,מפי
ספרים ומפי סופרים ,שמועילה לו דרך

בספר ברית שלום לרבי פנחס מפוזנא זצ"ל
ד"ה ולפי זה( .ומ"מ יש לנו להביא ראיה גם
משבואל שהגם שהיה כומר לע"ז ,התקבלה
תשובתו כששב אל ה' בכל ליבו.
גם הלום ראיתי שכתב המלבי"ם

למרות

תשובה
ועונותיו.

אך

כל

בזה

חטאיו

ופשעיו

היה

לכת

לא

די

המקטרגים ,שהביאו ראיה מדברי הרמב"ם

)מלכים ב

שאין

מקבלין

אותם

למרות

שעשו

פרק כא פסוק טז ,ופרק כג פסוק כו( דמנשה

תשובה .ואמרתי אעלה ואבא בהאי דינא,

לא עשה תשובה שלמה ,ואם עזב דרכי

ומה' אשאל מענה לשון שלא אשגה

עבודת אלילים לא שב מעוון רציחה ויתר

בדבר הלכה.

הכעסים .עיין שם .וכיוצא בזה כתב בספר
כלי חמדה לניאדו על התורה

)פרשת בא

בדרוש הראשון עמוד  32הוצאת מכון הכתב ד"ה

ולפי דרכינו( .ולפי המתבאר לעיל מוכח
דעשה

תשובה

על

כל

חטאיו,

דהא

התקבלה תשובתו ויש לו חלק לעולם הבא.

כתב הרמב"ם
ה( ,וכן המינים מישראל אינן כישראל
)הלכות עבודה זרה פרק ב הלכה

לדבר מן הדברים ,ואין מקבלים אותם
בתשובה לעולם ,שנאמר "כל באיה לא
ישובון ולא ישיגו ארחות חיים"

)משלי ב,

יט( ,והמינים הם התרים אחר מחשבות לבם

ולכל הדיברות כבר כתב הרב חיד"א
בספרו כסא רחמים על אדר"נ )סו"פ

עוברים על גופי תורה להכעיס בשאט נפש

לו( ,דכל פלוגתת רבי יהודה וחכמים

ביד רמה ואומרים שאין בזה עוון .עכ"ל.

במשנה אם יש למנשה חלק לעוה"ב היה

ומשמע שאין מקבלין את אותם המינים

קודם המעשה המובא בכל בו )סימן קב(,

בתשובה לעולם .ואכן על דברי הרמב"ם

שריב"ל שלח לרבן גמליאל שראה את

הללו סמכו אותם האנשים לרדוף את אותו

ok lre ,eaal xev d"awdy l`xyi zyecwl aeyl
zaeyzk mieba mb liren dfy ,ezeklnl wx ayed

`dze`ac oeik dxifbd lhal mdl liredy depip iyp
.k"r .mcewd owzl `le ,miwicv eid dry

בסכלות

דברים

שאמרנו

עד

שנמצאו
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בעל תשובה ולשפוך דמו ודם זרעיותיו.

חושבים לסתירה בדבר המינין ,אין בו

וטעו ושגו בזה להלכה ולמעשה וכמו

סתירה כלל ,לפי שאחד משני המאמרים

שנבאר בס"ד.

הוא אין מקבלין אותן בתשובה ,רצוני

והנה הרמב"ם
יד( כתב ,בד"א שכל אחד מאלו אין

לומר בזה ,שאנו לא נקבל מהם תשובה

)בהלכות תשובה פרק ג הלכה

לו חלק לעולם הבא ,כשמת בלא תשובה,
אבל אם שב מרשעו והוא בעל תשובה,
הרי זה מבני העולם הבא ,שאין לך דבר
שעומד

בפני

התשובה.

כל

הרשעים

והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה
בין בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן,
שנאמר "שובו בנים שובבים"

)ירמיה ג,

ולא נראם בחזקת בעלי תשובה אלא
בחזקת מינים ,כפי שהיו ,והצדיקות שהם
מראים היא או מסיבת הפחד או לגנוב דעת
הבריות .וזה המאמר האחרון הוא ,שאם
שבו באמת במה שבינם לבין בוראם ,יש
להם חלק לעולם הבא ,וזה דין בדבר מה
שבינם לבין בוראם ,וזה הראשון בדבר מה
שבינם לבין בני האדם .וכתב משה .עכ"ל.

כב( ,אף על פי שעדין שובב הוא שהרי

והיינו דגם מה שכתב בהלכות תשובה

אותו

שמקבלין אותם בתשובה ,היינו כלפי

בתשובה .עכ"ל .הרי מפורש כאן בדברי

שמיא ,שבשמים לא נועלים את הדלת

הרמב"ם להיפך ,שאפילו אם היה מומר,

בפניהם ,אך בדיני אדם אין מקבלין אותם.

בסתר

כל

שב

שחזר

ולא

בגלוי

בתשובה

מקבלין

מקבלין

אותו,

וכיוצא בזה כתב הרדב"ז בתשובה

)חלק ה

ולכאורה סתר משנתו.

סימן מה( ,ע"ש דבריו.

וסתירה זו כבר הקשו לרמב"ם בחייו,
הרמב"ם
בתשובת
וכמבואר

ח( והנה אם נדקדק היטב בדברי הרמב"ם
נראה שכתב טעם לשבח למה אין

)מהדו' בלאו חלק ב סימן רסד( .וזה תוכן

מקבלין אותם למרות שרואים שעושים

השאלה :מה שאמר הדרתו בפרק השני

מעשי צדקות ,לפי שהצדיקות שהם מראים

מהלכות ע"ז וכן המינים מישראל אינן

היא או מסיבת הפחד או לגנוב דעת

כישראל לדבר מן הדברים ואין מקבלין

הבריות .עכ"ד .ומשמע ,דהיכא שאין לחוש

אותן בתשובה לעולם .ואמר הדרתו בפרק

לזה ומוכח להדיא ששב בתשובה ,וכופר

השלישי מן הלכות תשובה ,בד"א שכל

בפה מלא באותה האמונה האווילית שהיה

אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא ,כשמת

מאמין בה בטיפשותו ,הרי מוכח הדבר

בלא תשובה ,אבל אם שב מרשעו והוא

ששב זה בתשובה .תדע ,שהרמב"ם עצמו

בעל תשובה הרי זה מבני העולם הבא,

מפרש בתשובה ואומר :ולא נראם בחזקת

שאין לך דבר שעומד בפני התשובה .וקשה

בעלי תשובה ,אלא בחזקת מינים כפי

מה שנאמר על המינים אין מקבלין אותן

שהיו .והיינו דסמכינן אחזקה קמא שהיו

בתשובה לעולם ,והרי נאמר בסוף הפרק

שקועים בטיפשותם .וכלל נקוט בידינו

על מי ששב מן הכל ,שמקבלין אותו .יורנו

שאין חזקה במקום עדים .וכ"כ המאירי

הדרתו הקדושה .תשובה :ומה שאתם

ביבמות )דף לא ע"א( לכלל זה ,והרדב"ז
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בתשובה מכת"י )יורה דעה חלק ח סימן קמא(,

איירי כשיש עדים ,וכמ"ש הרש"ך

דאין חזקה ואין מנהגא במקום עדים .ע"כ.

ל( .עכ"ד .מ"מ מה נעשה ביום שידובר בנו

וכן שורת הדעת נוטה.

דברי רבנו יוסף קארו בבית יוסף ובשולחן

]ומה שנראה מדברי הרמב"ם

)הלכות טוען

)ס"ב סימן

ערוך וכאמור.

ונטען פ"ח הלכה י והו"ד בב"י חו"מ סימן

ועיין בחזו"א )אה"ע סימן קטז אות ח( שכתב
לתמוה ע"ד הי"א מפני מה אינו

כבר עמדו על דבריו בחו"מ שם הב"ח

נאמן לומר יש לי בנים כיון שאינו מכחיש

בסעיף יג ובש"ך ס"ק פג ,ע"ש ודוק.

לחזקה או לעדים שיש לו אחים ,ע"ש.

עב סעיף יח( דסומך על חזקה במקום עדים,

)חו"מ בכללי

ונראה שנ"ד קיל טפי ,שהרי כאן הכל

המיגו ס"ק יב( שכתב ,ואפילו להוציא מחזקה

תלוי באמונתו העכשווית ,ואילו יבואו ב'

במקום עדים יש אומרים דלא אמרינן,

עדים ויעידו בפני ב"ד איך עשה תשובה

כמ"ש באה"ע סי' קנו ס"ו ויש אומרים

וכפר בכל עיקרי הדת הנוצרית שהיה

וכו' .עכ"ד.

קשור אליה ,וכי לא יקבלו אותו ,הלא

ואמנם עיין בביאור הגר"א

ושם באבן העזר כתב מרן השו"ע ,האומר
זה בני או יש לי בנים ,נאמן לפטור
את אשתו אפילו הוחזק באחים .וי"א שאם
יש עדים שיש לו אחים ,אינו נאמן אח"כ
לומר שיש לו בנים .ע"כ .והנה בב"י שם
כתב דהרמב"ם פליג על הי"א ,מדסתם
וכתב )בהלכות יבום פ"ג ה"א( האומר זה בני
או שאמר יש לי בנים ,הרי זה נאמן ופוטר
את אשתו מן החליצה ומן היבום .ומשמע
דכל גוונא פוטר את אשתו אפילו כנגד
עדים המעידים שיש לו אחים .ולזה כיוון
הגר"א שכתב ,ואפילו להוציא מחזקה
במקום עדים יש אומרים דלא אמרינן .וציין
להאי דינא דאבן העזר .והנה על פי הכלל
שבידנו סתם וי"א הלכה כסתם ,וכאן סתם
לשון מרן השו"ע פסק כהרמב"ם ,והיינו
שלא מוציאים מחזקה אפילו במקום עדים.
והגם שהב"ש )ס"ק יא( כתב שדין זה הוא
לכו"ע דלא מהני מה שהאב אומר כנגד
עדים ,ומ"ש הב"י דהרמב"ם

)בהלכות יבום

פ"ג ה"א( חולק על זה ליתא ,דהרמב"ם לא

יכולה המציאות להשתנות .ואפילו גבי
יבמה שדנים אותה ומעמידם אותה על
חזקת איסורה ,אם יבואו עדים ויעידו
שנולד לו בן ,וכי נאמר דיהיה זו חזקה
במקום עדים .והגם שיש לחלק דגבי יבמה
אם יבואו עדים ויעידו שיש לה בן,
עוקרים את הכל למפרע ומתברר שמעולם
לא היתה בחזקת איסור ,ואילו כאן היה
בחזקת מין ,מ"מ הלא זהו כוחה של
תשובה לעקור הכל מלמפרע ,וכאילו שלא
חטא כלל ,וכמו שנראה מדברי רבוותא
קדמאי ובתראי .ועמדתי על זה בתשובה
במקום אחר .ואכמ"ל[.
ט( ואעיקרא דדברי הרמב"ם דחשש שמא
מערים המומר ולא שב בתשובה
באמת ,וכמ"ש שהצדיקות שהם מראים
היא או מסיבת הפחד או לגנוב דעת
הבריות ,נראה דדעת מרן השו"ע לא כן.
ואפרש שיחתי בסייעתא דשמייא.
הנה בבית יוסף
הביא דברי השבלי הלקט )ח"ב סימן ה(
)יורה דעה סימן קכד סעיף ח(

צו
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שכתב ,משומד שנגע ביין ואמר אחר כך

שנתגייר אינו עושה יין נסך .ודוחק .ויותר

שנתגייר בינו לבין עצמו ,והתיר ר"י היין

נראה לחלק דהיכא דידוע שהיה מומר

מפני שהפקיד כיסו בשבת .ורבינו שמשון

דבכה"ג מיירי הרשב"א אינו נאמן לומר

ב"ר אברהם אסרו ,משום דאיכא למימר

שנתגייר ,אבל היכא דאינו ידוע שהיה

)דף

מומר ,אף על גב דאינו ידוע ג"כ שהיה

כה ע"א( בההוא טבחא דנפק טרפה מתותי

ישראל ,נאמן לומר תשובה עשיתי ,במגו

)סימן כג הלכות

דאי בעי אמר מעולם לא המיר וישראל

יין נסך אות ז( כתוב ,ישראל משומד יינו יין

הוא ,ובכה"ג מיירי הא"ח והמחבר ,וכ"כ

נסך עד שישוב בתשובה ,ונאמן לומר

הפוסקים וכו' .עכת"ד .והנה בין לתירוץ

נתגיירתי .עכ"ד הרב בית יוסף .אתה הראת

קמא ובין לתירוץ בתרא דהש"ך נידון דידן

לדעת שיש כאן ג' שיטות בעניין נאמנות

קיל טפי ,דהא הכא לא מדובר שנגע ביין

המומר ,לדעת ר"י מותר רק כשיש ראיה

ואחר כך אמר ששב בתשובה ,אלא כבר

ששב בתשובה ,וכגון שהפקיד כיסו בשבת,

שנים רבות מכריז ברבים שעזב את הדת

ולדעת רבינו שמשון ב"ר אברהם גם

הנוצרית השקרית ומחרף ומגדף ומתווכח

הוכחה כזו לא סגי ולא נאמן ,דאיכא

עם מאמיניה המסיונרים המסיתים את

למיחש דמערים .והאורחות חיים פליג

אחינו בית ישראל התמימים לאמונה באותו

אתרוויהו ,וס"ל דנאמן בכל גוונא לומר

האיש ,וא"כ בודאי שנאמן לומר ששב

שהתגייר .ומרן בשו"ע )שם( פסק בסתמא,

בתשובה .וגם לתירוץ בתרא של הש"ך

דמומר נאמן לומר ששב בתשובה בכל

ניחא ,דהכא נמי איירי שלא ידוע שהיה

גוונא ,והיינו כדברי האורחות חיים .אתה

מומר ,שכן המיר דתו בארץ רחוקה

הראת לדעת שלא הצריך מרן שיהיה

והוטבל לנצרות והיה כומר לע"ז שם ,ואין

מעשה המוכיח ששב בתשובה כגון הפקדת

יודעים דבר זה כלל אלא על פיו .ובייחוד

כיסו בשבת ,וגם כן לא חשש לשמא

שהיה זה לפני יותר משלושים שנה .וא"כ

מערים .נמצא שלא חשש לדברי הרמב"ם

לכו"ע נאמן לומר עשיתי תשובה במיגו

שמא מערים ולא שב בתשובה אמיתית.

דאי בעי אמר שמעולם לא המיר .וע"ע

דאיערומי מערים ,כדאמרינן בסנהדרין
ידיה .2עכ"ל .ובארחות חיים

ואמנם בש"ך )שם ס"ק טו( כתב לתמוה,
מפני מה פסק מרן כהאורחות
חיים ,דהא ר"י והר"ש ב"ר אברהם פליגי

בשו"ת דבר משה אמאריליו )חיו"ד סו"ס יט(.
י( ומכלל הדברים תשובה מוצאת נמי ע"ד
הרמב"ם שביאר בתשובה ,שאנו אין

עליה .וכתב לבאר דאפשר דמשמע ליה

מקבלין את המומרים השבים בתשובה ,אך

דהם לא מיירי אלא היכא דנגע ביין ואחר

בשמים מתקבלת תשובתם כששבו באמת,

כך אמר שנתגייר ,אבל אם קודם לכן אמר

ולפי האמור מוכח דדעת מרן השו"ע

k"bc ,(b ze` gp llk) y"`xd zaeyza r"re 2
dxiar lr daeyza xfega dnxrdl yyg

d"c dr oniq) ipyd heg z"ey z"eya y"re .dyry

.(oecipae
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שמקבלים את תשובתם גם כאן ,שהרי סתם

פ"ב ה"ה( דבמומר בפרהסיא אין מקבלין

השו"ע דנאמן לומר ששב בתשובה ,והיינו

אותו .עי"ש[.

שאין מגעו מנסך את היין .וכ"ש בנ"ד שלא
היה ידוע שהוא מומר דלדברי הש"ך כו"ע
מודים בזה.

וכן מפורש להדיא בתשובות הרשב"א
במיוחסות לרמב"ן )סימן קפ( ,שהביא
תשובה מרבינו משה גאון שכתב ,פירש

וכן בקודש חזיתי לרבי יהודה החסיד
בספר חסידים )סימן רג( שכתב להדיא,

בדין הוא שלא יהיה צריך שלשה לקבל

מי שהמיר הדת ,וחזר להיות יהודי ,וקבל

בפניהם ,דבקל יש לנו לומר ששב אל

יורוהו

בוראו .ע"כ .וגדולה מזו כתב שם ,דאפילו

החכמים ,הרי משעה שקיבל יכולים לשתות

אם היה מלוה ברבית לישראל ולא החזיר

עמו יין ולהתפלל עמו ,ואם הוא משלים

הרבית ,מ"מ חשבינן ליה בעל תשובה ,כיון

את המנין יתפללו עמו ,ובלבד שיעשה

שהניח כל מעשיו ושב אל בוראו .ואף על

כשאר היהודים .הרי שמועילה התשובה

גב דבשאר אינשי צריך שיחזירו הרבית,

ומקבלים את תשובתו גם בעולם הזה .והגם

הכא תקנתו קלקלתו ,דכיון שחזר ושב,

שהרב חיד"א בברית עולם על ספר חסידים

הו"ל בעל תשובה לכל דבר ,ודומה לגר,

שם צידד לומר שדברי ספר חסידים הם

רק לשוב אל בוראו ולתקן אשר עוותו .ואם

דוקא כשהתקבלה תשובתו בב"ד ,אך

לא יתקן ,לא התעכב בכך בתשובתו .וגם

מועילה

ה"ר אליעזר מגרמיזא ז"ל לא החמיר עליו

תשובתו ואסור לשתות מיינו ,ושנה דבריו

לקבל ייסורים להתכפר כישראל שעשה

בספרו שיורי ברכה )יו"ד סימן קכב אות ב(,

עבירות אחרות ולא כפר בעיקר .והיינו

)חלק ב סימן

טעמא ,משום דאדם שחטא בשאר עבירות,

לח אות טל( ,הנה מלבד מה ששם הינדז בזה

כשעושה תשובה אם לא קבל עליו דינין

עליו

לעשות

כשעשה

תשובה

תשובה

כאשר

מעצמו

אין

ושילש דבריו בשו"ת חיים שאל

ולא החליט בברור שכך הדין ,עוד יש
לומר ,שמסתימות דברי מרן השו"ע משמע
שלא צריך קבלת תשובה בב"ד ,דהא כתב
בסתמא שמספיק שאמר ששב בתשובה,
ואילו היתה מועילה רק קבלת התשובה
בב"ד ,לא היה לו למרן השו"ע לסתום
הדברים .ודו"ק.

ר"י בר' אברהם ז"ל ,מומר השב בתשובה,

אין ניכר שעשה תשובה עולמית ,דשמא
אין העבירה מזומנת לו או שמא אין יצרו
תוקפו עתה כ"כ ,אבל מי שכפר בעיקר
ושב אל בוראו להיות בגלות אחיו ,תשובתו
ניכרת שהיא שלמה ,שמייחד ה' פעמים
בכל יום ,ונזהר מאיסור כישראל .ואף על
פי שהרבה עבירות עשה בעודו מומר,
דישראל העושה כיוצא בהן בדת יהודית

]גם מסתימת דברי מרן השו"ע משמע
דלא שמיע ליה כלומר לא ס"ל

יצטרך לקבל עליו דינין חמורים ,מומר

לחלק בין מומר שהמיר בצינעה למומר

שאני ,דכל מה שעשה לפי שהוא כופר

שהמיר בפהרסיא ,ודלא כמו שרצה לחלק

בעיקר ,וכיון ששב אל בוראו לא יחטא

)הלכות ע"ז

עוד ,באלה ,ואין להחמיר עליו כל כך

הרב מעשה רוקח על הרמב"ם
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לקבל יסורים ולהתאפק ביצרו ,כי מאחר

)ס"ק מז( ובתומים )ס"ק כא( ס"ל דמ"מ גם

ששב נרפא לו .ובא ליטהר ,מסייעין לו.

במומר צריך בחינה ונמסר לבחינת הדיין,

עכת"ד .הא קמן שבתשובת המומר לחודיה

ע"ש .וכן נראה מתשובת ר' שלמה מן ההר

סגיא ,ותשובתו מקובלת גם בדיננו בעולם

לרמב"ן

הזה,

שכן

הנידון

שם

הוא

)הובא בקובץ מוריה אלול תש"מ(

בישראל

שכתב ,אודות המשומד שחילל את ה'

שנשתמד וחזר לדת ישראל אח"כ אם

ועתה שב בתשובה ,אם שב בפרהסיא

עושה יין נסך אם לא .ודלא כמ"ש

ועומד ביננו ושומר דיני התורה בזה די

הרמב"ם בתשובה.

להיקרא רבי ואין קריית רבי קריית שררה,

וכן מבואר בתשובת הרב תרומת הדשן
)סימן קצח( שכתב על מומר שחזר
לדתינו וז"ל ,יראה דאין להוסיף ולהרבות
עליו יותר ,מפני שסורו רע יותר מבעל
שאר עבירות ,לפי שהורגל בין הגוים בכל

אבל

להחזיקו

בכשר

לגמרי

להכשירו

לעדות ולהאמינו בכל ענין איסור והיתר
בזה נראה דבעי חזרה גמורה כאשר כתבת,
דלא גרע מחשוד ,וצריך יסור גדול לפי
חטאו כפי ראות ב"ד שבעירו ,ואחר שיקבל

שרירות לבו ואיכא למיחש פן יבעט

ויסור ויתחרט מחטאו ראוי להכשירו לכל

בתשובתו .וכן מצאתי בסמ"ק לרבי משה

דבר .ע"כ .ובהמשך דבריו העיר דמ"ש

מצוריך )סימן נג( ,דאין להכביד עליו

הרמב"ם דאין מקבלין אותם ,אין כן דעת

סיגופים כפי מה שהיה ראוי מטעם אחר,

רבותי .וכו' .ע"כ .הא קמן דלכל היותר בעי

לפי שאין לך סיגופים גדולים ורעים מאשר

שילך לב"ד שיורוהו דרך תשובה ובזה די,

סובל בכל יום שמסתלק מכל הטובות

ומקבלין אותו .וע"ע בתשובת המבי"ט

וההנאות דהגוים שרויים בהן ,והוא היה

)ח"א סימן יט( ע"ש .ולדינא סגי בתשובתו

ג"כ כבר שרוי בהן עמהן ,ומקבל עליו

גם שלא בפני ב"ד ,וכמ"ש הגאון החבי"ף

תמיד

פחדים

ובהלות

ורשעות

וצרות

בספר ברכת מועדיך לחיים

)חלק א בדרוש

שהאומות מצירים לישראל ,וקודם ששב

הרביעי לתשובה דף צו סוע"ג( ,דלענין הלכה

לא היה לו דאגה בכל זאת ,ונמצא תשובה

נקטינן כדעת רוב הראשונים והאחרונים

גורמת לו כל סיגופים הללו ,ולא דמי לשב

המקילים בתשובת מומר ,דמיד שחזר

מן העריות או רציחות דברשעו נמי היה

בתשובה ואפילו בסתר כשר לכל דבר

בכל צרות הללו ותשובתו לא גורמת לו

שבקדושה .והו"ד בשדי חמד

צרות הללו .עכ"ל .ודברי התרומת הדשן

המ"ם עמוד  87ד"ה ומידי( ,וסמך על דבריו.

זכרם הרמ"א בהגה בשו"ע )יו"ד סו"ס קנח(,

וכ"כ בשו"ת חוט השני )סימן עה( להקל

ומטעם זה פסק בחו"מ )סימן לד סעיף כב(,

במומר שיהיה ש"ץ כששב בתשובה באמת.

דמומר שחזר בו וקיבל עליו תשובה כשר

ע"ש דבריו] .ובעניין זה אם ראוי להיות

מיד לעדות אע"פ שלא עשאה עדיין,

ש"ץ עיין בשו"ע או"ח סימן נג סעיף ה

וכמבואר בסמ"ע )ס"ק נד( ,ובש"ך )ס"ק כא(,

בהגה ובבאר היטב ס"ק ז ,ובשו"ת חכם

שם .והגם שהגר"י איבשיץ זצ"ל באורים

צבי )סימן יג( שעמד נגד המערערים שיהיה

)כרך ה מערכת
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מומר ששב בתשובה לקורא בתורה ,ע"ש

ואעיקרא דהאי קושיא שהקשה הגר"ח בן
עטר נראה לתרץ ,שיהושפט לא

ומסיים שם ,העתקנו כל זאת על פי מ"ש

ידע באותה השעה מתשובתו ,ומה שאמר

רבינו גרשום )בטוא"ח סי' קכח( דבכל עוז יש

הקב"ה "הראית כי נכנע אחאב" היה זה

דבריו[ .הא קמן שמקבלים אותו לכל דבר.

להפך בזכות בעלי תשובה ,ממנו למדתי

דבר ה' אל אליהו הנביא

וכן עשיתי להכניס בעלי תשובה תחת כנפי

– כט( ,ועדיין לא התפרסם הדבר ,ומחמת

השכינה ולא לרחק בשתי ידים כמו שעלה

תשובתו האריך לו ה' שלש שנים שלא

על דעת איזה אנשים ,דגדולה בושה

היתה שום מלחמה ,ורק אחרי כן נפגש עם

שהחריבה את בתינו וכו' .ע"כ .ובדרכי

מלך יהודה .וכן מוזכר בכתוב "וישבו

רבותינו אלו הלכנו לחזק ולאמץ ברכים

שלש שנים אין מלחמה בין ארם ובין

כושלות השבים בתשובה שלימה .וכ"כ

ישראל :ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט

בשו"ת כתב סופר )חאו"ח סימן קט( שאין לך

מלך יהודה אל מלך ישראל"

דבר העומד בפני התשובה ,ואפילו המיר

כב א  -ב( ,ומשמע שלפני כן לא נפגש עימו,

דתו וכפר בה' ועשה תשובה באחרונה,

וכשנפגש אכל אצלו ,ורק אחר כך הכיר בו

תשובתו מקובלת ומעלתו גדולה עד מאד,

בדרך תשובתו .והראיה לכך שהחזיק בו

אח"כ

אחאב

ואפילו

שב

בעת

צרה

ועומד

עדיין

כמומר,

שהרי

)מלכים א ,כא ,כח

)מלכים א פרק

כשביקש

בתשובתו ,מיד כששב באותה שעה מקורב

שיהושפט יבא להלחם עימו אמר לו

והולך לפני ה' .עכ"ד .וע"ע בדרכי תשובה

"דרוש נא כיום את דבר ה'"

)דברי הימים ב,

)יו"ד סימן קנט ס"ק כב( .ודו"ק.

יח ,ד( ,ופירש רש"י שם ,ולא מנביאי

יא( וצופה הייתי להגאון רבנו חיים בן
עטר זצ"ל בספרו חפץ ה' בחולין )דף

הבעלים אשר אתה בוטח בהם .ע"כ .הרי
שהחזיקו עדיין כעובד לבעלים .דאליבא

ד ע"ב( שהקשה על מה שמביאה הגמרא

דאמת נראה שעדיין היה אחאב מומר

לאכול

באותה שעה ,ממה שלא שמע אחאב

משחיטתו מאחאב שעשה סעודה ליהושפט

ליהושפט ודרש בנביאי הבעל וככתוב

ואכל עימו )דברי הימים ב יח ,ב( ,דמאי ראיה

"ויקבץ מלך ישראל את הנביאים כארבע

מאחאב איכא ,הלא נראה שאחאב חזר

מאות איש" )מלכים א ,כב ,ו( ,ותרגם יונתן

בתשובה באותה העת ,וכמו שאמר הקב"ה

וכנש מלכא דישראל ית נביי שקרא כארבע

"הראית כי נכנע אחאב" )מלכים א כא ,כט(.

מאה גברא .הרי שדרש בנביאי השקר .והם

ראיה

דישראל

מומר

מותר

וצ"ע .ומדבריו מוכח להדיא דמהני תשובה

נביאי הבעל כמו שכתב במצודת דוד שם.

גם למומר ומקבלין אותו ,ודלא כמ"ש

]והגם שכמה שנים לפני כן כבר שחטם

הרמב"ם] .והרב יד איתן הובא בסוף

אליהו כמבואר בכתוב )מלכים א ,יח ,מ( ,מ"מ

רמב"ם פרנקל בהל' ע"ז פ"ב ה"ה כתב,

קמו והתעוררו חדשים עם ישנים אחרי

שלפי"ד הרמב"ם דס"ל דלא מהני תשובה

שרדפה איזבל את אליהו ושאר נביאי

למומר ולא מקבלין אותו ,אתי שפיר

האמת[ ולהכי הביאה הגמרא ראיה שאחאב

הראיה מהגמרא .ע"ש דבריו[.

אע"פ שהיה מומר שהרי החזיקו יהושפט
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כמומר עד שהתוודע לתשובתו ,בכל אופן

דעבד תשובה גמורה .והגם שבגמרא בבלי

שחיטתו מותרת שהרי יהושפט אכל אצלו.

בסנהדרין )דף קד ע"ב( איתא ,דורשי רשומות

)ח"ב

היו אומרים כולם באים לעוה"ב ,לאו היינו

וע"ע בשו"ת תורת חסד מלובלין

חאה"ע סימן ו אות ה( .וילע"ד .ואכמ"ל.
ואולם ,ממה שהביא רבנו חיים בן עטר
זצוק"ל ראיה שאחאב שב
בתשובה מהמבואר בפרקי דרבי אליעזר
)פרק מג( ,שקרא אחאב ליהושפט מלך

שמקבלים את חלקם ,אלא שיש להם רושם
קטן משורש נשמתם שמגיע לעולם הבא
וכמ"ש

לבאר

הגאון

ר'

צדוק

מלובלין זצ"ל בספרו רסיסי לילה

הכהן
)אות מד

ד"ה ועל ידו(.

יהודה ,מחותנו ,והיה מלקה אותו שלשים

ומעתה יש לומר ,דאיכא פלוגתא בין
הבבלי לירושלמי אם אחאב עשה

היה משכים ומעריב לפני הקב"ה בתפלה

תשובה ,ולבבלי לא עשה אחאב תשובה,

שנאמר

והירושלמי ס"ל כפרקי דר"א ,שעשה

ותשע מלקות שלש פעמים ביום .וכמו כן
ונרצית

ובתחנונים

תשובתו,

"הראית כי נכנע אחאב" ,משמע דס"ל

תשובה .ותשקוט האר'ש.

שכל תהליך התשובה היה קודם לכן,

יב( ניהדר אנפין לסתירה בדברי הרמב"ם.
וראיתי להרב כסף משנה )הלכות תשובה

וא"כ הדרא קושיית רבנו חיים בן עטר

פרק ג הלכה יד( שעמד גם כן על סתירה זו

לדוכתא ,דהרי הכיר בו יהושפט בתשובתו.

וכתב ,דאף על פי שכתב הרמב"ם

ונראה דתלמודא דידן לא שמיע ליה

דע"ז ה"ה( שהמינין אין מקבלין אותם

שאחאב עשה תשובה ,ומה שאמר הקב"ה

בתשובה לעולם ,כבר כתב שם והמינים הם

"הראית כי נכנע אחאב" ,היינו כניעה

התרים אחר מחשבות לבם בסכלות דברים

)דף צ

שאמרנו עד שנמצאו עוברים גופי תורה

ע"א( מנוהו שאין לו חלק לעולם הבא,

להכעיס בשאט נפש ביד רמה ואומרים

ובגמרא )דף קג ע"א( אמר רבי יוחנן כל

שאין בזה עוון ,משמע דבהנך מינים דוקא

האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא

הוא דקאמר שאין מקבלין אותם .ע"כ.

מרפה ידיהן של בעלי תשובה .ע"כ .ואי

ושנה דבריו גם כן בהלכות עבודה זרה

ס"ל דגם אחאב עשה תשובה ,מפני מה לא

ב הלכה ה( ,וביאר דמ"ש הרמב"ם והמינים

זכר ואמר נמי שכל האומר אחאב אין לו

הם התרים וכו' .מפני שכפי מה שכתב

חלק לעוה"ב מרפה ידיהן של בעלי

בהלכות תשובה )פ"ג ה"ז( אלו אינן נקראים

תשובה ,ועל כרחך דתלמודא דידן ס"ל

מינים ,לכך אמר והמינים שאני מזכיר כאן

ומצאתי

אינם מינים הנזכרים בהלכות תשובה,

בירושלמי בסנהדרין )פ"י ה"ב( ,שאחאב

שאותם כופרים באלהות ,והיינו מומר

עשה תשובה .ובבבלי לא מובא כן .והגם

לעבודת כוכבים ,ואותם מקבלים אותם

ע"ב(

בתשובה כמו שנתבאר בהלכות תשובה

שהתענה תענית שעות ,לא משמע ליה

סוף פ' שלישי ,אבל המינים הנזכרים כאן

ואפילו מה שהלקהו יהושפט מלך יהודה,

גרידא .תדע ,דהא במשנה בסנהדרין

דאחאב

שפירשו

לא

עשה

בגמרא

תשובה.

בתענית

)דף

כה

)בפרק ב'

)פרק
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הם התרים וכו' .ע"כ .ולפי זה בודאי שיש

בעל הכרם ויכלה את קוציו

להקל בנידון דידן ,שהרי לא היה בגדרי

דף פג ע"ב( ,ולכן דינם שווה לעניין זה

המין הנזכרים בדברי הרמב"ם ,ולא עשה

כתינוקות שנשבו.

שום עון להכעיס ,אלא מחמת בורותו

שוב ראיתי בשו"ת נשמת חיים להגר"ח
ברלין זצ"ל )ח"ג חאהע"ז סימן פד אות

וכמחלת הבורות המצויה לצערנו בקרב

יג( ,דמ"ש בגמרא בקידושין

אחינו הטועים הרחוקים מתורה ומצוות.

האומר לאשה הרי את מקודשת ע"מ שאני

והיה גדרו כתינוקות שנשבו .דבכהאי גונא

צדיק מקודשת ,הוא אפילו בחוטא ומחטיא

בודאי שמקבלים אותו בתשובה אפילו אם

את הרבים שאין מספקין בידו לעשות

השתמד לכו"ע .וסמך לזה מצאתי בדברי

תשובה ,וגם אם הוא מין ואפיקורוס ,דבכל

הרמב"ם גופיה ,שכתב בפירוש המשניות

אלו לא אמרו חז"ל שאין תשובה מועלת

בחולין )פרק א משנה ב( ,ודע כי מסורת

להם אלא שאין הקב"ה מסייעם לתשובה.

בידינו מאבותינו כפי שקיבלוהו קבוצה

ומ"מ אם הם מתחזקים בעצמם בתשובה

מפי קבוצה ,כי זמנינו זה זמן הגלות שאין

הלא אין לך דבר העומד בפני התשובה.

בו דיני נפשות אינו אלא בישראל שעבר

והרי ירבעם בן נבט שחטא והחטיא את

הרבה כשגדל במסגרות חינוך חילוניות,

עברת

מיתה,

אבל

המינים

והצדוקים

)עיין בבא מציעא

)דף מט ע"ב(

הרבים אמר לו הקב"ה חזור בך

)סנהדרין דף

והבייתוסים לכל שינוי שיטותיהם הרי כל

קב ע"א( .וכ"כ הרמב"ם בפירוש בהלכות

מי שהתחיל אותה השטה תחלה ,ייהרג

תשובה )ספ"ג( שאפילו כופר בעיקר כל ימיו

לכתחילה כדי שלא יטעה את ישראל

ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הבא,

ויקלקל את האמונה ,וכבר נעשה מזה

שאין לך דבר העומד בפני התשובה .עכ"ד.

הלכה למעשה באנשים רבים בכל ארץ

ודפח"ח .גם בשו"ת משפט צדק

המערב ,אבל אלו אשר נולדו בדעות אלה

יח( לגאון רבי מאיר מלמד זצ"ל מחכמי

וחונכו על פיהן הרי הם כאנוסים ודינם דין

האי מוריאה כתב ,שמקבלים את המשומד

תינוק שנשבה לבין הגוים שכל עברותיו

בתשובה ,ולא צריך לקבל על עצמו

שגגה כמו שבארו ,אבל המתחיל הראשון

סיגופים ,אלא שישוב בתשובה באמת

הוא מזיד לא שוגג .עכ"ד .ולצערנו כיום

וראוי להיות אפילו ש"ץ קבוע .ע"ש.

בשם החופש והדרור והמתירנות ,מראים

המורם מכל
העומד בפני התשובה ,ולעולם לא

"יופי" הדתות האחרות ,וכנגד זה נלחמים

ננעלת דלת התשובה לשבים באמת .וגם

בכל סממן יהודי ואפילו על ספר התנ"ך

בנידון דידן על אותו יהודי שהמיר דתו

לועגים ,ומה יעשה הנער ולא יחטא ,היות

והיה מסיונר מסית ומדיח ,כיון שכיום

שאין לו כלים להתמודד עם שום איש דת,

עשה תשובה מעליתא ,וכבר עשרות שנים

ודבר זה מנצלים המיסיונרים הרשעים יימח

יושב על התורה ועל העבודה ועל גמילות

שמם וזכרם ,ורבים חללים הפילו ,ויבא

חסדים ,ובדברו מעריב ערבים ,ומזכה את

לבני הנוער במוסדות החינוך שלהם את

האמור:

שאין

)ח"א סימן

לך

דבר
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הרבים ,ונלחם בנצרות ובכל מה דדמי לה,

רצון שרוח טהרה תושפע ממרום ,להשיב

ורבים השיב מעון ,ועל כן מחוייבים אנו

לב התועים ,לעבוד את האלוקים באמת

לקבלו ולסייע בעדו בכל דבר ודבר,

ובתמים ,ונזכה לגאולת עולמים אמן.

וחלילה מלהזכיר לו עונות ראשונים .וצא

אזהיר

התשובה פרק י( ,דבעל תשובה העומד בכל

ועל המחרפים
גיבורים בשבועות )סוף פרק ד( ,שיש
חרם דרבנו גרשום ז"ל שלא להזכיר

ולמד מ"ש בספר חובת הלבבות

)שער

דרכי התשובה יזמין לו הקב"ה תיקונים

מ"ש

בשלטי

לישראל שנטבע בכפירה .וכעין זה מובא

לכל מעשיו שעשה .ע"ש .וע"ד זה פירש

ברשימת תקנות רגמ"ה שבשו"ת מהר"ם

)דרוש לסליחות עמוד

מרוטנבורג )ד"פ סימן תתרכב( ,חרם שלא

החתם סופר בדרשותיו

פד( דאפילו אם החטיא את הרבים ,יזמן לו
הקב"ה כל מי שהחטיא ויחזירם בתשובה,
וזהו

שאמר

הכתוב

בפרשת

התשובה

"ושבת עד ה' אלוקיך" )דברים ל ,א(" ,אם
יהיה 'נדחך' בקצה השמים" )שם פסוק ד(,
פירוש אם יהיו אותם האנשים שהית מסית
ומדיח בריחוק מקום ,משם יקבצם השם.
עכ"ד .3ומ"מ אותו בעל תשובה לא ישיב
למחרפיו דבר כדרכם של בעלי תשובה.
ויכוון כל זה לכפרת עונותיו והנלע"ד
כתבתי .ומלבד זה ראוי שכל אחד שיתפלל
גם על אותם משומדים שישובו בתשובה,
וכמבואר בשו"ת מעיל צדקה )סימן ז( .ויהיה

exaray daeyza ayd eze`l el yi n"ne 3
iwcvh lk zeyrl ,miaxd z` `ihgd
.`ihgde drzdy mi`hegde mirezd al z` aiydl
in ,l"fe (ax oniq) miciqg xtqa y"nn cnle `v
e` mixkpd oia eipa `iady oebk miaxd z` `ihgdy
`oeik ,aeyl dvexy xn`e `vei `ede zcd xindl eig
`iveiy cr eze` milawn oi` mixg` `ihgd `edy

לבייש מעונם בפניהם .ובים של שלמה
בב"ק )פרק ח סימן נה( כתב ,נמצא כתוב
שחרם קדמונים מרגמ"ה ,שלא להכלים
אפילו

זרעם

של

בעלי

תשובה

ולא

נתפשטה גזירה זו בכל הארצות .ע"כ.
ובתשובות רש"י )סימן ע( דן בתוקף גזירה
וחרם זה .ע"ש .גם הדרכ"מ

)יו"ד סימן שלד

אות כא( בשם הגהות מרדכי בב"ק )סימן רי(,
זכר לחרם זה .ובסמ"ע )חו"מ סימן תכ ס"ק נ(,
ועוד .ועל כן כמה יש להם להיזהר,
שמלבד איסורי תורה עוד נלכדים בחרם
הנורא הזה.

`mze` `ivez el mixne` .mixkpd oia `ihgdy mze
oia zkll ipewgcz ji` xn`i m`e ,z`hgdy
`l` jze` miwgec ep` oi` el mixne` ,mixkpd
`l ,dxtk jizeperl didi ji` zexedl l`ey dz`y
i`ceae .w"ece .k"r .mze` aiyzy cr jl dxep
glvi ecia myd utge ,ecia oiriiqn xdhil `ady
.y"nke ,lwlwe zeer xy` z` owzl
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יציאה לטיול לאילת וגדרה ההלכתי של עיר זו

מצות יישוב ארץ ישראל מדאורייתא או מדרבנן  /איסור יציאה מא"י מדאורייתא או
מדרבנן  /איסור יציאה מבבל  /בביאור הכתוב "ושתי את גבולך"  /ביאור הכתוב
"וירד מים עד ים"  /ביאור הכתוב "ומשלו מיד עד ים"  /ביאור הכתוב "וישב יהודה
וישראל לבטח"  /ביאור הכתוב "מהמדבר והלבנון הזה"  /ביאור הכתוב "אז הלך
שלמה"  /כיבוש אילת  /ביאור המשנה כרם רבעי היה  /ב' קדושות בארץ ישראל
 /דין העיר אשקלון  /שתי ערי רקם  /שתי ערי אשקלון  /העיר עכו  /הפרשת תרו"מ
בעיר אילת  /שמיטה בעיר אילת  /אין נוהגין יו"ט שני של גלויות באילת  /ערי הנגב
דינם  /יציאה מארץ ישראל על דעת לחזור  /איסור יציאה מארץ ישראל לאשה

שאלה

נשאלתי פעמים רבות מכמה אנשים יראים ושלימים ,אם מותר ללכת
לאילת לטיול ונופש וכדומה ,או דלמא העיר אילת נחשבת כחו"ל ,והיא
בכלל איסור יציאה מארץ ישראל .ואמרתי אעבור פרשתא דא ואתנייה.

תשובה

א( תחילה וראש יש לדון אם איסור יציאה
מארץ ישראל הוא מהתורה או מדרבנן.

)כרך כ קונטרס ישוב א"י עמ'  (2האריך להוכיח
שכן דעת הרבה ראשונים ,ומסיק מכל

ובספר פאת השלחן )סימן א סעיף ט( כתב,

הלין ,שרוב הראשונים לא נקטו למצות

דהנשבע שלא לדור בארץ ישראל ,יש

ישוב א"י למצות עשה מהתורה .ע"כ.

אומרים דהשבועה חלה עליו מפני שהיא

והגם שבדעת
לפלפל,

הרדב"ז ,מהר"א חסון ,ומהר"ד ן' נחמיאש.

להגר"ח פלאג'י זצ"ל )חיו"ד סימן מח(,

ע"כ .וכן כתב בספר שיירי כנסת הגדולה

האריך בזה ,ונטה קו לומר שגם לדעת

)חיו"ד סימן רלט הגה"ט אות לג( ,וכבר הבאנו

הרמב"ם מצות יישוב הארץ היא מהתורה,

)ח"א

עיין שם טעמו ונימוקו עימו ,ובדרכו הלך

סימן יד( ,דמצות ישוב ארץ ישראל היא

גם מו"ר ועט"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף

מדרבנן ,וכל ספק שיסתפקו בה הוא

זצ"ל בשו"ת יביע אומר

מצוה דרבנן .וציין שם שכן דעת הרמב"ם,

דבריו בס"ד בשו"ת אך טוב לישראל

לקולא.
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)חי"א הנד"מ חיו"ד

סימן לד( ,ע"ש דבריו .ודלא כהרשב"ש

)סימן

אבולעפיה )ח"ב סימן נה טור א( כתב שהיא

ב( והרב פאת השולחן )שם( ,שנקטו בדעת

)סימן מ

הרמב"ם שמצות יישוב א"י היא מצוה

מצוה מדרבנן .ובספר משנת שלמה

אות כז או"ק ד( והו"ד בספר אוצר הפוסקים

מדרבנן ,וכך הובא בארץ חמדה

)סימן ה אות

קד

אך טוב

סימן יא

לישראל

ח( .ודלא כהרב בעל מגילת אסתר שסובר

שמה שאסרה התורה לשוב למצרים אינו

שלפי הרמב"ם מצות ישוב הארץ היא

אלא בדרך הזה ,כלומר מא"י למצרים ,אבל

מהתורה כל עוד לא גלו מארצם ,אמנם

משאר ארצות מותר ,עכ"ל ,מתבאר דרק

משגלו אין מצוה זו נוהגת כיון שנצטווינו

למצרים הוא דאסרה התורה לצאת מארץ

שלא למרוד באומות ולא לעלות בחומה.

ישראל ,אבל לצאת מא"י לשאר ארצות

ע"ש דבריו .ומ"מ מידי פלוגתא לא יצאנו.

חו"ל מדאורייתא שרי .עכ"ד .אתה הראת

)כרך כ

לדעת דגם דעתו דעת עליון כדעת הרב קרן

וע"ע בזה בספר אוצר הפוסקים

קונטרס יישוב ארץ ישראל עמוד  2והלאה(.
ולכל הדיברות שורת הדעת נוטה ,שגם
אם נאמר שמצות ישיבתה היא

אורה ,כשני נביאים המתנבאים בסגנון
אחד ,ענו ואמרו הראיה מאיסור התורה
לשוב מצרימה.

מהתורה מ"מ איסור היציאה בה אינו אלא

וכן משמע מדברי האבני נזר
תנד אות סב( שאיסור יציאה מא"י אינו

)דף יד

מהתורה ,שכתב דאין חיוב בזמן הזה

ע"א ד"ה אלא דקשה( ,דמן התורה ודאי לא

לעלות לא"י ,רק אם עלה מקיים מצוה.

מצאנו איסור מפורש ליציאת חו"ל ,ולא

והוי כבגד ד' כנפות שאין חיוב מהתורה

נאסר אלא ישיבת מצרים ,ויציאת חו"ל

ללבוש בגד זה כדי שיתחייב בציצית .ע"ש.

רבנן הוא דאסרוה .ע"כ .אולם בספר שדי

וממילא נפיק דגם היוצא לחו"ל הוה כאדם

)כרך ו מערכת א"י אסיפת דינים אות ב עמוד

הפושט את הציצית ,דלא עובר על איסור

 (137עלה ונסתפ'ק בזה ,וכתב בלשון של

תורה .וכן דעת האדמו"ר מסאטמר בספרו

זהורי'ת וז"ל ,דאפילו נימא דלצאת מארץ

ויואל משה

ישראל לחו"ל אסור מן התורה מה שאינו

וע"ש עוד בסימנים סט  -עה( ,והוכיח כן מדברי

פשוט לומר כן וכו' ,ולא הכריע בזה .אך

הרשב"ם בב"ב )דף צא ע"א( ,ע"ש .וכיוצא

מדרבנן ,וכ"כ הגאון רבי יצחק מקרלין
בספרו קרן אורה עמ"ס מועד קטן

חמד

כבר אמרו חז"ל בירושלמי בראש השנה
)פ"ג ה"ה( ,דברי תורה עניים במקום אחד
ועשירים במקום אחר ,שכן שוב יצא לדון
בזה בספרו הגדול הנ"ל

)כרך א מערכת האלף

כללים עמוד  65אות רמו( וכתב וז"ל ,בקונטרס
אסיפת דינים מערכת א"י רשמתי איזה
ענינים השייכים לא"י .ומה שכתבתי שם

)חיו"ד סימן

)מאמר ישוב א"י סימן קלג אות ז,

בזה נראה גם בשו"ת אגרות משה פינשטיין
)ח"א חאה"ע סו"ס קב( ,שכתב ,דודאי האיסור
יציאה מארץ ישראל אינו איסור לאו .ע"ש.
]והגם שמדברי התפארת ישראל ביכין
בקידושין )פרק א משנה ז אות נד( ,נראה שנקט
שהוא איסור לא תעשה ,מ"מ צ"ע אם נקט
כן לדינא[.

באות ב כמסתפק אם מה שאסור לצאת

ב( ועלה במחשבה להביא ראיה לזה,
מגמרא דכתובות )דף קיא ע"א( ,אמר רב

דמדברי הסמ"ג )סימן רכז( ,וכן בהגהות

יהודה אמר שמואל ,כשם שאסור לצאת

מימוניות )בפ"ה מהלכות מלכים אות ב( ,שכתבו

מארץ ישראל לבבל כך אסור לצאת מבבל

בשם ר"א ממיץ בספר היראים )סימן שט(,

לשאר ארצות .ע"כ .וכ"פ הרמב"ם בידו

מא"י לחו"ל הוא מדאורייתא ,עתה נראה
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החזקה )בפ"ה מהלכות מלכים הלכה יב( ,ע"ש.

שופטים( ,דכל היכא דקאמרו בש"ס לשון

ונראה לדייק מזה דיגיד עליו רעו ,וכמו

'עובר' הוא מהתורה יעו"ש ,א"כ האיך

שאיסור היציאה מבבל לשאר ארצות אינו

קאמר ר"י דעובר בעשה "בבלה יובאו",

מדאורייתא ,כך גם איסור היציאה מארץ

הא לאו מהתורה הוא? ויש לבאר ,דכיון

ישראל לחוץ לארץ אינו מדאורייתא .וכ"נ

דגם שם )בירמיה כז  -כא( כתיב" :כה אמר

עולה מדברי המאירי בכתובות שם ,שכתב

ה' צבאות וגו' וסיים ב"נאום ה'" ,הוה

בהאי מימרא דכשם שאסור וכו' ,שכל

כמצות עשה מן התורה ,ומהאי טעמא אמר

מקום שחכמה ויראת חטא מצויין שם דינו

"עובר בעשה" .ראה במהרש"א בחידושי

כארץ ישראל ,וכמו שאמרו כל הדר בבבל

אגדות )שם ד"ה עובר בעשה( ,שכתב :דהא

כאלו דר בארץ ישראל ,שכל מה שאמרו

שנאמר "בבלה יובאו" לשון צווי הוא,

לא אמרו אלא מפני שסתם חוצה לארץ אין

והנך דסליקו עוברים בעשה יעו"ש .עכ"ד.

חכמה ויראת חטא מצויין בה לישראל

ומשמע מדבריו דגם האיסור יציאה מבבל

לרוב הצרות ועול הגליות שסובלים שם,

הוא בעשה .ויש לדחות בכמה גווני ,חדא

אלא אם כן על ידי עמל גדול וצער גלגול

דלרוב הפוסקים בודאי שאינו כן ,שלא מנו

סבל הצרות וכו' ,וסתם ארץ ישראל חכמה

או רמזו לאו זה בתורה .ומה שנקטו לשון

ויראת חטא מצויין בה עד שמתוכם

עובר בעשה היינו מדברי סופרים ,וכמ"ש

משיגים כבוד בוראם וזוכים ליהנות מזיו

לבאר בזה בשו"ת בית מרדכי )ח"א סימן נב(.

השכינה .ע"כ .אתה הראת לדעת שאין בזה

ועוד שגם למטוניה דמר אין זה עשה ממש

איסור תורה ,דאילו הוה איסור תורה מה

אלא כעשה ,וממה שכתב היראים דכל

לנו לדרוש טעמיה דקרא בזה .והגם שרבי

לשון עובר היינו מהתורה  ,אפשר דעל

יהודה גופיה אמר בכתובות )שם( דאסור

רובא דהלשונות נקט ,ורובו ככולו.

לצאת מבבל אפילו לארץ ישראל ,וכל
היוצא מבבל עובר בעשה שנאמר "בבלה
יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם"
)ירמיה כז ,כב( ,הא אין זה עשה מדאורייתא,
שכן דריש ליה מהאי קרא דירמיה .והוה
כעשה דדברי נביאים.

ודע שאין זה כעשה רגיל ,דהנה הבכור
שור הקשה בחידושיו לחולין )דף קלז
ע"ב( אהך דמצינו שעלה הלל ]ועוד תנאים[
מבבל לארץ ישראל ,והא אמר ר' יהודה
בשילהי כתובות )דף קי ע"ב( העולה מבבל
לארץ ישראל עובר בעשה? ותירץ דהלכו

ואולם בזה יש להעיר ,דהנה בשו"ת
הרב"ז )ח"א חיו"ד סימן מג( ,עמד

עשה דדברי קבלה דבבלה יובאו ודחי

לברר האי דאיתא בכתובות )דף קי ע"ב( אמר

מצוות דאורייתא .ע"כ .אתה הראת לדעת,

רב יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר

שאין זה עשה ממש כשל תורה .והדברים

בעשה ,שנאמר "בבלה יובאו ושמה יהיו

פשוטים .וע"ע בריטב"א במגילה

עד יום פקדי אותם נאום ה' " .דלכאורה

ע"ב( אהא דמשחרר עבדו עובר בעשה

קשה ,דלפי מה שכתב הרא"ם

)פרשת

לקיים מצוות התלויות בארץ ,דלא אתי

דלאו דוקא הוא .ודו"ק.

)דף כח
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נמצאנו למדים,
איסור יציאה מבבל לשאר ארצות

תרומות וחלה איירי .ע"ש .וכ"נ עולה

מהתורה ,כך גם אין איסור יציאה מארץ

מדברי האבן עזרא ,דלא אזיל האי קרא על

ישראל לשאר ארצות מהתורה .וכמשנ"ת.

הגאולה העתידה ,שכן בהאי קרא ד"ושתי

דאפשר

שאין

שכמו

ג( ועתה
במקראות ובפסוקים אודות העיר אילת,
נבא

הבא

לדרוש

ולברר

הנה אומר הכתוב "ושתי את גבלך מים סוף
ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן
בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך"
)שמות כג ,לא( .הרי לנו שמקרא מלא דיבר
הכתוב שגבולות הארץ הם מים סוף ,ויש
לעיין אם אומר הכתוב שזהו גבול הארץ
שכיבשו עולי מצרים ,או בזמן אחר ,או
הכונה להבטחה העתידית בעת הגאולה.
וביאור כתוב
רבותינו

זה

התוספות בגיטין

נפתח

בגדולים

הראשונים.

הם
דהנה

)דף ח ע"א ד"ה ר' יהודה(

עמדו לבאר את גבולות הארץ העוסקים
שם בסוגיא ,וכתבו שגבולות הארץ הם :ים
סוף לצד דרום ,וים פלשתים לצד מערב,
והמדבר למזרח ,ונהר פרת לצד צפון .ע"כ.
ולשיטתם ביארו דהכתוב "ושתי את גבלך"
הוא

תיאור

של גבולות

ארץ

ישראל

שנתקדשה בקדושה ראשונה ,היינו בעולי
מצרים .והפסוק מלמדנו שגבולות היבשה
של ארץ ישראל מגיעים עד הפרת ,ים סוף
והמדבר ,ואילו האיים שבים פלשתים
ונמצאים כנגד אר"י ,דינם כאר"י לשיטת ר'

יא( ג"כ אמר רבי יהודה כן ,והתם לעניין

אל גבולך" כתב וז"ל" ,ושתי את גבולך",
וזהו "וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי
ארץ" )תהילים עב ,ח( .ובפסוק הנזכר "וירד
מים עד ים" כתב האבן עזרא" ,וירד"  -אם
על שלמה מים סוף עד ים פלשתים ,ומנהר
זה פרת .ואפסי ארץ זה מדבר .ואם על
המשיח מים הדרומי הנקרא הים האדום
וכו' .ע"כ .נמצא שבפירושו הראשון פירש
שהאי קרא ד"וירד מים עד ים" התקיים
בשלמה המלך .ואין לדחות ולומר שכיבוש
שלמה היינו שחייבם רק בנתינת מיסים
וארנוניות בלבד אך לא יישב שם את עם
ישראל ,דהא מפרש דהפסוק "ושתי את
גבולך" והפסוק "וירד מים עד ים" שניהם
כאחד חוברו ,והפסוק ד"ושתי את גבולך"
בודאי

שאין

לפרשו

לעניין

מיסים

וארנוניות ,שכן משמעותו שיהיה זה מקום
הגבול של עם ישראל בישובם .גם האלשיך
הקדוש על התהילים )שם( והרד"ק )שם(,
והמלבי"ם )שם( הלכו בדרך זו ,שהתקיימה
נבואה

זו

אצל

שלמה

המלך,

וכולם

מזכירים את הכתוב "ושתי את גבולך מים
סוף עד ים וגו'" שהתקיים בשלמה המלך.
ע"ש בדבריהם.

יהודה .ואין לדחות ולומר שכל מה שאמר

וכ"נ לדייק עוד בפירוש האבן עזרא על
הכתוב הכתוב "ומשלו מים עד ים

נכתב ובפני נכתב דגיטין ,והיינו לעניין

ומנהר עד אפסי ארץ" )זכריה ט ,י( ,שהגם

שמקומות הללו נחשבים כבקיאין לשמה

שהכתוב מדבר על הגאולה העתידה ,מזכיר

או ששירות מצויות לקיימו ,דהא בתוספתא

ואומר ממשלתו על ים סוף ועד ים

)פ"ב הלכה

פלשתים ,וזה גבול ארץ ישראל .ע"כ ]ואין

רבי יהודה הוא רק לעניין אמירת בפני

בתרומות )פ"ב הלכה יב( ובחלה
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לומר שכונת האבן עזרא זהו הגבול העתידי

שאמר "מעט מעט אגרשנו" ,ואם תאמר

לעתיד לבא ,וכל זמן שלא בא הגואל אין

איך נקדש את ארץ ישראל בקדושתו הלא

גבול זה בכלל ארץ ישראל ,דא"כ הול"ל

לא ידענו עדיין גבולי ארץ ישראל ,לזה

וזה יהיה גבול ארץ ישראל .ופשוט .וע"ע

אמר "ושתי את גבולך" ,היינו אני אקדש

ברד"ק שם מ"ש בשם האב"ע .ויל"ע[ .וכן

מיד את ארץ ישראל ע"י הגבולים .עכ"ד.

נראה שכן דעת ר' יהודה הלוי בספר

הרי לן דגבולות אלו נתקדשו כבר כתיקנם.

הכוזרי )מאמר ב אות יד( ,שמפרש שהגבולות

ד( אולם
בפירושו על התורה )שם( כתב ,שזאת

המוזכרות בכתוב הנזכר הם גבולות אר"י.
וז"ל ,ואמנם סיני ופארן כולם מגבול ארץ
כנען מפני שהם מן ים סוף ,כמו שאמר
יתברך "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים

רבנו

אברהם

בן

הרמב"ם

תהיה הגאולה העתידה ]וגם מפרש גבולות
הארץ באופן שונה .ע"ש[ .וז"ל ,וגבול זה
רחב מגבול ארץ ישראל המוגבל בפרשת

פלישתים וממדבר עד הנהר" ,ומדבר הוא

"אלה מסעי" ,שהרי גבול זה נכנסים בו

מדבר פארן ,והוא הנאמר בו "המדבר

דמשק וחמת וארם צובה וזולתן ,והגבול

הגדול והנורא" )דברים א ,יט( ,זה הוא גבולה

ההוא לא נכנסים בו זה .ואין ספק

הדרומי ,והנהר הוא נהר פרת גבולה

שהבטחה זו קשורה בתכלית השמיעה

הצפוני .עכ"ל .אתה הראת לדעת שפירש

בקול ה' ,והוא לעתיד לבא ,כמו שנאמר

את הכתוב הנזכר לא כהבטחה עתידה,

במשנה תורה "ואם ירחיב ה' גבולך"

אלא כחלק מגבולות הארץ שמבארת לנו

יט ,ח( ,לא בגבול שהיה כשנכנסו בימי

התורה .וי"ל.

יהושע .עכ"ד .וכדבריו נמצא בפסיקתא

ובמש'ים חפש'י מצאתי בפירוש תפארת
יונתן על התורה להגר"י

זוטרתא) 1מדרש לקח טוב פרשת משפטים פרק

איבשיץ זצ"ל שגם הלוך ילך בדרכי
רבותינו שפירשו האי קרא שאין זה על
הגאולה העתידה ,אלא חלק מכיבוש עולי
מצרים .וזת"ד :מה שהסמיך הכתוב "מעט
מעט אגרשנו מפניך" להאי קרא ד"ושתי

)שמות

כג סימן לא( .וז"ל המדרש" :ושתי את גבולך
וגו' זה נהר פרת ,וכן הוא אומר "עד הנהר
הגדול נהר פרת" )יהושע א ,ד( וכו' ,ולפי
שלא מצינו גבול א"י ממדבר עד הנהר ולא
מים סוף עד ים פלישתים ,אלא ודאי לעתיד
לבא .ע"כ.

את גבולך" ,לפי שכבר לימדונו רבותינו

ובספר תורה לשמה להגרמ"מ כשר זצ"ל,
לאחר שהביא דברי המדרש הנזכר

שאומה שלא הגיע זמנה להיענש מחמת

כתב" ,ושתי את גבולך" ,זה הפסוק עתיד

שלא עשתה אותה אומה הרבה עוונות אין

להיות לימות המשיח ,כמו שנאמר "וירד

הקב"ה משמידה שיירשוה ישראל ,וזהו

מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ"

ediaeh 'x xaigy dxezd lr yxcn `ed aeh gwl 1
`"c zpy aiaq oei oetva igy ,xfril` x"a

micenlza l"fg ixaca ynzyd exeaiga .o"zz
.dpeaxpn oyxcd dyn iax ixaca mbe ,miyxcnae

)עיין בפירוש רש"י על התורה בראשית טו ,טז(

)תהילים

אך טוב

קח

לישראל

סימן יא

עב ,ח( .ולפי מה שידוע שמים סוף היינו

אפשר ששאר הגבולות מחוץ לאיזור זה לא

חוף אילת הנקרא גם עציון גבר ,ומשם ירד

היה כן בכל ימי שלמה ,שכן לאט לאט

הגבול ישר עד נחל מצרים שהוא מחובר

סיפח וכבש עוד מקום ועוד מקום ,והכתוב

לים פלשתים .א"כ בזמן שבאה ארץ אדום

אומר "וישב יהודה וישראל וגו' כל ימי

תחת ממשלת ישראל בימי דוד ,באה גם

שלמה" ,וזה היה רק בדן ובבאר שבע .ג.

העיר אילת עיר החוץ תחת שבטם ,כנודע

כיון שבכל התנ"ך כשרוצה להזכיר מקום

מהכתוב בדברי הימים )ב ,ח ,י( ,וראה מ"ב

ישיבת ישראל ומשכנם אומר לשון כזו

יד ,כב ,ומשם עברו יורדי הים אל הארצות

"מדן ועד באר שבע" ,שכן שם אכן היה

אשר במערב וכו' ,וא"כ פסוק זה התקיים

זה ממש מדן ועד באר שבע ,כיון שלא

בימי שלמה ולא רק לימות המשיח ,א"כ

ישבו מחוץ לאזורים הללו באותה העת עם

צ"ב מהו זה שכתב הלקח טוב שלא מצינו

ישראל ,על כן גם כאן נקט לשון כזו .וע"ע

גבול ארץ ישראל וכו' ולא מים סוף עד ים

ברד"ק

)ירמיהו

ד,

טו(

ובעמוס

)ה,

ה(

פלישתים אלא לעתיד לבא? ובמילואים

ובמצודת דוד )יהושע יט ,מז( .ודו"ק.

שם )סימן כו( כתב הגרמ"מ כשר זצ"ל

ו( ומידי דברי בו כן בקודש חזיתי למ"ש
האלשיך ביהושע )פרק א פסוק ד( וז"ל,

ישראל ממש בימי שלמה לא השתרע רק

"מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול

עד הגליל ובאר שבע ,וככתוב "וישב

נהר פרת וכו' " ,אך דעו לכם כי מהמדבר

יהודה וישראל לבטח וגו' מדן ועד באר

כו' עד הנהר הגדול כו' יהיה גבולכם

שבע כל ימי שלמה" )מלכים א ,ה ,ה( .האופן

לעתיד ,אך עתה ידעתי כי תותירו מהם,

הב' ,שהגבול הדרומי יכלול בתוכו את חצי

אמנם אין העיכוב ממני ,כי אילו הייתם

האי סיני וכו' .עכ"ד.

מהלכים לכבוש מעתה את הכל גם עד

ה( ואולם יש לדון ולבאר במה שמבואר
בלשון הכתוב "וישב יהודה וישראל

הגבול תכבשו .ושיעור הכתוב ,כל מקום

ליישב בב' אופנים :הא' ,דתחום ארץ

לבטח וגו' מדן ועד באר שבע כל ימי
שלמה" )מלכים א ,ה ,ה( ,שמורה שעד שם
היה הגבול ולא יותר .ואולם ,כבר הוכחנו
והבאנו

שיש

מהראשונים

והאחרונים

שפירשו ששלמה המלך כבש גם את אילת,

אשר תדרכו בלבד הסכמתי לתת ,כלומר
שידעתי שלא תדרכו הכל ,אך דעו כי אם
עתה תותירו מהם לפחות אתן אותו אחרי
כן ,כי מהמדבר כו' יהיה אחרי כן גבולכם
שהיה זה בימי דוד .ע"כ .ולדבריו נמצא
שהבטחת הכתוב התקיימה בימי דוד.

ולא נעלם הכתוב הזה מפניהם דמקרא

ואולם יש לדון מהו המדבר שעליו מדבר
הכתוב ,ורש"י והרד"ק כתבו דהוא

לומר כמה הסברים בזה :א .אפשר שרוב

מדבר קדש צין וסיני ,שהוא אותו המדבר,

ככל ישראל היו שם במקומות הללו שכן

כמוזכר בגמרא בשבת )דף פט ע"א( אמר רבי

הוא היה הגבול מימים ימימה ,ולעולם גם

יוסי בר' חנינא ה' שמות יש לו מדבר צין,

מחוץ גבול זה שכנו וישבו ישראל .ב.

קדש,

מפורש דיבר הכתוב ,ועל כן על כרחינו

שנצטוו

ישראל

עליו.

מדבר

אך טוב

לישראל

סימן יא

קט

שנתקדשו ישראל עליו .מדבר קדמות

חומתה ,ובזה השיבה ליהודה כי בעודה

שנתנה קדומה עליו .מדבר פארן שפרו

פרוצה אין להתחזק בה ולהחזיק בשלהם.

ורבו עליה ישראל .ע"כ .ומ"מ מדברי

והרד"ק במלכים שם כותב וז"ל :הוא בנה

האלשיך מצאנו שאפילו המדבר נכלל

את אילת ובדברי הימים את אילות ,ואחד

בכלל גבולי ארץ ישראל בימי דוד ]ואיברא

הוא ,והיתה למלך אדום כמו שכתוב

שכיום נחלקו החוקרים לגבי מיקומו של

בתורה "מאת אחינו בני שעיר מאילת

מדבר צין ,ואכמ"ל בזה[ .ומסתברא מילתא

ומעציון גבר" ,וכן אמר בדברי הימים "אז

שאם המדבר שנמצא בגבול הדרומי נכלל

הלך שלמה לעציון גבר ואל אילות על

בגבולות ארץ ישראל ,כל שכן שאילת

שפת הים בארץ אדום" .ואפשר שדוד

בכלל תחום זה.

לקחה ממלך אדום כי מושל היה בכל ארץ

ז( ובהיותי בזה כן בקודש חזיתי להגר"א
ולדנברג זצ"ל בספרו הנפלא שו"ת ציץ

אדום כמו שאומר וישם דוד באדום

אליעזר )חלק ג סימן כג( שהוכיח במישור

נציבים ,ובימי יהורם בן יהושפט פשע
אדום מתחת יד יהודה ,ואילות שלקחה דוד

מהפסוקים ,שאילת נכבשה על ידי מלכי

השיבוה אליהם ,ועתה כשמלך עוזיהו לקח

יהודה וישבו שם ישראל ,וכדכתיב "ואני

אילת ממלך אדום וישיבה ליהודה ,ועוזיה

עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את

בנה אותה אחר שהשיבה ליהודה ,כי לא

)מלכים

בנה אותה והיא ביד אדום אלא לאחר

א ,ט ,כו( ,וכן אומר הכתוב "אז הלך שלמה

שלקחה

שנהרסו

לעציון גבר ואל אילות על שפת הים בארץ

חומותיה בעת הכבוש עד שהוצרך לבנותה.

אדום" )דברי הימים ב ,ח ,יז( ,והיינו שכבש

עכ"ל .וראיה נוספת שלא רק שכבשו את

את המקומות האלה .וכמ"ש הרד"ק שם

אילת תחת יד מלכותם אלא גם גרו שם

במלכים :בדברי הימים אמר "אז הלך

היהודים ,ממ"ש "בעת ההיא השיב רצין

שלמה לעציון גבר ואל אילות" ר"ל שהלך

מלך ארם את אילת לארם וינשל את

ולכדם .וכן בדה"י שם פי' ולקח אותם

היהודים מאילות ואדומים באו אילת וישבו

הערים ועשה שם אני .וכן מצינו עוד

שם עד היום הזה" )מלכים ב ,טז ,ו( ,וכותב

בכתוב אצל עזריה )הוא עוזיהו( מלך יהודה

הרד"ק" ,את אילת לארם ,שכבר לקחה

"הוא בנה את אילת וישבה ליהודה וגו'"

עזריה מלך יהודה וינשל את היהודים

)דברי

מאילות זהו אילת ,כי כן היתה נקראת

הימים ב ,כו  -ב( "הוא בנה את אילות וישיבה

אילת ואילות ,וכן בדברי הימים אילות

ליהודה וגו' ,וביאר המצודות במלכים

ופירוש וינשל כמו ונשל גוים רבים מפניך

ובדברי הימים שהכתוב "וישיבה" מלמדנו

ענין גירושין ושילוח ,וכן כותב הרלב"ג

ששלמה כבשה מאדום ,ובני אדום חזרו

וינשל את היהודים מאילות ,ר"ל שכבר

ולקחו אותה מיהודה ,וכאשר הכה אמציה

השליכם וגרשם משם והוא אילת שבנה

את אדום לקחה מידם ועזיהו בנה את

עזריה כמו שקדם ,הרי מכל זה נראה

אלות על שפת ים סוף בארץ אדום"

)מלכים ב ,יד ,כב( ,וכן אומר הכתוב

מידי

אדום,

ואפשר

אך טוב

קי

סימן יא

לישראל

שמלכי יהודה ודוד ושלמה שמלכו על כל

ניתן להאמר שזה שכותב הרמב"ם שם

ישראל בראשונה כבשו את אילת ,וישראל

בפ"א מתרומות ה"ג וכיוצא בהן כוונתו

גם התאחזו בה זמן רב ,וא"כ לפי מה

לכלול כל מה שכבש דוד חוץ מארץ כנען

)בפ"א מהלכות תרומות ה"ב(

ובתוכם גם אילת ,כי הרי מסיים בהדיא:

שארץ ישראל האמורה בכל מקום היא

והארצות שכבש דוד הן הנקראין סוריא,

בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא

ומזה מפורש שמה שכתב לפני זה וכיוצא

מדעת רוב ישראל ,וכן בהלכה ג' שם

בהן כוונתו כיוצא בהן של ארם נהרים

בדברו על הארצות שכבש דוד חוץ לארץ

וארם צובה ואחלב בשטח גבולי סוריא.

שפוסק הרמב"ם

כנען ,כגון ארם נהרים וארם צובה ואחלב
וכיוצא בהן ,שיצאו מכלל חוצה לארץ
ולכלל ארץ ישראל לא הגיעו כותב ,ומפני
מה ירדו ממעלת ארץ ישראל ,מפני שכבש
אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל ,אלא
נשאר בה משבעה עממים ,ואילו תפס כל
ארץ כנען לגבולותיה ואח"כ כבש ארצות
אחרות היה כבושו כולו כא"י לכל דבר,
והארצות שכיבש דוד הן הנקראין סוריא,
והוא מן הספרי פרשת עקב וכו' .עכ"ד.
]א.ה .יש להוסיף עוד שלדעת התוספות
בגיטין )דף ח ע"א ד"ה כיבוש( וכן מוכח
מהספרי,

מועיל

כיבוש

יחיד

לאחר

שנכבשה כל ארץ ישראל ,כך שגם אם
נאמר שהיה זה רק כיבוש יחיד ,כיון שכבר
כל ארץ ישראל הייתה כבושה ,גם כיבוש
יחיד מועיל[.

ח( וראיתי להיעב"ץ במור וקציעה
שו בקונטרס ישוב א"י( שעלה ונסתפ'ק
)סימן

בדין ארצות אדום עמון ומואב ,שלא מצינו
שנתיישבו בה ישראל לא בימי בית ראשון
ואף לא בכל ימי בית שני ,ובכל פעם
שנלכדה אדום לא הורישו יושביה ממנה,
רק הכניעום להעלות מס למלכי ישראל,
ולא הושיבו המלכים תחתם .רק באילת
מצינו שנתיישבו בה ישראל לפעמים ,כמו
בימי שלמה שעשה אני בעציון גבר אשר
את אילות )מלכים א ,ט ,כו( ,ובימי אחז
נתגרשו משם ככתוב "וינשל את היהודים
מאילת" )מלכים ב ,טז ,ו( ,ובימי בית שני
נראה שחזרו וישבו שם ,מאותה ששנינו
בפ"ה דמעשר שני 'ואילת מן הדרום',
כמדומה לפי שהיה שם נמל לספינות,
ומקום סחורה ושפע ימים ,היו הכל רצין

ומסיק בזה הרב ציץ אליעזר ,שלפי כל זה
צריך להיות לאילת דין ארץ

ספיקו לנוח ,רק על אותם המקומות שלא

ישראל ,כי הרי כבשוה ע"י מלך מדעת רוב

התיישבו בהם בבית ראשון ושני ,אך על

ישראל ,והרי לא נזכר עליה כמו על סוריא

אילת מילתא פשיטא ליה שהתישבו שם,

שיש לה רק דין כיבוש יחיד ,ומכ"ש

וממילא אין ספק כלפיה שבכלל ארץ

לפירש"י בגיטין )דף ח ע"ב( ד"ה כיבוש

ישראל היא ,ולכל הפחות שאין בה דין

יחיד שכותב הטעם שסוריא הוה כיבוש

ארץ העמים .ועיין שם ביעב"ץ בסברתו

יחיד מפני שדוד לא כבשה אלא לצרכו,

בזה ,שכל מה שכבשו תוך גבולות התורה

וע"ש גם בתוס' ד"ה כיבוש יחיד ,וזה לא

במשך ימי הבית הראשון יש לו דין ארץ

לשם .עכ"ד .נמצאנו למדים שלא מצא

אך טוב

לישראל
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שהחזיקו בה עולי מצרים .שו"ר שגם הרב

בסוף סדרת ספריו לחם שמים על המשניות( שהיא

ציץ אליעזר בתשובה הנזכרת כתב להוכיח

האילת הנמצאת בנמל ים סוף ,והיא

כן מדברי היעב"ץ .וששתי .וכן נראה עולה

מגבולות הארץ ,פעמים כבשוה אדום

עוד מהמשך דברי היעב"ץ שם

)עמוד שלה

ופעמים כבשוה ישראל .ע"כ.

ד"ה הא למדת( ,דכתב וז"ל ,הא למדת שאין

ט( אלא שיש לעיין בדבריו ,דהנה במשנה
מבואר ,שרק כרם שהיה רחוק במהלך

גם לא דין ישוב הארץ ,תלויים זה בזה כלל

יום אחד היה צריך להעלות פירותיו

וכו' ,וכל מקום שלא נתיישבו ישראל בו,

לירושלים

ירושלים

אילו היא ארץ ישראל מוחלטת ממתנת ה'

בפירות ,וכדי שיהיה מצוי יין לנסכים

לאברהם אבינו ומכיבוש ראשון ,פטורה

בטהרה עיין בראש השנה )דף לא ע"ב(,

היא ממעשרות ,ומ"מ אין בה דין ארץ

ובביצה )דף ה ע"א([ ,ועל זה אומרת המשנה

העמים כלל .עכ"ד .ובסוף קונטרסו הנזכר

אחד

עניין חיוב מעשרות ,ועניין טומאת חו"ל,

כתב היעב"ץ

שהעיר

]כדי

אילת

לעטר

הוא

שוקי

במרחק

יום

)שם עמוד שלה ד"ה נמצינו למדים(

מירושלים לצד דרום ,והמציאות מכחשת

עוד בזה ,וז"ל ,נמצינו למדים לעניננו,

זאת ,שכן כיום אילת היא כ  250ק"מ אוירי

בחקירת דין ישוב א"י ומצות הדירה בה,

מירושלים ויותר מ  300ק"מ בהליכה,

שנדחית שבת מפניה ,ארץ גדולה ורחבה

שהוא הרבה יותר ממהלך יום אחד ,שכן

היא על כל פנים ,כי אם נתפוס בזה הכלל

בגמרא בפסחים )דף צד ע"א( אמרו ,שמהלך

הארץ שנתן ה' לאברהם לנחלה אחוזת

אדם בינוני ביום הוא כשיעור י' פרסאות.

עולם ,יהיה גבולה הרחב שבתורה ,הוא

וכל פרסה היא ד' מילין כידוע ,ונודע

האמור בפסוק "ושתי את גבולך מים סוף

דשיעור מהלך מיל הוא שמונה עשרה

)שמות

דקות ,וכמו שכתב המהרא"י בתרומת

כג ,לא( ,באור זה ,ים סוף הוא הנקרא

הדשן )סימן קכג וסימן קסז( .וכן פסק מרן

'האדום' במפת העולם ,והוא לדרומה של

השלחן ערוך באו"ח )סימן תנט ס"ב( ,וביו"ד

ארץ ישראל וכו' .ע"כ .אתה הראת לדעת

)סימן סט סעיף ו( .וא"כ יוצא ששיעור עשר

שדעתו דעת עליון שים סוף הוא גבול ארץ

פרסאות שהוא מהלך אדם בינוני ביום הוא

ישראל ,וממילא אף אילת בתחום ארץ

שיעור  40ק"מ .וכאן מבואר במשנה

ישראל .וכן כתב להדיא אהאי דתנינן

שמרחק העיר אילת מירושלים הוא מהלך

במשנה במסכת מעשר שני )פרק ה משנה ב(,

יום אחד ,והא כיצד?

כרם רבעי היה עולה לירושלם מהלך יום

איברא שבתוספות אנשי שם על המשנה
כתבו לפרש בשם ספר משנת רבי

הדרום ,ועקרבת מן הצפון ,לוד מן המערב,

נתן לרבי נתן אדלר ,דתרי אילת הוו.

והירדן מן המזרח .ע"כ .ומשמע שאילת

ומצאתי בס"ד שכ"כ בספר חוג הארץ לרבי

היא בתוך גבול ארץ ישראל מן הדרום .וכן

שלמה חעלמא

עד ים פלישתים וממדבר עד הנהר"

אחד לכל צד ,ואי זו היא תחומה ,אילת מן

כתב היעב"ץ במשנה לחם

)שם .והוא חיבור

)מערכת הל' אות ח ערך לידה

עמ' עו בהוצאת מכון הרב פראנק( ,וז"ל ,ומה

אך טוב

קיב

סימן יא

לישראל

שאמרו אילת מן הדרום ,איננו אילת שכנו

שנסתמו הדרכים הקצרות דכתיב "הנני שך

של עציון גבר שהוא רחוק יותר ממהלך

את דרכך בסירים" )הושע ב ,ח( .ע"ש .וע"ע

יום ,אלא ר"ל חלון עיר הכנים .עכ"ד .אתה

בתוספות בפסחים )דף צג ע"ב ד"ה רב יהודה([.

הראת לדעת שהחוש המציאותי יכחיש
דברי היעב"ץ ואנחנו לא נדע מה נעשה.
וע"ע בצל"ח בביצה

)דף ה ע"א ד"ה ולכן(

מ"ש בזה.

י( נהדר אנפין לנידון דידן ,שהבאנו שדעת
כמה מגדולי האחרונים שהעיר אילת
דינה כארץ ישראל ,ועיין עוד בתשובה
הנזכרת של הרב ציץ אליעזר שמביא שגם

]ובדוחק ,עלה
בזה ,ע"פ מ"ש רבי שלמה עדני

לא"י

במלאכת שלמה שם במשנה ,דהקשה היאך

שהואיל וברור הדבר שבאילת היה ישוב

במחשבה

לפני

לפרש

אמרו לוד מן המערב ,שהוא שיעור מהלך
יום אחד מירושלים ,הלא בירושלמי אמרו,
שנשות לוד היו מניחים בצקם ויורדות
ומתפללות בבית המקדש ,ומספיקות לחזור
טרם יתפח בצקם? ]ובביאור קושייתו נראה
שהמרחק הוא גדול ביותר ,שהרי שיעור
תפיחה הוא כשיעור מיל  18דקות ,והם
הספיקו ללכת ולחזור טרם יתפח בצקם,
נמצא שכל צד שהלכו הוא פחות מחצי
מיל,

ובמשנה

אמרו

שלוד

רחוקה

מירושלים מרחק יום אחד ,שהוא מהלך 40
מילין ,נמצא שהשיעור הכתוב במשנה הוא

הראש"ל הגרב"צ עוזיאל זצ"ל הרב הראשי
בתשובה

בכת"י,

קובע

בסתמא

ישראל בזמן הבית הראשון ומקרא מלא
דבר הכתוב ואני עשה שלמה בעציון גבר
אשר את אילות על שפת ים סוף ,וגם בימי
התנאים מצאנו שהיה ישוב ישראל בדרום
שהיה קשור עם ירושלים ,שכן מסופר
בסנהדרין )דף יא ע"ב( בר"ג שאמר :וטול
איגרתא חדא וכתוב לאחנא בני דרומא .וזה
ודאי כולל כל שטח הדרום שבגבולי א"י
וכו' .עכ"ד.
שוב ראיתי בשו"ת שמחת כהן
חיים סימן קנז( שעמד וימודד אר'ש
)חלק אורח

פי  80ממה שמבואר בירושלמי והא

בדין העיר אילת ,וכותב ,שעיירת "אילת"

כיצד?[ .וכתב לבאר שמחילות היו להם,

מוזכרת בכמה מקומות בכלל הערבה שהיו

שבהם מקצרים את הדרך .עכ"ד] .והר"ש

ערי אדום ,ויש להם כבר שמות ,אלא שלא

חעלמא בספרו חוג הארץ )שם( מבאר דתרי

ירשו אותם אותו זמן אלא אח"כ ,והיא

לוד הווה .ע"ש [.ולדבריו אפשר לומר נמי

בכלל ירושת הארץ שהבטיח הקדוש ברוך

שמחילות היו להם גם בזמן המשנה שהיו

הוא לישראל שירשו אותם לעתיד לבא

לאילת

בזמן שיגיע הזמן ,והרי הגיע וירשו אותה.

למהלך יום אחד] .שכן אם הדרך קיצרה

ויש לצרף עוד האגדה דממנה מוכח

להם מירושלים ללוד שהוא מרחק פי ,80

שהערבה ובכללה "אילת" היא בכלל ארץ

להם

ישראל מירושת התורה מלבד שנכבשה

מירושלים לאילת ,שהיא פחות מפי .10

מחדש ,וכו' ע"ש דבריו .ומעתה הרי לנו

ויל"ע[ .וכבר אמרו בגמרא בראש השנה

דעת גדולי האחרונים ששפתם ברור מללו,

מקצרים

כל

שכן

את

הדרך

שיכולה

מירושלים

הדרך

לקצר

אך טוב
שאילת

דינה

כארץ

לישראל

סימן יא

ישראל,

וכל

חד

מטעמיה ,ואיש לדרכו פנה.

קיג

הרמב"ן נוהגת אף לא בזמן הכיבוש,
נעשתה לארץ ישראל עוד קודם שנכנסו

גם בקובץ תחומין )כרך י עמוד  (21והו"ד
בספר אוצר הפוסקים )כרך כ קונטרס
ישוב ארץ ישראל ס"ק ט אות ב עמוד כג( ,הביאו
תשובת הרב זוין זצ"ל ,ומתבאר מדבריו
שאילת נחשבת לארץ ישראל ,ושם כתב
ששתי קדושות לארץ ,קדושה עצמית
וקדושה ע"י בעלותן של ישראל ,הקדושה
העצמית היא זו שהארץ מיוחדת ומתיחסת
אליו וכו' ,וקדושה זו היא משעת נתינתה
אל האבות וכו' ,וכשם שהייתה קיימת לפני
הכיבוש ,כך אינה מתבטלת עם ביטול
הכיבוש דהיינו עם חרבן הבית וכו' ,והדין
נותן שמקום חלותה הוא בגבולות הארץ
כפי שהובטחה לאבות שהם רחבים יותר
מגבולות עולי מצרים ,כפי שסימונו בתורה
בפרשת מסעי ,וא"כ הנגב בארכו עד
עקבה ,חוף ים סוף ,אינו בתחום הכיבוש
שבתורה ,אבל הוא בתחום הבטחת האבות

לתוכה,

ומפורש

כתב

בספר

הרמב"ן

המצוות שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן
האל לאבותינו "לאברהם ליצחק וליעקב",
ועל הפסוק "כל מקום אשר תדרך כף
רגליכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון
וגו'" )דברים יא ,כד( ,מבאר הרמב"ן שמה
שכתוב "מן המדבר" מתייחס למקומות
שחייבים לכבשם ,הרי שחיוב כיבוש הוא
עד פרת ,מעבר לגבולות התורה שבפרשת
מסעי ,ומכיון שלרמב"ן מצות הישוב
בארץ ישראל נכללת במצות הכיבוש ,הרי
שעד נהר פרת יש מצות ישיבה בארץ
ישראל .עכ"ד .וכיוצא בזה כתב הרב זוין
זצ"ל במאמרו המדינה העברית וקדושת
הארץ

)נדפס בהצופה כז בטבת תש"ח ,פרק ה

סעיפים  .(1-2ומעתה בודאי שגם אילת בכלל
זה ,ובודאי שיש בה לדעתו גם מצות
ישיבה בארץ ישראל .וכאמור.

שהוא מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר

יא( ובהיותי בזה ראיתי ונתון אל ליבי מה
שיש להקשות בזה ,דהנה במשנה

)שמות כג ,לא( .ולפי זה מסתבר שקיימת

בריש גיטין )דף ב ע"א( איתא ,אשקלון

בנגב מצות יישוב ארץ ישראל ,שהזמן

כדרום .ומעתה אם אשקלון נחשבת כגבול

ילמדנו על המקום ,כשם שאין קדושת

ארץ ישראל לצד דרום ,ק"ו בן בנו של ק"ו

הארץ בעצמותה תלויה בזמן הכיבוש ,כך

שהעיר אילת שנמצאת הרבה אחריה לצד

לא תהיה תלויה במקום הכיבוש ,והרי

דרום ,שתחשב כחוץ לארץ .ובזה צריכים

פרת ,ובדרום מזרח מים סוף עד פלישתים

ראינו

שמאותה

שעה

שניתנה

הארץ

אנו למודעי .וכן פסק הרמב"ם

)בהלכות

לאברהם פקע כחם של אומות העולם

תרומות פ"א ה"ז( ,אי זו היא ארץ שהחזיקו

שעבדו

בה עולי מצרים ,מרקם שהוא במזרח א"י

לאילנות לעשותן עבודה זרה שיאסרו

עד הים הגדול ,מאשקלון שהיא לדרום א"י

בהנאה ,לפי שאין אדם אוסר דבר שאינו

עד עכו שהיא בצפון .עכ"ד .ומקור דברי

שלו )עבודה זרה דף נג ע"ב ורש"י שם( ,ואף

הרמב"ם הם בדברי המשנה בתחילת גיטין

לעניין מצות ישוב ארץ ישראל שלדברי

)שם( ,דתנינן המביא גט ממדינת הים ,צריך

ממנה

עד

שלא

יכלו

נכרים

אך טוב

קיד

לישראל

סימן יא

שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ,ר' יהודה

אינה

האשקלון

הנזכרת

שהיא

בחז"ל

כמזרח.

מחו"ל .וכיוצ"ב כתב הרדב"ז על הרמב"ם

מאשקלון לדרום ,ואשקלון כדרום .מעכו

)בהלכות תרומות פרק א הלכה ט( ע"ש .וכן

לצפון ,ועכו כצפון .ע"כ .וכבר הקשו

ראיתי שכתב בספר תפארת יעקב על מסכת
]תלמיד

אומר:

מרקם

למזרח,

ורקם

הראשונים )שם( ,דהלא אשקלון היא בארץ

גיטין

ישראל ,וכדמוכח בכתובים ]עיין בספר

מהרא"ל צינץ[ )דף ב ע"א בד"ה ואשקלון(,

לרבי

יהושע יג ,ב – ג ,ובספר שופטים א ,יח[

דגם גבי אשקלון יש להוכיח דתרי הוי,

דמא"י הוא .וגם בספרי דפרשת עקב

)פיסקה

דהא אשקלון ג"כ מארץ פלשתים הוא

נא( ,חשיב אשקלון מכבוש עולי

בבל?2

כדמוכח קרא להדיא דהיא אחת מחמשת

ועיין בתירוצים השונים בדברי הראשונים,

סרני פלשתים ,ופלשתים במערב ,והכא

לא עת האס'ף .ובתוס' יום טוב כתב דיש

קאמר ואשקלון כדרום .עכ"ד .גם בחזו"א

לומר כמ"ש במתני' דלעיל לענין רקם.

)שביעית סימן יג אות יט ד"ה ירושלמי( כתב,
דגם מהרמב"ם

יעקב

גזונדהייט

)בפ"ה מהלכות קידוש החודש

ולגבי רקם כתב )בד"ה מנן הרקם( ,שכתבו
התוס' והר"ן שבספר יהושע

הלכה יא( מוכח דתרי אשקלון הוו .ע"ש.

מפורש דקדש וברד מא"י הוא? איכא

ועיין עוד בספר דרך אמונה

למימר דהני אחריני נינהו ,דכי היכי

הלכות תרומות פרק א אות קט( .וע"ע בדברי

)בציון ההלכה

דאמרין בגמרא ]עיין בערכין דף לב ע"ב[

המהרי"ץ חיות בגיטין הכא ,מה שהקשה

דתרי קדש הוו בא"י ,ה"נ איכא למימר

לו חכם אחד ,ולפי האמור ניחא .ודו"ק.

דקדש אחרינא הוה בחוץ לארץ ,וכן נמי

גם ע"ד
מרבוותא ומהם הרדב"ז על הרמב"ם

ברד .ע"כ .וא"כ אפשר דתרי אשקלון נמי

הרמב"ם

גופא,

תמהו

כמה

הוו .ומהשתא אפשר דהאשקלון של ימינו
dfae 2

`"r a sc) oihiba zetqezd c"r xirdl yi
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`mb eyaky `icdl x`ean l"pd ixtqac ,oelwy` z
`cr l`xyi ux` inegz :ixtqd l"fe .oelwy` z
.k"r .oelwy` zyxt ,laa iler ewifgdy mewn
`(`"req fh sc `"d e"t) ziriaya inlyexia mle
`dpyn sqkae .ueglk oelwy` ,dxn` `cd ,exn
),elld inlyexid ixac `iad (h"d `"t zenexz zeklda
`vnp .c"kr .laa yeaikl ueg `idy rnync azeke
.ilf` inlyexid ixack zetqezdy

aey

cer d"c my) oihiba o"anxd ixaca izi`x
d"c) ixi`nde (l`ilnb oax d"c) o"xde (ep`vn

dywde l"pd ixtqd ixac e`iad k"by ,(xe`iad oiprle
oelwy` dpi` oelwy` zyxtc ayiil eazke ,ok
`idy inlyexid xikfdy oelwy`c `ipib `l` dnvr

.c"kr .`l dnvr oelwy` j` ,l`xyi ux` megza
xtq lr xe`iaa y"nke mikxc zyxt oeyl dyxte
ynge miyiy oipn) `lxt i"xbdl b"qxl zeevnd
.y"r .(dgizta zeiyxtd

cer

fh sc `"d e"t) ziriaya inlyexiac xirdl yi

z`e 'ebe dcedi cklie"c `xw i`dn eywd (a"r
`ux` llka `idy rnync ,(gi ,` mihtey) "oelwy
my dyn iptd yxite ,oelwy` izil ipyne ,l`xyi
)xirdy epiide .k"r .oelwy` ef oi`c ,(izil d"c
`dl mi`xewy oelwy` xird dpi` zi`xwnd oelwy
`zeywdl e` di`x `iadl oi` df itle .oelwy
laa ilerc evxizy zetqezd mby xyt`e .weqtdn
,l"pd inlyexid ixacn erci ,oelwy` z` eyak `l
`oelwy` eze` dfy xn`p m` mbc ,ipyn `ticr j
.r"lie .laa iler i"r aey eyakp `l n"n
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קטו

)שם( ]ומשמע מדבריו שרק לעניין גיטין

ג  -חושן משפט סימן יב( ,שהביא גם דברי

החשיב רבי יהודה במשנה אותם לחו"ל,

החזו"א הללו ודן מהם לגבי העיר עכו,

אף שדעת הרמב"ם אינה כן .ע"ש בדבריו[.

וכתב ,די"ל שהעיר עכו דהיום ספק הוי

והכסף משנה )שם( .ע"ש דבריהם .גם בספר

אם היא עכו דזמן חז"ל .ע"ש דבריו ,ודון

כפתור ופרח

)פרק יא בסוף הפרק 'עכו והרצועה

הסמוכה לה'( כתב ,שיש לומר שכל דברי
הרמב"ם הנזכרים ,אינם אלא לענין חיוב
המתנות דאוריתא .עכ"ד .ומעתה אין ראיה
מדברי הרמב"ם הללו לעניין גבולות הארץ
שהם בספק ,וה"ה נמי לעניין אילת.

מיניה ואוקי באתרין.
יב( כל קבל דנא ,ראיתי למ"ש בשו"ת אור
לציון )חלק ג פרק כג אות יב( שמסיק
לדינא לגבי חיוב יו"ט שני של גלויות,
שכל עיר שהיא בחוץ לארץ ,וספק הוא אם
הגיעו שלוחי תשרי אליה בכבוש שני

ולך נא ראה למ"ש היעב"ץ במר וקציעה

עושים בה ב' ימים .וא"כ העיר אילת ,אף

)סימן שו גדר ישוב ארץ ישראל עמ' שכט

שבזמן שלמה היו שם יהודים ,כנראה

בהוצאת מכון ירושלים ד"ה והתימה( ,שהרבה

מהפסוק בדברי הימים )ב ,ח ,יז( "אז הלך

תמהו על הרמב"ם שנתן לאשקלון ועכו

שלמה לעציון גבר ואל אילות על שפת הים

דין חו"ל לגמרי ,ואם אמרו אשקלון ועכו

בארץ אדום" .וראה גם במלכים )ב ,יד ,כב(,

כחו"ל לגיטין משום שבני מדינת הים הן,

מכל מקום כבר נתבאר שלדעת הרמב"ם

דלא גמירי ואינן בקיאין לשמה ולא שכיחי

)פ"ה מהלכות קידוש החודש הלכה יא( ,דהכל

נינהו,

תלוי בזמן הראיה בכיבוש שני ,ולא ידוע

מתיבתא,

איברא

מאר"י

ממש

ומסיק ,דבודאי דין ארץ ישראל להם .וכן

שהיו שם יהודים אז.

שנה דבריו בזה )שם עמוד שלה ד"ה ברם(,

טז ,ו( .והרי בחוץ לארץ בכל מקום שלא

ע"ש דבריו.

ידוע אם הגיעו שלוחי תשרי עושים ב'

וכבר כתב רבינו החזו"א בספרו
שביעית סימן ג ס"ק יח( וז"ל :ועדין

ימים .ולכן יש לנהוג בעיר אילת יום טוב
שני של גלויות לכל דבר ,בין להקל ובין

אין אנו בטוחים אם אפשר לסמוך על

להחמיר .ואין לחוש לא לבל תוסיף ,ולא

מפת הארץ ,שלא דקדקו בדברי חז"ל

לחשש ברכה לבטלה בקידוש ובתפילות,

ושמות הערים ומקומותיהם נשתנו ,ויש

ולא לחששות אחרות .עכ"ד .ונראה שסובר

שנמחקו זכרם ובנו על אומדנות .וכתב

שיש לעיר אילת דין חו"ל גמור .וכן מבואר

עוד שם )בסעיף קטן יט( ,וגם עיקר בית שאן

בהערה שם )עמוד רכח( שלענין דין איסור

אי אפשר לסמוך על השם ,כי בהמשך

יציאה לאילת דינו שווה כיציאה לחו"ל.

הזמן נהרסו וחזרו ונתיישבו ,ופעמים

ע"כ .ושנה דברין גם באור לציון שביעית

נעתקו ממקומן הראשון ופעמים נשתנו

)עמוד עט( ,לענין שביעית .ע"ש .ואחר

)שם ס"ק

המחי"ר נראה שיד הדוחה נטויה לומר,

לב( שכתב עוד כיו"ב .יעו"ש .וע"ע בשו"ת

דהגם שלדעת הרמב"ם לעניין חיוב יו"ט

)ח"א כרך

שני של גלויות הוא זמן הראיה בכיבוש

)הלכות

השמות .ע"ש .וראה עוד בדבריו
עטרת פז להגר"פ זביחי שליט"א

)וראה גם במלכים שם
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שני ,מ"מ מנ"ל שדעתו כן גם לגבי איסור

מפרישים יפריש כל אחד בביתו .ולע"ד

יציאה מארץ ישראל ,דאפשר שבזה סגי מה

אילת מעולם לא נתקדשה ,רק כיבשו שמה

שנכבש בבית ראשון בימי שלמה .וביחוד

בתקופות שונות ,וכיון שנכבשה נוהגין שם

שלפי מה שהביא הרב ציץ אליעזר משם

גבי כמה דינים כארץ ישראל ,אבל לענין

הראש"ל הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ,שגם בימי

שמיטה לא נוהג שמה ,ולתרומות ומעשרות

רבן גמליאל היה שם ישוב יהודי ,ולו יהיה

נוהגין גם בירקות כמו בכבשו עולי מצרים,

אלא ספק ,הוה ספק באיסור דרבנן וכאמור.

דחמיר ממקומות הסמוכין שאין נוהגין

יג( ובהיותי בזה כן בקודש חזיתי להגר"מ
שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות

בירקות ,לפי זה אולי יש טעם לזה שאין

והנהגות )כרך ג סימן שלב( שיצא לדון בגבול
הדרומי ,וכתב לרב השואל ,והנה מה שדן
אודות גבול הארץ בדרום ,ולדבריו עד
אילת בספק ארץ ישראל ,ומביא מדברי

נוהגים יום טוב שני באילת ,שאינו כחו"ל,
אלא כבשום ובבעלות ישראל ככל הארץ
ולא חילקו ,ואינו נוהג שמה היום יום טוב
שני .עכ"ד .נמצאנו למדים שלדעתו אילת
היא מקום ספק ,והגם שנכבשה ,אכתי אין

הגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל במכתב

דינה כארץ ישראל גמורה .ומטעם זה כתב

שהעתקתי במועדים וזמנים )ח"ג רכ"א( שעד

הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהמשך דבריו

אילת ספק בגבול ארץ ישראל וחייבין

שם דלצאת מא"י לאילת כיון שמעולם לא

הגר"מ

נתקדשה ורק נכבשה ,צ"ע טובא אם יש

טוקצ'ינסקי זצ"ל שאילת היא ארץ ישראל

להתיר כשאין צורך .עכ"ד .ומ"מ לא אסר

ודאי )עיר הקודש ח"ג פרק י"ט( ,ולדבריו זהו

בזה ,והיינו טעמא כדאמרן שאי אפשר

דעת רבינו החזו"א זצ"ל ,אף שבאגרות

לאסור היציאה לשם ,שאינו אלא ספק

הגר"ב מנדלסון זצ"ל מעיד שהחזו"א זצ"ל

באיסור דרבנן ,וכאמור.

אסר לנסוע לאילת משום יציאה מא"י רק

וכן בקודש חזיתי שהביאו בקובץ מוריה
)נג – נד עמוד כב( תשובת הרב פראנק

אמנם תמוה לתאר גבול א"י ע"פ תורתינו
הקדושה עד קרוב לים סוף ,ויותר

זצ"ל שכתב וז"ל ,ע"ד השאלה איך ינהג
באילת בחג השבועות בענין יו"ט שני של

נראה לי שסברו הגאונים הנ"ל שכל שטח

גלויות ,הנני מודיע כי הנגב הוא בכלל ארץ

שביד ישראל היום עלינו להחזיק ולנהוג בו

ישראל ,ולכן יו"ט הוא רק יום אחד בלבד.

כספק ארץ ישראל וכו' ,והגאון רבי פנחס

ובענין הפרשת תרו"מ מחוייבים בהפרשת

עפשטיין זצ"ל )ראב"ד העדה החרדית( פסק

תרו"מ ובכל המצות התלויות בארץ .עכ"ד.

הלכה למעשה ,וכמו שהבאתי מכת"י

ומשמע מדבריו דאין זה ספק ,ובודאי

במועדים וזמנים )ח"ח עמוד כה( להפריש

שאילת היא בכלל ארץ ישראל .וכן נראה

)ובשנת השמיטה

נוטה דעת הגר"י הרצוג זצ"ל בשו"ת היכל

מפרישים מעשר שני ועני מספק איזה מעשר נוהג

יצחק )סימן נה( ,שהסכים עם דברי הגר"י

אז וכמבואר באחרונים( ,ואם המשגיחים לא

טיקוצ'ינסקי שהביא דברי תרגום רב סעדיא

בתרו"מ,

ומביא

עוד

מדברי

אולי היינו לחומרא .עכ"ד.

תרו"מ בלי ברכה עד אילת,
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)בספר

ובסוף תשובתו הביא מה שכתב לו הגרי"ם

תבוה"א לר' יהוסף שורץ ז"ל דף כ"ד מביא ,כי

טיקוצ'ינסקי זצ"ל )עמ' ח אות ב( ,דהסתפק

רבינו סעדיא גאון מתרגם מעלה עקרבים ,הוא

הרבה בנגב הדרומי ומכ"ש אילת .וכתב

עקבה ,ור"ל עיר עקבה אשר על יד מפרץ עקבה

להשיב הרב ישכיל עבדי וז"ל ,דדוקא

שהוא מפרץ ים סוף( .ע"ש ואכמ"ל.

מקומות שנכבשו ע"י עולי בבל יש להם

גאון ז"ל של מעלה עקרבים וכו'.

יד( והנה בילקוט יוסף

)מצות התלויות בארץ

חלק א פרק א סעיף ה עמוד ע( כתב וז"ל,
ולגבי טיול לאילת דינו כטיול לחו"ל,
ובכל אופן שמתירים לצאת לחו"ל יש
להתיר גם לאילת .ע"כ .ולפי האמור יש
להתבונן האיכא בזה כמה ספיקות .ובאתי
בזה בשיג ושיח עם ידידנו הרב הגאון
הדיין המצוין רבי יוסף חיים מזרחי

דין קדושת יום טוב ראשון ,ולא מקומות
שכבשו עולי מצרים ,רק מה שצריך לברר
באמת הוא איזה גבולות שכבשו עולי בבל,
שבזה תלוי עיקר הדין ,ועכ"פ הדבר פשוט
שבמקומות הידועים לנו שכבשו אותם
עולי

בבל,

גם

המדברת

שלהם,

אף

שמעולם לא היה בהם ישוב ,נגררים אחר
הישוב .ומעתה גם מקום הנגב שאנו דנים

שליט"א ,והסכים עימי בזה .ואף בא

עליו ,אם ידוע לנו שבתחום הנגב היה שם

בדברים בזה עם הראש"ל הגר"י יוסף

סביבותיו מקומות ישוב שידוע שנכבשו

שליט"א בעל הילקוט יוסף ,ולאחר שאמר

ע"י עולי בבל ,ודאי דגם המדברות נכללות

לו הדברים הנ"ל ,ענה שאפשר להקל בזה

עמהם ,ועיקר הברור מה שצריך לברר

ביציאה לטיול לאילת .וכמ"ש.

עתה ,איזה הם המקומות בנגב שנכבשו ע"י

וידידי הגר"ש בר כוכבא נר"ו הראני,
שגם הרב ישכיל עבדי ס"ל שאילת
היא מארץ ישראל ,שכן כתב בסוף חלק ח

עולי בבל .עכ"ד .ועכ"פ ממה שכתב בחלק
ח בהשמטות הנ"ל ,משמע דפשיטא ליה
שאילת היא בכלל ארץ ישראל.

)בהשמטות חלק יו"ד סימן ח אות ה( וז"ל ,מה

ולאחר כותבי כל זאת ראיתי שרבים
וטובים הלכו בדרך זו ,וגדולה מזו

מארץ ישראל ,כבר כתבתי בזה בישכיל

כתב בשו"ת אז נדברו )חלק יד סימן מג( לצדד

עבדי )ח"ו חאו"ח סימן ב( ,ושם העלתי

להקל לצאת לאותם המקומות המסופקים

שנחשבת כארץ ישראל .עכ"ל .ואמנם

גם לכהן שיש לו איסור נוסף לצאת לחוץ

בחלק ו ,לא דיבר להדיא על אילת ,וכתב

לארץ מלבד האיסור לכל אדם לצאת סתם

)שם סעיף ב אות ב( דכל המדברות של ארץ

מארץ ישראל ,כמבואר בשו"ע

ישראל שכבשו ע"י ישראל הגם שלא היו

שסט סעיף א( .ושם גם צרו'ף צור'ף השיטות

שם ישוב מעולם ,יש בהם קדושת ארץ

החולקות ועשה ספק ספיקא .ע"ש ]ותמהתי

ישראל ונגררים אחרי הישוב בארץ ישראל

קצת ע"ד ,דבתחילה כתב שיש להקל ע"פ

דאין מחלקים בקדושת ארץ ישראל בין

הפוסקים הסוברים שכל האיסור היה בזמן

מקום למקום דסדנא דארעא חד הוא,

שהיו טהרות בארץ ישראל ,ושכן דעת

וקדושת ארץ ישראל שוה לכולם .ע"כ.

הפרישה והב"ח והש"ך והט"ז והבאר

דין אילת בזמן הזה אם היא נחשבת כאחת

)יו"ד סימן
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הגולה וחידושי רע"א בשם הריק"ש ,ודלא

מצות התלוים בארץ וכמה עונשין דאין

)בח"א סימן פה ובח"ב סימן צח(

אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם.

המובא שם בפתחי תשובה החולק וסובר

ע"כ .ושנה דבריו עוד בח"ב )סימן קיט(,

שאיסור זה שייך גם היום ,ושוב נסוגה

יוסף

כהשבות יעקב

אחור ימינו וכתב דהחתם סופר

והביאו

בשתיקה

בשו"ת

מטה

)יו"ד סימן

הקדמון לרבי יוסף הלוי הנזיר אב"ד

שלז( הסכים עם השבות יעקב ,ולולי זה היה

מצרים .וכ"כ בשו"ת בנימין זאב )סימן רע(.

מקום להקל .עכ"ד .ותמהני מפני מה נרתע

והגם שחלקו על דברי רבי חיים הנזכרים,

להכריע ככל ספק איסור דרבנן במחלוקת

עיין בשו"ת מהר"י בן לב )חלק ג סימן מא(,

הפוסקים ,ובמיוחד שרוב בניין ורוב מניין

ובשו"ת אבני שיש לרבי שאול ישועה

מהפוסקים שהביא חלקו על דברי השבות

אביטבול ]רב העיר צפרו שבמרוקו לפני

יעקב ,והגם שהחתם סופר סבירא ליה

 200שנה[ )חלק ב סימן צד( ועוד ,בודאי יש

כוותייהו אכתי רובא דרבוותא לא סבירא

מקום לצרפו .צא ולמד ממ"ש הגר"ח

להו הכי .ומ"מ גם הרב אז נדברו גופיה

פלאג'י בספרו נשמת כל חי )סימן סט(,

כתב שכיום המנהג להקל בזה[ .גם בשו"ת

שאשה יכולה לומר קים לי כשיטת ר"ח

)ח"ד סימן

הכהן שבמן הזה אין מצוה בישוב ארץ

ד הערה  (6הלך בדרך ישרה זו ,וכתב,

ישראל ,והוא ביאר שסברת הר"ח הכהן

בריתי שלום להגר"פ שפירא נר"ו
שלדעת

רוב

הראשונים

]וכן

מוכיחה

המציאות[ ,כל המקומות שנכבשו ע"י
שלמה המלך ברשות הסנהדרין ונכללו
בא"י בזמנו מדין כיבוש רבים ,וכגון העיר
אילת ,יש לאותם המקומות גם כיום דין
ארץ ישראל גמורה ומותר לישראלים ולווים
לצאת ולטייל שם ,ולהרבה דעות יש שם
קדושת שביעית .עכ"ד.

אינו שיטה יחידאה ע"ש.[.
טו( ואני טרם אכלה לדבר ,עלה במחשבה
שבנ"ד יש לצרף גם כן שכל מה
שהולך לשם הוא לא ע"ד להשתקע אלא
ע"ד לחזור ,ובזה קיל טפי ,וכן דעת הרב
שלטי גיבורים בשבועות

)דף ח ע"א מדפי

הרי"ף( .וכיוצא בזה כתב בשו"ת פרי הארץ
)ח"ג חיו"ד סימן ז דף כ טור ד ד"ה זאת( ,דלצאת

]עוד אמרתי דאפשר לצרף דעת הפוסקים
שאין היום מצוה כלל ביישוב ארץ

לחזור שרי ,הגם דליכא סרך מצוה ]וכפי

ישראל .צא ולמד ממה שכתב בשו"ת

שהאריך שם להוכיח[ ,דלא גרע מסחורה

מהרש"ך )חלק ב סימן מא( ,שכתב שאם

דשרי לצאת לחו"ל ע"מ לחזור ,ה"נ

נשבע לעלות לארץ ישראל אין בזה שום

דכוותה ,והגם דלדעת התוספות בע"ז

סרך מצה לא מדאורייתא ולא מדברי

ע"א ד"ה ללמוד תורה ולישא אשה( לא התירו

סופרים ,וסמך סמיכה בכל כוחו על דברי

אלא ללמוד תורה ולישא אשה ,ולדעת

התוספות

השאילתות )פרשת אמור סימן קג( לכל דבר

בכתובות )דף קי ע"ב ד"ה הוא( ,שכתב,

מצוה דוקא ולא לדבר הרשות ,היינו דוקא

דעכשיו אינו מצוה לדור בא"י ,כי יש כמה

לעניין טומאת כהן ,אבל לעניין לצאת

רבנו

חיים

הכהן

שהביאו

מארץ ישראל לחו"ל לזיארא ,כל שהוא

)דף יג

אך טוב

סימן יא

לישראל

קיט

מארץ ישראל לחו"ל קיל טפי .ע"כ .והבט

הביא את דברי הירושלמי בסוף כתובות:

ושא עיניך למ"ש המהרי"ט בחידושיו

הוא רוצה לעלות והיא אינה רוצה ,כופין

)דף עו

אותה לעלות .היא רוצה לעלות והוא אינו

ע"ב( כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי בעכו הוו

רוצה ,אין כופין אותו לעלות .וביאר הטור

מיפטרי ,משום דאסור לצאת מא"י לחו"ל,

בשם ה"ר מאיר דהירושלמי איירי בזמן

צ"ל דמחמירים על עצמם היו ,תדע דהיכי

הזה ,ומתניתין בכתובות דקתני שכופין אותו

נפקי הנך דאזלי אינהו ללוותן ,אטו הני

לעלות איירי בזמן הבית .והקשה על כך

רבנן והני לאו רבנן וכו' .וכתב ע"ז בספר

הטור ,דאי איירי בזמן הזה למה כופין

ויואל משה )מאמר ישוב א"י אות פ"א( ,במ"ש

אותה ,אלא נראה שאין חילוק בין בזמן הזה

המהרי"ט בהני רבנן דמיפטרי בעכו שאינו

לזמן הבית ,יעו"ש .ובביאור הגר"א

איסורא אלא מחמירין על עצמם היו ,קשה

ס"ק יז( ביאר טעמו של דבר וז"ל :דאין

לכאורה שהרי מבואר שם בגמ' הטעם

מצוה על האשה עתה לדור בא"י ,דמשום

משום שאסור לצאת מא"י לחו"ל ,ומבאר,

מצות הנהוגות שם דוקא האיש מצוה עליו

שהלא הטעם שכתב שאינו אלא חומרא

לטרוח לקיים ,משא"כ בזמן בה"מ .והוסיף

בעלמא הוא בשביל שלא הלכו אלא ללוותן

הגר"א שלמעשה יש מחלוקת ראשונים

לא לדור ולהשתקע בחו"ל ,אבל הני רבנן

בדבר זה ,דיש אומרים שאף בזמן הזה

דנפקי חזרו לבתיהן לחו"ל מקום שהיו

כופים את שניהם ,והסיק הגר"א שהכל לפי

דרים שם וכו' .עכ"ד .וע"ע בשו"ת יחוה

הענין .יעו"ש .וע"ע בבית הלוי

לקדושין )דף לא ע"ב( במ"ש בגיטין

)שם סה

)ח"ב סוף סימן

)חלק

נ( מה שכתב לבאר את דברי הר"מ .ע"ש.

א כרך א אורח חיים סימן י( .ובשו"ת ברכת

והגם שבספר חשוקי חמד עמ"ס בבא בתרא

)ח"ב ענינים שונים

)דף צא עמוד א( העלה ,דבזמן הזה שאין קושי

סימן א אות י( .והגם שמסתימות כל הפוסקים

לקיים את המצוות התלויות בארץ נראה

משמע דגם ע"ד לחזור אסור לצאת מארץ

פשוט שלכו"ע אף נשים חייבות במצוה זו

ישראל לחו"ל ,מ"מ בנ"ד חזי לאיצטרופי,

ואין להן היתר לצאת מהארץ מלבד לאותם

והוה כעין ספק ספיקא ,דכשאיכא כמה

מקרים שמותר אף לגברים לצאת .ע"כ .מ"מ

ספיקות עבדינן ספק ספיקא אפילו בשיטה

בנידון דידן שאפשר שאין אילת נחשבת

דעת )חלק ד סימן מט( ,ובשו"ת עטרת פז
יהודה להגר"י ברכה נר"ו

דחויה ,וכהכרעת הרב טהרת המים

)מערכת

הס' אות נ ערך ס"ס( שכתב ,דבדאיכא עוד
צדדים להקל ,או דאיכא ג' ספיקי אע"ג
דהוו מיעוט נגד הרוב עבדינן ס"ס .וע"ע
במ"ש בזה בשיורי טהרה

)מערכת הח' ס"ק

טל( .ע"ש דבריו.
טז( ובשלהי דברי אבא אעירה ,שבאשה
קיל טפי ,דהנה בטור )אבה"ע סימן עה(

לחו"ל לכו"ע קיל טפי .וכאמור.
וטרם אכלה
שבתשובה זו דנתי בארוכות עם
לדבר

אבא

אעיר'ה,

הגאון רבי יהודה ברכה שליט"א בעל
הברכת יהודה ונטה קו להחמיר בזה,
והעלה דבריו בתשובה ,והיא ל'ו נד'פסה
בשו"ת ברכת יהודה

)ח"ח ענינים שונים סימן

ו( ,ע"ש כל דבריו .גם בשו"ת שבט הלוי

קכ

אך טוב

לישראל

סימן יא

)חלק ה סימן קעג( ראיתי שכתב ,שאילת היא

משה שליט"א אב"ד ירושלים ,וידידנו

חו"ל ,ומ"מ התיר לצאת לשם כשעושה כן

הדיין המצוין הגרי"ח מזרחי שליט"א

לראות פלאי יוצר בראשית .ע"ש .אחר
המחי"ר הנלע"ד כתבתי.

ועוד.3

וצי"מ וימ"ן אמן.

סוף דבר הכל נשמע :שמעיקר הדין

]ובודאי שאין הדבר מורה היתר ללכת
למקומות שיש שם בעיות של

מותר לכל אדם בין איש ובין אשה

מה

צניעות

ב'מראות

נגעים'

שלפי

לצאת לטייל באילת .וכן הסכימו עימי כמה

ששמעתי יש מקומות שם שאסור לילך

מגדולי ישראל ,ומהם הראש"ל הגרי"צ

לשם מצד אלו הענינים ,והמזהיר והנזהר

יוסף שליט"א ,ומו"ר הרה"ג רבי גדעון בן

ירבה שלומים כימי נהר אכי"ר[.

zpyn extqa oxeb y"xd zrc oky epiivy x"eye 3
,zli`l d`ivia xeqi` oi`y ,dpicnd

.y"r .jlnd dnly i"r dyakp `idy meyn

אך טוב

סימן יב

יום ו ח אלול תש"פ

לישראל

קכא

סימן יב
יציאה מארץ ישראל ללמד תורה

יציאה לחו"ל ללמוד תורה  /שליחת ת"ח לחו"ל ללמד רבים  /רב ורבי יוחנן הלכה
כמי בבבלי ובירושלמי  /יציאה לחו"ל לראית פני חברו  /הת"ח היוצא ללמד תורה
נדמה לקב"ה  /יציאה לחו"ל לצורך החזקת תורה  /נסיונות אברהם אבינו ע"ה

שאלה

לכבוד אדוני אבי מזכה הרבים הרה"ג רבי חיים כחלון שליט"א מג"ש
בישיבת מאור ישראל .במאי דבדיק לן אי מותר לצאת מהארץ לחוץ לארץ
כדי ללמד תורה? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

)דף יג

ובגמרא בשבת )דף קח ע"א( איתא ,דרב
ירד לבבל .ופירש החתם סופר

וטעמא כדמפרש בגמרא דלא מכל אחד

)שם( שירד ללמד אחרים ,דבכה"ג מותר.

זוכה אדם ללמוד .אלא יש להסתפק אם

וכדברים האלה ראיתי ליעב"ץ בסידורו בית

הוא הדין כשיוצא ללמד .ולכאורה כל

יעקב סולם בית אל )דף יג ע"א( שכתב וז"ל,

)דף יז

ולא סוף דבר כדי ללמוד תורה מותר לצאת

ע"א( דלמיגמר לאחריני עדיף מלאגמורי

לחוץ לארץ ,אלא אפילו ללמדה לאחרים,

לנפשיה .אולם התוספות

)שם ד"ה והאמר(

כדאמרינן שלהי יומא )דף פז ע"ב( כי היכי

הביאו מדברי השאילתות

)פרשת לך סימן ז(

דליחות רב ולגמר אורייתא בבבל .ע"כ.

לנפשיה

גדול

א( הן אמת דבגמרא בע"ז מבואר

ע"א( שמותר לצאת כדי ללמוד תורה,

שכן הוא ,דהא אמרו בגמרא ב"ק

דס"ל

דליגמר

תלמוד

וכ"כ הגר"ד פארדו בספרי דבי רב

)פרשת

ממעשה ,אך לאגמורי לאחרים אין גדול

ראה פיסקה ב ד"ה וירשת( דמותר לצאת ללמוד

ממעשה .ע"כ .ולפי זה משמע דלאגמורי

תורה וכ"ש ללמד תורה ברבים ,דת"ת

לנפשיה עדיף מלמיגמר לאחריני .ואיברא

דרבים עדיפא כדחזינן גבי קריאת שמע של

דבהעמק שאלה על השאילתות )שם( תמה

ר' יהודה הנשיא )ברכות דף יג ע"ב( ,ושכן

ע"ז היאך אפשר דגרע ללמד לאחרים

עשו כמה תנאים שיצאו להתיישב בחו"ל.

וכו' ,והוכיח דגירסת השאלתות לא כן,
ע"ש דבריו .הא קמן דלכל הדיברות

ב( ובהיותי בזה כן בקודש חזיתי בשו"ת
משנת יוסף ליברמן )ח"א סימן נ( שדן

המלמד לאחרים אין הוא פחות מלימוד

בזה ,והביא לדברי הירושלמי בשביעית

עצמו ,ואם הותר לימוד עצמו יש להתיר

ה"א( במעשה דר"ל שביקשו ממנו בני בצרה

גם כשמלמד אחרים.

שישלח להם ת"ח שידרוש וכו' ,וכשמצא

)פ"ו

קכב

אך טוב

לישראל

סימן יב

להם דרשן שאל את רבי יוחנן ,א"ל מן בבל

כן ראיתי להרב נודע ביהודה

לבבל .ע"כ .וביאר הגר"א ,דהיה הדרשן בן

סימן נט ד"ה אמנם ,ובתנינא סו"ס נו( שחידש

בבל שעלה לארץ ישראל ,ושאל את רבי

כלל זה .ואולם רבים האחרונים שפקפקו

יוחנן אם יצא מא"י ללמד לבני בצרה דהוה

בדבריו ,עיין בליקוטי הערות על הנוב"י

חו"ל ,וא"ל רבי יוחנן מן בבל לבבל אפשר

)תנינא הוצאת מכון ירושלים עמוד תפג( ,ובשד"ח

לצאת ,אך לא מבבל לא"י .ע"כ .ומשמע

)כרך ה מערכת הריש כלל יב עמוד  (294שמדברי

דהגם דמותר לצאת מארץ ישראל ללמוד

הב"י

דס"ל

תורה ,מ"מ ללמד תורה לאחרים אסור ,שכן

להפוסקים

לא התיר לו רבי יוחנן .וזה מתאים לשיטת

בלחוד איתא להאי כללא .וע"ע בכנה"ג

)פרשת תולדות שאילתה יט(,

)או"ח שם הגהב"י אות ד( .ואולם נידון דידן

)דברים

גרע טפי ,שכן לא הוזכר בבבלי רק

ל ,יב( ,ואם מעבר לים היא צריך אתה לעבור

המעשה דרב ,ולא הוזכרו כלל דברי רבי

אחריה ,מכאן לת"ח שיש לו רב במדינת

יוחנן ,וע"ע בשד"ח

הים שצריך לילך אחריו .ע"כ .דמשמע שרק

מא( .ואולם הא הוי ספק בפירוש דברי

ללמוד מרבו יוצא ללמוד ,אבל לא ללמד

הירושלמי ,דבפני משה על הירושלמי לא

תלמידים .עכ"ד .ומצאתי בס"ד שכיוצ"ב

פירש כן ,ועוד דהרב משנת יוסף גופה

)שם(

תמה על ביאור הגר"א בירושלמי ,וכתב,

שכתב ,אתא לגבי ר"י ,פירוש דר"ל בא

וצ"ע

עדיף

לפני ר"י .א"ל מן בבל לבבל ,פירוש דיפה

מלאגמורי לנפשיה )ב"ק דף יז ע"א( ,והגם

עשית שנתת להם בבלי ולא נתת להם איש

דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך

מא"י ,כי כך הראוי דמן בבל לבבל ,ולא

)שבת דף ד ע"א( ,מ"מ אם לצורך לימוד

שילך לשם איש מא"י ,ואף דללמוד תורה

עצמו הותר כ"ש לצורך לימוד לאחרים.

השאילתות

שפרשו הפסוק "לא מעבר לים היא"

מבואר בגליוני הש"ס על הירושלמי

קיי"ל דמותר לצאת לחו"ל ,מ"מ ללמד
בכה"ג אסור כיון דאפשר להם בבלי .ע"כ.
ואמנם בסוף דבריו הדר תבריה לגזיזיה,
כיון שסיים כיון דאפשר להם בבלי ,הא אם
לא היה מוצא אחר לא היה אוסר רבי יוחנן
אפילו לצאת מארץ ישראל ללמד את בני
חו"ל תורה.

סו"ס

)או"ח

דגם

שהרי

)אבה"ע קמא

מוכח

תמח(

בפלוגתא

שבירושלמי

)כרך ג מערכת יו"ד כלל

למיגמר

לאחריני

ואולי לא רצו בני בצרה שילמדם אלא
שידרוש להם למאורעות שונות ויעשה להם
צורכי הדת .ע"כ .שו"ר דהרב משנת יוסף
)ח"ח סימן קכה( נקט דמותר לרדת מארץ
ישראל ללמד תורה לרבים בחו"ל ,דחז"ל
בסוכה )דף מט ע"ב( אמרו ,תורת חסד ,תורה
ללמדה זו תורת חסד .ומיניה יש ללמוד
דגם ליוצאים מא"י לחו"ל כדי לעשות חסד

ג( ולפום ריהטא יש לומר דהוה כפלוגתא
דרבי יוחנן ורב ,דהלכתא כרבי יוחנן

בחו"ל ,כאותם הנוטעים אש"ל ליד קברות

)ביצה דף ד ע"א( .ואולם לכאורה יש לעיין

צדיקים שיהיה לתושבי ארץ ישראל הבאים

דאפשר דהאי כללא לא אמרינן היכא

ע"מ

דדברי רבי יוחנן בירושלמי .וכאשר דימיתי

למקום

כל

צורכיהם,

יש

שיסמוכו .עכ"ד.

להם
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ד( עוד
לפוסקים דאפשר לצאת לחו"ל לראיית

עצמו תהיה תועלת במה שהולך ללמד

)עיין ברמ"א או"ח סימן רמח סעיף ד

תורה לאחרים .וכל שכן אם יש לו כבר

ובמשנ"ב סימן תקלא ס"ק יד( דודאי דשרי

תלמידים שמחוייב לילך אליהם ללמדם

בנד"ד ,אלא אפילו לחולקים בזה ,הא איכא

תורה ,וכמו ששנינו במכות

כמה מרבוותא דס"ל שללמד תורה לאחרים

דתלמיד שרצח מגלין רבו עימו ,ועיין

הוא בכלל ההיתר ,וכ"ש להני פוסקים

ברמב"ם

דס"ל דאיסור יציאה מא"י הוא רק מדרבנן.

שפסק כן ,וביאר הטעם דחיי בעלי החכמה

)בעניין יציאה מארץ ישראל

כמיתה

יש

פני חברו

לומר

ובתשובה אחרת

בזה,

דלא

מבעיא

דמתלמידי יותר מכולם ,נמצא שגם לו

ומבקשיה

)דף י ע"א(

)פ"ז מהל' רוצח ושמירת הנפש ה"א(

בלא

תלמוד

תורה

לאילת( הארכתי בזה .ואכמ"ל.

חשובין .על כן בודאי שיש להתיר לצאת

ה( שו"ר בספר תפארת בנין טויסיג
סי' קלג ,עמוד רלג( ששמע מהרב

מארץ ישראל לחוץ לארץ ללמד תורה,
ואדרבא נדמה בזה לקב"ה ,וכמ"ש בספר

קרוייזוייט זצ"ל שהגאון בעל הקהילות

שעת הרחמים לרבי רחמים דמרי

יעקב הסתפק בהאי דינא אם ההיתר לצאת

הספד כ( בהספדו על רבי דוד כהן זצ"ל,

לחוץ לארץ הוא גם ללמד תורה? ושם

שכתב המנוח בספרו שלום דוד

כתב הרב המחבר משם חתנו דמצא פשר

אות יב( דהקשו המפרשים במה שירד

בדברי היעב"ץ הנזכרים .ואני לכשעצמי

הקב"ה על הר סיני ,הרי קיי"ל דאין הולכין

לא ידעתי מאי מספקא ליה ,הלא גדול

מארץ ישראל לחו"ל ,והיאך ירד הקב"ה

מלמד מהלומד וכמ"ש ,ואדרבא מהאי

ממקום טהור וקדוש על הר סיני לארץ

טעמא גופא דלאו מכל אחד זוכה אדם

תחתונה בעלמא דשקרא? ותירץ ,ע"פ מאי

ללמוד יש לומר דשרי לו לצאת לחוץ

דקיי"ל דללמוד תורה אף לצאת מארץ

לארץ כדי לזכות את הרבים ,ואפילו יש

ישראל לחו"ל מותר ,וא"כ גם הכא נמי

שם מי שילמדם ,כיון שרוצים ובוחרים בו

הוכרח כביכול הקב"ה לירד למטה ג"כ

והוא בר הכי מחוייב בזה ,כיון דלא מכל

ללמד תורה לרבים .ע"כ .ודו"ק.

)ח"ב

אחד זוכה האדם ללמוד.

)דרוש

)מערכת הת'

ו( ומצאנו גם לענין החזקת התורה שיצאו
כמה תנאים ,כמבואר במדרש רבה

ואפשר דספיקו של הקה"י היה כיון דהוא
לא הולך ומתעלה ,דכלפיו אדרבא

)פרשת ראה פרשה ח( ,מעשה בר' אליעזר ור'

ארץ ישראל עדיפא ,תו אין בו האי היתרא,

יהושע שיצאו לילתא של אנטוכיא לגבות

דסוף סוף לגבי עצמו אין לו תועלת בזה.

לעסק מצות עמילי תורה .ע"כ .והיינו

ואליבא דאמת אין בזו הסברא לא טעם
ולא ריח ,דמלבד מ"ש דמעלת

שאספו כספים לצורך החזקת לומדי תורה.
ודון מיניה .וע"ע בשד"ח

המלמד לאחרים מעלתו גדולה עד אין קץ

א"י אות ב ,עמוד  (137שהביא מחלוקת

ומזכה הרבים והווה לגביו תועלת גדולה,

הפוסקים אם מותר האב לצאת לחו"ל

)דף ז ע"א(

למצוא אשה לבנו ,והכרעתו דבודאי שרי,

עוד זאת אמרו חז"ל בתענית

)כרך ו ,אספ"ד מער'
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ומ"ש בגמרא לישא אשה לאו דוקא לעצמו

בהערה רא הביאו דבספר נחמד למראה

אלא גם על בנו דרמי עליה .ודון מיניה

)ח"ד ב"ק פ"ט ה"ו( ציין למ"ש בספרו דרש

ואוקי באתרין .ואקצר מפני קדושת השבת

אברהם )ח"ב דף ל טור ב( שהתיר לכהן

הממשמשת ובאה.

לצאת מארץ ישראל לחו"ל כדי ללמד

בהא נחיתנא
לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ
ובהא

סליקנא:

שמותר

ללמד תורה ,וכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי

תורה .ע"כ .וכ"ש לישראל דשרי.
וידעתי שלא רבים ששים לעקור מקום
מגוריהם בבחינת "לך לך מארצך"

)ח"ה יו"ד סימן כט( .ושאם חושש לחינוך

)בראשית יב ,א( ,אך כל העושים כן לכבוד

ילדיו ,אדרבא יפתח שם מוסדות לימוד

השם ולתורתו  -שכרם עצום ורב בזה

וילדיו יהיו בראש ובראשונה שם ,וזכות

ובבא ,שמכניסים עליהם את החיוב הקדוש

הרבים תעמוד לו שכל בניו יהיו זרע ברך

הזה ,ודומים בזה לאברהם אבינו ע"ה,

השם .ע"כ .וכ"כ בשו"ת באר משה שטרן

וכמבואר

)ח"ז עמוד שכה אות ב( ,וכ"פ גאון עוזינו

שמאהבת השם עשה יותר ממה שהיה

מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת

מחויב בו .וז"ל הר"ן ,ואמנם יתאמת ,שמי

יחוה דעת )ח"ה סו"ס נז( ,וכן עשה מעשה

שישען עליו באמת להיות נכנס בעובי

רב לירד למצרים להרביץ תורה .ועיין

הקורה בעבודתו יתברך ,שיעשה מעשה

בשו"ת יחוה דעת )חלק ז סימן קעב( הנד"מ

יותר רחוק מן הטבע ,יורה על היותו נשען

שהעלה להתיר לחזן לצאת מארץ ישראל

על השם יתברך באמת .והיותר רחוק מן

לחו"ל כדי לעבור לפני התיבה בימים

הטבע הוא מעשה אברהם אבינו עליו

נוראים שהוא מצוה ומזכה את הרבים.

השלום בעקידת יצחק ,כי לא היה נמשך לו

ע"ש .וכל שכן ללמד את בני יהודה קשת

עונש כלל אם לא יעקדנו ,כי לא צוהו השם

וללמד תורה ולזכות את הרבים .וכ"פ

יתברך בזה ,והנה הבטיחו "כי ביצחק יקרא

הגר"ש משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן

לך זרע" )בראשית כא יב( ,וזהו לשון הכתוב

)ח"א חאו"ח סימן נד אות ג( .וכ"כ בספר

"קח 'נא' את בנך וגו'" )שם כב ,ב( ,וכבר

בהוספות

נודע שזה המאמר אינו לשון צווי אלא

ושינויים עמוד קלו ד"ה לצאת( בשם הגרש"ז

לשון בקשה )סנהדרין דף פט ע"ב( ,שהראה לו

אוירבך זצ"ל .וכן פסק למעשה הגר"מ

שייטב בעיניו אם ימחול אברהם על

תשובות

הבטחתו ויעקוד בנו ,ולו היה אברהם

והנהגות )ח"א סימן תתמג( .וכ"כ הגר"א

משיבו :הן לי לא נתת זרע כי אם זה,

)ח"ד סימן מו סעיף

והבטחתני בו ,ואיך אעשה זה ,לא נחשב

)ח"ב עמוד

לו עון ולא ישיגנו עונש מזה ,ואף על פי

)עמוד

כן לגודל אהבתו את השם יתברך מצא את

)ח"כ עמוד כז אות ט(

לבבו לעקדו כדי שיעשה חפץ השם יתברך

שהביאו כמה מרבוותא שהתירו בזה .ושם

לבד ,ואף על פי שאילו לא עשאו לא היה

נשמת

אברהם

שטרנבוך

)יו"ד

שליט"א

סימן

שלו

בשו"ת

זכאי בספר הבית היהודי

ה( ,ובספר בתורתו יהגה חלק

קלט( ,ובספר חיי משה שקלארש
רכא( .שו"ר באוצה"פ

בדרשות

הר"ן

)הדרוש

הששי(
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עכ"ל .ודון מיניה ואוקי באתרין .ויהי רצון

ולא נותר אלא לברך שיזכה מו"א שיחיה,
להגדיל תורה ולהאדירה ולרוות נחת

שנזכה לקדש שמו יתברך בכל העולם אמן

רוח יהודית מכל יוצאי חלציו הון ועושר

כן יהי רצון .והנלע"ד כתבתי.

בביתו וצדקתו עומדת לעד.

משיגו עונש כלל .וזהו ענין העקידה וסודו.
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מוצאי ש"ק פרשת קדושים תשע"ט

סימן יג
השכרת ספר תורה

ראיה מהמשנה בביכורים )פ"ג מי"ב( לאסור  /ראיה מב"מ )דף כט ע"ב( להתיר  /ראיה
מב"ב )דף קנא ע"א(  /ס"ת אם הוא בכלל נכסיו  /שכירות ממכר ליומיה  /בירור דעת
מרן השו"ע בזה  /שוכר ומשכיר מי נחשב הבעלים ] /ראיה מהגמרא בכתובות )דף

נ ע"א( להתיר[  /כיום שיד עכו"ם תקיפה מה דין השוכר  /דין שכירות לעולם /
שכירות קניא מדרבנן  /דין השכרת והשאלת ס"ת של יחיד  /המשכיר ס"ת אם
מתבטלת לו המצוה  /המשאיל ס"ת כמה מצות יש לו  /דין זריזין מקדימין למצות
עדיף על דין דברוב עם  /הפוסקים המתירים

שאלה

נסתפקתי אודות בתי כנסת שיש בהם הרבה ספרי תורה ,ורוצים גבאי הבית
הכנסת להשכיר חלק מספרי התורה בתשלום ,שיכנס לקופת בית הכנסת
להוצאותיו השונות ,אי שרי? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

)יו"ד סימן רע סעיף א(

)פ"ג משנה

והנה איתא במשנה בביכורים
יב( ,נכסי כהן הם כס"ת .ופירש הר'

א( נפסק בשו"ע
דאסור למכור ס"ת חוץ מלג' דברים:
ולפדיון

עובדיה מברטנורא דמותר לקנות בהם

ללמוד

תורה

לשאת

אשה,

שבויים,1

ולא הותר למכור ס"ת לבנות בית

ס"ת ,ואע"ג דתנא בהמה טמאה איצטריך

מדרש או בית כנסת ,וה"ה לשלם הוצאות

למיתני ס"ת ,דלא תימא כל הני נהי דלא

בית הכנסת מכספי מכירת ס"ת.

חזו לאכילה חזו לשכר שיבא לידי אכילה,

ויש לדון היכא שלא מוכר ס"ת ,אלא רק
משכירו אי שרי .והנה טעמא דהאי

אבל ס"ת דלא חזי לשכר שיבא לידי
אכילה לפי שאין מוכרין ס"ת אימא לא,

איסורא הוא משום זילותא דס"ת ,וא"כ מה

קמ"ל .ע"כ .וכתב רבי חיים סופר זצ"ל

לי מכירה ומה לי שכירות ,ולכאו' בכל

אב"ד מונקטאש בספרו קול סופרים על

גוונא יהיה אסור.
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ברטנורא איכא ראיה לאסור מה שנהגו

להשתמש במעות לדברים המותרים וכגון

העולם להשכיר ס"ת על כפר או למניין,

לשאת אשה וללמוד תורה ,דאפילו למכור

ונותנים בעבור זה לפעמים כ' זהובים

ס"ת שרי בכה"ג ,וא"כ אפשר להעמיד

לשנה ,דאי שרי להשכירו א"כ חזי לשכר

ולומר דהתם איירי באדם המשכיר את

שמביא לידי אכילה ,אלא פשיטא דשכירות

הס"ת ומשתמש במעות לדברים המותרים.

ליומא ממכר הוא ואסור חוץ מללמוד

ודחוק .שו"ר דכ"כ בספר בית אפרים לרבי

תורה ולישא אשה .עכ"ד .וכ"כ ראיה זו

נפתלי סופר בסוף חלק הדרושים

רבי נפתלי סופר בספרו בית אפרים

)בסוף

הלכה דף ג ע"ב ד"ה ועיין ביו"ד( שהביא ראיה

חלק הדרושים בחלק החקירות דף ג ע"ד( .ואולם
הרא"ש בפירושו על המשנה דחה פירוש
זה במשנה ,ע"ש דבריו ,ולפירושו אין
ראיה .וגם לפירוש זה אין ראיה דאסור
להשכיר מהא דאי שרי להשכירו א"כ חזי
לשכר שמביא לידי אכילה ,דיש לדחות
ולומר דכיון דאמרו חז"ל דמי שמוכר ס"ת
לא רואה סימן ברכה לעולם משכרו,
חוששים אנשים אף להשכיר ,ולהכי אמרינן
דבסתמא ס"ת לא חזי לשכר.

)בחלק

זו ודחאה כדברינו.
ג( וראיתי להרב תורת מרדכי בתשובה
)או"ח סימן מו( שהביא ראיה לאסור
מהגמרא בב"ב )דף קנא ע"א( ,דמספקינן אי
ס"ת בכלל נכסיו או לא .ואמרינן ,דלמא
כיון דאסור למוכרו לא הוה נכסיו ,וכתב
ע"ז ,דאי הוה שרי להשכיר ,אמאי לא
נחשב כנכסיה ,הא סו"ס יכול להרויח מזה,
ועל כרחך דדינו כמכירה שמותר להשכיר
רק לדברים המותרים .ושוב דחה דבריו,

ב( ודמות ראיה עלתה לפני מהאי דאיתא
בב"מ )דף כט ע"ב( ,אמר מר השואל

סימן כט( לא גרסו בגמרא 'או דלמא כיון

ס"ת מחבירו ה"ז לא ישאילנו לאחר.

דלא מזדבן דאסור לזבוני לאו נכסי' ,וכן

ואמרינן עלה בגמרא ,כאן שנה רבי אין

הוא

השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי
להשכיר .ע"כ .ומשמע דגם על השכרת
ס"ת קאי האי דין דאין השוכר רשאי
להשכיר .ואי איסורא איכא ,מפני מה לא
העירו על כך בגמרא שם .וכ"נ מדברי
הרמב"ם )הלכות שכירות פ"א ה"ד( שכתב
וז"ל ,אין השוכר רשאי להשכיר ,אפילו
השכירו ס"ת לא ישכירנו לאחר .ע"כ .ואי
איסורא איכא הול"ל כן ,דאטו ברשיעי
עסקינן שמשכירים ס"ת אע"פ שאסור?
וקושטא דמילתא דא"ז ראיה ,דהא אין
כשרוצה
להשכיר
איסור

דהרי"ף )דף ע ע"ב מדפי הרי"ף( והרא"ש

מבואר

ברשב"ם

דהספק

בגמרא

)פ"ט

דבתפילין אמרו בגמרא דנכלל בכלל נכסיו
כיון דהוה מלבוש ,אך הספק גבי ס"ת כיון
דלא הוה מלבוש אלא מצוה לא הוה בכלל
נכסיו .עכ"ד .וע"ע במג"א

)או"ח סימן קנג

ס"ק כב( ובמ"ש לבאר דבריו במחצית
השקל )שם ד"ה מותר למוכרו( .ועוד יד הדוחה
נטויה לומר ,דלעולם מותר להשכיר ס"ת,
אך כיון דהמוכר חושש כיון שלא רואה
סימן ברכה ,לכך לא מצוי להשכיר ולא
נחשב בכלל נכסיו .וי"ל .גם בספר יסודי
ישורון להגאון רבי גדליה פלדר מקנדה
)ח"ב עמוד קסב( הביא דו"ד בזה ושיש

אך טוב

קכח

לישראל

סימן יג

פוסקים שהחשיבוהו לס"ת כנכסיו ויש

במקום אחר )כלל צז סימן ג( שכתב ממש

פוסקים שלא .וע"ע בשו"ת שואל ונשאל

להיפך ,גבי מרי בתי לא מעכב למרי ארעא

)ח"ד חחו"מ סימן א אות יא( .מ"ש בזה .ומ"מ

)ב"מ דף קח ע"ב( ,ואביאו אי"ה בפ' המקבל.

גם הרב תורת מרדכי גופיה העלה להתיר

ולכן ראוי לדחות דברי הרא"ש נגד רוב

להשכיר את הס"ת.

המחברים שהרי הוא סותר בעצמו .ע"כ.

ד( ועלה במחשבה לפני דדין זה תלוי
בנידון אי שכירות ליומא ממכר הוה

וע"ע בשו"ת מהרש"ל )סימן מג( .וכדברי
התוספות בב"מ כ"כ התוס' בע"ז

)ב"מ דף נו ע"ב( ,דאי שכירות ליומא ממכר

ע"א ד"ה והשתא( .וכן האריך הש"ך בחו"מ

הוה כמכר ,וכמו שנאסר למכור כן יאסר

)סימן

אמרינן

להשכיר .אך אי נימא דשכירות ליומא לאו

שכירות ליומא ממכר רק גבי אונאה ולא

ממכר הוא יהא שרי להשכיר הס"ת,

בשאר מילי .וע"ע במ"ש הש"ך חו"מ סימן

דמכירה נאסרה ,ושכירות אינה מכירה.

קעה )ס"ק סא( ובסימן שיג )סוס"ק א( .וכ"כ

והנה בדין זה האריכו הפוסקים למעניתם,
והשתברו קולמסים רבים על זה.
ואמרתי אקום ואשנה פרק זה בעזרת השם.
ומצאנו בדין זה פלוגתא דרבוותא קמאי
ובתראי ,ובים של שלמה מסכת
בבא קמא )פרק י סימן כד( הביא שהרא"ש
בתשובה )כלל א סימן ב( כתב ,דאף בשכירות
שייך בו דינא דבר מיצרא ,דשכירות
ליומיה ממכר] .א.ה .וע"ע בט"ז

)בחו"מ

סימן שיח סעיף א( שכן כתב גם הרא"ש
בכתובות )פי"ב סי' ה( דשכירות ליומא ממכר
הוא .ע"ש[ .וכתב היש"ש שאין ראייתו
ראיה כלל ,דלא אמרינן שכירות ליומא
ממכר בפרק הזהב )ב"מ דף נו ע"ב( אלא

שלד

סק"ב(

הב"ש בדעת הרמ"א

ומסיק,

דלא

)דף טו

)אבה"ע סימן כח ס"ק מט(

דס"ל כהתוספות ,דשכירות לאו ממכר הוא.
וכ"כ המחצית השקל בדעת הרמ"א

)או"ח

סימן תרלז ס"ק ז ד"ה ומיהו( ,וכתב דהגהות
אשרי )בסוכה פ"ב סימן טז( חולק ,ע"ש
במג"א .ומנגד דעת המג"א

)או"ח סימן שצא

ס"ק ב( דשכירות ליומא ממכר הוא לכל
מילי .וע"ע שם במחצה"ש .וכ"ד הרב
מחנה אפרים

)הל' שכירות סי' ה ד"ה אבל(

שכתב ,דשכירות ליומא ממכר הוא לקנין
פירות וביתו קרינן ליה כל זמן שהוא
שכורה אצלו .ע"כ .וכן דעת המשנה ברורה
)סימן שפב ס"ק כט( .ע"ש דבריו .ומידי
פלוגתא לא יצאנו.

לענין אונאה ,אבל לא לשאר דברים .וכן

ה( ועתה יש לנו לברר מהי דעת מרן
השו"ע בזה ,והנה בבית יוסף )חו"מ

התוספות הביא הגאון מהרא"י בתרומת

סימן שיג סעיף ג( הביא למ"ש הרמב"ם

כתב

התוס'

לשם

)ד"ה והאי(.

ודברי

)בפ"ו

וכמו

מהלכות שכירות ה"ה( וז"ל ,הזבל שבחצר הרי

)ב"ק סימן

הוא של שוכר וכו' .במה דברים אמורים

לג( דלא אמרינן שכירות ליומא ממכר אלא

בשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר,

לענין הנאת תשמיש ,אבל לא שהגוף קנוי

אבל אם הבהמה של אחרים ,הזבל של בעל

לו .ועוד הלא מצאתי בתשובת הרא"ש

החצר ,שחצרו של אדם קונה לו שלא

הדשן

לפסק

הלכה

)סימן שיח(,

שכתבתי פ' שור שנגח את הפרה

אך טוב

לישראל

סימן יג

קכט

מדעתו אף על פי שהיא שכורה ביד

דע"ז )דף כ ע"ב( ,אי משכירין בתים לעכו"ם

אחרים .והקשה הב"י הא שכירות ליומא

בא"י כרבי יוסי דשרי ,ועל כרחך משום

ממכר הוא ,וא"כ כיצד המשכיר זוכה

דשכירות

הרמב"ם

בזבל? ולא תירץ מידי .ואפילו הכי פסק

)בהלכות עבודה זרה פרק י הלכה ג( ,ומרן

)חו"מ

השולחן ערוך )יו"ד סימן קנא סעיף ח( .וע"ש

סימן שיג סעיף ג( כתב ליישב ,ונ"ל דס"ל

בט"ז )סק"ו( .ודו"ק .שו"ר לרבי ניסים

כדברי הרמב"ם בשו"ע .ע"ש .והט"ז

אינו

כמכר.

וכ"פ

)דף נ"ו ע"ב ד"ה

אלגאזי בחיבורו לחם סתרים על מסכת ע"ז

והאי( דכתבו דשכירות לא קניא ,אלא

)שם( שכתב ,דמרבי יוסי איכא למיפשט

דלענין אונאה יש קרא יתירה דשכירות

דשכירות לאו מכירה היא .ודו"ק .וששתי.

ממכר הוא ,משו"ה גם כאן לא קניא

וע"ע בחשוקי חמד עמ"ס ע"ז

שכירות רק לענין הגוף שיהא נקנה ,אבל

משכירין להם בתים( .וי"ל ע"ד .אולם הסמ"ע

לא לשום דבר אחר עמו ,ועל כן לא קשה

בכמה מקומות כתב שדעת מרן השו"ע

)פ"ז משכירות

דשכירות ליומא ממכר הוא לכל מילי

ה"א( והטור )ריש סימן שטו( דשכירות ממכר

ומהם :חו"מ סימן רכז ס"ק נז ,רלה ס"ק

הוא ,דשם קאי על עיקר קנין עצמו .ע"כ.

כד ,רס ס"ק יג ,רסח ס"ק ט ,שיב ס"ק א,

הרי שלדעת הט"ז גם דעת הרמב"ם

ועוד .ע"ש .וכבר עמדו ע"ד השו"ע

כהתוס' .2ומיהו מקושית הב"י משמע

שלכאורה סתר משנתו וע"ע בשו"ת יורו

דהב"י גופיה ס"ל דשכירות ליומא ממכר

משפטיך ליעקב )סימן צד( ,מ"ש לבאר בזה

הוא .וממה שפסק בשו"ע כותיה דהרמב"ם

בדעת מרן השו"ע .ואכמ"ל.

אפשר דחזר בו מתמיהתו בב"י .וי"ל .וע"ע

ולמסקנא דדינא אי שכרות הוה קניין
ליומא או לא ,כתב בשו"ת ושב

מ"ש לבאר בדעת הרמב"ם .שו"ר בתשובת

הכהן )סימן מז( הו"ד בפתחי תשובה

עבודת הגרשוני )סימן קכא( הו"ד בפתחי

סימן ריא ס"ק א( ,דדעת רוב הפוסקים

תשובה )חו"מ סימן קלח ס"ק א( שכתב דרבו

דשכירות ליומא ממכר הוא לכל דבר .ע"כ.

הדעות דס"ל דלא אמרינן ממכר הוא אלא

ואולם הרב ברוך טעם בסוגיא דהמפקיד

לענין אונאה ולא לענין אחר ,וכן סתם

חמץ

השיטות

השו"ע בחו"מ )סימן שיג סעיף ג( .עכ"ד .הרי

דשכירות ליומא אינו ממכר .ואף לפי

דנקיט בדעת מרן השו"ע גופיה דדעתו דלא

המסקנא דלאו ממכר מ"מ יש להשוכר ג"כ

אמרינן כן אלא לענין אונאה .וכן נראה

בו קניין .דהא דאמרינן לאו ממכר אינו רק

ממה שנפסק להלכה בפלוגתא במתניתין

לאפוקי שלא נחשוב שהוא לשעתו של

sc) dxf dceara `xnba exn`y dnn d`xp

dplik`i `l i`n` ,`ipw zexiky c"q i`e ,dnexz
.k"r .`ipw `l zexiky ,n"y `l` ,`id dicic dxt
k"`e .(f dkld h wxt zenexz zeklda) m"anxd t"ke
.w"ece .xknk e`l zexikyy ezrc

להרמב"ם כהתוס' בב"מ

מידי ממה שכתבו הרמב"ם

בלחם משנה

ikde 2
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)ד"ה

והנה(

כתב,

דרוב

)שם ד"ה

)חו"מ

קל

אך טוב

לישראל

סימן יג

השוכר לבד .עכ"ד .ואכתי מידי פלוגתא לא

שכירותו ,כאילו היא שלו .ע"כ .הרי לנו

יצאנו ,ואפילו בדעת מרן השו"ע ,ומי יכול

דלכו"ע גם למ"ד דשכירות ליומא ממכר

להכריע בין הראמים .צא ולמד מ"ש בזה

הוה לא נחשב שקונה את גוף הדבר אלא

בשו"ת מהרש"ם )חלק ז סימן רה( בדין אי

לעניין שימושים לחודיה .וכן כתב לבאר

שכירות ליומא ממכר הוא ,מה לנו להאריך

בספר דרך המלך רפפורט על הרמב"ם

בדבר שנחלקו הראשונים ולא הכריעו.

)הלכות חמץ ומצה פרק ד הלכה ב( דהא דפליגי

וע"ע במ"ש הרב חיד"א במחזיק ברכה

אי שאלה או שכירות ליומא ממכר היא

)כרך ה מערכת

וקניא או לא קניא ,הענין הוא ,דמ"ד לא

)ח"ט

קניא סובר דבשאלה או שכירות לא חשיב

)או"ח סימן רמו ס"ק א( ,ובשד"ח

השין כלל פב עמוד  ,(321ובשו"ת יבי"א

שיש

חחו"מ סימן יא אות ב(.

לו

קנין

בהכלי

לתשמיש,

רק

שהתשמיש בלבד הוא שקונה ,ומשום הכי

ו( וקושטא
דשכירות מכירה ליומא וקניא ,היינו רק

אמרינן דלא קניא דהיינו דלא חשיב שיש לו

לענין שישתמש בו כל ימי שכירותו ,אבל

קנין בעצם הדבר להתשמיש רק בהתשמיש

גוף הדבר אינו קנוי כלל .וכ"כ בנימוקי יוסף

לבד ,ומאן דסבר קניא סובר דחשוב שיש לו

בבא מציעא )דף לב ע"א( ,ומוסיף דמשום הכי

קנין בהכלי לתשמיש .עכ"ד .ושנה דבריו גם

אסרינן להשכיר בית דירה לעובד כוכבים

כן בהלכות אישות )פרק ה הלכה יח( .ע"ש.

)עיין בע"ז דף כא ע"א( דכיון דגוף הבית של

ולפי דברי הנמק"י הנ"ל כתב הרב לחם
משנה )בהלכות שכירות פרק ז הלכה א(

תועבה אל ביתך" )דברים ז ,כו( .ע"כ .וכ"נ

והו"ד בביאור הגר"א

דעת הרשב"א בב"מ )דף נו ע"ב ד"ה הא דבעי(,

לתרץ קושית הב"י על הרמב"ם שהקשה

שכתב וז"ל ,וא"ת היכי אמרינן הכא

)סי' שיג ס"ג( כיצד פסק שהמשכיר זוכה

)דף

בזבל הא שכירות ליומא ממכר הוא? ויש

טו ע"א( אסיקנא דשכירות לא קניא ,י"ל

לומר דעל אף דשכירות קניין ליומיה לא

דביתו וקנין כספו לא מקרי ,אבל מ"מ קנויה

נחשב שגוף החצר של השוכר ,ולהכי לא

היא לו להשתמש בה כל ימי שכירותה.

זוכה בגללים ,אלא הם של המשכיר ,דגוף

ע"כ .הרי שלא נחשב לשלו אלא לעניין

החצר אכתי נשארה בידי המשכיר .וכ"כ

דמילתא

דגם

אי

אמרינן

ישראל הוא שפיר קרינא ביה "ולא תביא

דשכירות ליומא ממכר הוא ,והא בע"ז

שימושים .3וכ"כ הריטב"א בע"ז

)דף טו

)חו"מ סימן שטו סק"ג(

לדינא בשו"ת שואל ומשיב

)מהדורה קמא

ע"א( ,דהא דאמרינן הכא דשכירות לא קניא,

חלק ג סימן קכח( דבאמת אנן קי"ל דשכירות

אף על גב דבב"מ )דף נו ע"ב( אמרינן שכירות

ליומא ממכר הוא רק לענין תשמיש לבד,

ליומא ממכר הוא ,התם מילתא בעלמא קא

והריב"ש) 4עיין סימן שנה(.

וכמ"ש הנמוק"י

אמרינן ,לומר שהיא קנויה לשוכר כל ימי
,(gr oniq b"g) daeyza `"ayxd y"nn oiirl yie 3
el exkenk ded zexikyd onf yxtny lky
rnyne ,(aiy oniq seq) i"aa c"ade .k"r .`edd onfl

ok mipcy ezpeky xyt`e .onfl xknk iepw sebd mbc
.zexikyd onf rvn`a e`ivedl leki `lc oiiprl wx
onxqe `"xbdl zexrd uaewa r"r y"aixd zrca 4
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ע"כ] .וגם על מה שציינו לדברי המהרי"ט

דשכירות ליומא ממכר הוה ,כיון שאין זה

סימן ל דסובר דשכירות ליומא ממכר הוה,

נחשב כשלו לגמרי והוה כשלו רק לזכות

כתב הרב שואל ומשיב )שם ד"ה שלום(,

השימוש

בספר

הגיעני שו"ת מוהרי"ט ובדקתי בו ,ובסימן

התרומה )סימן קלט ד"ה אין( ,דאף דשכירות

ל כתב ,שכירות ליומא ממכר הוא דשוויא

כמכר מ"מ אינו קרויה בהמתו וביתו של

בעלי התקנה .הרי לא כתב דממכר הוא ,רק

שוכר כי אם של משכיר .ע"כ .וכן אין

דבעלי התקנה שויא כמכירה עיין שם .ע"כ.

השוכר נחשב כמוחזק ,וכמ"ש המהר"ם

ודון מיניה לשאר רבוותא[ .וכ"ד הרב צמח

פדואה בתשובותיו )סימן לט( וז"ל ,הרבה

צדק מליובאוויטש )חו"מ סימן מה( ,והביא

פעמים הזכיר מעלתך ששכירות ליומא

דכדברי הנמ"י כ"כ בשטמ"ק שם וז''ל,

ממכר הוא ,ומה ענינו לכאן ,ומי לא יודע

והא דאמרי' פ''ק דע''ז כו' ככתוב בתוס'

שבפרק הזהב איתא כך לענין אונאה וכו',

היינו לענין דאינו קרוי ביתו של שוכר

ונקוט כלל זה בידך שכירות מכר הוא

וקנין כספו ,אבל מ''מ קניא להשתמש בה

ליומא מה שהוא ודאי שלו ,אבל לא

כל ימי השכירות .עכ''ל .ודרך זו יש לכוון

שיהיה בעל קרקע לענין ספק שיהא

בתוספות ,והעיקר דשכירות ליומא ממכר

מוחזק .ע"כ .5ועיין להגאון מליסא בספר

הוה לענין שימושים ,והשיג על דברי

מקור חיים )סימן תמ ס"ק ה( שכתב ,שאף

הש"ך דס"ל שלא נאמר ד"ז אלא לגבי

דשכירות ליומא ממכר הוא ,היינו דהוי

הונאה ,וכתב שאין ראיה מדברי התרומת

כקנין פירות בעלמא ,אבל לא אלים

הדשן דס"ל דשכירות ליומא ממכר ,וגם

להפקיע קנין הגוף של המשכיר .ע"ש.

הראיה מתשובת המהרש"ל )סימן מג( כתב
לדחות .ע"ש .ועיין במה שפלפל בזה
בקובץ הערות להגר"א וסרמן זצ"ל

)סימן נג

אות ה( .ואכמ"ל .ובעיקר הקושיא ע"ד
הרמב"ם בדין שפסק דהזבל שבחצר שייך
למשכיר ,עיין בשו"ת דברי חיים מצאנז
)חו"מ ח"א סימן לד ד"ה ויש לתרץ דהנה חצר(,
מ"ש לבאר בזה .ודו"ק.

בלבד.

וכ"כ

להדיא

וא"כ אכתי מישך שייך עדין המשכיר
בס"ת ,ולא יצא מרשותו לגמרי ,ולכן אין
לאסור להשכיר את הס"ת ,דלא אסרו חז"ל
אלא שמסתלק לגמרי מהבעלות ,ומוכר
ומראה

שלא

חפץ

במצוה

זו.

שבהגהות אשר"י פרק קמא דע"ז

והגם
)סוף סי'

כב( כתב ,דנכרי שהשכיר בהמה לישראל
מצווה

על

שביתתה,

דשכירות

קניא

ז( ומעתה יש לומר בנ"ד דלא מבעיא
למ"ד דשכירות ליומא לאו ממכר הוה

קמא דעירובין )דף לט ע"ד( ,א"ז אלא

דשרי להשכיר את הס"ת ,אלא גם למ"ד

לחומרא במידי דאורייתא ,אך אין החפץ

.(d ze` bp oniq) l"vf
oeik ixy didi z"qa `zpkyn mb df mrhne 5
b"r`c ,ezeyxn `vei `l izk`y

לחומרא .וכ"כ הגהות מרדכי סוף פרק

oniq) n"eg r"eya oiir ezeyxn `vei `l epkynnc

zaeyz myn y"n d"bda `"nxd ixaca (f sirq grx
.r"lie .w"ece .(gvw oniq b"g) `"ayxd

קלב
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יוצא לגמרי מרשות המשכיר .וע"ע במה

ובדיניהם שכירות ליומא ממכר ,שוב הוא

שכתב האליה רבה )סימן רמו אות יב(,

ממכר גם לדידן .ע"ש .ועל פי זה כתב

ובמ"ש הרב שד"ח כרך ה

)מערכת השי"ן כלל

ק אות יב( .שו"ר שכ"כ בשו"ת חינא דחיי

בספר נחל אשכול

)סוף הל' מזוזה אות ח(

דלדברי הרא"ש ,השוכר בית בזמן הזה

)חאו"ח

תיכף ומיד כשבא לדור בו יעשה מזוזה

סימן מו( ,דלאחר שתלה דין זה במחלוקת

ויברך עליה .ע"ש .וא"כ כיום שייפו את כח

אי שכירות קנין ליומיה או לא כתב ,דאף

השוכר ומחשבינן ליה כמכר בזמן שכירותו

אם לא נחלק בין שכירות למכר ,מ"מ לא

לגמרי ,אפשר דלכו"ע שכירות כמכר ויהיה

חשיב מכירה רק לענין פירות ולא לענין

אסור להשכיר הס"ת .ועיין בשו"ת בצל

הגוף ,דהגוף נשאר אצלו ,ואך שהוא

החכמה )ח"ד סימן עח אות ו( מ"ש בדין זה.

לרבי ישראל אברהם קליגר זצ"ל

משכיר להשתמש בה ,ובודאי שרי .עכ"ד.
ומכאן תשובה מוצאת למ"ש בשו"ת דבר
אליהו לרמן )סימן צו( ,לאסור להשכיר ס"ת
משום

דשכירות

קנין

ליומיה

ושכ"ד

הרמב"ם .דזה אינו ,דמלבד מ"ש לעיל דגם
בדעת הרמב"ם לא ברירא מילתא ,הלא גם
אי שכירות קניין ליומיה לא הוה שלו
לגמרי וכאמור.

ועוד יש להעיר בזה ,ע"פ מה שהעלה
הט"ז )חו"מ סימן קמב( דגם להסוברים
דשכירות ליומא לאו ממכר הוא ,מ"מ אם
השכירות

לעולם

לכו"ע

הוא.

ממכר

ובשו"ת מהרש"ם )חלק ג סימן רצא( ביאר
הטעם לפי מ"ש המל"מ )פ"ד ממלוה ה"ד(,
דגם למ"ד קנין פירות לאו כקנין הגוף,
מ"מ קנין פירות עולמית לכ"ע כקניין הגוף

]ואמנם מ"ש הרב חינא דחיי ראיה להתיר
מהאי דאיתא בגמרא בכתובות

שלמה )ח"ב סי' צט( ,דכל הפוסקים מודים

)דף נ ע"א( על הכתוב "הון ועושר ביתו

בזה .עכ"ד .ולפי זה נפיק דלכל הפחות יש

וצדקתו עומדת לעד" )תהילים קיב ,ג( ,זה

להזהר שלא ישכירו הספר תורה לעולם,

הכותב תנ"ך ומשאילם לאחרים ,ושאלה

דבזה נחשב כמוכרו ,ולא הותר אלא לג'

נמי מתנה ליומיה היא ומ"מ אמרינן דמותר

דברים .ועיין בשו"ת בצל החכמה

לו להשאיל ,וכן יהא מותר לו להשכיר.
עכ"ד .ואחר המחי"ר יד הדוחה נטויה
לומר ,דדוקא שאילה שרי ,כיון שאין סוחר
בזה ומשאיל לצורך מצוה ,אך כשעושה בו
מסחר להרויח ממון אסור .ולקמן אבאר
עיקר סברא זו בעזר ה'[.

דמי .וכ"ה בשו"ת פני יהושע להמגיני

)חלק ד

סימן עח אות ב(.
עוד יש לומר שגם לדעת התוס' דשכירות
ליומיה לאו ממכר הוא יהיה אסור
להשכיר לס"ת ,דהא כבר כתב הב"ח

)חו"מ

סימן שיג( ,דשכירות קניא מדרבנן אף לדעת
התוס' .ושנה דבריו בשו"ת הב"ח הישנות

ח( ואולם יש לפקפק בכל זה מכמה טעמי
תריצי .חדא ע"פ מה שמבואר ברא"ש

ולא ידעתי מנ"ל .ובספר דברי ירמיהו על

בע"ז )פ"א סוס"י כב( ,דנהי דלדידן שכירות

הרמב"ם )הלכות סת"ם פרק ה הלכה י( הביא

לא קניא ,כיון שיד עכו"ם תקיפה עלינו

מקור לדברי הב"ח .ע"ש .ובקצות החושן

)סי' יח( .ע"ש .וכתב ע"ז בש"ך

)שם ס"ק א(
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)סימן שיא סוסק"א( כתב ,דאף על גב דדעת

ממנה ,ואם מותר למכרו כל שכן להשכירו.

כמה פוסקים דלא אמרינן שכירות ליומא

עכ"ל .ומסיק דאין נראה להחמיר בס"ת

)תוס' שם ד"ה והאי ועיין

דהיינו

ממכר אלא באונאה

מלהשכירה

ולהשכינה,

משום

ש"ך סימן שיג סק"א( ,אבל עכ"פ קניא ליה

מכירה כדאמרינן שכירות ביומיה ממכר

לשכירות .וזה ברור .ע"כ .ואפשר לפרש

הוא ,ומשכנתא דשכונה גביה ,ודמי נמי

דס"ל כהב"ח דמ"מ קניין דרבנן נמי איכא.

קצת למכירה ,ואי במכירה מותר ,כ"ש

)דיני שבת סימן ג ד"ה

לשכירות ומשכון ,והוא ק"ו שאין עליו

ולפ"ז( .ומעתה בנ"ד גם אי נימא דשכירות

תשובה.

להשכיר

ליומא לאו מכר הוא ,מ"מ כיון שיש בו

ולמשכן לס"ת של יחיד כשעשאו לקרות

קניין לכל הפחות מדרבנן ,נחשב כמכר,

ברבים ,לפי שסובר דגם מכירה אסורה,

ולכוליה עלמא יהיה אסור.

ומילתא דפשיטא טובא דלדברי המתיר

סוף דבר דהצדדים נוטים לכאן ולכאן,
והוה ספק באיסור דרבנן ובמחלוקת

במכירה כל שכן דשרי בהנך גווני .ונראה

וי"ל .וע"ע באמרי בינה

הפוסקים דאזלינן לקולא.

ונראה

דמי

שאסר

דלית דחש לה .עכת"ד.
י( וראיתי בשו"ת גורן דוד )חאו"ח סימן י(,
דאזיל כל בתר איפכא וכתב ,דממה

ט( ואולם מצאתי שלגבי השכרת ספר
תורה של יחיד הביא בבית יוסף )אורח

שמצאנו )או"ח סימן קנג( שהביא הב"י לדברי

)הל'

האורחות חיים הנ"ל דבס"ת של יחיד

)מהדו'

שעשה לעצמו למוכרו מותר ולמשכנו

חפוטא מגילה עמ' קלו( וזה לשונו ,יחיד

ולהשכירו אסור ,הרי שמצאנו ששכירות

שעשה ס"ת לעצמו או קנאו ,מותר למכרו

חמורה יותר ממכירה .וטעמא דמילתא

ולעשות מדמיו כל מה שירצה ,ואם עשאו

דהנה קיי"ל דשכירות לא קניא ,עיין בע"ז

לקרות ברבים דינו כשל רבים ,ואפילו

)דף טו ע"א( ובמג"א )סימן רמו סק"ח( ,מ"מ

עשאו לעצמו ,לאוגורי ולמשכוני אסור,

לאותו הזמן שהוא נשכר אין הבעלים

ולאושולי מותר אפילו משל רבים ליחיד,

הראשונים יכולים להקדישו ,וכן מבואר

והוא הדין לספרים של יחיד שמותר למכרן

בתוספות בכתובות )דף נט ע"ב ד"ה שדה(.

ולעשות מדמיהן כל מה שירצה .עכ"ל.

ע"ש .וא"כ תינח מכר דאזלה המצוה

חיים סימן קנג( שכתב הארחות חיים
ביהכ"נ אות כד( בשם בעל ההשלמה

הראשונה

מבעלים

הראשונים

ונכנסה

והגאון יעב"ץ במור וקציעה
תמה ע"ד וכתב וז"ל ,יחיד שעשה

לבעלים שניים ונעשתה מצות קניין ס"ת

ס"ת כו' ואפילו עשאו לעצמו לאוגורי

באחר ,ובכל מקום שהוא הס"ת בקדושתו,

ולמשכוני אסור .עכ"ל .נפלאתי מאד על

אבל באגורי ומשכוני שאין לשוכר או

לשון זה ,שאם אמרו כן אצל בית הכנסת

למשכיר קנין שלם נתבטלה המצוה ,ולכן

שאסור להשכירה ולהורידה מקדושתה,

מותר למוכרו ואסור למשכנו .א"נ יש לומר

דבמאי תפקע קדושתה ,אבל גבי ס"ת מאי

טעם נוסף בזה ,דבשלמא מכירה גמורה לא

אכפת לן בהכי ,אטו משו"ה פקעה קדושה

נעשית אלא פעם אחת ואין בזה בזיון כל

)סימן קנג(

קלד

אך טוב

לישראל

סימן יג

כך ,משא"כ משכון ושכירות שבכל יום

ובשכירות פעם אחת .והגם דאפשר לדחות

יוכל לעשות כך ונראה כקונה ס"ת לסחור

ולומר דאזלינן בתר רובא ורובא דאינשי

בו ,ולכן אין בידי להתיר להשכיר ס"ת של

מוכרים פעם אחת ומשכירים כמה פעמים,

יחיד וכ"ש של רבים .וביחוד שנראה שגם

מ"מ אי נימא דשכירות לאו כמכר ,נמצא

הרמ"א )או"ח סימן קנג סעיף יא( שכתב

דשכירות כשאלה ,ומה שנותן לו מעות לא

שמותר רק להשאיל ס"ת אפילו משל רבים

מעלה ולא מוריד .וי"ל.

לשל יחיד ולא כתב דמותר לאגורי .עכ"ד.
וכדבריו ממש כתב בשו"ת תורת מרדכי
לרבי מרדכי רבינוביץ זצ"ל

)חאו"ח סימן מו

אות א( .ע"ש.

גם מה שהביא ראיה מדברי הרמ"א שכתב
שמותר רק להשאיל ס"ת אפילו משל
רבים לשל יחיד ולא כתב דמותר לאגורי,
ומשמע דלאגורי אסור ,יד הדוחה נטויה

ויש להעיר ע"ד ,דבמה שביאר הטעם
דשכירות חמורה ממכר דבשכירות

להשאיל ס"ת אפילו משל רבים ליחיד,

שאין לשוכר קנין שלם נתבטלה המצוה,

להשמיענו ,דדוקא השאלה מרבים ליחיד

דאמאי נתבטלה המצוה ,הא כבר כתב

שרי ,אך להשכיר מרבים ליחיד אסור,

)סימן תמ

דמוריד מקדושתו ועושה כן בשביל הרוחת

ס"ק ה( ,דאף דשכירות ליומא ממכר הוא,

המעות ולא לשם מצוה .ולעולם להשכיר

הגאון מליסא בספר מקור חיים

לומר

דהטעם

שכתב

הרמ"א

דמותר

היינו דהוי כקנין פירות בעלמא ,אבל לא

לרבים שרי ,דאין בזה הורדה מהקדושה.

אלים להפקיע קנין הגוף של המשכיר.

]והגם שלעיל הזכרנו דאי שכירות לאו

והבאנו דבריו לעיל הבט ימין וראה .וא"כ

כמכר נמצא ששכירות כשאלה ,ומה שנותן

הוה כשותפים ,ולמשכיר כיון שלא פקע

לו המעות לא מעלה ולא מוריד ,נראה

קנין הגוף שלו מהס"ת לא התבטלה מצותו

שכשניכרת

וכגון

בכך ואין בזה שום ביזוי .וכ"ד הגאון

שמשכיר ס"ת של רבים ליחיד ,יהיה אסור,

יעב"ץ ,דלא שמיע ליה כלומר לא סבירא

הספר

ליה האי סברא ששכירות תהיה יותר
חמורה ממכירה ,וכתב דלית דחש להא
לאסור השכרת ס"ת של יחיד.

דניכר

ההורדה

הדבר

שמוריד

בקדושה
מקדושת

בשביל ממון .ודו"ק[
ובטעם הדבר דבשאלה מרבים ליחיד שרי
ולא חיישינן להורדה בקדושה,

ועל סברתו השניה של הרב גורן דוד
שכתב דשכירות הוי זילותא טפי כיון

מסחר אין בזה זילותא .והגם שלדעת

שבכל יום יכול לעשות כן ,אחר המחי"ר

הנתיבות )סימן עב ס"ק יז( ,הוה מצוה רק

יש לדחות ,דגם במכר אם קונה ס"ת של

ברגע שהשאיל אך אחר כך אין לו מצוה,

יחיד ומיד מוכרו נמי נראה שקנה כדי

וא"כ יוצא שרגע לאחר שהשאיל איכא

לסחור בו ולא פלגינן ביה .וגם מכירה

זילותא שהוריד מקדושת הספר מרבים

אפשר למכור לזמן ,וכן להשכיר אפשר

ליחיד וליכא מצוה ,הא כבר עמד ע"ד

לעולם ,וא"כ שייך במכירה כמה פעמים,

הגאון רבי נתן נטע לאנדא בשו"ת כנף

דכיון שעושה כן לצורך מצוה ולא לצורך

קלה

לישראל
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סימן יג

 וכמבואר בשו"ת יביע אומר,(ע"ב

רננה )חאו"ח סימן יב( בתשובה להגאון בעל

 וא"כ כלפי מה. ע"ש.(חיו"ד סימן יח אות א

 וכתב שהשאלה מתחדשת,הבית אפרים

שנזדמנה לו מצוה עכשיו ליתן את הס"ת

. וממילא יש לו מצוה בכל עת,בכל עת

 הוה כדין זריזין,ליחיד שילמד ויקרא בו

 מה גם דסו"ס כיון דלמצוה מתכוון.ע"ש

.המקדימין למצות ואין מעבירין על המצות

באותו הרגע אין לחוש למה שיהיה אחר

 ומעתה אין לנו הכרח בדברי.6ודו"ק

()דף סד ע"ב

)ח"ב

 וכבר אמרו חז"ל בפסחים,כך

. וכאמור,הרמ"א שאסר להשכיר ס"ת

 ואין,דמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

יא( וראיתי ללהקת פוסקים שהעלו להתיר
 ומהם בספר החיים להגר"ח,בזה

 והיינו בין מצוה,מעבירין על המצוות

פלאג'י )סימן ו אות ח( שכתב בפשיטות

 וביחוד שפעמים.רבתא או מצוה זוטא

 ואדרבא כתב שיש,להתיר להשכיר ס"ת

והיחיד יקרא בזה יותר מהרבים וכגון בבתי

 ולא זכר ש'ר שם כלל מאיסור.בזה מצוה

 ונמצא שכל,כנסיות שיש בהם עשרות ס"ת

.מכירת ס"ת אם יש חשש זה כשמשכיר

מה שמוריד מקדושת הס"ת הוא רק מעניין

 וכ"נ.ומשמע דפשיט"ל דאיסורא ליכא

 וכמו שמצאנו שדין,ברוב עם הדרת מלך

מדברי רבי אברהם אדאדי בספרו השומר

זריזין מקדימין למצות עדיף על דין דברוב

 ועיין במשנ"ב. ע"ש.(אמת )סימן ב אות לה

)דף לב

xeknl inp xeq` didi ok m` cigil miax ly zqpkd
mnrh eyxite ,dphw xirl dlecb xirn zqpkd zia
`ki` inp `peeb i`d ik ,yginl `ki` i`c `xnba
,`"ahixd yxite .jln zxcd mr axa meyn ,yginl
`ki` inp `peeb i`d ik yginl `ki` i` opaxe
yi ceak xzeiy ,jln zxcd mr aexa meyn ,yginl
xninl jl zi`c `l` ,lecb ldwdyk el` mixacl
`id `aiyg `l `xwirnc dyecw ea oibdepc oeikc
ixd .k"r .cigil miaxn oicd `ed okc oeike ,dcxed
dyecwa micixeny dnl yegl oi` `zlinc `pwqnlc
r"re .dyecw dze` ea mibdepy lk mr aexa cvn
megp axd c"r y"nae (dn 'iq `"g) m"yxdn oe`bdl
extqa (l"vf oiaiyhn oe`bd ly eig`) l"vf cltpcie
xacd ielzc (`i ze` dt oniq ` wlg) megp oefg
olic q"y 'ibeq itle ,ilaal inlyexid oia `zbelta
n"y daxc` k"` ,dinza n"xl eaiyd minkgc
m` mle`e] .c"kr .dcxed `kil dphwl dlecb xirnc
heyiwk wx `l` z"qa `exwl oeekzn cigid oi`
ea eynzyd miaxde ,gixae bxeq ixeg`n `nlra
dcxed dedc i`cea `peb i`dka ,dxezd z`ixwl
.[cigil epzil oi`e dyecwdn

`wecc xyt`c ,oiirl yi ef `xaq xwira dpde 6
devn dze` z` miiwl ecia yiy `kid
sicrc ,miyp` ieaixa dxg`le akrzdl e` ,mcwen
lr sicr zevnl oinicwn oifixf oicc meyn dnicwdl
r"re (a"r al sc) d"xa `xnba x`eank mr aexa oic
`kd j` .(` ze` gi oniq c"eig a"g) xne` riai z"eya
devnd dze` ded `l ,cigil z"qd z` li`yny dna
ozil zxg` devn zeyrl micwny ,zxg` devn `l`
b"dkae ,mr aexac devnd meiw z` rpene cigil
o` opixn` i` ielz df oecipy d`xpe .ixyc l"pn
jk xg` xiari m`e ,dlw devna zevnd lr oixiarn
ick opaxcn devn lr xiariy oebke ,dlecb devn
f"acxdl epi`x xake .`zixe`cn devn miiwl
wqty ,(bi oniq c"ga r"re .ftw oniq `"g) daeyza
e` dlw devna elit` zeevnd lr xiardl oi`c
devn jk xg` ciqti jk ici lry elit`e ,opaxc
eixac lr ecnr xake .`ziixe`cn e` dlecb
di`x `iadl yi n"ne .sq`d zr `l miyxtnd
oicl yegl oi`c (a cenr fk sc) dlibna `xnbdn
mb dxez xtqd ly dyecwd zx`yp m` mr aexac
zia xeknl xeq` m`c n"xl opax y"nn ,cigid lv`

 ומה לי מצוה,גדולה ובין מצוה קטנה

 כדמוכח בגמרא בראש השנה,עם

קלו

אך טוב
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או"ח )סימן קנג סעיף יא ס"ק עד( מ"ש משם

כ( ,וממילא יכולים לקצוב דמי השכירות

העולת תמיד )ס"ק לב( .וכ"כ להדיא בשו"ת

שלא יצטרכו לשום דמי הקלקול .ע"כ .וכן

אבני צדק לרבי יקותיאל יהודה טיטלבויים

כתבו להתיר בשו"ת חינא דחיי

אב"ד סיגוט )ח"ב חיו"ד סימן קיח( בתשובה

מו( ,ובשו"ת תורת מרדכי )חאו"ח סימן מו(,

ששלח לגאון בעל הבית אפרים שהסתפק

והביא שגם הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ

בזה ,דמותר להשכיר את הס"ת דשכירות

תאומים בקובץ כנסת הגדולה

לא קניא ודמיו חולין ,ופוק חזי מאי עמא

לימד זכות עליהם ,דכיון שמשכירים לאלו

דבר ,הלא המנהג בכל ערי ישראל שבכל

שאין להם ס"ת לקרוא הוה כמוכר ס"ת

שנה משכירין הגבאין דבית הכנסת ובית

לצורך לימוד תורה] .וכמו שכתב בשו"ת

המדרש ס"ת לקרות בהן בבתים מיוחדים,

שואל ונשאל

והמשכירין עושין בהן צורכיהן לשכירות

להוכיח ,שלא רק בשביל לימוד התורה

החזן או השמש וכדומה .וכן יחידים

שלו מותר לו למכור ס"ת שלו ,אלא גם

)חאו"ח סימן

)ח"ב עמוד לב(

)ח"ד חחו"מ סימן א אות יא(

משכירין ספריהן לכפרים הצריכים לזה,

בשביל לימוד תורה של אחרים[ .וכ"כ

ואין פוצה פה ומצפצף .וגם כיון שכבר

בספר בתוך הגולה לר' אליעזר מישל אב"ד

נהגו בכך הו"ל כאילו התנו מתחילה,

טורקא )דף מג ע"ב( ,דהמנהג פשוט להקל,

וכאלו קנו אדעתא דהכי להשכירו .והמעות

ואין לגבב חומרות חדשות בזה .וכן נקט

חולין לכל צורכו כיון שעודנו הס"ת בשויו

בפשיטות להתיר רבי אברהם משכיל לאיתן

וקדושתו אינו חל על המעות שום קדושה

זצ"ל בספרו נחל איתן על הרמב"ם

דאינו אלא הנאה בעלמא ,ואין בזה הנאה,

תפילין פ"י ה"ב( .והגאון האדר"ת ,הו"ד

וס"ת אינו אוסר בהנאה שיהיה תופס את

באוצר כתבי האדר"ת

דמיו .וכן המנהג .עכ"ד] .ושם העיר עוד

שלום הר מוריה אזני ירושלים עמוד קצג סימן יג(

על מ"ש הרב בית אפרים ראיה מדברי

צידד היתרים שונים בזה] .ובספר הזכרון

הר"ב מהמשנה בביכורים הנ"ל ,ודחה

יד שלמה )סימן ב עמוד ל( הביאו גם כן

דבריו[ .ופסק כדבריו בשו"ת חיי נפש

לתשובת הגאון האדר"ת זצ"ל שציין שכתב

להגאון רבי ישראל אריה זלמנוביץ אב"ד

תשובה ארוכה להמליץ בעד הנוהגים היתר
משכיר,

)הוצאת מכון אהבת

עכו )ח"ו חיו"ד סימן קסא( .וכן דעת הגאון

להשכיר

רבי נתן נטע לאנדא בשו"ת כנף רננה

ומשתמש

)חאו"ח סימן יב( בתשובה להגאון בעל הבית

ותיקונם דשרי ,וכמ"ש בדעת תורה להגאון

אפרים שכתב ,דהמנהג להשכיר ס"ת ויש

מהרש"ם )או"ח סימן קנג סעיף י(.

להם על מי לסמוך ,דהמג"א מתיר בדליכא

קנצי למילין אשים :מותר להשכיר ספר
תורה לבתי כנסת אחרים כדי

)או"ח סימן קנג אות

שיקראו בו ,ואדרבא זה עדיפא ממה

ט( שמחמיר ,יש דרך היתר בשכירות ,כיון

שישאר הס"ת ככלי אין חפץ בו חס ושלום.

שהספרים מתקלקלים ,ודמי הפחת מותר

ובשכר המעות ישתמשו לכל צורכי בית

)חו"מ סימן רצב סעיף

הכנסת .וצי"מ וימ"נ אמן .והנלע"ד כתבתי.

הורדה בקדושה )עיין במג"א סימן קנג ס"ק כז(,
ובאמת גם לדעת הב"ח

לקחת כמבואר בשו"ע

ס"ת[.

)הלכות

במעות

וכ"ש
לצורך

שאם

הגהת

ס"ת

אך טוב
יום שישי יד מנ"א תשפ"א

סימן יד
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בעניין חיוב הפרשת חלה בלחם ועוגות הנמכרים לגוים בלבד
נכרי שנתן לישראל עיסה  /עיסת ארנונא  /חיוב העיסה משעת גלגולה  /המגלגל
חלה ע"ד להקדישה  /עשה עיסה לעצמו להביאה למקדש הטעמים שפטור מחלה /
מחלוקת האחרונים בנידון דידן

שאלה

לכבוד ה"ה יצחק פרץ נר"ו ,לא ידעתי איך אכנהו בתוארו ובשבחו ,ויהיה
ברוך ממקום שבתו מכסיקו יע"א.
השלום והברכה!
אמש הגיעני שאלתו ,אודות יהודי שיש לו חנות לממכר לחמים ועוגות,
והקונים שם הנה הינם אך ורק גוים ,האם חייב להפריש חלה ,ואם צריך
לברך עליה? ויען שהזכיר ששאלה זו דחופה ]ולא ידעתי למה מביא
ממרחק לחמו להגיע אלי ,בעוד שגם במכון שבתו יש מורי הוראה
היושבים על מדין[ פיניתי העת לכתוב תשובה מאהבה לכבודו ,ויהי רצון
שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן.

תשובה

א( במתניתין דחלה )פרק ג משנה ה( איתא,
נכרי שנתן לישראל לעשות לו עיסה

ב( והנה בירושלמי פריך עלה ,ומה בינה
לעיסת ארנונא שחייבת בחלה? ומשני,

פטורה מן החלה .ומשמע שרק משום

תמן ברשות ישראל היא ,שמא ימלך הגוי

שהיא של נכרי פטורה מן החלה ,ואילו

שלא ליטלה ,ברם הכא לדעתו היא תלויה.

היה של ישראל ,אע"פ שנעשית לצורך

וביאורו ,דכל היכא שיכול לאכול הלחם

נכרי חייבת .וכ"כ הרב משנה ראשונה

בעצמו ואין הכרח שיתנו לגוי ,חייב

בפירושו הכא )חלה פ"ג מ"ה( ,דישראל

בהפרשת חלה .וכדברים האלה מבואר

העושה משלו לצורך גוי ונמלך שלא ליתנה

בספר חלת לחם

לגוי ואכלה בעצמו חייבת העיסה בהפרשת

שכתב ,דכל היכא שהיא כולה ברשות

חלה ,אע"ג דהיה דעתו בדעת גלגול ליתנה

ישראל ואי בעי אוכלה בעצמו פשיטא

לגוי .עכ"ד .וכ"כ בשו"ת מנחת יחיאל

דחייבת .ומזה יש ללמוד ג"כ בזמן הזה

לגאון רבי אלטר יחיאל נבנצל אב"ד

שהישראלים מקבלים על עצמם לתת לחם

סטניסלב )ח"ג סימן יא( להוכיח כן ,שיש

לפני אנשי החיל ,מחויבים להפריש חלה,

חיוב הפרשה לעיסה זו.

שהרי כולו תלוי בדעתם ,ואי בעי יאכלו

)סימן ח בשירי ברכה ס"ק ב(

אך טוב
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את זה ויאפו לחם אחר לפני אנשי החיל.

ולא נפטרת מחלה .ושמא יש לדמותה

וכל שכן שגם ביניהם יש כמה יהודים.

לעושה עיסה להקדישה דלאו לאוכלא

)סימן ט סעיף ב(

עביד ותיפטר .עכ"ד .ונשאר בספיקו .ועיין

וכתב ,שישראלים האופים לחם לפני חיל

בספר זהב התרומה להגרמ"ז אתן נר"ו

אלא

עמ"ס חלה )פ"א משנה ו סוף אות ג( מ"ש

שנוטלים דמים קצובים בעד כל לחם כמו

להעיר ולתמוה ע"ד מהר"ח או"ז .ובספר

ישראל

לחם ביכורים להרה"ג רבי דוד גדעון

עכ"ד .ושנה דבריו עוד שם
המלך,
שנהוג

אם

הקמח

בזמננו,

של

הו"ל

ישראל,

כנחתום

שעושה למכור בשוק לנוכרים ,וחייב

קרוזון נר"ו

להפריש חלה בברכה .אמנם אם הקמח של
המלך וישראל אופהו ,הו"ל כפועל בעלמא
ופטור .עכ"ד.

)הלכות חלה סימן של סעיף א

עמוד קא(.
ד( והנה
להקדישה ,איתא במשנה בחלה )פ"א
בענין

חלה

המגלגל

ע"ד

והדברים מסתברים בטעמם ,דהרי חיוב
הפרשת חלה הוא משעת גלגול

פטור ,למכור בשוק חייב .וביאר הר"ש

העיסה ,ומכיון שנתגלגלה העיסה ביד

משאנץ ,דאפילו לא קדשי כלל פטורים,

יהודי תו לא פקע חיוב חלה ממנה גם

הואיל וגלגלן לקדשן .ע"כ .ומשמע דאפילו

)יו"ד סימן של סעיף

שלא הקדישם אם עשאן לעצמו פטור.

א( מצינו להיפך ,היכא שגוי מגלגל את

ורבים הראשונים שביארו כן ,וראשון

העיסה ,דתו ליכא חיוב הפרשת חלה,

לציו'ן הנה הינם בספר דרך אמונה על

אפילו אם מוכר או נותן לישראל .ועיי"ש

הרמב"ם

בש"ך )סק"א( ודון מיניה .ובנ"ד הלא

ס"ק עה( .ע"ש .וכן דייק מדברי הר"ש

העיסה מגולגלת ביד ישראל ,ועל כן חיוב

הנזכרים בשו"ת שאגת אריה

אם נותנו לגוי .ובשו"ע

חלה רמיא עליה.

)הלכות ביכורים פרק ו הלכה ה בצה"ל

)סימן צז ד"ה

אלא( ,דאפילו לא הקדישן אלא גלגל העיסה

ג( ובהיותי
למהר"ח אור זרוע )סימן קצג( שעלה
בזה

כן

בקודש

מ"ו( ,חלת תודה ורקיקי נזיר ,עשאן לעצמו

חזיתי

ונסתפ'ק בנידון זה ממש ,בעושה עיסה
ליתנה לגוי אחר שתאפה אם תתחייב
בחלה .וכתב ,דאפשר דכי היכי דממעטינן
עיסת כלבים בספרי זוטא מעריסותכם -
שלכם חייבת ושל חיה אינה חייבת ,הכי
נמי נמעט של גוים כדדרשינן ביו"ט לכם

על מנת להקדישה פטורין מן החלה .ע"ש
דבריו .ובאמת יש לעיין אמאי לא נאמר גם
כן כדברי הירושלמי דלעיל הבט ימין
וראה ,דהיכא שיכול לחזור בו ולאוכלם
בעצמו צריך להפריש חלה ,ואם כן גם
עיסה זו שמגלגלה להקדש ,הרי יכול
לאכלה בעצמו ,דעדיין לא הקדישה ,ואמאי
פטורה מחלה?

אלמא כי הדדי נינהו .או דלמא ממעט לה

ונראה לומר,
הקדישו פריש מיניה משום חומרא

רק עיסה שאינה עשויה לאדם דלא קפיד

דהקדש ]ויל"ע מביצה דף לט ע"א הקדש

בה ,אך כשעושה לגוי ללחם קפיד בה

דלא מאיס ולא בדילי אינשי מיניה .וי"ל[.

ולא לגוים ולא לכלבים )ביצה דף כ ע"ב(,

דבהקדש

אפילו

שלא

אך טוב

לישראל

סימן יד

קלט

א"נ י"ל ,דכיון דהציווי ליקח החלק

קדושים ושפיר פטורה העיסה מחלה .ועיין

המובחר להקדש ,וכדכתיב "כל חלב לה'"

ברדב"ז על הרמב"ם

)ויקרא ג ,טז( ,אין לחוש שיבא לאוכלו,

הלכה ה( שכתב ,דכיון שעשאה לשם הזבח

החלק

הוי כאילו הוקדשו בתחילה .וע"ע במ"ש

דשוב

לטרוח

יצטרך

ולמצוא

המובחר להקדש .ויל"ע.

מהר"י קורקוס על הרמב"ם שם .שו"ר

וראיתי להגאון
בביאורו על ספר המצוות לרס"ג
רי"פ

פערלא

)הלכות ביכורים פרק ו

זצ"ל

)עשין עשה קיב( שכתב לבאר ,דהא דתנן
חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו
פטורין מן החלה ,למכור בשוק חייב,
דכיון דלחמי תודה ונזיר לישתן ועריכתן
בפנים ,א"כ בשעת לישה הו"ל עיסת
הקדש ,ופטורין לעולם אפילו כשפדאן

להרב חמדת שלמה בפסחים

)דף לז ע"ב(

הו"ד בדרך אמונה על הרמב"ם שם

)ס"ק

מא( שהקשה כן ,דהלא יש לו זכות אכילה
בזה ,וגבי מע"ש אמרנו דהיתר אכילה
משוי ליה עריסותיכם ,אף על גב דממון
גבוה הוא? ומתרץ ,דשאני התם דלפני
זריקת הזבח אסור לאכול הלחם ,וא"כ
אכתי אין לו בו היתר אכילה בשעת גלגול.

אח"כ .והקשה דלפי זה בשעשאן למכור

עכ"ד .ועיין באמרי בינה

בשוק אמאי חייבין ,וכתב דיש לומר

ד"ה ובגוף( שגם נתן דרך בימה של תורה

דמכל מקום בדיעבד לא נפסלו אפילו

לבאר הדברים .ותשקוט האר'ש.

כשעשאן בחוץ .עכ"ד .ודו"ק .ומשמע

ה( נתנה
ששאלה זו כבר הלכו בה הנמושות,

לעצמו איירי בלשן וערכן בקודש ,והסיפא

הני

האחרונים

דעשאן למכור בשוק איירי בלשן וערכן

לקדושים אשר בארץ המה ,ולא אמנע טוב

בחוץ .ודוחק.

ואציגה נא מערכה לקראת מערכה מ"ש

ואמנם בבית הבחירה למאירי מסכת חלה
בביאור משנה זו )ד"ה אמר המאירי(

בזה רבותינו אלו .והנה ראש המדברים
הפוטרים בנידון זה הוא רבנו הפמ"ג

כתב ,דאם עשאן לעצמו פטורין מן החלה,

במשב"ז )סימן תנד ס"ק ג( ,דנראה דפשיטא

שהרי קדושין הן ואין תורת חלה בהם.

ליה דפטור ,עד שתמ'ה תמ'ה יקרא ,מפני

עכ"ד .ומדבריו מוכח ,דהטעם שפטור לא

מה לא ממעטינן עריסותכם ולא שנעשה

אלא

שכבר

לשם גוי כמו שממעטינן כשנעשה לשם

נראה

לשון

כלבים ,ע"ש דבריו .ועיין בספר תורת

דמוקי לה בתרי גווני ,דהרישא דעשאן

משום

שעתיד

עכשיו

קדושים

הרמב"ם שכתב

להקדישם,
הם.

וכן

)הלכות ביכורים פרק ו הלכה ה(

ראש

סבי

)הלכות פסח סימן כד

ונשובה

קדישי

לנ"ד

רבותינו

וראיתי

הארץ להגאון רבי משה קלירס זצ"ל

)ח"א

וז"ל ,חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו

פ"ד אות נט – סא( מ"ש להאריך בזה .והגאון

פטורין מן החלה מפני שהן קדש .ע"כ.

רבי יואב יהושע וינגרטן זצ"ל בספרו

ומשמע שעכשיו הן קודש .ועיין בדרך

חלקת יואב בהגהותיו לספר מנחת חינוך

אמונה )שם ס"ק מב ,ובצה"ל ס"ק עה( .ולפי זה

)מצוה שפא( כתב להדיא ,דאם ישראל עושה

ניחא ,דתו לא יכול לאוכלם כיון שהם כבר

מקמחו עיסה להאכילה לגוי ,אין בעיסה

אך טוב

קמ

לישראל

סימן יד

חיוב חלה ,כמו עיסת כלבים דדריש בספרי

עמוד  (152משם הגאון ר"ש רוזבסקי זצ"ל

עריסותיכם ולא של חיה ,וכמו גבי מלאכת

בחידושיו לפסחים )בהערות בסוף עמוד קעג(,

יום טוב דממעט גם הגוי .וכ"כ בשו"ת

דלא מצאנו דמחשבה למוכרו לעכו"ם

)יו"ד סימן קט אות ב(

בעת האפייה פוטרו .ועיין בספר שירת נתן

דפשיטא דממעטינן ליה לעיסה שלשה

על מסכת חלה )עמוד קכב אות ד( .גם

דומיא

הרה"ג רבי דוד טהרני נר"ו בשו"ת דברי

אדרת אליהו גוטמאכר
ישראל

מעריסותיכם,

לגוי,

דוד )ח"ג סימן נב( עמד וימודד אר'ש בנידון

דממעטינן כלבים .ע"כ.
ולעומתם עדת המחייבים בהפרשת חלה,
ראשון ראשון חשוב הוא רבנו
החכמת אדם בשערי צדק

)כלל יד ס"ק כד(

דאזיל כל בתר איפכא ,ופשיטא ליה
שהעושה עיסה לצורך גוי חייב ,משום
שלשון הרמב"ם והסמ"ג שהעושה עיסה
לצורך כלבים 'שאינה עומדת לאכילת
אדם' פטור ,ומשמע לפי שאינה אוכל
כלל ,הגם שאינה אכילת חיוב .ואם תאמר
שצריך
שנעשית

חיוב,

אכילת
לצורך

פשיטא

כלבים

דעיסה

פטורה,

וא"צ

לטעם שאינו אוכל .וממילא כשהוה אוכל,
גם אם אינה אכילת חיוב שהרי לש העיסה
לגוי ,חייב .עכת"ד .וכן דעת הרב הכותב
בגליון כנסת חכמי ישראל

)חלק ד סימן סח

עמוד סט אות ז( ,דגם עיסה המיועדת
עשאה

לעכו"ם

אם

בהפרשת

חלה.

]ושם

ישראל
)באות

חייבת
ב(

כתב,

דאפילו אם העיסה אסורה לישראל מחמת
בליעת איסור או נדר וראויה רק לגוי,
שפיר מקרי עריסותכם .ע"ש .והרה"ג רבי
דוד טהרני נר"ו בשו"ת דברי דוד

)ח"ג סימן

נב( ,כתב דאם אין העיסה ראויה להאכילה
לישראל מפני שמעורב בה דבר איסור,
פטורה

מן

החלה,

והמחמיר

להפריש

הימנה בלא ברכה ,תע"ב[ .וכן הביא בספר
אמרות אברהם

)ציונים והערות פרק ג ענף ב

זה ,והעלה שאדם שלש עיסה על מנת
לאפות ממנה לחם ולמוכרו או לחלקו
לנכרים ,חייבת העיסה בחלה ,ויברך על
ההפרשה .עכ"ד .ולא כן אנכי עימדי,
דכיון

דאיכא

בזה

פלוגתא

דרבוותא,

הדרינן לכללא דספק ברכות להקל ,ויפריש
ללא ברכה .וידעתי גם ידעתי לדברי
הרדב"ז בתשובה )חלק ב סימן תרכו( ,דהיכא
דנפל המחלוקת באופן עשיית המצוה
ועושה המצוה כדעת אחד מהחולקים יכול
לברך על עשייתה ואינה ברכה לבטלה.
עכ"ד .מ"מ כבר התבאר בכמה דוכתין
בדברי מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל
וחד מינייהו בשו"ת יביע אומר

)חלק ה

חאו"ח סימן מב( ,דהיינו דוקא כשדעת מרן
השו"ע כן ,אז מצרפינן לדעת הרדב"ז
שלא לומר סב"ל נגד דעת מרן השו"ע.
וכ"כ מר בריה דרבנא הגאון הראש"ל רבי
יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף

)סימן לו

סעיף ט בהערה( .וכאן הרי לא פורשה לנו
דעת מרן השו"ע בזה והדרינן לכללא
דסב"ל.
ומיהו אם בדעתו מתחילה לקחת לעצמו
מאותם הלחמים והעוגות פשיטא
שיפריש ויברך בשם ומלכות.
המורם מכל האמור :הלש בצק הראוי
להפרשת חלה ,וכל כונתו ליתנו

אך טוב

סימן יד

לישראל

קמא

או למוכרו לגוים ,יפריש חלה ללא ברכה.

נחת רוח יהודית מכל יוצאי חלציו בקדושה

והנלע"ד כתבתי .וציי"מ וימ"נ אמן.

יתירה .אמן.

ולא נותר אלא לברכו שיזכה להגדיל
תורה ולהאדירה ולהרבות גבולות

בברכת התורה.

הקדושה במקום שבתו ומחוצה לו ,וירוה

הצב"י אפרים כחלון ס"ט.

קמב

אך טוב

עש"ק פרשת שמיני כב אדר ב תשע"ט

לישראל

סימן טו

סימן טו

בענין מנהגי אבלות של אשת המת כשעדיין לא התבררה לגמרי מיתתו
טבע במים שאין להם סוף אם מתאבלים עליו  /מנהג או איסור  /טעם האוסרים /
החילוק בין הספד והשכבה לאבלות  /גזירת הראשונים  /ספק בגזירת הראשונים /

גזירה אחרי התלמוד  /במעשה דיהודה בריה דר' חייא )כתובות דף סב ע"ב(  /במימרת
רב נחמן דאכלו כוורא לחסא )יבמות דף קכא ע"ב(  /שבועה ע"פ רובא  /אומדנא דמוכח
בעיגונא  /מחאה במי שמספיד  /פרסום פסק הלכה הוי כמחאה  /באומדנא שאינה
מוכחת במיתתו לנהוג במנהגי אבלות  /כשיש סיכוי שידעו מהמת בתוך שבעה /
כיום 'העולם קטן'  /גוסס ג' ימים ולא יודעים אם מת אם מתאבלים עליו  /הוכחה
מדין גוסס לדעת מרן השו"ע  /כששולחים שו"ת לרבנים ליכא למיחש לתקלה מחמת
אבלותה  /הספיקות הרבים שבנ"ד  /הפוסקים המתירים לאשה להתאבל בכל גונא /
מנהגי אבלות וקדיש על הנספים בשואה

שאלה

נשאלתי אודות המטוס של חברת התעופה "אתיופיאן אירליינס" שהתרסק
ביום ג' דאדר ב' התשע"ט ,ועל סיפונו היו על פי הרישומים שני יהודים,
ועתה אשת אחד הנספים חפצה להתאבל עליו כדת וכדין ,האם מותר לה
לנהוג כן למרות שעדיין לא התברר לגמרי אם בעלה היה במטוס זה .וזה
החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( בבית יוסף
הביא את דברי הרמב"ם )בפרק א מהל'

ומת או שנפל למים שיש להם סוף .עכ"ד.

אבל הלכה ד( שכתב ,מי שנטבע בנהר או

והנה המדקדק בדברי בעל העיטור שהביא

בים או מי שאכלתו חיה רעה ,משנתייאשו

הב"י יראה שאין איסור לנהוג אבלות ,אלא

מלבקש מצאוהו אברים אברים אין מונין

שלא צריך לנהוג אבלות .וכ"כ שו"ת שבות

לו עד שימצא ראשו ורובו או יתייאשו

יעקב )ח"א סימן קב( לדייק כן מדברי

)בח"א אות ק'  -קבלת

ציץ

)יורה דעה סימן שעה סעיף ז(

מלבקש .וכתוב בעיטור

העדות ,דף סא ע"ב( בשם תשובת הרי"ף

)סי'

משנתייאשו מלבקש ,איכא למימר שנפל

העיטור,

וכ"כ

מדנפשיה

בשו"ת

אליעזר )חלק ג סימן ג( בפשיטות בדעת בעל

נד וסי' קפא( ,מי שטבע במים שאין להם סוף

העיטור והרב בית יוסף.

אין היתר לאשתו )יבמות דף קטו ע"א( ,וכיון

אולם ,בבית יוסף אבן העזר
ה( כתב ,ועל זה אני סומך למחות

אבלותא ,והא דתניא באבל רבתי טבע

ביד אשה שנתעלם בעלה ואין עדות

בנהר או שנפל בים מאימתי מונין לו

להתירה ויש אומדנות המוכיחות שמת,

דבחזקת חי קיימי מסתברא דלא נהיגא

)סימן יז סעיף
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קמג

שלא תספידנו ,כיון שאינה מותרת לינשא

ומנ"ל שגזר הריב"ש בכל אשה? ושו"ר

ע"פ אותן אומדנות .וכן אני מוחה מלומר

דכ"כ רבי אברהם אליגרי זצ"ל בספרו לב

עליו השכבה כדי שלא יבואו להשיא את

שמח )חלק אבן העזר סימן ב( ,והו"ד באוצר

להריב"ש

הפוסקים )אבה"ע שם אות ג( .ע"ש .ונראה

בתשובה )סימן תקח( ,על אשה שנתעלם

שהגם שלמדו מדבריו לאסור לאשה לקונן

בעלה ובא עד אחד והעיד ולא היה בעדותו

וכו' ,יש לנו להשוות את האיסור כמה

קוראה

שיותר למקרה זה של הריב"ש ,שהוא

אשתו.

כדי

וכיוצא

להתירה,

בזה

מצאתי

ושמע

שהיתה

למקוננות לספוד לבעלה ולבכותו ,ושלח

מקור הגזירה.

לברורים למחות בידה ,וכן עשו בקנס שמו

ולך נא ראה דהש"ך )שם ס"ק ז( דייק
בדברי מרן השו"ע מהלשון מי שטבע

שחורים ,ואמר שגם זה ראוי למנוע לה.

במים שיש להם סוף כו' ,דלהכי נקט מים

)סימן יז סעיף

שיש להם סוף לאפוקי שאין להם סוף דאין

ה( ,שמע מקול מקוננות שהזכירוהו בין

מתאבלין עליו כלל וכמ"ש הב"י בשם

המתים וספדוהו ,משיאין אשתו .ולכן יש

העיטור בשם תשובת הרי"ף ,מי שטבע

למחות בנשים שלא לספוד אדם על פי

במים שאין להם סוף דאין היתר לאשתו

אומדנות המוכיחות שמת ,ולא יספידו אותו

לא ינהוג אבילות ,והא דתניא באבל רבתי

עד שיודעין שמת .וכן אשתו אסורה

טבע בנהר ,איכא למימר שנפל ומת או

להספידו או ללבוש שחורים כל זמן שאין

שנפל למים שיש להם סוף .עכ"ל .ולפ"ז

כאן עדות שהוא כראוי להשיאה .וכן

מ"ש או שיצא קול כו' או שגררתו חיה כו'

)שם(

היינו נמי בענין שמותרת אשתו להנשא.

עליה והעד עדים ,ואח"כ שמע שלבשה
ע"כ .1וכ"פ הרמ"א באבה"ע

מבואר בדברי הרדב"ז על הרמב"ם

שהבין דטעמו של הרי"ף הוא משום

וכן כתב הרב באה"ע

חששא שאם אתה אומר להתאבל עליו ,אף

דאשתו אסורה להספיד או ללבוש שחורים

היא תלך ותנשא לאחר .ומשמע דאיסורא

כל זמן שאין כאן עדות שהוא ראוי

נמי אית בה וחשש וגזירת הראשונים נגעו

להשיאה על ידו .עכ"ל .הרי שהשווה

בה .ע"כ.

הדברות וכתב דגם מרן השו"ע ס"ל להאי

ואיברא ,דבמעשה שהובא בריב"ש יצא
קצפו על האשה הסוררת,

דינא דאסורה להספידו וכו' .וע"ע בט"ז

שהיתה קוראה למקוננות לספוד לבעלה

)סימן יז סעיף ה(

שם )ס"ק ג(.
ב( וראיתי להרב כנסת הגדולה

)ביו"ד סימן

ולבכותו כדי שיצא הקול שמת ותוכל

שלט ,הגה"ט אות ו( שכתב ,שאף מרן

ובמזיד,

הב"י אה"ע )סימן יז( לא הקפיד אלא על

azky ,l"pd xfril` uiv axd c"r r"v dzrne 1
`l` la`zdl xeqi` oi`c sqei ziad zrca
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`"`xeqi`c n"y r"eya ok wqt `l i"ady oeik p
xiqdle ,zicizr dlwz repnl dgen did n"ne ,`kil

להתחתן,

ועשתה

זאת

במעל

קמד
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הספד והשכבה שמזכירים את שמו של

סימן קפז( להעיר ע"ד הש"ך .ומ"מ גם אם

הנפטר ,וכן חיישינן בלבישת שחורים

נאמר שבא מרן להשמיענו דברי תשובת

שהאשה לובשת בגדי אלמנותה על מות

הרי"ף ,מ"מ בתשובת הרי"ף גופא לא

בעלה ,אבל באבלות שאפשר שעל מת אחר

מבואר שיש איסור בדבר ,אלא רק דלא

היא מתאבלת ,י"ל שאף לדעת הריב"ש

נהיגא אבלותא ,ומשמע דאיסורא ליכא.

והב"י מותר להתאבל .ע"כ .ושנה דבריו

וכל מה שכתב הב"י שיש למחות באשה

עוד בכנה"ג )באה"ע סימן ז ,הגב"י אות נז(.

לא כתב כן אלא על הספד והשכבה

וכיוצ"ב כתב הרב כתב סופר )חיו"ד סי' קפז(,

שמזכירים את שמו ,אך לא אסר לנהוג

שממ"ש הרמ"א )אה"ע סי' יז סעיף ה( שאסור

אבילות .וכמ"ש הכנה"ג.

לאשתו להספידו וללבוש שחורים ,אין
ראיה לאבלות ,שההספד ולבישת שחורים
מנהג בעלמא נינהו ,אבל אבלות שהוא מן
הדין צריכים להתאבל .ע"ש.

ג( ובהיותי בזה ראיתי שיש להקשות
אהאי דינא מהא דאיתא בכתובות )דף
סב ע"ב( דיהודה בריה דר' חייא חתניה דר'
ינאי הוה אזיל ויתיב בבי רב ,וכל בי שמשי

ואולם בשו"ת יביע אומר
נד( אחר שהביא לדברי הכנה"ג

קמיה עמודא דנורא ,יומא חד משכתיה

הנ"ל כתב לדחותו דלקושטא דמילתא אינו

שמעתא ,כיון דלא חזי ההוא סימנא ,אמר

כן ,שהרי מרן בש"ע )סי' שעה( דקדק לומר

להו רבי ינאי כפו מטתו ,שאילמלי יהודה

מי שטבע "בים שיש לו סוף" מתאבלין

קיים לא ביטל עונתו .הואי כשגגה שיוצא

עליו ,ושינה בכוונה מלשון האבל רבתי

מלפני השליט ונח נפשיה .וממה שהורה

)פ"ב הלכה יב( דנכתב שם בסתמא מי שנפל

רבי ינאי לכפות מיטתו משמע שמותר

)חלק י חיו"ד סימן

לים משנתיאשו לבקשו אין מונעים מהם
אבלות ,כדי להדגיש מ"ש בתשו' הרי"ף
שהובא בב"י שאם טבע במים שאין להם

הוה אתי לביתיה ,וכי הוה אתי הוה קא חזי

לנהוג דיני אבלות אפילו שהייתה רק
אומדנא שהבעל נפטר .ובשו"ת תורת חסד
מלובלין )אבה"ע סימן מ אות ח( הביא ראיה

סוף אין מתאבלין עליו .והכי נקטינן .ע"כ.

מגמרא זו למ"ש לדון בנודע ביהודה

ואחר המחי"ר אנא עניא אמינא דאי
משום הא לא אריא ,דאפשר דהאי

אה"ע סימן נא( משם המבי"ט )סימן קלה(,
שאם לא היתה קטטה בין האיש והאשה,

קמ"ל ,דאפילו במים שיש להם סוף דוקא

והאיש נעלם ולא בא לביתו ,אמרינן שאילו

משעה שנתיאשו מלבקשו מתחילים למנות

היה חי היה בא .ומסברא זו יש להתירה

לו ,לאפוקי שיטת רב האי ורב שרירא

מדאורייתא ]אם יש סיבה להניח שהבעל

שבטור וב"י דס"ל דבקול בעלמא כבר

מת ,כגון שנמצא הרוג באותה הדרך שהיה

)חיו"ד

אמור לבא בה[ .וכתב התורת חסד שם

מתאבלים עליו .וכ"כ הכתב סופר

.w"ece .inr jxcn leykn
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להוכיח כדבריו מסוגיתנו ,שאומדנא זו

יכול לישבע ע"ז הואיל ואזלינן בתר רובא

שאילו היה חי היה בא היא אומדנא

אף בדיני נפשות .עכ"ד .וכן העלה הגהות

דאורייתא ,ולכן נהגו מנהגי אבלות ,שאל"כ

מרדכי בסוף יבמות )סימן קכח( .וע"ע במ"ש

אסור לנהוג מנהגי אבלות אם אין משיאין

בזה הרב שואל ומשיב

את אשתו ,שדוחק לומר דמילתא בעלמא

סימן טז( ,ובספר בית המלך על הרמב"ם

אמר ר' ינאי שלא כדין .עכ"ד .וכן כתב

לרבי יוסף בוים זצ"ל

הגר"ש קלוגר זצ"ל בשו"ת האלף לך

ח ה"ג( ,ובשו"ת דובב מישרים

שלמה )אה"ע סימן צ( להוכיח מגמ' זו דהיכא

תשובות והערות חלק א בענין אם סומכים על הרוב

דהאומדנא אלים סמכינן עליו .ע"ש.

לעניין ברכה( ,ובספר הר צבי על הש"ס

ובדרך זו נראה לבאר נמי האי דאיתא
ביבמות )דף קכא ע"ב( ,ההוא דהוה

להגרצ"פ פרנק זצ"ל ביבמות )שם(.

קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא ,טבע חסא,

)ח"א סימן רנח ,וח"ב

)הלכות יסודי התורה פרק
)חלק ד ליקוטי

ד( ומעתה יש לדון בנידון דידן ,דאע"ג
דליכא מסיח לפי תומו כמעשה דרב

אמר רב נחמן האלקים אכלו כוורי לחסא.

נחמן ,וגם אין עדות שבודאי עלה למטוס,

מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא

מ"מ יש לסמוך מעט על הרישומים שעלו

ואינסבא ,ולא אמרו לה ולא מידי .אמר רב

למטוס ,והגם שאין להתיר מחמת זה את

אשי ,שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין

האשה להנשא ,מ"מ לנ"ד שהאשה תתאבל

להם סוף אשתו אסורה ,הני מילי לכתחלה,

עליו סגי באומדנא מועטה זו ,שמי שקונה

אבל אי נסיב לא מפקינן לה מיניה .איכא

כרטיס בודאי שדעתו לטוס ,וגם רישומי

דאמרי ,אנסבה רב נחמן לדביתהו ,אמר,

החברה מורים שעלה על טיסה זו ,ולא

חסא גברא רבה איתיה ,אם איתא דסליק,

התקבלה קודם הטיסה שיחת ביטול לטיסה

קלא אית ליה למילתא .ולא היא ,לא שנא

זו .ואפילו שיש צד רחוק שירד מהטיסה,

גברא רבה לא שנא לאו גברא רבה ,דיעבד

מ"מ רובא דאינשי לא נוהגים כן ,וביחוד

אין לכתחלה לא .ע"כ .חזינן דמסקנת
הגמרא היא שעיקר הטעם הנכון להלכה
הוא שהאשה התחתנה מחמת דיבורו של
רב נחמן ,ולכאורה קשיא טובא ,חדא כיצד
לא חשש רב נחמן שתנשא על פיו ,ועוד
צ"ב כיצד נשבע רב נחמן על הספק.

שיש בזה הפסד כספי ,ואנשים חסים על
ממונם ,ואם היה מבטל את הטיסה היה
מנסה להשיב את כספו ,או חלק ממנו.
וכיוצא בזה מצאתי אומדנא דמוכח בשו"ת
מהרי"ם בריסק להגאון רבי יעקב מאיר
פדאווא זצ"ל )סימן מא( ,שמצרף להתיר

השייכים

עגונה שנעלם בעלה שנסע בספינה ,וכתב

להלכות אישות )סימן יא( כתב,

דיש לצדד להקל מחמת אומדנא שנמצאו

דבהא דאישתבע ר' נחמן דאכלו כוורא

כל הבגדים על הספינה והוכרו בטביעת עין

לחסא ,אף דלא הותרה אשתו בזה ,משום

שהוא של הנטבע ,רק שלא ראו הטביעה,

דע"פ רוב מת ,ורק דאנן חיישינן לחומר

ואם איתא דלא נטבע ,וודאי דלא היה

עריות ולא אזלינן בתר רובא ,אבל מ"מ

נשאר ערטילאי ,דאין דרך בני אדם לילך

ומצאתי שבתשובות

מיימוני
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ובודאי אומדנא גדולה היא .ואפילו אם

ונראה בס"ד לומר בזה ,דכל מה שכתב
הרב בית יוסף הוא שהוא סומך

תמצי לומר שנסחף למקום רחוק ולא יכול

למחות ביד אשה שנתעלם בעלה שלא

ללכת לקחת את בגדיו ,מ"מ אינו אלא

תספיד וכו' ,ולא כתב שאוסר לאשה

חשש דרבנן ,דרובן למיתה .עכ"ד .והגם

שנתעלם בעלה להספיד ,והיינו דכיון שהיא

שיד הדוחה נטויה לומר שאולי השאיל

תספיד וב"ד ימחה נמצא שיש לנו קול

כלים מאחר או שהעלים מעין כל חלק

ושוברו בצידו ,ולא יסמכו על מה שנוהגת

מבגדיו ונתנם במקום אחר ,חזינן דלא

באבלות להתירה ,שהרי ב"ד מחו בה .וא"כ

חיישינן לזה ,אלא אזלינן בתר רובא

אין

יושבת

דאינשי שלא משאילים בגדים מאחרים

באבלותה אם מוחים בה .ואפשר שמטעם

כשיש להם בגדים ,ואף לא מעלימים חלק

זה לא זכר ש'ר מרן בשו"ע איסור זה,

מבגדיהם .ודון מיניה ואוקי באתרין לנ"ד

וכמ"ש להעיר בזה בשו"ת ציץ אליעזר

דקיל טפי ,דסגי באומדנא כל שהיא להתיר

הנ"ל )שם( .ונראה דה"ה אם מפרסמים קלא

לאשתו לנהוג אבלות.

דלא פסיק שאין במעשה אבלותה ראיה כל

ערטילאי ,ובודאי היה הולך אצל הבגדים,

ואולם מילותיו

הקדושות

של

הב"י

איסור

בעצם

מה

שהיא

שהיא כדי להתירה להנשא ,דהוי

כמחאה.2

ועל זה אני סומך למחות ביד אשה

ה( ניהדר אנפין למה שהבאנו להקשות
מהגמרא שר' ינאי כפה מיטת חתנו,

שנתעלם בעלה ואין עדות להתירה ויש

דכיצד עשה כן ולא חשש להיתר אשתו.

אומדנות המוכיחות שמת ,שלא תספידנו

וכן בקודש חזיתי להרב השבות יעקב

כיון שאינה מותרת לינשא ע"פ אותן

סימן קיד ,הו"ד בפת"ש יו"ד סימן שעה סק"ג(

אומדנות .ע"כ .הרי שעל הני מילי גופה

שעמד על האי קושיא מהגמרא ,וכתב

כתב הב"י שלא תספידנו במקום שיש

לתרץ ולבאר שאין ראיה מסוגיא זו ,דדוקא

אומדנא דמוכח.

כשנאבד הבעל אין מתאבלין אא"כ בעדות

gkenc `pcne`a `wecc ,wcwcl d`xp did cer 2
`pcne`d zngn exiziy zerhl xyt`y efk
e`eai `ly sqei ziad dgn zela`d dyrn sexiva
dxizdl e`iai `ly `nlra `pcne`a j` ,dxizdl
cegiae ,i`d ilek yginl `kilc ,dceiy xyt` dfa
xziddy df oiipr rceiy cg` crn xzei yiy
gkenc `pcne` zngn `l `ed dzela`a ayzy
daeyza gny al axdl izi`x a"veike .i`d ilek
)`e` ctqdd lr cirnd m`y ,azky (a oniq r"da
e` lew dfi` zngny cirn envr `ed dakydd

`dn eyr zwtqn zecr ic mda oi`y `pcne
.melk dakyde ctqddy l"v`e `hiyt ,eyry
`l oiicry mircei lkdc c"pa o`k k"`e .c"kr
`pcne`` opiknq `l` jxevd lk oiiprd z` exwg
i`dka dlwzl yginl `kil ,qehnl dlry `nlra
e`eai `ny `ed yygdy eyxity yiy mbde ,`peb
n"n ,zxzenc n"ye dla`zd dy`dy ecirie micr
,la`zdl dl xizny c"ac ,yginl `kil c"pa
k"b miwqrzn mnvr md ,ziy`xd zepaxd epiid
.dzepibr xzida

באבה"ע קמו ונצבו כנד שכתב,

)ח"ב
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ברורה שמשיאין את אשתו ,משא"כ בהלך

ומצאנו צירוף זה אפילו בהיתר אשת איש

בעלה למקום קרוב וכמעשה דיהודה בריה

החמורה ,וכמ"ש בשו"ת יביע אומר

דר' חייא ,שאפשר להיודע הדבר תוך ימי

חאה"ע סימן יט ד"ה גם הצירוף( ,דגם הצירוף

אבלה ,אין מוחין להתאבל עליו ,כיון

של התקשורת בזמן הזה ,שאילו היה חי

שאפשר להיודע הדבר בקרוב ,וכיון שלא

היה מודיע לבני ביתו ע"י מכתב מברק או

נאבד ,והוא מילתא דעביד לגלויי ,יעו"ש.

טלפון וכיו"ב ,הוא צירוף נכון ,וכמ"ש

ושנה דבריו בחיבורו עיון יעקב על העין

מהרא"י בפסקיו )סי' קלט( ,דהאי סברא

)ח"ד

חשיבא אומדנא דמוכח טובא ,וכה"ג

סימן כח ד"ה ואגב ראיתי( ,שודאי שר' ינאי לא

אמרינן ביבמות )דף קכא ע"א( דאמר רב אשי

היה משיא את בתו באומדנא זו ,ומ"מ צוה

דהא דקי"ל דמים שאין להם סוף אשתו

עתיד

אסורה ,הני מילי איניש דעלמא ,אבל

להתברר בקרוב לא דמי אבלות לעדות

צורבא מרבנן לא ,דאם איתא דסליק קלא

אשה ,וכדברי השבות יעקב .וכן העלה

אית ליה .ואף על גב דמסיק הש"ס ולא

בשו"ת עמק הלכה )ח"ב סימן מ( .וע"ע

היא לא שנא איניש דעלמא לא שנא צורבא

בשו"ת מהרי"ם בריסק להגאון רבי יעקב

מרבנן וכו' ,היינו לענין לכתחלה ,שאין

מאיר פדאווה )סימן מא – מב( ,ובשו"ת

לחלק בגזרת חכמים ,אבל בדיעבד שפיר

מהרש"ם )ח"ב סימן קסח( .וכן פסק למעשה

דמי למיזל בתר אומדנא דמוכח טובא.

בשו"ת דובב מישרים )ח"ב סימן טו( ,שרק

ובזמנינו אפילו אדם בינוני אם איתא דהוא

אם יתברר תוך זמן קצר אם הבעל נפטר

חי ,הוה ליה קלא טפי מקלא דצורבא

מותר להתאבל ,אך אם הדבר עלול לקחת

מרבנן שבזמן חכמי הש"ס .עכ"ד .ומ"מ

הרבה זמן אין להתאבל .וע"ע בספר חשוקי

כדאי לברר עם המשפחה שלא היה איזה

יעקב )שם( .וכן כתב הרב משיב דבר

להתאבל,

מפני

שכאשר

הדבר

)ח"י

חמד כתובות )דף סב ע"ב(.

שהם מריבות או ויכוחים בינו לאשתו,

ונראה דכיום כמעט כל מקום בעולם
חשיב כמקום קרוב ,שהרי שיירות

שלא יהיה פתחון פה לומר שנעלם במזיד.

מצויות ,וממילא מ"ש הרב שבות יעקב
דכשהלך בעלה למקום קרוב שאפשר
להיודע הדבר תוך ימי אבלה אין מוחין
להתאבל עליה הוא הדין לכל מקום בעולם,
שאפשר לברר וליצור קשר מכל מקום
בעולם ,ונחשב הדבר שאפשר שיוודע
הדבר תוך ימי אבלה.

ו( והנה מקום איתי להעיר ממה שפסק
מרן השו"ע )יו"ד סימן שלט סעיף ב( וז"ל,
מי שאמרו לו ראינו קרובך גוסס היום ג'
ימים צריך להתאבל עליו .הג"ה .דודאי
כבר מת .עכ"ל .ומשמע דכל קרוביו
מתאבלים עליו ,ואפילו אשתו .וקשה,
דהלא איכא למיחש שמא יבואו להתיר את
אשתו .ואולם לדברינו לעיל ניחא ,דפירשנו

וביחוד ממה שכיום ניתן ליצור קשר בכל
מקום בעולם ,וממה שלא יצר

להתאבל ,אלא שאם היא מתאבלת מוחים

קשר בכל משך ימי האבלות ש"מ מת הוא.

בה כדי שלא תצא תקלה שתבא להינשא.

בדעת השולחן ערוך שאין איסור לאשה
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ולכך במקום שקרוב לודאי שהבעל מת אין

בגוסס אין מתאבלין .ודחה תירוץ הרב

צריך אפילו למחות ,דזיל בתר רובא.

שבות יעקב )ח"א סימן קב( ,שתירץ וחילק

וראיתי שכבר עמדו המפרשים ע"ז שם.
ובהגהות רע"א על השו"ע הביא
שכן הקשה המהרי"ט בבאר היטב )ס"ק ד(,
וציין דבתשובת מהרח"ש )ח"ג סימן נ( העלה
מטעם זה דאין מתאבלין על גוסס .ע"ש.
ומטעם זה גופא כתב בגליון מהרש"א שם
דדעת הב"ש

)אה"ע סימן יז סעיף ה ס"ק י וס"ק

צד בסופו( דרשאית אשתו של הגוסס הנ"ל
להינשא .ובספר בית מאיר שם

)סעיף ה ד"ה

הגה( השיגו וכתב דדינו כמים שאין להם
סוף ,דלא תנשא ואם נשאת לא תצא

)שם

סעיף לד( .וכתב גם שלא להתאבל אם לא

דבגוסס איירי כשאינה רחוקה מבעלה רק
ד' ימים ,דלא חישינן שתנשא תוך ימי
אבלה ,ובתוך כך יתגלה הדבר .וכתב ע"ד
שתירוץ זה דחוק ואין הכרח לתירוץ זה,
וגם כל האחרונים לא כתבו כן .עכ"ד.
ומדבריו נפיק ,דהשו"ע שפסק להדיא לדין
גוסס ע"כ דלא פסק את דברי הרי"ף הנ"ל.
ולדברינו ניחא ,דגם הרי"ף לא אסר ,ומ"ש
הב"י שהוא מוחה בנשים התאבלות על
הבעל האבד הוא רק כדי שלא תצא תקלה,
ובגוסס דאיכא רגליים לדבר לא חש אפילו
למחות .ודו"ק.

עכ"ד] .וכבר זכרנו מהיתר דמקום קרוב

ז( עוד מצאתי און לי בפתחי תשובה יורה
דעה )סימן שעה ס"ק ג( ,שהביא את

במקום קרוב שודאי לא תנשא עד שיבורר.
לעיל ע"ש הדברים[ .וכיוצ"ב כתב הרב

תשובת הרב כנסת יחזקאל )סו"ס נג( שכתב,

)אות ה ,הו"ד באוצר מפרשים

דאף שמבואר בשו"ע שאין מניחין בניו

על השו"ע שם מהדו' פרידמן אות ו( ,דכיון

ואשתו להתאבל ,אבל אני נוהג מאחר

דיכול להתברר בכמה ימים כמו שהיה

שכבר מפורסם ששולחין שו"ת לרבנים

השאלה שהוא רק לחמשה ימים אם מת או

שבזה איכא פרסומי מלתא ,ולא חיישינן

לא ,לכן הוה שתתאבל מעכשיו ולא תמתין

שיבא אחד ויעיד שפלוני מת סתם ,ולכן

עד חמשה ימים .אבל שתנשא אשתו בלתי

אני מתיר לבניו שיעשו מנין בביתם ויאמרו

ידיעה מוחלטת שמת בזמן קצר שכזה אין

קדיש ,וגם לאשתו ובניו איני מוחה לילך

חוששים .עכ"ד .גם בשו"ת משכנות יעקב

בבגדי חול אף בשעת אבל ,אך לא ללבוש

)ח"ב חיו"ד סימן עז(

בגדי אבל .עכ"ל .וכ"כ הרב כתב סופר

עמד ע"ז ,ומסיק לדינא דאכן לפי תשובת

)שם( .ובתשובה הנזכרת לעיל הביא מרן

הרי"ף שהביא בב"י הנזכר שכתב שלא

הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל ביבי"א את

תתאבל האשה על בעלה הנאבד ,ה"ה שגם

דברי הרב כתב סופר וכתב ע"ד

וצ"ע.3

,dxizq oirk d`xp xteq azkd ixaca dpd 3
reci xak eiykry ilin ipd `iady xg`lc
c"a ayena `l` dy` mixizn oi`y mqxetne
zayei de`xy dnn dexiziy yegl oi` `linine
xg` x"etlc azke eiciqg lkl `ed xcd ,zela`a

oir zriah t"r dpebrl xzid e`vnie mipaxd epiriy
.c"kr .ywal ey`izp enk ela`zi f` onc mipniqe
ikl ,mle` .`xzid i`d lr jnq `lc eixacn rnyne
xg`c jk xg` azky dn lkc ,epi` df weciz
azk `l ,'eke dpebrl xzid e`vnie mipaxd epiiriy

בית לחם יהודה

להגאון מקרלין זצ"ל
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ומ"מ בנ"ד עדיף טפי ,דהשתא כבר ב"ד

ועוד כולהו בחדא שיטה קיימו לחייב

והרבנות הראשית מטפלים בתיק שלהם,

באבילות ע"פ רובא ,ודאי יש מקום לחייב

ובודאי שלא תוכל להינשא לאחר ,וגם לא

גם באבילות במשאל"ס ,ובפרט במקום

חוששים שיבואו אחרים להעיד שמת

שנמצא והוכר בטביעת עין וסימני בגדיו,

כשיראו אותה מתאבלת ,כיון דבית דין

עם שעדיין לא נתברר כל העדות על מכונו

דייקי ,ולא תצא תקלה תחת ידם.

לענין היתר להנשא .ע"כ .גם בשו"ת

ח( ואעיקרא דדינא ראיתי למ"ש הרב
פתחי תשובה )יורה דעה סימן שעה

מהרח"ש עגונא )דף נו( ,הו"ד בשו"ת
יבי"א הנ"ל ,פסק דבמים שאין להם סוף

ס"ק ג( לדברי הרב משכנות יעקב )סימן

כיון דקי"ל דבדיעבד אם נשאת לא תצא

עז ,והנרשם שם סימן סט הוא ט"ס( ,ושם

מתאבלים עליו ,ואין לפטור הקרובים

תשובות

ממצות אבלות משום חששא זו .ע"כ .גם

אחרונים לא הרגישו שיש מחלוקת גדולה

הרדב"ז על הרמב"ם )שם( כתב ,דנראה

בזה בעיקר דין האבילות ,ורוב הפוסקים

דפליג הרמב"ם אהאי דינא ,ודעתו כדברי

הראשונים חולקים וס"ל דכל שע"פ רוב

רב האי ורב שרירא שהביא הטור ,דמשמע

הוא מת מתאבלין עליו .וגם במשאל"ס

מדבריהם דאפילו לא נתברר שמת אלא

גופא נמצא מחלוקת מפורשת ,כי בתשובת

קול יוצא בכך מתאבלין עליו .אתה הראת

מהר"ם מרוטנבורג )ח"ד סימן שכ( הביא

לדעת שהגם שאין ההיתר להנשא מחוור,

תשובת ר"ש בן אברהם שכתב בהדיא

מ"מ לגבי אבלות קיל טפי וסגי בזה .ודון

דהנטבעים במשאל"ס מתאבלין עליהם

מיניה לנד"ד.

משעה שנתייאשו לבקש ,אף שאשתו

ט( וקושטא דמילתא דהאי דינא אין לו
עיקר בש"ס ,ואינו אלא גזירה וחשש

בתשובה )סימן קח( ,רק לענין אנינות הביא

בעלמא שחששו רבותינו הראשונים שאחרי

שם מחלוקת אם אסורין בבשר ויין כל זמן

התלמוד .וכ"כ בשו"ת שי למורא

שלא נתייאשו לבקש .ולפי זה מאחר דרבנו

וז"ל :וכבר פשט המנהג שאין להתאבל על

ומהר"ם

מי שטבע במים שאין להם סוף ע"פ דברי

מרוטנבורג והמרדכי בכתובות )רמז תתסד(

הריב"ש ,משום דנפקא מניה חורבא דשמא

f` ony r"eya x`eny `picc `xwir` `l` ok
iptl `le ,la`zdl ligzdl yi eywaln ey`iizpy
dexizdy `ed eywaln ey`izd ly xcbdc x`iae .ok
ipd` i`n k"`c ,l`eyd l`yi m`e .heyte .`ypdl
dexiziy yegl oi`c dligza azky `xzid i`d ol
meik jxcdy oeik zela`a zayei de`xy dnn
onf lky `id ezrc `lde .c"aa wx dy` mixizny
ey`izpk ded `l n"n `ypdl dy`d ly xzid oi`y
dheyt dfl daeyzde ?eilr mila`zn o` `linne

enipt efgi l`ypy dl`ya oiirndy ,eixaca dxexae
ik ,lrad eze` lr zela`a bedpl xzen m` ocy
zela` bedpl `ly oendd ipira `id `dinzc `zlin
dy` lra `ed wtq `la mzrcl xy` yicw xnele
s` zela` bdpzy lwdl xyt`y `iad df lre .ef
`ail` j` .dxizdl e`eai `ly oeik xxaziy mcew
ey`izpyn wx ligzn zela` oic xwir zn`c
dryn inp epiidc x`ane r"eya x`eanke eywaln
.w"ece .dxizdl eazky

האריך

אסורה

שמשון

שהש"ך

לבאר

להנשא,

בר

וכ"כ

אברהם

וקצת

בספר

והראב"ן

הראב"ן

)סי' טז(
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יבאו למשרי אשת איש לעלמא ,שמכיון

לומר שלא היתה כונתו כשניים האחרים.

שהיא מתאבלת על בעלה ,נמצא מחזקת

ונראה דהיינו נמי אפילו לקולא ,דבכל ספק

עצמה כפנויה ,ואזלא ומינסבא לעלמא.

בגזירה אזלינן לקולא וכאמור[.

ע"כ .וכ"כ הגאון מהר"י כולי

)הרב המגיה

בספר עזרת נשים שם בדף לב ע"ב( ,דדין זה אינו

י( ומעתה הלא איכא בידן כמה ספיקות
וספקי ספיקות בנ"ד ,חדא ,שמא מרן

אלא חומרת הפוסקים האחרונים .והו"ד

השו"ע לא שמיע ליה כלומר לא סבירא

בשו"ת יביע אומר )חלק י ,יו"ד סימן נד(.

ליה דאיכא איסורא להתאבל ,אלא רק שלא

ע"ש .ולכאורה יש להקשות דא"כ היאך

נהגו ,ואיסורא ליכא ]והגם שכתב באבן

מבטלים דין אבלות משום האי חששא .וכן

העזר שמוחים באשה הנוהגת להספיד[

)שם(

וכמשנ"ת לעיל .ושמא כדברי הכנה"ג דלא

על שיטה זו .וביחוד יקשה למ"ד דיום

אסור

שאומרים

האבלות הראשון הוא מדאורייתא .שו"ר

ומזכירים במפורש את שמו ,אך לא במנהגי

)יו"ד סימן

אבלות .ושמא בכל אומדנא דמוכח מותרת

שעה סעיף ז בביאורים ד"ה מי שטבע( ,וביאר

להתאבל ,ושמא כל העולם נחשב כמקום

ע"פ מ"ש הגר"ח גרינמן זצ"ל בספרו

קרוב ועשוי להיוודע בתוך ימי אבלות

חידושים וביאורים עמ"ס נדה )סו"ס ב( בשם

דבכה"ג התיר הרב שבות יעקב .ונוסף גם

החזו"א ,דכל היכא שקרוב הדבר למכשול

הוא חידושו של הרב כנסת יחזקאל

הוה לי כגזור ועומד אע"פ שלא עמדו

שכאשר הגיע הדבר לב"ד אין לחוש שתצא

למניין על זה .עכ"ד .וכיוצ"ב כתב הגאון

תקלה ,ושכ"כ הכתב סופר ,וכן נראה

הקשה הרדב"ז בחיבורו על הרמב"ם

שעמד על זה הרב בדי השלחן

הנאמ"ן

נר"ו

בהקדמה

למשנ"ב

איש

אלא

הספד

וכדומה

דנוטה דעת הרב ציץ אליעזר

)ח"ג סימן ג(

מצליח )ח"ג עמוד  ,(20ע"ש דבריו הנפלאים.

שהב"ד בשתיקה ,וצרוף צורף לנידונו שם,

ומ"מ בודאי שבכל ספק במנהג ובחשש זה

וכ"ש בנ"ד .והרי זה כמבואר.

אזלינן לקולא .צא ולמד ממ"ש בשו"ת

יא( וראיתי בשו"ת מנחת יצחק
קלג אות א( שדן תיכף אחרי המלחמה

בגזירה דרבנן הוי לקולא .וכ"כ הנודע

האיומה ,אם אפשר להתאבל על אותם

ביהודה )תנינא יו"ד סימן קמו( ,ובשו"ת באר

שהיו במלחמה ונעלמו ,ומסיק דכיון דאנו

יצחק )יו"ד סי' א ענף ה( שגם בספק בגזירה

רואין שהרבה רדופים לישא ולהנשא,

דרבנן אזלינן לקולא .ע"ש .ומהשתא אם

ובדבר הנוגע לרבים יש לחוש לקלקולים,

על גזרת דרבנן קדמאי אזלינן לקולא ,כ"ש

וע"כ צ"ע אם להתיר להתאבל ושאר דברים

על האי חששא שחידשו הראשונים ]וע"ע

הנ"ל .אך בזקנים יותר מששים שנה

בשו"ת מזכרת משה לרבי משה בארקי

שהוליכו לצד השמאלית שניהם האיש

מאיזמיר )סימן יד אות כז( מ"ש בשם

והאשה ,ובמה שנוגע לבניהם אשר נפשם

מוהריב"ל )בח"ג סי' קיז( היכא שנפל ספק

בשאלתם לקיים מכבדו במותם ,עי' יו"ד

בגזרה של הדיינים שגזרו ,אי גם אחד נאמן

)סי' רמ ס"ט( ובב"י )סי' שעו( ובפת"ש סי' רמ

מנחת אלעזר )חלק ג סימן ד( דאפילו בספק

)ח"א סימן

אך טוב

סימן טו

לישראל

קנא

סקי"א ,י"ל כיון דבזקנים כאלו אפילו

עליו קדיש ,ומדבריו משמע שאבלות קילא

מיעוטא דמיעוטא לחיים הוי בכלל לא

טפי לגבי זה מאמירת קדיש ,והשיג ע"ד.

שכיח ,יש להתיר אבלות וגם לעשות

ומ"מ חזי לאצטרופי .ודו"ק[.

הזכרת נשמות להם ,ואך לא בדרך חיוב,

מסקנא דדינא :שזו האשה הנצבת בזה
יכולה לנהוג מנהגי אבלות על

עכ"ד .והרי שלא אסר איסר להתאבל

בעלה ,ומ"מ לא תספידנו ולא תלבש בגדי

אפילו היכא דרדופה האשה להנשא ,ומ"מ

אלמנות .ויש לרב המורה את ההוראה

במיעוטא דמיעוטא הקיל בשופי .ונראה

]הרבנות הראשית[ לפרסם שאין בפסק זה

דבנ"ד נמי הוה כמיעוטא דמיעוטא דאינשי

היתר נישואין ,עד שיתברר כל העניין

שלא יעלו על הטיסה בזמנה למרות שהיו

לאשורו .ומה טוב אם יוכלו הרבנים

מעותדים לה ,ולא ביטלו או הודיעו למי

המטפלים בענינן זה שיבררו עם המשפחה

שהוא על ביטולה ,ואף לא יצרו קשר אחרי

והאישה אם חיו בשלום בית לפני כן.

כן ,דכ"ז הופך את העניין למיעוטא

ורוצה אני להאריך ,אך לקצר אני צריך מפני

וכמו פשטות לשון העיטור ותוספות כנ"ל.

דמיעוטא ,וכאמור .והגם שהרב מנחת
יצחק לא התיר אלא באופן שיש גם צד
שהאשה מתה ,ובנ"ד ליכא לצד זה ,אפשר
שיודה גם כן בנ"ד מהטעמים הנזכרים

קדושת השבת הממשמשת ובאה.
וצי"מ וימ"נ אמן .והנלענ"ד כתבתי.
בברכת התורה

לעיל שאין לחוש שתנשא .וכיוצ"ב כתב

הצב"י אפרים כחלון ס"ט

בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ג סימן ג אות ג( דאם

]סוף דבר,
ועדויות נוספות התיר ב"ד בראשות

למים שאין להם סוף ,אף שאין מתירין

הראשון לציון הגרי"צ יוסף שליט"א לנשים

להאשה להנשא לכתחילה ,בכל זאת מותר

שישבו שבעה וינהגו בכל מנהגי האבלות,

לקבוע יום יא"צ כנ"ל ולהגיד קדיש בכל

ולאחר כתיבת התשובה הנ"ל עברתי על כל

גוונא כמי שיש לו יא"צ ברור ]ושם הביא

העדויות ,ופסק הדין של הראשון לציון

)סימן שלט סעיף ו(

ושאר הדיינים שיחיו ,וראיתי שכיונתי

הוא בגוונא שקרוב לודאי שנהרג ,דומה

לדברי הרב ערוך השלחן

שהתיר בגוסס להתאבל עליו ואסר לומר

שעל

פי

ממצאים

בס"ד לכל דבריהם ,וששתי[.

שונים

אך טוב

קנב

לישראל

סימן טז

ה' תמוז תשע"ח

סימן טז
בגדר ההלכתי מה נקרא יד?

מנין לזרוע שהוא יד  /האומר משקל ידי עלי  /רחיצת ידיו ורגליו באבל
א( חזי הוית בשו"ת יורו משפטיך למו"ר
הרה"ג רבי גדעון בן משה שליט"א

דמדאורייתא "ידך"  -זו קיבורת ,אבל

)ח"א סימן מז אות יט( שעמד וימודד אר'ש

בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ,ועד

בזה בעניין מה נקרא יד בהלכה ,והנפקא

מרפיקו הוא דמיקריא יד ,משום דקיבורת

מינה באבל שלמרות שאסור ברחיצה

לא הוי בכלל .עכ"ד.

)שו"ע יו"ד סימן שפ סעיף א( מ"מ רחיצת
ידיו מותרת בזמני אבל וכדומה ,ומסיק
שאף הזרוע בכלל יד ,והיינו כל חלק היד
עד המרפק.

משקל

ידי

עלי

וכו',

דמשמע

התם

ובתשובה שם זכר הרב שליט"א דברי
הגמרא בערכין הנ"ל ,וכתב,
דמדברי רש"י מוכח דהיד היינו כף היד.
אולם מדברי התוספות הנ"ל וכן משמע

ונראה להביא ראיה לזה – ממה שמבואר
בתוספתא במסכת שבת )הוצאת

מרפיקו הוא דמיקרי יד ,ובכל ההלכות

ליברמן פרק ח הכ"ט ,ובתוספתא חזון יחזקאל

כתבו כן הפוסקים .ובודאי שנקטו לשון בני

בפ"ט הט"ו( ,מנין לזרוע שהוא יד? שנאמר

אדם ,הא קמן שגדר יד הוא עד הזרוע.

"ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו

וע"ע באינצקלופדיה תלמודית

כפשתים וימסו אסוריו מעל ידיו"

)שופטים

טו ,יד( .ע"כ .והגם שאיירי התם לעניין
הנחת תפילין כמ"ש לפרש האור זרוע

)חלק

א  -הלכות תפילין סימן תקעו( והסמ"ג

)עשין

סימן כב( .ע"ש .מ"מ מלשון התוספתא
משמע שאף הזרוע בכלל יד.
]ואמנם לגבי מצות תפילין אמרינן בגמרא
מנחות )דף לז ע"א( תנא דבי
מנשה :על ידך  -זו קיבורת .ועיין בספרי
דברים )פרשת ואתחנן פיסקא לה( כמה לימודים

מדברי הגמרא ,שבלשון בני אדם עד

)כרך כא ,יד,

טור תרנג( מ"ש בזה.
ג( ולאח"ז רב ראיתי בשו"ת מעין אומר
)ח"ד סימן קי( שנשאל מרן הראש"ל
הגר"ע יוסף זצ"ל בזה וז"ל ,שאלה :אבל
אסור ברחיצה חוץ מפניו ידיו ורגליו
שמותר עד היכן הכונה? תשובה :ידיו
כפות ידיו .רגליו הבנתי כפות רגליו .ופניו
כפשוטו .עכ"ל .והנה בהערה שם הסביר
הרב הכותב נר"ו שהשאלה נבעה מכיון
שרצו לומר שידיו הכונה עד בית השחי,

ודרשות על מקום תפילין של יד .ואכמ"ל[.

ורגליו שזה כולל כפות הרגלים שוק וירך

ב( עוד יש להביא ראיה ממ"ש התוספות
במנחות )דף לז ע"א ד"ה קיבורת( ,מדקדק

וזה אינו .עכ"ד .הרי שלא בא לאפוקי
הזרוע אלא רק לאפוקי המקום שמעל

ר"ת מההיא דערכין )דף יט ע"ב( בדין האומר

הזרוע .וכאמור.

אך טוב

סימן יז

לישראל

קנג

סימן יז
קיום מצוות לעילוי נשמת נפטר שאינו אביו
אמירת הריני כפרת פלוני  /השכרת אדם לאמירת קדיש  /אמירת קדיש של אחרים
שאינם הבנים  /נתינת צדקה לע"נ  /קיום מצות לע"נ רשע גמור  /תפילות לע"נ /
כח התפילה  /הדלקת נרות לע"נ  /אם האב מזכה את נשמת בנו  /אמירת קדיש
על בנו  /הדרך הראויה שיועילו המצות לע"נ  /הצלת נשמות רשעים

שאלה

לכבוד ידידי האברך כמדרשו הרה"ג מעוז ומגדול רבי עמי אלסיאן נר"ו.
אודות מה ששאל אם מהני מה שאדם עושה צדקה ,קדיש ,או שאר דברים
לעילוי נשמת אדם זר ,או דלמא מהני דוקא רק בן על אביו ותלמיד על
רבו? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( בתחילה עלה במחשבה לפני להוכיח
מכמה מקומות בתלמוד דמהני ,גם אם

)חאו"ח ח"ד סימן ז( ,שמנהג קדמון להשכיר

הוא לא בנו או תלמידו .זה יצא ראשונה,

בשביל נפש הנפטר מי שיאמר קדיש .ושכן

מהאי דאיתא בגמ' בסוכה )דף כ ע"א( שריש

מוכח גם מדברי מהריק"ו )שורש מד( שכתב,

לקיש אמר הריני כפרת ר' חייא ובניו.

שנהגו שאפילו איש נכרי שאין קרוב כלל

ופרש"י ,יסורין הבאים עלי לכפרת ר"ח

אומר קדיש בשביל אחר .וכיוצ"ב כתב ר'

ובניו .הא קמן דאע"פ שלא היה תלמידו

חיים פלאג'י זצ"ל בספרו חיים ביד

אמר שיסוריו יועילו לכפרת רבי חייא

קיד( ,לבאר המנהג שנהגו באיזמיר שנותנים

ובניו .ואולם שם במימרא פירש ריש לקיש,

הקדיש בתרא לרב ,כיצד מהני לנפשות

שהתורה נשכחה וחזרה בזכות ר' חייא

הנפטרים אע"ג שאינם קרוביו .ע"ש דבריו.

ובניו ,ואפשר שמטעם זה החשיבו כרבו,

וכ"נ מדברי הרב יד הלוי במברגר

וברב שאני .וכר' מאיר ואחר ,כמבואר

ג( שעלה ונסתפ'ק היכא שהשכירו אדם

בחגיגה )דף טו ע"ב( .וכ"כ בספר מעשה

לומר קדיש אם יש לו חלק כמו האחרים,

)כרך

דהתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא

א עמ'  145אות קיב( דתלמיד לרבו הוא כבן

קנה כדאיתא בגיטין )דף יא ע"ב( ואפי'

לאביו ,ומזכה לרבו ,ואף מחויב לעשות

עשאו שליח כמ"ש הרא"ש )שם סימן יג(.

דברים לעילוי נשמת רבו.

ומשמע דפשיטא ליה דמהני אמירת האחר

ב( והנה בב"י )יו"ד סימן תג( כתב דמהני
להשכיר אדם אחר לאמירת הקדיש אם

ששכרוהו לע"נ הנפטר .וע"ע בשו"ת
תשובות והנהגות )כרך ג סימן נז( .וכ"כ בכף

אין לו בנים .וכן כתב לדייק מדברי הבית

החיים סופר )סימן נה אות ל( .נמצא שיש

אברהם חאו"ח )סימן כג( ,הו"ד בשד"ח

יוסף הנ"ל בשו"ת רב פעלים להרי"ח הטוב

)סימן

)ח"ב סימן

אך טוב

קנד

סימן יז

תועלת בזה אע"פ שהוא איש זר .גם
בשו"ת יביע אומר

לישראל

לאב ,וכההיא דאמרינן בסנהדרין

)דף קד

)חלק ח חיו"ד סימן לז אות

ע"א( ברא מזכה אבא ,אבא לא מזכה ברא.

ז( השיג ע"ד מהר"ם חלאווה הנזכר מדברי

ומטעם זה מנו את מנשה שאין לו חלק

הבית יוסף הללו ,ומסיק ,שמועילה גם

לעוה"ב ולא הועילה זכות אביו חזקיה,

אמירת קדיש ותפילת אחרים על הנפטר.

ולא מנו את אמון מפני זכות יאשיהו בנו,

ע"ש דבריו .וכן ציווה הגאון רבי שלמה

ואחרי שזכות האב לא מועילה הגם שהיא

קלוגר זצ"ל בצוואתו הובאה בספר הקדיש

במעלה הראשונה ,כ"ש זכות שאר קרובים

)כרך ז חלק

אין ראוי להם לומר הקדיש בתרא ,אחרי

חמישי בהקדמה עמוד י הערה ד( וז"ל ,מבקש

שאין יכולים לזכות נפש קרוביהם .ואל

אני מבני שיחיה ומזוגתי לראות להשכיר

תשיבני מתפילת דוד שהתפלל על בנו

לי עוד ירא שמים ותלמיד חכם ,לומר אחרי

אבשלום והוציאו מהגהינום ,חדא ,דלענין

)עמוד קסז( ובשו"ת עטרת פז

קדיש חוץ מבני שיחיה לאורך ימים טובים,

אבשלום לאו בזכותא תליא מילתא אלא

ולמסור לאיש ההוא ספר אחד מספרי על

בתפילה תליא מילתא ,שהתפלל אביו בעד

תורה ואגדה ,איזה ספר שיכול לקרות בו,

נפשו שהיה מיצר על אובדן בנו ,ופשיטא

ויעיין בו בכל יום מעין הפרשה ,ולומר

דתפלת דוד היתה יכולה להועיל לבנו,

איזה דבר בשמי בכל יום לפי שום אדם.

דיכול אדם לבקש רחמים על חברו אפי'

ע"כ .אתה הראת לדעת שהשכרת אדם זר

שאינו קרובו .וכולהו רבנן אמרי ליבעי

מועילה לנפטר.

רחמי דאחר ,ור' מאיר פסק תננא מקבריה

ולכאורה צריך באור כיצד יהני ,הלא סוף
סוף אינו בנו? ואפשר לומר

ואע"פ שלא היה קרובו כלל .אבל הקדיש
הזה אינו תפילה שיתפלל הבן על אביו

דבאופן ששכרוהו הוה כפועל ,וקיי"ל דיד

להוציאו משאול ,אלא זכות ומצוה הוא

פועל הוא ממש כיד בעה"ב כדאיתא

לאב כשאחד מיוצ"ח מקדש שם ה' יתברך,

בב"מ )דף י ע"א( .וע"ע במ"ש המחנ"א

ומזכה את כל העם בעניית אמן ואיש"ר,

)הלכות שלוחין סימן יא( ,ובשו"ת יביע אומר

שכל מצות הבן משתלשלים ויורדים מן

)ח"י יו"ד סימן ט( .ואין כאן מקום להאריך.

האבא .אבל זכות ומצוה של שאר קרובים

והא גופה צ"ע דכששכרו מי שאינו בנו

אינו מועיל לנפטר המת ,דמאיזה טעם

כמו

יועיל זכות ראובן לשמעון ולוי אחים

שהמשכיר עצמו אומר ,הא המשכיר גופיה

ומצות של שאר קרובים אינם מועילים

כיצד יוכל להועיל לנשמת הנפטר אחר

כלל .וכל מצות הצדיק וזכויותיו אינם

שאינו אביו? ומ"מ חזינן דשכירות מהניא

מועילות לנפש הרשע אחרי מותו כי הרשע

אע"פ שאינו בנו.

בעונו ימות .ומזה הטעם לא עשה דוד אף

שוב

כיצד

יהני,

ולו

יהי

אלא

ג( וראיתי בשו"ת בנימין זאב
שכתב להוכיח לגבי אמירת הקדיש,

עוזר אלא תפילה ,כמתפלל על חבירו,

שאין זכות הקרובים מועילה אלא זכות הבן

שאם ראוי שתשמע תפילתו מהני ג"כ

)סימן רב(

זכות ומצוה בשביל אבשלום ,שלא היה

אך טוב

לישראל

סימן יז

קנה

לנפטר .1ועוד דבר יש לומר אצל אבשלום,

תועלת למתים ,וכ"ש אם הבן מקדיש בעד

דנראה שכל מה שנענש הוא בסיבת

אביו שהוא זכות לאביו ,וה"ה לאומר

מרידתו באביו ,להכי תפילת דוד הועילה

בשבילו קדיש או שום ברכה בביהכ"נ

שאמר "בני אבשלום בני" )שמואל ב ,יט ,א(,

בציבור .עכ"ד .וכן הביא הב"י

)או"ח סו"ס

להורות שאין בליבו עליו והוא עדין בנו

תרכא( משם המרדכי ביומא

ולא חפץ ברעתו .עכ"ד .וקדמו בדברים

לקיים המנהג שנהגו ליתן צדקה ביוכ"פ

אלו בשו"ת מהר"ם חלאווה )סימן יז( .ושני

עבור המתים ,דתניא בפרשת עגלה ערופה,

הנביאים מתנבאים בסגנון אחד.

כפר לעמך ישראל אלו החיים ,אשר פדית

ולדבריו דהרב בנימין זאב שמועילה רק
תפילה ,אפשר שיעשה המצוה,
ויתפלל שתהיה המצוה מועלת לזכות
אותו הנפטר.
ד( וראיתי בספרי

)דברים פרשת שופטים

פיסקא רי פסוק ח( "הכהנים אומרים כפר

)פרק א רמז תשכז(

אלו המתים .ע"כ .וכ"פ הרמ"א בהגה
בשו"ע )או"ח סימן תרכא סעיף ו( ,ושנה דבריו
עוד בהלכות צדקה

)יו"ד סימן רמט סעיף טז(

משם הרוקח )סימן ריז( .ע"ש .אתה הראת
לדעת דמהני מה שעושים לנפטר גם אם
אינם בניו] .ואגב אמרתי אהא אעיר'ה
שבכל בו

)כרך ד סימן ע טור שא הוצאת

לעמך ישראל" )דברים כא ,ח( ,כשהוא אומר

פלדהיים( והב"ד הרמ"א בדרכ"מ

"אשר פדית ה'" ,מלמד שכפרה זו מכפרת

תרכא אות ח( כתב ,דמה שאנו נוהגים להזכיר

על יוצאי מצרים .כפר לעמך ,אלו החיים,

המתים ,לפי שהזכרת המיתה שובר ליבו

אשר פדית ,אלו המתים ,מגיד שהמתים

של אדם ומכניע יצרו .עכ"ד .ולדבריו

צריכים כפרה .ע"כ .2וכתב רבינו בחיי

משמע

לתועלת

)שם( ,ולמדנו מזה שההקדשות שנוהגים

החיים שיתעוררו לתשובה[ .וכן נראה

החיים להקדיש בעד המתים שיש להם

מדברי הגאון הכתב סופר )יו"ד סימן קיג(,

a`d ipdnc (iz`c d"c a"r i sc) dheqa 'qezd k"ke 1
lltzdy enk ecra lltzn m` wx oadl
xg` cg` lk lr d"dc xnel yi dfae .c"kr .cec
zekfay ezlitza xne`e xhtpd znyp xear lltziy
k"ke .ipdnc ipelt p"rl didi epiyry v"nezd
xknheb `"xbdl mely zkeq xtq lr mipwf zxhra
)myd zxfra dfa jix`pe .y"r .(d dxrd a"r en sc
(ipa `ipnz d"c a"r i sc) dheqa `"yxdnae .onwl
dkfn `l `a`c b"r` melya`l liredy dnc ,yxit
`hga cec ly eper zaiqa did melya`y itl ,`xal
xtqa r"re .ipdn el mxb `edy itle ,ray zac
.(dnk d"c `"r ft sc) `nei mixetikd mei zetqez
.(hq llk millk sl`d zkxrn ` jxk) g"cyae

mely zkeq xtq lr mipwf zxhr xe`iaae 2
(`"r gn sc a llk) xk`nheb `"xbdl
di`x `iad (dlz oniq g"e`) cec ziad oe`bdy ,azk
`zxhef `zwiqtd ixacn zeaxra eaiigzp mizndy
)epax dyn mdl xn` ,(`"r p sc miavp zyxt aeh gwl
mgex micizrd zexec mbe miznd mb ik ,erc ,d"r
el` (ci ,hk mixac) "dt epyi xy` z`" ,dt zavp
el` ± "eppi` xy`e" .miigd el` - "cner" ,miznd
'nbd ixacn cer di`x `ian mye .c"kr .miicizrd
xtknc ebinc ,xeaiv z`hg oiprl (`"r e sc) zeixeda
lk lr dipin oece .miznd lr inp xtkn miigd lr
y"r .miznl k"b ipdnc miigd lr k"b xtknc ilin
.l"nk`e .eixac

שאזכרת

המתים

היא

)או"ח סימן

אך טוב

קנו

סימן יז

לישראל

שדן אודות הנודר לצדקה לרבי מאיר בעל

באור זרוע ח"ב סימן נ( על ר"ע שפגש לרשע

הנס מה כונתו בנדר ,וכתב ,ולדעתי עיקר

אחד לאחר שנפטר ,וא"ל שתיקונו שבנו

הנדר הדלקת נרות ויהיה זכות לנשמת ר"מ

יאמר עליו קדיש .ור' עקיבא הוצרך ללמדו

בעל הנס וכו' .ע"ש .הא קמן דמהני זכות

ולא אמר הקדיש בעצמו .וזהו אות ומופת

של אדם שעושה לע"נ ר"מ בעה"נ אע"ג

שרק הבן מהני אמירת הקדיש שלו .עכ"ד.

שאינו מזרעו .וכן מתבאר ועולה מדברי

וכבר קדמו בראיה זו בתשובת הרב בנימין

הפת"ש )חו"מ סימן כ ס"ק ח( שכתב ,שהפוגע

זאב )הנזכר ,ובסימן רא( ,ופקפק בראיה זו

בחברו בכבוד אבותיו שמחוייב ליתן לו

ודחאה בכמה טעמי תריצי .ע"ש .והנה

ממון ,יתן הממון לצדקה בעבור נשמת

מלבד מה שהרב תורה לשמה גופיה הביא

שוכני עפר .ע"כ .והיינו בעבור אבות

לדברי המג"א )סימן קלב ס"ק ב( שכתב

המבייש

שיכול הבן להעמיד אחר במקומו לאמירת

בכבודם .הרי שמועיל ליתן צדקה עבור

קדיש וכו' .ע"ש דבריו .עוד יש לדחות

נשמות אחרים שאינם קרוביו .וכ"פ בשו"ת

ולומר דאין להוכיח ממעשה דרבי עקיבא,

תשובות והנהגות )כרך ג סימן נז(.

דשאני התם שהיה רשע גדול דבו אפש"ל

]וידידי הרה"ג רבי בניהו נדב נר"ו רצה
להביא ראיה ממ"ש בפסחים )דף

דאין זכות אחרים תולה לו ,אך בסתמא
דאינשי מהני להו נמי זכותא דאחריני .וכן

ח ע"א( האומר סלע זה לצדקה על מנת

נראה מדברי ספר חסידים )סימן קע( ,דעל

שיחיה בני ה"ז צדיק גמור ,הרי שאפשר

רשע גמור לא מהני שום זכות שאחרים

ליתן צדקה בשביל אחרים .ויד הדוחה

עושים לעילוי נשמתו .והביא לשון הפסוק

נטויה לומר דשאני התם שהוא בנו ,ונתינת

"אח לא פדה יפדה איש" )תהילים מט ,ח(,

הצדקה היא לא רק בשביל שהבן יתרפא

ופירש ,דהיינו דוקא על אדם שלא זכה כלל

אלא שגם ימנע צער מהאב לראות הבן

בחייו ,ולהכי לאחר מיתה לא יועיל כל מה

חולה .ואדרבא ,משם יש להביא ראיה

שיעשו בשבילו אא"כ צוה זה בחייו ויעשו

בהיפך שנקט דוקא בן ,שלאב יש רווח

לו כדבריו במותו .אך אם זכה וחטא,

עצמי במה שהבן יתרפא ,משא"כ לאחר,

ובשביל עונותיו גרשוהו מגן עדן או עושים

דמי יימר דמהני .גם ממ"ש בספר חשוקי

לו דין בגיהנום ,אז מועיל אם מתפללים או

)דף קיב ע"ב בענין לכתוב עלי

אם נותנים צדקה בשבילו .עכ"ד .והנה כבר

אבותיו

של

חמד בכתובות

המתבייש

שפגע

ועל ירתיה( שגר שמת ,הזוכים בנכסיו

אמרו חז"ל בשלהי חגיגה

)דף כז ע"א(

ובממונו גורמים זכות לנשמת הגר .עכ"ד.

דאפילו

אין להביא ראיה לנ"ד ,דשאני התם שהוא

כרימון ,ואין לך אדם שאין לו זכויות

הגורם לדבר שמגיע מממונו[.

להתלות בהם .ואפשר שזהו נמי הביאור

ה( כל קבל דנא ראיתי בשו"ת תורה
לשמה )סימן תיב( שהוכיח ממ"ש

מ"ש שם בגמ' שאין אור של גיהנום

במסכת כלה רבתי

)פ"ב הלכה ט והובא גם

שולטת

פושעי

בפושעי

ישראל

ישראל,

מלאים

וכבר

מצוות

תמהו

המפרשים דהא כיצד? עיין בדברי התוס'

אך טוב

סימן יז

לישראל

קנז

והמאירי שם ועוד .ואפש"ל ,דהיינו דוקא

את הטבע ,וכמבואר בדברי רבנו בחיי

מצות

עה"ת )דברים יא ,יג( ,ושנה דבריו בספרו כד

כרימון אלא שעשו חטא ועון שנכנסים

הקמח )ערך תפילה( וז"ל :וגדול כח התפילה

לגיהנום ,ע"ז קאמר ,דכיון שהחיים יעשו

אפילו לשנות את הטבע ולהנצל מן הסכנה

דברים למענם יועיל להם ,ואין אור של

ולבטל הנגזר .עכ"ל .וכן נראה מבואר

גיהנום שולטת בהם ,והיינו כדברי ר'

מדברי הרשב"א בתשובה

יהודה החסיד בספר חסידים הנ"ל ,שאם

שסיים דבריו שהגם שאמרו דאבא לא

לאותם

פושעי

ישראל

המלאים

)ח"ה סימן מט(

עשה זכויות אלא שעשה ג"כ חטאים,

מזכה ברא ,אמנם מי שעושה צדקה ונושא

וכלשונו הזהב זכה וחטא ובשביל עונותיו

תפילה בעד מי שכבר מת הדבר מועיל

נענש בגיהנום וכו' ,בזה מהני מה שעושים

למת ,והוא מאמרם בסוטה )דף י ע"ב( בדוד

אחרים בשבילם .ודו"ק.

מלך ישראל שהציל את אבשלום מרדת

ו( עוד רגע אדבר ,במ"ש בשו"ת בנימין
זאב שכשמתפלל על חבירו מהני
לעלות את נשמתו הגם שהוא אינו בנו.
כדברים

האלה

ממש

כתבו

התוספות

בסוטה )דף י ע"ב ד"ה דאייתיה( ,דמה דאהניה
ליה לדוד המלך ע"ה תפילתו על בנו
אבשלום ,אע"ג דאמרי' אבא לא מזכה
ברא ,דהיינו בלא תפילה .ע"כ .ומעתה אם
כוחה של תפילה יפה אף למתים ,אפשר
דיהני גם אם יכלול בתפילתו שזכות
המצוה שעשה תעמוד לזכות הנפטר אע"ג
דאינו בנו .והרי הוא כמבקש מאת המלך
שהשכר המגיע לו יעבור לרעהו .והגם
שיש שכתבו שלא מועיל לעשות קניין
למכור את שכר העולם הבא ,עיין בספר
מעשה חייא לרבי יחיא הרופא )סימן טז(,
ובספר אש דת למהר"ח אלפנדרי

)פרשת

שחת ,וזהו מה שנהגו בישראל בצדקות
ובמעשים טובים .עכ"ד .וכ"כ בשו"ת
הרשב"א )ח"ז סימן תקלט( תשובת רב שרירא
גאון שאם יש צדיק שמבקש רחמים בין
בנתינת צדקה לעניים אפשר שהקב"ה מיקל
ממנו העונש .עכ"ד .גם באורחות חיים
להרא"ש )הל' יוהכ"פ אות לד( הביא כן משם
רבינו האי גאון שכתב ,שאם צדיק מבקש
רחמים על הנפטר ,ובפרט אם נותן צדקה
למנוחת נפשו אפשר שהקב"ה מקבל ממנו
בזכות בעל המצוה ,ומקילים את דינו של
המת .ע"כ .ואולם שם סיים וכתב ,אבל
לזכות אותו למתן שכר ,אפי' כל צדיקי
עולם יבקשו עליו רחמים אין הדבר מועיל
לו ,אלא הכל לפי מעשיו .עכ"ד .ומשמע
שלא מהני להוסיף שכר למת על ידי
התפילה אלא רק להקל דינו .ודו"ק.

וילך( מ"ש תשובת מהרי"ט בכת"י .ובשו"ת

ז( והנה על מה שכתב הרשב"א וז"ל ,וזהו
מה שנהגו בישראל בצדקות ובמעשים

להגאון הנצי"ב )ח"ג סימן יד( ועוד .מ"מ לא

טובים .עכ"ל .ראיתי בספר חסידים

קרב לנ"ד ,דהתם הוי ריעותא בקנין ,דלא

תתשא( שכתב ,דלא מהני מצוות שעושים

שייך למכור דבר שלא בא לעולם או שאר

לנפטרים אלא רק מצות צדקה ותפילה .וכן

חסרונות .משא"כ בתפילה שבכוחה לשנות

כתב בספר גשר החיים )ח"ב פרק כג( .אלא

טוטו"ד קמא )סימן ריז( ,ובשו"ת משיב דבר

)סימן

קנח

אך טוב

סימן יז

לישראל

שראיתי לכמה מרבוותא קדמאי ובתראי

בניו .ע"ש .ונראה להוסיף בזה ,דודאי

דכולהו ס"ל דמהני לעשות כל מידי לע"נ

שכשעושה מצוה מסוימת לע"נ הנפטר

הנפטרים אף שאינו אביו ,וקבצם כעמיר

וללא הנפטר לא היה עושה כן ,לכו"ע הוא

גורנה הרה"ג ר' יהודה ברכה נר"ו בשו"ת

זכות לנפטר ,ודמי קצת למ"ש בספר

ברכת יהודה )ח"ב ענינים שונים ח"ד( ,והביא

חסידים )סימן תתשא( ,דכשיצוו האבות על

)בהקדמת המו"ל זצ"ל

בנים ,כשעושים הבנים הוה כאילו עשו

בד"ה מאיליו( סיפר הגאון הרב בן ציון חזן

האבות .ע"ש .ואפשר שה"ה כאן ,שכן הוא

זצ"ל שהגרי"ח ז"ל לפעמים היה אומר לו

המעשה למצוה זו .שו"ר להרב בנימין זאב

להדליק נרות לע"נ תנא פלוני או אמורא

דהוא מרא דשמעתה דלא מהני זכות

פלוני או האר"י ומוהרח"ו ז"ל וכיוצא.

אחרים לנשמת הנפטר ,שכתב בתשובה

ע"כ] .ומטעם זה פירש שם הרב ברכת

אחרת )סימן רא( שאפי' לגבי אמירת קדיש

)פרשת וישב אות כח(

מהני ג"כ אם אחרים אומרים לע"נ הנפטר

כתב ,דמנהגינו להדליק נרות לכבוד נשמת

]וכבר כתב בתשו' בסימן רב שקדיש אינה

ר"מ בעל הנס ,ולא אמר לע"נ ,לאו דוקא

תפילה אלא מצוה של קידוש ה'[ ,וכמו

הוא[ .וכן כתב ר' אליהו הכהן בספר מדרש

שאומר הש"צ בעד כלל ישראל .אתה

תלפיות )ערך אבידה( ,קיבלתי ,דמי שאיבד

הראת לדעת ,שבודאי מהני זכות שעושים

שבספר דעת ותבונה

יהודה ,דהגם שהבא"ח

איזה דבר ינדור למאור אם אני מוצא אותה
לע"נ רמבעה"נ וכו' .ע"ש .וכ"כ עוד בספר
מעיל צדקה )סימן אלף תשנד( ,והביא דבריו
בהסכמה בספר סגולות ישראל

)מע' א אות

לע"נ ,אלא שהיא כאין וכאפס לעומת
הזכות שעושה בן הנפטר לע"נ אביו.
ח( והנה אעיקרא דדינא דאמרו בגמרא
דאין האב מזכה לבנו .ראיתי כמה

)מע' מ

עקולי ופשורי בזה ,ושיש כמה אופנים

סימן שפז( ועוד ,ע"ש חבל אחרונים שנקטו

שהאב מהני לבנו .וזה יצא ראשונה מ"ש

כן הן לענין צדקה והן לענין לימוד ,ושם

בשו"ת שבות יעקב

צדיק עתק לכל דבריהם .ואכמ"ל .אתה

והו"ד בשו"ת ציץ אליעזר

הראת לדעת ששפיר מועילה הזכות שאנו

קונטרס אבן יעקב פרק ו( ,דמה שאין האב

עושים .ואין לומר דכיון דהני רבוותא

מזכה לבנו הוא דוקא באותם המוחזקים

שעושים לע"נ היו מאורי וגדולי האומה,

לבעלי עבירות חמורות שע"י כך אין להם

על כן מהני מדין תלמיד לרב ,דדחוק הדבר

חלק לעוה"ב ,אבל סתם בנ"א שאינם

עד מאד ]ועיין מ"ש לעיל אודות מאמר

מוחזקים ברשעות כ"כ ודאי אבא מזכה

ר"ל הריני כפרת ר"ח ובניו[ .ומ"מ המנהג

ברא .עכ"ד .ותנא דמסייע להו הוא ר'

פשוט שעושים כן .וכ"נ דעת הגאון הרב

יהודה החסיד בספר חסידים

י( ,והגר"ח פלאג'י בצדקה לחיים

)ח"ב חיו"ד סימן צג(
)חלק ז סימן מט

)סימן קע(

חח"מ זצ"ל ,שבצואתו שהודפסה בשדי

שכתב כן .והו"ד לעיל הבט ימין וראה.

חמד )כרך ד בהקדמה פרק לעילוי נשמה( כתב

חילוק נוסף ראיתי ,והובא בספר דף על
הדף בסנהדרין )דף קד ע"א( משם

דברים שיעשו לע"נ ואפילו אחרים שאינם

אך טוב

לישראל

סימן יז

קנט

)עמ'

אחר האומר קדיש מהני לנפטר ,דאל"כ לא

א( ,דמה שבן מזכה אבא זה משום דברא

הו"ל לדון בסדר קדימה באמירת קדיש גבי

כרעא דאבוה ,אבל אבא לא מזכה ברא

אדם זר ,והול"ל דלא מהני מידי .ופשוט.

היינו באופן שכבר מת האב ,שאינו יכול

וכן מבואר להדיא בדברי הרמ"א

יותר לזכות את בנו .דמה בכך שהיה צדיק,

שעו סעיף ד( שכתב ,שאם אין אבל על אביו

מכל מקום כיון שהבן חוטא וכגוף אחד הם

או אמו אומרים אותו קדיש שבסיום

נחשב להיפך שכאילו האב חוטא בשעה

התפילה "בעד כל מתי ישראל" .ע"כ .הרי

שהבן חוטא .ברם כל זה אם האב מת והבן

שיש תועלת גם בזה.

חי ,אבל אם האב חי והבן מת ,א"כ חדל

י( ולאחר כתבי כל זאת כן בקודש חזיתי
להגה"ק ר' אליהו גוטמאכר זצ"ל

אחד עם הבן ,בעשייתו תשובה ומעשים

בספרו סוכת שלום )כלל ב( שיצא לדון כיצד

טובים בעוה"ז בכך נחשב כאילו הבן

מהני מה שעושה לע"נ נפטר שאינו אביו?

עושה .עכ"ד .ולדבריו משמע שגם האב

ומייתי לדברי הרוקח )סימן ריז( ונזכר בדברי

החי יכול להועיל לבן המת .ומ"מ לגבי

הרמ"א בהג"ה

אחריני לא זכר אם יכול להועיל .ואדרבא

שכתב ,ומה שפוסקים צדקה עבור המתים

שהבן

ביוהכ"פ יש להם אסמכתא וכו' ,ומה

משורשו יכול להשפיע על בנו .וכן מבואר

שמועיל להמת שהחי נותן צדקה עבורו,

)בסוטה דף י

לפי שה' בוחן לבבות החיים והמתים ,אם

ע"א ובסנהדרין דף קד ע"א( שכתב ,דהאי

אותו המת היה בחיים היה נותן אז תועיל

טעמא דאבא לא מזכה ברא הוא כדי שלא

לו קצת .עכ"ד .וכ"כ בשו"ע הרב

יסמוך על צדקת אביו .והגאון הראש"ל

תרכא סעיף יד( ,ובמשנ"ב

ספר אור הצבי ושכ"כ במדרש תלפיות

הבן מלחטוא עוד ,והאב שנחשב כגוף

משמע

מדבריו

דדוקא

האבא

כיוצ"ב בדברי הרב עין יעקב

)יו"ד סימן

)יו"ד סימן רמט סעיף טז(

)או"ח סימן

)או"ח סימן תרכא ס"ק

)הלכות קדיש

יט(] .ולפי זה לא מועילה צדקה זו לגויים,

סימן נו בהערה( דייק מדבריו ,דטעם זה לא

דלהם הקב"ה לא מצרף מחשבה כמעשה

שייך כשאביו עוד חי והבן מת .ומסיק

כדאיתא בירושלמי בפאה )פ"א ה"א( ,וכ"כ

להלכה מפי ספרים ומפי ספרים דהאב יכול

בשו"ת קנה בושם )ח"ג סימן פה( ,ע"ש[

לומר קדיש לע"נ בנו וביתו דמהני בזה.

והרב סוכת שלום הנ"ל כתב עוד ,דלא
סגי בדברי הרוקח ,דצריך לבאר

הרי"צ יוסף נר"ו בילקוט יוסף

ט( ואולם מה שיש שרצו לומר שדעת
הנודע ביהודה )או"ח מהדו"ת סימן ח(

דמהני כדין יששכר וזבולון ,דהיששכר

דלא מהני קדיש האב האומר על בנו וכ"ש

מקנה חלק מתורתו לזבולון על ידי קנין.

כשאחר אומר .עיין במ"ש בזה בשו"ת ציץ

והגם שבמת א"א להקנות ,לזה צריכים אנו

אליעזר

)ח"ז סימן מט קונטרס אבן יעקב פרק ו(

את דברי הרוקח דאמדינן ליה שאם היה חי

דאליבא דאמת זה אינו ,דהנוב"י לא נקט

היה עושה .עכ"ד.

אלא גבי סדר עדיפות וקדימה .ע"ש

והנה לפי"ד הגם שיגהה מזור לרובא
דכלל ישראל ,אך על רשעי ופריצי

בדבריו .ואדרבא מדבריו שם מוכח דאפי'

אך טוב

קס

סימן יז

לישראל

עמינו לא יגהה מזור ,ולא יהיה אפשר

י( ויגעתי ומצאתי מזור בס"ד גם לנשמות
פושעי ופריצי עמנו שלא הרהרו

להדיא המג"א )סו"ס תרכא( וש"פ ,הביאם

בתשובה ,דהנה כבר כתב הרב סוכת שלום

במשנ"ב )שם ס"ק יט( .וכן מבואר בעטרת

)שם דף נא ע"א( שאפשר שיהני מה שעושה

)דף מח

עבור חבירו היינו דוקא בכהאי גוונא

ע"א( ,שעל רשע שלא היה לו בחייו

שאילו היה להיפך שהנפטר היה חי ,והחי

הרהור תשובה ודאי לא מהני מידי ולא

שרוצה לעשות דברים בעד הנפטר – מת,

עולה לו לכפרה לא הקרבן ולא הצדקה

היה גם הוא נותן צדקה בעד זה הנותן

ואין אנו צריכין לבקש כלל כפרתן .עכ"ד.

בעדו .או לומד תורה גם הוא בעדו ,ובזה

ולעיל מיניה )דף מז ע"א( כתב ,דמה

הוה כשותפים גמורים .ואם הניח ברכה

שהועילה תפלת דוד על אבשלום בנו ,לפי

אחריו להלומד בעדו יותר ,נקנה לו ,כיון

שלא

שגם אם היה להיפך יודע ה' ברוך הוא

הרהר בתשובה ,וגם אילו היה בא מצוה

דעתו שגם הוא היה עושה כזאת בעדו.

לידו לא היה עושה דלא מהני מידי מה

והוי כמבואר בחו"מ

שעושים לע"נ ,ולכן לא תיקנוהו לאחר

ברמ"א לדעת המרדכי דשותפות א"צ קנין.

ולא יכלו להתפלל עליו רק לאחר מיתתם

ע"ש .ולפי"ד נפיק דגם חבר שאוהב את

כמבואר בגמ' בחגיגה )דף טו ע"ב( ,דלא

חברו בלב ונפש ,יכול להציל את חבירו

עשה תשובה ,וגם לא שייך לומר שהיה

מבאר שחת ,ובלבד שידע בליבו שגם

עושה מצוה זו .עכ"ד .ויש להעיר ע"ד

חבירו היה עושה כן בשבילו .והגם שהרב

)פרק ב הלכה א(

סוכת שלום כתב כן כעוד תנאי שיהני

דקודם שמת א"ל ר"מ לאחר שישוב

מלבד כל הני מילי דכתב לעיל ,מ"מ לפי"ד

בתשובה ,ובכה אלישע בן אבויה ונפטר,

נראה דאף כשהוא לחודיה מהני מטעמו

דומה

וכמבואר .ומ"מ סיים שם הרב סוכת שלום

שמתוך תשובה נפטר רבי .ע"כ .וכ"ה

)דף נד ע"א( ,דעתה במנהג שלנו שגם חברים

במד"ר רות )פרשה ו סימן ד( .וכ"ה התוס'

ואף אנשים שלא היה להם שום קרבות

בחגיגה )דף טו ע"א ד"ה שובו בנים( ,וע"ע

וחברות עם אותן שמתו מזכים להם

)ח"ב חאו"ח סימן ח ד"ה

בלימוד תורה ,ודאי צריכין להקנות בהדיא

אמנם( .הרי שאלישע אחר ,אכן הרהר

קודם הלימוד לפב"פ שיהיה לו חלק

הרהור תשובה שלכן שמח ר"מ בליבו.

בלימודו .ומה שלא עשו כן תלמידי אלישע

ומה שלא תיקנוהו רק לאחר מיתתם לפי

אחר ,לפי שידעו שאם היה חי לא היה

שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

עושה בשבילם ג"כ ,ולא יכל להועיל אלא

כדאיתא בחולין )דף ז ע"ב( ,והיה צריך

באופן זה וכאמור .עכתו"ד .ועד"ז אמרתי

להעלותם מן שאול לחיי עלמא .וכ"כ

זקנים על ספר סוכת שלום שם

שהרהר

בתשובה,

משא"כ

מדברי הירושלמי בחגיגה

והיה ר"מ שמח

בשו"ת מהרי"ט

תיקון גדול

אחר

בליבו ואומר

לפי שחטא

והחטיא

את

הרבים .ואין ללמוד ממנו לכל אדם.

)סימן קעו סעיף ג(

לפרש מ"ש יהושע בן פרחיה באבות

)פ"א

משנה ו( "וקנה לך חבר" ,דמאחר שתלמידו

אך טוב

לישראל

סימן יז

קסא

יש"ו פקר ]עיין בסוטה דף מז ע"א ובמ"ש

במפורש קודם כל לימוד ,ויתפללו לבעל

בזה בשו"ת אך טוב לישראל חלק ב סימן

הרחמים שירחם על נפש פלוני אהובם.

ו הערה  [13אילו היה לו חברים שאוהבים

ושו"ר שכ"פ מרן הראש"ל הגר"ע יוסף

אותו כנפשו אפשר שהיו יכולים לתקנו

זצ"ל בשו"ת יביע אומר

מדין שותפים וכאמור ,אך הוא היה

נח אות כה( דמ"ש מהר"ם חלאוה וסיעתו

)משלי יח ,א(

ברם

בבחינת "לתאוה יבקש נפרד"

הנ"ל,

היינו

דוקא

)חלק י חיו"ד סימן

לפום

דינא,

ונשאר בבור וטיט היון עד עולם.

בקושטא ,דרכו של השי"ת להיטיב עם

המורם מכל האמור :בהא נחיתנא ובהא
סליקנא ,דמהני זכות אחרים

בריותיו ,ולהתנהג עמהם לפני ולפנים

שעושים לע"נ הנפטר אפילו שאינם בניו

משורת הדין ,כי חפץ חסד הוא ,ואוצרות
רבים של חסד צדקה ורחמים עמו .ולכן

או תלמידיו .ובייחוד כשעושה כן רק בגלל

אפילו אחרים עושים מצות וצדקות ולימוד

הנפטר ולכבודו ,דנחשב שהנפטר הוא

תורה לעילוי נשמת הנפטר ,ברוב רחמיו

המעשה למצוה ,וגדול המעשה יותר מן

וחסדיו,

בחשבון

העושה )ב"ב דף ט ע"א( .ובלבד שיתפללו

למנוחת נפשו של הנפטר ,ולצרור נשמתו

ויזכירו שעושים כן לעילוי נשמתו .והגם

בצרור החיים ,ולהעלותו ממדרגה אל

שבספר חסידים כתב שלרשע גמור לא

מדרגה מחיל אל חיל .וכעין מ"ש במדרש

מועילה כל זכות ,הא אמרינן בשלהי חגיגה

תלפיות )ערך חלק לעוה"ב( מהריקאנטי בשם

דפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון.

רבינו עזריאל ,שיש להקב"ה כמה אוצרות

ע"ש .וחביריו ואוהביו יעשו דברים לעילוי

של צדקה הגנוזים לאלה שלא זכו בעצמם

נשמתו ויהני .וה"ה לאותם מעט מבני עמנו

וסמוכים על שלחן אחרים .ע"ש .ואי אפשר

)וכלשון הרס"ג באמונות

לשום בשר ודם לתאר גודל רחמי השי"ת

ודעות מאמר תחיית המתים עמ'  115הוצאת ברלין

וחסדיו עד לאין שיעור .כי חסיד הוא בכל

תפר"ח( ,אם לוקחים מממונם שהותירו

מעשיו .עכ"ד .וכ"כ מר בריה דרבנא הגאון

וביחוד אם חבריהם הטובים האוהבים אותו

הראש"ל

בספרו

כנפשם עושים ומשתדלים למענם ,מהני

המפורסם ילקוט יוסף הלכות אבלות

שמתו בלא תשובה

הדבר ,וכאמור .ובלבד שיזכירו הדבר

השי"ת

הרי"צ

לוקח

יוסף

אותם

נר"ו

)סימן

ל סעיף לא( ,ע"ש דבריו כי נעמו .ודו"ק.

אך טוב

קסב

לישראל

סימן יח
חלק אבן העזר

כג חשון התשפ"א

סימן יח
סירוס זכר בניתוח וסקטומי אם חייב לרפאות עצמו

איסור סירוס לזכר  /תיאור ניתוח וסקטומי  /תיאור ניתוח וזו – וזוסטומי  /חוטי
הביצים פירושו  /ניתוח לחולה פרוסטטה  /סירוס בתוך חלל הבטן  /נשא אשה
בהיתר ונהיה פצו"ד  /פצו"ד שנשא אשה אם חייב לגרשה  /החובה הגדולה לרפאות
עצמו גם אם ישלם ממון רב  /אם מותר ביחוד עם אשתו עד שיתרפא  /איסור
עשיית ניתוח וסקטומי גם בסכ"נ של הריון האשה  /הדברים המותרים למניעת
ילודה בנ"ד

שאלה

לכבוד ידידי היקר דיתיב בתוונא דליבאי ,מגדולי מזכי הרבים ,פה מפיק
מרגליות ,הרב ירון ראובן שליט"א ,יושב ראש ארגון 'בעזרת השם' נרו
יאיר ויזרח ושמו הטוב כששונה יפרח.
אודות שאלתו ששאלני על זוג מבני קהילתו הנשואים זמן רב ,וקודם
שחזרו בתשובה עשה הבעל סירוס כריתת כלי הזרע הנקרא וסקטומי

 vasectomyכיון שהאשה הגיעה כמה פעמים לשערי מות בהריון ובלידה.
ועתה שמעו שהיה הדבר אסור על פי ההלכה ,ונפשם לשאול הגיע אם
הבעל מחויב לעשות טיפול המרפא את כריתת כלי הזרע? ואם כן ,מה
העצה היעוצה למניעת הריון באופן זה .יש לציין שלזוג ארבעה ילדים
בנים ובנות כך שקיימו פריה ורביה .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( ידוע
מהתורה וכמוזכר בכתוב )ויקרא כב ,כד(,

תאי זרע .במהלך הניתוח קושרים את

ואסור לו לבא בקהל וכמוזכר בתורה "לא

צינוריות הזרע דרך חתך קטן בחלקו

יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'"

העליון של שק האשכים משני הצדדים,

)דברים כג ,ב( .וקודם שנבא לדבר ה' זו

הקשירה מונעת מעבר של תאי הזרע

הלכה נבא לבאר אופן הפעולה בניתוח זה

מהאשכים .הניתוח מונע מעבר רק של

שאיסור

סירוס

לאיש

אסור

כפי שכתבו חכמי הרפואה.
וסקטומי  /וזקטומי הינו חיתוך וניתוק
צינורות הזרע המובילים זרע

מהאשכים ,כדי למנוע מעבר ופליטה של

תאי

הזרע.

בבלוטות

נוזל

הזרע

השפיכה

המיוצר

ובערמונית

ממשיך

להיפלט באופן רגיל.

אך טוב
בבירור אצל
התברר,

רופאים

סימן יח
בזה

)שם ד"ה בכולן( והטור )אבן העזר סימן ה(,

אפשרויות

היינו חוטי ביצים שהביצים תלוין בהן

המתמחים

שקיימות

לישראל

קסג

להשיג הריון לאחר הפעולה ,כמו ניתוח

בתוך הכיס .אבל הרמב"ם

לשחזור צינור הזרע הנקרא גם וזו -

ביאה פט"ז ה"ג( מבאר דחוטי ביצים המה

)הלכות איסורי

וזוסטומי  .vasovasostomyבניתוח מחברים

השבילין שבהן תתבשל השכבת זרע .וכ"כ

מחדש את צינוריות הזרע שקוטרן 1-2

בשו"ע )אבה"ע סימן ה סעיף ב( ,והכי קיי"ל.

מ"מ ,ונתיב מעבר הזרע קוטרו שליש מ"מ

וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר

בלבד .רק ב 50-60%-מהגברים ניתוח

כד( .ואולם בשו"ת אגרות משה

השחזור יסתיים בהצלחה ויושג הריון

חלק ד סימן כח( כתב ,דגם לרמב"ם הכונה

טבעי.

לחוטין שתלויים בהם הביצים ולא נחלקו

סיכויי ההצלחה

של

הניתוח

תלויים

במספר גורמים – העיקריים שבהם
הינם:

משך

הזמן שעבר

מאז

)ח"י סימן כה פרק
)אבן העזר

בזה הראשונים .וכן נראה דעת החזו"א
)הלכות פו"ר סימן יב אות ז(.

ניתוח

ג( ומצאנו אריכות דברים בפוסקים לגבי
ניתוח חולה פרוסטטה )ערמונית(,

הסיכוי לשחזור מוצלח פוחת .טכניקת

כשנעשה בניתוח בפנים הגוף ולא דרך

ניתוח הוסקטומי שעברו בעבר  -ניתוח

האשכים ,ושם כתבו הפוסקים לסמוך

אגרסיבי  -משאיר צינור זרע פגוע יותר

סמיכה בכל כוחם על דברי החזון איש

ומפחית את סיכויי ההצלחה ,מיומנות

)הלכות פו"ר סימן יב אות ז( שכתב לחדש,

המנתח ,ומידת רקמת הצלקת שנוצרה

דכפי הידוע ע"פ הרופאים השבילין נכנסין

באזור; לעיתים הצלקת גורמת לכך שיש

לעומק בגוף ועוברין כמו חצי קשת עד

צורך בחיבור הצינור ישירות ליותרת האשך,

שנכנסין לגיד ועוברין דרך הגיד וזורמין

פעולה הנקראת וזו  -אפידידימוסטומי

לחוץ ,ומדלא הוזכרו בגמ' ובפוסקים

הוסקטומי ,ככל שעובר זמן רב יותר -

 - vasoepididymostomyפרוצדורה קשה

משמע דבמקום שהשבילין בפנים אינם

יותר ובעלת סיכויי הצלחה פחותים.

בכלל פצוע דכא ואינו נפסל אלא אם נפצע

ב( ועתה הבא נבא לדברי רבותינו בזה:
איתא ביבמות )דף עה ע"ב( ,אמר רבא

ונדך בגיד וביצים וחוטין שבהם ,אבל לא
החוטין הפנימים שבתוך הגוף ,ואף אם

פצוע בכולן דך בכולן כרות בכולן ,פצוע

נסתרס על ידי כריתת השבילין בתוך הגוף

בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו

מ"מ אינו נאסר בקהל ודינו כשאר עקר

ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים ,דך בכולן

וכסריס חמה ,וכמ"ש התוספות בסוטה

בין שנידך הגיד בין שנדכו ביצים בין

כו ע"א ד"ה אשת( .עכ"ד .וכ"כ בשו"ת חלקת

שנידכו חוטי ביצים ,כרות בכולן בין

יעקב )ח"ב סימן כב( ,ובשו"ת אגרות משה

שנכרת הגיד בין שנכרתו ביצים בין

פינשטיין )חלק אבה"ע ח"ד סימן כח( ,ובספר

שנכרתו חוטי ביצים .ומצאנו פלוגתא

שבט מיהודה אונטרמן )שער ד פרק יז(,

דרבוותא מהם חוטי הביצים ,דלדעת רש"י

ובשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סימן כה פרק כד(.

)דף

אך טוב

קסד

סימן יח

לישראל

והוסיף שם שכ"כ בכסא דהרסנא שעל

שום חסרון להולדה ,יהיה אסור מספק,

)סימן שמ דף צט ע"ד ד"ה

דאף אם נימא שספק פצוע דכא לא נאסר

)ח"ב סימן

מדאורייתא ,ואפשר גם לא מדרבנן ,יש

קכג אות ו ,וח"ג סימן צז אות ב( .ע"ש .וכ"כ

לאסור ,מאחר דהיה ודאי אסור לא שייך

)ח"ח סימן רסו אות ג(

להתיר כשלא ידוע ודאי שנתרפא .אך נידון

דבשעת הדחק כדאי הוא גאון ישראל

דידן הוא שכבר האיש נשוי כמה וכמה

החזו"א לסמוך עליו .עכ"ד .ובודאי שיש

שנים ובזה יש לדון.

שו"ת בשמים ראש

ואפשר( .וע"ע בשו"ת מנחת יצחק
בשו"ת שבט הלוי

להיזהר מאד בעשיית ניתוח זה שלא
לחתוך

דרך

האשכים

וכמ"ש

בשו"ת

תשובות והנהגות )ח"ג סימן תיד( .אך כל זה
לא שייך לנידון דידן שהניתוח נעשה דרך
האשכים וחובלים בצינורות הזרע ,וכל
כוונתו היא שלא להביא ילדים לעולם.

ה( והנה אודות נשוי שנעשה פצוע דכא
אם צריך לגרש אשתו ,נחלקו בזה
רבוותא

קדמאי

ובתראי.

דהנה

לשון

הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פט"ז ה"א( ,פצוע
דכא וכרות שפכה שנשאו בת ישראל
ובעלו לוקין .ע"כ .ומשמע דהקפידא דוקא

ד( והנה אילו לא היה נשוי בודאי שהיה
אסור לבא בקהל עד שלא יתקן עצמו

דבזה הרמב"ם לשיטתו לעיל

בניתוח חוזר ויאמרו לו הרופאים שהוא

ה"ב( שבכל איסורי לאוין אינו לוקה אם לא

יכול להוליד ילדים ,וכמ"ש בשו"ת אגרות

קידש אלא באלמנה לכה"ג .והראב"ד השיג

משה )אבן העזר חלק ד סימן ל( דאותם אלו

עליו דהדין נותן דאף בביאה שלא ע"י

שבזמן רשעותם נעשו סריסים כאלו ע"י

קידושין לוקה ,והדין נותן שהביאה תאסר

מעשה אדם ,ורוצים עתה כשנעשו בעלי

שלא ירבו ממזרות בישראל .ופצו"ד נאסר

תשובה לעשות נתוח ע"י רופאים מומחים,

שלא תזנה אשתו תחתיו והממזרות רבה.

אף שאיסור הסירוס יש להתיר כיון שהוא

ע"כ .ובשו"ת חת"ס

נתוח להתרפאות ,אבל לענין לבא בקהל

ולפ"ד( ביאר את דברי הראב"ד ,דלא יתכן

הרופאים

לפרש דהאיסור הוא בקידושין ,דא"כ אדם

המומחים שעושים ע"י זכוכית המגדלת

שנשא אשה ואחר כך נהיה פצו"ד וכרו"ש

דאיכא שמונים אחוז שנרפאו וארבעים

לא יאסר באשתו ,וא"כ תזנה עליו ותרבה

אחוז מהם מולידים ממש ,רק אז מותר

ממזרים בישראל ,ובודאי שאין זה כוונת

)סימן לא(

התורה .עכ"ד .ולפי זה יוצא דלדעת

וכתב ,דלגבי אלו שנסתרסו ברשעותם ואף

הרמב"ם כל שהתקדשה בהיתר לא נאסרת

באונס ע"י אדם ,שכבר נאסרו לקהל ועתה

עליו אף אם נהיה אח"כ פצו"ד .וכ"כ רבי

שבו בתשובה ,הנה אם יעשו ניתוח זה

יצחק רפאל מאייו מאיזמיר בספרו שרשי

ולחבר ויועיל ממש שיצא זרע כראוי ,וגם

הי"ם על הרמב"ם

יאמרו הרופאים מומחים שיכולים להוליד,

ה"ב( לדעת הרמב"ם .וכ"כ הכסא דהרסנא

יהיו מותרין לקהל ,ואם לא יאמרו דליכא

שעל הבשמים ראש

הוא

דוקא

כשנתרפא

ע"י

לבא בקהל .ושנה דבריו עוד שם

אם הם נישאו באיסור .וכתב המגיד משנה
)איסו"ב פט"ו

)אבה"ע סימן יז ד"ה

)הלכות איסורי ביאה פט"ו

)סימן שמ דף קג ע"ג ד"ה

אך טוב

לישראל

סימן יח

קסה

אבל( דפ"ד וכרו"ש שנשאו בהיתר ואחר כך

דבנסתרס בידי אדם אף לאחר נישואין

נשותיהם

מדברי

נפצעו

אין

צריכין

לגרש

להרמב"ם דמחייב רק בקידש ובעל.
ו( וגדולה מזו כתב בשפתי חכמים
כג ,ג אות מ( דפצוע דכא שנשא אשה אין
)דברים

כופין אותו להוציא .וכתב כן בדעת רש"י.
וכן הביא הגאון באר שבע בספרו צידה
לדרך על התורה )שם( בשם חכם אחד.
ואולם כבר דחה דבריו בצידה לדרך ומסיק
דהעיקר להלכה דפצו"ד שנשא אשה צריך
לגרשה .וכ"כ בשו"ת מהר"י בן לב

)ח"ג

סימן צב( .וכן פסק הטור )אבה"ע סימן קטז(,
דפצו"ד שנשא ישראלית אין לה מזונות

חייב

לגרש

את

התוספות בסוטה

אשתו.

וכ"נ

)דף ו ע"א סוד"ה אשת(

וביבמות )דף פד ע"ב ד"ה שייר( .ועיין ביאור
דבריהם בשו"ת שואל ומשיב

)קמא ח"ג סימן

יא( ,ובקובץ הערות להגר"א וסרמן

)סימן טו

אות ד( .וע"ע בשו"ת אור גדול

)סימן ג אות

כג( .וכ"כ בשו"ת חקרי לב חזן

)אבה"ע סימן

ח( ,שהביא דברי רש"י ותוס' הנ"ל ונקט
כוותיהו ,והוסיף שגם לדעת הרמב"ם לקי
אביאה גרידא היכא שאין לו בה קידושין,
וכגון שנשאה בהיתר ואחר כך נהיה פצו"ד.
וכ"כ החתם סופר

)אבה"ע סימן יט ד"ה והנה

)שם סימן

דברי( ,דודאי מודה הרמב"ם דכל ביאה

קנד( כל הנושא בעבירה אפילו הוא איסור

שלאחר הקידושין לוקה עליה אפילו היו

דרבנן כופין אותו להוציא .ותלמוד ערוך

הקידושין בהיתר .גם בשו"ת בית יצחק

דהא בעמוד והוצא קאי .ועוד פסק

הוא בכתובות )דף עז ע"א( וכמ"ש הב"י שם.

שמלקיס )חאה"ע ח"א סימן לד אות יט( הביא

וכן העיר ע"ד בשו"ת יגל יעקב גוטליב

דברי הכסא דהרסנא שאם פצו"ד נשא

)ח"א חאו"ח סימן מה אות ד( שאין לסמוך על

אשה

ע"ז

דברי השפתי חכמים הנ"ל ,ושמצוה לפרסם

דישתקע הדבר ולא יאמר .וכ"כ בשו"ת

שיש בדברי השפתי חכמים דברים שאינם

מהרש"ם )ח"ג סימן צה( .ע"ש .וכ"נ ממ"ש
בשו"ת עמק שאלה טברסקי

נכונים להלכה.
ז( ואולם גם אם נשא אשה בהיתר ,מצאנו
ראינו שאסרו הפוסקים ראשונים
ואחרונים.
השאילתות

וזה

יצא

ראשונה

מ"ש

)פרשת כי תצא סימן קנב עמוד רכח

הוצ' מוסד הרב קוק( דאפילו נסב איתתא ואית
ליה בני בכשרותא ,ולבסוף היה פצו"ד או
כרות שופכה ,כממזרא שוויה רחמנא.
וע"ש בהעמק שאלה )סק"ו( .וכן מפורש
בבה"ג

בהיתר

א"צ

לגרש,

)הלכות מיאון סימן לב עמוד שנ הוצאת

וכתב

)חאה"ע סימן

יא( .וכ"כ הגאון רבי מנחם קרישבוים אב"ד
סקלא בשו"ת מנחם משיב )ח"ב סימן כח(,
שגם לדעת הרמב"ם אסור לו לקיים את
אשתו .וע"ע בשו"ת ויען דוד וויס

)ח"ה

אבה"ע סימן י אות יא( ,ובקובץ אור ישראל
)מאנסי ח"ו תשנ"ז עמוד יד( בתשובת הגרי"ש
אליישיב זצ"ל ,ובשו"ת בגדי קודש קונטרס
טל אורות – ידיד )סימן ח( שהאריך בזה
מאד .ואכמ"ל.

מכון ירושלים( .וכן נראה מבואר מדברי רש"י

ח( אתה הראת לדעת דמכלל פלוגתא לא
נפקא ,ואדרבא נראה שהסכמת רוב

לעיל מיניה בדף כד ע"א ד"ה אשת סריס(

האחרונים לאסור בזה .ולכן חייב לעשות

בסוטה

)דף כו ע"א ד"ה קמ"ל ,על פי מה שביאר

קסו

אך טוב

לישראל

סימן יח

כל טצדקי לרפאות את עצמו מהניתוח

בגמרא על יהודית איתתיה דרבי חייא דהוה

וסקטומי שעשה ,והגם שכבר קיים פריה

לה צער לידה ושתתה כוס של עיקרים כיון

ורביה אין זה עניין לזה .וגם אם יצטרך

שאשה לא מחויבת בפריה ורביה .וכתב

להוציא מכיסו ממון רב ,מחוייב בזה

ע"ז הריטב"א ,הויא לה צער לידה ,פירוש

להציל עצמו מאיסור זה ,כמבואר בשולחן

צער בלא סכנה ,דאי לא ,אפילו מפקדה

ערוך )או"ח סימן תרנו סעיף א( ,דעל איסור לא

אפריה ורביה אין לך דבר שעומד בפני

תעשה חייב להוציא כל ממונו ,וכאן כל

פקוח נפש .ונפקא מינה לגבי האיש שהוא

זמן שלא מרפא את עצמו אסור באשתו.

אסור לעקר את עצמו כיון דמפקד אפריה

ולאחר הניתוח יוכל לבא בקהל ה' ,וכמו

ורביה ,דמשום צער תשמיש אין לו לעקר

)אבה"ע סימן ה

את עצמו ע"י סם ,אבל אם יש לו סכנה

סעיף ו( דבין פצו"ד ובין כרו"ש אם חזר

מותר .עכ"ד .וכתב בשו"ת מנחת יצחק

להכשירו מותר לבא בקהל ,והוי כההיא

)ח"ה סימן יב( ,שיש לפרש בדברי הריטב"א

דיבמות )דף עו ע"א( נסתם כשר וזהו פסול

שכתב משום צער תשמיש ב' פירושים :א'

וע"ע

דיש לו צער בשעת תשמיש ,וע"כ רוצה

בשו"ע )שם סעיף ד( .וע"ע במ"ש בזה

לשתות כוס עקרין ,למעט תאותו .ב'

בארוכה הרה"ג רבי חיים אהרן אונגר

דמיירי במה דסליק מיניה ,דאשתו חוששת

שמבואר בדברי הבית יוסף

החוזר

להכשירו.

ע"ש

בדבריו.

שליט"א מויליאמסבורג בקובץ המדריך

להתעבר ,ומונעת ממנו התשמיש ,ויש לו

להוראה )חוברת א עמוד קסז( .ודו"ק.

צער ממניעת התשמיש ,וע"כ רוצה בכוס

ט( ומ"מ יש צד להקל ביחוד עם אשתו
אם הוא מוחזק בכשרות ,וכמ"ש

עקרין .ושניהם אמת להלכה ,דאסור לעקר
עצמו רק אם יש סכנה לו בעצמו ,דאף אם

הגר"מ שטרנבוך נר"ו בשו"ת תשובות

יהיה באופן הב' דהאשה בסכנה אם

והנהגות )ח"ג סימן תיד( ,דכיון שהאיסור

תתעבר ,ואין לה אמצעי אחרת למניעת

יחוד הוא מדרבנן ולכמה מגדולי הפוסקים

הריון ,מ"מ אסור לעקור עצמו ,וימעט

בספיקא דדינא מועיל חזקה ,וגם ספק

בתשמיש ,שלא לסכנה .עכ"ד .וגדולה מזו

פצוע דכה הוא כממזר שמותר מספק,

כתב בשו"ת שואל ומשיב

ואפילו ספיקא דדינא ,וכמבואר בשו"ת

מד( לגבי קטן החולה שרפואתו שישקוהו

צמח צדק האחרון )סימן טו( ע"ש דבריו.

כוס של עיקרין אם בית דין מצווין

ומ"מ לא יקל ראש בזה ,וירפא את עצמו

להפרישו ,ופסק ,דאף אם היה חולה שיש

במהירות האפשרית .ושב ורפא לו .וע"ע

בו סכנה אסור לרפאותו בזה ,דאף פיקוח

בשו"ת מנחת יצחק )חלק ב סימן קכג אות יד(.

נפש כל שיש השחתת העולם אסור .והגם

י( ודע ,שאין היתר לעשות פעולה כזו
אפילו אם יש חשש סכנה בהריון

שהעירו

הפוסקים ע"ד ,עיין בשו"ת חלקת יעקב

ובלידה של האשה .צא ולמד ממ"ש

)ח"ב סוף סימן כא בהערה שבסוף התשובה(

הריטב"א ביבמות )דף סה ע"ב( במ"ש

ובמ"ש הרה"ג רבי שלמה בן שמעון

שלדינא

אין

הדין

כן

)תניינא חלק ג סימן

וכמו

אך טוב

סימן יח

לישראל

קסז

התירו

המורם מכל
לרפאות את עצמו בכל הדרכים

הפוסקים שישתה כוס של עיקרים במקום

הראויות ,ואפילו ניתוח .ואם לאו אסור

פיקוח נפש .וכבר האריך בזה גאון עוזינו

לבא בקהל ואסור גם על אשתו .והגם שלא

מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף זצ"ל

תמיד מועיל הניתוח להחזירו לנערותו

)ח"ח חאה"ע סימן יד(

שיוכל להוליד ,מ"מ אחרי הניתוח בודאי

ע"ש .מ"מ אזהרה שמענו בחומרת העניין.

שיהיה בכלל ספק פצו"ד ,דבכה"ג התירו

יא( ומה שמומלץ על פי דעת הפוסקים
הוא ,שימוש בנריות שהאשה שמה

פוסקים רבים שיבא בקהל ,קיבצם כעמיר
גרנה מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל

באו"מ קודם תשמיש .ואם לא די בזה,

בשו"ת יביע אומר

שליט"א בקובץ זכור לאברהם
שאפילו

שעד אות נט(,

בשו"ת יביע אומר

יכולה

טבעת

להתקין

)תשנ"ו עמוד

לגדול

וטבעת

פנימית

האמור:

שמחויב

האיש

)ח"ז אבה"ע סימן ח אות

י( .ומיהו ,כל זמן שעוסק ברפואות יש

הלכתיים,

להקל לו ביחוד עם אשתו אם מוחזק

הרב

בכשרות .ובדרכי ההיתר למניעת הריון

)מהדורה

האישה ,יש למורה הוראה מבני קהילתם

השלישית חאה"ע סימן ה עמוד קלט( .וצור

למצוא את הדרך הראויה ביותר להם שלא

יצילנו משגיאות .ויראנו מתורתו נפלאות.

תתעבר ,כיון שיש בעיבורה סכנת נפשות.

אמן.

והנלע"ד כתבתי.

חיצונית.
וכמ"ש

ויש

עוד

להאריך

פתרונות

בזה

הפרופסור

אברהם סופר בספר נשמת אברהם

קסח

אך טוב

סימן יט

לישראל

סימן יט
נישואין עם גיורת או עם בת גיורת
הכל רצין לישא גיורת – ביאור  /לא תנסוב גיורתא – ביאור  /אם רבא היה כהן /
אזהרה לכהנים שלא לישא גיורת  /הנבעלת לערל קשה לה לפרוש  /מעשה דינה
ושכם בן חמור  /אין כל האצבעות שוות בערל  /גוי ניחא ליה בהפקרא  /אם נשאר
רושם גיות לאחר הגיור  /גר שהתגייר כקטן שנולד  /אם פוסקת זוהמת הגרים  /אין
למדין הלכה מאגדה – כללים בזה  /אם הגרים שבאותו הדור היו בהר סיני  /גרי
הצדק משתנים מדותיהם  /נשמות גרים שלא היו בסיני  /גר שהתגייר סורו רע –
ביאורו  /אם רוב בנים הולכים אחר האם בגיורת  /גרי צדק משתנה טבעם  /מתו
אחיו מחמת מילה בגר  /יחוד אב עם בתו כשהתגיירו  /אשה קטלנית שנתגיירה /
נכרית שקבעה וסת ונתגיירה  /לעולם ידבק אדם בטובים  /אם ציפורה התגיירה קודם
נישואיה – בהערה  /האבות ,אם יש להם דין בני נח או ישראל  /דין הגרים קודם
מתן תורה  /ביטול שידוך כשהתגלה שהאשה גיורת או בת גיורת  /כללי ביטול מקח
 /חשיבות ואזהרה לקבל גרי צדק  /הטעם שקשים גרים לישראל כספחת  /השגות
על תשובת הרב משנה הלכות  /גרים מצליחים בניהם  /אין הקב"ה משרה שכינתו
אלא על משפחות מיוחסות – ביאור  /גר יכול לומר אלוקי אבותינו  /בת נדה בעלת
תשובה או גיורת ,מי עדיפה  /עיקר הבדיקות בעניני שידוכים בעניני המידות

שאלה

עמדתי ואתבונן האם ראוי לישא גיורת או בת גרים ,יען שיש הנזהרים
מזה מאד ,ויש שאין חוששים מזה ,ואיזוהי הדרך אשר תשכון אור ,וזה
החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( איתא בהוריות )דף יג ע"א( ,שאלו
תלמידיו את רבי אלעזר ברבי צדוק,

עצמה .ע"כ .וממה שפירש רש"י הכל

מפני מה הכל רצין לישא גיורת ,ואין הכל

מתרצין לישא גיורת מלישא משוחררת,

רצין לישא משוחררת ,אמר להם ,זו היתה

משמע דבודאי בת ישראל עדיפא ,וכן כתב

בכלל ארור ,וזו לא היתה בכלל ארור .דבר

בפירוש חסדי דוד על התוספתא הוריות

אחר ,זו היתה בחזקת שימור ,וזו לא היתה

)פ"ב ה"י( .ואולם נראה מדברי התוספתא

בחזקת שימור .וברש"י גרס הכל רוצין

בהוריות )פרק ב הלכה י( ,דהעיקר כהגירסא

לישא גיורת ,ופירש ,שמתרצין לישא גיורת

שלפנינו ,הכל רצין ,שכן בתוספתא איתא,

מלישא משוחררת .משוחררת לא היתה

הכל קופצין לישא גיורת .וכן נראה מגירסת

בחזקת שימור ,דסתם שפחה מופקרת.

המשך הגמרא בירושלמי הכא

לשון אחר ,גיורת בעיא לאיגיורי ומשמרת

מפני מה הכל רצין אחרי עכבר .וכן היא

עצמה לפי שבדעתה להתגייר ,אבל שפחה

גרסת השיטמ"ק בכתובות

אין בידה לשחרר עצמה ואינה משמרת

)הלכה ה(

)דף יא ע"א ד"ה

אך טוב

לישראל

סימן יט

קסט

וכ"כ

אב"ד פראג הקשה סתירה בין הני מימרות,

המהרש"א להעיר ע"ד רש"י ,דמהירושלמי

דאי אמרינן דהכל רצין לישא גיורת ,מפני

דמייתי עלה ומפני מה הכל רצין אחר

מה הזהירו את בניהם שלא לישא גיורת,

עכבר וכו' ,נראה דגרסינן נמי הכא רצין

ועוד דהא יהושע נסב רחב ,ובועז רות,

ואפשר(

משם

תלמידי

הרשב"א.

מלשון ריצה ממש ,ור"ל שהכל רצין

וכיצד הזהירם לא לשאת גיורת .ומבאר,

וחפצין לישא גיורת יותר אפילו מישראלית

דכיון שבעל המימרא הוא רבא ,ולפי דעת

כיון שמותר לישא אותה שאינה בכלל

רש"י בחולין )דף קלג ע"א ד"ה זכי( היה כהן,

ארור ,גם שהיא בחזקת שימור ,ולא כן

לכך הזהיר להם לדין זה ,דכהן אסור

המשוחררת ,ומטעם דאמרינן

)יבמות דף סג

בגיורת ,וכנפסק להלכה בשו"ע

)אבה"ע סימן

ע"א( נחית דרגא נסיב אתתא ,חפצים בה

ו סעיף ח( .ואף לדעת התוספות בחולין

יותר מבישראלית .עכ"ל ]ומה שאמר נחית

דגרסי רבה ,י"ל דכיון דנסב בת רב חסדא

דרגא נסיב איתתא ,פירש רש"י ביבמות

)ב"ב דף יב ע"ב( שהיה כהן

)שם( ,לא תקח אשה חשובה ממך שמא לא

ועוד( ,כיון שזרעו היה מזרע הכהונה החמיר

תתקבל עליה .ע"כ .הרי שגם בזה אזהרה

עליהם אע"פ שלא הוזהרו הכשרות להנשא

שמענו שישא אשה כזו[.

לפסולים )קידושין דף עג ע"א( .עכ"ד.

ב( ואולם אזהרה שמענו ממה שאמרו
בגמרא בברכות )דף ח ע"ב( ,אמר להו

)דף קיב

ויש להעיר על דבריו ,דבפסחים
ע"ב( מוזכר כן בשם רבינו הקדוש

רבא לבניה אל תשבו על מטת ארמית,

שציוה את בניו .וראיתי בספר עבודה
בברכות

)שם(

)ברכות דף מד ע"א

איכא דאמרי לא תגנו בלא קריאת שמע,

ברורה

ואיכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא ,ואיכא

שהקשה כן ,ותירץ דאפשר דרבי שהיה

דאמרי ארמית ממש .והכי איתא בפסחים

ממלכות בית דוד נמי הקפיד על זה .ע"כ.

)דף קיב ע"ב( שצוה רבינו הקדוש לבניו.

ולא נראה ,דהא כל שושלת מלכות בית

והנה לרוב הפירושים במה שהזהירו אל

דוד תחילתה בגיורת ,היא רות המואביה.

תשבו על מיטת ארמית אין ענינם על

ושלמה המלך לא חש לשאת נשים גיורות

)במילואים

לדף

ח

ע"ב(

נישואי גיורת .ונראה שזה הטעם שלא זכרו

כלל ]ומה שנתפס היה שהרבה לו נשים,

הפוסקים מענין זה .מה גם שמבואר בגמרא

ועוד שחלקם לא התגיירו בלב שלם ,עיין

שלא ציוו אלא לבניהם אחריהם .וכ"כ רבי

ברמב"ם )הלכות איסו"ב פי"ג הט"ז([.

אברהם וויינפלד זצ"ל בעל שו"ת לב
אברהם בתשובה הובאה בקובץ זרע יעקב
סקוירא )קובץ יח עמוד כו( ,דדמי למ"ש
הפוסקים לגבי צוואת רבי יהודה החסיד
דלא ציוה אלא לבניו.

ג( וראיתי ליעב"ץ בברכות
דפירש ,לא תנסוב גיורתא,

)דף ח ע"ב(

שהנבעלת לערל קשה לה לפרוש כמו
שאמרו במדרש רבה )פרשת וישלח פרשה פ(,
ואם אפילו בישראלית הזהירו בפסחים

ואיברא ,דבספר עיון יעקב בברכות
ע"ב( לרבי יעקב ריישר זצ"ל
)דף ח

לפי

)דף

קיב ע"א( אל תבשל בקדרה שבישל חברך
מטעם שאין כל האצבעות שוות ,כל שכן

קע
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בערל שבודאי אינו שוה .ועוד מפני

שהיתה נשואה או עכ"פ טעמה טעם ביאה

שרגילה אצלו בימי נידותה ,ורוצה אשה

]ולטעמים אלו ניחא נמי מה שהזהירו דוקא

בקב ותפלות )כתובות דף ב ע"ב( ,ולפי זה אין

שלא לישא גיורת ולא הזהירו לבנותיהם

האזהרה אלא בטעמה טעם ביאה ,אבל

שלא תנשאנה לגרים[ .הטעם השלישי,

קטנה לא שייך בה האי טעמא .ואולי י"ל

משום הזרע שנשאר בו רושם מטבע

משום הזרע שנשאר בו רושם מטבע

השורש .והיינו ,ששורשם בגיותם רע ,ויש

השורש .ולשני הטעמים קשה מיהושע

לחוש לזה .והטעם הרביעי :דרוב בנים

שלקח את רחב הזונה ורות ואשתו של

הולכים אחרי אחי האם ,וכאן אחיה גוים

טורנוסרופוס ,אלא שאין מביאים ראיה

ערלים ]ולטעם זה יש לעיין כשאין לה

מנביאים וחכמים ששימשו ברוח הקודש.

אחים[ .ויש לדון בכל טעם וטעם שזכר על

ובשלהי הוריות אמרו הכל רצין לישא

פי דברי התלמוד והפוסקים.

גיורת .עכ"ד .ומסוף דבריו שהביא מ"ש
בהוריות הכל רצין משמע דאע"פ שביאר
דהני קדמאי דלקחו גיורות היה ע"פ רוח
הקודש ,מ"מ דין זה שווה בכולם ,שכן
אמרו חז"ל הכל רצין.

ד( וזה יצא ראשונה ,מ"ש בטעמו הראשון
דהנבעלת לערל קשה לה לפרוש,
משום דאין כל האצבעות שוות ,ובערל
קיים יותר .והנה מדבריו משמע דזו הסיבה
שאמרו חז"ל דהנבעלת לערל קשה לה

ואמנם בהוריות )שם( כתב היעב"ץ ,דיש
לגרוס בגמרא הכל רוצין כפירוש

דברי היעב"ץ היה נראה לפרש מסמיכות

רש"י ולא הכל רצין ,כלומר רוצים בה יותר

האי מימרא במדרש

מבמשוחררת אם אין אשה אחרת מצויה

פ( למימרא שזכר אחר כך ,דזה לשון

להם ,ומיהו בדאפשר בבת ישראל לא

המדרש "ויקחו את דינה" )בראשית לד ,כו(,

קמיירי ,דודאי עדיפא ,דאמרו חכמים

אמר רב יודן גוררין בה ויוצאין .אמר רב

)בברכות שם( לא תנסוב גיורתא .ועוד משום

הונא ,הנבעלת לערל קשה לה לפרוש .אמר

)ב"ב דף

רב הונא ,אמרה ,אנה אוליך את חרפתי ,עד

קי ע"א( .מ"מ אין כל הגיורות שוות,

שנשבע לה שמעון שהוא נוטלה .ע"כ.

ויהושע ובועז וזולתם יוכיחו ,שהניחו בנות

ולכאורה הני מימרות סותרות ,דאם הטעם

ישראל ובחרו להם בגיורת .ואפשר דהדר

שהיה קשה לה לפרוש מצד עניני תאוה,

נשאו נשים גם מבני עמם .עכ"ד .והנה בכל

מהו זה שאמרה אנא אוליך את חרפתי.

דבריו מצאנו כמה טעמים וסיבות שלא

ועוד יוקשה ,וכי על אותה צדקת שייך

לישא גיורת :הטעם הראשון ,דהנבעלת

לומר כן שנהנתה מביאת אותו רשע ,והלא

לערל קשה לה לפרוש משום דאין כל

אמרו בגמרא ביבמות )דף קג ע"א( לגבי יעל

האצבעות שוות ,ובערל טעם זה קיים יותר.

וסיסרא ,והא קא מתהניא מעבירה ,אמר

והטעם השני ,משום שרגילה אצלו בימי

רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי ,כל טובתן

נידותה ,וטעמים אלו שייכים רק באשה

של רשעים רעה היא אצל צדיקים .ופרש"י

דרוב בנים הולכין אחר אחי האם

לפרוש ,דהתרגלה לביאת הערל .ולולי
)רבה פרשת וישלח פרשה
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קעא

רעה היא ,ששונאים הרשעים וקצה נפש

בפ"ק דקידושין )דף כב ע"ב ד"ה מאן( ,תהי

צדיק בהנאתן ,הלכך לאו הנאה היא .ע"כ.

עלה ,דא"כ עשית לשכם פרוש ולדינה

וא"כ היאך קס"ד שחלילה נהנתה ממעשה

זונה ,אלא שבא עליה ביאות אחרות .ויש

העבירה .וביחוד שמפורש בקרא "ויענה"

לקיים דבריו דדינה נתעברה באוסנת כמ"ש

בזה,

בפרקי דר"א )פרק לח( ,והלא דינה בתולה

דמימרות דרב הונא משלימות זו לזו ,דמה

היתה ואיך נתעברה ,אלא מוכרח שבא

שאמר רב הונא הנבעלת לערל קשה לה

עליה ביאות אחרות .עכ"ד .הא קמן שהרב

הבאה

חיד"א מחזק הביאור שבא עליה ביאות

שאמרה דינה אנה אוליך את חרפתי ,ועל

אחרות ,ולא שנמנע מלבא עליה כפירש"י.

זה הדבר חששה ,ולכן לא רצתה לצאת עד

וע"ע במה שהאריך בזה הגאון רבי דוד

שהבטיח לה שמעון שישאנה ]ואפשר שגם

הכהן מג'רבא בספרו מקום דוד

)בראשית לד ,ב(.

לפרוש,

היינו

והנראה

מטעם

לבאר

המימרא

אם לא היה מבטיח לה שישאנה היתה
יוצאת ,רק רצתה לזכות לזה הדבר .ואל
תקשה ממה שאמר לעיל מיניה שהיו
מגררים בה ויוצאת ,והיאך קאמר דהסכימה
אחר כך כשנשבע לה שמעון שישאנה,
דבתחילה היו מגררים בה ומטעם דאמרה
אנה אוליך את חרפתי ,וכשנשבע לה
שמעון יצאה מרצונה .ודו"ק[ .ועיין בספר
תורה שלימה

)פרשת וישלח פרק לד פסוק כו

אות ס( ,ובמ"ש הגאון החבי"ף בספרו זכירה
לחיים )ח"ב פרשת וישלח פרשה פ( שזכר ש'ר
מהדברים שביארנו .ע"ש .שו"ר בספר לב
דוד לרבי דוד קדוש זצ"ל המכונה המגיד
ממארכש

)ח"ב מאמרים ,בעניין דינה בת יעקב,

מאמר ד עמוד עג( שכתב כמ"ש לפרש דברי
המדרש .וששתי.

)דרושים

דרוש ג דף טז ע"ג והלאה(.
ניהדר אנפין לעיקר הטעם שכתב היעב"ץ
דהנבעלת לערל קשה לה לפרוש
משום שאין כל האצעות שוות ,וכל שכן
בערל .ואתה תחזה שבספרו מגדל עוז

)נחל

ראשון טעם המילה ,וברוב הדפוסים צנזרו כל
הדברים הללו מכמה טעמים ,אולם בקובץ ישורון
קובץ לב עמוד תתנד הביא הרב הכותב כל הדברים
שצונזרו .וכן הביא דבריו בסוף ספר זכרון ברית
לראשונים מרבי יעקב הגוזר בהוספות שבסוף הספר

עמוד  ,(321הדר תבריה לגזיזיה ,וזת"ד ,מה
שאמרו חז"ל במדרש רבה

)פרשת וישלח

פרשה פ( הנבעלת לערל קשה לפרוש ,אודיע
נאמנה שאין הדבר כמו שחשב הרמב"ם
ז"ל במורה נבוכים )ח"ג פרק מט( דנמשכת
הנאה יתירה מחמת הערלה ,וציווי המילה

ואיברא דבמה שתמהנו וכי דינה היה נח
לה בטומאת שכם ,איתא בגמרא

מה שהוגד לי .ושמעתי מאחד מבני אומתנו

ביומא )דף עז ע"ב( ,שעינה אותה מביאות

המהולים שאנסתו גויה לתשמיש ,והגידה

אחרות .ופרש"י ,שהיתה מתאוה לו ולא בא

לו כי יש לה הנאה גדולה ותענוג כפול

עליה בעונתה בזמן שהיתה אצלו .ע"כ.

בבעילת המהול יותר מן הערל ,ונתנה טעם

)פרשת וישלח

לדבריה מה שאינו מהראוי להעלותו על

אות ד( הביא דהרב מהרימ"ט בחידושין

ספר .ואמנם מה שזכרו חז"ל מהנבעלת

והרב חיד"א בספרו פני דוד

כדי להחליש כח התאוה ,דהוא בהיפך כפי

קעב
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לערל אינו מטעם משך ערלתו ,אלא משום

להתגייר ואין זו זכות בשבילו מטעם דניחא

דניחא ליה בהפקרא ושכיחא ליה תדיר גם

ליה זילא ליה פריצא ליה ,לגר או גיורת

בנידותה ,וגם משום טעמא דאיסורא "ומים

שויתרו על כל מנעמי גיותם ותאוותיהם,

גנובים יומתקו" )משלי ט ,יז( .ובהמשך

והכריזו קבל עם ועדה שמוכנים לקבל כלל

דבריו כתב דלדעתו סיבת המילה והורדת

המצוות וכל האיסורים ,וגילו בדעתם

הערלה המאוסה כדי להרבות ההנאה אצל

דניחא להו בקדושת ישראל טפי מתאוות

ישראל ,שיפרה וירבה לגיונו של מלך .ע"ש

העולם

טעמא

דבריו .והגם שבחיבורו על הש"ס התחשב

דאיסורא ,פורשים מן החלבים ומן העריות

בהסבר זה ,כאן במגדל עוז סתר טעם זה

וחפצים להיכנס בקדושת ישראל ,כלום על

לגמרי ,וכתב שעיקר הטעם משום דניחא

אלה יכון הטעם דניחא ליה שכיחא ליה

לה בהפקרא וכטעמו השני שכתב היעב"ץ,

פריצא ליה? אתמהה! ובשלמא אם מתגייר

או משום מים גנובים .שו"ר שגם בחיבורו

לשם אישות או כל תאוה אחרת ,אכתי

)דף יט ע"א ד"ה בר

אפשר לומר דשייך בזה ,וכמו שמצאנו

ישראל( ,שנה היעב"ץ דבריו ,וציין למ"ש

בילקוט שמעוני )פרשת שלח רמז תשמה( ,יש

במגדל עוז .ע"ש .אתה הראת לדעת שאין

גר משול כחמור ,כיצד ,הלך ונשא אשה

לחוש להאי טעמא.

מישראל ,אמרו לו אין אנו נותנין לך עד

על הש"ס בעירובין

ה( והנה בטעמו השני שכתב היעב"ץ לפי
שרגילה אצלו בימי נידותה ,מלבד מה
שהערנו דשייך רק באשה שהיתה נשואה
וכדומה ,יש להעיר עוד ,דהא בגמרא
בגיטין )דף יג ע"א( אמרו כן רק לגבי עבד,
דעבדא בהפקירא ניחא ליה ,זילא ליה
שכיחא ליה פריצה ליה .ומשמע דבנכרי
סתם לא אמרינן כן .ואולם בכתובות

)דף יא

ע"א( איתא להדיא דגם בנכרי גדול דטעים
טעמא דאיסורא ,אמרינן נמי דבהפקרא
ניחא ליה .וע"ש בתוספות

)ד"ה מהו דתימא(

שכתבו דבנכרי לכו"ע אמרינן דניחא ליה
בהפקרא ,משא"כ בעבד דלרבנן בגיטין
)שם( לא אמרינן כן ,כיון דמשתחרר ,וניח"ל
להפסיד היתר השפחה לזכות בחירותו.

הזה.

ואפילו

שטעמו

שתתגייר .ע"כ .ומ"ש 'כחמור' לרמוז למה
שאמר הכתוב "אשר בשר חמורם בשרם"
)יחזקאל כג ,כ( .אך כשבאים להתגייר לשם
שמים הרי עליהם יכון המשך דברי הילקוט
שמעוני )שם( ,יש גר כאברהם אבינו .ע"ש.
ו( ועתה הבא נבא לטעם השלישי שזכר
היעב"ץ ,שלא לישא גיורת משום הזרע
שנשאר בו רושם ,והיינו ששורשם בגיותם
רע ,ויש לחוש לזה .עכ"ד .ובפשטות כונת
דבריו שיש בהם שורש רע המשפיע עליהם
גם לאחר גיורם .וכיוצא בזה כתב בבן
יהוידע בפסחים )שם( ,דאע"ג דמתגיירת,
עם כל זה יש בה תערובת חלקים של אביה
ואמה שהם גוים .עכ"ד .והיינו ששורשם
הרע לא מסתלק מהם גם לאחר גיורם.

ע"כ .הא קמן שבודאי שייך ד"ז בגויים .אך

ובזה יש לעיין ממה שאמרו חז"ל ביבמות
)דף מח ע"ב( דגר שנתגייר כקטן

כלל

שנולד דמי ,ומשמע דאין שייכות כלל

אכתי יש להשיב ,דמה דמות יערוך מנכרי
השקוע

בטומאתו

שלא

מתכוון
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קעג

לחלק הרע שהיה לגרים בעברם .ואיברא

בידינו בעירובין )שם( דרבי יוסי ורבי מאיר

דנראה דיש בזה מחלוקת תנאים ,דהכי

הלכה כרבי יוסי .ולדעת רבי יוסי גר

איתא ביבמות )שם( ,תניא רבי חנניא בנו

שהתגייר כקטן שנולד דמי ,ואין לו שייכות

של רבן גמליאל אומר ,מפני מה גרים בזמן

לשום מעשה שעשה בעברו .וכ"כ בערוך

הזה מעונין ויסורין באין עליהן ,מפני שלא

לנר ביבמות )דף מח ע"ב ד"ה כקטן( ,דלרבי

קיימו שבע מצות בני נח ,רבי יוסי אומר,

יוסי חשבינן ליה כקטן שלא חי מקודם

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,אלא מפני

כלל .ע"ש .וע"ע ביבמות )דף סב ע"א( גבי

מה מעונין ,לפי שאין בקיאין בדקדוקי

גר שנתגייר והוליד בנים בגיותו אי מקיים

מצות כישראל ,אבא חנן אומר משום ר'

פו"ר .ובתוספות )שם ד"ה רבי יוחנן( ובדברי

אלעזר ,לפי שאין עושין מאהבה אלא

הערוך לנר שם .וי"ל .ואכמ"ל .וע"ע

מיראה ,אחרים אומרים ,מפני ששהו עצמם

בסנהדרין )דף עא ע"ב( גבי בן נח שבירך את

להכנס תחת כנפי השכינה .ע"כ .הא קמן

השם ונתגייר ,ובתוספות שם )ד"ה בן נח(,

דרובא דתנאי סבירא להו דמעשיהם שעשו

דמסקי דבדיני שמים אמרינן דגר שנתגייר

בעברם לא שייכים אליהם לאחר גיורם,

כקטן שנולד דמי .אתה הראת לדעת

ולכך אמרו התנאים סיבות אחרות מפני מה

דמאחר דקיי"ל כרבי יוסי דגר שהתגייר

גרים מעונין ,ולא שמיע ליה כלומר לא

כקטן שנולד דמי תו אין לחוש לשום

ס"ל כסברת רבי חנניא בן רבן גמליאל .וכן

שורש רע שנשאר בהם .ועיין במשך חכמה

מבואר במסכת גרים )פרק ב הלכה ב( ,נפרעין

)פרשת ואתחנן דברים ה ,כז( דמביא ראיה

מן הגרים דברי רבי יוסי ,רבי יהודה אומר

מפורשת מפסוקי התורה דגר שנתגייר

אין נפרעין ממנו אלא הרי הוא כבן יומו

כקטן שנולד דמי .והכי קיימא לן.

וכו' .וע"ש בנחלת יעקב דכתב שיש לשנות

ז( איברא דבזוהר הקדוש
עמוד ב( איתא ,אמר רשב"י לא דמי מאן

יהודה אמר נפרעין ,כגירסא דידן ביבמות.

דאתי משרשא קדישא ומגזעא דקשוט,

וכלל בידינו דרבי יוסי ורבי יהודה הלכה

למאן דאתי מגזעא בישא ומשרשא דגעלי

כרבי יוסי ,וכדאיתא בעירובין )דף מו ע"ב(.

בישין

תקיפין,

דישראל

קדישין

זרעא

והגם שיש לעיין בסברת אחרים האומרים

דקשוט

גזעא

דאתבסמו

בטורא

דסיני

דגרים מעונין מפני ששהו עצמם להכנס

ואתפסק מנייהו כל זוהמא ,כלהו מתבסמין

תחת כנפי השכינה ,דמשמע דגם כן מישך

וכלהו עיילי בקיימא קדישא דיומם ולילה

שייכי במעשיהם שעשו בגיותן ,דאי גר

למהוי שלמים בכלא ,אבל באומות עכו"ם

יש

קשיא למעבר מנייהו זוהמא ואפילו עד ג'

להענישם ,הלא השתא הרי הם כקטן

דרין .ע"כ .ומבואר בדברי הזוהר הקדוש

שנולד דמי .מ"מ מאן אחרים רבי מאיר,

שגרים לא פסקה זוהמתן כיון דלא היו

)דף יג ע"ב ,וע"ע בתוספות

במעמד הר סיני .וכ"כ האור החיים הקדוש

סוטה דף יב ע"א ד"ה אחרים( ,וגם בזה כלל

)דברים לג ,ג( .ונראה דתלמודא דידן פליג

ולגרוס דרבי יוסי אמר אין נפרעין ורבי

שנתגייר

כקטן

וכדאיתא בהוריות

שנולד

דמי

מה

)פרשת ויקרא דף יד

קעד

אך טוב

סימן יט

לישראל

ע"ד הזוהר בזה ,שכן מבואר בגמרא בשבת

דלא פסקה זוהמתן ,והאור החיים כתב

)דף קמו ע"א( ,אמר רבי יוחנן גרים אע"ג

כדברי הזוהר ור"א בר כהנא .עכת"ד.

דאינהו לא הוו מזלייהו הוו ,ופסקה

ובישובו לא סגי ,שכן אליבא דאמת נראה

זוהמתן ,דכתיב "את אשר ישנו פה עמנו

דהעיקר כרבי יוחנן דפסקה זוהמת הגרים

עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו

בסיני ,שכן ביבמות )דף קג ע"ב( ובע"ז

פה וגו'" )דברים כט ,יד( .ע"כ .וכן הביא

כב ע"ב( איתא רק לדברי רבי יוחנן ,ולא

)פרשת

זכרו דפליגא אדרבי אבא .ואמנם אי משום

וזאת הברכה עמוד תצא( ,דבספר מנחת סולת

הא לא אריא ,דהמעיין שם בגמרות יראה

)מצוה רמב( העיר ע"ד האור החיים הקדוש

דלא שייך לומר ופליגא אדרבי אבא ,שכן

ממה שאמרו בגמרא בשבת הנ"ל .ומאחר

ב' הסוגיות ביבמות ובע"ז עוסקים שיש

דתלמודא דידן פליג בזה ע"ד הזוהר ,הא

זוהמא לנכרים ,וא"כ אין נפק"מ ממתי

)ח"א חאו"ח

פסקה הזוהמא לישראל ,ולכך לא הזכירו

סימן לו( ,דבכל פלוגתא דהזוהר והתלמוד

כן בגמרא .ועוד דכבר כתב ר"ת בספר

אזלינן בתר התלמוד .וכן עיקר ,וכמ"ש מרן

הישר )נדרים סימן צה ,א( דדרך התלמוד

הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה

לקצר במקום אחד ולהאריך במקום אחר.

דעת )ח"א סימן נה וח"ג סימן נח( מפי ספרים

אלא שמטעם אחר יש לדחות ולומר

ומפי סופרים .וע"ע בשו"ת עטרת פז

דהעיקר כדברי רבי יוחנן ,דהא רבי אבא

לידידנו הרה"ג רבי פנחס זביחי שליט"א

בר כהנא נראה שהוא תלמידיה דרב ,שכן

)ח"א כרך ג – אבה"ע סימן יב ד"ה ובמה(

הביא כמה מימרות בשמו

בספר עיטורי חיים על האור החיים

כבר כתב בשו"ת חתם סופר

שהאריך בזה .ואכמ"ל.

)דף

)עיין בירושלמי

בשבת פ"ג ריש ה"ד ,ובעירובין פ"ה ה"ז ,ועוד,
וראשון לציון הנה הינם בהגהות נחל עדן בסדר

וראיתי בספר אוצר הפרשה לרה"ג רבי
מיכאל פרץ נר"ו על פירוש האור

הדורות ערך רבי אבא בר כהנא .ע"ש( ,וקי"ל

החיים )פרשת וזאת הברכה עמוד  (385שכתב

בגמרא בביצה )דף ד ע"א ועוד( דרב ורבי

ליישב דברי האור החיים הקדוש בזה,

יוחנן הלכה כרבי יוחנן ,וכל שכן דרבי

דבגמרא בשבת )שם( איכא פלוגתא ,דאמרו

יוחנן ותלמידיה דרב דהלכה כרבי יוחנן

בגמרא ע"ד ר' יוחנן ,ופליגא דרבי אבא בר

]ובירושלמי כתובות פ"ז ה"ח איתא רבי

כהנא ,דאמר רבי אבא בר כהנא עד שלשה

בא בר כהנא בשם רבי יוחנן ,ואפשר שגם

דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו ,אברהם

היה תלמידו ,ובודאי דהלכה כוותיה דרבי

הוליד את ישמעאל ,יצחק הוליד את עשו,

יוחנן רביה[ ,וכאן בעל המימרא דפסקה

יעקב הוליד י"ב שבטים שלא היה בהם

זוהמתן בהר סיני הוא רבי יוחנן וקיי"ל

שום דופי .ע"כ .וא"כ לפי ר"א בר כהנא

כוותיה ]ובזה יתבאר גם כן ,דאין לומר

בהר סיני לא פסקה זוהמתן ,שהרי פסקה

הכא דכיון דהווה מחלוקת הפוסקים אזלינן

כבר מיעקב ובניו ,וא"כ אצל הגרים נשארה

כדברי הזוהר ,וכמ"ש בשו"ת דברי יציב

הזוהמא .והזוהר נקט כרבי אבא בר כהנא

)חאו"ח סימן ב( ,ובשו"ת עטרת פז

)ח"א כרך

אך טוב

סימן יט

לישראל

קעה

ג אבה"ע אבן העזר סימן יב ד"ה ובדבר( מפי

היו במעמד הר סיני .וכן כתב החיד"א

מחלוקת

במדבר קדמות )מערכת ג אות ג( וז"ל ,בחון

האמוראים נחשבת כמחלוקת הפוסקים,

לשון הזהב שאמרו חז"ל ,גר שנתגייר

וביחוד דסתמא דגמרא ס"ל כרבי יוחנן.

לקטן שנולד הוא דומה )יבמות דף כב ע"א(,

ועוד דרבי אבא תלמידיה דרב ואין הלכה

ולא אמרו גוי שנתגייר ,להורות כי זאת

כוותיה ,וכאמור[.

לפנים ממעמד הר סיני שקיבלנו התורה

ספרים

ומפי

סופרים,

דאין

ואין לדחות מהא דקיי"ל בירושלמי פאה
)פ"ב ה"ד( ובחגיגה )פ"א ה"ח( ,דאין
למדין הלכה מאגדה ,וכן איתא בתשובות
הגאונים )הרכבי סימן ט( ,ובספר האשכול
)אלבק הלכות ס"ת דף ס ע"א ד"ה ואמר מר(,
וברשב"ם בב"ב

)דף קל ע"ב ד"ה עד שיאמרו(

ובתוי"ט בברכות )פ"ה מ"ד ד"ה ואם( ובמג"א
)סימן קכח ס"ק כט( ,וכ"כ היעב"ץ במור
וקציעה )סימן יד ד"ה וכתב הרא"ש( ובשו"ת
שאילת יעב"ץ )ח"א סימן מא( ועוד ,דהא
כבר כתב הרדב"ז בתשובה

)סימן תרמז(

שאם אין על דברי אגדה סתירה מהש"ס
למדין גם מדברי אגדה .ובפר"ח

)או"ח סימן

קכח ס"ק כ( כתב דמי יכול לחלוק על מדרש
בלא ראיה מהש"ס .ע"כ .וכל שכן דיש

שם נמצאה נפש הגר ,ודברי חז"ל ידועים
שנפשות הגרים עמדו במעמד הר סיני

)שבת

דף קמו ע"א( ,ונמצא שמאז הימים נפש זו
עמדה ונשארה במעמד הנפלא של הר סיני
עד היום הזה ,ויפה אמרו ,גר שנתגייר.
עכ"ד .ובשו"ת דברי יציב

)חאה"ע סימן יט

אות יג( הביא עובדא מהרה"ק בעל קדושת
לוי והרה"ק מקאהליב זי"ע מחטיפת איזה
ילד עכו"ם ,שברוח קדשם ראו שאלו
נשמות גבוהות שנדחו להקליפות ,והעלו
אותם .ומוסיף ,דבישמח משה

)פרשת אמור

דף כב ע"ב( הביא מהנחלת בנימין בשם
העשרה מאמרות

)מאמר אם כל חי ח"ג סימן

ח( ,דכלהו גיורי דגרים מינן הוו ואידחו,
והשתא מיהדר הוא דהדרי לן .עיין שם.

לומר כן על אגדות הש"ס דקיי"ל כוותיהו

]ודע ,דגם על הגרים שהיו באותו הדור
מצאנו מחלוקת אם היו במעמד הר

הכנה"ג )כללי הגמרא אות ע( ,ובשו"ת שבות

סיני ,דבמדרש תנחומא

יעקב )ח"ב סימן קעח( ,ובשו"ת משנה הלכות

איתא ,אמר הקדוש ברוך הוא ,בניי היו

)ח"ב סימן מד ד"ה וראיתי( גם כתב כן והביא

משועבדים בטיט ולבנים ,ויתרו היה יושב

כמה ראיות לזה .ע"ש .ומעתה כיון שאין

בתוך ביתו בהשקט ,ובא לראות בשמחת

לנו דין הנסתר מהש"ס האומר שלא פסקה

התורה עם בניי ,לכך "וישלח משה את

זוהמתן ,שפיר יש ללמוד מזה דגם הגרים

חתנו" )שמות יח ,כז( .ע"כ .הרי שמצאה

פסקה זוהמתן ,כיון דמזלייהו הוה בסיני

הקפידה מקום לנוח שלא יהיה יתרו

וכמבואר בגמרא .וכן נראה מבואר במדרש

במעמד הר סיני לפי שלא היה בשיעבוד

תנחומא )פרשת ויקהל סימן ח( ,דדריש מקרא

במצרים .ואולם באבן עזרא

"את הדברים האלה דיבר ה' אל כל

כתב דהגרים היו במעמד הר סיני ועמדו

קהלכם" )דברים ה ,יט( דגם נשמות הגרים

אחרי הטף והנשים .ע"ש[.

אם לא נסתרים מדברי התלמוד .וכ"כ

)פרשת יתרו סימן יא(

)שמות יט ,יז(

קעו

אך טוב

לישראל

סימן יט

ח( ומדי דברי בו בטעמו השלישי של
היעב"ץ דנשאר בגרים שורש רע ,עלה

ובתוספות )שם ד"ה עובד כוכבים( כתבו,

במחשבה לפני דשמא כונתו על עניני

ונראה דגרים נמי פסקה זוהמתם ,משום

התאוות והמידות ,והיינו שהשורש הרע

דאינהו לא הוו מזלייהו הוו .ע"כ .הרי שגם

גורם להם שיהיו רעים במידותיהם ,ועל כן

מעניני תאות וטומאות אמרינן דפסקה

יעצו שלא לישא גיורת ,והגם שאמרו גר

זוהמתן .ובדרך זו ראיתי בשו"ת לב אהרן

שהתגייר כקטן שנולד דמי ,הא לא נעקרים

להגר"א בוארון נר"ו

כל המידות והתאוות שבו .וכן נראה דעתו

עמוד רטו( שיישב מ"ש במהרש"א ובמהר"ם

בשנות'ו את טעמו בטעם רביעי דיש לחוש

)שם( ע"ד התוספות שכתבו 'ונראה' דגרים

שלא לישא גיורת ,משום דרוב בנים דומים

נמי

גמרא

לאחי האם .חזינן מדבריו דלדעתו לא

מפורשת ,ובמהר"ם פירש דהתוספות העירו

אמרינן ביה דכקטן שנולד דמי לעניין

שכן יש לגרוס בגמרא ,ע"ש דבריו .ויש

השתנות השפעת התאוות והמידות מאחיה,

לבאר ,דחידשו התוספות שגם על ענינים

דאכתי אגידא בהו לעניין זה .וכ"כ הגר"מ

של תאוה אמרינן דפסקה זוהמתן ,וקמ"ל

)חאה"ע ח"ד סימן עא(

דכשמתגיירים גם ענין תאוותני זה מסתלק.

מדנפשיה ,דהגם שאין שום איסור וחשש

לקדושת

פינשטיין זצ"ל באג"מ

לישא גיורת וכדאמרינן בהוריות

)דף יג ע"א(

על הר סיני לא פסקה זוהמתן .ע"כ.

עכ"ד.

פסקה

הא

זוהמתן,

קמן

)ח"ב חאה"ע סימן ד

דהלא

שכשנכנסים

זו

ישראל פוסקת זוהמתן ונחלשת תאוותם.

הכל רצין לישא גיורת ,ודאי דכשהיא

אלא שעל עניין המידות יש לעיין טובא
אי נמי מתלא תלי וקאי בפסיקת

ישראל ,דרוב בנים דומים לאחי האם.1

הזוהמא שנפסקה במעמד הר סיני ,או

עכ"ד .ומשמע דלא נחשבת הגיורת כקטנה

שהוא עניין צדדי שטבע הישראלי במידות

שנולדה ממש .ולשיטתו אזיל נמי במה

טובות ומשא"כ בגוי .והנה מבואר בכתוב

)אבה"ע ח"ד סימן

"ויקרא המלך לגבענים ויאמר אליהם

סד אות א( ,שיש להתיר יחוד דאב עם בתו

והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם

באלה שנתגיירו עם בניהם ובנותיהם,

מיתר האמרי" )שמואל ב ,כא ,ב( ,ופירשו

שהדין לא סילק ענין הטבעי .עכ"ד.

חז"ל בגמרא ביבמות )דף עט ע"א( ,אמר דוד

ואולם יש להעיר על זה ,דהנה בגמרא
בע"ז )דף כב ע"ב( איתא דחביבה

הע"ה ,שלשה סימנים יש באומה זו
הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים ,כל

בהמת ישראל על הנוכרים יותר מנשותיהן,

שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק

ראויה להוליד בנים טוב ליקח יותר בת

שפסק בשו"ת אגרות משה

דא"ר יוחנן בשעה שבא הנחש על חוה

באומה זו .ובירושלמי בסנהדרין

הטיל בה זוהמא ,עובדי כוכבים שלא עמדו

הלכה ז( מפורש יותר ,באותה שעה אמר

oiihypiit n"xbd dazk ef daeyzy d`xi oiirnd 1
daeyz iz`vne ,h"lyz dkepga l"vf
d`aed ,d"kyz eilqk cka azky dfl dnecw

` dl`y xtqd seqa) zeaezka dyn zexac xtqa

)פרק ו

`,onwl eixac e`aeie .dfl yg `lc ,(d ze
.z"idfra
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דוד ,שלשה מתנות טובות נתן הקדוש

שהתגירו מאימת מות ,ולא מאהבת השם

ורחמנין

ורצון לשמור את מצותיו .וכ"כ המלבי"ם

וגומלי חסדים ,ואלו אין בהן אחת מהן,

)שם( ,שאז נגלה טבעם כי לא מבני ישראל

וריחקן ,וזהו שאמר "והגבעונים לא מבני

יחשבו ,כי אם היו מתחשבים כגרים

ישראל המה" .ואף עזרא בא וריחקן ,ואף

אמיתיים היו משתתפים בצער הצבור

לעתיד הקדוש ברוך הוא מרחקן .ע"כ.

ומוחלים ומתפייסים .ע"כ .וכבר כתב

ומדגזר דוד עליהם כן ולא על שאר גרים

המהר"ל מפראג בגור אריה

משמע דרק בהם היה עניין זה ולא בשאר

זו דינה( והובא בהקדמה לשב שמעתתא

גרים ,וביחוד כשרואים גרים ביישנים

)ד"ה טרם( ,שרק על המתגייר מרצונו נאמר

רחמנים וגומלי חסדים ,ודאי הוא שנכנסו

שהוא כקטן שנולד דמי .ע"כ .ונראה דזה

ללא ספק בקדושת ישראל .ולך נא ראה

תלוי בזה ,דאם הוא כקטן שנולד דמי ,תו

ברוך

הוא

לישראל,

ביישנין

)פרשת ויגש ד"ה

)פרשת נשא פרשה ח אות

לא שייך כלל במידות הרעות שהיו בגיותו,

ד(" ,והגבעונים לא מבני ישראל המה",

ואות וסימן שהיתה נשמתו בסיני ,וממילא

אמר דוד אין ראויין אלו להתערב עמהם,

פסקה זוהמתו לגמרי ,שכן לא כל הגרים

אף על פי שגרים הם ,לא עמדו אבותיהם

היו בסיני ,וכמבואר בדברי הגר"י איבשיץ

על הר סיני ,כי על שם כנענים מתחשבים.

בתפארת יהונתן )דברים כג ,ח( ,דרק גרים

ע"כ .אתה הראת לדעת דהטעם שלא היו

שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן ,ואדום

בהם מידות אלו של ישראל לפי שלא

ומצרים לא עמדו אחד מהם על הר סיני

למ"ש במדרש רבה

עמדו אבותיהם בהר סיני ,וגם נשמותיהם
לא היו בהר סיני ,וממילא לא פסקה
זוהמתן ולא קיבלו את המידות הטובות
שקיבלו ישראל במעמד הר סיני .וצא ולמד

ולכן צותה התורה עד ג' דורות שלא יבא
בקהל ה' ,דלאחר ג' דורות פוסקת הזוהמא
כמבואר בגמרא בשבת )דף קמו ע"א( .עכ"ד.
ושפתים ישק.2

ממ"ש האלשיך הקדוש )שם(" ,והגבעונים

ועסקן בדברים הייתי ,ושאלתי ובדקתי
עם ידידי מזכה הרבים הרב ירון

היו ,רק מאימת מות ,וזהו "לא מבני

ראובן נר"ו אשר ידיו רב לו גם בעניני

ישראל המה" .עכ"ד .והיינו שהגם שעשו

גרים ,וענה ואמר לי שסיפרו לו הגרים

את מעשה הגיור ,מ"מ אכתי לא נכנסו

שאכן לאחר הגיור נכנסה בהם רוח טהרה

לדרגת בני ישראל וקדושת ישראל ,כיון

שעידנה את מידותיהם.

di`x `iadl xeaqy inl z`ven daeyz o`kne 2
jepigd ixacn zxeib mr ozgzdl `ly
)didpy epixacn rnyz l`e ,azky (cqwz devn
xg` inec`d mr e` ixvnd mr ozgzdl mieevn
ozgzdl epzeevl aezkd zpeek oi`y ,zexec dyly
`l l`xyiay zeqgeind zegtynde ,dlilg mnr

aezkd eprpni la` ,mdnr ozgzdl ozlrnn ecxi
mda oi`y epriceie ,xeqi` zprha mpezig wigxdn
`x`ean ozpedi zx`tzd ixac itle .c"kr .llk xeqi
itl gepl mewn `citwd d`vn inec`e ixvn lr wxc
aewgvi edil` ipa` xtqa r"re .ipiqa eid `ly
).(dty cenr

לא מבני ישראל המה" ,כי לא גרי צדק

קעח
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ומעתה יש לומר ,דכל שיודע שאותה
הגיורת התגיירה מאהבת השם

ואפשר דלא פליגי ,דצורו שאמר דהיינו

ורצון אמיתי לחסות תחת כנפי השכינה,

אלוהו הוא היצר הרע ,וכמ"ש חז"ל בשבת

ושהיא בעלת מידות טובות כמידותיהם של

)דף קה ע"ב( "לא יהיה בך אל זר"

הרע ,ששר שלו רע הוא .עכ"ד הפרישה.

)תהילים

ישראל ,אות וסימן שנשמתה היתה בסיני,

פא ,י( ,איזהו אל זר שבגופך הוי אומר זה

וממילא פסקה זוהמתה ,ואין לחוש לשורש

יצר הרע ,דהוא המסיתו לדבר עבירה כל

הרע שהיה לה בגיותה.

העת ושיחזור לקלקולו .ומכל הני פירושי

ט( עוד רגע אדבר במה שזכרנו מתכונות
הגרים ,דמצאנו שאמרו בגמ' ב"מ )דף

משמע שיש בו עדיין רושם מיצרו הרע
שיכול להסיטו מדרך הישר .וכ"כ ברמב"ם

נט ע"ב( שגר שהתגייר סורו רע .ומי פתי

)הלכות נחלות פ"ו ה"י( שלא יחזור "למרדו".

יסור להנשא למי שסורו רע דמשמע

ועיין בספר המצוות לרמב"ם )שורש ט( ,וכן

שמידותיו רעות .ואליבא דאמת זה אינו,

כתב בשלחן ערוך )חו"מ סימן רפג סעיף א(.

ויש להאריך קצת בזה .והנה דבר זה נפתח

ועיין בפרישה )חו"מ סימן רפג ס"ק ב(,

בגדולים בדברי רבותינו התנאים .והכי

ובשו"ת אבני נזר )חיו"ד סימן תנד( .ואולם

איתא בגמרא שם ,תניא רבי אליעזר הגדול

ראיתי בפירוש משנת אברהם לרבי אברהם

אומר ,מפני מה הזהירה תורה בשלשים

אהרן פרייס זצ"ל אב"ד טורונטו על ספר

וששה מקומות ,ואמרי לה בארבעים וששה

חסידים )סימן תתרצז( ,שהביא פירושים

מקומות ,בגר ,מפני שסורו רע .וכן איתא

שונים במ"ש ראב"י במסכת גרים

)פ"ד ה"ב(

במסכת גרים )פרק ד הלכה א( ,רבי אליעזר

לפי

עליו

הכתוב

בן יעקב אומר ,גר לפי שסורו רע הזהיר

במקומות הרבה ,וזכר מדברי הרב נחלת

עליו הכתוב במקומות הרבה.

יעקב במסכת גרים )שם( שביאר שני

ובפירוש 'סורו רע'  -לך נא ראה לדברי
רבנו הפרישה )יורה דעה סימן רסח

פירושים על סורו רע ,דיש לחשוש שיחזור
לסורו ולקילקולו ,ועוד פירש שמכיון

ס"ק יד( שהביא כמה ביאורים בזה ,דהרא"ם

שעלתה לו לגר להתגבר על סורו הרע על

)פרשת משפטים שמות כג ,ט( פירש מ"ש רש"י

יצרו ולחסות תחת כנפי השכינה בדין הוא

על הפסוק "וגר לא תלחץ" מפני שסורו

שהתורה תזהיר כל כך עליו ועל כבודו.

רע' ,סורו' כמו צורו ,היינו אלוהו ,אלא

וכתב במשנת אברהם שם ,דמדברי הש"ס

שנקרא בסמ"ך לגנאי ,כמו בית גליא בית

בברכות )דף יז ע"ב( דדרשו לפסוק "שמעו

כריא )עבודה זרה דף מו ע"א( .ע"כ .והגור

אלי אבירי לב" )ישעיה מו ,יב( ,גובאי

אריה פירש 'סורו' ר"ל שאור שבתוכו,

טיפשאי ,אמר רב יוסף תדע דלא איגייר

דהיינו היצה"ר ,כלומר מהרה יחזור לגיותו,

גיורא מינייהו ,משמע שאלו המתגיירים

ושכן מבואר בערוך )ערך סר  -הרביעי( ,וכן

אינם אבירי לב ,ובעל כרחך הפירוש של

)דף יג

סורו רע הוא כפירוש של הנחלת יעקב.

פירש רש"י בפרק בתרא דהוריות

ע"א( דאמרינן בגר שסורו רע היינו יצר

שסורו

רע

הזהיר

עכ"ד .וע"ע בתורה תמימה הערות

)שמות
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קעט

פרק כב הערה קפט( ,ויש להשיג ע"ד במ"ש

לחוש ותו לא .תדע דהא כולהו רבוותא

דטבע הקדום בו ,וכמשנ"ת לעיל.

שזכרנו לא פירשו שמטעם זה אמרו לא

]ושם במשנת אברהם כתב בעניין תכונות
דתלוי
שמתגייר,
לאחר
הגר
במחלוקת רש"י ותוספות אמאי קשים גרים
לישראל כספחת )יבמות דף מז ע"ב( ,דרש"י
פירש )ד"ה דאמר( לפי שמלמדים את ישראל
מעשיהם,

ולפירוש

זה

אין

טובות .ולתוספות בקידושין

מידותיהם

)עא ע"א ד"ה

קשים( שהביאו פירוש רבנו אברהם הגר
שמפרש שהגרים זהירים במצות יותר
מישראל

ומקטרגים

עליהם,

מידותיהם

טובות .וכתב דמטעם זה פירשו התוספות

תינסוב גיורתא .ואיברא דבמכילתא דרבי
ישמעאל

)פרשת משפטים מסכתא דנזיקין פרשה

יח( איתא ,רבי אליעזר אומר ,גר לפי
שסיאורו רע לפיכך מזהיר עליו הכתוב
במקומות הרבה .רבי שמעון בן יוחאי
אומר ,וכי מי גדול ,מי שאוהב את המלך
או מי שהמלך אוהבו ,הוי אומר מי שהמלך
אוהבו" ,ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה"
)דברים י ,יח( .ע"כ .והיינו שמחמת שהקב"ה
מלך העולם אוהב אותם אהבה גדולה ,יש
להיזהר ביותר מלצערם .וכן זכר דברי

ביבמות )דף קט ע"ב ד"ה רעה( שמה שאמרו

רשב"י בספר חסידים )מרגליות סימן קטז(.

רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים היינו

וכבר כתב רבי חיים דוד הלוי זצ"ל בשו"ת

דוקא היכי שמשיאין אותם להתגייר .ע"ש.

עשה לך רב )ח"ג סימן כט( שראיית רבי

אבל לפירש"י הדברים כפשוטן ,שאפילו

שמעון מן המקרא "ואוהב גר לתת לו לחם

אם הם מתאמצין להתגייר אין מן הנכון

ושמלה" היא ראיה חותכת .וי"ל.

ישראל

נמצנו למדים שאין לחוש ממ"ש דגר
סורו רע ולהמנע מלהתחתן עם

לגייר

אותם,

כי

ילמדו

את

)דף מט

הגרים .מה גם דאזהרה שמענו גם כן על

ע"א ד"ה היתה( שכתב ,דסתם גיורת נשואה

בעלי תשובה שלא לאונותם ,וכייל להו

ממעשיהם הרעים ,כי תכונת נפשם לא
טובה .עכ"ד .וע"ע ברש"י בב"ק

לגר .וגירסת רש"י בגמרא בהוריות הכל
רוצין אפשר דהוא לשיטתו .וע"ע בספר
נחלת יהושע לרבי יהושע וואדינר זצ"ל על
ב"ק )שם( .ובשו"ת הרב"ז

)ח"ב אבה"ע סימן

לג( .ולדינא כבר מילתנו אמורה שאין
העניין כן ,דבגרי וגרות הצדק האמיתיים
אין לחוש לזה ,וכאמור[.

בקבא חדא בגמרא בב"מ )דף נח ע"ב(.
והגם שלא זכרו ואמרו על בעלי תשובה
שסורם רע ,מ"מ מצאנו כדומה לזה בדרכי
משה הקצר )יו"ד סימן קנח אות ד( משם
התרומת

הדשן

שרוצה לשוב

)סימן קצח(,

דמשומד

אין מחמירין

בתשובתו

משום דקשה לפרוש מתאוותיו ,וחיישינן
שמא יחזור לסורו .ע"כ .הרי שלאו דוקא

ומילתא דפשיטא דלא בכל גר ובכל עת
חישינן שיחזור למרדו ,ואדרבא,

בגר נאמר דין זה אלא בכל מי שהורגל

ממה שחששו חז"ל ותיקנו תקנות על זה

בעבירה ,דיש לחוש שיפתנו יצרו הרע

כמבואר בתלמוד ,עיין בגמרא בקידושין

ויזכיר

ותאותיו.

)דף יז ע"ב( ועוד ,ומשמע דרק אהני מילי יש

וכדומה לזה חששו חז"ל ותיקנו תקנת

לו מעשיו

הראשונים

קפ
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השבים ,וכמבואר בגיטין )דף נה ע"א( ,וע"ע

שכשמתו אחיו מחמת מילה אין למול את

בב"ק )דף סו ע"א( .ומעתה כל שנזהרים

התינוק היינו משום דמוכח דמשפחה זו

מהדברים שחששו להם חז"ל ,תו אין

רפי דמה ,וא"כ מה שייך לומר שהשתנה

לחוש שיחזרו למרדם הראשון.

בגיורו .ע"ש .גם הגר"מ שטרנבוך שליט"א

ולו עמי שומע לי ,הווה אמינא שבעלי
תשובה אמיתיים ]שאינם כהנים[ ישאו
גיורת צדקניות ,ואיש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק .ויהיה כענבי הגפן
בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

)עיין פסחים

דף מט ע"א(.
י( נתנה ראש ונשובה למה שביארנו דאין
לחוש למידות הרעות שהיו לגיורת
בגיותה כשהתגיירה מאהבת השם וכו' .ואם

במועדים וזמנים

)ח"ז מסכתא דפסחים סימן

רכח ד"ה ובזה( פקפק בחידוש החת"ס לדינא.
ואולם שם זכר ש'ר בהערה לדברי בעל
הטורים על הפסוק "לא תטה משפט גר
יתום" )דברים כד ,יז( ,דכל גר הרי הוא
כיתום .ומשמע דאין לו שום יחוס אב.
ע"כ .וי"ל.
וכן בקודש
ביבמות )דף סב ע"א בד"ה רבי יוחנן(,
חזיתי

להרב

ערוך

לנר

כנים אנו בזה ,ניחא נמי הטעם הרביעי

שכתב לבאר האי דפליגי רבי יוחנן ור"ל

שזכר היעב"ץ לחוש לישא גיורת ,משום

בהיו לו בנים בגיותו ונתגייר אי קיים

דרוב בנים הולכים אחרי אחי האם ,וכאן

פריה ורביה ,דלרבי יוחנן הוה כמת ונולד

אחיה גוים ערלים .ולדרכינו כיון שהיתה

מחדש ]וכחזר בגלגול[ ולכך ס"ל דקיים

נשמתה בסיני ,הא נשמתה לא שייכת

פו"ר ,ולר"ל חשיב כנולד מחדש ולכך לא

אליהם ,והרי היא ממש כבריאה חדשה,

קיים פו"ר .עכ"ד .וע"ע בראב"ן

ואין לה שום שייכות כלל לאחיה .וגדולה

מ"ש בזה .ולכאו' לדברי הערול"נ כיון

מזו מצאתי בדברי החתם סופר עה"ת

דקי"ל כרבי יוחנן ,וכ"פ הרמב"ם

)פרשת בא( על הפסוק "המול לו כל זכר

אישות פט"ו ה"ו( ובטוש"ע

וגו'" )שמות יב ,מח( ,דמצדד דאין דין של

סעיף ז( ,משמע שאין הגר שהתגייר כקטן

מתו אחיו מחמת מילה בגרים ,דכיון דגר

שנולד מחדש ממש .ומ"מ יש לומר ,דהגם

שהתגייר כקטן שנולד דמי ,אין מוחזק

אי נחשבה לגיורת כמתה ונולדה מחדש,

כמתו אחיו מאחיו שנולדו בגיותו של

הא בודאי שלעניין אחיה שהיו בגלגולה

אביהם .עכ"ד .ובספר דרך פקודך למהר"צ

הקודם לא שייך לומר שישפיעו עליה.

שפירא מדינוב )מ"ע ב אות ל( הסתפק בדין

וע"ע באגרות משה

)סימן נח(

)הלכות

)אבה"ע סימן א

)אבה"ע ח"ד סימן סד(

)חאה"ע סימן

דמותרים ביחוד אב ובת שהתגיירה עימו,

פ ד"ה ובגוף( לרבי משה קלירס זצ"ל אב"ד

דאין הדין משנה טבע המציאות .ובשו"ת

טבריה מ"ש בזה .ואולם בספר הזכרון טוב

שבט הלוי )ח"ט סימן רס( כתב ,דלכאורה

משה )עמוד קצז( תמה הרא"ם אלטר מגור

יש לדון בזה ע"פ מ"ש הגאון בעל הערוך

זצ"ל בעל האמרי אמת ע"ד החת"ס ,דהא

לנר הנזכר ,ולדינא הסכים עם האג"מ בדין

בגמרא ביבמות )דף סד ע"ב( פירשו שהטעם

זה .ומ"מ אין להביא ראיה מזה לנ"ד

זה .ועיין בשו"ת מורשת משה
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שתכונת האחים תשפיע על בניה לאחר

עכו"ם

גירותה ,כיון דאמרינן דאשתני למעליותא

הרמב"ם נפיק דאמרינן בגר דאשתני גופא

משנה

לגמרי ,והר"ש ס"ל דלא אמרינן בגר

הלכות )חלק יז סימן לא אות ה( סבירא ליה

דאשתני גופא .ודון מיניה דלדעת הרמב"ם

דהגר טבעו משתנה ,ועל כן יש לו

אין לחוש לגיורת קטלנית ,וכן אין לחוש

קרובתיו

אם מתו אחיו מחמת מילה בגיותן ,וימול.

המותרים בישראל .ע"ש דבריו .שו"ר

עכת"ד .ועיין למהר"י בסאן בשו"ת לחמי

אברהם

תודה )סימן ה דף סו ע"ד( שכתב ,שגר

)ח"א חאה"ע סימן

שנתגייר אין מענישים אותו עד כ' שנה עד

ה אות ה בהערה( שדן בזה ,וכתב דלפי דברי

שנתגייר ,ודון מיניה .וע"ע חשוקי חמד

ר"ת ביבמות )דף ב ע"ב ד"ה והנושא( נראה

נדרים )דף סה ע"ב עמוד תרפד( .הא קמן שלא

שעניין זה דרוב בנים דומים לאחי האם

נפלאת ולא רחוקה היא האי סברא דהחתם

הוא לענין מזל ,וגיורת מזלה משתנה

סופר דבגר משתנה טבע הגוף לגמרי.

ולא

לגריעותא.

להחמיר
בשו"ת

גם
יעלת

ואולם

כן
חן

בשו"ת

עם

ביחוד
לרה"ג

יקותיאל אוהב ציון נר"ו

ר'

וכמ"ש בשו"ת אבני חפץ לוין
דבהיתה

קטלנית

בגיות

)סימן סב(

ונתגיירה

איסור לשאת אותה למ"ד מזל גורם

שראה

קרי

קפא

ונתגייר,

ולפירוש

אין

וראה עוד בחזון איש )יו"ד סימן צט סק"ד(,
דנכרית שקבעה וסת בגיותה

)יבמות

ונתגיירה בטלה לה הוסת ,ע"ש טעמו.

דף סד ע"ב( ,ולכן אין לחוש בגיורת .עכ"ד.

ועיין בחזו"א נשים

יא( ואיברא דלגבי אשה שהיתה קטלנית
בגיותה ונתגיירה ,ראיתי בשו"ת

יב( ,ובבדי השלחן הלכות נדה

עמוד צג בביאורים ד"ה כיצד( ,ובספר אמרות

עמודי אור הליר )סימן פא( שכתב ,דלמ"ד

משה

מעין גורם פשיטא דלא יכולה הגיורת

ורשימות הקה"י חלק ב( מה שדן בדברי הרב

להתחתן ,דהא לא אשתני גופה .ואולם

בדי השלחן .ובמכתב תשובה ששלח לו

בשו"ת חלקת יעקב )אה"ע סימן לד( כתב,
דלא מבעיא למ"ד ביבמות

)דף סד ע"ב(

דמזל גורם דאשתני מזלא וישראל מעל
המזל )עיין שבת דף קנו ע"א( ,אלא אפילו
למ"ד מעיין גורם הא אישתני גופה,
וכדאמרינן ביבמות )דף כג ע"א( לכי מגיירא
אשתני גופא .ע"כ .ומידי פלוגתא לא
יצאנו .שו"ר שכבר האריך בנידון זה דגר

)הלכות מיאון סימן קיג ס"ק
)סימן קפט

)ח"ג סימן לד ,מובא בסוף ספר אגרות

אחד מגאוני ישראל .ע"ש .ועיין בספר
מבשר טוב – משפט הגירות )סימן ו אות ב(,
מה שפלפל בחכמה בכל הנ"ל .ואכמ"ל.
שו"ר בשו"ת מעין אומר

)חלק ט סימן נו(

שנשאל מרן הראש"ל בכיוצ"ב וגם דעתו
דעת עליון שאין שייכות בין הגיורת לאחיה
הגוים אפילו בענינים של חשש סכנה
וכיוצ"ב ע"ש.

שהתגייר אם נשתנה גם גופו וטבעו הגאון

כל קבל דנא ראיתי בספר זרע יצחק לרבי
יצחק הגר מאמסטרדם )דף ז ע"א(

ידידיה )סימן ל( ,ומסיק בסוף דבריו דנחלקו

שביאר ,דמ"ש חז"ל גר שנתגייר כקטן

בזה הרמב"ם והר"ש בזבים )פ"ב מ"ג( גבי

שנולד דמי אין הכונה שנעשה גופו גוף

רבי שאול ידידיה שוחט בשו"ת בית
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אחר ונולד מחדש ,כי זה הוא היפך החוש,

ועיין בספר בגדי ישע לרבי ישעיה עטייה זצ"ל

אלא הכונה שנכנסת בו נפש מן הקדושה

דרושים פרשת ויקהל דף קעו ע"א ד"ה כגון דא

כאיש הישראלי עצמו .ע"כ .והגם דהוה

במוסגר( ,וחזינן דבכל אופן הושפעו בניה

כהודאת בעל דין הגדולה ממאה עדים,

מעברה ,ולא אשתני גופה כדאמרן .ולכי

דהלא הרב זרע יצחק עצמו היה גר ,מאן

תידוק

מ"ש

מפיס לומר דאשתני גופיה בכמה ענינים

המהרש"א )שם ד"ה שהרי( שלא נאמרו

פנימיים שלא חש בהם .ואין להאריך בזה.

דברים אלו על צד ההכרח ובהחלט ,דכמה

ומ"מ חזינן מכל הני מילי דרבים וטובים

צדיקים מצינו שיהיו בני רשעים וכן

סבירא להו דאשתני גוף הגרים לגמרי,

בהיפך ,ועוד דבני משה היו קרובים יותר

ומהם החתם סופר ,ומהר"י בסאן ,והחלקת

ליתרו והיו צדיקים ,אלא שהוא כן על

יעקב ,וכ"נ מדברי החזו"א ,והרב משנה

הרוב .ע"כ .הרי שאין בזה הכרח כל

הלכות .מה גם דאית לן ס"ת גבן ה"ה

שהוא .זאת ועוד ,דהא כל מה שזכרנו

הרמב"ם בפירוש המשניות ,וכמ"ש בשו"ת

ואמרנו הוא מעניין מ"ש חז"ל בשבת

בן ידידיה הנז' .ובודאי שלכל הפחות גבי

דגם נשמות הגרים היו בהר סיני ופסקה

השפעת המידות מאחיה ,גם הני רבוותא

זוהמתן ,וציפורה הגם שנתגיירה ,3כיון

דפליגי שלא נשתנה הגוף ממש ,יודו

שהיתה קודם מתן תורה בנישואיה אכתי

בבניה

לא פסקה זוהמת נחש הקדמוני שבה .ואם

ויאמרו

שלא

שייך

בה

או

תחזי

דלק"מ,

דמלבד

)שם(

מהשפעות אלו.

בבני ישראל מצאה זוהמת הנחש מקום

יב( וטרם אכלה לדבר מענין זה אבא
אעיר'ה ,דהנה אמרו בב"ב )דף קט

לנוח ,כל שכן לבאים להתגייר קודם מתן
תורה .ועוד יש לומר דכל עניני הגיור

ע"ב( ,לעולם ידבק אדם בטובים ,שהרי

ומעלתם דהוי כקטן שנולד דמי התחדשו

משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן

בכל התוקף והעניין לאחר מתן תורה,

שעבד ע"ז ,אהרן שנשא בת עמינדב יצא

דמאי גיור שייך קודם שניתנה תורה ]והגם

ממנו פנחס .ע"כ .והלא ציפורה נתגיירה,

שיש שתירצו דלכך נשא יעקב ב' אחיות

)יהושע סוף רמז ט.

לפי שגיירן וגר שהתגייר כקטן שנולד דמי,

oiirnd ,dxiibzd dxetivc ol `hiytc i`na dpd 3
`ly eyxitc `zeeaxn dnk `ki`c d`xi
miig iax yexita k"ke ,d`yipy mcew dxiibzd
,"dz` minc ozg" ,(dk ,c zeny) z"dr l`ihlt
df m` zrcei ipi` la` ,dzin aiig dz` xnelk
jpa oi`y liaya e` zipiicn ip`y ipz`ypy liaya
yexita k"ke .my mipwf xcda r"re .k"r .ledn
ilecbn ,`ixel opgei iaxl dxezd lr ytp zaiyn
oekn z`ved ,'x zpy zeaiaq ezcil) fpky` inkg
dxetiv dxeaq dzidc (dkw cenr zeny zyxt milyexi

dfa dz`xe ,zinx` lreae lenipy lr yprp dyny
.dpa z` dlne dkld okl ,dlind zevn zeaiyg
,ai wxt jzelrda zyxt) zeti mipt xtqa k"ke .y"r
dipa ipy z`e" aezkd y"nn dil wiice ,(` weqt
,dil` aezkd mqgiiny ixd ,(e ,gi zeny) "dnir
zeny) jiyl`d yexita p"ke .c"kr .dzenk dipay
.(a"r hq sc exzi zyxt) xdefd yexita r"re .(e ,gi
dynn miaeha mc` waci mlerl y"nn n"wl f"tle
df didc dxiibzp `ly mzd ip`yc ,dxetivl `ypy
.xvw`e .z"n mcew

וכמבואר בילקוט שמעוני
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קפג

עיין בשו"ת עמודי אור )סימן פא( ,אכתי לא

ערוכה לפנינו ביבמות )דף כג ע"א( דאשתני

היה זה כלאחר מתן תורה שכל מציאותם

גופה .ואין להאריך בזה.

השתנתה[ .ולא מבעיא למ"ד דהאבות
קודם מתן תורה הוה להו דין בני נח,
וכמ"ש בזה רבי יהודה רזאניס

בעל

המשנה למלך בספרו פרשת דרכים

)דרך

האתרים דרוש ראשון( ,אלא אפילו אם היה
להם דין ישראל ,מ"מ לא היתה להם
מציאות וקדושת ישראל שהתקדשו בסיני,
דהא אפילו ישראל קודם שהיו בסיני היתה
בהם זוהמת הנחש ,ולא יתכן שגר שיתגייר
קודם מתן תורה יהיה עדיף מישראל
באותו הזמן ,ויציבא בארעא וגיורא בשמי
שמייא )עירובין דף ט ע"א( .ולפ"ד ניחא ג"כ
מ"ש היעב"ץ בהגהותיו בב"ב

)דף קמא ע"א

ד"ה א"נ מהגר( .ע"ש ודו"ק .שו"ר להרב כלי
חמדה עה"ת )פרשת תולדות אות ג( שכתב,
דקודם מתן תורה לא היה שייך בנקבות
דין דגר שהתגייר כקטן שנולד דמי.
ותשקוט האר'ש.

יג( ואחר הודיע ה' אותנו כל זאת ,יש
לעיין על כמה מרבותינו האחרונים
לקדושים אשר בארץ המה דלא שמיע ליה
כלומר לא ס"ל כן ,ונקטו דיש להזהר
ולהמנע מלישא גיורת ,ומהם הרב דברי
יציב )חלק אה"ע סימן יט אות יח( ,שכתב גבי
קטנה שהתגיירה בקטנותה דיש להודיע לה
דעלול לבא לידי מכשול שתנשא לכהן,
וגם לישראל הוי כמקח טעות בקידושין
כשהבעל לא ידע שהיא גיורת ,ובברכות
)דף ח ע"ב( ואל תשבו על מטת ארמית
איכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא .וביבמות
)דף מב ע"א( בגיורת להבחין בין זרע שנזרע
בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה עיין
שם ,וחזינן עד היכן ההבדל בין בת ישראל
לגיורת שחז"ל הצריכו להבחין ,ועכ"פ
פסול במקח הוה .עכ"ד .וע"ע בספר נטעי
גבריאל )שידוכין עמוד קכ( .והנה על מ"ש

וראיתי לראב"ן )סימן נח אות ג( שיצא
לחדש ,דרק בזכרים אמרינן גר

וראה דכבר ביארנו בארוכה דאין לחוש

שהתגייר כקטן שנולד דמי ולא בנקבות.

לזה .ומה שזכר דבגיורת צריך להבחין בין

)פרשת תולדות אות ג

זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע

ד"ה ובאמת( .וכבר עמד ע"ד הראב"ן הרה"ג

בקדושה ,כבר דחה הגר"מ פינשטיין זצ"ל

וזכר דבריו בכלי חמדה

המו"ל רבי דוד דבליצקי נר"ו

)שם הערה

מהגמרא דלא תנסבו גיורתא ,הבט ימין

הני מילי בתשובה ,והיא לו נדפס'ה בספרו

תעד( ,דהן נסת'ר ממ"ש הראב"ן גופא

דברות משה

ביבמות )עמוד תיג( אסמכתא לגר שנתגייר

ובשו"ת חלקת יעקב )אבה"ע סימן כ אות ז(,

וכו' מהפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן"

וזת"ד :ומ"ש כת"ר ומפרש דהולד שיהיה

)פרשת

גר בעצמו פגום ,שצריך להתרחק ממנו כל

לך לך פרשה לט סימן יד( אברהם מגייר את

כך עד שהצריכו חכמים המתנה ג' חדשים

האנשים ושרה את הנשים ,והפסוק מעיד

אף שהוא רק ספק ,ונמצא לדעת כת"ר

שאברהם ושרה עשאום ולא יולדיהם .ע"ש

שכ"ש שאין להתחתן בגר וגיורת שנתגיירו

דבריו .וגם אי לא נימא הכי הא גמרא

בעצמם ,שהרי גר שלידתו בקדושה הוא

)בראשית יב ,ה( ,ואמרינן במדרש רבה

)סוף מסכת כתובות תשובה א(

אך טוב

קפד

לישראל

סימן יט

פגום ,כ"ש גר שהיה עכו"ם ממש שהוא

בפוסקים דבעל נפש יחמיר לעצמו אז

פגום ,וחס וחלילה לומר כן על גרי צדק,

מחוייבים להודיעו ,כי אולי הוא בעל נפש.

והיכן מצא כת"ר אף רמז לזה שאין

עכ"ד .ומאחר שלגבי נישואי גיורת לא

בעלמא,

להחמיר,

להתחתן

אף

בגרים

למעלה

הוזכר

בפוסקים

שום

מקום

ואדרבא אמרו בהוריות )דף יג ע"א( הכל

ובשום פוסק לא הוזכר הך דלא תנסוב

רצין לישא גיורת .ואם היה בה איזה

גיורתא לא לדין ולא לזהירות ,אין חיוב

חסרון גדול כזה שראו חכמים לתקן

להודיע דבר זה .ומוסיף שם לאחד שחשש

המתנה בשביל ספק ,לא היה שייך לומר

ורצה לבטל השידוך הזה ,שאם יבטלו

לשון שהכל רצין לזה אם רק פחותי עם

עובר על אונאת הגר .ה' יצילנו .עכ"ד.

היו נושאין גיורת ,וכוונת הגמרא בצורך

וכדומה לזה כתב רבי אברהם וויינפלד

הבחנה הוא ,משום דזרע שנזרע שלא

זצ"ל בעל שו"ת לב אברהם בתשובה

בקדושה אינו מתייחס אחר האב דכקטן

הובאה בקובץ זרע יעקב סקוירא

שנולד דמי ,והוי כמו הבחנה בין זרעו של

עמוד לב( ,דהמבטל שידוך מסיבת היות

)עיין יבמות דף מב ע"א(

המשודכת גרה ,יש בזה משום ביטול

ראשון לזרעו של שני

שצריך לידע מי הוא אביו .עכת"ד .הרי לן

)קובץ יח

מצות עשה של "ואהבתם את הגר"

)דברים

דאין לחוש כלל להאי ענינא ,ושאין להביא

י ,יט( .ע"ש.

ראיה מהמתנת ג"ח ,ושאין בזה שום חסרון

ולא אכחד דבשו"ת מים רבים מלידולה
)אבה"ע סימן י( ,כתב להחשיב כפגם

תשובות והנהגות )ח"א סימן תשכח( שהרבה

מה שהתברר לאחר השידוך שאם הכלה

מבני ישראל מיוחסים והם צאצאי גיורות,

היא גיורת .ע"ש דבריו .וכן נראה ממ"ש

ולא נקרא בזה חס ושלום פגם ,וידוע שכל

בשו"ת אמרי יושר )ח"ב סימן קיד( ,וכ"פ

נשמות הגרים והגיורות שעד סוף כל

בשו"ת ציץ אליעזר )חי"ז סימן מט אות ג(,

הדורות היו במעמד הר סיני יחד עם כל

ע"ש .ומ"מ נראה דמי שלא מודיע דבר זה

ישראל ,ואברהם אבינו אב המון גוים ,הוא

יש לו על מה שיסמוך ]אא"כ יודעים

אב לגרים שהתגיירו .ע"כ .גם בשו"ת חקי

בפירוש שהצד השני מקפידים בזה[ .וכן

אפילו

חיים

למעלה

לרה"ג

בעלמא.

רבי

חיים

וכ"כ

בשו"ת

ישעיהו

קניג

מבואר מדברי הקהילות יעקב

)יבמות סימן

שליט"א )חלק א יו"ד סימן לו( כתב כן,

מד ד"ה וטעמא( ,שכתב דכל שבדיעבד לא

ומסיק דעל כהן הוא דהקפידה התורה ,אך

היה מותר על הקנין אין בזה פגם ולא הוה

בישראל אין בזה שום סלסול או נדנוד

מקח טעות ,ובהמשך דבריו מצדד דדין

זהירות להחמיר בזה ,ולא צריך אפילו

דגזל דעת הוא אסור מדרבנן ובמקום מצות

להודיע שהיא גיורת ,שאין בזה ענין של

פו"ר לא העמידו חז"ל דבריהם .ועיין

אונאה ,כיון שאין בזה חשש כל דהו של

במ"ש הרה"ג רבי מרדכי גרוס נר"ו בספרו

מקח טעות ,דכבר העלה בספר שבעים

אום אני חומה )ח"ב סימן רלד אות א( דבבת

תמרים )בספר שבעה עינים עין ז( דאם נזכר

גיורת אין בזה שום פגם .ודו"ק.
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יד( ואל תשיבני מכמה מימרות שהזהירו
חז"ל מקבלת הגרים ,עיין ביבמות )דף

תשובה רבי הלל פוסק זצ"ל ,ומביא שעיקר

קט עמוד ב( ,דמנגד יש מימרות המדברות

הטעם שקשים גרים כמ"ש התוספות בשם

בשבח ומעלת הגרים .וכמה נוראים דברי

רבי אברהם הגר שזהירים במצות וכו' ,ועל

קכט(

כן אין לחוש לישא גרים .עכ"ד .וכן מבואר

"ואחות לוטן תמנע" )בראשית לו ,כב( ,בת

בדברי הגר"ש קלוגר זצ"ל בספרו מי נדה

)בראשית

)ח"ב בשיורי טהרה שבסוף הספר סימן לד(,

הילקוט

שמעוני

)פרשת

ויצא

רמז

חשובים הות דכתיב "אלוף תמנע"

תשרי תשי"א סימן תתתקע"א( שכתב בזה

לו ,מ( ,וכל אלוף מלכותא בלא תגא הוא,

דפירוש מימרת חז"ל דקשים גרים לישראל

ותמנע איתתא חשובה הויא ,והות בעא

הוא כדברי רבי אברהם הגר ,שכן מבואר

לדבוקי בזרעא דאברהם ,אתיה לגביה

מדברי המדרש רבה

דיעקב ,א"ל גיירני ואהוי לך פלגש ,ולא

סימן טו(" ,נדיבי עמים נאספו"

קבלוה .הלכה והיתה פלגש לאליפז בן

י( ,אלו הגרים" ,מאד נעלה" ,שנעלים

עשו .אמרה אהיה שפחה לפסולת של

מאברהם אבינו .ע"כ .וע"ע בספרו מי נדה

אומה זו ואל אהיה גבירה באומה אחרת.

)ח"א דף יג ע"ב( ,דמ"ש בגמרא דגרים

אתיא לגבי אליפז וא"ל הכי ,א"ל הן .נפק

מעכבין את המשיח הוא מחמת שמדקדקים

מינה עמלק דאתא לצערינהו לישראל ,דלא

במצות ,ולגביהם נחשבו ישראל כלא זכו,

הוה מיבעיא להו לאברהם וליצחק וליעקב

ואדרבא משם ראיה לפירוש רבנו אברהם

לרחקה .ע"כ .והמתבונן יראה עד כמה

הגר ,שכן זכר ואמר דוקא גרים מעכבין את

מבהילים הדברים ונוראים ,שממנה יצא

המשיח ולא שאר רשעי ישראל .עכ"ד.

שורש עמלק בעולם ,דאין השם שלם ואין

וע"ע במ"ש בשו"ת טוטו"ד

הכסא שלם עד שימחה זרעו

)פרשת ואתחנן פרשה ב
)תהילים מז,

)הוצאת חכמת

)פסיקתא דרב

שלמה ח"ו מהדורא רביעאה סימן רסח ,עמוד תקפח

כהנא פיסקא ג – זכור( .והכלל בזה שכל גיורת

ד"ה כשבא( שהביא ראיה נוספת לפירוש רבי

)הלכות איסו"ב

אברהם הגר .הא קמן דאין לחוש להאי

פרק יג הלכה יח( האי מימרא דקשים גרים

מימרא דקשים גרים כספחת .וגדולה מזו

לישראל ,וביאר הטעם שרובן חוזרים

כתב בשו"ת קנה בושם

בשביל דבר ומטעין את ישראל וקשה

א( שבחור הרוצה לישא גיורת המתנהגת

הדבר לפרוש מהן אחר שנתגיירו .עכ"ל.

כשורה ונתגיירה בבית דין הגון ,ואביו

הא שפתיו ברור מללו שהטעם שאין

ואמו מוחים בדבר מפני כבוד המשפחה,

לקבלם בקלות מחמת שעושים זאת בשביל

אינו מחוייב לשמוע להם ,וירבה עליהם

דבר ,וכל היכא שבודקים העניין שאין

רעים ות"ח שישכנעום .וכ"כ בשו"ת ראש

כונתם אלא לשמים תו אין לחוש לזה.

אליהו לרבי אליהו כ"ץ נר"ו )ח"ב סימן א(,

וממילא בגיורת שרואים שהתגיירה לשם

שאין לאב למנוע את בנו מלישא גיורת

שמים ושהיא בעלת מידות טובות אין

שרוצה בה .וע"ע בשו"ת חקי חיים קניג

)שנה יב

)ח"א יו"ד סימן לו( .וכן היתה דעת מו"ר מרן

לגופא .והגם שזכר הרמב"ם

לחוש .וכן ראיתי בירחון הפוסק

)ח"ב סימן צא סוף אות

קפו
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הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל ,וכפי שהובאו

ופירש הרשב"ם בפסחים שם דגר עד עשרה

דבריו בספר מעין אומר )ח"ט סימן נו(,

דורות לא תבזי ארמאי באפיה ,יש להוסיף,

שנשאל אודות בחור שנפגש עם גיורת

דכיון שהתורה הזהירה בל"ו מקומות ואמרי

ורוצה לשאתה ,והרבנים שלו יעצו לו שלא

לה מ"ו מקומות באונאת הגר ,עלול להכשל

לשאה שלא מתאים לבן ישיבה לשאת

בזה ,ואשרי מי שלא חמאן ,וכדאיתא

גיורת ,וענה על זה מרן זצ"ל :מה יש בזה,

בגמרא בקידושין )דף לא ע"ב( לענין כיבוד

ראש הסנהדרין בועז לקח גיורת את רות.

אב ואם .אבל פשוט דאין זה להלכה .עכ"ד.

ע"כ .ושם עמד מרן הרב זצ"ל כצור

וכ"כ בתוספות ביבמות

חלמיש על דברי קדשו ,ולא שת לבו לאלו

במ"ש חז"ל קשים גרים לישראל כספחת,

שניסו להטות לבבו מפסק אמת זה כמבואר

יש מפרשים לפי שביותר הוזהרו ישראל על

שם .ע"ש .וכ"פ הרה"ג רבי מעודד נתנאל

הגרים ואין יכולין להזהר מאונאתן .ע"כ.

נר"ו ,הרה"ר הספרדי בהונג קונג בשו"ת
מזרח שמש )ח"ג סימן כד( ,דכשנתגיירה
מאהבה ולשם שמים אין בה פגם כלל.
ע"ש .וכבר הארכתי בזה בס"ד בקונטרס
הגרים ע"ש ותרוה צמאונך.

)דף מז ע"ב ד"ה קשים(

ומ"ש דעלה בלבי מפני מה גרים לא
יצליחו בניהם ע"פ רוב ,לפמ"ש
דגר שנתגייר בידוע שנשמתו גם כן היתה
מאותם שרצו לקבל התורה מסיני ולכן
סופה שתתגייר ,והנה כל זה נשמתו ,אבל

טו( ובהיותי בזה חמותי ראיתי להרב
משנה הלכות )ח"י סימן רלט( שהפריז

סיני ,ולכן אין זרעיו מצליחין .עכ"ד .אחר

על המדה והחמיר בעניין זה שלא לשאת

המחי"ר זה אינו ,דהזרע הנולד לאחר הגיור

גיורת .ואחר המחי"ר יש להשיב על דבריו,

והורתו

מנשמת

וברוב דבריו שכתב כבר ביארנו וענינו

ישראל ונולד כיהודי ונשמתו היתה בסיני

לעיל ,ובכמה ענינים שלא זכרנו נזכירם

כיהודי .ויש לתמוה היאך כתב דרוב גרים

עתה .הנה מה שזכר ש'ר מדברי הגמרא

לא יצליחו בניהם כולהו בחדא מחתא

בפסחים )דף קיב ע"ב( דלא תינסב גיורתא,

מחתינהו ,ומרפה בזה ידי גרי הצדק,

ופירש רשב"ם )ד"ה לא( משום דאמרינן

ואדרבא כתב בספר חסידים

גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה

וז"ל ,כל שיש לו לב טוב ולוקח גיורת

באפיה )סנהדרין דף צד ע"א( .ע"כ .אין בזה

שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי חסדים

אזהרה או איסור .וכבר עמדנו על דברי

ונעימים

ומתן ,מוטב להתחתן

הגמרא הנ"ל לעיל .וגם דברי רשב"ם

בזרעם מלהתחתן בזרע ישראל שאין בהם

הנזכרים דגיורא עד עשרה דרי וכו' לא באו

אלה המדות ,לפי שהזרע של גר יהיו

להשמיענו איסור ,אלא אדרבא כמה יש

צדיקים וטובים .עכ"ד .וגם הרב משנה

להזהר מלפגוע בהם .וכ"כ בשו"ת ויען דוד

הלכות גופא בסוף תשובתו כתב דאם לבת

)חלק ב

ישראל אין מידות טובות כהגיורת ,ישא

לרה"ג ר' חיים יוסף דוד ויס נר"ו

סימן קעד אות ג( ,דמ"ש לא תינסוב גיורתא,

נשמת זרעו שממשיך לא היו במעמד הר

ולידתו

במשא

בקדושה

הוא

)סימן שעז(

הגיורת ,כמ"ש בספר חסידים הנ"ל.
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ומ"ש שאין הקב"ה משרה שכינתו אלא
על משפחות המיוחסות )קידושין דף

רות שהיתה גיורת .אחר המחי"ר תמוה

)ד"ה קשים(

טובא ,דאדרבא דורשים אותו לגנאי וכמ"ש

דזהו הטעם לפירוש ר"י דקשים גרים ,כבר

רש"י) ,רות פ"ד פסוק א( שלא נכתב שמו לפי

כתב רבי אברהם וויינפלד זצ"ל בעל שו"ת

שלא אבה לגאול .ע"כ .ובמדרש רות רבה

לב אברהם בתשובה ,הובאה בקובץ זרע

)לרנר פרשה ז אות ז( אמרו עליו דאלם היה

יעקב סקוירא )קובץ יח עמוד ל( ,דהחולקים על

בדברי תורה .ע"ש .ועד שהביא ראיה

זה יבארו ,דכיון שגר שנתגייר הרי הוא

מאותו פלוני אלמוני ,טפי היה לו להביא

כקטן שנולד דמי ,נפסק היחס שלהם עם

ראיה מבועז שנשא את רות .4וע"ע בספר

הוריהם ,והרי הם בני אאע"ה ,וממילא שפיר

משנה שכיר טייכטל

ע ע"ב( ,וכן פירשו התוספות שם

השכינה שורה על משפחותיהם .ע"כ .וע"ע
בירושלמי בכורים )פ"א סוף ה"ד( ,דגר מביא
ביכורים וקורא דהלכה כרבי יהודה ,ויכול
לומר "אשר נשבע ה' לאבותינו"

)דברים כו,

ג( אברהם יצחק ויעקב .וכן מבואר ברמב"ן
ב"ב )דף פא ע"א( ,ובריטב"א במכות

)דף יט

ע"א( .וכן נראה מדברי הרמב"ם

)הלכות

בכורים פ"ד ה"ג( ,וכן כתב עוד באגרותיו

)סימן

ט( ,ובתשובה )סימן רצג( לרבי עובדיה הגר
כתב ,דכל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות
הוא כתלמידו של אברהם אבינו ע"ה ,לפיכך
הגר

אומר

אלוקינו

ואלוקי

אבותינו,

שאברהם ע"ה הוא אביך ,ויש לך לומר
שהנחלת את אבותינו ,שלאברהם ניתנה
הארץ .ע"כ .ודון מיניה ואוקי באתרין.
ומ"ש הרב
אלמוני ,שטוב אמר "פן אשחית
משנה

izi`xe 4

הלכות

על

פלוני

wxt) zex zlibnl `xw sqei iax yexita

` inrp dxn`y dn yxitc (`i weqt
,"inr dpklz dnl izepa dpay" dtxre zexl
`,inr zeay oz` inr ipal `ypdl m` ,odl dxn
`.mkz` `yie l`xyi zepa gipn l`xyin mc` oi
e`ay dyygy xyt`c ,di`x dfn oi`e .k"r
p"` .ok odl dxn` jkle ,oi`eyip myl xiibzdl

את נחלתי" )רות ד ,ו( ,שלא רצה לישא את

)מועדים מגילת רות ג ,יג

ד"ה וכן עשה(.
גם מ"ש ראיה מדוד המלך שנענש בעצמו
כשנשא יפת תואר שהיא גיורת )סנהדרין
דף קז ע"א( ,תמוה עד מאד ,איך למד מיפת
תואר שמתגיירת בכח לאשה גיורת הבאה
מרצונה ומקריבה עצמה להתגייר לשם
שמים .ודבריו תמוהין טובא ומרפסין
איגרי .גם אין לחוש מתכונת המידות
שבעבר ,דהוא גופא בשו"ת משנה הלכות
)חי"ז סימן לא אות ה( מסיק דהגר טבעו
משתנה .ע"ש .וכן מה שחזר וכתב בשו"ת
משנה הלכות )חי"ב סימן תפג( לפי כל האמור
זה אינו .וע"ע במ"ש בספר בתים לבדים
)ח"ב בחלק גלי הים שורש ג( שהלך בדרך הרב
משנה הלכות ,ויש להעיר ע"ד ,והמעיין
בכל מ"ש יראה שתשובה מוצאת לכל
מ"ש .ודי בזו ההערה.
ilecbe g"zd j` ,dfa micitwn eid mrd aexy
`ly frean di`xde ,da micitwn eid `l xecd
,dz`yl yyg ipenl` ipelt eze`e ,dz`yl yg
`l` .i"yxa x`eank df mrhn eny xkfed `le
r"re .milecbd oze` e`yiy inrp dayg `ly
lr a wlg) cltpxhy xac xyt xtqa dfa y"na
.(366 cenr my zex zlibn
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טז( ותבט עיני בשורי למה שיצאו לדון
כמה מפוסקי זמנינו אם בת נדה או

דהיא עדיפה מבת הנדה .וע"ע בשו"ת

או

דברי שלמה לרבי שלמה אברהם נר"ו

בעלת

תשובה

עדיפה

על

גיורת

משם הגרי"ש אליישיב זצ"ל שישא גיורת,

ואנא עניא אמינא דתמיד יש להם

)סימן לב( ,ובשו"ת ויען דוד לרבי חיים

לבדוק את המידות הטובות של אותן

יוסף דוד ויס נר"ו )חלק ב סימן קעד אות ג(.

הבחורות המוצעות .וכן ראינו אצל רחל

והנלע"ד כתבתי.

שלקחה את רבי עקיבא על אף שהיה עם

המורם מכל האמור:

להיפך?5

הארץ לפי שהיו בו מידות טובות כמבואר
בכתובות )דף סב ע"ב( .וכשמצוי אצלן
מידות טובות זה העיקר .ודון מינה אף
לגבי בני הנדה ,וכמ"ש בשו"ת ישכיל
עבדי )חלק ז אהע"ז סימן ג( ,שאם יש להם
מידות טובות אפשר להתחתן איתם .ודע,
שמידות הטובות ומידת החסד והנתינה
גדולים ממעלת היחס ,שכן הגם שאין
נבואה שורה על הגרים וכמ"ש בספר
הכוזרי )מאמר הראשון אות קטו( ,מ"מ הא
אמרו בגמרא בסנהדרין )דף לט ע"ב( ,מפני

א( מי שהוצע לו גיורת ]ואינו כהן[ וכ"ש
בת גיורת שהתגיירה מאהבת השם
ולשם שמים ,ויש לה מידות טובות ,ראוי
שישא אותה ,ויקיים כמה מצות גדולות
וחשובות .ויהיה זהיר באונאתה יותר משאר
נשים .וכשאוהבה ומכבדה מקיים מצות
"ואהבתם את הגר".
ב( אם סגרו שידוך ,והתברר שהיא גיורת
ורוצה לבטל מטעם זה ,אסור לו לבטל
השידוך ,והמבטל עובר בכמה עבירות.

מפני שהחביא מאה נביאים .הא קמן

ג( אין חיוב לומר בשידוך שהאשה גיורת
]וכ"ש בת גיורת[ ,ואין בזה משום

שמעשיו ומידותיו הביאו והעלו אותו

גניבת דעת .ומיהו במשפחה שיודעים

לדרגה גבוהה עד שזכה לנבואה .ומ"מ

שמקפידים על זה יודיעום בתחילה.

כששניהן שוות במעלותיהן ,כתב בספר

ויהי רצון שנזכה לגאולה השלימה ולקץ

מה זכה עובדיה שהיה גר אדומי לנבואה,

ליקוטי שושנים בוחבוט

)ח"ד עמוד שצד(

yi `hdix metle 5
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חלק חושן משפט
יג אדר תענית אסתר תשפ"א

סימן כ

הסמכה לדיין שלא סיים חוק לימודו
חובת לימוד הדינים לדיין  /דיין שאינו הגון שמינוהו  /פירוש שאינו הגון  /ב"ד מג'
הדיוטות  /גמיר וסביר – השיעור כיום  /גדר ת"ח כיום  /עיקר הלימוד בחיפוש ועמל
בספרי הפוסקים  /לא חוששים לדין משונה שלא מוזכר בפוסקים  /אין חסרון שהדיין
לא ידע את כל הדינים וישאל את רבותיו  /אם מועילה רשות מהמלך לדון  /דין
קבלוהו בעלי דינים  /סיני ועוקר הרים מי עדיף בדורות האחרונים  /עיקר הסמיכה
כיום  /מעלות הנצרכות לדיין

שאלה

עמדתי ואתבונן אם מותר וראוי ליתן הסמכת דיין  -לתלמיד חכם וירא
שמים השוקד על לימודו וסיים התלמוד כמה פעמים ,ועוסק גם כן
בלימוד חושן משפט ,כדי שישב בהרכב עם דינים חברים מקשיבים לדון
דיני ממונות ,למרות שלא סיים את כל חוק לימודו בזה? וזה החלי בעזרת
צורי וגואלי.

תשובה

א( איתא בגמרא בסנהדרין )דף ז ע"ב( דרש
רב נחמן בר כהן :מאי דכתיב "מלך
במשפט

יעמיד

ארץ

ואיש

תרומות

)בסנהדרין פ"א סימו ט( ,וכן פירש רבנו
יהונתן על הרי"ף

)דף ב ע"א מדפי הרי"ף(

בשם יש מפרשים .ובפסקי הרי"ד )שם(.

יהרסנה" )משלי כט ,ד( ,אם דיין דומה

עוד אמרו בגמרא ,דבי נשיאה אוקמו
דיינא דלא הוה גמיר ,אמרו ליה

ואם דומה לכהן שמחזר בבית הגרנות -

ליהודה בר נחמני מתורגמניה דריש לקיש,

יהרסנה .ופירש"י אם דומה הדיין למלך -

קום עליה באמורא .קם גחין עליה ולא

שבקי בטיב דינין ,ומלא חכמה כמלך זה

אמר ליה ולא מידי .פתח ואמר" :הוי

שהוא עשיר .שמחזר על הגרנות  -לשאול

אומר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא

תרומותיו ,ואף זה צריך לחזר לשאול בית

יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח

דין .וכ"כ התוספות )ד"ה שאינו( ובתוספות

אין בקרבו" )חבקוק ב ,יט( .ועתיד הקדוש

הרא"ש )ד"ה שאינו( ,שאינו צריך לכלום -

ברוך הוא ליפרע ממעמידין ,שנאמר "וה'

למלך ,שאינו צריך לכלום  -יעמיד ארץ,

כלומר

דגמיר

וסביר.

וכ"כ

הרא"ש

בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ"

)חבקוק

קצ
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ב ,כ( .ע"כ .ועיין עוד בירושלמי ביכורים

מצבה אשר שנא ה' אלהיך" )דברים טז ,כב(.

)פ"ג ה"ג(.

ע"כ .ולאו זה מנאו הרמב"ם בספר המצוות

וכתב הרמב"ם
טו( ,מי שאינו ראוי לדון מפני שאינו
)הלכות סנהדרין פרק ד הלכה

)מצות לא תעשה רפד( ,והסמ"ג )מצוה קצד(,
והסמ"ק )מצוה רכח(.

יודע או מפני שאינו הגון ,שעבר ראש גלות

והאי דיין שאינו הגון שכתב הרמב"ם,
פירש בשו"ת מהרי"ק )שורש קיז(

רשות ,אין הרשות מועלת לו כלום עד

דהיינו בדיין כשר אלא שאינו בקי בדינים,

שיהא ראוי ,שהמקדיש בעל מום למזבח

ולזה דימהו למצבה ,שכמו אבן דומם הוא,

אין הקדושה חלה עליו .עכ"ד .אתה הראת

בלי חכמה ובלי דעת .ובגמרא בסנהדרין

לדעת שבודאי על המתמנה להיות דיין

)דף ז ע"ב( שדרשוהו מהכתוב "לא תטע לך

להיות בקי בטיב הדינין .וצריך שיהיה גמיר

אשירה" )דברים טז ,כא( ,איירי בדיין שהוא

וסביר .וכן כתב המאירי בסנהדרין )שם( ,כל

בקי

דואג

צבור הממנה דיין שלא למד בכדי צרכו,

ואחיתופל רודף שלמונים ולוקח שוחד,

אפילו היה מטוכסס במדות ,עתיד ליתן את

ולזה דימהו לאשרה שהוא עץ צומח ,כן

הדין .דרך צחות אמרו הוי אומר לעץ

הוא גודל וצומח בסברות ודינים ,אבל תוכו

הקיצה .ע"כ.

מרמה שאינו דן דין אמת לאמתו .עכ"ד.

ונתן לו רשות או שטעו בית דין ונתנו לו

עוד כתב הרמב"ם
הלכה ח( ,כל סנהדרין או מלך או ראש
)הלכות סנהדרין פרק ג

גולה שהעמידו להן לישראל דיין שאינו
הגון ואינו חכם בחכמת התורה וראוי
להיות דיין ,אף על פי שהוא כולו מחמדים
ויש בו טובות אחרות הרי זה שהעמידו
עובר בלא תעשה ,שנאמר "לא תכירו פנים
במשפט" )דברים א ,יז( ,מפי השמועה למדו
שזה מדבר כנגד הממונה להושיב דיינין,
אמרו חכמים שמא תאמר איש פלוני נאה
אושיבנו דיין ,איש פלוני גבור אושיבנו
דיין ,איש פלוני קרובי אושיבנו דיין ,איש
פלוני יודע בכל לשון אושיבנו דיין ,נמצא
מזכה את החייב ומחייב את הזכאי לא

בדינים,

אלא

שהוא

כמו

חזינן ששתים אלו שנא ה' וציוה עליהם,
שיהיה הדיין תלמיד חכם בקי בדינים ,וירא
שמים .וכ"כ הב"ח

)חו"מ סימן ח אות א(

לפרש לשון הרמב"ם והטור דאינו הגון
היינו שאינו חכם בחכמת התורה .וכ"כ
בברכי יוסף )חושן משפט סימן ח דין א( ,ותמה
על מה שכתב לפרש בשו"ת מהרשד"ם
)חיו"ד סימן קסא( דהיינו מי ששמועותיו
רעות ,דהא כל לשון הרמב"ם מוכח דלא
איירי אלא במי שאינו חכם .ע"ש .וכ"כ
בספר דבר המשפט

)הלכות סנהדרין פרק ג

הלכה ח(.
וכן פסק בשולחן ערוך

)חושן משפט סימן ג

סעיף ד( ,שצריך שיהיו כל היושבים

מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע,

בבית דין ת"ח וראויים] .והב"ח

לכך נאמר "לא תכירו פנים במשפט" ,ועוד

החמיר שנכלל בזה גם כל התלמידים

אמרו כל המעמיד לישראל דיין שאינו הגון

היושבים שם ודנים עם הדיינים שיהיו

כאילו הקים מצבה שנאמר "ולא תקים לך

ת"ח ,ובסמ"ע )סקי"ב( כתב ,דרק אדיינים

)אות י(

אך טוב

סימן כ

לישראל

קצא

אזיל ,דבתלמיד היושב לפני רבו סגי שלא

לעשות תחילה דיין קבוע שיהיה תמיד

יהיה בור וכמשמעות הב"י ,וא"צ שיהיה

במותב תלתא לדון דברי ריבים אסור,

ת"ח .ע"כ[ .וכן פסק עוד בשולחן ערוך

וצריכין כל הדיינים הנתמנים בעיר להיות

)שם סימן ח סעיף א( ,כל המעמיד דיין שאינו

בקיאים בתורה ואלקים נצב בעדת אל

הגון ואינו חכם בחכמת התורה ואינו ראוי

וצריך להיות מומחה כפי האפשרי .ולכן

להיות דיין ,אף על פי שהוא כולו מחמדים

כתב בשו"ע )חו"מ סימן ח סעיף א( דכל

ויש בו טובות אחרות ,הרי זה שהעמידו

המעמיד דיין שאינו הגון ואינו חכם

עובר בלא תעשה .ע"כ.

בחכמת התורה עובר בלא תעשה .ע"כ.

ב( כל קבל דנא כתב הטור

)חושן משפט

הלכות דיינים סימן ג סעיף א( וז"ל ,אין ב"ד
בפחות מג' וכל ג' נקראים ב"ד ואפילו
הדיוטות .וכתב הרמ"ה דוקא דגמירי דינא

דהיינו בדיין הקבוע בעיר .ומ"מ כבר פירש
הב"ח דגמירי וסברי היינו כסתם לומדים.
ושנה דבריו בשו"ת הב"ח

)הישנות סימן נח

ד"ה אבל(.

אף על פי דלא סבירי ]ס"א סמיכי[ .ויראה

וראיתי להגר"י
בספרו חשוקי חמד גיטין )דף סב

הרא"ש ז"ל כתב בג' אי אפשר דלית בהו

עמוד א( שהביא בשם חמיו מרן הגרי"ש

חד דגמיר ששמע או קרא בספרים ויודע

אלישיב זצ"ל ,שכיום גדר ת"ח ,שמרוב

סברות בדינין ,אבל אם לית בהו חד דגמיר

לימודו קנה כל כך הרבה חכמה ,שבכל

פסולים לדינא .ע"כ .ואפילו לדעת הרמ"ה

מקום שישאלוהו ויקשו לו קושיא התלויה

)אות א ד"ה

בסברא ,יוכל לענות בטוב טעם ודעת,

מיהו( דלאו היינו גמירי וסמיכי דתלמודא,

ולהסביר כראוי ,ואפילו בסוגיא שכלל לא

דזה לא נמצא בזמנינו ,ולא כתב הלכתא

למד .ואפילו בסוגיות קשות בש"ס כגון

למשיחא ,אלא גמירי וסבירי כסתם לומדים

שעדיין כלל לא למד מנחות ,יוכל לענות

וכדפירש הרא"ש על א"א דלית בהו חד

בזה בסברא .עכ"ד.

מדבריו דבעי שלשתם גמירי .אבל א"א

דבעינן שיהיו גמירי כתב הב"ח

דגמיר .ע"כ.

זילברשטיין

שליט"א

ג( והנה מעניין בקיאות בדינים ,יש לעיין,
דכיום שהתקיים בנו ברוך ה' מקרא

ובשולחן ערוך )שם( פסק דאין בית דין
פחות משלשה .וכל שלשה

שכתוב "עשות ספרים הרבה אין קץ"

נקראים בית דין ,אפילו הדיוטות .ומוסיף

)קהלת יב ,יב( ,ובכל נושא ונושא ספרים

הרמ"א בהגה ,דאי איפשר דלית בהו חד

פתיחו ,נראה שעיקר הבדיקה שצריכה

ובודאי

להיות לדיינים היא האם הם מבינים לעומק

שלכתחילה בעינן שכולם יהיו תלתא גמירי

כל עיקרי הדינים ,ולא האם זוכרים הם

וכמ"ש הב"ח )שם( ,וכ"כ הגאון רבי יהונתן

בעל פה סימנים וסעיפים .ועל זה יש

איבשיץ באורים )סימן ח ס"ק א( ,דכי אמרינן

להליץ הכתוב "סעיפים שנאתי ותורתך

לעיל בהרא"ש היינו בהזדמן שהיה בתוך

אהבתי" )תהילים קיט ,קיג( ,שכן מאחר

תלתא דישבו לדון אנשים בלתי גמירי ,אבל

שבודקים אותם שיודעים לרדת לשורש

דיודע

סברות

בדינים.

ע"כ.
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העניין ,וילפי חיפוש מחיפוש ,ויש בהם

שכתב ,כי הדיין אף שהוא צריך לקבל

יראת שמים הראויה ,ומתיעצים בגדולים,

תורה לפעמים מרבו המכירו כמו הכהן

תו אין מה לחשוש שתצא תקלה תחת

המקבל תרומה ממכירו ,אין זה חסרון

ידיהם .ואע"פ שלא יודעים או זוכרים את

בחקו ,אבל הדיין הצריך לשאול מרבים

כל ההלכות במקורם ,כיון שבידם לבא

הנה זה הוא כמו שמחזר ושואל מרבים על

ולבדוק בשלחן ערוך ונושאי כליו ,גם

פתחי בית הגרנות  -הוא יהרסנה ,כי אי

לרבות את דברי רבותינו האחרונים ואחרוני

אפשר לשאול בכל דבר ודבר כפי הצורך,

האחרונים ,אין בזה שום פגם או חסרון.

ולפעמים הוא מתבייש לשאול מכל אדם

ואין זה בכלל מה שאמרו חז"ל דדיין

ודן לפי שכלו .עכ"ד .הא קמן שאין הדיין

שדומה לכהן המחזר בבית הגרנות יהרסנה.

צריך לדעת כל ההלכות הכלולות בחשן

והגם שפעמים ויבא לפניו דין משונה
שלא נזכר בספרי הפוסקים ,כיון

משפט ,שהרי אין חסרון בחקו אם צריך

שהוא יושב עם חברים מקשיבים בודאי

הוא לקבל תורה לפעמים מרבו ,וכל
החשש הוא שיזדקק לשאלת רבים ,ויהיה

שלא יטעו בדין ובשיקול הדעת .מה גם

כמחזר על הפתחים ,ויתבייש ויטעה ואיתו

שאין לחוש לזה ,דאפילו בעניני גיטין כתב

תלין משוגתו .ובנ"ד אין לחוש לזה מכמה

)חלק אבן העזר סימן ב'

טעמים ,חדא ,שהרי אותו תלמיד חכם

וסימן ו( ,וכבר ראינו כמה מסדרי גיטין

עוסק בלימוד חושן משפט וספרים פתיחו

שאין בידם אלא סדרי גיטין של השלחן

לפניו ,והוא גמיר וסביר ,ומתייעץ עם

ערוך והלבוש ,וזולת זה אין דיני גיטין

רבותיו בלימוד פעם בפעם כפי הצורך .מה

שגורים על פיהם כלל ,והם שולחים גיטין

גם שלא ישב בדיונים אלא עם דיינים זקנים

פה

בקיאים הסמוכים להוראה מקדמת דנא.

בשו"ת פני יהושע

גם

אחרות,

למדינות

ואין

פוצה

ומצפצף ,שמכיון שרוב הדינים מבוארים
בסדרי

גיטין,

פשיטא

דלמילתא

דלא

שכיחא לא חיישינן כלל .עכ"ד .והב"ד מרן
הרא"ש הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע
אומר )חלק ז אבן העזר סימן כ אות ב ד"ה ברם(.
ואם בעניני גיטין החמורים שעליהם אמרו
חז"ל בקידושין )דף ו ע"א( דכל שאינו יודע
בטיב גיטין וקדושין אל יהיה לו עסק
עימהם אמרינן הכי ,כל שכן בדיני ממונות
הקלים ,שאין לחוש לזה .וביחוד שאינו דן
יחידי וכדאמרן.

ד( צא ולמד ממ"ש הריב"ש
וזכרו הרמ"א בהגה )חו"מ סימן ג סעיף
)סימן רעא(

ד( ,דאם גמיר וסביר מהני לו רשות המלך
לדון .ומה גם שדעת הטור )שם( זכרו
הרמ"א בהגה ,דאם קבלוהו הקהל על פי
כתב המלך יכול לדון .ובב"ח

)שם אות יג(

כתב דאם טעה אינו פטור מתשלומים,
אלא א"כ הוא גמיר וסביר .ודלא כפי
הנראה מדעת הרמב"ם שלא מועילה קבלת
המלך היכא דטעה אפילו בקבילו עלייהו.

ומצאתי און
בחידושי אגדות )שם ד"ה למלך(
לי

בדברי

ואם כן נפל האי חששא בבירא.

המהרש"א

ע"כ .ובש"ך )שם ס"ק יג( חלק ע"ז וכתב
דגם הרמב"ם מודה לזה .ועיין באורים
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)סקי"ב( ובתומים )סק"ו( .אתה הראת לדעת

בבית המדרש רגלים וידים ,אבל זו אינה

דבגמיר וסביר לחוד סגי למנותו כדיין

אלא במעמידן על הצבור שלא ברצונם

ברשות המלך ,ולא חישינן שיטעה בדינים,

בראש גולה ,וכן הוא במשמע כל המעמיד

דכיון דגמיר וסביר הוא בודאי שיבדוק

דיין שאינו הגון ,אבל אם הצבור קבלו

הדין ככל אשר יש לאל ידו .ומעתה דון

עליהם ברצונם לא דינא ולא דיינא דכשרים

מיניה ואוקי באתרין דהגם שכיום אין

ודינם דין .ע"כ .וע"ע בזה בשו"ת יביע

)חו"מ סו"ס

אומר )חלק ב חו"מ סימן א( ]ושם אות ז כתב

ג( ,מ"מ אין לחוש בגמיר וסביר שיטעה

דישנם כמה עו"ד שומרי דת ומסורת שהם

בדינים ,דבודאי יעיין יפה יפה קודם

כשרים לדון ולהעיד .ע"כ .ובודאי שאלו

שיפסוק הלכה למעשה ,וספרי הפוסקים

העו"ד לא גמירי ולא סבירי ,אלא רק

מונחים לפניו וכל הרוצה ליטול יבא

כשרים ותו לא ,ואפ"ה כתב דיכולים

ויטול .ובייחוד הדבר שכיום בכל הבתי

להצטרף אל מושב בית הדין ,כל שהם

דינים הפרטיים הדנים דיני ממונות דנים

כשרים כשקיבלום בעלי דינים ,ומסתמא

מ'חוק הבוררות' והוי כקיבלו עליהם הקהל

קיבלום .ע"ש[.

ואפילו כשאין לו כתב מהמלך יכול לדון

ומעתה כל שכן בנ"ד ,דאותו ת"ח גמיר
וסביר אלא שלא סיים חוק לימודו

סעיף ב( מבואר דבקיבלוהו בעלי דינים

בחשן משפט ,דאין לחוש לתת לו סמיכה

אפילו ביחיד יכול לדון.

כל שרואים ויודעים בו שהוא כן ,ויש בו

וגדולה מזו כתב הרשב"א בתשובה
ב סימן רצ( ,דאפילו דיינים שאין

יראת שמים ונשמע לדברי רבותיו.

רשות מהמלך וכמו שזכר הטור

וכמ"ש הב"ח שם .ובשו"ע

)חו"מ סימן ג

)חלק

בקיאים אם ממנים אותם ע"ד אנשי העיר
סגי .ועוד כתב בתשובה

ה( ובמה שזכרנו דכיון דספרים פתיחו,
ותורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה

)חלק א סימן תשכח,

ליטול יבא ויטול ,והעיקר לבדוק את עומק

וחלק ג סימן תלח( ,דהציבור יכולים למנות

עיונו ולימודו ולא את בקיאותו בעל פה,

עליהם דיינים אע"פ שאינם ראוים מדין

מצאתי לי סעד וסמך בדברי הגר"ש קלוגר

תורה .וזכרם בב"י )חו"מ סימן ח אות ב(,

זצ"ל בהגהותיו על הפמ"ג

ופסק כן הרמ"א בהגה )שם סעיף א( ,וכ"כ

שהביא מ"ש האליה רבא שם ,בשם שיורי

בשו"ת הרשב"ש )סימן תריא( וז"ל ,ובענין

הכנה"ג )סימן קלח הגהות הטור אות ט(,

דיינות ,דבר ברור הוא שאין להעמיד על

שתלמיד חכם בעל הוראה קודם לעלות

הצבור אלא דיין הגון ,ועונש המעמידו

לס"ת לפני שיעלה ת"ח מפולפל שאינו

ברור כמו שהאריכו ז"ל בפ"ק דסנהדרין

בעל הוראה .והסביר הפמ"ג דהיינו טעמא

ובפרק ר' ישמעאל בעבודה זרה ,והמספק

משום דקי"ל בהוריות )דף יד ע"א( דסיני

בזה הוא בער ולא איש ולא בינת אדם לו,

ועוקר הרים סיני עדיף ,והעיר ע"ז הגר"ש

וזה אינו נעלם מגמולי מחלב עתיקי

קלוגר דאין ראיה מהש"ס ,כי בזמנם לא

משדים ,וכל האומר הפך זה לא ימצא

היו ספרים נדפסים ,ומשום הכי סיני עדיף,

)או"ח סו"ס קלו(
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אבל עכשיו אחרי חיפוש מועט יוכל האדם

אינו צריך נטילת רשות ,כדאמרינן בגמרא

למצוא את מבוקשו ,ולא שייך הטעם

בסנהדרין )דף ה ע"א – ע"ב( גבי רבב"ח,

שהכל צריכים למרי חיטייא ,לפיכך עוקר

דקאמר עליה רבי יורה יורה ,ומקשינן

הרים עדיף ,מפני שהוא מוציא הלכה

בגמרא אי גמיר רשותא למה ליה למשקל,

מעומק סברתו עיונו וחריפותו ,ואי אפשר

אבל

זו,

למוצאו ממילא .עכ"ד .וכ"כ הגר"י ידיד

שהתלמיד אפילו הגיע להוראה ,אסור לו

בספר תורת חכם )סימן כב דף נא ע"ב והלאה(,

להורות הלכה בשום מקום בעולם ,אא"כ

שבזה"ז שהספרים מצויים לכל דורש ,עוקר

נטל רשות מרבו .והסמיכה שנהגו בה

הרים עדיף טפי מסיני .ע"כ .והגם שתפס

בצרפת ובאשכנז היא בדרך זו ,שהתלמיד

עליהם מו"ר הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת

כשהגיע להוראה ומדינא מותר להורות חוץ

)חלק ז חושן משפט סימן א אות ח(

לשלש פרסאות ,ואף חייב להורות ,כמו

הריב"ש

שדרשו ז"ל בע"ז )דף יט ע"ב(" ,ועצומים כל

)סימן

הרוגיה" )משלי ז ,כו(  -זה תלמיד שהגיע

קסז( ,שאף בזמן הזה סיני עדיף מעוקר

להוראה ואינו מורה ,אלא דמשום גזרה

הרים ,ושכן פסקו חבל אחרונים .ע"ש .לא

אסור לו )עיין סנהדרין דף ה ע"ב( אא"כ נטל

נגע ולא פגע לנידון דידן ,דמ"מ יש להביא

רשות מרבו ,וזהו שקוראין לו רב ,כלומר,

ראיה למ"ש ,דכיון שהספרים מצוים ,לא

הרי זה מעתה כאלו אינו תלמיד ,אבל ראוי

יגיע לידי טעות .וביחוד שגם הדיינים

ללמד לאחרים בכל מקום ,ולהיקרא רב.

הסמוכים לא נמהרים מלהשיב ,אלא ילפי

ושתפו בזה כבוד רבו ,כדי שתהיה המניעה

יביע אומר
שנעלם

מעיני

קדשם

דברי

בתשובה )סימן רעא( ,ומהר"י קולון

מה

שנראה

לומר

בסמיכה

חיפוש מחיפוש ,וגם הם מצווים לחפש

מהוראה לכבוד רבו שהוא כבוד התורה.

ולדקדק בדברי האחרונים לגלות אורה זו

ואם לא בדרך זה ,איני רואה לסמיכה ההיא

תורה ,וכמו שהזהיר בזה מו"ר מרן הראשון

סמך כלל .ע"כ .וע"ע בשו"ת מהריט"ץ

לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בכתב עת תורה

החדשות )סימן פ( .נמצאנו למדים שזו עיקר

שבעל פה )כרך כ עמוד כ(.

סיבת הסמיכה ,ולכן אם מקבל מרבותיו

ו( ואעיקרא דהאי מילתא במעשה הסמיכה
לרבנים ,כבר הריב"ש בתשובה )סימן
רעא( עמד וימודד אר'ש לפרש עניניה ולמה

סמיכה זו אין לחוש בזה לכלום.
ז( ודע שמלבד החובה לדיין שיהיה ת"ח
ויודע בתורה ,יש עוד דברים הנצרכים

הוצרכה ,דאין לומר שהסמיכה זו היא לפי

לדיין .לך נא ראה למ"ש הרמב"ם

שהתלמיד שלא הגיע להוראה ,דבכה"ג

סנהדרין פרק ב הלכה ז( וז"ל ,בית דין של

אסור לו להורות כמו שדרשו חז"ל בגמרא

שלשה אף על פי שאין מדקדקין בהן בכל

בע"ז )דף יט ע"ב( "כי רבים חללים הפילה"

אלו הדברים צריך שיהא בכל אחד מהן

)משלי ז ,כו(  -זה תלמיד חכם שלא הגיע

שבעה דברים ואלו הן :חכמה ,וענוה,

להוראה ומורה ,ואי לא גמיר אין נתינת

ויראה ,ושנאת ממון ,ואהבת האמת ,ואהבת

רשות מועלת ,ואי גמיר והגיע להוראה,

הבריות להן ,ובעלי שם טוב ,וכל אלו

)הלכות
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הדברים מפורשין הן בתורה ,הרי הוא

קצה

שביאר הגר"א באדרת אליהו

)פרשת משפטים

)דברים א ,יג(

כג ,ח ,ופרשת שופטים טז ,יט( כפל הדברים,

"וידועים

שהדיין צריך להיות גם גדול בתורה ,לדעת

לשבטיכם"  -אלו שרוח הבריות נוחה

ההלכות על בוריין ,וגם בקיא בהוויות

מהם ,ובמה יהיו אהובים לבריות בזמן

עולם הזה ,להרגיש אם הדין מרומה או

שיהיו בעלי עין טובה ,ונפש שפלה,

לא .וזהו מ"ש אם ברור לך הדבר כבוקר,

וחברתן טובה ,ודבורן ומשאן בנחת עם

שהכל רואים שכבר האיר היום ,כן רואה

אומר "אנשים חכמים ונבונים"
-

הרי

בעלי

חכמה

אמור,

הבריות ,ולהלן הוא אומר "אנשי חיל" -

ומרגיש שהדברים אמת וברורים הם ,ואין

אלו שהן גבורים במצות ומדקדקים על

בהם זיוף וערמימות ,אז אמרהו .וכן אם

עצמם וכובשין את יצרן עד שלא יהא להן

ברור לך כאחותך שהיא אסורה ,שיודע

שום גנאי ולא שם רע ויהא פרקן נאה.

הוא את הדינים ואת המשפטים ,ובריא לו

ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ

שהדין כך וכך ,אז אמרהו ,ואם לאו אל

להציל עשוק מיד עושקו כענין שנאמר

תאמרהו .עכ"ד .וזוהי הדרך הישרה על כל

"ויקם משה ויושיען" )שמות ב ,יז( ,ומה

דיין ודיין שינהג בכל תהלוכותיו ופסקיו.

משה רבינו היה עניו אף כל דיין צריך

והנלע"ד כתבתי.

להיות עניו" .יראי אלהים" – כמשמעו.
"שונאי בצע"  -אף ממון שלהם אינן
נבהלין עליו ,ולא רודפין לקבץ הממון,
שכל מי שהוא "נבהל להון חסר יבואנו"
)משלי כח ,כב(" ,אנשי אמת"  -שיהיו רודפין
אחר הצדק מחמת עצמן בדעתן ,אוהבין
את האמת ושונאין את החמס ובורחין מכל
מיני העול .עכ"ד .וזכר כן בקיצור בשו"ע
חו"מ )סימן ז סעיף יא( .ועיין בנו"כ הרמב"ם
אלו מידות לעיכובא ,ובשו"ת פעולת צדיק
)חלק ג סימן רסג ד"ה סימן ז( הביא פלוגתא
בזה ואכמ"ל .וע"ע בשו"ת יביע אומר

)חלק

ז  -חושן משפט סימן א( ובמ"ש ידידנו הדיין
המצוין הגרי"ח מזרחי שליט"א בספרו
תורת יוסף הנד"מ )פרשת יתרו עמוד קפו(.

המורם מכל האמור :אין מן הנמנע ליתן
תעודות הסמכה והוראה או
דיינות לתלמידי חכמים שמילאו כריסם
בש"ס ופוסקים ,ועמלים בתורה ,וילפי
חיפוש מחיפוש בספרי הפוסקים ראשונים
ואחרונים,

בדרכי

והולכים

רבותינו

לקדושים אשר בארץ המה .וגם לרבות,
שיוכלו לשבת במושב בית הדין יחד עם
דיינים מובהקים .ובלבד שיש בהם יראת
שמים ודרכי הענוה לכפוף קומתם בפני
רבותיהם וגדולי הדור .וצי"מ וימ"ן .אמן.
והן

עתה ראיתי

הרמב"ם באגרותיו

אחר

החתימה

מ"ש

)שילת ריש חלק ב עמוד

תמו( באגרת לדיין רבי פנחס שכתב על
חכמי צרפת שבדורו וז"ל ,על פסק דין

וגם הלום ראיתי אחרי רואי על מ"ש
בגמרא בסנהדרין )דף ז ע"ב( אם ברור

בני פרנצ"א גם כל אלו היהודים שבערי

לך הדבר כבוקר אמרהו וכו' אם ברור לך

הערלים

גדול

הדבר כאחותך שהיא אסורה לך וכו'.

שבהם אינו בקי בדינין ,לפי שאינן רגילין

שתמהו על הדיין אמרתי אל תתמהו אלו
]הנוצרים[

אפילו

חכם

אך טוב

קצו

סימן כ

לישראל

בהם ,שאין הערלים מניחים אותן לדון

אנו עוסקין בהם .עכ"ל .הרי לנו שעל

דין

אף שלא היו בקיאים בדינין ומוסמכים

יאריכו בו יותר מידי ,ולא ידעו אותו עד

לדון ,לאחר היגיעה והחיפוש הכריעו

שאנו

הדינים הגם שהאריכו בו זמן רב .ודון

כמו

הישמעאלים.

שיחפשוהו

בתלמוד

וכשיבא
הרבה

להם
כמו

עושין מדיני הקורבנות היום .לפי שאין

מיניה.

אך טוב

סימן כא

לישראל

קצז

צום גדליה תשע"ט והוסף עליו נופך באייר תשפ"א

סימן כא

בענין קציצת ענפי אילן ופירותיו הנוטים לרה"ר ולקיחתם
דין קציצת האילן הנוטה  /למי מותר לקצוץ  /אם הקוצץ עושה מצוה  /האיסורים
בנתינת נזק ברה"ר  /כל המקלקלים ברה"ר כל הקודם בהם זכה  /קנסו גופם משום
שבחם  /בדין המצניע קוצו וזכוכיתו והגירסאות בגמרא  /חילוק בין קנס חכמים
להפקר ב"ד  /דין המוציא זבלו לרה"ר  /ביאור הרמב"ם בזה  /אם נחשב שאויר
רשות הרבים משביח פירות האילן – בהערה  /הטעמים שקנסו גופם משום שבחם
 /אי מדמינן קנסא לקנסא – בהערה  /גללים שברה"ר לאחר ל' יום דינם  /עור חתול
המזיק מתי זוכים בו?  /אילן פירות הנוטה לחצר חבירו ומזיקו למי הפירות הנוטים
 /בהנ"ל מי מביא ביכורים  /שורשי אילן חברו המפריעים לו לחפור בורו  /יש ללמוד
מסתימת דברי הראשונים  /לקיחת ערבה למצוה מאילן הנוטה לרה"ר  /מתי צריך
להתרות באדם שיסלק נזקו – בהערה  /הערמה בהלכה  /בנ"ד אם יש מידת חסידות
להשיב הענפים והפירות הקצוצים  /תלישת ענפי פרי אם יש בו משם בל תשחית
את עצה?  /בדין הממלא כל חצר חבירו כדים שלא ברשות – בהערה

שאלה
עמדתי ואתבונן על ענפי אילן הנוטים לרשות הרבים ומפריעים להולכים
ושבים ,שמותר לקוצצם ,אם מותר לקחת את אותם ענפי האילן או הפירות
לאחר הקציצה? וזה החלי בעזרת צורי וגאולי.

תשובה

א( טרם יצמח כל שי'ח ,פתח אפתח
דעיקרא דדינא שמותר לקוצצם בעצמו

כז ע"ב( ,דאילן הנוטה לרשות הרבים עד

הוא פשוט וברור שכן מאחר שהבעלים

שמעכב מהלך העוברים הרי העובר יכול

מחוייב לקוצצם והוא דין מוסכם וברור

לקוץ מן הענפים התחתונים עד שיהא גמל

)דף כז ע"ב(

ורוכבו עליו יכולים לעבור בקומה זקופה.

כמבואר במשנה בבבא בתרא

לבני רה"ר .וכ"כ להדיא המאירי ב"ב

)דף

ובגמרא שם )דף ס סוע"א( במעשה דרבי

עכ"ד .וכן משמע מרש"י בב"ב

ינאי שמחוייב לקוצצם ,וכ"פ הרמב"ם

ד"ה קוצץ( שכתב ,באילן שהוא נוטה לשדה

)הלכות נזקי ממון פרק יג הלכה כו( ,ובשו"ע

חבירו  -קוצץ מלא המרדע על גבי

)חו"מ סימן קנה סעיף כז ,וסימן תיז סעיף ד( ,ואם

המחרישה ,קוצץ  -הענפים עד גובה מלא

לא קוצץ הוא מזיק לבני רשות הרבים,

מרדע שלא יעכבוהו מלהוליך מחרשתו

ועבירה בידו ,וממילא ביד כל אדם יכול

שם .ע"כ .וכן מבואר בטור

לקצוץ ולסלק לאותם הענפים המפריעים

סעיף כח( בשם גאון באילן הנוטה לחצירו

)דף כז ע"ב

)חו"מ סימן קנה

קצח

אך טוב

סימן כא

לישראל

ומזיקו שיכול לקוצצו .ע"ש .ודון מיניה

ג( וכבוד
לקלקל את רה"ר אם הוא רק מדרבנן

שביד כל אדם לקוץ הענפים המפריעים

או

תלוי

לבני רשות הרבים ,דברשות הרבים גרע

בפלוגתתם ,דאם האיסור הוא מדאורייתא

טפי מאילן הנוטה לשדה חברו וכמ"ש

ומשום "לא תעמוד על דם רעך"

בכל שכן לאילן הנוטה לרשות הרבים

בשו"ת חלת יעקב

אלוקים

מדאורייתא?

חקור

ונראה

באיסור

דבר

דהדבר

)ויקרא יט,

)חו"מ סימן י אות ד(

טז( הוה רק בחשש סכנה וכמ"ש רש"י .אך

דברה"ר אף על גב דברשות נטע בתחילה,

אם איסורו מדרבנן ,דבכל צד היזק שהוא

ורק אח"כ נצמח הנזק שהענפים מזיקים

גזרו חז"ל שלא יזיק ,ממילא בכל אילן

לרה"ר ,אפילו הכי על המזיק להסיר נזקו

הנוטה לרה"ר יש בקציצתו מצוה ,וכמ"ש

 -והטעם כמבואר להדיא בב"ב

רבי ברוך הספרדי.

)דף כד

ע"ב( ,אי משום דקידרא דבי שותפא לא
חמימא ולא קרירא או דהזיקא דרבים
שאני .ע"כ.

וראיתי למשנה למלך
ה"ב( שכתב ,דהא דאסור לקלקל
)פ"ב מהלכות רוצח

רה"ר פשיטא דאינו רק מדרבנן ומשמע

ב( וגדולה מזו יש לומר דהקוצץ עושה
מצוה וכן משמע בגמרא בבבא קמא

לרה"ר הוא רק מדרבנן .ומדברי שו"ת

)דף צא ע"ב( שבכל אילן העומד לקציצה יש

מהרי"ט )ח"א סימן קטז( משמע דאיסורו

מצוה לקוצצו .וכן פירש ר' ברוך הספרדי

מדאוריתא ע"ש בדבריו .ובנודע ביהודה

)בשיטת הקדמונים שם( דאילן הנוטה לרה"ר,

)מהדו"ק אה"ע סימן עח אות טז( העיר ,דלפי

)ד"ה עומד

דברי המשנה למלך יוקשה לרבי יהודה

לקציצה( העמיד דברי הגמרא באילן הנוטה

בב"ק )דף ל ע"א( דס"ל כל שמותרין לקלקל

לרה"ר ומתיירא שלא יפול על איש וימות.

ברה"ר אם הזיקו פטורין ,א"כ בור ברה"ר

וכ"כ הרא"ש שם )פרק ח סימן טו( דבאילן

יהיה פטור מדאורייתא ,דהרי מן התורה

העומד לקציצה שהוא גוהה לרה"ר] .וגוהה

מותר

דאסור

פירושו שהולך ליפול כמו"ק דף יג ע"א

מדאורייתא לכרות בור ,ואין זה ענין

ובירושלמי תענית פ"א ה"ח וברמב"ם

לקלקול רה"ר דעלמא ,רק דומה למזיק

הלכות יום טוב פרק ח הלכה ו[ .דמשמע

חבירו בידים ,דתקלה זו שעושה הוי כמזיק

שרק אילן כזה יש בקציצתו מצוה דמסלק

בידים ,שהתורה חייבתו עליו ,יעו"ש .ולפי

סכנה ואיכא מצות "לא תעמוד על דם

זה באילן הנוטה לרה"ר ומפריע לרבים

רעך" )ויקרא יט ,טז( ,אך אם רק ענפי האילן

שאין היזקו בידים אינו אסור מהתורה.

מפריעים ,ואין שום חשש סכנה משמע

אולם בקובץ שיעורים בבבא בתרא

קציצתו מצוה .ע"ש .אולם רש"י

דאין בזה מצוה .ובב"י

דגם האיסור לנטוע אילן שנופו ינטה

לקלקל?

וע"כ

צ"ל

)אות עו(

)חו"מ ריש סימן שפב(

תמה ע"ד המשנה למלך וכתב שהדבר

זכר שר רק מדברי רש"י .וע"ע ברמב"ם

פשוט שאסור מדאורייתא לגרום היזק בין

)הלכות חובל ומזיק פרק ז הלכה יג( ובשו"ע

ליחיד בין לרבים מקרא ד"ואהבת לרעך

חו"מ )סימן שפב סעיף א( .ודו"ק.

כמוך" )ויקרא יט ,יח( ,וכל מה דעלך סני

אך טוב

סימן כא

לחברך לא תעביד ,זו כל התורה כולה

לישראל

קצט

)שבת

ת"ק ורשב"ג? ואי פליגי בקנסו גופן משום

דף לא ע"א( וכן כתב הרמ"ה פרק לא יחפור

שבחן דלת"ק לא קנסו ולרשב"ג קנסו א"כ

)אות קז( דאסור ,אי מקרא ד"לפני עור לא

הקושיא תגדל יותר ,דהיה לרמב"ם לפסוק

תתן מכשול" )ויקרא יט ,יד( ,אי מקרא

כת"ק דלא קנסו גופן משום שבחן?

דואהבת לרעך כמוך .עכ"ד .ולכל הדיברות

ומבאר ,דהרמב"ם מפרש שנחלקו ת"ק

מ"מ איסורא איכא.

ורשב"ג אי קנסו גופן משום שבחן כפירוש

ד( והנה במשנה בב"ק )דף ל ע"א( איתא,
המוציא את תבנו וקשו לרה"ר לזבלים
והוזק בהן אחר  -חייב בנזקו ,וכל הקודם
בהן זכה .רשב"ג אומר :כל המקלקלין
ברה"ר והזיקו  -חייבין לשלם ,וכל הקודם
בהן זכה .ע"כ .וברש"י )ד"ה כל( פירש,
דרשב"ג שמעיה לת"ק דלא קניס אלא
שבחא אבל גופא לא כדקתני בברייתא
בגמרא ,ואתא רשב"ג למימר דגוף נמי כל
הקודם בו זכה .עכ"ל .והנה לפירוש רש"י

רש"י )הראשון( במשנה ,ופסק כרשב"ג
דקי"ל בב"ק )דף סט ע"א( כל מקום ששנה
רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו .עכ"ד .ולפי
זה פסק הרמב"ם דהלכתא כרשב"ג דכל
המקלקלים ברה"ר כל הקודם זכה בהם.
וכ"כ הרב מעשה רוקח על הרמב"ם

)הלכות

נזקי ממון פי"ג הי"ד( ,דלדברי הלח"מ בהא
דקנסו חכמים דכל הקודם זכה ,קיימא לן
כותיה כרשב"ג .ועיין בתפא"י בב"ק

)פ"ג

מ"ג ביכין אות טז(.

נפיק דלכו"ע קנסינן ,אלא שנחלקו ת"ק

ה( ואמנם רשב"ג לא פירש באלו דברים
קנס גופם משום שבחם ,אלא נקט

אולם בגמרא נחלקו בזה רב וזעירי ,ולרב

בסתמא ואמר  -דכל המקלקלין כל הקודם

קנסו גופם משום שבחם ,ולזעירי לא קנסו

בהן זכה .ואמנם בגמרא מקשינן ומסקינן

)דף ל סוע"ב(

)דף ל ע"ב( אמר רב נחמן בר יצחק גלל

מסקינן ,אמר לך רב דכו"ע קנסו גופן

קרמית? דבר שיש בו שבח קנסו גופו

משום שבחן ,והכא בהלכה ואין מורין

משום שבחו ,דבר שאין בו שבח לא קנסו.

קמפליגי ,דת"ק סבר הלכה קנסו גופן ואין

ע"כ .ומשמע מלשון הרמב"ם

מורין כן ורשב"ג סבר דמורין כן .ע"כ.

ממון פרק יג הלכה טו( שפסק כן ,שנקט ואמר

והלכתא כרב דקנסו גופם משום שבחם.

דהטעם שיש בגלל משום גזל ,כיון שאין

)הלכות נזקי ממון פי"ג הלכה יד,

בו שבח אם נידוש  -לא קנסו בו .ע"כ.

)סימן תיד

וכ"כ הרא"ש ב"ק )פ"ג סימן ז( ,דפסקינן

סעיף א( .ובב"י )חו"מ סו"ס תיד( העיר ע"ד

הלכה כרב דקנסו גופו משום שבחו ,והלכך

הרמב"ם ,אמאי לא פסק דאין מורין כן

בגלל דלית ביה שבחא לא קניס .ע"כ .וכ"כ

כת"ק? ומשמע דסבירא ליה דהא דקאמר

מרן השו"ע )חו"מ סימן תיד סעיף ב( .ומהשתא

בהלכה ואין מורין כן פליגי ,דיחויא

ה"ה לכל נזק שאין בו שבח ,אם נמצא

)בהלכות נזקי

ברה"ר יש בו משום גזל .וכ"כ התוספות

ממון שם( הקשה ע"ד ,דלפי זה במאי פליגי

בב"ק )דף ל ע"ב ד"ה דבר( דמדברי רב נחמן

ורשב"ג אי קנסינן נמי גופם משום שבחן.

אלא שבחם .ובסוף הסוגיא

וכ"פ הרמב"ם

ובהלכות גזילה פ"ו הלכה ה( ,ובשו"ע

בעלמא הוא .עכ"ד .ובלח"מ

)הלכות נזקי

ר
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בר יצחק הנ"ל ,יש להוכיח דלא גרסינן כל

בהם זכה בהן .וא"כ מהו זה שאמרו דלא

הקודם בהן זכה גבי מצניע קוץ וזכוכית

חשו חכמים להפקירם? וראיתי להרב

וגדר שנפלה לרה"ר )שם דף ל ע"א( ,דהתם

הכותב באוצר התוספות )שם הערה ,(341

ליכא שבחא .ע"כ .וע"ע בדברי התוספות

שביאר בדברי קדשם ,דלא הרי "כל הקודם

)דף כא ע"א ע"ב ד"ה כרב( .וכ"כ בפסקי ריא"ז

זכה" דגבי תבנו וקשו ,כהרי "כל הקודם

בב"ק )פרק ג הלכה ד אות ב( ,דבדבר שאינו

בהם זכה" דגבי מצניע את הקוץ והזכוכית,

ראוי להשביח ,אף על פי שראוי להזיק לא

דלגבי תבנו וקשו  -הוה מדין קנס

קנסו בו חכמים להפקירו ,אלא שאם הזיק

שהפקירו אותם חכמים משום דקנסו אטו

משלם מה שהזיק .ע"כ.
ו( ואולם בפסקי אור זרוע
קנא( גרס להדיא ,דהמצניע קוץ וזכוכית
)ב"ק שם סימן

ברה"ר ,והגודר גדרו בקוצים ,וגדר שנפל
ברה"ר ,כל הקודם בהם זכה בהן .ע"כ .וכן

גופא כדעת רב וכמובא בגמרא שם
ע"ב(] ,א.ה .וכן מבואר ברמב"ם

)דף ל

)הלכות נזקי

ממון פי"ג הט"ו( שכתב וז"ל ,לא יוציא אדם
תבנו וקשו לרה"ר וכו' ואם הוציא קנסו
אותו חכמים שיהיה כהפקר וכל הקודם

)דף ל ע"א ד"ה המשנה

בהן זכה .ע"כ [.אך לגבי קוצו וזכוכיתו -

השלישית( ,ובפירוש רבנו יהונתן מלוניל על

לא הוי הפקרם מדין קנס ,דבאמת לא קנסו

הרי"ף שם )דף יד ע"א מדפי הרי"ף( ,וכ"כ

כשאין שבח ,ומה שכל הקודם זכה בהם

)שם ד"ה דבר(

הוא מדין הפקר .ולעולם גם גבי קוצו

)דף ל ע"ב(

וזכוכיתו כל הקודם זכה בהם וכאמור .ולפי

דבכל הספרים גרסינן ליה .וגירסא זו ציינו

זה יבואר מה שאמרו תלמידי ר"ת ור"א,

גם כן בשינויי נוסחאות מכת"י רומא

דאין לתרץ ולומר שההבדל בין תבנו וקשו

ומדריד .ומעתה ,לגירסא זו יוקשה מה

לקוצו וזכוכיתו שבזה קנסו ובזה הוא

שאמר רב נחמן בר יצחק גלל קרמית? דבר

הפקר מצד עצמו ,דלא חשו חכמים לקנוס

שיש בו שבח קנסו גופו משום שבחו ,דבר

על דבר מועט שכזה ,דהניחא בקוצו

שאין בו שבח לא קנסו ,הלא בקוצו

וזכוכיתו אך בגדר שנפלה דאיכא פסידא

וזכוכיתו אין בהם שבח כלל ,ואעפ"כ

טובא היו צריכים לקנוס גם על זה.

אמרנן דכל הקודם בהם זכה?

ומביא הרב הכותב הנזכר ,דקדוק נפלא
שיש לדקדק כן בדברי המאירי,

גרס המאירי ב"ק

בתוספות תלמידי ר"ת ור"א
הובא באוצר התוספות ב"ק

וראיתי באוצר התוספות הנ"ל
שביאר שהקשו כן תלמידי ר"ת

שעל המשנה דתבנו וקשו הביא את דברי

ור"א וכתבו ,דליכא למימר דמשום דלא

הרמב"ם בפירוש המשניות שכתב ,זה

חשיבי לא חשו חכמים להפקירם ,דהתינח

שאמרנו כל הקודם בהם זכה קנס .ולגבי

קוץ וזכוכית דלית בהו פסידא אלא גדר

קוצו וזכוכיתו כתב בזה"ל ,וכל הקודם בכל

שנפל לרה"ר אכא פסידא טובא .עכ"ד.

אלו ונטלן זכה שהפקר ב"ד הוא .עכ"ד.

והדברים כולם מקשה אחת ,דהלא גירסתם

הרי שחילק בלשונו בין לשון קנס להפקר

במצניע קוץ וזכוכית ברה"ר ,שכל הקודם

ב"ד הפקר .וחילוק גדול יש בין השניים

)הערה (339
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רא

דהפקר תיכף יוצא מרשות הבעלים ,ואילו

אדרבא בגללים איכא סברא טפי שיהיו

בקנס מצינו שכשאחר בא לזכות התירו לו

הפקר ,דסתם גללים אפקורי מפקיר להו

)אות ג(

)ב"ק דף מח ע"א( ולא יהיה בהם גזל ,וממה

אם קנסו בנו אחריו .עכת"ד .וע"ש מה

שמצאנו בגללים שיש בהם משום גזל  -על

שהאריך הרחיב בחילוקים בין קנס להפקר

כרחך דהוא משום קנס ,ורק היכא דאיכא

ב"ד הפקר ואכמ"ל.1

למיחש שיעשה כן כדי להשביחם ,כגון

ז( ואם כנים אנו בחילוק הנזכר בין קנס
להפקר ב"ד ,יבוארו גם כן דברי

קשו ותבנו קנסו גופו משום שבחו ,אך

חכמים .וע"ע במרחשת בעניני יאוש

הרמב"ם שכתב

)הלכות נזקי ממון פי"ג הט"ו(

וז"ל ,יש לכל אדם להוציא את הזבל

בגללים שאין בהם שבח לא קנסו .ודו"ק.
ומיהו מה שיוקשה ממה שאמר רב נחמן
בר יצחק בגמרא דבדבר שיש בו

והגללים לרה"ר בשעת הוצאת הזבלים וכו'

שבח קנסו וכו' ,מפני מה בגדר שנפל

וחיבים ע"ז הגלל משום גזל כיון שאין בו

לרה"ר ג"כ כל הקודם זכה בו? ביאר

שבח לא קנסו בו .ע"כ .והרב מחנה אפרים

המאירי שם בסוף דבריו ,דבגדר שנפל

בהערותיו על הרמב"ם )שם( הקשה ,דכיון

לרה"ר דכל הקודם זכה בו  -הוא דוקא

שהוציא ברשות לא שייך למקנסיה ע"כ.

כשנתנו לו זמן לסלק הזיקו ועבר ולא

וכן העירו האור שמח )שם( והרב ערוך

סילקו ,משא"כ בקשו ותבנו של"צ ליתן לו

השלחן )חו"מ סימן תיד סעיף ב( ע"ש .ועיין

זמן .ותלמידי ר"ת ור"א חזרו בהם וכתבו

)הלכות נזקי ממון פרק

דלא גרסינן בקוצו וזכוכיתו כל הקודם

בהלכה למשה אמריליו

יג הלכה יד – טו ד"ה אך קשה(.

בהם זכה .וע"ע בדברי מהר"י מלוניל

ולהאמור ניחא,
ברשות לא שייך למקנסיה ,אך
דבאמת

כיון

דהויא

בא הרמב"ם להדגיש דבקשו ותבנו וזבלו
וגללו כל העניין הוא רק משום קנסא ולא

)שם(

מה שכתב לבאר בזה .ואכמ"ל.
ומעתה יש להתיישב בנידון דידן לגבי
הענפים עם הפירות הנוטים לרשות
הרבים ומפריעים לציבור ומותר לקוצצם אם

משום הפקר ,דאם הוא משום הפקר הא

הם מותרים מטעם הפקר או

epaze eyw oicay ,d`xi ixi`nd ixaca oiirnde 1
epx`ay it lr s`c ,(a"r l sc) my azk
m` ,xzen miny ipica s`ye dkf mda mcewd lky
,mlerd oewz iptn `icda ok el oixen oi` l`yil `a
wlql evx `le el`a miaxd zeyx ipa exzd xak m`e
`ed oteb` `wecc mixne` yie mc` lkl ok oixen
.c"kr .xwir oke oixen ogay la` ,ok oixen oi`y
xity iz` xen`dle .ezikekfe evew iabl ok azk `le
xwtd mrhn eziikfy ezikekfe evew iablc ,ahid
`kd epaze eywa k"`yn ,d`xzd jixv `l c"a
yie dligzkl ok zexedl oi` ± qpw mrhn `edy

.xen`ke mcew ea zexzdl

קנס?2

iab zeipynd yexita b"l m"anxdy mbd dpde 2
mbe ,dkf mda mcewd lkc ezikekfe evew
b"it oenn iwfp zekld) eizeklda ok x'y xkf `l
l"qc dfn gikedl oi` ,mpic z` `iadyk (k dkld
jixve lfb meyn ea yi x"dxay wfid lkac
miwfid ipic x`yn cenll xyt`c ,milral eaiydl
mwqte lfb meyn mda oi`y mda ep`vny
,wifnd lezg iabl dinwl x`eaiy enke ,m"anxd
exkfiy mipicd x`ye exvgl miqpkpd oli` iyxeye
.c"qa
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ח( והנה כבר התבאר דרק היכא שמשביח
ברה"ר ,קנסו חז"ל גופו משום שבחו,

דבכל מקום שרגילים להשאירו ברה"ר זמן

ובנ"ד בפירות וענפים הנוטים לרה"ר כיון

רב ,אע"פ שאין בו שבח וכנידון דידן

דאינם משתבחים ברה"ר ,3לכאורה אין

שמחמת עצלות וטירחה לא קוצצים רובא

להתיר ליקח גופם.

דעלמא ענפי האילן הנוטה לרה"ר ,חוזר

ואולם יש ליתן את הדעת ,מה הטעם
שקנסו גופם משום שבחם רק
בדבר שיש בו שבח ,הלא בסברא יש לומר

באופן אחר .ואכמ"ל[ .ומעתה יש לומר,

דינו להיות כדבר שיש בו שבח ויש לקונסו
ויהיה מותר ליקח גופו הגם שאין בו שבח
וכל הקודם בו זכה בו.

להיפך ,שבדבר שאין בו שבח יש לקנוס

ונראה להביא ראיה לזה ,דלגבי גללים
אמרינן בגמרא בב"ק )דף ל ע"א ודף

שאין בו שבח ,אבל כשיש בו שבח הייתי

פא ע"ב( ,ובב"מ )דף קיח ע"ב( ,דמותר

אומר שלא נקנוס אלא השבח ולא הגוף

להוציאן ולצוברן כל ל' יום .ופירש רש"י

שהרי לא הוציא אותו בחנם .ועיין בשיטה

בב"מ )דף קיח ע"ב ד"ה וצוברו( וצברו כל

מקובצת בב"ק )דף ל ע"ב ד"ה דבר( שהעיר

שלשים יום ,ומשלשים לשלשים יום חוזר

כן .וראיתי להגאון רבי אליעזר שרגא

וצוברו כדי שיהא נישוף יפה .עכ"ל .אבל

לונדין זצ"ל בספרו נהורא דשרגא עמ"ס

בתוספות שם )ד"ה מחוורתא( ובב"ק

יותר גופו כיון שהוציא אותו בחנם כיון

בבא קמא

)דף ל

)דף ל ע"ב סוף דף טז ע"א מדפי הספר

ע"א ד"ה מתני'( דמפרשים כל שלשים יום

ד"ה אמר רנב"י( ,שביאר הטעם בזה ,דבדבר

בלחוד יש לו רשות להניחם לשם ולא

שאין בו שבח לא קנסו דמסתמא לא מניח

יותר .וכך הוא בהגהות אשיר"י בב"ק פרק

אותו על זמן מרובה ברה"ר אלא רק איזה

המניח )סימן ז( בשם פר"י .וכן נראה

ימים ,משא"כ בדבר שיש בו שבח משאירו

מפירוש רש"י בב"ק

זמן זמנים טובא ,ולכן קנסוהו .עכ"ד.

שכתב וזה לשונו כל שלשים יום .רשאי

]וע"ש שמחדש שאם מניח לשעה אחת

להניחם שם .עכ"ל .אלמא דרק שלשים יום

ברה"ר לכו"ע יש בו משום גזל ,ולא

הותר להניחן שם .וכבר עמד על הסתירה

אמרינן כל הקודם בו זכה .ולפי זה תירץ

בדברי רש"י עצמו הגר"ח פלאג'י ברוח

שם.

חיים )חו"מ סימן יתד סעיף ב( .ע"ש .והב"ח

ודפח"ח .וע"ע בשיעורי רבי דוד פוברסקי

)חו"מ סימן תיד סוף אות א( כתב ,דכן נראה

זצ"ל מה שתירץ על קושית הגרע"א הנ"ל

מלשון הרמב"ם

lkl exivga mewn oli`d lral oi`y `kid mle`e 3
miaxd zeyx xie`a ynzyne ,oli`d itpr
x"dxa gazynd xac dedc d`xp ± eitpr lecibl
mbde .mgay meyn mteb opiqpwe iwpi x"dx xie`nc
`zbelta (`"r ak sc) oihibn df lr xirdl yiy
dvega etepe ux`a eawpy uivr iab `axe iia`c

xza :xn` `ax ,opilf` eawp xza :xn` iia` ,ux`l
`l r"k yexy`ca `xnba my opixn`e .opilf` etep
yexita y"re .yexy` `lca - ibilt ik ,ibilt
d`xp ,(dk dkld `"t zenexz zekld) m"anxae ,i"yx
seqc ,eppecipl mikiy zexyrne zenexz oipr oi`y
.l"ie .giayn miaxd zeyx xie` zngn seq

קושית

הגרע"א

בגליון

הש"ס

)דף ל ע"א ד"ה כל(

)הלכות נזקי ממון פי"ג הט"ו(
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שכתב ,יש לכל אדם להוציא את הזבל
והגללים לרשות הרבים בשעת הוצאת
זבלים ולצבור אותן שם שלשים יום כדי
שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה.
עכ"ל .אלמא דלהוציאן לרשות הרבים
ולצבור אותם שם קבעו זמן שלשים יום
אבל לאחר שלשים הכל אסור ,וכן פירש
דברי הטור ע"ש.

רג

גופו .ומ"מ אין בסברות אלו בכדי השב
שיהיה מותר לאכול הפירות

שתולש.4

ט( ואל זה אביט להאי דאיתא בב"ק
פ ע"ב( חתול מותר להורגו ,ואסור
)דף

לקיימו ,ואין בו משום גזל ,ואין בו משום
השבת אבידה לבעלים .ושאלה הגמרא כיון
שאין בו משום גזל ,פשיטא דאין בו משום
השבת אבידה לבעלים ומאי קמ"ל? ומשני

והנה בהגהות הרא"ש בב"ק
כתב משם פר"י ,דלאחר ל' יום כל

ד"ה אמר רבינא( דקמ"ל ,שאם מצאו מת אין

הקודם בהם זכה כיון שאין לו רשות יותר

חייב בהשבת העור .ע"כ .וביאר הפני

לשהות שם .ע"כ .והרב שלטי גיבורים

יהושע )שם בד"ה אמר רבינא( דסלקא דעתך

)דף עב ע"ב מדפי הרי"ף אות א(

אמינא דלא זכה בחתול אלא כשהרגו ,ולפי

הקשה ע"ז כיצד אמר כן הלא אין בגלל זה

שזכה לשמים והסיר התקלה זכה נמי

שבח וכיצד מותר לזכות בגופו .ע"ש מ"ש

בעורו ,משא"כ כשמת מעצמו ,קמ"ל דבכל

בזה .ולהאמור ניחא דכיון שכל הטעם שלא

מקרה זכה בעור .ע"כ .ומבואר ,שאין העור

קנסו גופו היכא דלית ליה שבחא משום

של

אלא

שלא יבא להשהות נזקו זמן מרובה ,הכא

דאפקרינהו רבנן לעורו ,ולכן גם אם מצאו

בגללים לאחר ל' יום מיד הווה זמן מרובה,

מת וכבר לא יזיק עורו מותר ,דקנסו חז"ל

וכל הקודם בו זכה .וכאמור.

את הבעלים של החתול המזיק שגם לאחר

)פ"ג סימן ז(

בבבא מציעא

עוד יש לבאר ולומר דהטעם שקנסו רק
בדבר שיש בו שבח ,דהוה מילתא

אמר רבינא לעורו .וביארו התוספות

החתול

שכר

בעד

ההריגה

)שם

מיתתו אין העור שלו ,אלא כל המוצאו
זוכה בו.

דשכיחא שיעשה כן ,משא"כ בדבר שאין

ואמנם מדברי הרמב"ם נראה דלא שמיע
ליה כלומר לא סבירא ליה כדברי

)עיין קידושין דף סג ע"ב ,ובב"מ

התוספות בזה ,ודוקא אם הרגו זוכה בו,

בו שבח אין סברא שיעשה כן ,דאין אדם
חוטא ולא לו

דף ה ע"ב ,ובשבועות דף מב ע"ב ,ובערכין דף כג

שכתב

ע"ב( .וא"כ בדבר שעיננו הרואות דהוא

וז"ל ,חתול רע שהורג את הקטנים אסור

מילתא דשכיחא כנידון דידן ,שלא קוצצים

לקיימו ואין בו משום גזל ואין בו משום

את הענפים הנוטים ומפריעים לרבים

השב אבדה אף על פי שעורו מועיל ,אלא

מחמת עצלות וכדומה ,יש לדמותו לדבר

כל המוצאו זכה בו והורגו והעור שלו.

שיש בו שבח ,ויש לקונסו שבחו משום

ע"כ .הא קמן דדוקא אם הרגו הרי הוא
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)הלכות גזלה ואבדה פרק טו הלכה יז(
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רד

סימן כא

לישראל

סימן רלב( ,דמדברי רבינו נראה דאם מצאו

י( ובהיותי בזה כן בקודש חזיתי אהאי
דינא דגמרא ב"ב )דף כז ע"ב( באילן

מת יש בו משום גזל ומשום השב אבידה

שהוא נוטה לשדה חברו ,קוצץ מלא

שלא כדברי התוס' יעו"ש .וכ"כ הגאון

המרדע על גבי המחרישה .דכתב שם

רבי חיים משה אמאריליו בספרו הלכה

התפארת ישראל

למשה על הרמב"ם )שם( .ומשמע שזה

וז"ל :ונ"ל דכשהתרצה סתם ,להניח הענף,

כשכר הניטל מבית המלך מלכו של עולם

אפילו הכי חולקין בפירות כשלהי בבא

המגיע למסלק נזיקין .ומעתה יש לומר

מציעא )דף קיט ע"א( .עכ"ל .והיינו דאפילו

דבכל היזק שהאדם מסלק מרה"ר יהיה

אם התרצה השכן שאליו נוטים הענפים

ההיזק שלו.

לשדהו באותם ענפים מ"מ צריכים לחלוק

שלו .וכ"כ מהרשד"ם ז"ל בתשובה

)חיו"ד

ואיברא ,דמקום יש בראש לחלק ולומר,
דדוקא בהיזקא דגופא כחתול

בפירות ,כמבואר בגמרא בבבא מציעא
)שם( ,דחולקים בעל השורשים עם בעל
הנוף ע"ש.

היכול להזיק ולהרוג קנסו חז"ל כן ,אך
בסתם היזק וכגון ענפי האילן דנידון דידן

)פ"ב מי"ג ביכין אות צו(

ובשו"ת חלקת יעקב

)חלק א חחו"מ סימן י

שמותר להסירם ,אם מסירם יש בו משום

אות ט( ,העיר עליו דהרמ"א

השבת אבידה לבעלים ,וצריך להשיבם

בהגהה )חו"מ סימן קסז סעיף ב( כתב דאם

)חו"מ סימן רסו אות ו(

עומד ]האילן[ בשדה של אחד מהן ,ונוטה

אזיל כל בתר איפכא ופירש דברי הטור

לשדה אחר ,הולכין אחר העיקר ,והכל

שכתב ,חתול רע ההורג לקטנים אין צריך

שלו .ע"כ .ואם כן למה כאן כתב התפא"י

להשיבו לבעליו ואין בו משום גזל ,אלא

שיחלוקו?

יעקב

כל המוצאו הורגו וזוכה בעורו – דרבותא

בנספחים למשניות העיר כן ,וכתב לבאר,

קמ"ל ,דלא מבעיא אם מצא אותו מת

דאולי משום שיש לחברו רשות לקוצצו,

מושלך שלא חייב להשיבו לבעלים ,אלא

לכן הוא זכאי בחצי פירות ,וצ"ע .ע"כ.

אפילו הרגו בידיו דסלקא דעתך אמינא

ובשו"ת בארו של אברהם

דיהיה חייב להשיב עורו לבעלים ,קמ"ל

אות ח – ט והלאה( הביא תנא דמסיע ליה

דהרי אלו שלו .ע"כ .ולפי זה גם בדברי

דבפסקי הרי"ד בבבא מציעא

אליו .מה גם שהב"ח

והביא

שהתפארת

)ח"ד חו"מ סימן מח

)דף קז ע"א ד"ה

ע"ד

אמר ליה( כתב להוכיח ,דמהא דתנן בפרק

התוספות ,וגם כשמצאו מת הרי אלו שלו.

לא יחפור )דף כז ע"ב( דאילן הנוטה לשדה

ומ"ש הרמב"ם כל המוצאו זכה בו והורגו

חברו רשאי לקוץ ממנו כמלא המרדע,

והעור שלו רבותא קמ"ל דאע"פ שהרגו

מוכח שנופו הוא של בעל האילן ועל כן

העור שלו .וכאמור .ומהשתא אין זה שכר

אינו רשאי לקוץ רק מה שמפריעו .ע"ש

הניטל בעבור מה שמסלק היזקו ,אלא

דבריו .ומשמע דמה שמזיקו וראוי לקוצצו

שהפקירו חז"ל את אותו חתול המזיק,

דיליה הוא ולא דבעל האילן .והואיל ואינו

והיכא דגלי גלי ,והיכא דלא גלי לא גלי.

רשאי לקוצצו רק בחלק המזיקו הוו כשני

הרמב"ם

יש

לפרש

דלא

פליג
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רה

שותפים באותו נוף ,ועל זה כתב התפא"י

והפרישה )שם אותיות מא  -מב( לפרש דברי

)שם עמוד ת

הגאון ,דאיירי דהשרשים מתפשטין לגבול

אות ה( מצדד להלכה כהתפא"י .גם ראיתי

שניהם בשוה דאז הפירות ללוי ,דאם לא

להגאון הגר"י זילברשטיין שליט"א בספרו

כן הכל מודים דשדינן נוף בתר עיקרו,

שחולקים .עכ"ד .ובסוף דבריו

חשוקי חמד עמ"ס בבא בתרא

)דף כז ע"ב(

וכ"כ הנמ"י

)שם דף סד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה

שהביא דברי התפא"י ונראה שדעתו לפסוק

הנוטה( ,ובהגהה ברא"ש

כן להלכה .ע"ש .והגם שדברי התפא"י הם

ע"כ .ואף על גב דהגאון מיירי שם

בגדר חידוש ,מ"מ דון מיניה לנ"ד דקיל

דהנופים מעכבין ללוי להטיח גגו ורשות

טפי דהא אין לו רשות כלל להוציא ענפים

בידו לקצצן כמבואר שם ,אפילו הכי דוקא

לרשות הרבים ,משא"כ בחצרות הסמוכים

כשהשרשין מתחלקין בשוה הפירות ללוי

זו לזו דיש לו רשות מאחר שנתנו לו רשות

כדמייתי שם ,הרי דלא מהני זה שהזיקו

)פרק ט סימן טז(

לנטוע את האילן מתחילה ,ואין בזה אפילו

לשכנו שיהיה בשביל זה הפירות שלו.

משום גזל כשלא מזיק את חבירו ,וכמ"ש

עכ"ד .ואנא עניא אמינא דגברא חזינא

בחזו"א )חו"מ ב"ב סימן יא אות א( ,דמה שראו

ותיובתא לא קא חזינא ,דיש לדחות ולומר,

חכמים להתיר )בהרחקות משדה חבירו( ,ע"כ

דהא הגאון שהביא הטור לא נחת כלל

משועבד חלק שמעון לראובן לתשמיש זה.

לדיני מזיק ,דלשיטתו גם ללא היזק נוטל

עכ"ד .ועיין בקהילות יעקב קנייבסקי עמ"ס

לוי הפירות דס"ל כותיה דרב דהנוטה

ב"ב )סוף סימן טז ד"ה ונראה( ,וברה"ר עצם

לכאן לכאן ,ואת דרכו פירשו הב"ח

גדילתם הוא באיסור ,וגרע טפי ,ולכן יש

והפרישה לבאר כיצד יהיו הפירות שלו

לומר דאותם הענפים והפירות הנוטים

מדינא דהנוטה לכאן לכאן וכפי המנהג

שייכים

אליבא דרב ,ולא מדין מזיק .ודו"ק .שו"ר

לרה"ר

ומפריעים

לרבים

יהיו

לרבים .וכאמור.

דהפרישה )חו"מ סימן קנה אות מב( בהמשך

יא( ואיברא דהרב חלקת יעקב גופיה
אות ה  -ט( כתב להוכיח דלא מהני זה

דבריו מבאר ,דמה שהטור כתב להאי דינא

)שם

שהזיקו לשכנו שיהיה בשביל זה הפירות
שלו ,וחיליה דידיה ממה שאמרו בהאי
דינא דקוצץ תאנת חבירו כשמפריע לו

דהגאון הגם שפסק כותיה דשמואל

)חו"מ

סו"ס קסז( ,דגם אליבא דשמואל יכול לקוץ
מהענפים ואוכל מהן פירות כיון שיש לו
היזק מהן .עכ"ד .וששתי.

קנה סעיף כח – כט( שכתב ,דאותן נופים

יב( עוד ראיתי לדברי החלקת יעקב הנזכר
שתמך אשוריו דלא מהני זה שהזיקו

ואוכל

לשכנו שיהיה בשביל זה הפירות שלו

פירותיהם דאיתמר )ב"מ דף קז ע"א( אילן

ממ"ש בגמרא בב"ב )דף כז ע"ב( ,וכ"פ

העומד על המיצר אמר רב הנוטה לכאן

הרמב"ם )הלכות ביכורים פ"ב הי"א( ,אילן

לכאן והנוטה לכאן לכאן והלכתא כרב

הסמוך למיצר חברו אף על פי שחייב

לטוח גגו שהביא הטור בשם גאון
שנוטים

לרשות

לוי

שלו

שכן נהגו .ע"כ .וכתבו הב"ח

הן

)סימן

)שם אות מא(

רו
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להרחיק מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל

היה( כתב דמסתבר שגם כשהאילן נוטה

יהושע את הארץ .ע"כ .ואי לענין ביכורים

לרה"ר יהיה נחשב כשלו כדי שיוכל להביא

מהני ,כל שכן לענין הפירות ולענין גזל

ביכורים .עכ"ד .ומשמע שדין זה הוא רק

דיחשב כשלו .עכ"ד .ואחר המחי"ר אין

לגבי ביכורים .וכ"כ בחידושי ר' נחום

ראיה כלל דסובר הרמב"ם דממאי דהוה

פרצוביץ ב"ב )שם( דתקנת יהושע אינה

שלו לענין ביכורים דהוה שלו בדיני

לגבי דיני הממונות .וע"ע בשיעורי ר' נחום

ממונות ,אלא שכונת הרמב"ם דתקנת

ב"ב )סימן טז ד"ה ולשיטת הר"ח(.

יהושע שלא יהיה נחשבת כנטיעה של
איסור לגבי ביכורים .וכ"כ הגאון רבי
אליהו ישראל זצ"ל בספרו מחנה ישראל
על הרמב"ם )שם( ,דכל עצמו של יהושע
לא נחית אלא לומר דאין זו חשובה נטיעה
של איסור לענין דלא קרינן ביה "מארצך"
)דברים כו ,ב( משום לתא דגזל ,דעל מנת כן
הנחיל .וזהו שכתב רבינו אף על פי שחייב
להרחיק ,להודיענו ,דאין בתנאי זה הפקעת
זכות בעלי המצר כשאר תנאים ,אלא גלויי
דעתא דמצי אמר "אשר נתתה לי"

)שם פסוק

י( וקרי כאן "מארצך" ,ולהורות נתן דאין
זה כאנסין שאנסו שדות אחרים דאין
מביאין וקורין ,דהנהו באין בזרוע וזה
העושה בשלו דומה למוטעה והוזקק לגלויי
דעתיה דע"מ כן הנחיל .ע"כ .אתה הראת

עוד נראה לומר ,דאין ראיה מדין ביכורים
שהפירות הנוטים של הבעלים,
דאפשר דרק לאחר שאדם קוצץ ומסלק את
ההיזק הווה ההיזק שלו ,וכן התבאר לעיל
דדעת המפרשים בדעת הרמב"ם בדין חתול
המזיק דכל ההורגו נוטל את עורו דדוקא
הרגו ,הא לאו הכי לא .וה"ה בנ"ד שכל
זמן שלא קצצו את הענפים נחשב ברשות
הבעלים ,ולכן יכול להביא ביכורים ,אך
משקצץ הווה של הקוצץ .ודו"ק .שו"ר
בקהילות יעקב ב"ב )סימן טז( שהביא
כדברים האלו מהשיטה מקובצת בב"ב

)דף

פב ע"א ד"ה וכמה( בשם הרשב"א דכל זמן
שאינו קוצץ הרי היא של הבעלים לענין
יניקה .ע"ש .ואכמ"ל.

לדעת דתקנת יהושע לאו בדיני ממונות

יג( ועלה במחשבה לפני להביא ראיה
לנ"ד ,ממה שמצאנו בגמרא ב"ב )דף

משום דהוה כמוטעה החשיבוהו כשלו

כו ע"ב( שאם היה חופר בחצרו בור שיח

לעניין זה ,ומשמע שבדיני ממונות אין זה

ומערה ,ושרשי אילן של חבירו מפריעים לו

שלו .וכ"נ דעת הרב ידי אליהו גלאפפא על

קוצץ ויורד .ועל העצים מסתפקת הגמרא,

הרמב"ם )שם( .וע"ע בדרך אמונה למרן

אם הם שייכים לבעל האילן .ופסקו

)ביאור ההלכה

הרמב"ם )הלכות שכנים פרק י הלכה ז( והשו"ע

הלכות ביכורים פרק ב הלכה י ד"ה הנוטע אילן(

)חו"מ סימן קנה סעיף ל( ,דראובן שחפר בור

שנראה שדעת הרמב"ם שמביא וקורא גם

וירד ומצא שרשי אילן של שמעון בתוך

אם סמך אילנו באיסור בתוך ד"א ע"ש מה

שדהו ,קוצץ וחופר והעצים שלו ]כאשר

)בביאור ההלכה ד"ה ואם

אין השורשים בתוך ט"ז אמה לאילן

איירי אלא אך ורק בדיני ביכורים ,ורק

הגר"ח קנייבסקי שליט"א

שהאריך בזה .ושם

אך טוב

סימן כא

שמעון[ .ע"כ .ויש לעיין מפני מה העצים
שלו ולא של בעל העץ?

מדברי הגהות הרא"ש בב"ק

)פרק ג סימן ז(

משם פר"י שזכרנו לעיל ,שכתבו שגלל

וראיתי להגאון רבי יעקב שכנזי נר"ו
בספרו משפטי יעקב על חו"מ
)סימן קנה סעיף ל אות ג עמוד קט( שכתב לבאר,
דכיון שאחרי שיעור ט"ז אמה אין צורך
לאילן בהם אינו מקפיד בקציצתן ואפקורי
מפקיר להו ,שאין אדם הולך לחפור
במרחק שאחרי ט"ז אמה כדי ללקט
שורשיו ולכן כל הקודם בהם זכה .עכ"ד.
וכ"כ בספר אוצר המשפט וילהלם

לישראל

רז

)חו"מ

סימן קנה עמוד עה בהערה( הרי שמטעם יאוש
מותרים העצים .ומעתה גם באילן הנוטה

לאחר ל' יום ,כל הקודם לזכות בו זכה,
משום דאין לו רשות יותר לשהות שם.
ע"כ .הרי שהכל תלוי בנתינת רשות ,וכל
שאין לו רשות להוציא נזקו כל הקודם
לזכות בו זכה ]ואין הכונה לזמן מועט
שישים את נזקו ברה"ר ,שכבר ביארנו
לעיל

שבנזק

בזמן

מרובה

אמורים[ ,וכ"נ מדברי הט"ז

הדברים

)סימן רנה סעיף

כח( שכתב ,ורבינו הטור שהביא

)בסעיף מב(

דברי תשובת הגאון שפסק כרב

)ב"מ דף ק"ז

ע"א( ,אף על גב שהוא עצמו לא פסק כן

לרה"ר לא יותר לקחת את הענפים והפירות

)סימן קסז סעיף ב( ,נראה לי שהכריע כאן,

אלא אם כן ניכר שהבעלים מתיאשים

כיון דמצינו מאן דאמר אפילו בלא היזק

וחזותו של העץ מוכיחה עליו ,הא לא הכי

יכול ליטלם לעצמו ,ואף על גב דלא קי"ל

לא .ואולם בשו"ת מחוקק במשענותם

הכי ,מ"מ נצרף סברא זו לענין שיכול לקוץ

שמואליאן )חו"מ סימן שע סעיף ב( כתב ,דמה

מאי דאזיקו .ע"כ .ומשמע קצת נמי דה"ה

)חו"מ סימן קנה סעיף כח(

דיכול ליטלם לעצמו במקום שמזיקו.

וז"ל ,ראובן יש לו תאנה והנוף ,נוטה על

וכנלע"ד.

ללמוד

עלייתו של לוי ומעכבו מלהטיח גגו ,יכול

מסתימתן של הראשונים שלא הזכירו ד"ז

לוי לקוץ הנוף המעכבו .ע"כ .דלוי הקוצץ

כלל שיצטרך להשיב הענפים או הפירות

את הענפים הרי אלו שלו כיון דברשות

הקצוצים לבעלים ,וגם האחרונים בעלי

קצץ ,ודמי לסעיף ל שם בשו"ע גבי קוצץ

הש"ע לא הוו שתקי מלהשמיענו חידוש

וחופר והעצים שלו ,כיון שקוצץ ברשות.

דין כזה .והלא ידעת אם לא שמעת מה

וה"ה באילן שנופו נוטה לרה"ר ומפריע

שכתב בנשמת אדם

לגמל ורוכבו לעבור שם כמ"ש השו"ע

וז"ל ,כמה פעמים כתב לי הגאון בית מאיר

סעיף כז .עכ"ד .והגם שיש לחלק ולומר

דיותר יש ללמוד מסתימתן של ראשונים

וענפי

מפירושן של אחרונים .וכ"כ הגאון בית

התאנה ברשותו ,וגם מפריעים לו בעבודת

מאיר עצמו )או"ח סימן תמג( ,טוב לי ללמוד

שדהו או בטיחת הגג משא"כ בענפים

מסתימתן של ראשונים יותר מפירושן של

הפונים לרשות הרבים ,דאין זו רשותו ממש

אחרונים .ועיין בשו"ת מהרש"ם

אין לחלק כן ,דהעיקר הוא דכל היכא

צה( ,ובשו"ת שלמת חיים זוננפלד

שהתירו לו לקצוץ פירותיו שלו .וכן מבואר

שונים סימן נא ד"ה ואפשר כעת( ,ובשו"ת באר

שהוזכר בשו"ע

דשאני

התם,

שגדלו

השורשים

מה

גם

שיפה

לנו

)חלק א כלל ג סעיף ג(

)ח"א סימן
)עניינים

אך טוב

רח

סימן כא

לישראל

דוד פרנקל )סימן ה ד"ה וגם יפה( .ומכיון

בהם מצות ד' מינים .עכ"ד .ועיין עוד

שמותר לקוצצם ואין בהם דין השבה,

בחשוקי חמד בב"ק )דף לא ע"א( שיצא

בודאי שיכול לזכות בהם לעצמו .וכן פסק

לדון אודות אדם שהקים סוכה במדרכה

)דף מה ע"א ד"ה לאו

נגד רצון התושבים האם מותר לגנבה?

עכברא( בקבלן שבנה דירה בבנין משותף,

וכתב )באות ג( שלא הפקירו וקנסו חז"ל

והשאיר בחצר קרשים רבים בערימות

אלא במקום שיש שבח ,וכמבואר בסוגיין.

במגרש המשותף לכל דיירי הבנין ,והגיעו

וכמ"ש התוס' )ד"ה דבר( .ומ"מ מסיק דאם
הסוכה.5

בחשוקי חמד בגיטין

ילדים בל"ג בעומר ולקחו מהקרשים ,אם

מתרין בו אפשר לקחת את

מהדין מותר להשליך את הקרשים לרחוב,

עכ"ד .ע"ש ויש לפלפל טובא בזה וכבר

שוב אין בזה גזל .ע"כ.

עמדנו על עיקרי הדברים לעיל הבט ימין

שוב ראיתי להגר"י זילברשטיין שליט"א
בספרו חשוקי חמד בסוכה )דף לג
ע"ב ד"ה ערבה גזולה( שישב על מדוכה זו,

וראה .ואכמ"ל.
יד( ועתה באתי לבית הספק ,כאשר אדם
עושה הערמה ,ואין כונתו כלל לתקן

ודן בענין ערבות הנוטים לרשות הרבים

רשות הרבים בכך וכל כונתו רק ליהנות

אם מותר לקוצצן ,והביא מקצת הסוגיות

מאותם הפירות הנוטים לרשות הרבים אם

שזכרנו ,ומסיק ,שאם יש לאדם בגינתו

יש לחוש בזה? צא ולמד ממ"ש בספר

אילן ערבות שנופו נוטה לרשות הרבים,

משפטים ישרים בירדוגו

והוא מפריע לבני רשות הרבים להלך,

שכתב ,דכל הטוען טענה שזוכה בה בדין,

את

אלא שאנו יודעים שאין כוונתו על אותה

הערבות לעצמו ,ויכול לצאת בהם מצות

טענה ,אלא על אחרת שאינו זוכה בה בדין,

ד' מינים גם ביום טוב ראשון של סוכות.

אין לדון ]ולחייב את הנתבע[ על פי אותה

והכא גרע טפי מקשו ותבנו שלא גדלו

טענה .המשל בזה ,כגון שטען שחבירו

באיסור ,ורק השבח נוצר מקלקול רה"ר

מזיקו בהיזק ראיה ,ותובע ממנו שיעשה

ושטיחת הקש תחת רגלי האנשים ,מה

מחיצה ,ואנו יודעים שבודאי אין לתובע

שאין כן בעניננו עצם הענפים גדלים

קפידא בהיזק ראיה ,ולא איכפת לו ,אלא

באיסור ,ולכן יכול לתולשם כדי לקיים

שיש לו סיבה אחרת ]כגון שרוצה שיבנה
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milraa dxzde ,zeyxa `ly miaxd zeyxa gipn
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מותר

לכל

אדם

לקוצצו

וליטול

)ח"א סימן ז(

אך טוב

סימן כא

לישראל

רט

לו קיר וישתמש בו לתועלת אחרת[ ,נראה

לשם מצוה ,שמותר לו לקצצם ,וטעם

)אבן העזר סימן

החילוק דכיון דהוא מזיק את הרבים וחייב

קנד סעיף ז( ,באשה התובעת גט מבעליה

לקוצצם ,אלא שהוא נוטלם על מנת לצאת

בטענת בעינא חוטרא לידה ,אם מזכרת

בו ידי חובה  -שרי .עכ"ד .וששתי.

כתובה ,אין כופין את בעלה לגרשה,
יעו"ש ,וצריך ישוב .עכ"ד .ומהשתא גם

אלא שבחשוקי חמד בסוכה
ערבה גזולה( הביא שהציע הדברים

בנידון דידן ,אם כל כונתו לקחת הפירות

לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

או הענפים ולא אכפת לו כלל מהיזק

שהעיר על כך ,דיש להסתפק אם נוטל רק

הרבים ,רק תולה עצמו באילן גדול לומר

ב' ערבות למצוה דאפשר שלא זיכו לו

שהותרו הפירות והענפים משום היזק

חכמים אלא כאשר מסלק כל ההיזק .ע"ש.

הרבים ,לא יוכל לקחתם .ולענ"ד נראה

וראיתי בספר שיח חכמה

דבכה"ג נמי שרי ,דבכל קציצה וקציצה של

שהביא כל מה ששמע בזה ממו"ח הגר"י

הענפים מסלק הוא היזק מרה"ר ,ומה

זילברשטיין שליט"א ,ושם הביא גם כן מה

אכפת לנו כונתו ,הא סוף סוף התקיימה

שהסתפק מרן הרב אליישיב זצ"ל בזה,

התועלת הנרצית ,ודברים שבלב אינם

וכתב שהכרעת הגרי"ש אליישיב זצ"ל

דברים ,ושאני נידון הרב משפטים ישרים,

היתה שהפקיעו חז"ל את ממונו משעה

שבא להוציא ממון בטענה אחרת שאינה

שהוציא המזיק לרה"ר ,ולכן גם בחלק

אמיתית ,משא"כ בנידוננו כיון דהוה רשות

מהענפים קנה הקוצץ .ע"כ.

הרבים ומפריע לרבים ,וחובת בעל האילן

טו( וטרם
אעירה ממה שנפסק בשו"ע )חו"מ סימן

כיון

שיט סעיף א( ,דמי שהכניס פירותיו לבית

שעושה על פי הדין שרי לו ליקח הפירות

חבירו שלא מדעתו ,או שהטעהו עד

לעצמו .מה גם שאם יבא אחר ויקצוץ את

שהכניס פירותיו ,והניחם והלך ,יש לבעל

אותם ענפים יכול לזורקם ברשות הרבים

הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן

שאין על זה חיוב השבה ,ושוב יוכל לזכות

שכר הפועלים שמוציאין אותם ומשליכים

יצחק

אותם לשוק .ומדת חסידות הוא שיודיע

זילברשטיין שליט"א בספר חשוקי חמד

לבית דין וישכירו במקצת דמיהם מקום,

בסוכה )דף ב עמוד א ד"ה ושאין לה ג' דפנות(,

משום השבת אבידה לבעלים ,אף על פי

שכתב שגם לפי דברי המשפטים ישרים יש

שלא עשה כהוגן ,יעו"ש .ונראה שבנידון

אופן שאע"פ שהוא טוען שהוא ניזק,

דידן אין אפילו מידת חסידות להשיב את

ובאמת מכוון לדבר אחר ,שומעים לו .כגון,

הענפים והפירות הקצוצים .דכיון דכל

אילן של ערבות הנוטה לרשות הרבים

הרוצה לקצוץ הענפים והפירות וליטלם

ומזיקם ,והוא טוען שהענפים מזיקים,

הרשות בידו ,מסתמא בעל האילן מתייאש

והאמת שהוא רוצה לקצצם כדי לקחתם

מהם מעיקרא ,ולא עומד ומצפה מתי יבא

שאין לכופו .וראיה מהשו"ע

לקצוץ את ענפיו והוא לא עושה כן ,והותר
האילן

בקציצת

מההפקר.

שו"ר

ענפיו

ופירותיו,

להגאן

רבי

)דף לג ע"ב ד"ה

אכלה

)סימן כב עמוד קטז(

לדבר,

אמרתי

אבא

אך טוב

רי

סימן כא

אותו אחד יחיד המתנהג בחסידות שיקצוץ
את

הענפים

והפירות

הנוטים

לרה"ר

וישיבם לו.

מ"ש לפלפל בזה .ואכמ"ל .ובלאו הכי כבר
כתב הגאון שואל ומשיב

)רביעאה חלק א סימן

כח( להתיר לקצוץ כל העץ כל שהוא

טז( פש גבן לברורי אם יש חשש בעקירת
ותלישת ענפי פרי משום "לא תשחית
את עצה" )דברים כ ,יט( ,והלא ידעת אם לא
שמעת מ"ש המשנל"מ

לישראל

)פ"ז מהל' איסורי מזבח

הלכה ג ד"ה ודע שהרב בעל באר שבע( דלקצוץ
ענפים וחריות ליכא שום רמיזה דאסור
לקצוץ .ונראה שהגאון מהר"י באסאן ז"ל
)סוף סימן קא( חולק ע"ז וס"ל דגם בקציצת
ענפים יש בו משום בל תשחית .אמנם

לצורך .ע"ש .וגם מרן הראש"ל הגר"ע
יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר

)ח"ה חיו"ד

סימן יב( ,העלה להתיר לעקור עץ פרי עושה
פרי כל שהוא לצורך הרחבת דירה .ע"ש.
ובשו"ת בית יעקב מצויזמיר )סימן קמ( התיר
רק קציצת הענפים .ע"ש .ובנד"ד דהוה
מצוה לסלק את הנזק וגם לרבות שאין זה
אלא שקוצץ ענפי האילן בלבד לית דין
צריך בשש  -דשרי.

מלכים פרק ו ה"ח ד"ה ובהיותי בזה( להגאון רבי

בא יבא ברינה האי דינא :אילן הנוטה
לרשות הרבים ומפריע לרבים שדינו

יוסף מגאוני איזמיר כתב ליישב דלא פליגי

לקוצצו ,מצוה ביד כל אדם לסלק הענפים

)ח"א

המפריעים ,ומותר ליקח הענפים והפירות

סימן כב ד"ה ומעתה הבה ובסימן כג ד"ה ועוד יש(,

לעצמו 6ויאכל הלה וחדי .7והנלע"ד כתבתי

בספר שולחן המלך על הרמב"ם

)הלכות

ע"ש דבריו .וע"ע בשו"ת חיים שאל
ובשו"ת חלקת יעקב

l`e 6

)חו"מ סימן י אות א –ב(

(`"r gk sc) w"aa `xnba exn`y dnn ipaiyz

qpkpe xayn ,onye oii ick exiag xvg `lnnd
wxt wifne laeg zekld) m"anxd azke .`veie xayne
mxay m` la` ,ekxck jled m` epiidc (d dkld e
ixd zeyxa `ly mickd lra mqipkd elit` dpeka
hry oniq n"eg) r"eya t"ke .k"r .mlyl aiig df
o`k j` ,mxaeyl el xzed `ly mzd ip`yc ,(c sirq
uvwy dne ,mzzin epiid mzvivwe ,mvvewl el xzed

וציי"מ וימ"ן אמן.

,lkl mixwten md ixde milral maiydl aiiegn `l
.xen`ke .mda zekfl leki envr `ede
icici ipxird zexitd z` xyrl jixv m`e 7
m`c ,e"xp `aekk xa dnly iax b"dxd
c"ei) r"eya oiir ,mxyrl jixv `l xwtd zexitd
ila myixtiy d`xp n"ne .(fh sirq `ly oniq
x`eanke ,dlr opiz`w xwtd mrhn wx `lc ,dkxa
.l"nk`e .daeyza

אך טוב
אדר התשע"ט

לישראל

סימן כב

ריא

סימן כב

חיוב "עזוב תעזוב עימו"  -כשהיו הבעלים 'זקן ואינה לפי כבודו'
פטור בדין "עזוב תעזוב עימו"  /אם היה זקן או חולה  -גדרם  /אם כבודו של תלמיד
חכם לחמר או לרכב על חמור  /זקן או חולה מטבע לשון המשנה  /אם אדם יכול
למחול בשלו על כבוד תורתו  /פרנס המתמנה על הציבור ,איסורו בעשיית מלאכה
בפני ג'  /גדר פרנס הנ"ל  /היאך הלל רץ לפני עני בן טובים  /האם עשה זאת הלל
כשהיה נשיא ישראל  /דין זקן ואינה לפי כבודו בשאר מצות בן אדם לחברו  /במעשה
דר' יהודה בר אילעי שהיה רוקד לפני הכלה עם הדס  /ביאור בהנהגת החסידים
ואנשי מעשה שהיו מרקדים בשמחת בית השואבה באבוקות של אור  /לימוד
מסתימת דברי הראשונים  /מסקנא דדינא

שאלה

עמדתי ואתבונן היכא שהבעלים הוא זקן ואינו לפי כבודו לפרוק ולטעון
משאו )עיין שו"ע חו"מ סימן רסג סעיף א( ,אם יכול לומר ולחייב אחר שאינו
זקן ,שיפרוק ויטעון לבדו? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( איתא במשנה בבבא מציעא
משנה י( ,הלך וישב לו ואמר הואיל

ונראה שכן דעת ספר הבתים ספר המצוה
)מצוה רד( ,הובאו דבריו בקובץ

ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק ,פטור,

שיטות קמאי ב"מ )דף לב ע"א( שכתב ,ואם

שנאמר "עמו" )שמות כג ,ה( .אם היה זקן או

היה המחמר זקן או חולה ,חייב לפרוק

חולה ,חייב.

ולטעון לבדו .ע"כ .ובכאן שינה מלשון

ופירש הרמב"ם בפירוש המשניות וז"ל,
שאמרו זקן או חולה ,מוסב על

שאר הראשונים שלא פירשו שהבעלים
עצמו מחמר ,אלא שהוא בעל המשא.

בעל המשא .ואמרו חייב ,כלומר הפוגע בו

ומשמע ,דהאי זקן אינו זקן ואינה לפי

שהוא חייב לפרוק המשא לבדו ולא

כבודו ,דא"כ היאך מחמר אחר בהמתו ,וכי

יתחייב בעל המשא לפרוק עמו מפני שהוא

כבודו לחמר אחר בהמתו אך אין כבודו

חלש בגופו .ע"כ .וכ"כ המאירי וז"ל ,ומן

לפרוק ולטעון ,וי"ל.

)פרק ב

המבואר שמה שאמרו זקן או חולה הוא

ואולם יד

הדוחה

נטויה

לומר

דאין

שב לבעל המשא ,ומה שאמר חייב ,ר"ל כי

פחיתות כבוד לחמר אחר בהמתו,

הפוגע בו חייב שיפרוק המשא הוא לבדו

ואפילו הוא בגדר זקן ואינה לפי כבודו

ולא יטריח לבעל המשא שיפרוק עמו אם

בשאר מילי ,וכדמצינו בגמרא בחגיגה

הוא חלש הגוף .עכ"ד .וכ"כ הרלב"ג

יד ע"ב( מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה

)בשורש ח( ,ע"ש.

רוכב על החמור ,והיה מהלך בדרך ,ורבי

)דף

אך טוב
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אלעזר בן ערך מחמר אחריו .ע"ש .הרי

אולם מאידך מצינו בכל הש"ס דהרבה
תנאים ואמוראים רכבו ע"ג חמור,

לומר דשאני התם שעשה כן לכבוד רבו

וכדאיתא בברכות )דף לג ע"ב( דר' זירא הוה

רבי יוחנן ,לא מסתבר שיתכבד רבי יוחנן

רכיב חמרא וכו'] .וע"ש שהביא י"ב

בבזיון תלמידו .ופשוט.

מקורות בש"ס שתנאים ואמוראים רכבו על

ב( וראיתי בזה אריכות דברים אם כבודו
של תלמיד חכם לחמר או לרכוב על

חמור ,וחלק ממקורותיו אין בהם הכרח

שאין בזה פחיתות כבוד .והגם שאפשר

החמור ,בספר נופת צופים עמ"ס מגילה
)סימן ב( להרה"ג ר' יהודה קוק נר"ו ,ושם
כתב להוכיח מהאי דאיתא במגילה

)דף ט

ע"ב( דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס
עב' זקנים והכניסן בע"ב בתים וכו' ,ושינו
הזקנים מלשון הכתוב בתורה וכתבו ויקח

דוק ותשכח[ ,וא"כ יש לעיין מאי טעמא
נהגו כן שלא לכבודם וכבוד תורתם ולא
רכבו על גבי סוס או גמל כנאה לכבוד
התורה .ע"ש דבריו .ויש להוסיף עוד שגם
אצל אברהם אבינו מצינו שלמרות שנקרא
"נשיא אלהים" )בראשית כג ,ו( רכב על
חמורו ,ואף פרק וטען אותו וכדכתיב

משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על

"וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו"

"נושא בני אדם" וכו' ,ופירש"י וז"ל ,נושא

)בראשית כב ,ג( .ואפשר שזה נכלל במה

בנ"א ,דמשמע "גמל" ,שלא יאמר משה

שדרשו עליו חז"ל במדרש

רבכם לא היה לו "סוס" או "גמל" .עכ"ל.

וילנא פרשת וירא פרשה נה( דאהבת ה' שבו

והיינו דלכן
"וירכיבם על החמור" )שמות ד ,כ(,
שינו

ממש"כ

בתורה

דאין זה מכובד לרכב ע"ג החמור כ"א
ע"ג סוס או גמל ,וכ"ש למנהיג ישראל
הוי זילותא לרכב על חמור ,ולכן שינו לו
שלא יהיה חילול השם בעיניו במאי דנהג
משה

רבינו

שלא

לפי

כבודו

וכבוד

ישראל .ומבואר דלרכב על ה"חמור" אינו
מכובד כ"א דרכם של עניים ,ורק רכיבת
הסוס או הגמל הוא מכובד ודרכם של

)בראשית רבה

קילקלה את השורה .ע"ש] .והעיר ידידי
הרב שלמה בר כוכבא נר"ו דיש אולי
להוסיף ,שאף בלעם רכב על אתון אע"פ
שהיה אדם מכובד מאד .וגם בזה י"ל
כדחית כת"ר לאידך גיסא דשנאה מקלקלת
וכו' .אך באמת משמע שתמיד רכב עליה
ולא רק לקלל את ישראל .גם אחיתופל רכב
על חמור )שמואל ב ,יז ,כג( ,ואף בנביאים
מצינו כן )עיין מלכים א ,יג ,יג( במעשה הנורא
שם .ועל הכל ,מלך המשיח עני ורוכב על
חמור ,וזה ודאי י"ל[.

הגבירים והמלכים וכיו"ב .וכההיא דשבת
)דף קנב ע"א( דא"ל ר' יהושע ב"ק לההוא

ג( נתנה ראש ונשובה לנ"ד ,דדעת דעת
הראשונים ,שהחסרון הוא בחולשת

חמור בן חורין ,ומי שמנעלים ברגליו הוי

הגוף

עימו

'בר איניש' וכו' ע"ש ,ומבואר כנ"ל

מחולשת גופו ,והוי זקן דומיא דחולה

דנכבדי העם היו רוכבים דוקא על סוס

אפשר

צדוקי דמאן דרכיב על סוס הוי מלך ,ועל

ולא על חמור.

שלא

ששניהם

יכול

חלושי

בפועל
הגוף.

לסייע
ומעתה

דדוקא בכהאי גונא הוה פטור לבעלים
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שאינו

באפשרי

ריג
לסייעו

מחמת

שלא יסייע עימו ,אך היכא שהבעלים הוא

חולה

תלמיד חכם ולא ראוי למלאכת הפריקה

חלישותו ותשות כחו ,דיכול הלה לומר

והטעינה ,אפשר שלא יפטר בזה ,ואם לא

אינך יכול להתנהג כת"ח ולהטיל המשא

מסייע הבעלים עם הבא לפרוק ולטעון

שלך עלי ,דאולי דוקא משאו של חבירו

עימו ,לא חייב לסייע בעדו.

פטרתו התורה אם לא היה פורק בשלו,
בעל

משא"כ לחייב חבירו בשל זקן ואינו לפי

התפארת ישראל )יכין אות פז( שכתב

כבודו לא ,דהא עיקר המצוה הוא דוקא

ואולם מצאתי

בחפיש'ה

להגאון

לפרש דברי המשנה היה זקן או חולה,

עמו ,עכ"ל.

דזקן היינו תלמיד חכם .עכ"ד .ומדבריו

ומביא שמצא
מקובצת )דף לא ע"א ד"ה אין בעליו(

ואינה לפי כבודו ,מחוייב הרואהו לקיים

במה שאמרו בגמרא "עזוב תעזוב עמו"

יוצא ,דאם הבעלים הוא בגדר של זקן

הדבר

מפורש

בשיטה

מצות פריקה וטעינה לבדו.

)שמות כג ,ה( ,אין לי אלא בעליו עמו ,שאין

ולא ידעתי מה הכריחו לפרש כן בעוד
שהראשונים לא פירשו כן ולא זכרו

בעליו עמו מנין? ת"ל "עזוב תעזוב" מכל
מקום .וכתב שם בשם גליון וז"ל ,ואין

מעניין זה .ואי משום דקשיא ליה דהני

להקשות דלשתוק מתעזוב ומעמו ,די"ל

תרתי זקן או חולה למה לי ,דתרויהו חלושי

דהשתא דמיעט הלך וישב לו ,אפילו ישב

כח ,ועל כן פירש דעל כרחך דזקן דהכא

לו מחמת שאינו לפי כבודו .ע"כ .הרי

לא תשוש כח אלא שקנה חכמה .זה אינו,

שהפטור מלסייע לבעלים כשלא בא ומסייע

חדא ,דהראשונים לא פירשו כן ,ועוד דהא

עימו הוא אפילו כשהבעלים הם בגדר זקן

מצאנו בכמה דוכתין בש"ס שנקטו בלשונם

ואינה לפי כבודו .ומוסיף דכל שכן אם האי

זקן או חולה והתם לא שייך לפרש דזקן

זקן אינו זקן שקנה חכמת התורה אלא סתם

היינו זה שקנה חכמה ,עיין בעירובין

)דף מז

ע"א( ,וביבמות )דף מב ע"ב( ובכתובות

)דף ס

אבידה הי"ג( בגדר זקן ואינה לפי כבודו דזהו

ע"ב( ובבא קמא )דף קי ע"א( ועוד ,ועל כרחך

לאו דוקא חכם בתורה רק אפילו זקן

דזקן או חולה היינו מטבע הלשון של

מכובד שאין דרכו ליטול פטור ,דבודאי

המשנה .ודו"ק.

שפטור הפוגע מלפרוק אם לא בא לסייע

ד( ובהיותי בזה כן בקודש חזיתי להגר"י
בלאזר בשו"ת פרי יצחק )חלק ב סימן נט(

עימו ,דמה בכך שהוא זקן מכובד שאין
דרכו ליטול ,וכי בשביל כבודו מחויב

שהביא שבספר יד אליהו להגאון מוהר"א

הפוגע לטפל בו ,דמה לו בזה ,וזה ברור.

מקאליש זצ"ל )בסימן קטו( נסתפק בזה וז"ל,

ואפילו אם הוא חכם בתורה ,לפמ"ש

ספק לי בזקן ואינו לפי כבודו שרבץ חמורו

הרמב"ם דלפנים משורת הדין אף נשיא

תחת משאו ואמר לחבירו עליך מצוה

שבישראל פורק ,הרי דגם חכם יכול למחול

לפרוק פרוק שאינך זקן ,אם גם בזה שייך

על כבודו ,ומשום דהרב שמחל על כבודו

המיעוט דעמו דוקא ,דלא דמי לזקן או

כבודו מחול ,וכדאיתא בקידושין

זקן מכובד ,וכמ"ש הרמב"ם

)פי"א מהלכות

)דף לב

ריד
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)בב"מ סימן כא(

יוכל במציאות לפרוק ,משא"כ זה שאפשר

בבעיא דדרכו להחזיר בשדה ואין דרכו

לו וגם מותר לו לעשות בשביל עצמו כנ"ל,

להחזיר בעיר ,דכיון שפטרה התורה זקן

וזה ברור .עכת"ד.

ואינה לפי כבודו איסורא הוא לגבי דידיה

ה( והנה במה שכתב הרב פרי יצחק דכל
אדם בשלו יכול למחול על כבוד

שמזלזל בכבוד התורה במקום שאין חייב,
ולשיטתו זקן ואינה לפי כבודו הכי נמי
דאסור לו לפרוק משום שמזלזל בכבוד
התורה .ובזה יש לספק כיון דאסור לו
מה"ת לפרוק אפשר דהוי כחולה או זקן
שאינו יכול לפרוק בעצמו כלל אף ע"י
סיוע ה"נ הא אינו יכול לפרוק ,ומסיק
דכיון דאין איסור לזקן ואינה לפי כבודו

תורתו בשביל ממונו וליכא איסורא בזה,
הביא ראיה לזה ממה שאמרו בגמרא בבבא
מציעא )דף ל ע"ב( ,אמר רבא :כל שבשלו
מחזיר בשל חבירו נמי מחזיר ,וכל שבשלו
פורק וטוען בשל חבירו נמי פורק וטוען.
ואי בשלו עביד איסורא ,נהי דהוא לעצמו
עושה איסור ומזלזל כבוד תורתו ,איך

לגביה דידיה שרי לזלזל בכבודו ,דכל אדם

אפשר שיהא מחויב לעשות איסור בעד

בשלו יכול למחול על כבוד תורתו בשביל

אחרים לזלזל כבוד תורתו בשל חבירו,

ממונו וליכא איסורא בזה ,ומש"כ הרא"ש

ועוד אי נימא דבשלו עביד איסורא מנ"ל

דכיון דפטרה התורה זקן ואינו לפי כבודו

לרבא זה הכלל ,ובע"כ צ"ל דכל אדם

איסור הוא לגביה שמזלזל בכבוד תורתו

בשלו יכול למחול על כבוד תורתו בשביל

במקום שאינו חייב ,היינו רק בשל חבירו

ממונו וליכא איסורא בזה .עכ"ד .ואמרתי

במקום שאינו חייב ,אבל בשלו בשביל

אבא אעיר'ה על דבריו ,דאי משום הא לא

עצמו מותר לפרוק ולטעון אף שאינו לפי

אריא ,דאפשר דלגביה דידיה איכא איסורא,

כבודו .ולכך לדינא נמצא לענין הספק ,אם

ומ"מ לגבי אחריני ליכא איסורא כשעושה

הבעלים הוא זקן ואינו לפי כבודו ויכול

כן לכבוד המצוה .גם מ"ש דאי נימא

בעצמו לפרוק ולטעון או שלא יוכל בעצמו

דבשלו עביד איסורא מנ"ל לרבא זה הכלל,

אם חייב הפוגע לפרוק ולטעון לבדו ,אין

אפשר לומר בפשטות דכיון שלא חס על

ענין כלל לספק ,כיון שבאמת אף שאין

כבוד עצמו בממונו ,הגם שעביד איסורא,

דרכו לפרוק ולטעון ,מ"מ הלא אם ירצה

לא יתכן שיהיה פטור להשיב ממון אחרים,

מותר לו לפרוק ולטעון בעצמו או לסייעו

דהא קרא קאמר "ואהבת לרעך כמוך"

ואין שום דבר מעכבו ,ומהכי תיתי נימא

)ויקרא יט ,יח( ,ואם בגלל ממונו לא חס על

שאחר מחוייב במצות פריקה לחוס על

כבודו כל שכן שבשביל מצות התורה אין

כבוד חבירו ,וכי בשביל שפטר הכתוב זקן

לו לחוס על כבודו ,ואפילו אי עביד

ואינו לפי כבודו ממצות פריקה ,נלמד

איסורא הא קיימא לן דעשה דוחה לא

מכאן לחייב את האחר לפרוק בשביל

תעשה ,וכדאיתא ביבמות )דף ד ע"ב( ,ולא

שהבעלים הוא זקן ואינו לפי כבודו?!

יהיה בכלל הפטור דזקן ואינה לפי כבודו,

ופשוט דלא דמי כלל לחולה וזקן שלא

כיון שעל כבוד עצמו לא חס .וי"ל.

אך טוב

לישראל

סימן כב

רטו

ו( ואמנם נראה היה להביא ראיה לדברי
הרב פרי יצחק דמלאכת עצמו מותרת

כל דבר שהצריך תיקון בביתו ,דצדיקים

גם לזקן ואינה לפי כבודו ,ממה שאמרו

ממונם

כמבואר

בגמרא בקידושין )דף ע ע"א( אמר רב הונא

בפסיקתא זוטרתא בראשית

בר אידי אמר שמואל ,כיון שנתמנה אדם

פרק לב( ע"ש[ ,ולכך הצריכו חז"ל לומר

פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה

דלאחר שהתמנה פרנס על הציבור אסור

)פרק כה

בעשיית מלאכה ואפילו מלאכתו בפני

)חו"מ

שלשה .ויש לדחות .וע"ע בזה בשו"ת

בפני שלשה .וכ"פ הרמב"ם

מהלכות סנהדרין הלכה ד( ,ובטוש"ע

זצ"ל בעל הקהלות יעקב ,לתקן בעצמו
חביב

עליהם

מגופם,

)פרשת וישלח

סימן ח סעיף ד( .ופרנס הוא בדרך כלל

מנחת יצחק )ח"ד סימן עח אות ז(.

תלמיד חכם ,וכמו שאמרו חז"ל בשבת

ז( ולכל הדיברות נראה דשורת הדעת
נוטה כדברי הרב פרי יצחק ,דכל אדם

על

בשלו יכול למחול על כבוד תורתו בשביל

הציבור ,זה ששואלין אותו דבר הלכה

ממונו .ועלה במחשבה לפני לישב לפי

בכל מקום ואומר ואפילו במסכת כלה.

דבריו ,מה שיש להקשות אהא דאיתא

ביש"ש

בגמרא בכתובות )דף סז ע"ב( ,אמרו עליו על

הגאון

הלל הזקן ,שלקח לעני בן טובים אחד סוס

חיד"א בברכי יוסף )שם אות ט( ,דהא

לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו ,פעם אחת

דקאמר דפרנס אסור בעשיית מלאכה ,לאו

לא מצא עבד לרוץ לפניו ,ורץ לפניו

פרנסים שלנו דהיינו מנהיגי הקהלה ,אלא

שלשה מילין .ע"כ .ולכאורה יוקשה היאך

ת"ח שהוא דיין לרבים לדון את הצבור.

הלל נשיא ישראל ביזה כבוד תורתו בשביל

)ח"ד ,יו"ד

אותו עני בן טובים .ואולם ע"פ דברי הרב

סי' כו( .ואם כן מפני מה הוצרכו להוסיף

פרי יצחק ניחא ,דשיער הלל בעצמו

עוד איסור שמשעה שנתמנה פרנס על

שלצורך עצמו או ממונו היה רץ ג' מילין

בפני

וליכא איסורא בזה כשעושה כן לצורך

שלשה ,תיפוק ליה דהוא תלמיד חכם,

עצמו או ממונו .וממילא הדרינן לכלל דכל

וגם ללא התמנותו לפרנס יהיה אסור

שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזיר,

)דף קיד ע"א( ,אמר רבי יוחנן ,איזהו
תלמיד חכם שממנין אותו פרנס

ע"ש.

וכן

בקדושין

מבואר
)פ"ד

אות

במהרש"ל
ד(

שהביאו

ע"ש .וע"ע בשו"ת רב פעלים

הציבור

אסור

בעשיית

מלאכה

בעשיית מלאכה משום שמבזה את תורתו.

וה"ה לגבי הריצה לפני אותו העני ,דמדין

ועל כרחך שמלאכת עצמו מותרת הגם

זקן ואינה לפי כבודו דהשבת אבידה ילפינן

שהוא תלמיד חכם ואין בזה פחיתות

לכל התורה כולה ,וכמ"ש הרמב"ן בב"מ

כבוד ]וכן היתה דרכו של הגרי"י קניבסקי
zeaezka mixeriy uaew xtqa enyn `iad ok 1
)miyxetn mixac iz`vn `le .(ekx oniq
- seqd xry) mc`d zxeza mle`e .my o"anxa
`zelif da zi`c `zlnac ,azk (drixwd oipr

)סופ"ב(.1

ודון מיניה ואוקי באתרין.

dil zil opaxn `axevl
(`"r l sc n"a) `ipzc
cvik `d ,mlrzn dz`y
cer gken ikde .k"r .'eke

,eia` ceakl carnl
"minrt - "znlrzde
eceak itl dpi`e owf
mipey`xd eywdy dnn
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וכן בקודש חזיתי שעמדו על קושיא זו
המפרשים ,היאך הלל נשיא ישראל

אתא לאשמועינן אם לא להודיענו שלמרות

ביזה עצמו בזה .וראיתי להגאון יעב"ץ,

שהיה נשיא עשה כן .ודו"ק[.

הובאה תשובתו בשו"ת חכם צבי לרבי
אבה'ו )ליקוטי תשובות סימן קיב( שכתב,
דפשיטא שאם היה נשיא ישראל לא היה
רשאי לנהוג קלות ראש בעצמו כל כך אף
על פי שהיה מופלג בענוה .וגם אלמלי
שהיה נשיא לא יבצר ממנו למצוא עבדים
רבים רצים בשליחותו ,אלא ע"כ עדיין לא
היה במעלת הנשיאות ,וידוע שאז היה עני

בפסקי הריא"ז שהיה נשיא ישראל מאי

שו"ר שכבר עמדו על קושיא זו בהנהגת
הלל כמה מרבוותא קדמאי ובתראי,
ומהם הרב חיד"א בפתח עינים בכתובות
)שם אות כה( ,ובספרו מראית העין בכתובות
)שם( ,ובקובץ שיעורים בכתובות

)שם אות

רכו( ,והגר"ח שמואלביץ בשיחות מוסר
)תשל"ב מאמר כט דף קד( ,ע"ש הדברים.

ע"ב( .עכ"ד .וכיוצא בזה כתב הגרי"ח סופר

ח( ובדרך זה יבואר נמי מ"ש בגמרא
בכתובות )דף יז ע"א( אמרו עליו על

)א ,תשנ"ט

רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של

שנשתכר בטרפעיק בכל יום

)ראה יומא לה

שליט"א מדיליה בקובץ בית הלל

כח – לד( ולא זכר ש'ר מדברי היעב"ץ הנ"ל.

הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה

)פרק ו

וחסודה .רב שמואל בר רב יצחק מרקד

אות י( כתב ,אמרו עליו על הלל הזקן שהיה

אתלת ,א"ר זירא קא מכסיף לן סבא .כי

נשיא ישראל שלקח לעני בן טובים סוס

נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין דידיה

לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו ,פעם אחת לא

לכולי עלמא ,וגמירי דלא אפסיק עמודא

מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה

דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא.

מילין .ע"כ .ומשמע מדבריו שהיה מעשה

ע"כ .ומדאפסיק עמודא דנורא משמע
קובץ

ואולם בפסקי ריא"ז מסכת כתובות

זה כשהיה נשיא ישראל ]ואין לומר בזה

דהלכתא

כמ"ש ליישב הגרי"ח סופר נר"ו בתשובה

שיעורים בכתובות )שם אות מז( ע"ש.

הנ"ל גבי תואר הלל "הזקן" דהוה על שם

ולדברי הפרי יצחק ניחא ,דכיון ששיער

סופו ,דבשלמא על תואר הזקן שנקטו

בעצמו שהיה עושה כן לצורך עצמו ,וכגון

בגמרא אפשר לומר כן ,מה גם שאפשר

לרקוד בשמחת עצמו ובני ביתו ,תו אין

שמה שאמרו בגמרא הלל הזקן להודיענו

בזה שום חשש כשעושה כן לצורך מצוה

באיזה הלל מדובר ]שכן היה עוד הלל

לשם אחרים .גם האי דאמרינן בגמרא

בשו"ת

בסוכה )דף נא ע"א( ,שחסידים ואנשי מעשה

תשב"ץ חלק א סימן קלו[ ,אך מה שהוסיף

היו

השואבה

mixcpa `zi`c i`d` ,(my) zvaewn dhiya e`aed
).ohw lv` lecb elit` mileg xewiac (a"r hl sc
itl dpi`e owf dxez dxht dca` zayd iab `lde
mileg xewia ip`yc ipyne ,aiig `kd i`n`e eceak

.mdxa` xwiay `ed jexa yecwda epivnc oeik
zevn x`y diabl mby zrcl z`xd dz` .k"r
mixcp inlya r"re .dl opitli exagl mc` oac
).(`ipz d"c my

בתקופה

מאוחרת

יותר,

עיין

כותיה.

מרקדים

וכ"כ

בשמחת

בספר

בית

אך טוב

לישראל

סימן כב

ריז

באבוקות של אור שבידיהן ,וזורקין אותן

וכ"כ הרב נשמת אדם )חלק א כלל ג( משמו,

כלפי מעלה ומקבלין אותן ,ויש בקיאין

וכמה פעמים כתב לי הגאון בית מאיר

לעשות כן בארבע או בשמונה אבוקות,

דיותר יש ללמוד מסתימתן של ראשונים

)רש"י שם בעמוד ב ד"ה

מפירושן של אחרונים .ע"כ .וכן מבואר

וזורק זו ומקבל זו

באבוקות( ,ולכאורה יש בזה פחיתות כבוד.

בשו"ת תורת חיים זוננפלד )סימן מט(,

ולדברי הרב פרי יצחק ניחא .ודו"ק .וע"ע

והובאו דבריו בהנהגות ופסקים להגרי"ח

בים של שלמה בכתובות )פרק ב אות ב(,

זוננפלד זצ"ל )ביאורים הלכות לולב אות ג(,

ובשל"ה בסוכה )פרק נר מצוה אות לא(.

ללמוד

ובמ"ש בשו"ת אך טוב לישראל

דבמצוה

הנוהגת

ראוי

תדיר

)חלק א

מסתימתן של ראשונים ]ושם עלה לדון

סימן כה ענף ב אות ד( ]גם מ"ש לעיל מיניה

בשיעור הגבהת הלולב ,והחשיבו כמצוה

שהקשה בספר נופת צופים היאך רכבו

הנוהגת תדיר ,ואם כן כל שכן בנידון דידן,

התנאים והאמוראים על החמור דהוה בזיון

דמצות השבת אבידה שהיא תדירה יותר

כבוד תורתם בזה ,ולדברי הרב פרי יצחק

דשייכת בכל השנה[ .ושנה דבריו בכמה

ניחא .ודו"ק[.

דוכתין ]עיין בסימן סז .ובסימן קיט כתב,

ט( ולאחר הודיע אלקים אותנו כל זאת,
שורת הדעת נוטה ,דהיכא שהבעלים
הוא זקן ואינה לפי כבודו לא יכול לומר
לאחר שיפרוק או יטען לבד ,וכמ"ש לבאר
הרב פרי יצחק ,וכ"כ הגאון ר' דוד
פוברסקי זצ"ל בשיעורי ר' דוד בבבא
מציעא )דף לב עמוד א אות תלט( ע"ש ,וכ"נ
מסתימת הראשונים שסתמו ולא חילקו
בהאי דינא ,וכתבו בסתמא לדין היכא
שהבעלים זקן או חולה ,ואדרבא פירשו
דאיירי בתשושי כח .והלא ידעת אם לא
שמעת מ"ש בשו"ת בית מאיר

)סימן כא(

בתשובה לבעל הנתיבות ,אין דעתי נוחה
לחדש דינים ,וכאשר כתבתי כמה פעמים
בספרי שנח לי ללמוד הרבה מסתימתן של
ראשונים .ושנה דבריו )סימן תמג( ועוד.

וכבר ידוע דמסתימתן של ראשונים אנו
למדים הרבה[.
המורם מכל האמור :היכא שהבעלים הוא
זקן ואינו לפי כבודו לפרוק
ולטעון משאו ,אין יכול לומר ולחייב אחר
שאינו זקן שיפרוק ויטעון לבדו ,כיון
שבממונו של אדם אין לחוש לדין זקן
ואינה לפי כבודו .ומ"מ גם בממונו כתב
בים של שלמה בכתובות

)פרק ב אות ב(

דיזהר מי שהוא ראש לציבור איך ומה
יתנהג ,שלא יתבזה בעיניהם ,ודבריו לא
יהיו נשמעים ,ויצא שכרו בהפסדו ,והבא
לטהר מן השמים מסייעין ליה .עכ"ד.
והנלע"ד כתבתי .וצי"מ וימ"ן .אמן.
סימתי בס"ד עש"ק פרשת צו תשע"ט.
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בדין אומן קונה בשבח כלי  -באוכלין

עיסת ישראל שנילושה ביד גוי אי חייבת בחלה  /אומן שעושה בחינם אי קונה בשבח
כלי  /גוי המתקן כלי אם חייב טבילה  /שכיר יום אי קונה בשבח כלי  /מה קונה
האומן בהשבחת הכלי  /ביאור במעשה אליהו הנביא והאשה הצרפית  /ספק בחיוב
הפרשת חלה אם מברך על ההפרשה  /ספק במצוה אי אמרינן סב"ל  /הטעם ששכר
פיטום הקטורת צריך להיות מתרומה חדשה  /בהמת ישראל שנתן לגוי לפטמה ונולד
בכור מה דינו  /אם פיטום הבהמה נחשב כשבח בכלי  /גזל פרה ונתעברה אצלו /
גנב כחושה והשמינה  /הנותן סם בפני בהמת חבירו  /נידונים שונים שהביאו הפוסקים
בדין אומן קונה באוכלים

שאלה

עמדתי ואתבונן בהאי דינא דאומן קונה בשבח כלי

)עיין בגמרא בב"ק דף צט

ע"ב ,ובטוש"ע חו"מ סימן שו סעיף ב ,ובש"ך שם ס"ק ג דכתב דהוי ספיקא דדינא( ,אי
אמרינן כן גם במידי דאכילה? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( כתב מרן השו"ע
דעיסת ישראל חייבת ]בחלה[ אפילו

ליקוטי תשובות והערות חלק א בענין חיוב חלה

דעת

בעיסת ישראל שנתגלגלה ע"י נכרי ,ובדפוסים

קדושים )יו"ד סימן של סעיף א( כתב ע"ז,

החדשים הוא בח"ג סימן קנז עמוד קצב( ,דאיך

ושל ישראל חייבת אפילו לשה לו גוי,

אפשר לומר כן ,הא מתני' מפורשת היא

אומן קונה בשבח כלי כן הוא גם בשבח

בחלה )פ"ג מ"ה( נכרי שנתן לישראל לעשות

מאכל ולישה שינוי שאינו חוזר לברייתו,

לו עיסה פטורה מן החלה ,וא"כ אי נימא

ואף שהגוי לא קנה הקמח בכסף ובמשיכה

דאומן קונה בשבח עיסה אמאי פטורה מן

פטור ,מ"מ פטור מחלה כי שינוי קונה

החלה ,תהיה נחשבת כעיסת ישראל ,הרי

בכך ודאי .עכ"ד.

שאין האומן קונה בשבח העיסה ,וממילא

ודבריו צ"ע ,דהלא השו"ע פסק דעיסת
ישראל חייבת אפילו לשה לו

ה"ה להיפך אם העיסה היא של ישראל
והנכרי לשה חייבת בחלה ,ולא אמרינן

עובד כוכבים ,ומשמע דלא שמיע ליה

אומן קונה שיהיה נחשב כעיסת נכרי .וכן

כלומר לא ס"ל דהגוי האומן קונה בשבח

מבואר להדיא בשו"ע

)יו"ד סימן של סעיף א(

לשה

לו

עובד

כוכבים.

ובספר

להשיג ע"ד בשו"ת דובב מישרים

)חלק ד

)יו"ד סימן של סעיף א(

אמרינן

דמהאי טעמא של ישראל חייבת אפילו

באוכלים דאומן קונה בשבח כלי .וכן כתב

לשה עכו"ם ,ומבואר בש"ך )שם ס"ק ב( דלא

העיסה.

ואדרבא

מוכח

דלא

אך טוב

סימן כג

לישראל

ריט

אזלינן בתר המגלגל לא לחיוב ולא לפטור

גם על מה שכתב דיש לומר דאיירי בשכיר
יום ,יש להעיר דגם זה שנוי במחלוקת,

גלגול .עכ"ד.

דהב"ח )ריש סימן שו( נקט בפשטות דשכיר

וראיתי להרה"ג ר' פייבל הלוי אב"ד
בראדשין בחיבורו גדולי הקדש

יום אינו קונה בשבח כלי ,וכן מבואר

רק על מי שהיתה העיסה שלו בשעת

על הדעת קדושים )שם ס"ק א( שעמד ע"ז
וכתב ,וממ"ש כאן בטוש"ע אפילו לשה לו
גוי חייבת לא קשיא ,כי יש לומר דמיירי
שהגוי לש בחינם או שאין השכר שו"פ או
בגוי שכיר יום דלא שייך אומן קונה בשבח
כלי .עכ"ד.
ויש להעיר טובא על כל דבריו ,דמלבד
דהוא דוחק לבאר כל דברי השו"ע
בכה"ג

]ובלא"ה

יש

לומר

בפשיטות

דהשו"ע לשיטתו דאין אומן קונה בשבח
כלי ,ולכך לא חשש להזכיר דין זה ,ולפי זה
אנו גם כן אין לנו לחשוש לזה ,וכן העיר שם
בגדולי הקדש עצמו וכתב ,דכל מה שכתב

במהרש"א בקידושין )דף מח ע"א בד"ה דכ"ע(,
וכן דעת הפילפולא חריפתא
יד אות ו( ,והקרבן נתנאל

)ב"ק פ"ט סימן

)בקידושין פ"ב סימן

יא אות ט( .אך לעומתם הרה"ג רבי אפרים
הכהן מוילנא בספרו שער אפרים

)סימן קלה(

כתב ,שדבר זה אינו מוכרח ואפשר לתלות
הדבר במחלוקת רבוותא ע"ש דבריו .וכן
נראה מדברי הרב קצוה"ח

)סימן שו ס"ק ג(

שנקט מתחילה בפשטות דאף שכיר יום
קונה בשבח כלי .ע"ש .וע"ע בספר אבן
ישפה להגר"ש טאובר שליט"א

)סימן כז(

שקבצם כעמיר גרנה.
ב( והנה בעיקר האי דינא יש לפלפל בזה,
דבשו"ת מוהר"ש הלוי )חחו"מ סימן ד(

הדעת קדושים יהיה בו נפק"מ לעניין ברכה,

חקר בהא דאומן קונה בשבח כלי אם אינו

ומסתימות דברי הדע"ק נראה שרצה לפטור

אלא בשבחו הוא דקונה אבל לא בגוף

לגמרי ע"ש .וצ"ע[ ,הלא בכל פרט בדבריו

הכלי ,או נימא דע"י השבח זוכה בגוף

איכא פלוגתא דרבוותא ,דבמ"ש דאיירי

הכלי להיות כשלו כיון שנתהפך חומר

בחינם ובכה"ג ל"א דאומן קונה בשבח כלי,

הכלי אל הצורה אשר נתן ולכן קונה בגוף

נחלקו בזה קדמאי ,דדעת הקצות החושן

הכלי ,והעלה דקונה בגוף הכלי .והרב

)סימן שו ס"ק ד( דאומן שעושה בחינם לכו"ע

קצות החושן )סימן שו ס"ק ד( השיג ע"ד

אינו קונה בשבח כלי ,והנתיבות

)שם ס"ק ד(

וכתב ,דמדברי התרומת הדשן

)סימן שט(

ס"ל דגם בעשה בחינם אמרינן ביה דאומן

מבואר להדיא ,דאומן אינו קונה אלא

)דף כ

בשבח ולא בגוף הכלי ע"ש דבריו .ולכל

ע"א ד"ה והנראה( .והגאון רעק"א בגליון

הדיברות הא בודאי שלא מסתלק הבעלים

השו"ע )סימן שו( הסתפק בזה .ע"ש .וע"ע

מעצם החפץ על ידי מה שהאומן השביח,

בשו"ת כנף רננה )חיו"ד סימן מח( ,הו"ד בדרכי

ואפילו אם קונה האומן ממש בגוף הכלי

תשובה )יו"ד סימן קכ הלכות טבילת כלים ס"ק פג(,

הוי כשותף עם הבעלים .ומהשתא יש

דבאומן גוי המתקן כלי ,אם עושה בחינם

לתמוה ע"ד הגאון דעת קדושים דפטר

ל"א דאומן קונה בשבח כלי וא"צ טבילה.

עיסת ישראל שנתגלגלה ע"י אומן נכרי

קונה בשבח כלי .וכ"ד הפנ"י בגיטין

אך טוב

רכ

סימן כג

מהפרשה ,דהא היכא שיש לישראל שיעור
בעיסה זו ,מבואר בשו"ע

לישראל

להפריש חלה ואוכלה בעצמו

)עיין בקידושין

)יו"ד סימן של סעיף

דף מו ע"ב כהן מיצת ציית ובפירש"י שם ,וע"ע

ג( שחייב להפריש ,וא"כ אף אי נימא

במ"ש הריטב"א שם .ואכמ"ל( ,ואפשר דלא

דאומן קונה יש לדון עיסה זו כעיסת

ניח"ל לתרץ כן לפי שאמר "עשי לי משם

השותפים שכשיש בחלק הישראל כשיעור

עוגה קטנה" )מלכים א ,יז ,יג( ,דמשמע דלית

חייב בהפרשתה.

בחלקו שיעור חלה .ובלאו הכי יש להעיר

]ובדרך זו יש ליישב נמי מה שכתב מרן
הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל
בשו"ת יביע אומר

)ח"א חיו"ד סימן י אות א

בהערה( לתמוה על רבינו בחיי

)פרשת פינחס

דהלא האשה אמרה לו שיש לה רק "כמלא
כף קמח בכד" )שם פסוק יב( ובתרגום יונתן
תרגם מלא כף ידא ,ובלאו הכי הא ליכא
שיעור חלה .וצ"ע[.

פרק כה פסוק יא( שהביא דברי הגמרא בב"מ

ג( ולדינא ,כשלש אומן גוי את עיסת
הישראל ,אע"פ שצריך להפריש ממנו

לאליהו דקאי בבית קברות של עכו"ם,

חלה ,כתב הרב גדולי הקודש הנ"ל ,דאף

א"ל ולאו כהן מר ,א"ל קברי עכו"ם אין

דהפוסקים לא הזכירו זה הספק דאומן

מטמאין באהל ,וכתב ע"ז ,לפיכך מצינו

קונה בשבח כלי ,מ"מ יש לחוש שלא

שאליהו נשתטח על בן הצרפית המת לפי

לברך אהפרשה מעיסת ישראל שלשה גוי,

שהיה בן נכרית .ע"כ .ויש לתמוה על

דאף דבב"י ובשו"ע הנ"ל הביא מהפוסקים

תירוץ זה ,שהרי אמרו במדרש הובא

דמירוח וגלגול גוי אינו פוטר ולא הביא

בתוס' בב"מ )דף קיד ע"ב סוד"ה מהו שיסדרו(,

חולקים ,באמת הרבה פוסקים חלוקים ע"ז

דהא דא"ל אליהו לאלמנה עשי לי עוגה

וס"ל דמירוח הגוי וה"ה גלגולו פוטר,

תעשי

וכ"ד המהרי"ט אלגאזי בהלכות בכורות

באחרונה ,לפי שכהן היה והיה רוצה

)אות נא ס"ק א ד"ה והנה כי כן( ,וכתב שסברת

ליטול חלה] .א.ה .וכיו"ב כתב התוספות

הרמב"ם והסמ"ג ותשובת ר"ב אשכנזי

הרא"ש ביבמות דף סא ע"א ד"ה ממגע.

)סימן א( לפטור ,ושכ"כ השו"ע עצמו

ע"ש[ .והא תנן )בפ"ג דחלה מ"ו( שעיסת

שלא סעיף ז( ,והקשה סתירה בדברי השו"ע.

)דף קיד ע"ב( רבה בר אבוה אשכחיה

קטנה

בראשונה

ולך

ולבנך

הגוי פטורה מן החלה .וע"ע בחולין

)סימן

)דף

ובספר תניא רבתא המיוחס לרבי יחיאל בן

)דל"א

הרא"ש )סימן מ( ,נמי פוטר עיסה שלשה

)מצוה קכו(

גוי .עכ"ד .ויש להוסיף שכן דעת הרב

שעמד בזה ,ותירץ שהיא נתגיירה ובנה

שיבולי הלקט )סימן ריב( ,ודעת הרב השואל

עכ"ד.

שהובא בשו"ת הרשב"א )ח"ה סימן נו(,

קלד ע"א( .ושו"ר בס' לשון ערומים
ע"ב( שהביא בשם הנחלת בנימין
נשאר

בגיותו.

ע"ש.

וצ"ע.

ובפשטות יש לומר דביקש שתקנה לו חלק

ודעת רבנו אפרים הובא בראבי"ה

מהקמח ,דבכה"ג הוה כעיסת השותפים,

קסה( .אתה הראת לדעת שרבים ושלמים

והיה שם שיעור כדי חלה בחלקו של

סבירא ליה כן ,ומעתה לא יהיה אלא ספק

אליהו .ואע"פ שהוא כהן ,מ"מ צריך

הא קיי"ל ספק ברכות להקל.

)סימן

אך טוב

סימן כג

לישראל

רכא

ואולם ידוע מ"ש הרדב"ז בתשובה
רכט( ,דכשיש מחלוקת בעשיית

הירושלמי בשקלים )פרק ד הלכה ג( .וז"ל

המצוה ולא בברכה יש לברך .והגם

הירושלמי ,אותן המעות שחיללו עליהם

שנחלקו הפוסקים אי פסקינן כהרדב"ז

את מותר הקטרת מה יעשה בהן? רבי

בזה ,קבצם כעמיר גורנה הגאון הראש"ל

אומר ,אומר אני ינתנו לבית גרמו ולבית

הגרי"צ יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף

אבטינס שהיו בקיאין בפיטום הקטורת

)אוצר דינים לאשה פרק ג הלכות חלה עמוד תשא

ובמעשה לחם הפנים .א"ר שמואל בר רב

מהדורת שנת תשס"ה( ע"ש כל דבריו ,שגם

יצחק ,והן שיהו חייבין להן מעות משעה

דעת מרן השו"ע לא ס"ל כוותיה ,ומ"מ

ראשונה .ופירש הפני משה ,אותן המעות,

כבר כתב מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל

שנעשו הקדש מה יעשו בהן? ינתנו לבית

)ח"ה חיו"ד סימו כו אות ז,

גרמו וכו' ,בשכרן .והן שיהיו חייבין וכו',

ובח"ז חאו"ח סימן ז אות ד( ,דכשפסק מרן

ודוקא שהיו חייבין להן מעות שעה

השו"ע להכשיר המצוה ,בכה"ג שפיר

ראשונה ,כלומר שכבר היו חייבין להן

סמכינן אכללא דהרדב"ז ,דאתכא דמרן

מקודם בשביל שכרן מההקדש ,שנמצא זה

סמכינן וברוכי מברכינן .ובייחוד היכא

כחוזר להקדש ,שבתחלה הוא שההקדש

שבא לקיים את המצוה ואפשר שיש עליו

חייב בשכר האומנין ולכך הופרש מתחלה,

גם חזקת חיוב לקיים את המצוה ועדיין

ועכשיו ג"כ לשכר האומנין הן באין .ע"כ.

לא קיימה ,דיש סברא נוספת לצרף דברי

ומהשתא י"ל ,דאם אותם האומנים קנו

)סימן

בשו"ת יבי"א

הרדב"ז ,וכמבואר בשו"ת יבי"א

דהא מקור דברי התוספות הם מדברי

)ח"ט

בקטורת ויש להם חלק בקטורת כאומן

במילואים שבסוף הספר סימן מז( .וגם בנד"ד

הקונה בשבח כלי ,כיצד השתמשו בקטורת

הלא בא להפריש ,ומחוייב לקיים הפרשה

לצורכי המקדש הא יש להם שייכות בזה,

זו .וביחוד דס"ת גבן הוא מרן השו"ע

והקטורת לא יכולה לבא מנדבת יחיד

שפסק לחייבו בכה"ג בהפרשה ,דנראה

כמבואר בספרא

)ויקרא  -דבורא דחובה פרשה

שיפריש בברכה.

ג( ,קטרת שתהא משל צבור .וכן כתב

ד( והנה בשו"ת אמרי יושר
הביא כדמות ראיה לזה דאומן קונה

החזקוני )שמות פרק ל פסוק ט( "קטרת זרה"
 -כל קטורת שאינה באה משל צבור ,אפילו

בשבח כלי גם בדבר שאינו כלי ממה

היא באה משל כהן היא נקראת קטרת זרה,

)דף י ע"ב ד"ה

כשם שעשו נדב ואביהו שלקחו איש

מפרישין שכר( ,דשכר פיטום הקטורת צריך

מחתתו ולכך נענשו .עכ"ד .הא קמן שאין

נמי להיות מתרומה חדשה .ולכאורה אינו

הם יכולים ליטול חלק בקטורת .ואם נאמר

מובן ,הא פריעת חוב היא ,ומאי נ"מ במה

שהיו נותנים במתנה להקדש את חלקם,

יפרעו ,וע"כ מוכח דסברי דיש קנין לאומן

אמאי קאמר דיש להם חוב .ועוד הא איכא

בקטורת ע"י שבח אומן שפיטם הקטורת,

למיחש דכל היכא דלא יהבינן ליה אגרא

ומשום הכי צריך להיות מתרומה חדשה

שמא לא ימסרם יפה יפה ,עיין ב"מ

)ח"ב סימן קפא(

שכתבו התוס' בשבועות

דהוי כקונה קטורת .עכ"ד .ואבא אעיר'ה,

ע"א( ועוד.

)דף קיח

רכב
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וראיתי להרב קרן אורה במעילה
ע"א ד"ה תוס'( שכתב לבאר בדעת

והוי כשאר בע"ח .וגם בלעדי זה אפשר

התוס' שם )ד"ה בונין( דס"ל דצורך קרבן

דלא שייך אומן קונה רק בכלי ולא בבהמה

כקרבן ,ולהכי משלמים למפטמי הקטורת

ואוכל .ע"ש עוד דבריו.

)דף יד

מתרומת הלשכה ולא יכול המקדיש מעות
להקדש לשלם להם .ע"ש .ולפי"ד ניחא
מ"ש התוס' שישלמו מתרומת חדשה
למפטמי הקטורת ,דהגם דהווה כתשלום
חוב בעלמא ,מ"מ צורך קרבן כקרבן ,והוא
דין שהתחדש בדיני הקורבנות ,ולא קרב זה
אל דין דאומן קונה בשבח כלי .ויל"ע.
ה( ולך נא ראה למ"ש האמרי יושר
אודות בהמת ישראל שנתן לגוי
)שם(

לפטמה וישלם לו ובתוך כך ילדה זכר ,אי
מחוייב בבכורה .והרב השואל ]הוא הגאון
רבי חיים ענגיל אב"ד ראדאמישלא[ יצא
לדון אם תהיה פטורה מצד דאומן קונה
בשבח כלי ,והוי בהמת השותפות עם
הנכרי דפטורה מבכורה .והעיר האמרי
יושר ע"ד ,דמהרא"י בתרומת הדשן
קכט( וכן מפסק הרמ"א

)סימן

)יו"ד סו"ס שכ(

שפסק כותיה אודות עכו"ם בעל חוב
שקיבל בהמה מישראל לגדלה והיה חפץ
בולדות ,אע"פ שיד ישראל תקיפה לפרוע
לו ממון מ"מ פטורה מבכורה ,הואיל

אינו עושה כלום רק נותן לפניה מזונות,

ולכאורה יד הדוחה נטויה ,דסו"ס עושה
מעשה

שעל

ידו

מתפטמת

הפרה ,ואפילו שהפרה אוכלת מעצמה ,הא
ללא מה שהיה מביא לה מזונה ערב ובוקר
וצהריים לא היתה מתפטמת ,ושפיר חשיב
כמעשה .תדע דהא אמרינן בגמרא בב"ק
)דף צג ע"א( במתניתין דגזל פרה ונתעברה
אצלו וילדה משלם כשעת הגזילה ומטעם
דקנינהו

בשינוי,

]ואפילו

לא

ילדה

וכדמסקינן בגמרא דף צה ע"ב וע"ע
ברמב"ם הלכות גזו"א פ"ב ה"ו ,ושו"ע
חו"מ שסב סעיף ב וסעיף ז[ ,הרי שאפילו
כשלא עשה מעשה בידים בגוף הפרה
נחשב כשינוי הקונה .ויש לדון מיניה נמי
לעניין אומן .וכן דימה והשווה הדעת
קדשים )שם( דיני אומן לדיני גזלן בנידונו
כשהגוי לש עיסת ישראל ,ומייתי ראיה
דהוי שינוי הקונה ממה שאמרו בגמרא
בב"ק )דף צד ע"א( גבי גזלן טחנה לשאה
ואפאה .ע"ש.

והעכו"ם לא רוצה לטפל בה רק בחלק

ואולם בהאי דינא דגנב בהמה והשמינה
כתב בשו"ע )חו"מ סימן שנד סעיף ד(,

שהתנה הגוי שיש לו חלק בוולדות ,הא

גנב כחושה והשמינה או שמינה והכחישה,

לאו הכי אין לו חלק אע"פ שפיטמה והווה

משלם כשעת גניבה .וכתב הרמ"א בהגה,

בכור גמור ,ואמאי הא י"ל דאומן קונה

והא דגנב כחושה והשמינה משלם כשעת

בשבח כלי ,וע"כ דלא ס"ל כן .ושוב כתב

הגניבה ,דוקא שהוציא עליה הוצאות ,אבל

דאין להביא ראיה מדברי הרמ"א ,דנראה

נתפטמה ממילא הוי כאילו הוקרה ,ואם

דלא שייך אומן קונה רק בעושה איזה

שחטה משלם כשעת העמדה בדין .עכ"ל.

מעשה בגוף הדבר אבל הכא שמפטמה

והנה הטעם שמשלם כשפטימה כשעת

הוולדות .עכ"ד .הא קמן שפטר רק משום
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רכג

הגזילה מבואר בגמרא בב"ק )דף סה ע"א(,

מה שהביא לפניה את סם המות למעשה

דהוא משום דא"ל אנא פטימנא ואת

ידיו .ודון מינה נמי לגבי פיטום דלא חשיב

שקלת .ולכאורה אי פיטום הבהמה הווה

מה שהושיט לה כמעשה ידיו שקונה

כאומן בקונה בשבח כלי אמאי לא אמרינן

האומן בשבחו .ויל"ע .שוב ראיתי להגאון

דמשום האי סברא יכול לחייבו .וע"כ דאין

מהרש"ם מברז'אן )חלק ג סימן יב( שדן ג"כ

בפיטום משום אומן קונה בשבח כלי .ויש

במוסר בהמה לנכרי לפטמה והמליטה

)פ"ט סימן ג(

בכור מה דינו ,וצידד להקל בנידונו ולהטיל

פטומה

מום בבכור ע"י נכרי .וצירף לס"ס האי

והכחישה הווה שינוי החוזר ולא הוה

סברא דאומן קונה בשבח כלי בבהמה.

שינוי ,משא"כ בהמה שנתעברה .ע"ש

ע"ש דבריו .ולדינא בשו"ת מנחת יצחק

לדחות .שו"ר להרא"ש בב"ק
שכתב

להדיא

דבגנב

בהמה

בדבריו ובדברי הפלפולא חריפתא

)שם אות

ו( .ויש להאריך ,ולקצר אני צריך.
והנה הרמ"א ביו"ד שם מסיים וכותב
בשם מהר"י ווייל )סימן קעד( דעובד

)ח"ב סימן לח( ,העלה להחמיר בזה .ע"ש.
ז( ובינותי בספרים וראיתי דכמה מגדולי
האחרונים הווה פשיטא ליה דאמרינן
גם באוכלים דאומן קונה בשבח כלי,

כוכבים שקבל בהמות ישראל לטפל בה,

ואקבצם ואעמידם על עומדם בעזרת השם

ואין לו חלק בה רק קבל עליו אחריות

ובישועתו .וזה יצא ראשונה מ"ש הגאון

שלה ,חייבת בבכורה .ע"כ .ולכאורה אי

רבי שלמה דרימר בעל הישרש יעקב

אומן קונה בשבח כלי גם בבהמה ,הא

בשו"ת בית שלמה )חלק או"ח סימן עח( ,גבי

משביחה ,ואמאי חייבת בבכורה .ואין

יי"ש בפסח שהובא על ידי עגלון ישראל

לומר דאיירי שלא השביחה ,דכוליה האי

אם נאסר ,כיון שאומן קונה בשבח כלי

הו"ל לפרושי .ולסברת האמרי יושר דס"ל

והוא השביחו במה שהביאו למקום שנמכר

דאין בפיטומה מעשה שבח ניחא .וכבר
עמדנו ע"ד.
ו( עוד רגע אדבר בעיקר הסברא שכתב
האמרי יושר דכשאוכלת מעצמה לא
חשיב כמעשה ,דבאתי בזה בשיג ושיח עם
הגאון הגדול הדיין המצוין רבי משה פיקל
שליט"א ,והביא ראיה לזה מ"ש בגמרא
בב"ק )דף מז ע"ב( דהנותן סם המות לפני

ביוקר .ע"ש דבריו .וע"ע במ"ש לעיל
מיניה )או"ח סימן סו(.
ואשר ע"י השנ'י הגאון רבי יוסף שאול
נתנזון בשו"ת שואל ומשיב )מהדורה
קמא ח"ב סימנים סט  -ע(,

שגם דן לגבי

עשיית יי"ש ע"י נוכרים בשבת כשמקנה
להם את הכל מערב שבת ,וזכר ש'ר מעניין
דאומן קונה בשבח כלי בזה .ע"ש דבריו.

בגמרא

והחוט המשולש הוא הנידון שדן בשו"ת
אמרי יושר הנ"ל ,שדן אודות

דאיירי אפילו בסם המות דעבידא דאכלה,

בהמת ישראל שנתן לגוי לפטמה וישלם לו

פטור .עיין בפרש"י .הא קמן דלא מייחסים

ובתוך כך ילדה זכר ,אי מחוייב בבכורה.

בהמת

חבירו

פטור.

ואוקימנן

ואבע"א סם המות נמי באפרזתא .והיינו

רכד
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והרב השואל ]הגאון רבי חיים ענגיל אב"ד

לומר( ,דהטעם שפת של ישראל שאפאה

ראדאמישלא[ יצא לדון אם תהיה פטורה

עכו"ם נאסרת ,כיון שאומן קונה בשבח

מצד דאומן קונה בשבח כלי ,וכן הביא

כלי ,והוה כפת שלו .ע"ש דבריו .וציינו

סברא שכזו בנידון זה בשו"ת מהרש"ם

בספר שפת שלמה לרבי שלמה זלמן

מברז'אן )ח"ג סימן יב( ,וע"ע במ"ש ע"ז

אונסדרפר נר"ו )סימן ט( .ולכל הדיברות

)ח"ב

חזינן דפשיטא ליה שיש גם באוכלים לדין

הגר"י וייס זצ"ל בשו"ת מנחת יצחק

סימן לח( .גם מדברי הגר"ש קלוגר בטוטו"ד

דאומן קונה .גם בשו"ת מהר"י שטייף

תליתאי )חיו"ד סימן י( נראה מסתמות לשונו

רכב( דן אודות קטן אי יכול לאגוד את

שגם בבהמה שייך ד"ז .ע"ש .ועי' חידושי

הלולב של הגדול ,דאי אומן קנה בשבח

הרי"ם עמ"ס ב"ק )דף סה ע"א( ,ובשו"ת

כלי ,תו לא יכול להקנות ,ע"ש דבריו .וכן

דברי מלכיאל )חלק ג סימן קסו( דן בדין

כתב להדיא בשו"ת משנת רבי עקיבא

דאומן קונה בשבח כלי לגבי החופר בור

להגאון רבי עקיבא פורוש זצ"ל )סימן ד(,

ברה"ר .ואכמ"ל .וכיוצ"ב כתב בשו"ת בית

דגם באוכלין אומרים לדין דאומן קונה

יצחק שמלקיס )חיו"ד ח"ב סימן נג אות ג( לגבי

בשבח כלי ,והביא ראיה ממ"ש בגמרא

שוחט שאסר שחיטתו על אנשי העיר ,שלא

בב"ק )דף צט ע"ב( ,המוליך חיטים לטחון.

יכול לאסור שחיטתו על אחרים ,דאין יכול

וי"ל על ראיה זו .ושם יצא לדון אודות

לאסור פירות חבירו על חבירו ,ולא שייך

פירות שביעית .ע"ש.

לחוש לאסור לשיטת הסוברים אומן קונה

המורם מכל האמור :שדין אומן קונה
בשבח כלי שייך בין בכלים בין

בשבח כלי ,דבאמת גוף השחיטה הוא
קלקול וכו' ע"ש דבריו] .וקדמו בנידונו
בשו"ת בני יעקב להגאון רבי יעקב ששון
מקושטא סימן ו .וע"ע במ"ש בדף ר
סוע"א[ .וכן מתבאר ממ"ש בשו"ת לבוש
מרדכי אפשטיין

)חיו"ד סימן כא ד"ה והנה יש

)סימן

באוכלים .וכאמור.
פירות הנושרים :עיסת ישראל שלשה גוי,
יש להפריש חלה עם ברכה.
והנלע"ד כתבתי.

אך טוב
ג' תמוז תשפ"א

לישראל

סימן כד

רכה

סימן כד
תוקף מכירה ללא טאבו כיום

מקור הדין דדינא דמלכותא דינא  /כשהוא נגד דין תורה  /בדבר שאין
בו ממש ובדבר שלב"ל אם מועיל בדד"מ  /אם דד"מ הוא מדאוריתא /
דברי קבלה כד"ת  /ספק דברי קבלה אי אזלינן לחומרא  /הלשון 'דין גמור
בראשונים ובפוסקים'  -אם מורה שהוא מדין תורה  /דעת האחרונים
במכירה ללא טאבו  /הטעמים שלא מהני קניין ללא דד"מ  /אם בימינו
המלכות מקפדת במכירה ללא טאבו  /בירור דעת החזו"א בתוקף מכירה
ללא טאבו  /חוו"ד מקצועית מ  16 -עו"ד העוסקים בתחום  /חיזוק היתר
מכירה בשביעית  /תוכחה מגולה לפוערים פיהם נגד המתירים  /קנין
בבהמה לגוי כשלא מועיל בדד"מ אם פוטר בבכורה  /אם צריך ששטר מכירת החמץ
יהיה כתוב בשפת המדינה

שאלה

עמדתי ואתבונן אם מועילה מכירת קרקעות על פי דין תורה ,כשהמוכר
לא מקיים את המכירה על פי החוק ,כגון בהעברת בעלות ע"י רישום
בטאבו וכדומה .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

תשובה

א( איתא בבבא בתרא )דף נד ע"ב( בסוגית

המחזיק בו זכה בקרקע ,מ"מ כיון דבדינא

הקונה מן הגוי קרקע במעות ,אמר

דמלכותא אינו קונה אלא מי שבידו שטר,

שמואל דינא דמלכותא דינא ,ומלכא אמר

אזלינן בתר דינא דמלכותא .וכן פסק

לא ליקני ארעא אלא באיגרתא .וכן פסק

בשו"ע )חו"מ סימן קצד סעיף ב( בעניין זה.

הרי"ף )שם דף כט ע"א מדפי הרי"ף( ,וכ"כ

ושנה דין זה דדינא דמלכותא דדינא כמה

הרא"ש שם )פ"ג סימן סה( .וכ"פ הרמב"ם

פעמים בשו"ע

)עיין שו"ע חו"מ סימן שסט

)הלכות זכיה ומתנה פרק א הלכה יד  -טו( דבנכסי

סעיפים ב ,ז ,ח ,ט ועוד(.

הגוי שאין קונה ומקנה אלא בשטר ,אם נתן

ב( והנה הרמ"א
כתב ,יש אומרים דלא אמרינן דינא

אחר והחזיק קנה האחרון ,בד"א במקום

דמלכותא

ומכסים

שאין משפט ידוע למלך ,אבל אם דין אותו

התלויים בקרקע ,כי המלך גוזר שלא ידורו

המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי

בארצו כי אם בדרך זה ,אבל בשאר דברים

שכתוב בשטר או הנותן דמים וכיוצא

לא .ויש חולקין וסבירא להו דאמרינן בכל

בדברים אלו עושים כפי משפט המלך.

דבר דינא דמלכותא דינא ,ולכן המלוה על

עכ"ד .הרי מבואר ,דאע"ג דמדין התורה כל

המשכון יכול למכרו אחר שנה הואיל וכן

ישראל ממון וקודם שהחזיק בא ישראל

)חו"מ סימן שסט סעיף ח(

דינא

אלא

במסים

אך טוב

רכו
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סימן כד

דינא דמלכותא ,וכן הוא עיקר וכמו

הראשון אדין גוים סמך .וכן מ"ש בגמרא

שנתבאר לעיל )סימן שנו סעיף ז( עכ"ד .ושם

בגיטין )דף י ע"ב( ונתבאר בשו"ע

)חו"מ סימן שנו סעיף ז( פסק הרמ"א ,דנהיגי

סימן סח סעיף א( דשטרי מתנות העולים

עכשיו להחזיר כל גניבה אפילו לאחר

בערכאות של גוים כשרים ,היינו נמי

יאוש ושינוי רשות מכח דינא דמלכותא.

דכיון שהשטר עשוי בערכאותיהם אדינא

ע"כ .הרי דנקט לדינא דאמרינן דינא

דמלכותא סמך .ע"כ .ועיין עוד בש"ך

דמלכותא דינא אף להוציא ממון אחרים

)חו"מ סימן שנו ס"ק י( .וכדברי הש"ך כתבו

שלא מדין תורה .וכדברי הרמ"א כתב

מהרש"ם

בתשובת מהרש"ל

רבים,

פוסקים

ומהם

הגאון

)חו"מ

)סימן לו ד"ה ועוד מצינו(

מברז'אן בספרו משפט שלום על שו"ע

לענין קנין בדבר שאין בו ממש ,ובדבר

חו"מ )סימן קצה סעיף ב( שהביא את דברי

שלב"ל ,דהגם דמדין תורה לא מהני ,מצד

מהרש"ל בתשובה

דינא

דמלכותא

להורות נתן

דינא

מהני.

)סימן לו ד"ה ועוד מצינו(

ובשו"ת

הנ"ל שכתב ,דבקניין שאין בו ממש

)ח"א סימן ע אות יג והלאה(

בדינא

ובדבשלב"ל

מהני

כן

כשקונה

האריך הרחיב שהעיקר כדעת הרמ"א בזה.

דמלכותא .והעיר ע"ד מדברי הש"ך הנ"ל,

ע"ש .ולפי זה ,כשעושה קניין המועיל

דכיון דמדין תורה לא קונה כיצד יהני

בדין תורה ואין לו תוקף בדינא דמלכותא,

מדינא דמלכותא? ואולם מדין סיטומתא

וכנידון דידן שלא העביר הבעלות בטאבו,

יש לדון אם מהני .ע"ש דבריו .וע"ע

לא קנה.

בשו"ת מהרש"ם )חלק ה סימן קצד( ]והאריך

ג( ואולם הש"ך
האריך להשיג על הרמ"א ,וכתב ,היאך
)חו"מ סימן עג ס"ק לט(

נלמוד מדיני גוים לבטל דין תורה ,ח"ו
לא תהא כזאת בישראל ,ואפילו בעניין
שהוא תקנת בני המדינה אין לדון בדינא
דמלכותא וכמ"ש בתשובת הרשב"א

)ח"ו

סימן רנד( שחלילה שנדון בדין גוים נגד
דין תורתינו .ועוד דמאן מפיס ,דא"כ בכל
דיניהם נימא שהוא לתקנת בני המדינה.
ע"כ .וכתב עוד הש"ך ,דאין להקשות
ממה שאמרו בגמרא ב"ב )דף נד ע"ב( גבי
מלכא אמר לא ליקני אלא באגרתא,
ונתבאר לקמן )סימן קצד סעיף ב( ,ואף על
גב דהתם בדינינו קונה בחזקה ,דשאני
התם כיון דהקרקע היא של גוי אזלינן
בתר

דין

גוים

ואמרינן

נמי

דישראל

לדון בדין סיטומתא בקנינים המועילים
על

הממשלה

פי

בשו"ת

באר

משה

ירושלמסקי )סימן מב( ,ואכמ"ל[ .וכ"כ
בשו"ת מגן שאול קצנלבוגן

)סימן עד(

בדין מכר שט"ח והלוה מביא עדים
שהוא פרוע ,דהגם שעל פי הזאקאן
]החוק[ רשאין ללות על חתימה זו ,כיון
שע"פ ד"ת אין להם שום חשיבות יותר
אסור לגבות מהם וכדעת הש"ך ,דלא
אמרינן דינא דמלכותא דינא נגד ד"ת.
ע"כ.

וכ"נ

בתשובה

חתם

סופר

דעת

הגאון

)חו"מ סימן נח אות ב(.

וכ"כ

בשו"ת הרי בשמים הורוויץ

)חלק ב סימן

רמח ד"ה והנה בנ"ד( .ועוד.
ד( ואולם עיין בתומים
מ"ש להשיג ע"ד הש"ך מדברי המרדכי
)סימן עג ס"ק טו(

אך טוב

סימן כד

לישראל

רכז

בב"ק )סימן קנד( בדין משכון ספרים .גם

שלפי"ד הרמ"א הנ"ל נראה שלא קנה,

הגאון רבינו יצחק בכר דוד בשו"ת דברי

מ"מ המוחזק יכול לומר קים לי כהש"ך

אמת )סימן יב( האריך למעניתו לדחות את

דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא נגד דין

מדברי

תורה ואף היכי שהוא לתקנת הרבים.

הראשונים דמהני דינא דמלכותא דינא הגם

עכ"ד] .ולקמן יבואר דיש לצדד שגם לדעת

שהוא נגד דין תורה .ובשו"ת השיב משה

הרמ"א תועיל הקנייה[.

טיטלבויים )חו"מ סימן צ( העיר על הש"ך

ה( ולקושטא דמילתא יש להעיר דגם לדעת
הש"ך לא קנה ,דהנה בשיטה מקובצת

דברי

הש"ך

הנ"ל,

והוכיח

מג' מקומות בשולחן ערוך :האחד ,מדין
שטר מתנה בערכאות שמפורש בדיננו
שהוא

פסול,

ואעפ"כ

כשרים

מדינא

דמלכותא )חו"מ סימן סח ס"א בהג"ה( .והשני,
מדין אסמכתא דמפורש דלא קנה ,ואעפ"כ

בבבא בתרא )דף נד ע"ב ד"ה ומלכא( כתב משם
רבנו יונה ,דאין לפרש דמ"ש בגמרא ומלכא
אמר לא ליקני ארעא אלא באגרתא ,דכיון
שכך דין המלך אין העכו"ם גומר ומסתלק

קונים שטרותיהם משום דינא דמלכותא

עד שיכתוב לו את השטר ,דאין זה הפירוש

)חו"מ סימן רז סעיף טו בהג"ה והוא בב"י בשם

נכון ,דאם כן למה הוצרך אביי להקשות

הרשב"א( .והשלישי ,מדין המציל מדוב וארי

מזה שאמר שמואל דינא דמלכותא דינא,

וזוטו של ים ,דמפורש בדיננו דהרי אלו

אפילו תימא דדינא דמלכותא לאו דינא הוא,

שלו ,ואעפ"כ אם גזר המלך חייב להחזיר

היה יכול להקשות דמכל מקום העכו"ם אינו

מדינא דמלכותא )חו"מ סימן רנט ס"ז בהג"ה(.

גומר ומסתלק כיון שיודע שאין המלך מניח

)חו"מ סימן לב אות ג(

ללוקח לזכות בשדה בלא שטר ואפילו אין

)שם

דינו דין כדיני ישראל .אלא הכי פירושו ,נהי

אות ז( כתב ,דנמצינו למדין בני"ד לכל

דעכו"ם מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליה,

השיטות אין לנו להשגיח על דין דערכאות

מכל מקום אין המחזיק בו יכול לזכות בו,

שהוא נגד דין התורה ,ואף להרמ"א היינו

כיון דדינא דמלכותא דינא ,ומלכא אמר

דוקא היכא דאיכא עניני תקנת בני המדינה.

ליכא דקני ארעא אלא באגרתא ,ונמצא דעל

עכ"ד .ולכל הדיברות נראה שלדעת הש"ך

כרחך הלוקח שיכתבו לו את השטר הוא

ודעימיה כל שקנה מדין תורה סגי ,ותו לא

לבדו יש לו רשות מן המלך לקנות והוא

יכול לערער על המכירה הגם שלא רשם

יקנה כשיחזיק .עכ"ד .ולפירושו הראשון,

בטאבו .וכן בקודש חזיתי להגאון רבי נתן

הגם שדחאו בפירוש הגמרא ,מ"מ מקום יש

)ח"ח

בראש לומר דכל זמן שאין הקניין על פי

סימן קח( שישב על מדוכה זו ומסיק ,דבדין

החוק לא סמכא דעתיה דאינשי בזה .ולפי

בין ישראל לישראל חבירו לא אזלינן בתר

זה גם לדעת הש"ך כל שלא עשה מעשה

דינא דמלכותא נגד דין תורה ,וכיון דמן

וקנה בדינא דמלכותא ,תו לא סמכא דעתיה

התורה קנה המוחזק מדין כסף וחזקה קנינו

דהקונה לקנות בכהאי גוונא ,שהרי ביד

קיים למרות שלא נרשם בטאבו .והגם

המוכר לבטל המכירה בכל עת על פי דינא

ובשו"ת חלקת יעקב

כתב ליישב השגות אלו ,וסוף דבריו

גשטטנר זצ"ל בשו"ת להורות נתן

רכח

אך טוב

לישראל

סימן כד

דמלכותא .וכאשר דימיתי כן ראיתי בנודע

ד"ת ,ולש"ך לכל היותר אינה אלא כתקנה

ביהודה )קמא חו"מ סימן י( שכתב בענינו,

דרבנן ,ולכן כתב שדינא דמלכותא לא

)דף פג ע"א מדפי

עוקר דין תורה .ובזה יהיה גם נפק"מ לנ"ד,

)הלכות מלוה ולוה פרק יא

שאם דד"מ דינא הוא מהתורה ,לא מהני

הלכה ג( ,והרא"ש בב"ב )פ"י סימן מט(,

לעשות מכירה ללא טאבו אפילו היכא

ובכתובות )פ"ב סימן יז( ,שנאמן לומר פרעתי

דסמכא דעתיה דלוקח כיון שמדין תורה לא

נגד כתב ידו ולא שייך לומר בזה שטרך

מועיל .אך אם הוא כתקנה דרבנן ,יש לצדד

דהגם שדעת הרי"ף בב"ב
הרי"ף( ,והרמב"ם

בידי מאי בעי ,וכן פסק בשו"ע

)חו"מ סימן סט

דכל היכא דמפרש הלוקח דסמכא דעתיה

סעיף ב( ]והרמ"א מביא י"א שחולקים[ ,מ"מ
הואיל ובדינא דמלכותא אינו נאמן לומר
פרעתי ואין ללוה שום טענה נגד חילוף
הכתב ]טענת מזויף[ ,א"כ גם אנן אמרינן
שבודאי לא פרע עדיין דשמא יתבע אותו
בערכאות ואז יהיה חייב לשלם ,דהואיל
ועכשיו נתפשט בכל העולם לילך עם עסקי
משפטי חילוף בערכאות נעשה כהיתר ,וא"כ
כשפורע ודאי מתיירא להניח החילוף כתב
ביד המלוה ולכן יכול המלוה לומר לו
שטרך בידי מאי בעי .עכ"ד .ודון מיניה
לנ"ד ,דגם בדורנו נתפשט בכל העולם לילך
אך ורק על פי הטאבו של חוקי המדינה,
ואפילו השלמים והיראים לא ישימו כספם
על קרן הצבי לקנות דירה ללא רישום טאבו.
ואם נמצא איש אשר רוח בו להתעלם
מחוקי המדינה ,דעתו בטלה ברוב ובס',
ומאן דאמר בתתק"ס לא משתבש .וא"כ גם
לדעת הש"ך לא קנה ,כיון דלא סמכא
דעתיה .וע"ע בשו"ת יחל ישראל לאו

)סימן

קח ד"ה והשתא(.

שפיר קנה.
והנה הרשב"ם בבא בתרא
והאמר( כתב דטעמא דד"מ דינא
)דף נד ע"ב ד"ה

משום שכל בני המדינה מקבלים עליהם
מרצונם חוקי המלכות ותקנותיו .עכ"ד.
וא"כ בודאי שלא עדיף תקנת המלך
מתקנות חז"ל .וכ"כ בשטמ"ק בב"ב שם
)ד"ה

ומלכא(

בשם

רבנו

יונה

דדינא

דמלכותא דינא הוא כמו הפקר ב"ד
שמפקיע הנכסים מבעליהם .וכ"כ הגאון
רבי דוד מנחם מאניש באבד אב"ד טראנפל
בשו"ת חבצלת השרון )ח"א חו"מ סימן ח(,
דכל עיקר דינא דמלכותא דינא הוי רק
תקנתא ,ולכן בכל מחלוקת בתקנה מוקמינן
על הדין ,וכמש"כ המשנה למלך

)בהלכות

מלוה פרק כא הלכה א ד"ה ועוד יש לחקור(,
דכשיש מחלוקת בתקנה לא אתי ספק תקנה
ומפיק מידי ודאי דאוריתא ,ולכן מוקמינן
על עיקר הדין ,וא"כ היכי דאיכא פלוגתא
אם אמרינן דינא דמלכותא דינא מוקמינן
על עיקר דין תורה עיין שם ,ושכ"כ בשו"ת

ו( ועלה
מחלוקת הרמ"א והש"ך מתלא תלי

דמלכותא דהוי ספק תקנה שבתלמוד ,ושנה

וקאי אם דינא דמלכותא דינא היא מהתורה

דבריו בשו"ת חבצלת השרון )תנינא סימו פו(.

או שהיא כתקנה דרבנן ,דלהרמ"א נראה

ע"ש .וכ"כ בשו"ת להורות נתן גשטטנר

שהיא מהתורה ולכן כתב דמהני גם נגד

)ח"ח סימן קח אות ד(.

במחשבה

לפני,

דלכאורה

אמרי יושר )ח"ב סימן קנב אות ב( דדינא

אך טוב

לישראל

סימן כד

רכט

ז( והנה באבני מילואים
אות ב ד"ה עוד כתב( תמה על הב"ש )שם

כתב שספיקו להקל .ועיין בשד"ח

סק"ג( שנראה מדבריו שדד"מ אינו אלא

מערכת ד כלל כה עמוד  ,(258והאריך בזה

שצריך לקיים דבריהם ואינו אפילו כקנין

הרב הכותב רבי רפאל מאזוז נר"ו בקובץ
ע"ש.

)אבה"ע סימן כח

סימן יח( .ואולם הנוב"י

)כרך ב

דרבנן ]כך ביאר דבריו בהערות הקה"י על

ויען

האבנ"מ שם[ ,ותמה על זה שהרי דינא

ואכמ"ל[ .גם בשו"ת יהודה יעלה אסאד

דמלכותא דינא לאו מדבריהם הוא אלא

)ח"א יו"ד סימן שמא ד"ה ואם איתא( מבואר,

מן התורה הוא .ע"כ .וכ"כ בשו"ת חת"ס

דדינא דמלכותא דינא הוא מדאורייתא.

)חיו"ד סימן קכז ד"ה והנה בטור( דתוקף דינא

יעו"ש .וכ"כ הגאון רבי מסעוד הכהן,

דמלכותא דינא הוי מדאורייתא .יעו"ש.

מגדולי חכמי מרוקו ,בשו"ת פרחי כהונה

ושנה עוד דבריו בתשובה

)חיו"ד סימן שיד

)יו"ד סימן כ( .ויש להעיר על הני רבוותא

וכתב

שדינא

ממה שמשמע מדברי הרשב"ם הנזכרים

דמלכותא באותם ענינים דקיי"ל דינא

שאינה אלא כתקנה דרבנן .שו"ר בדבר

דמלכותא דינא מן התורה הוא בלי ספק.

אברהם שפירא )ח"א סימן א אות ד( שהאריך

ע"ש .ושילש דבריו עוד בתשובה נוספת

להוכיח מדברי הראשונים דדד"מ הוא

)חו"מ סו"ס קפז ד"ה ונידן( .ע"ש] .וראיתי

מדאוריתא .ע"ש.

ד"ה

אמנם

ראיתי(,

שבשו"ת עטרת פז

שם

)כרך

ז

לב(

סימן

)ח"א כרך ג  -חושן משפט

ח( ואמנם ראיתי להגאון ציץ אליעזר
טז סימן מט אות ד( דאזיל כל בתר איפכא

)או"ח סימן רח ד"ה היוצא

הנ"ל

סימן ד( העיר ע"ד החת"ס מתשובה אחרת,
שכתב בתשובותיו

שמואל

)תנינא יו"ד סימן קמו(

)חלק

וכתב,

שמדברי

הרשב"ם

בב"ב

מדברינו( דהא דאמר שמואל גבי מלכי

משמע דס"ל דדין זה של דינא דמלכותא

אומות העולם דדינא דמלכותא דינא ,נראה

דינא הוא מדאורייתא ,שהרי מסביר טעמא

דנפקא ליה מקרא דדברי קבלה והוא" ,נתן

דדינא בזה הוא ,לפי שכל בני המלכות

את הכרם לנוטרים" )שה"ש ח ,יא( יעו"ש,

מקבלים

המלך

וא"כ הוא מדברי קבלה ולא מד"ת .עכ"ד.

ומשפטיו" .והיינו מפני שהסכימו דעתם

ואיברא דלק"מ ,דלעולם הוא מדין תורה

של בני המלכות על חקיו ומשפטיו ,וא"כ

)דף

הרי זה גדר של מחילה וקבלה ,והר"ז תנאי

יז ע"ב( גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל

שבממון שקיים מן התורה .וזהו שמסיים

ואסמכה אקרא .מה גם שאמרו חז"ל בר"ה

ע"ז הרשב"ם בלשון :והלכך דין גמור הוא,

)דף יט ע"א( שדברי קבלה כדברי תורה

והיינו דין גמור מהתורה .וכן נראה דעת

דמו ,ובטורי אבן במגילה )דף ה ע"ב( כתב,

הרמב"ם בזה )בהלכות גזילה פ"ה הלכה יח(,

מסתבר לי דדברי קבלה כשל תורה דמי,

שכתב,

אמורים

במלך

וספיקא להחמיר כיון דאל אחד אמרן מפי

שמטבעו

הארצות

שהרי

אדון כל המעשים ב"ה ,אין לחלק ביניהן.

הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן

)ח"א

הרי

אלא שאסמכוה אקרא ,וכמ"ש בתענית

עכ"ד .וכ"כ הפמ"ג בפתיחה הכוללת

שהוא

עליהם

במה
יוצא

אדוניהם

מרצונם

דברים
באותן
והם

לו

חקי

עבדים,

רל

אך טוב

לישראל

סימן כד

שהרמב"ם ג"כ תלה דבר זה של דד"מ

ה( .וי"ל .ומעתה י"ל דהרמ"א ס"ל כהני

מפני שהסכימו עליו בני אותה הארץ

רבוותא שדד"ד הוא מד"ת ,והש"ך ס"ל

וסמכה דעתן ,והיינו כנ"ל שהוא מהתורה

כפשטות דברי הרשב"ם שהוא כדין דרבנן.

מפני שזהו גדר של מחילה כללית ותנאי

אלא שנסוגתי אחור בהביטי למ"ש בשו"ת

שבממון שקיים .עכ"ד .ואחר המחי"ר יש

בנין ציון החדשות )סימן טו( שנראה מדברי

להעיר שאם זה מדין הסכמה וקבלה

הרמ"א בתשובה )סימן פז( דדד"מ לא הוה

וכתנאי שבממון ,לכאורה נראה דלא סגי

מן התורה] .ושם כתב עוד לתמוה ע"ד

שתהיה הסכמה כללית ,אלא צריך הסכמת

החת"ס

הפוסקים

ומחילת כל אחד ואחד ,ולפי זה במקום

שקדמוהו דס"ל שא"ז מן התורה[ ע"כ.

שמתחילה התנגדו לדינא דמלכותא ששם,

ואליבא דאמת נראה שכן הבין הש"ך

הגם שכפה אותם המלך להיות כפופים

ברמ"א במה שהאריך לתמוה ולדחות דברי

ומושמעים אליו ,מ"מ מסתמא שבליבם

הרמ"א בזה .ומעתה דברי הרמ"א קמו וגם

עומדים במרים ואינם מוחלים ומסכימים.

ניצבו שאפילו אם דינא דמלכותא דינא הוא

ומכל דברי הפוסקים מבואר דלא חילקו

כתקנת חז"ל ,מהני גם נגד ד"ת ,וממילא

בזה ,ומדשתקו רבנן בזה ש"מ דלא שמיע

כל שלא עשה טאבו שהוא מועיל מדד"מ,

ליהו כלומר לא ס"ל שצריך הסכמה לזה

לא קנה.

מכל אחד ואחד ,ובקבלת הציבור סגי.
ויל"ע בזה .גם יש לומר שאין הכרח לפרש

ט( ואנכי
היושבים על מדין ,גדולי רבותינו

בדברי הרשב"ם דדין גמור היינו מהתורה,

לקדושים אשר בארץ המה בנידון זה ,אם

לפי שמצאנו לשון זו בראשונים שנאמרה

המוכר קרקעותיו על פי דין תורה ולא

שלא

הזכיר

הרואה

מדברי

שכבר

נדברו

שרים

גם על דינא דגמרא ושאר דינים מדרבנן,

העביר הבעלות בטאבו קונה .ולך נא ראה

)פרק הגוזל ומאכיל

למ"ש הכנה"ג )חו"מ סימן קצ הגה"ט אות לב(,

רמז קס( ,שכתב אהאי דינא שאמרו בגמרא

שהמוכר קרקע לחבירו לא קנה עד שיעשה

ב"מ )דף קח ע"ב( דבר ישראל דזבין ארעא

הרישום במוטיבילי )טאבו( דהוי כשטר .וכן

לעובד כוכבים אמיצרא דישראל חבירו

נראה מדברי מורי מהרימ"ט )חו"מ סימן סו(.

משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסא

ושמעתי שכן היה דן הרב הגדול מהר"י

דמתייליד מחמתיה 'דין גמור הוא' .ע"כ.

בסאן .ע"כ .ותשובת מהר"י באסן היא לו

)פרק

נדפסה בספרו )סימן צא( ,וכתב שם שנשאל

ראשון רמז תרנט( ,כי כל דבר שהנהיגו

בזה הראנ"ח ]ולא נדפסה תשובה זו

השרים והמלכים ע"פ דין קדמונים דין

בשו"ת הראנ"ח ובמים עמוקים[ ,ומסיק,

גמור הוא .ועיין בבית הבחירה למאירי

דלא קנה .ע"כ .והגאון רבי יצחק בכר דוד

בכתובות )דף כב ע"א ד"ה שלשה( ,ובנדרים

זצ"ל בשו"ת דברי אמת )סימן יב( זכר דברי

)דף כח ע"א ד"ה כבר( מ"ש לשון זו גבי

מהר"י באסן ,וכתב ,ששני טעמים יש שלא

)פרק א סו"ס

תועיל מכירה ללא טאבו ,ויצא האחד ,דלא

עיין במרדכי בבא קמא

וגם אדינא דמלכותא כתב המרדכי

דד"מ .ועיין ברא"ש בבבא קמא

אך טוב

סימן כד

לישראל

רלא

סמכא דעתיה דלוקח אא"כ תהיה הקרקע

דעת הגאון מהרח"ש בשו"ת תורת חיים

רשומה על שמו בספרי המוטיבילי )הטאבו(.

)סימן י ד"ה אמנם יראה( .וכן בקודש חזיתי

ואשר על ידו השנ'י ,דלא מועיל קנין שהוא

להגאון חזון איש

נגד דינא דמלכותא .וכתב דנ"ל דהטעם

ה( שדן במי שלקח קרקע בארצנו הקדושה

כעיקר במה שלא קונה ללא טאבו משום

וקנאה בכסף שטר וחזקה או קנין סודר אי

שהוא נגד דינא דמלכותא ,ולא משום דלא

קנה בלא כתיבת טאב"ו ,והביא מרבינו

סמכא דעתיה דלוקח .והשיג ע"ד הרב רבי

יונה שבשיטה מקובצת בבבא בתרא

ברוך אנג'יל בתשובה

)חו"מ ליקוטים סימן טז אות

)דף נה

)סימן יט ד"ה ומה(

ע"א ד"ה אריסות דפרסאי( ,דהיכי דמדינא

והגאון רבי יעקב אלפנדרי בשו"ת מוצל

דמלכותא אינו קונה אלא בחזקת ארבעים

מאש )ריש סימן ט( שכתבו דעיקר הטעם

שנה ,דאינו מועיל דינא דמלכותא דינא

משום דלא סמכא דעתיה ,וכל שמפרש

לומר שלא תועיל חזקת ג' שנה לישראל,

שבדעתו לקנות גם ללא הטאבו קנה .וכתב

דכיון דאנו חייבין לעשות עפ"י תורתנו

ע"ד שמדברי מהר"י באסן נראה שעיקר

ולדון בב"ד של ישראל ,ואם יבואו בעלי

הטעם שלא קנה משום דהוי נגד דינא

דין לפני ב"ד של ישראל ויעמידו הב"ד את

דמלכותא .והכי נקטינן .ע"כ] .והמעיין

השדה ביד המחזיק והמערער יסלק ידו

יראה שב' הטעמים הללו הן הם ב'

מפני שהוא ציית דיני ישראל ,הלא לא

הביאורים שביאר בשיטמ"ק בשם רבנו

יענישו המלכות על זה ,שהרי רשאי

יונה בביאור הסוגיא ,והו"ד לעיל אות ה,

המערער למחול על תביעתו ,א"כ מעולם

הבט ימין וראה [.וכ"כ בשו"ת אשדות

לא הפקיעה המלכות זכותו של המחזיק

הפסגה לגאון רבי יוסף נחמולי זצ"ל

בזמן שהוא דן בדיני ישראל .ולמדנו

)מגדולי חכמי יון לפני כ  240 -שנה חו"מ ס"ס יב(,

מדברי הר"י שאם תחלת הנדון בין ישראל

דהעיקר כהגאון מופת דורנו מהרי"ד ז"ל

לחבירו ,אין כאן דינא דמלכותא ,ודיינין

דס"ל דאין שום אחד מהפוסקים שסובר
דכתב הטאבו אינו מעכב ,ולכן אפילו אי
פריש שכונתו לקנות בכסף ושטר וק"ס ולא

ליה בדיני ישראל ,וזה דעת כל הפוסקים.
ומסיק שם בחזון איש וז"ל ,והנה בארצנו
אין המלכות מקפדת על עשיית שטרות

כתב הטאבו לא קנה.

זולתה ולא על הדיון בבית דין של ישראל,

י( ואולם הגאון מהר"ם אמריליו בשו"ת
דבר משה )ח"ב סי' סא  -סד( עירוב

ואדרבה כשהבעל דין חותמין הצהרה שהם
מקבלים פלוני לדיין ביניהם ,הממשלה

פרשיו'ת שנה כאן ,וכתב ,ששני הטעמים

מאשרת אח"כ בדיניהם את הפסק דין של

אחד הם ,והיינו דמשום שקנין זה הוא נגד

הרב שקבלו עליהם ,והלכך כל קנינים

דינא דמלכותא ,לכך לא סמכא דעתיה

שנעשו בין איש לרעהו צריכים לדון על פי

דהלוקח ,ואם פירש שהוא קונה אף על פי

דין תורה ,אף על גב דדיניהם דלא ליכול

שלא יכתב על שמו בספרי הטאבו קנה,

ארעא אלא באגרתא דטאבו ,מכל מקום אין

ושכן מתבאר בתשובת מהראנ"ח ,ושכן

דיניהם על דין שבין ישראל לחבירו ,והלכך

אך טוב

רלב

לישראל

סימן כד

או שקנה בחזקה או קנין סודר ,קנה אף על

יא( והנה ע"ד החזון איש שזכרנו שכתב
דבימינו המלכות אינה מקפדת וכו' יש

גב דלא כתבו בטאב"ו ,אין המוכר או

הרואות

אם קנה בכסף והתנה שיקנו לו בלא שטר,

להעיר,

שהרי

בימינו

עינינו

)שם

ואוזנינו השומעות שאין מכר ללא טאבו

אות ז( ,שבארצנו שאין המלכות מקפדת

מבחינה חוקית והוי כמלכות המקפדת ,ולא

כלל אם מכר לאחד ולא רשם בספרי

קנה .שו"ר בשו"ת משנת יוסף ליברמן

הטאבו ,ומכר לאחר ורשם אותו בטאבו,

סימן מא( והו"ד בשו"ת להורות נתן

הראשון קנה וכו' .ע"ש .הרי לן דכל היכא

סימן קי אות י( שגם העיר כן על החזו"א,

דסמכה דעתיה בין איש לבין רעהו שרוצה

וכתב ,שלכאורה דבריו נאמרו רק בשנת

לקנות גם ללא טאבו ,הווה קניין .שו"ר

תרח"ץ בזמן ממשלת המנדט ,שאז היה

למרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת

החוק האנגלי שאם מישהו הוכיח שקרקע

יביע אומר )חלק י יו"ד סימן מ( שדן בזה,

שייכת לו ,הגם שלא נרשמה בטאבו אלא

וכדרכו בקודש קיבץ כעמיר גורנה כל דברי

שקנאה על פי דין תורה או קבלה במתנה

רבים

וכדומה ,הרי החוק התחשב בזה ,ועפ"ז

הסוברים שכל שגילה דעתו קונה אף ללא

שפיר כתב מרן החזון איש ז"ל דכיון שאין

כתיבת טאבו .ושכן כתב הגרש"ז אוירבך

המלכות מקפדת הלכך קנה בקנין שנעשה

זצ"ל בספרו מעדני ארץ )סימן יח( ,שאחר

עפ"י דין תורה – שהרי גם לפי לפי דינא

החיפוש בספרי האחרונים נתברר לו שרוב

דמלכותא של האנגלים מתחשבים בזה,

ככל גדולי רבני הספרדים חולקים על הרב

אבל 'בחוק המקרקעין' תשכ"ט כתוב

דברי אמת ,וס"ל שהרישום בספרי האחוזה

בסעיף  161שאין שום בעלות מוכרת על

לא מעלה ולא מוריד ,וכל שפירש הלוקח

ידי השילטון כי אם רישום בטאבו ,וביטלו

דניח"ל למקני גם בלי רישום המכירה

את החוק האנגלי הנזכר .עכ"ד .ולפי זה

קיימת .ע"כ .וכן נראה שדעת מרן הראש"ל

נפיק שגם לדברי החזון איש אין תועלת

הגר"ע יוסף זצ"ל נוטה ]והגם שהביא כן

במכירה זו.

בנידונו רק לעניין היתר מכירה בשביעית,
דון מיניה[ .והמעיין בדבריו יראה שרבים

יב( ואיברא דבעניין המכירה ללא טאבו
כתב החזו"א בזה בג' מקומות,

ושלמים אשר איתנו הסוברים שקנה גם

בזרעים )שביעית סימן כז סק"ז( כתב ,שחייב

ללא טאבו כאשר מברר דסמכא דעתיה.

לעשות טאבו עם הגוי ,וללא טאבו אין זה

ומעתה יש לומר שגם לדעת הרמ"א הסובר

מכירה .ובליקוטים לחושן משפט

דמהני דינא דמלכותא דינא נגד דין תורה,

סק"ח( חזר בו וכתב שלא צריך טאבו .ושוב

הקונה

בבבא קמא )סימן י סק"ט( כתב ,הדרנא בי

והמקנה מטעם זה ,אך כל היכא שגילה

ולעולם אין תוקף מכירה ללא טאבו .ע"כ.

דעתו בפירוש יש לומר שקונה .וכדברים

ובדרכו הלך גם כן הגר"ח קנייבסקי

האלה כתב הגרי"מ לאו נר"ו בשו"ת יחל

שליט"א ,שבספרו דרך אמונה שמיטה

הלוקח יכולין לחזור בהם .וכ"כ עוד

הפוסקים

בזה,

והביא

פוסקים

היינו טעמא לפי שחסר דעת

ישראל )סימן קח ד"ה ובזה(.

)ח"א

)חלק ח

)סימן טז

)פ"ד

הכ"ט ס"ק ריג( הביא את דברי החזון איש

אך טוב

לישראל

סימן כד

בזרעים שאין מכירה לגוי מועילה ללא
טאבו .ובדרך אמונה בתרומות

)פ"א ה"י ס"ק

רלג

המכירה אין להוציא מיד המוחזק .צא
ולמד ממ"ש בשו"ת להורות נתן

)ח"ח סימן

קטז( הביא את דברי החזון איש בחושן

קי אות י( בשם מהריא"ז ענזל ז"ל בתשובה

משפט דמהני המכירה גם ללא טאבו.

)סימן ד( דהיכי דאין משפט ברור אלא

ואולם בספרו שונה הלכות

)סימן תמח סעיף

השופטים

דברי

איש

יח(

זכר

ש'ר

את

החזון

שתלוי

בשיקול

דעת

של

בערכאותיהם לא אמרינן דינא דמלכותא

בליקוטים ,דמהני מכירה גם ללא טאבו.

דינא ,עיין שם .ובשו"ת דברי חיים

ובמהדורות החדשות הוסיף שבאמת החזון

חו"מ סימן כ"ב( כתב ,שאין דינא דמלכותא

איש חזר בו .והדברים צ"ע ]ושמעתי

כעת ברור ,והעורכי דין כל אחד אומר

שתלמידו הרב החשוב רבי אורי טיגר

פירוש אחר בחוקיהם ,וצריך אומן בקי

שליט"א העיר על דברים אלו לרבו הגר"ח

בזה ,ואין להוציא קרקע מיד המוחזק .עיין

קנייבסקי שליט"א ,וקיבלם[.

שם .ומעתה כיון דאתא לידן שיש אפשרות

יג( ובהיותי בזה אינה ה' לידי ,חוות דעת
מקצועית מ  16 -עורכי דין העוסקים
בתחום המקרקעין כאן במדינת ישראל,
שנשאלו בזה הלשון :אנחנו מעוניינים
לקנות דירה שנבנתה לפני חמש שנים,
וכרגע היא בתהליכי רישום בטאבו על ידי

)ח"ב

קנייה גם ללא טאבו גם על פי חוק
הממשלה ,אם עשו קנין המועיל על פי דין
תורה,

ולקחו

אחד

מעורכי

הדיינים

המבינים בחוק וסידר המסמכים שיתקבלו
בחוק ,הגם שלא נרשמה העברת בעלות
בטאבו ,לית דין צריך בשש דמהני.

אותה

יד( ולאחר הודיע ה' אותנו כל זאת,
אמינא ולא מסתפינא שגם לעניין

בהקדם .האם אפשר לקנות דירה שלא

היתר מכירה בשביעית יהני באופן זה

ואמרו:

לכתחילה .ואפרש שיחתי ,דהנה הלא זה

שאפשר ,אם כי שחלקם הסתייגו שצריך

היה אחד מהטעמים שלדעת החזון איש

בעל מקצוע מתאים שידע לנהל את העניין

לא מועיל היתר המכירה בשביעית .וכבר

] 48.5%ענו :אפשר ,אבל צריך להיעזר

קדמו בהקדמה לחיבור בית רידב"ז

הקבלן ,שכנראה יארכו תקופה ארוכה.
אנחנו
רשומה

בבעל

מאוד

מעוניינים

בטאבו?

מקצוע;

וכולם

לעומת

לקנות
ענו

51.5%

)הלכות

שענו:

שביעית המחובר לטהור ספר פאת השלחן מרבי

אפשר ,ללא תנאים[ .והיינו שגם במסגרת

ישראל משיקלוב זצ"ל ד"ה ישראל עם קדוש(,

החוק יש אפשרות קניה גם ללא טאבו,

וכתב ,שעצם גוף המכירה הלכה פשוטה

וכגון שרושמים הערת אזהרה ,או בחברה

)חו"מ סימן קצד סעיף ב( שבקרקע לא מועילה

חיצונית ,ובמסמכים הרלוונטים .ומעתה

המכירה אם לא נעשה בערכאות של

נראה שכאשר המכירה היתה עם בעל

הממשלה ,ועל כן הגע בעצמך ,אם הרב

מקצוע שמכיר את החוק ,אפשר למכור כן

דיפו ]הראי"ה קוק זצ"ל[ כתב על חתיכת

גם לכתחילה ,שהרי המכירה מועילה גם

נייר שטר מכירה להערבי היחף שכל א"י

מדינא דמלכותא לכו"ע .וכל שכן שלאחר

שביד היהודים שייך לו ,האם בזה קנה

אך טוב

רלד

לישראל

סימן כד

הערבי ונפקעה א"י מן קדושתה ,והנייר

כתיבת טאבו .וביחוד לאחר שחוקקו את

אינו ראוי אלא לצור ע"פ צלוחית ,ובאמת

החוק

תשל"ט

חפצנו לעשות את זה בטאבו ולא היה

וכאמור] .ואגב אזהיר לכל אשר בשם

אפשר .עכ"ל .ולפ"ז המכירה של הרבנות

ישראל יכונה ,השמר לך פן יהיה דבר עם

לא מועילה כלום ,כיון שלא נכתב בטאבו.

לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השמטה

וכ"כ הגאון מהרש"א אלפנדארי בשו"ת

ורעה עינך בגדולי עולם המתירים היתר

הסבא קדישא )ס"ס כב עמוד עט( .ע"ש .ועיין

מכירה ,ובכל שמיטה ושמיטה כרוזא נפיק

בשו"ת מנחת יצחק )חלק ח סימן צו( מ"ש

משועלים קטנים מחבלים כרמים ,שלא

בזה .ואולם כבר השיב על זה בארוכה

למדו את הסוגייא כפי הצורך ,ומדברים

)חלק י  -יורה דעה סימן מ(

גדולות ונפלאות נגד המתירים ,שחלילה

ע"ש דבריו ,ומפיו אנו חיים .ומלבד כל

עברו על איסורי תורה ,ויפתח ה' את פי

מה שהשיב שם מרן הראש"ל זצ"ל ,י"ל

האתון ,וכותבים בעתון שלהם דברי שקר

עוד שהרי במכירה זו עורכים ביניהם

ובלע ,עד שאחד 'מהחכמים' שלהם הגדיר

שטרות וחוזים ,ובדרך כלל יש להם תוקף

שהיתר מכירה הוא 'חזיר מדרבנן' .ולו

גם בדינא דמלכותא ,ועו"ד הממולח ובקיא

חכמו ישכילו יבינו לאחריתם ,שהתירו את

בבית

האסור ואסרו את המותר ,התירו את

המשפט את תוקף חוקיותם של מסמכים

האסור – בעשה דכבוד תורה ,שכל המבזה

אלו .ועוד שהרי גם לדעת החזון איש

תלמיד חכם אין רפואה למכתו

ראינו דמתחילה צידד שמהני מכירה ללא

ע"ב( .ואסרו את המותר – הוא היתר

טאבו ,מה גם שנראה ברור שלדעת החזון

מכירה ,שהותר על ידי גדולים ארזי הלבנון

וכמו

כבר לפני למעלה ממאה שנה .וכבר נכתבו

שהוכיח מרן הראש"ל ביביע אומר שם

בזה

האוסרים

)יו"ד סימן לח שם אות ד( מדברי החזון איש

והמתירים ,ומספרי המתירים ,כגון דבר

בהלכות שביעית )סימן י סק"ו בד"ה ואתרוגים(.

זצ"ל,

בשו"ת יביע אומר

בחוקי

איש

הממשלה,

המכירה

יוכל

תופסת

להוכיח

בדיעבד,

ע"ש .ועוד הוסיף ביביע אומר שם

המיוחד

ספרים

השמיטה

בכנסת

רבים

להגאון

בשנת

מדברי
מהר"מ

)שבת דף קיט

לוי

)יו"ד

ותשובת מרן הרב עובדיה זצ"ל בשו"ת

סימן מ אות א( ,דלרווחא דמילתא בשנת

יביע אומר )ח"י יו"ד מסימן לז והלאה(,

תשל"ט התקבל חוק מיוחד בכנסת ,ע"פ

ובילקוט יוסף

בקשת הרבנות הראשית ,ולפיו שלטון

בטאבו שם עמוד תריא( ,וכבר יש בדבריהם

מדינת ישראל מכיר במכירת הקרקעות

תשובה על כל השגות האוסרים ,ושערי

לצורך השמיטה בשנת השביעית ,שהיא

תשובה לא ננעלו .ולא יפה עשה אחד

תקפה ,אף ללא רישום בטאבו .עכ"ד .ולפי

מחכמי דורנו שהעתיק כל הפוסקים שדנו

דברינו האמורים לעיל שיש פרצות בחוק

בזה מדברי מרן בעל היביע אומר והשיג

ואפשר לכתוב גם ללא טאבו ,ותופס הדבר

עליו מדבריהם ,ועשה עין של מעלה –

גם בחוק ,נמצא שיש אפשרות גם ללא

הוא מרן הרב זצ"ל כאינה רואה ,והמעיין

)שביעית פרק כה ,ולענין רישום

אך טוב

סימן כד

לישראל

רלה

יראה שכל מה שכתב לקוח הוא מדברי

אלא דין שפסקה לנו התורה ,והילכך אין

מרן בעל היביע אומר זצ"ל ,והמדקדק

חילוק כלל בין אם נכתב שטר מכירת

בתשובת מרן זצ"ל יראה שיש בדבריו כדי

החמץ בלשון הקודש או בלעז ,וכל שנעשו

השב על כל השגותיו ,הפוך בה והפוך בה

הקנינים כדת וכדין המכירה קיימת .ע"ש.

דכולא בה .והמזהיר והנזהר ירבה שלומים

וכן העלה בשו"ת חשק שלמה )סימן ב(.

כמי נהר .ודי בזו ההערה[.

ע"ש .עכ"ד מרן הראש"ל זצ"ל .ושם

טו( ניתנה ראש ונשובה לנידוננו .הנה
ראיתי בשו"ת יביע אומר )ח"י יו"ד סימן

האריך הרחיב כדרכו בקודש להוכיח שכן
הדבר להלכה לדעת פוסקים רבים .וכן

מ( שהביא ראיות רבות שלא צריך שיועיל

דעתו דעת עליון נוטה שגם מכירה ללא

הקניין גם מדינא דמלכותא ,והביא למה

טאבו היכא דסמכא דעתיה דלוקח מהניא.

שמצינו להגאון צמח צדק )ס"ס סא( שכתב,
שהמוכר

בהמתו

המבכרת

לגוי

בכסף

ומשיכה ,והקונה שילם דבר מועט ,והמוכר
נתכוון בזה להפקיע קדושת בכורה ,אף על
גב דלא מהני מכירה זו בדיניהם ,מ"מ כיון
שבדיננו זכה בה ,ודאי דפקעה קדושת
בכור ,דמה לנו בדיניהם ,אנן בתר דינא
דידן אזלינן .ע"כ .והוסיף שגם בשו"ת
דברי חיים מצאנז ח"ב )חאו"ח סימן לז( דן
אם תועיל מכירת חמץ בשטר שנכתב
בלשון

הקודש,

והשלטונות

שם

אינם

מסקנה דדינא :כל מכירת קרקע ,הגם
שהיא ללא רישום בטאב"ו ,כל
שקונה מדין תורה סגי .וכל שכן היכא
דאיכא מוחזק דלא מפקינן מיניה .וכן
עיקר .וכשגילה הלוקח דסמכא דעתיה
לקנות גם ללא טאבו אינו יכול לחזור בו,
שהרי גם לדעת הרמ"א שכתב דמהני דינא
דמלכותא נגד דין תורה ,התבאר דרבים וכן
שלמים סוברים שהוא משום דלא סמכא
דעתיה ,וכיון דפריש פריש.

מכירים אלא בשטר שנעשה בלשונם ,וכתב

ומכלל הדברים התבאר ,שהסומכים על
היתר המכירה של הרבנות

דתית,

הראשית בשביעית ,יש להם על מה

ובדיניהם אין כל תוקף למכירה כזאת,

שיסמוכו ,והנח להם לישראל .והנלע"ד

שאינה אלא כדי להפקיע איסור ,אין לנו

כתבתי .וציי"מ וימ"ן.

שהגם שנודע שבכלל אין הם מכירים
במכירה

כזו

שנעשית

למטרה

אך טוב

רלו

סימן כה

לישראל

חלק ענינים שונים
ליל כ' טבת תש"ף

סימן כה
חיוב ותכלית מעשה המצוות והמסתעף

מקורות רבים בתכלית המעשה  /פירוש המשנה לא המדרש עיקר וכו'  /מחלוקת
רש"י והרמב"ם בזה  /אם דרכו של הרמב"ם לכתוב טעמים בהלכותיו  -בהערה /
ביאור בדעת הרמב"ם ושאין מחלוקת לדינא  /ביאור נוסף בדעת הרמב"ם  /אם יש
לקום בהידור לבעל מעשים  /ביאור נפלא מהבית הלוי על ת"ח – בהערה  /פלפול
הסוגיות בדין גדול מעשה או תלמוד  /מעשה עצמו ולימוד אחרים – בהערה  /עוסק
במצוה פטור מן המצוה בלימוד תורה  /יבואר שהתכלית בלימוד רק ע"מ לעשות /
בגנות לימוד דברים שאינם למעשה והפלפול על חשבון לימוד הלכה למעשה  /ביאור
בנוסח התפילה של שבת  /בדרך הלימוד לת"ח ולבעלי בתים  /מעלת לימוד המוסר
והתעוררות לתשובה קודם הלימוד  /ביאור הנהגת בן עזאי שלא נשא אשה
לכבוד מזכה הרבים חכם מחוכם עושה
ומעשה רבי גד יפרח הי"ו היושב

כמה מימרות בחז"ל שבפשטותם מעלים

בשבת תחכמוני במדינת קנדה ומרבה

ומרוממים על נס את שבח תכלית המעשה

חילים לתורה ולתעודה השלום והברכה.
מכתבו הגיעני אמש ובו כמה שאלות,
ואמרתי אמהר להשיבו על אף
שאין אני בעל מלאכה אחת ,יען שכבודו
עוסק בזיכוי הרבים ,שלא תהיה לו חלילה
עצירה ולו במעט בעשייתו המבורכת.
ושאל כבודו אודות אברך האומר שהעיקר
הוא הלימוד גם ללא מעשה ,ולכן
מלמד ברוב שיעוריו פלפולים לאנשים
שלא מבינים מימינם ומשמאלם ביהדות.
ועוד טוען שלא צריך היום לשמש תלמידי
חכמים ,שכן בידנו לפסוק מהספרים בלבד.
וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.
א( ראשית
המוטעית שטוען אותו 'אברך' שתכלית
אפתח

על

עצם

הטענה

זהו לימוד התורה ולא המעשה .הנה מצאנו

ושזהו העיקר ,וכמו שאמרו באבות

)פ"א

מי"ז( לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.
ועוד אמרו שם )פ"ג מ"ט( ,כל שמעשיו
מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל
שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו
מתקיימת.

ופרש"י,

שחכמתו

מרובה

ממעשיו ,שלמד הרבה ולא מקיים טוב לו
שלא למד .נ"א שמעשיו מרובין וכו',
שמרבה בצדקה ובעסק מצות יותר ממה
שלמד תורתו מתקיימת ,וכל הלומד ואינו
מקיים דומה לאשה שיולדת וקוברת ולאדם
שזורע ואינו קוצר .עכ"ל .ובקידושין

)דף מ

ע"ב( כששאלו אי זה קודם או תלמוד או
מעשה ,ואמרו התלמוד ,שהתלמוד מביא
לידי מעשה .וכן הוא במדרש חזית

)שהש"ר

פרשה ב אות יד ד"ה רבי יוסי( ,וכן אמרו
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ביבמות )דף קט ע"ב( האומר אין לי אלא

הענין אמר כאן "לא המדרש הוא העיקר

שנאמר

אלא המעשה" .וכן פירש רבנו יונה שם.

"ולמדתם ועשיתם" )דברים ה ,א( .והפליגו

וע"ע במ"ש ר' משה אלמושנינו בפרקי

ביותר ואמרו בע"ז )דף יז ע"ב( דהעוסק

משה שם כיוצ"ב.

וע"ע בשבת )דף לא ע"ב( ,אמינא לך אנא

ואולם רש"י פירש ,ולא המדרש הוא
העיקר אלא המעשה ,שגדול

תורה

אפילו

תורה

אין

לו,

בתורה בלבד דומה למי שאין לו אלוה.
דגבר דחיל חטאין ואמרת לי את דגבר בר
אוריין .ופירש רש"י ,אתה מיעטת בשבחו.
ואמרו בירושלמי )שבת פ"א ה"ב דף ז ע"ב(,
דהלומד שלא ע"מ לעשות נח לו שנהפכה

העושה המצות יותר מן הלומד ואינו
עושה .וכן פירש במגן אבות לרשב"ץ,
והביא כל הני מקורות שהוזכרו לעיל
בשבח תכלית המעשה יותר מן הלימוד.

שליתו על פניו.

וכן פירש ר' עובדיה מברטנורא וכתב,

ב( ואולם מצאנו בדברי הרמב"ם בידו
החזקה )הלכות ת"ת פ"א ה"ג( שכתב

שאפילו המדרש והדרש והדיבור בתורה
שאין לך מדה טובה הימנה ,אין עיקר

וז"ל ,מי שלא למדו אביו חייב ללמד את

קיבול השכר אלא בשביל המעשה ,והדורש

עצמו כשיכיר שנאמר "ולמדתם אותם

ואינו מקיים נוח לו אם היה שותק ולא היה

ושמרתם לעשותם" )דברים ה ,א( .וכן אתה

דורש .עכ"ד .וכן כתב במרכבת המשנה

מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה,

לר"י אלאשקר על מסכת אבות )שם(,

שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה

דבאומרו לא המדרש הוא העיקר אלא

מביא לידי תלמוד .עכ"ל .ופשטות לשון

המעשה בא להודיע שיש שכר בהעמדה

הרמב"ם שהתלמוד גדול יותר שכן יש בזה

יותר מן הלימוד.

סברא מושכלת שהתלמוד מביא לידי

הרי לנו פלוגתא דרבוותא בזה .וכן נראה
דלהרמב"ם תלמוד גדול ,ולרש"י

והתלמוד עיקר .ולפי דבריו יש לבאר לכל

מעשה גדול .וכ"נ מפירוש ר"י בב"ק

מעשה ומעשה לא מביא לידי תלמוד,
הני

מימרות

שפזורות

בש"ס

בתכלית

ע"א(

הובא

בשטמ"ק

)דף יז

)ד"ה שהתלמוד(,

וחובת המעשה ושהוא העיקר יותר מן

דאמרינן לת"ח שנפטר כשמניחים ס"ת על

התלמוד .ומקור לשונו הטהור בדברי

מיטתו קיים זה מה שכתוב בזה ,לימד לא

הירושלמי פסחים )פ"ג ה"ז( ,דכבר נמנו

אמרינן ,ופריך והא אמר מר גדול תלמוד

וגמרו בעליית בית אריס בלוד שהתלמוד

תורה שהתלמוד מביא לידי מעשה ,ופירש

קודם למעשה .ע"כ.

רש"י דהקטן נתלה בגדול שהמעשה גדול,

וראיתי בפירוש
באבות שם שפירש ,דמה שאמרו
המשניות

להרמב"ם

וא"כ כיון דאמר קיים כל שכן לימד שאינו
חשוב כל כך .אלמא מוכח דמעשה גדול.

לא המדרש הוא עיקר רק המעשה שיהיה

ג( וראיתי להרב יד המלך )לנדא( על
הרמב"ם שעמד על זה ,וכתב דרש"י

דברים היוצאין מפי עושיהן" ,ועל זה

חולק על הרמב"ם בזה ,וסובר דמעשה

מעשהו מתאים לדיבור ,כמו שיאמרו "נאים
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עדיף מלימוד עצמו ,ורבינו הרמב"ם קאי

עצמו עדיף ממעשה ,ומימרא דרב פפא

על לימוד עצמו וכתב דהתלמוד קודם .ועל

הוא להיפך דכל שאינו בעשיה אינו

פי זה תמה הרב יד המלך ע"ד הרמב"ם

בלמידה ,הרי דהמעשה עיקר.

ממה שאמרו ביבמות )דף קט ע"ב( רבי יוסי
אומר כל האומר אין לו תורה אין לו תורה,
ופריך בגמרא פשיטא ,ומשני אלא כל
האומר אין לו אלא תורה אין לו אלא
תורה ,הא נמי פשיטא ,אלא דאפילו תורה
אין לו ,מאי טעמא ,אמר רב פפא אמר קרא
]דברים ה ,א[ ולמדתם ועשיתם ,כל שישנו
בעשיה ישנו בלמידה ,כל שאינו בעשיה
אינו בלמידה .ע"כ .הרי מבואר כאן
בפירוש דלר"י מעשה עדיף מתלמוד ,ואי
מתרפה א"ע במעשה אף שכר תלמודו אבד
מידו ,אבל מעשה בלא תלמוד יש עכ"פ
שכר מעשה בידו .והרי אנו רואין כי רבים
מעמי הארץ אשר לא קראו ולא למדו,
והמה יראי ה' ושומרי מצותיו אף שעושים
כמצות אנשים מלומדה ,עכ"ז כוונתם
לשמים ,והאם נאמר שאין להם שכר קיום
המצות

בעבור

שלא

למדו.

הרי

לנו

שהתלמוד תלוי בתכלית המעשה .והוסיף

וכתב ליישב,
בעלית בית

דכיון

דבהסיבת

זקנים

בלוד

העלו

נתזא

דתלמוד גדול ממעשה ,נדחה כל ברייתא זו
של רבי יוסי ודרשת רב פפא שם ביבמות
מן דעת זקנים האלה .עכ"ד .וכמה דוחק
יש בזה ,לומר דלא ידעו ולא זכרו הני תנאי
ואמוראי ממה שנמנו וגמרו בבית נתזא.
וביחוד שהגמרא גופה לא מעירה ומקשה
על זה ממה שנימנו וגמרו שהתלמוד גדול.
ד( ועלה במחשבה לפני לבאר ,דלכי
נדקדק בדברי הרמב"ם נראה ששינה
בלשונו מה שאמרו בגמרא גדול תלמוד,
ונקט לשון הירושלמי דתלמוד קודם .ולא
הביא לשון התלמוד בבלי שאמר תלמוד
גדול .ונקט גם מילתא בטעמא ,דכשלומד
יגיע לידי עשיה ,אך בעשיה לא יגיע לידי
תלמוד .ולכאורה מה לו לרמב"ם לנקוט
טעמים בזה ואין דרכו של הרמב"ם לפרש
טעמים לדבריו.1

והקשה דגם המימרא דרב פפא שם קשה
אליבא דכל הדיעות ,דלדעת ר"ת בב"ק

ונראה לבאר בזה דליכא פלוגתא בין דברי
רש"י לרמב"ם ,דגם לרמב"ם כל

אחרים בכל ענין עדיף ממעשה .גם לדעת

מה שהתלמוד גדול לפי שמביא לידי

השאלתות )הובא בתוספות( עכ"פ תלמוד של

מעשה

בגדול

dpyn cibnd oky ,dfa `zbelt ep`vny mbde 1
)hinyd dnl dnz (d"d `"t ziprz zekld
d"c `"r gl sc) migqta g"lvd c"ke .mrh m"anxd
`mrh hinydl m"anxd ly ekxc oi`y ,azky (xg
zekld) m"anxd lr xeyin gxe`a k"ke .`xnbd
minrh aezkl m"anxd ly ekxcy (e"hd f"t zexifp
cec zia z"eya liarh cec iax oe`bd k"ke .zevnl
)ekxc oi`y ehwpy mipexg` yi mznerle ,(eh oniq

`"t) n"gld ixacn p"ke .minrh aezkl m"anxd ly

)שם( הרי כל תלמוד בין של עצמו ובין של

ומי

נתלה

במי

הקטן

ekxc ike cibnd axd lr dnzy ,(d"d ziprz zekldn
dnl dnz `edy n"ka minrh aezkl m"anxd ly
zekld) axd jexr ogleya k"ke .mrhd epax hinyd
edil` iax k"ke ,(` ze` oexg` qxhpewa a"t z"z
d"c `"r d sc) zenai zkqnl eiyeciga xk`nheb
gayl mrh ozil yi zexaicd lkle .cere .(c"prle
.l"nk`e .mrh m"anxd mda azeky zenewnl
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וכדפירש רש"י ,אלא שהרמב"ם אינו מדבר

לידי מעשה ,וצריך לכוין בפירוש שילמוד

על חשיבות וריבוי שכר ,אלא על דיני

כדי

אמרינן

קדימה ,דלגבי קדימה מילתא דפשיטא

שהלומד

שגדול תלמוד ,שאם לא ילמד איך ידע מה

ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,דהיינו

לשמור
ע"מ

ולעשות,
לעשות

ומש"ה
מספיקים

בידו

לקיים .והכא איירי באדם שלא יודע ,שהרי

שיזכה שיבוא לתכלית הנרצה בהלימוד,

אביו לא לימדו ,וכמו שכתב הרמב"ם מי

ואם אינו מכוין כדי לעשות ל"ח שמקיים

שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו

המצוה .ומוסיף עוד :ודע דאין לומר כיון

כשיכיר שנאמר "ולמדתם אותם ושמרתם

שתכלית הלימוד הוא שמביא לידי מעשה

לעשותם" ,וכן אתה מוצא בכל מקום

א"כ לא יחשב הלימוד לעצם מצוה רק

שהתלמוד קודם למעשה שהתלמוד מביא

כמכשירי מצוה שהלימוד מביא רק לידי

לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי

קיום ,דזה אינו ,דהכא כיון שכתבה התורה

תלמוד .ע"כ .והשתא ניחא מה שנקט

בפירוש ושמרתם לעשותם דהיינו שילמד

הרמב"ם לשון וכן אתה מוצא ,שבא לומר

כדי לעשות ,מש"ה עשתה התורה את

ולהדגיש שלא איירי בגדול תלמוד המביא

הלימוד לעצם מצוה ולא מכשירי מצוה.

לידי מעשה ,אלא בסדר קדימה ,שהלומד

ועיין בריטב"א קידושין )דף מ ע"ב( דאמרינן

יבא לידי מעשה ,אך העושה לא יבא לידי

גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ,פי'

המעשים

שהתלמוד שתיהן בו ,שהוא בעצמו מעשה

שיודע .ונראה שזו כוונת הכס"מ על

שהוא מצוה ומביא לידי מעשה ,מבואר

הרמב"ם שם שכתב ,ותיבת וכן אינה נוחה

דהלימוד חשוב לעצם מצוה ,כעין דאמרינן

לי ,ויש ליישב דה"ק ,אף על פי שלא למדו

באכילת עיה"כ דהאוכל והשותה בתשיעי

אביו חייב ללמד את עצמו ,ותדע שהוא

מעלה עליו הכתוב כאלו התענה תשיעי

תלמוד,

שיסתפק

רק

במעט

מצווה בכך ,שהרי מצינו בכל מקום קודם
התלמוד למעשה מפני שהתלמוד מביא
לידי מעשה ,ומאחר שהוא חייב לעשות
חייב הוא ללמוד.

עכ"ד .הרי לנו שכל

החיוב ללמוד נובע מהחיוב לעשות ,שאם
לא ילמד איך ידע לעשות ,ולעולם המעשה
גדול מן הלימוד שהוא התכלית והעיקר
וכדברי רש"י.
וכיוצא בזה
בעריש רפפורט זצ"ל בספרו דרך
ראיתי

להגאון

רבי

דוב

המלך על הרמב"ם )הלכות ת"ת פ"א ה"ג(,
שכתב גם בדעת הרמב"ם שעיקר כוונת
התורה בהלימוד הוא כדי שיביאהו הלימוד

ועשירי ,אף שמבואר שהאכילה היא כדי
להכין עצמו להצום של יום העשירי ,מ"מ
כיון שכתבה התורה שיאכל בתשיעי כדי
שיצום בעשירי לא חשיבא אכילה זו הכנה
למצות עינוי רק לעצם מצוה ,ומש"ה
חשוב כאלו התענה .עכ"ד .ודו"ק.
ומהשתא ניחא
המוזכרות בתלמוד שהתכלית
נמי

דכל

המימרות

של האדם היא עשיית המצות ,לא קשיא
מידי מינייהו ע"ד הרמב"ם ,שכן בודאי
זוהי גם דעת הרמב"ם.
ובדרך זו יש לפרש גם דברי הרמב"ם
)פ"ג מהלכות ת"ת ה"ג( שכתב וז"ל,

רמ
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אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא

הלכות שבת בודאי שיכשל בחילול שבת.

שקולה כנגד תלמוד תורה ,אלא תלמוד

וגם אם לא יכשל לא יוכל להחזיק מעמד

תורה כנגד כל המצות כולן ,שהתלמוד

כנגד יצרו הרע ,שכן אמרו חז"ל בקידושין

מביא לידי מעשה ,לפיכך התלמוד קודם

)דף ל ע"ב( שרק עסק התורה הוא המכניע

למעשה בכל מקום .עכ"ל .הרי שהתלמוד

את יצר הרע .נמצא שלתועלת קיום

ולכן

המעשה מחוייב האדם ללמוד קודם תורה

התלמוד קודם למעשה בכל מקום .ואל

וללא זה לא יהיה קיום למעשה ידיו .וזהו

תשיבני דממה שכתב הרמב"ם  -לפיכך

מה שאמרו בגמרא נמנו וגמרו תלמוד גדול

התלמוד קודם למעשה בכל מקום ,דמשמע

שמביא לידי מעשה ,שכן מעשה לבד בלא

אפילו באדם שיודע מה לעשות הלימוד

תלמוד אין בכוחו להכניע את היצר הרע,

קודם למעשה .שכמה מרבוותא פירשו

ובהרבה פעמים הוא איש בער ולא ידע בין

לשון הרמב"ם זו באופנים שונים ,הוב"ד

ימינו לשמאלו ,ולכן הוא קודם למעשה.

)הוצ' פרנקל שם

וכן מצאתי מבואר בס"ד בתיקוני הזוה"ק

עמוד תד( לא עת האסף .ע"ש ומשם בארה.

)בהקדמה דף ו ע"א ובמתוק מדבש עמוד פד(

שוב מצאתי את שאהבה נפשי להגאון רבי

שכתב ,בגינה אוקמוהו מארי מתניתין

ירמיהו לעוו זצ"ל בספרו דברי ירמיהו על

גדולה תורה שמביאה לאדם לידי מעשה,

הרמב"ם )הלכות ת"ת שם( ,שכתב דמלשון

דאי בר נש לא ידע אורייתא ואגרא

הרמב"ם שכתב התלמוד קודם למעשה

דפקודייא דילה ועונשין דילה למאן דעבר

היינו בסדר הזמנים וביכול לקיים שניהם,

על פקודיא ,ומאן הוא דברא ליה וברא

אבל כשא"א לקיים אלא אחת עשיית

אורייתא ומאן הוא דיהב לה לישראל ,איך

שו"ר

דחיל ליה ונטיר פקודוי ,ובגין דא אמר דוד

להגאון רבי יצחק שאנג'י רבה של סלוניקי

לשלמה בנו )דברי הימים א' כ"ח( דע את

)הלכות ת"ת פ"א ה"ג(

אלה"י אביך ועבדהו ,דאי בר נש לא

שכן פירש בדברי הרמב"ם .וששתי על

אשתמודע ההוא דיהב ליה אורייתא ומני

דבריו כמוצא שלל רב.

ליה לנטרא לה ,איך דחיל מניה ועביד

גדול לפי שמביא לידי מעשה,

בספר המפתח על הרמב"ם

המצוה

קודמת.

עכ"ד.

בספרו בארות המים

ודו"ק.

ה( ועלה במחשבה לפני לפרש דברי
הרמב"ם בזה בדרך שונה ,דאדם שלא
לומד את עיקר חיוב המצוות מה לעשות
ואיך לעשות ועושה הכל כמצות אנשים

פקודוי .ע"כ .ומעתה נראה לומר דלכולי
עלמא המעשה הוא העיקר ,אך דוקא
מעשה שמגיע מתוך התלמוד ,ולא כמצות
אנשים מלומדה.

מלומדה ,בודאי שיכשל במשך הזמן ויפול

ובזה סרה תלונת הרב שרשי הי"ם על
הרמב"ם )הלכות ת"ת פ"ג ה"ג( ,שכתב

ברורה )בהקדמה לחלק ג( משם הגאון מהר"י

שלעולם תלמוד גדול ,וזו הסיבה למה

)חלק ב דרוש ג,

שלא הזכירו רוב הפוסקים חיוב הידור

בחטאיו .צא ולמד ממה שהביא הרב משנה
איבשיץ בספרו יערות דבש

וע"ע בחלק ב דרוש ה( ,שכתב שמי שלא לומד

לבעל מעשים .ומרן הב"י

)ביו"ד סי' רמד

לישראל
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והתורה והמשפטים ביארו אותם חכמים

. יע"ש,סעיף יב( כתב כן בשם הרמב"ן ז"ל

 שזולת זה הגם,בס' מסכתות כמנין טנא

' דאלו אמרינן דמעשה עדיף ופי,וקשה

.שיעשה כל מצות שבעולם ישרף הוא והם

תלמוד גדול שמביא לידי מעשה הכוונה

 דמ"ש שאין לקום, ומעתה ניחא.עכ"ל

 הא כיון דהלכה רווחת,הוא מי נתלה במי

 היינו,בהידור עבור בעל מעשים טובים

 שמעשה,בהידור הת"ח מכ"ש בעל מעשים

בעושה מעשים טובים כמצות אנשים

 וע"ש כל דבריו דמסיק מטעם זה.גדול

מתוך

.2 ע"ש.שאין מעשה גדול מן התלמוד

מגיעים

מעשיו

שאין

,מלומדה

התלמוד ומי יודע אם מעשיו טובים

הגמרא

 שהגם שנראה שעושה,וראויים באמת

 אלא,שהתלמוד גדול או שהמעשה גדול

 הלא,מעשים טובים מנ"ל שתמיד עושה

,אמרה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה

לא מנהיג דרכו על פי דיני התורה ובנקל

 ולולי,והיינו שהתלמוד הוא הגורם למעשה

 לא כן העושה מעשיו,יכול לחטוא וליפול

 שכל,התלמוד לא יוכל לקיים את המעשה

 שעליו נאמר גדול,הטובים מתוך הלימוד

המעשים שהאדם עושה חייבים להיות על

.3תלמוד שמביא לידי מעשה

 וכמ"ש האור החיים,פי דברי התלמוד

ו( והנה
בקידושין )דף מ ע"ב( דגדול תלמוד

," ה( ואומרו "ושמת בטנא,הקדוש )דברים כו
ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה

 הכי איתא.אמרתי להאריך בזה מעט

 כאומרו "על פי התורה,יהיו על פי דבריהם

 כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין,בגמרא

,( יא,אשר יורוך ועל המשפט וגו' " )שם יז

lraa wx ixii`c azk `icdl ixdy ,ok yxtl xyt`
c"r denzl yi mle`e .dxez ea oi`y miaeh miyrn
dpyn b wxt) zea` lr dpei epiax yexita y"nn o"xd
,'eke eznkgn oiaexn eiyrny lk exn`y dn lr ,(h
,eznkgn oiaexn eiyrn zeidl xyt` ji` le`yl yi
zeyrl el yi ike ,zevnde dxezd rcei epi` m`e
ixacc yxity y"re ,m`yr dn lr ,el`d miyrnd
lr lawiy rcei `ly inl daeh dvr `id dpynd
aezkd eilr dlrne ,dxezd ixac lk zeyrl envr
oiaexn eiyrny `ed aygp dfae ,dyer `ed eli`k
l"v k"re .my h"iezd ixaca r"re .y"r .eznkgn
it lre zvw cnely ina ixii` o"xd ixacl mby
xcba llkp `ly `l` ,eiyrn z` bidpn ecenil
o"xd zrca k"kc x"ey .r"v izk`e .mkg cinlz
dn n"ne .c"eqa (cl oniq c"g) dcedi gnv z"eya
.z"pynke .c"r biltc o"anxd zxaq `id epx`iay
dn lke ,lecb dyrndy o"xd zrc mby eprny n"ne
.dyrn icil `iany itl `ed cenlz lecb exn`y

ield zia z"eya x`iac ,n"wl ikd e`lae 2
yinyz zpigaa ied `l g"zdc (dncwda)
oiazeky slwk ,dyecwd mvr zpigaa wx dyecw
,t"ray dxez ly slwd eteb ied g"zde ,z"q dilr
,devn iyinyz ly dpiga mi`xwp zevnd meiw i"re
iyinyz ly dpigaa miyrp dxeza dwiqrd i"re
ixd .y"r .mlerl ezyecwa x`yp sebdy ,dyecw
lr `id dniwde ,zeevndn xzei dxeza dyecw yiy
iptl minw `ly enke ,devnd lr `le dyecwd
`ed ok ,dxez xtq ipta minwe zevn x`ye ziviv
ipta wx `l` miyrn lra ipta mewl oi`y xacd
.xen`ke .lecb dyrnd mlerle .g"z

דאיתא

מימרא

האי

בעיקר

אמרה

דלא

,ניחא

ולדברינו

lky azk ,my i"aa `aed ,l"f o"xdy mbde 3
`ly ,eiptn micner miyrn lraa wfgeny
icil d`ian dnkgdy iptn `l` mkgl dxez dzeiv
'ity enk dyrna dxezd dhxt `ly `l` ,dyrn
oexziy enk ielb dyrnd xykd oi`y itl ,dxeza
i` eixacle .l"kr .'eke lkl d`xp dnkgd xykd
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בעלית בית נתזה בלוד ,נשאלה שאילה זו

אמרינן ,ומשני הא למיגמר הא לאגמורי,

בפניהם ,תלמוד גדול או מעשה גדול ,נענה

כלומר למגמר לדידיה ודאי מעשה עדיף,

רבי טרפון ואמר מעשה גדול ,נענה ר"ע

אבל לאגמורי אחרינא ודאי עדיף טפי

ואמר תלמוד גדול ,נענו כולם ואמרו

ממעשה ,והלכך לימד לאחריני לא אמרינן.

תלמוד גדול ,שהתלמוד מביא לידי מעשה.

וי"מ דאדם שלא למד עדיין ובא לימלך אם

ע"כ .הרי שכל מה שהתלמוד גדול לפי

ילמוד תחילה או יעסוק במעשה אומרים לו

שמביא לידי מעשה .והכי מוכח מהגמרא

למוד תחלה ,לפי שאין עם הארץ חסיד,

בב"ק )דף יז ע"א( דאמרינן לנפטר ת"ח

אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר

כשמניחים ס"ת על מיטתו קיים זה מה

מלימוד .עכ"ד.

שכתוב בזה ,לימד לא אמרינן ,ופריך והא

והנה לתירוץ הראשון של תוספות נפקא
לן דלמגמר לדידיה ודאי מעשה

מביא לידי מעשה ,ופירש רש"י דהקטן

עדיף ,ורק כשמלמד אחרים לימוד עדיף

נתלה בגדול ,וא"כ כיון דאמר קיים כל שכן

]דהתם עצם הלימוד הוא המעשה שמזכה

לימד שאינו חשוב כל כך ,אלמא מוכח

אחרים והוי לימוד ומעשה יחד .וכן פירש

התם מהכא דמעשה גדול ,ומה שאמרו

השל"ה מסכת שבועות פרק נר מצוה

לשון גדול תלמוד ,ביאר הפני יהושע בבא

פא( דבלאגמורי איכא שני ענינים ,תלמוד

קמא )שם( דכשיתעסק בתלמוד סוף שיהיה

ומעשה,

שלומד,

שכר שניהם בידו ,אבל אם יתעסק במעשה

והמעשה הטוב הוא שמלמד לחבירו[,

אין לו שכר תלמוד ,הרי שאין התלמוד

ולתירוץ השני הדבר תלוי אם הוא עם

גדול מהמעשה מצד עצמו ,אלא שהוא חזי

הארץ או תלמיד חכם ,דלע"ה אומרים

אמר מר גדול תלמוד תורה שהתלמוד

לאיצטרופי למעשה ושכר שניהם בידו.
ובתוספות )בקידושין שם ד"ה תלמוד( הקשו,
דכאן אמרו תלמוד גדול,

למוד

דהיינו

תחילה,

הדברי

ולת"ח

תורה

אומרים

)אות

מעשה

תחילה ]ועל פי דברינו לעיל כן נקיט גם
הרמב"ם ,הבט ימין וראה[.

ומהגמרא בב"ק מוכיחים מכאן להיפך

ואולם התוספות ב"ק )שם ד"ה גדול( הביאו
דבשאלתות דרב אחאי גאון )פרשת

אמר לן קיים אמרינן לימד לא אמרינן,

לך סי' ז( גרס גירסה אחרת בגמרא ,ומאי

ופריך התם והאמר מר גדול תלמוד שמביא

דמשני הא למגמר הא לאגמורי פירש

שהמעשה גדול ,וי"ל דהתם הכי פי' ,והדר

לידי מעשה ,א"כ היאך קיים אם לא לימד,

דליגמר נפשיה למוד גדול שמביא לידי

וכיון שאנו אומרים לו קיים הרי אומרים לו

מעשה ,אבל לאגמורי לאחרים לא עדיף.4

לימד ,ואת אמרת קיים אמרינן לימד לא

ע"כ .וכן פירש הריטב"א בקידושין

oe`b i`g` axc zezl`yae :my zetqezd l"fe 4
qxb `l` ,opixn` `l cnil opixn` miiw b"l
,`xnb jixte .`l eze ol xn` xcde oilitz gpne
mdl xne` didy mcew dlgz oilitz gpn ded j`ide

`d ipyne ,dyrnn lecb cenl `lde ,`zzrnyd
lecb cenl diytp xnbilc ,ixenb`l `d xnbnl
`l mixg`l ixenb`l la` ,dyrn icil `iany
.dlgz oilitz opgei iax gipn did jkitle ,sicr

)שם
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ד"ה אבל עיקר( את הסוגיא בב"ק .ולדבריהם

התלמוד

כשלומד בעצמו לימוד גדול ,אך כשמלמד

מוקדם ,שיותר טוב שילמוד כדי שידע

אחרים מעשה שלו קודם ללימוד אחרים.

הדינים את אשר יעשה .עכ"ד.

וכבר העיר הרשב"א בב"ק

)שם ד"ה גדול(

דמשמעות הגמרא דלאגמורי אחריני טפי
עדיף ממעשה .ורק ביחס ללימוד שלו
מעשה עדיף .וע"ע במה שהאריך הגאון
רבי יצחק רפאל מאייו

)תלמיד הרב שער

המלך( בספרו שרשי הי"ם על הרמב"ם
)הלכות ת"ת פרק ג הלכה ג( לבאר הסוגיא
הנז'

ודברי

הראשונים

הנז'

באריכות

גדולה .ואכמ"ל.

גדול.

רצוני

רמג
לומר,

התלמוד

ובדרך זו ראיתי לרבינו המאירי בשבת
ט ע"א( אהא דאמרו שם דהעוסק
)דף

בתורה מפסיק לקריאת שמע ,דלא אמרינן
העוסק במצוה פטור מן המצוה ,דהתלמוד
אינו אלא להביא לידי מעשה ,והיאך יפקיע
את המעשה .וכ"כ במאירי ברכות

)דף יא

ע"א( דבתלמוד תורה מפסיקין לכל המצוות.
וכן במאירי מו"ק )דף ט ע"ב( .ועיין בזה בס'
ברכי יוסף )או"ח סי' לח( .ועל פי זה ביאר

וראיתי בשל"ה בשבועות פרק נר מצוה
)אות פד( שלאחר שנשא ונותן

שפסק הרמ"ע מפאנו בתשובה

בהאי סוגיא ובדעת רש"י ותוספות בזה

שאלה ח( ,שאם עוסק בתורה באותה שעה

מסיק ,דהכלל העולה מדברי שניהם כי לא

שש"צ חוזר על התפלה" ,שהם פטורין מן

)אבות פ"א

הדין מעניית אמן ,שהעוסק במצוה פטור

מי"ז( ,על כן להשתדל אחר מעשים טובים

מן המצוה ,ואם ענו מצוה קעבדי ובכלל

שישנם לעשותם עדיף יותר מלהתעסק

מצווה ועושה נינהו .ע"כ .ותמה ע"ד ,דהא

בלימוד .והני מילי בלימוד של עצמו ,אבל

לדעת הריטב"א בסוכה

ללמד אחרים אז הלימוד יותר עדיף ,כי

שלוחי( אסור להסתלק מן המצוה הראשונה

הוא כלול מתלמוד וממעשה ,שזה בעצמו

כדי לעסוק בשניה ,וכיצד כאן מסתלק

מעשה טוב מה שמלמד אחרים ,ומי שאינו

שעוזב את לימוד התורה ועונה אמן ,וכתב

יודע דינים את המעשה אשר יעשה ,אז

דלדברי המאירי הנ"ל ניחא ,דבתורה לא

sc) zekxaa `xnba ep`vny dnn xirdl yie .k"r

ixacc `kid opixn` `l `llk i`dc xyt`e .l"nk`e
axdl izi`x ok izinic xy`ke .inlyexia opgei iax
`pipzae ,mpn` d"c hp oniq `nw r"da`) dcedia rcep
mipexg`d miax mle`e .df llk ycigy (ep q"eq
i"aepd lr zexrd ihewila oiir ,eixaca ewtwty
)jxk) g"cyae ,(btz cenr milyexi oekn z`ved `pipz
g"e`) i"ad ixacny (294 cenr ai llk yixd zkxrn d
`zbelta mbc miwqetdl l"qc gken (gnz q"eq
b"dpka r"re .`llk i`dl `zi` cegla inlyexiay
)`c"ei zkxrn b jxk) g"cyae ,(c ze` i"adbd my g"e
.l"nk`e .(`n llk

המדרש הוא עיקר רק המעשה

gpne oiwxt ol ipzne jxane dici iyn axc (a"r ci
lecb mixg`l cenild ax zrcly ixd ,oilitz
cenild z` micwn did okle ,oilitzd dyrnn
miipir dti axd f"r cnrc x"eye .oilitzd zgpdl
`zbelt ied df itl dpde .y"r .my `nw `aaa
,dyrnn lecb mixg`l cenil m` iaxe opgei iaxc
dvia) opgei iaxk dkld opgei iaxe axc l"iiw `de
k"`e ,(gpwz oniq 'xd illk ik`ln cia r"re ,`"r c sc
cenill mcew envr dyrny opgei iaxk dkldl witp
.xz` lr dl`y wnrda my r"re .l"ie .mixg`l

בשו"ת להורות נתן )חלק ח סימן לב( מה
)סימן ק"ב

)דף כה ע"א ד"ה

רמד
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אמרינן העוסק במצוה פטור מן המצוה,

תוכיח את עמיתך" )ויקרא יט ,יז( .ע"ש .הרי

דגדול תלמוד שמביא לידי מעשה .ע"כ.

שמעשה המצוה במסירות נפש גדול היה

ז( ובלכתך בדרך זו מה יומתקו דברי
הגמרא ביבמות )דף קט ע"ב( ,תניא רבי
יוסי אומר ,כל האומר אין לו תורה אפילו
תורה אין לו ,מאי טעמא ,אמר רב פפא
אמר קרא ולמדתם ועשיתם ,כל שישנו
בעשיה ישנו בלמידה ,כל שאינו בעשיה
אינו בלמידה .ואבע"א וכו' .ע"כ .וביאר
המאירי בבית הבחירה שם וז"ל ,כל
שתוקע עצמו לדבר הלכה ,ר"ל שמתמיד

יותר מעסק לימוד התורה .והגם שמסתמא
בדורו של אביי היו לומדים מתוך הדוחק
במסירות נפש ,עדיין לא הגיעו לדרגת רב
יהודה שמסר נפשו על קיום המצות
והעמדת הדת על תילה .וכיוצ"ב כתב הר"ן
בדרשותיו

)דרוש ששי(,

דהגם

שאמרו

במשנה בפאה )פ"א מ"א( תלמוד תורה כנגד
כולם ,יש גדול מזה ,הא דרב יהודה דמסר
את נפשו ,וכן עשו האבות .ע"כ.

לעסוק בתורה כל היום ומיקל בעשיית

ומעתה האומר שהוא רק לומד תורה
ומפלפל בתורה ולא מקיים את

תורה אין לו ,שנאמר ולמדתם ועשיתם ,כל

מצות התורה ,או שלא לומד ומלמד את

שישנו בעשייה ישנו בלמידה וכל שאינו

ההלכות הנחוצות ,מלבד שמפסיד את

בעשייה אינו בלמידה ,ואפילו אם היה

המטרה הנעלה והחובה העיקרית ,עליו

מלמד לאחרים ואחרים מקיימין מתוך

אמרו חז"ל ,כל האומר אין לו אלא תורה

למודו אין לו שכר במה שהם מקיימין על

אפילו תורה אין לו ,ופירש רש"י אפי'

פיו ,אלא שיש לו מיהא שכר תורה .ע"כ.

תורה ,אפי' שכר לימוד אין לו .ובגמ' בע"ז

אתה הראת לדעת שעשיית המצות היא

)דף יז ע"ב( איתא ,אמר רב הונא כל העוסק

העיקר בעסק קיום התורה ,דעיקר לימוד

בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה.

התורה הוא על מנת לקיים מצות ולעשות

ופר"ח כל העוסק בתורה בלבד ואינו

נחת רוח ליוצרו .ובברכות )דף כ ע"ב( איתא,

מתעסק במצות וגם להוציא הדין לאמתו

אמר ליה רב פפא לאביי מ"ש ראשונים

וההוראה כתקנה ,כאילו גם תורה אין לו.

דאיתרחיש להוא ניסא ,אי משום תנויי

ועל פי זה ביאר המהרש"א בע"ז

המצות מתוך עסקו בתורה ,אפילו שכר

)בחידושי

בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזקין הוה,

אגדות דף יח ע"א( שזוהי הסיבה שהסתפק

ואנן קא מתנינן שיתא סדרי ,ואנן קא

רבי חנינא בן תרדיון ששאל את רבי יוסי

מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא ,ואלו רב

בן קיסמא מה אני לחיי עולם הבא ,דאף

יהודה כד הוה שליף חד מסאניה אתי

שהיה

בעצמו

מיטרא ואנן קא מצערין נפשין ומצוח קא

כדקאמר לעיל כל העוסק בתורה בלבד

צוחינן ולית דמשגח בן ,אמר ליה ,קמאי

דומה כמי שאין לו אלוה ,ועל זה אמר לו

הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם.

רבי יוסי בן קיסמא כלום בא מעשה לידך

ומפורש שם בגמרא שהיו מקפידים למחות

וכו' ,כי המעשה הוא עיקר ,וא"ל מעות של

בעוברי עבירה ,והרי זו בכלל מצות "הוכח

פורים כו' ,וא"ל א"כ מחלקך בתורה יהא

בו

תורה

היה מסתפק
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רמה

חלקי ומגורלך במעשים יהא גורלי ,דאין

בחושן משפט ,אף כי בכללם אין בהם

מעשה גדול מזה .ע"כ .וכ"כ המהרי"ט

חובת ידיעה המגיע לחובת מעשה .והנה

בתשובה )ח"א סימן ק( .ע"ש.

בדורותינו זה החלק המובחר והטוב חלק

ח( ועוד אמרו בגמרא בע"ז )שם(" ,אשר
פריו יתן בעתו" )תהילים א ,ג( ,אמר רבא

ארח חיים כשמו כן הוא יושב שכול

אם פריו יתן בעתו ,ועלהו לא יבול .ואם
לאו ,על הלומד ועל המלמד עליהם הכתוב
אומר לא כן הרשעים כי אם וגו' .ופרש"י,
רשעים ,תרי משמע ,לומד ומלמדו .ל"א
פריו יתן בעתו ,שלומד ועושה פרי ,כלומר
מקיים מה שכתוב בתורה .ע"כ .וכיוצ"ב
איתא באבות דר' נתן )נו"ב פל"ב ד"ה רבי(.
וע"ע במגן אבות לרשב"ץ על אבות

)פרק ג

וגלמוד אין איש שם על לב ,דוגמת מסכת
מועד קטן שזכר בעל ספר חסידים .וכבר
כתבתי על איש שלמד דיני גיטין וקידושין
ולא ידע דבר מחובות הלבבות המוטל על
כל איש ישראלי .יע"ש .וחלק אורח חיים
מוטל על כל איש ישראל לדעת לפחות
כלליו ורוב פרטיו ,והרי זה לימוד המובחר
ששנו רז"ל הלמד על מנת לעשות ולקיים
שמספיקין בידו וכו' .והלימוד המביא לידי

משנה ט( .הרי שגם המלמד את הציבור שלא

מעשה יש בו מעלה יתירה כפול ומכופל

יודע עיקרי ודיני התורה והמצוות יש לו

מלימוד אחר ,וכמ"ש גדול תלמוד שמביא

ללמד אותם עיקרי הדינים וחובת המעשה,

לידי מעשה .ע"כ .ואשרי השומע גערת

ולא פלפולים וסברות בעוד שאינם יודעים

חכם .גם הגאון בעל בית אפרים
כתב

כדברים

)באורח חיים

האלו:

ובמה

ממה

בהקדמה(

)סימן

שכתבתי בהך דגדול תלמוד שמביא לידי

קכד( ,על אותם המלמדים בחורים חלק

מעשה שהוא נאמר על חלק הלימוד

חושן משפט מטעם שחפצו בדבר שיש בו

שמביא לידי תכלית המעשה ,שהיא עדיף

פלפול ועומק ,כענין הרוצה להחכים יעסוק

טפי מחלק הלימוד שא"א לדון ולהורות

בדיני ממונות שאין לך מקצוע וכו' ,והוא

ממנו הלכה למעשה .וע"ע בשו"ת יביע

אמת ,רק שדבר בעתו מה טוב ,ואין ראוי

אומר )ח"א חלק או"ח בדברי פתיחה אות ו(,

למאס מי השלוח ההולכים לאט שיש בהם

ע"ש .וכבר העלה מו"ר הראש"ל מרן הרב

יפוי כח וזכות ,משום דתדיר שהוא חובות

עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יחו"ד

היום שראוי לדעת כל איש ישראל ,והוא

נב( שלימוד ההלכה קודם ללימוד דף היומי

חלק אורח חיים ואחריו חלק יורה דעה,

מהטעמים

משנה

שג"כ מה טוב ומה נעים שידע להבין

הלכות )חלק יג סימן קעב( ,ובשו"ת עטרת פז

ולהורות בביתו דברים קלים שהם כביעותא

)ח"א כרך ג  -חושן משפט ,ובהערות סימן יד הערה

בכותחא ,או אם יתרמי במקום שאין איש.

א( .ומילתא דפשיטא היא ,שעד שמבארים

והוא גם מקודש יותר ,שבשני חלקים אלו

הלומדים והמלמדים את דעת הרשב"א

נכללים תילי תילי מצות חובות הגוף הנה

בסוגיא פלונית ,עליהם לברר אם הם לא

ודקדוקיהן כפלי כפלים ממה שימצאו

מתחייבים מיתה לשמיים בעניני חילול

את

עיקרי

הדינים.

וצא

ולמד

שהתמרמר הגאון בעל חוות יאיר

הנ"ל.

וע"ע

)ח"ו סימן

בשו"ת
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שבת ,וכריתות בהלכות נדה ושאר ההלכות

לכרמו וזה רץ לשדהו ,ואני מה תהא עלי,

)פ"ד

אמר לה יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת

המצויות ,וכבר לימדונו חז"ל באבות

שמו ,שהם בטלים ממלאכתם ויכולים

מי"ג( ששגגת תלמוד עולה זדון.
ט( ולדרכינו יבואר מה שהקשה בספר זרע
יעקב להגר"ז זלזניק זצ"ל )או"ח סי'
רסח( הביא דבריו הגאון בעל ציץ אליעזר
)חלק יג סימן לז אות ד( על הנוסח בתפלת
שבת ,קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך,
שהקדים ואמר מצות קודם תורה ,והוא נגד
מה דקיי"ל גדול תלמוד תורה שמביא לידי
מעשה,

ותירץ

דלק"מ,

כיון

דאדרבא

שהעיקר והתכלית בלימוד התורה היא

לעסוק בך .ע"כ .וע"ש בב"י .וע"ע בגמרא
בפסחים )דף סו ע"ב( שצריך לחלק את זמן
השבת ,חציו לה' בלימוד תורה בבית
המדרש

וחציו

שבת.

לעונג

וביחוד

העובדים בכל השבוע יש להם להוסיף
בלימוד ביום השבת ,וכמ"ש הרמ"א

)או"ח

סימן רצ סעיף ב( ,בעלי בתים שאינם עוסקים
בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר בתורה
בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה
כל ימי השבוע .ע"כ.

עשיית המצות לכן אנו מתפללים על
התכלית של קיום המצות שתהיה על ידי

ועל כן דוקא בשבת תיקנו נוסח זה
להורות שתכלית הלימוד תהיה בדברי

לעשות ,ובשבת זהו זמן הלימוד שהכל

תורה שיש בהם עשייה ,שעיקר הלימוד

וכמבואר

צריך להיות בדברים שמדריכים את האדם

לימוד התורה ,דאם לא ילמד איך ידע מה
בטלים

ממלאכתם

ולומדים,

בירושלמי שבת )פט"ו ה"ג( ,לא ניתנו

לחיות את חייו כראוי .וכ"כ הב"ח

שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם

והמ"א ,הב"ד הרב משנה ברורה

)אות ב(
)סימן רצ

)פרק

סק"ו( ,דהעיקר של הלימוד בשבת יהיה

א( איתא ,כך אמר להם הקב"ה לישראל:

ללמד לרבים את חקי האלהים ואת תורותיו

בניי ,לא כך כתבתי לכם בתורתי" :לא

להורות הלכות שבת והאסור והמותר ,גם

בדברי תורה .ובתנא דבי אליהו רבה

ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם
ולילה" )יהושע א ,ח( ,אף על פי שאתם
עושים מלאכה כל שישה ימים ,יום השבת
יעשה כולו תורה .מכאן אמרו ,לעולם
ישכים אדם וישנה בשבת ,וילך לבית
הכנסת ולבית המדרש ,יקרא בתורה וישנה
בנביאים ,ואחר כך ילך לביתו ויאכל

להמשיך
המדריכים

לב

השומעים

את

האדם

בדברי
ליראת

אגדה
שמים,

וכדאיתא בילקוט )ר"פ ויקהל( ,אמר הקדוש
ברוך הוא למשה עשה לך קהלות גדולות
ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת וכו'
להורות לישראל איסור והיתר וכו' ולא כמו
שנוהגין עכשיו.

וישתה ,לקיים מה שנאמר" :לך אכול

ובזה ניחא
אומרים בברכת אהבה רבה והאר

ט ,ז( .וכן הביא הטור )או"ח סימן רצ( משם

עינינו בתורתך ואח"כ ודבק לבנו במצותיך,

המדרש ,אמרה תורה לפני הקב"ה ,ריבונו

וגם באלקי נצור פתח לבי בתורתך והדר

של עולם ,כשיכנסו ישראל לארץ ,זה רץ

ובמצותיך תרדוף נפשי ,ובשבת להיפך,

בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך"

)קהלת

מה

שבשאר

ימות

החול
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רמז

דלעולם יש להתחיל בלימוד וכמבואר,

התכלית ,ועליהם ללמוד את דיני התורה

שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה ,ולכן

השייכים לחיי המעשה יותר משאר כל

בכל ימות השבוע זוכרים ואומרים קודם

חלקי התורה.

ללימוד התורה ואח"כ עשיית מצות ,אך
בשבת שהוא זמן הלימוד של כלל ישראל
אמר

בהיפך,

להורות

שהתכלית

היא

העשייה ואת זה יש ללמד.

י( ומה נאה ומה יאה ,אם הרב המלמד
תורה לרבים יעורר אותם קודם הלימוד
לתשובה ומעשים טובים ,5בדברי מוסר
והתעוררות מידי יום ביומו ,וכן מטו ואמרו

א"נ יש לומר ,דללומדים כל השבוע
יכולים הם ללמוד גם דברים שאינם

משיבת נפש )פרשת מצורע עמוד צח( כדי שלא

למעשה ,משא"כ הלומדים בזמן מועט

יהיה חלילה בגדר "ולרשע אמר אלוקים

להלכה

מה לך לספר חוקי" )תהילים נ ,טז( .וכן

)יו"ד סימן רמו

מבואר בגמרא בברכות )דף יז ע"א( ,מרגלא

)שם ס"ק

תשובה

עליהם

לשים

עיקר

לימודם

ולמעשה ,וכמבואר בדרישה

אות א ד"ה ור"ת פירש( ,וכ"כ הט"ז

ב( והש"ך )שם ס"ק ה( ובשולחן ערוך הרב
)פ"ב מהל' ת"ת ה"ט( .והכי מוכח מב"מ

משם הרבי מלובלין זצ"ל הו"ד בספר

בפומיה

דרבא

תכלית

חכמה

ומעשים טובים ,שלא יהא אדם קורא

)דף

ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי

קיד ע"ב( .ע"ש .ולכן בשאר ימות השבוע

שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין ,שנאמר

הזכיר בתפילה את לימוד התורה קודם

"ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל

ואח"כ עשיית המצות שהוא כנגד בני

עושיהם",

אלא

התורה הלומדים כל השבוע ,משא"כ לכלל

לעושיהם .ופירש"י ,תכלית חכמה ,עיקרה

העם שרק בשבת קובעים את תלמודם

של תורה שיהא עמה תשובה ומעשים

הדגיש קודם את קיום המצות שהוא

טובים .עכ"ל .והראני ידידי הרה"ג רבי

sqei awri zeclez xtqa azky dnl d`x `p jle 5
)y"n x`al (izazkc oiprde d"c zwg zyxt
z`vedl dxez cenlz oilhan (a"r b sc) dlibna
ezxez ici lr ryx mc` ik `ed ,dlk zqpkdle znd
lhal jixv jkle ,mipevgl gk siqen ezceare
znd z`ved `edy daeyz zeyrle ,dxez cenlz
`zgp zeyrl dlk zqpkd k"g`e ,d`nehd zea` ia
dlk zqpkd ,ezceare ezxeza dpeilrd dlkl gex
`inlyexia l"fg exn`c `dn zeywdl yie .ixwi
ize` i`eld (a"t x"ki`c `zgizt ,f"d `"t) dbibga
miay day xe`nd jezny exny izxeze eafr
,xtekd `ed jxazi myd z` eafryk `lde .ahenl
,ezxeza utg mewn lkne ,dfn lecb ryx jl oi`e
?l"pd jtid `ede

`dnkgd zilkz xwir i`cec ,icin dyw `lc `xai
f`y ,daeyzd xg`y miaeh miyrne daeyz
`ed jexa yecwd mewn lkne .exveil gex zgp dyer
,e`hgn aeyiy m` ik eryxa znd zena utg epi`y
,yperd z`xi ici lr `hgn aeyiy `hg `xi xea oi`e
my lr dxez `xwp `idy ,dxez cnely xg` m` ik
ahenl exfgi day xe`nd jezne ,jxca mi`hg dxeiy
ecera dyry miaeh miyrne dxezd zetilwdn `iveie
(a"r et sc) `neia exn`y enke ,e"ag ceqa ,eryxa
xitye .y"eri .zeikfk el dyrp zepecf l"fg exn` dfa
,'eke h"rne daeyzd `ed dnkg zilkz ik `ax yxc
`ly el gep dnyl `lye ,olret myl dnyl miyerl
jezny ,dnyl `ly mb weqri `xapy eiykre ,`xap
.w"ece .c"kr .dnyl weqrie ahenl xefgi day xe`nd

ללומדיהם

לא

נאמר
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רמח

לישראל

סימן כה

שלמה בר כוכבא נר"ו שכ"כ בנפש החיים

ולכן מי שרוצה להגיע אל תכלית הלימוד,

)שער ד פרק ו( ,שבכל עת שיכון האדם עצמו

היא יראת שמים ,הרי מן ההכרח שלימודו

ללמוד .ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל,

יהא באופן שיוכל להגיע אל התכלית

עכ"פ זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת

הנרצה,

להקדים

הלב .להתודות על חטאתו מעומקא דלבא.

ללימודם דברי מוסר ויראת שמים ,כדי

כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה .ויכוין

לעורר את הלבבות אל התכלית הנרצה של

להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה.

תשובה

יש

היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה' זו

להשתוקק להגיע על ידי הלימוד ,ועל ידי

הלכה .ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש

זה יהא הלימוד מתוך כונה טהורה ורצויה

כביכול .עכ"ל .ושנה דבריו עוד שם

)שער

ד פרק ז(,
ולזאת ראוי להאדם להכין עצמו כל עת
קודם שיתחיל ללמוד .להתחשב

ולכן

נהגו

ומעשים

רבותינו

טובים

שאליה

לשם שמים.
ודברים נוראים ומזעזעים ראיתי בפירוש
רבינו בחיי )ויקרא פרק יט פסוק ד(
שביאר ,דמה שאמרו רז"ל בע"ז

)דף יז ע"ב(

מעט עם קונו ית"ש בטהרת הלב ביראת

כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין

ה' .ולהטהר מעונותיו בהרהורי תשובה.

לו אלוה ,כי מי שהיה עוסק בתורה תמיד

כדי שיוכל להתקשר ולהתדבק בעת עסקו

ולא היה משתדל במצות המעשיות אין לו

בתוה"ק בדבורו ורצונו ית"ש .וגם יקבל

שלמות כלל ,וקרוב הוא שיכפור כיון

ע"ע לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה

שאינו מעיד במעשיו על האלהות ,והדעות

שבכתב ובע"פ ואשר יראה ויבין דרכו

האמתיות אינן מתקיימות אלא בפעולות.

והנהגתו מתוה"ק .וכן באמצע הלימוד.

ומטעם זה תזכיר התורה תמיד בספור קצת

הרשות נתונה להאדם להפסיק זמן מועט.

המצות "אני ה' אלהיכם" .ע"כ .וכיוצא

טרם יכבה מלבו יראתו ית"ש שקיבל עליו

בזה כתב הרד"ק בהקדמה לפירושו על

קודם התחלת הלימוד .להתבונן מחדש עוד

התורה ,שהפליגו חז"ל בחובת העשייה,

מעט ביראת ה' .ע"כ .ועל פי זה כתב

שהלמוד מאין מעשה אינו דבר מועיל,

)חלק ג בהקדמה(,

אבל הוא מריע ומזיק לעצמו ולזולתו .ע"כ.

בשו"ת

להורות

נתן

שמבואר כי תכלית ומטרת לימוד התורה

והאמת שכבר בתיקוני הזוהר הקדוש

היא להגיע על ידה לתשובה ומעשים

נב דף פז ע"א ובמתומ"ד תרלה( הזהיר והחמיר

טובים ,וממילא יובן כי טרם שמתחיל

עד מאד בת"ח שלומד ולא מקיים את

ללמוד תורה צריך שישים לנגד עיניו את

מצות התורה וכתב ,דאע"ג דמתרבי אילנא

המטרה אליה שואף להגיע ,וכדרכו של כל

דאיהו גופא דאוריתא אי לית ליה איבא

בר דעת שטרם שניגש למלאכה כל שהיא

דאינון פקודין דעשה ,מה כתיב ביה "רק

הרי הוא מתבונן בתכליתה ,ומכוין את

עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו

אל

תשחית וכרת" )דברים כ ,ב( ובגין דא אמרו

המטרה ,כי סוף מעשה במחשבה תחלה.

מארי מתניתין )אבות פ"א מי"ז( דלית מדרשא

מלאכתו

לעשותה

באופן

המביאו

)תיקון

אך טוב

לישראל

סימן כה

רמט

עיקר אלא המעשה הוא עיקר .עכ"ל.

שנפשי חשקה בתורה ובטל ממני ע"י כך

וביאורו  -דאפילו ת"ח שמגדל את אילן

כח התאווה וכו' .עכ"ד .הרי דלגבי בן עזאי

התורה ,אם לא מקיים את מצות התורה הרי

לא שייכא כלל מצוות פו"ר ולהכי לא נשא

הוא כאילן ללא פירות שעליו נאמר "אותו

אשה ,ומ"מ אכתי קשיא הא דאמרו שרוי

תשחית" – רמז שישרף בגיהנם ,דהעיקר

בלא תורה ,ולא בארו שהוא משום מצוות

הוא המעשה .השם יצילנו.

פו"ר אלא בסתמא ,והיה לו לישא אשה רק

יא( ולאחר כתבי כל זאת הנה בודאי
שבטוב ילי'ן מר ,ממה שאמרו בגמרא
)דף סג ע"ב( ,על בן עזאי שלא נשא אשה

כדי לזכות לתורה.
ואני בימי חורפי פירשתי להאי מימרא
דכל אדם שאין לו אשה שרוי בלא

לפי שחשקה נפשו בתורה ,והלא אמרינן

תורה ,דעיקר תכליתו של האדם בלימוד

דלכו"ע המעשה הוא הגדול והוא העיקר

התורה הוא שילמד ע"מ לעשות ,ובגמ'

וכיצד עשה כן .הנה כבר עמדו בזה

קידושין )דף מ ע"ב( אמרו גדול תלמוד

המפרשים לא עת האס'ף .ומ"מ לא אמנע

שמביא

מה

טוב מבעליו להביא למ"ש בשו"ת אך טוב

שהתלמוד גדול הוא משום שמביא לידי

לישראל )ח"א בדברי פתיחה אות ד – ה( ,ויען

מעשה ,ואדם שלומד בסתמא שלא ע"מ

שכבר זמן זמנים טובא שאזל מן השוק

לעשות ,אמרו בירושלמי

אמרתי להעתיק הדברים קו לקו צו לצו.

ע"ב( ,דנח לו שנהפכה שליתו על פניו .הרי

)דף סב

דתכלית האדם שיגיע לעשייה ,וכפי שהיה

ע"ב( ,דכל השרוי בלא אשה שרוי בלא

מעשה באחד מגדולי הדורות ,שכשאמרו

תורה .הרי שלימוד התורה כשנשוי גדול

לו שפלוני למד וגמר את כל הש"ס ,מיד

לבלי היכר מאשר הינו ללא אשה .ואיברא

שאל ומה הש"ס לימד את פלוני .והנה

דיש לעיין אהאי דבן עזאי שלא נשא אשה

ידוע שהאדם עייר פרא יוולד ונגוע הוא

וזאת משום שנפשו חשקה בתורה כמבואר

בכל מידות רעות ,ורק לימוד התורה

ביבמות )דף סג ע"ב( ,הא איפכא דרשו חז"ל

מעדנו ,וזהו בכלל אומרם דגדול תלמוד

דכל אדם שאין לו אשה שרוי בלא תורה,

שמביא לידי מעשה ,וכאשר אדם בא

אדרבה היה לו לישא אשה כדי שיזכה

בברית הנשואין עם עזרתו בחיים ,מהשתא

לתורה .ובבן יהוידע )שם( כתב ,כי התורה

מתחיל המבחן האמיתי כיצד מתנהג ומה

נקראת תושיה דמתשת כוחו של האדם,

התורה לימדה אותו ,וכל זמן שלא נשא

ויש שהם דבוקים בה כ"כ עד שבטל מהם

אשה ,אפשר שבין רעיו וידידיו יחשב

כח התאווה של החומר לגמרי ,שאם יבואו

לבעל נפש ובעל מדות טובות ,אך אליבא

לבעול אין יכולים ,והוא כך היה לו ,וא"כ

דאמת אינו כן ,דלא שייך שיגיע לכל כך

מה תועלת לישא אשה ואינו יכול לקיים

קירוב בבן אדם לחברו כמו בין איש

פו"ר מאחר דבטל כח התאווה לגמרי ,לזה

לאשתו ,דזהו בכלל ציווי ה' ד"והיו לבשר

אמר מה אעשה תרופה ותקנה לעצמי ,אחר

אחד" )בראשית ב,כד( ,ופשוט.

וז"ל שם :שכבר אחז"ל ביבמות

לידי

מעשה.

חזינן

דכל

)שבת פ"א ה"ב דף ז

אך טוב

רנ

סימן כה

ומהשתא ניחא נמי האי דבן עזאי לא נשא
אשה ,דכיוון שהשקיע עצמו
כ"כ בתורת ה' הצליח להעפיל ולעלות
לדרגות גבוהות ביותר לא רק בתלמוד,
אלא אף במעשה ,וזה מה שאמר נפשי
חשקה

דתורה

בתורה

לישראל

מלשון

הוראה,

המצווה את האדם באיזה דרך ילך וכיצד
ינהיג בפלס אורחותיו.

ביבמות )פ"ח ה"ה בחלק הביאורים( וי"ל.
בהא נחיתנא ובהא סליקנא :דעיקר חיי
האדם בזה העולם הוא ללמוד על
מנת לעשות ,והעיקר הוא עשייה וקיום
המצוות .ולכך נקרא עולמינו עולם העשייה
כידוע .ולא יקרא צדיק אלא במעשה
המצות )אבן שלמה להגר"א פרק ה אות ו(.
ואסור לאדם שיסתפק רק בלימוד התורה

והנה בהאי מעשה דבן עזאי ,פירש רבנו

ולא בעשיית המצות .ואדרבא עליו ללמוד

)שער לד ,והביאו

וללמד קודם את דיני התורה המצויים –

בבן יהוידע שם( ,דבן עזאי כוחו היה שהיה

שהם בגדר ראשון ראשון חשוב .ואותו

בורא נפשות גרים ע"י עסקו בתורה ,ובזה

האברך ששגה בזה עליו לחזור בו ,וזאת

ניחא דלא הקשו לו דאינו עוסק בפו"ר

גרמה לו שלא ישב ושימש אצל תלמידי

דבזה שפיר חשיב עוסק עי"ש .וכבר

חכמים אמיתיים .ואילו היה משמש לא

דרשו חז"ל בקידושין )דף ל ע"ב( ,לפס'

היה טועה בכל מה שטעה .וע"ע בשו"ת

)קהלת

מהרי"ט )חלק א סימן ק( דאשתפיך חמימי על

ט ,ט( ,דאזיל נמי אתורה ,דהתורה נקראת

חכם שדרש ברבים שהעיקר הוא לימוד

אשתו הראשונה של האדם .ועוד אמרינן

תורה ומי שלומד תורה לא רואה פני

)דף מט

גיהנום .שדחה כל דבריו וכתב ,נראה בעיני

ע"ב(" ,תורה צווה לנו משה מורשה"

שזה הדורש דבר סרה על ה' ועשה תורתו

)דברים לג ,ד( ,אל תקרי מורשה אלא

פלסתר ,אטו רביה דהאי קטיל קני באגמא

שאין

לא שנה לו משנתינו לא המדרש הוא

ללמוד מבן עזאי ועל האדם לקיים את

העיקר אלא המעשה ,והלא אמרו תכלית

כל מצות התורה.

תורה תשובה ומעשים טובים שנאמר אז

האר"י בשער הגלגולים

"ראה חיים עם אשה אשר אהבת"

בברכות )דף נז ע"א( ,ובפסחים

מאורשה.

עכ"ל

הא

שם.

קמן

וצא ולמד ממ"ש הגאון הקדוש בעל
התניא באיגרת הקודש )פרק יט(,
שעיקרה ותכליתה של התורה הוא קיום
המצות ל"ת ועשה בפועל ומעשה ממש,
כמאמר

היום

לעשותם,

וגדול

תלמוד

ראה ויספרה וכו' הן יראת ה' היא חכמה,
וכתיב ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב
לכל עושיהם ,ללומדיהם לא נאמר אלא
לעושיהם .ע"ש כל דבריו .וצי"מ וימ"ן
אמן .והנלע"ד כתבתי.

שמביא לידי מעשה ,והלומד שלא לעשות

ולא נותר
שיזכה

מוכרח להתגלגל עד שיקיים כל התרי"ג

ולקדש שם שמים ולהשיב רבים מעוון,

כנודע מהאריז"ל.

ואשריו ואשרי חלקו שמזמין את ידידנו

יחזקאל

היקר פה מפיק מרגליות ממזכי הרבים

נוח לו שנהפכה שלייתו וכו' ,וכל אדם
מצות בפועל ממש
עכ"ל.

וע"ע

בתוספתא

חזון

לי

אלא

להרחיב

לברך
גבולו

את

כבודו

בתלמידים

אך טוב

סימן כה

לישראל

רנא

בעולם רבי ירון ראובן שליט"א ראש

ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך

ארגון "בעזרת השם" לחזק את הקהילות

שלום .אמן כן יהי רצון.

במדינת קנדה .וחפץ ה' בידכם יצלח.

)סיום התשובה יום

א כב טבת התש"ף(.

אך טוב

רנב
ניסן תש"פ

סימן כו

לישראל

סימן כו
ביטול תורה דרבים בעת מגיפה

מעשה דריב"ל שהיה כרוך בבעלי ראתן  /מתי פוסקים הלכה כריב"ל  /דעת האומרים
שעל ת"ת דרבים צריך למסור עצמו למיתה  /האם יש ללמוד ממעשה דריב"ל לכל
אדם  /כשנופלים פגזים ,האם יש ללכת למסור שיעור?  -ובהערה  /קדושתו המיוחדת
של ריב"ל  /ביאורים שונים במאמר חז"ל גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות  -בהערה
 /מעשה דר' חנינא בן דוסא והערוד  /מעשה דרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות
ברבים  /מעשה דר' חנינא בן תרדיון שהיה מקהיל קהילות ברבים  /אם אפשר להביא
ראיה ממעשה הצדיקים כשבסוף ניזוקו – בהערה  /המודר מחבירו והתירו לו שלא
בפני חברו ,בדיעבד אם מותר – בהערה  /לברוח מהעיר בעת המגיפה  /אם יש חובת
תשלום למלמד בעת המגיפה  /הטעם שנתפס יהושע בעת המלחמה על ביטול תורה
דרבים  /כיצד מנצחים עם ישראל במלחמות?  /ביאור הני קראי ביהושע  -בהערה
 /בקיאות האמוראים בפסוקי התנ"ך  /נתיצת תנור לצורך בניית בית מדרש  /זהירות
מסכנה סגולית  /מתי אומרים דשומר מצוה לא ידע רע?  /אשה קטלנית ,האם
מתיבמת?  /מתי שלוחי מצוה ניזוקין  /דין נחש כרוך על עקבו בתפילה  /הטעם
שאין חשש זוגות בד' כוסות  /הבטחת רב לתלמידיו שלא ינזקו כשבאים בלילה לבית
המדרש  /מעשה דר"ח בר פפי דתבעתיה מטרוניתא  /לסכן עצמו בשביל דבר חסידות
 /ביאורים במעשה דריב"ל שמסר להאי בר נש למלכות  /דברי הרמב"ם באגרת השמד
 /האיסור לגור בין הגויים  /מקורות מהתורה לחיוב שמירת הגוף והנפש  /העומד
במקום סכנה ,וכגון בבית רעוע ,אם עובר על איסור דאורייתא?  -ובהערה  /היכא
דדשו רבים בסכנה ,אי יש עוד לחוש?  /הלשון 'אסרו חכמים' אם נאמרת גם על
איסורי תורה  /ביאור הפסוק "אך את דמכם וגו'"  /האיסור לצער ולחבול בגופו /
הטעם שלא עשה אאע"ה ברית מילה עד שנצטווה  /ספר החיים התחבר בעת המגיפה
 /סוגיית ג' נשים המשמשות במוך והמסתעף  /ביאור דברי חכמים שאמרו "שומר
פתאים ה'"  /למול ביום המעונן  /ביקור חולים לחולי המדבק או בעת המגיפה /
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שאלה

עמדתי ואתבונן אודות מגיפת 'הקורונה' הפושטת בכל העולם לתקפ"ץ,
שהוראות הרופאים וחכמי הרפואה שלא להיות בקיבוץ אנשים ,וניתנה
ההוראה לסגור את כל מקומות לימוד התורה ,ורבים נפשם לשאול הגיעה
תורה מה תהא עליה? ומנגד צווח הכתוב ואומר "ונשמרתם מאד
לנפשותיכם" )דברים ד ,טו( ,ונחלקו חכמי ישראל מהי הדרך הישרה שינהג
בה האדם ,אם לשמוע לכללי הרפואה ,או להמשיך בלימוד התורה ברבים,
ואמרתי אעבור פרשתא דא ואתנייה בעזרת צורי וגואלי .ויהי רצון שלא
תצא תקלה מתחת ידי.

אך טוב

סימן כו

לישראל

רנג

תשובה
א( איתא בכתובות )דף עז ע"ב( דרבי יהושע
בן לוי הוה מיכרך בבעלי ראתן ]חולים

בעלי ראתן.

אמר "אילת אהבים ויעלת חן" )משלי ה ,יט(,

ואיברא דבגמרא
אמוראי סברו כרבי חנינא בר פפא

אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא.

ולא היו מסתכנים כלל ,שאמרו בגמרא,

ופירש"י מיכרך בהו ,נדבק אצלם בשעה

מכריז רבי יוחנן ,הזהרו מזבובי של בעלי

שעוסק בתורה ומושיבן אצלו ,ומובטח

ראתן .רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה ,רבי

הוא שתגין התורה עליו ולא יוזק.

אלעזר לא עייל באהליה ,רבי אמי ורבי אסי

עוד איתא בגמרא ,רבי חנינא בר פפא
שושביניה דמלאך המות הווה ,כי

לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה.

בעלי חולי מדבק מסוכן[ ועסיק בתורה,

הוה קא ניחא נפשיה אמרו ליה למלאך
המות זיל עביד ליה רעותיה .אזל לגביה
ואיתחזי ליה וכו' ,אמר ליה אחוי לי
דוכתאי ,אמר ליה לחיי .אמר ליה הב לי
סכינך דלמא מבעתת לי באורחא ,אמר ליה
כחברך רבי יהושע בן לוי בעית למיעבד
לי ,אמר ליה אייתי ספר תורה וחזי מי
איכא מידי דכתיב ביה דלא קיימתיה ,אמר

פפא לא היתה כן ,שלא סיכן עצמו עם
מבואר

שגם

שאר

ופירש"י ,הזהרו
זבובים השוכנים עליו קשות
מזבובי

בעלי

ראתן,

להביא אותו חולי על איש אחר .בזיקיה,
במקום שתנשב רוח אחת על שניהם .ע"כ.
הרי שהיו נזהרים שלא להתקרב לבעלי
ראתן ,ואפילו לא לאכול מביצים שהיו
במבוי עם חולה שכזה .והפליגו עד מאד
בחששם כציווי התורה "ונשמרתם מאד
לנפשותיכם" )דברים ד ,טו(.

ליה מי איכרכת בבעלי ראתן ואיעסקת

ואיברא שיש לעיין על הנהגת רבי יהושע
בן לוי שנשא קל וחומר ואמר אם

ליה עמודא דנורא בין דידיה לעלמא,

חן מעלה אגוני לא מגנא ,ומכח הק"ו סיכן

וגמירי ,דלא מפסיק עמודא דנורא אלא

עצמו ,ומה ראה חשיבות כל כך גדולה

לחד בדרא או לתרין בדרא.

לסכן עצמו.

בתורה ,ואפילו הכי כי נח נפשיה אפסיק

ופירש"י ,שושביניה ,אוהבו ורגיל אצלו
מלאך המות .מי איכרכת בבעלי
ראתן ועסקת בתורה ,כדהוה עביד איהו
שהיה מסכן בנפשו לכבד את התורה .ע"כ.

ומדברי רש"י נראה שלא היה בזה רק
משום לימוד תורה ,אלא גם
משום כבודה של תורה ,דריב"ל היה מרבה
בזה כבוד תורה ,שכן כתב ,שהיה נדבק
אצלם בשעה שעוסק בתורה ומושיבן

והנה מהנהגת רבי יהושע בן לוי שהיה
כרוך עם בעלי ראתן ,וממה שזכה

עמהם ,אלא שהיה נדבק בהם בשעה

שנכנס חי לגן עדן כמבואר שם בגמרא,

שעוסק בתורה ,ומשמע שלא היה זה כדי

משמע דיש לו לאדם להסתכן בשביל

ללמוד עימם .וכן מורה לשון הגמרא,

לימוד תורה .ואולם הנהגת רבי חנינא בר

דריב"ל מיכריך בבעלי ראתן ועסיק בתורה,

אצלו .ע"כ .ולא כתב בפשטות שהיה לומד
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ולא קאמר רק שהיה לומד עימם .הרי שלא

כרבי יהושע מי כרכת בבעלי ראתן ,כלום

רק משום ביטול תורה עשה כן ,אלא עשה

בטחת בתורתך להתכרך ולהטפל עמם

כן לכבודה של תורה ,שהראה שבכח

בשעה שהיו לומדין כמו שעשה רבי

התורה

לשמור

אפילו

במקום

דשכיח

יהושע .ובדרך זו פירש החתם סופר

)פרשת

היזקא .וכן נראה עולה ממה שכתב החתם

בשלח( את הפסוק "אם שמוע תשמע וגו'

סופר בחידושיו לנדרים )דף פא ע"א( ,שלחו

כל המחלה וגו' לא אשים עליך" ,שאם

מתם הזהרו בערבוביתא ,הזהרו בחבורה,

ילמד לאחרים תורה ,אפילו חולים חולי

הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה.

המדבק כבעלי ראתן "לא אשים עליך"

פירוש ,הזהרו בערבוביתא ,ואפילו הכי

כריב"ל בשעתו ,ע"ש דבריו.

הזהרו ללמוד תורה בחבורה ,אף על פי

ויש לבאר בזה ע"פ דברי המהרש"א
בחידושי אגדות בגמ' סוטה )דף כא

שעי"ז א"א להזהר כ"כ מערבוביתא ,שהרי
בני החבורה בני עניים שמהם תצא תורה,
וא"א בלי ערבוביתא ,מ"מ זכות התורה יגן,
כדריב"ל דהוה מיכריך בבעלי ראתן ועסיק
בתורה .עכ"ד .ומשמע שזכות התורה תגן
עליהם גם מתי שלא לומדים ,שהרי לא
בכל שעה שנמצאים עם בני העניים
לומדים ,ואפילו הכי יש לסמוך על התורה

ע"א ד"ה אלא( ,שכתב דתורה אגוני מגנא רק
מן היסורין ולא מן המיתה .ע"כ .וכאן הא
הוה סכנת נפשות ,ובשעה שעוסק בתורה
אמרינן בגמרא דאגוני אגנא ואצולי מצלא,
והיינו מגינה מהיסורים ומצילה ממיתה
כמובא בשבת )דף ל ע"א( במעשה דדוד
המלך ,ע"ש .ולכן מבואר שהיה עושה כן

דאגוני מגנא.

דווקא בשעה שעסק בתורה.

ומעתה יש לעיין ,דאם עשה כן ריב"ל
להראות שהתורה מגינה על

ב( ומעתה יש לדון אם יש לנהוג כן
להלכה וללמוד מהנהגת רבי יהושע בן

לומדיה ,הרי אמרו בגמרא בסוטה

)דף כא

ע"א( דהתורה מגינה מהיסורים גם בעידנא
דלא עסיק בה ,ואמאי קאמר בגמרא דהיה

לוי .ולפום ריהטא יש לומר דלפי מה שרוב
חכמי ישראל לא נהגו כן ,משמע שאין
הלכה כריב"ל ,דקיימא לן

)ברכות דף ט ע"א

עושה כן רק בשעה שעוסק בתורה.

ועוד( יחיד ורבים הלכה כרבים.

ואיברא דהריטב"א )שם ד"ה ריב"ל( כתב
דאפילו היכא דלא עסיק בתורה

אלא שכבר דנו הפוסקים אם פסקינן בכל
פלוגתא הלכה כריב"ל .וכתבו

היה מכריך בהם ,וכדאמרינן בסוטה

)דף כא

ע"א( כי נר מצוה ותורה אור ,דאורייתא
אפילו בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא

התוספות בעבודה זרה )דף לה ע"א( דקי"ל
הלכה כריב"ל אף לגבי ר' יוחנן ,וכ"ש
לגבי שמואל ,דהא

)עירובין דף מז ע"ב(

לעוסקין בה לשמה.

שמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן ,וכן פסק

ואולם בגמרא מבואר דהיה עושה כן
בשעה שעסק בתורה ,וכן פירש

ר"ח .וכן בסדר תנאים ואמוראים פסק
הלכה כריב"ל בכ"מ .ע"כ .וכן מתבאר

בשיטה מקובצת )שם ד"ה כי הוה( ,לא קיימת

מדברי הרשב"א בעירובין )דף פא ע"ב(,
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רנה

שכתב דאף על גב דנחלקו עליו ר' יוחנן

דמלבד מה שזכרו בגמרא בכתובות שם

ושמואל ורב חסדא הלכה כריב"ל לגבי

דהיו אמוראים שהיו מתרחקים מבעלי

)פ"ב

ראתן בכל תכלית ההרחקה ,עוד איתא גבן

מ"ב( שבסדר תנאים ואמוראים כתב דהלכה

סתמא דגמרא בב"ק )דף ס ע"ב( ,ת"ר ,דבר

כריב"ל בכל מקום .ע"כ .וע"ע במ"ש הרב

בעיר כנס רגליך ,שנאמר "ואתם לא תצאו

)הלכות ברכות פרק ד

איש מפתח ביתו עד בקר" .וכן מבואר

כולהו .ע"כ .וכן הביא הרא"ש בחלה

בן ידיד על הרמב"ם

הלכה ד ,ובמ"ש עוד בהלכות עבודת יום הכיפורים

בתיקוני הזוהר

)תיקון סב דף צד ע"ב ובמתומ"ד

עמוד תשכח( .ע"ש .ומשמע דעל כולם נאמר

פרק ה הלכה כח(.
ואמנם ,בסדר רב עמרם גאון

)הרפנס סדר

תפילה( כתב וז"ל ,ותו שאלתם

דין זה ,בין תלמידי חכמים ובין לומדי
התורה .וכן היה פשוט להורות.

מהו לסמוך על דברי ריב"ל ושיצטרפו

ג( אלא שנסוגתי אחור בהביטי לדברי
הרב משך חכמה )ס"פ תרומה( שכתב

ע"ב(? אין הלכה כריב"ל ואין עושין בה

וז"ל ,דעל ת"ת דרבים צריך למסור עצמו

מעשה .ע"כ .הא קמן דלא בכל מקום

למיתה ולסכן עבור זה .וראייתו ממה

פסקינן כוותיה .ובפני יהושע בראש השנה

שיהושע נענש על שלא עסק בתורה בעת

)דף כז ע"ב( כתב ,דבעל הלכות גדולות פוסק

ודבריו

תשעה ועבד בשעת הדחק

)ברכות דף מז

בכל מקום הלכה כר' יוחנן לגבי דריב"ל.
גם בחתם סופר בשבת

)דף ט ע"ב ד"ה

המלחמה

)עירובין דף סג ע"ב(.

חידוש ופלא שצריך להסתכן כפשוטו
עבור ת"ת דרבים.

בתספורת( הביא שפסק הרי"ף ז"ל שם דאין

ונמצא לו חבר ,הוא הגאון רבי אלחנן
וסרמן בקובץ שיעורים בכתובות

שבמקום

)סימן רעז( ,גבי עובדא דריב"ל דהוי מיכרך

הלכה כריב"ל .ע"ש.
וכן מבואר

בדברי

רבותינו,

דאיכא רבוותא בתראי דלא כריב"ל
לא פסקינן כוותיה ,עיין להריטב"א בבבא
בתרא )דף צו ע"א( ,ובתוספות הרא"ש
ברכות )דף מח ע"א( ,ובתוספות רי"ד עבודה
זרה )דף סו ע"ב( .וכן כתב הרב זרע יצחק

בבעלי ראתן ועסיק באורייתא ,והקשה
דהלא מבואר בגמ' דהיכא דשכיח הזיקא
לא סמכינן אהא דשלוחי מצוה אינן
ניזוקין ,ותירץ דצ"ל דזהו דוקא בשאר
מצוות ,אבל לימוד התורה שאני ,וכדיליף

בגיטין )דף לה ע"ב ד"ה ליחוש( ,דהני כללי

מק"ו אם חן מעלה וכו'.

דכיילי לן רבנן פלוני ופלוני דתנאי הלכה

ואחר המחי"ר דבריהם תמוהים להלכה,
דמאחר שראינו שכל האמוראים לא

דאמוראי או גמ' ס"ל איפכא הכי פסקינן.

נהגו כן ולא עשו כן ,משמע דלא שמיע

וע"ע בכנה"ג )כללי הגמרא אות נ( ,וביד

ליה ,כלומר לא ס"ל הכי שיש לסכן עצמו

מלאכי )כללי התלמוד כלל שא וכלל תקעב(,

ללימוד התורה .גם מה שהלך בדרכם בספר

ובשו"ת דברי יציב )חלק או"ח סימן פח(.

חשוקי חמד בכתובות

ומסתמות הגמרא נראה דלא קיימא לן הכי,

שכשנופלים פגזים יש ללכת ולנסוע למסור

כפלוני

היינו

בסתם,

אבל

כד

מוכח

)דף עז ע"ב ד"ה מיכרך(

לישראל
)שם ד"ה

שינכו

סימן כו

ועוד יש להעיר ממ"ש המהרש"א
אפשר( שלא חשש אביי

מזכויותיו של רב אחא בר יעקב כיון שידע
 ובכהאי גוונא אין מנכים לו,שיתפלל
 ולכאורה אמאי לא קאמר. ע"כ.מזכויותיו
דתעמוד לו זכות הרבים הלומדים תורה שלא
 ועל כרחך דגם בכהאי,ינכו לו מזכויותיו
 וכיוצא בזה ראיתי.גוונא מנכים לו מזכויתיו
()ח"ב סימן ד אות ג בהערה

בשו"ת הרי יהודה

 דאפשר דריב"ל סביר וקביל שינכו לו,שכתב
. ובלבד שילמד תורה לאחרים,מזכויותיו

אך טוב

רנו

 דהכל תלוי בחשש הסכנה ואי הוי,שיעור
.1שכיחא היזקא אסור לו לסמוך על הנס
ועלה במחשבה לפני להביא ראיה מהאי
(דאיתא בגמרא בקידושין )דף כט ע"ב
 דכי הוו,דהוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי
 אמר,עיילי בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי
 לא ליתיב ליה לרב אחא בר יעקב,להו
, על. אפשר דמתרחיש ניסא,אינש אושפיזא
 אידמי ליה כתנינא,בת בההוא בי רבנן
 כל כריעה דכרע נתר חד,דשבעה רישוותיה
 אי לא איתרחיש, אמר להו למחר.רישיה

ומכאן יש להעיר עוד על מה שכתב הרב
 דיש,(אהבת איתן בכתובות )שם

 דהלא היה, ויש לעיין. ע"כ.ניסא סכינתין

לדקדק איך מגינה התורה על הנכרך בבעלי

.דרבים כיצד יכול היה להזיק להם

,dpicnl dpicnne xirl xirn mdilbx mizzkny
ozile `yil - "jizexacn `yi" ,dxez cenll
.mewn ly eizexaca

cng iweyga oky ,ezpyn xzqy dxe`kl d`xpe 1
m`d dl`ya (`"r g sc) `xza `aaa
,micedil d`py my dxxerzpy mewna daiyi miwdl
xteqn (hqz cenr) ireyry jzxez xtqay `iad
jenzl gihade ,oiqkp xizr icedi ybt g"zy
g"z .dcnlle dxez cenll ezpicnl e`eaiy mikxa`a
xetiqd z` xtiqe ,l"vf jy n"`xbd oxnl dpt df
my yi mle` ,mikxa` llek qpxtl oken cibpdy
zexeage ,stexzd my oehlyd ik ,dxeng dira
jk mzq mixeie mikled md ,mzzig zelihn mipeixa
iige ,zekln `xen my oi` ik ,reyry myl
l"vf jy axd oxn .my migeha eidi `l mikxa`d
ip`e mikxa`l b`cz dz` ,jailn db`c xqd ,aiyd
mini `l` etlg `l .rx lk mdl dpe`i `ly jgihan
oehly ,dkitdn dllegzd dpicn dze`ae ,mixetq
miayezd iig z` gihade ,zexwtdl uw my ycg
miqqean jy n"`xbd oxn ixac .dghal mw llekde
aaeg s`" (`"r g sc) `xza `aa zkqna xn`pd lr
dyn xn` ,(b ,bl mixac) "jcia eiyecw lk ,minr
dz`y drya elit` ,r"yax ,`ed jexa yecwd iptl
lr ohilydl mipt mdl aidvn dz`y] minr aagn
minkg icinlz el` ,jlbxl ekez mde [.i"yx ,jipa

migqt zkqna l"fg exn` xak ,dyrn oiprl mpn`
elit` qpd lr oikneq `ly (a"r g sc)
oi` okle ,`wifid giky m` devn xacl jledyk
yi dxwn lka `l` ,dyrnl dkld o`kn cenll
z` xxia l"vf oxny xexae ,mipwfd zvra le`yl
,`wfid giky ly avn o`k oi`y rcie ,zecaerd lk
dxezd ipal wfp rx`i `ly ezlitz z` siqede
x`eany dn oirke ,ecnli mdy dxezd zekfa
eda jxkin iel oa ryedi iax (a"r fr sc) zeaezka
miad` zli` xn`' ,dxeza wiqre [oz`x ilraa]
.`pbn `l ipeb` dicnel lr dlrn og m` 'og zlrie
wiqr `lc `kid elit`c ,`"ahixd my siqede
`k sc) dheqa opixn`cke ,mda jixkn did dxeza
elit` `ziixe`c ,xe` dxeze devn xp ik (`"r
da oiwqerl `lvne `pbn da wiqr `lc `pcira
ote`a wxc yxity onw `d .c"kr .y"eri ,dnyl
`wfid gikyc ote`a j` ,xzen `wfid giky `lc
jxev e` dxez cenil jxev oia wlgn `le ,xeq`
.r"ve .zxg` devn

 וכיון שבאו ללמוד תורה,זה בבית המדרש
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ראתן ,הא שכיח היזקא ,ואמרינן בפסחים

שטרנבוך שם ,ומיהו אפשר לחלק דהיינו

)דף ח ע"ב( ,דהיכא דשכיח היזקא אפילו

לענין סכנת מחלה שהוא כבידי שמים ,שאז

שלוחי מצוה ניזוקין] ,ולכן העיר אליהו

י"ל שכח התורה מעלת חן ומצילתו ,וגם

להתפלל

די"ל דלזה צריך קדושת התורה בדרגת

בחורבה ,בברכות דף ג ע"א[ ,ונראה לי

ריב"ל .ע"כ .ומ"מ אין מכאן ראיה לעת

דהגנה דתורה עדיפא ממצוה ומגינה אף

המגיפה ,דהלא כבר אמרו חז"ל במכילתא

היכא דשכיח היזקא ,ועוד דלימוד לאחרים

דרבי ישמעאל

הוה זכות גדול .ובזה אתי שפיר דסמך על

יא( ,כתיב "ואתם לא תצאו איש מפתח

הנס ,אף על גב דבעלמא קיי"ל דאין

ביתו עד בקר" ,מגיד משנתנה רשות

סומכין על הנס ,היינו ביחיד ,אבל בצורך

למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק

רבים סומכים ,עכ"ד .ולפי האמור זה אינו,

לרשע ,שנאמר "לך עמי בא בחדריך וסגור

דהגם שהיו נכנסים לבית המדרש ללמוד,

דלתך בעדך וגו'" )ישעיה כו ,כ( ,ואומר "הנני

והוי תלמוד תורה דרבים וצורך רבים ,הזיק

אליך והוצאתי חרבי מתערה והכרתי ממך

המזיק ,וגם רב אחא בר יעקב חשש לניכוי

צדיק ורשע" )יחזקאל כא ח( .ע"כ .ובגמרא

זכויות .וכן כתב להעיר ע"ד הגרי"ח סופר

בב"ק )דף ס ע"ב( דרשו להאי קרא ד"ואתם

)חלק יב סימן

לא תצאו" על דבר בעיר .הא קמן ,דאין

נח( .ע"ש .שוב ראיתי להגר"מ שטרנבוך

לחלק בין צדיק לרשע בעת שניתנה רשות

הנביא

לר'

יוסי

על

דנכנס

שליט"א בספרו מנוחת שלום
שליט"א בתשובות והנהגות

)כרך ה סימן

שצט( שהביא דברי המשך חכמה הנ"ל,

)פרשת בא ,מסכתא דפסחא פרשה

למשחית להשחית.

וכתב ע"ד ,ונראה שהגאון בעל "משך

גם ממה שאמר השטן לר"ח בר פפא מי
אכריכת בבעלי ראתן ,אין להביא ראיה

חכמה" לא נתכוון כפשוטו שמחויב למסור

שצריך לעשת כן ,ובייחוד על פי מה שכתב

עצמו למיתה בשביל ת"ת דרבים ,אלא

הגאון רבי דוד הכהן מג'רבא בספרו משגב

נתכוון שראוי להסתכן במקום שהסכנה

לדך בכתובות )שם( ,דמה שאמר כן אינו

אינה קרובה עבור ת"ת דרבים יותר מכל

אלא דחיה בעלמא במילתא דלא הוה ביה,

מצוה אחרת ,כיון שתורה מגני ומצלי וגדול

דלעיל קאמר דטעם ישיבתו בגן עדן דלא

זכות ת"ת דרבים .ומה עוד ,שעצם הדבר

איתשיל אשבועתיה ,ומדקאמר ליה אייתי

שאינו מחשיב את התורה שהיא חיינו לסכן

ס"ת וכו' אולי נתחסד דאף אשבועתיה לא

את נפשו עבורה ,זה גופא היה קטרוג גדול

איתשיל ,לזה אמר מי איכרכת וכו' דלא

בעת הסכנה במלחמת יהושע ,וכמבואר

הוה ביה .עכ"ד ]אמנם בספר פתח אליהו

במגילה )דף ג ע"ב( .ע"כ .הא קמן שגם

על התהילים )מזמור טו( לרבי אליהו אילוז

בדברי המשך חכמה מעמיד שאין זה סכנה

ראב"ד טבריה כתב דבגלל תרוויהו התקיים

ודאית .ואולם על דברי הקובץ שייעורים

בו העניין שנכנס חי לגן עדן .ועל פי זה

הנ"ל לא שייך לומר כן ,שכן מפרש את

פירש הפסוקים "מי יגור באהליך ומי

מעשה דריב"ל שמפורש בגמרא שהיה בזה

ישכון בהר קדשיך" ,שיכנס חי לגן עדן,

סכנה ודאית .וגם ע"ד הקוב"ש כתב הגר"מ

"נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד",
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רנח

מעשה דריב"ל שהדבקות בתורה הוא

דהיינו דאיכריך בבעלי ראתן המאוסים

 שהתורה היא כולה,שמציל מן המיתה

 ואם נשבע, בזה יגור,לכבדם בלימוד תורה

 ואין, ולכך היה ניצול מן המיתה,חיים

. בזה יזכה גם לשכון,ולא ימיר בשאלה

 וכ"כ. ע"כ.זוכה לדבר זה רק אדם אחד

 וע"ע בספר דברי יעקב ביאורי.[ודו"ק

 דריב"ל בגודל,(ההפלאה בכתובות )שם

אגדות להגר"י עדס נר"ו )עמוד רטז( שגם

האמונה החזקה שלו בתורה שלא עלה

.עמד ע"ז

בלבו הפחד ביניהם לכך זכה להתהפך
 וכ"כ בשו"ת בית דוד. ע"כ.המות לחיים

ד( וראיתי לכמה מרבוותא שכתבו להדיא
 דשאני,שאין ללמוד ממעשה דריב"ל

לייטר )ח"א סימן כב( דשאני ריב"ל דנפיש

 וכן נראה.ריב"ל דנפיש זכותו וקדושתו

.2 ובטוח היה שלא יזיק לו,זכותיה טובא

 שכתב על,מדברי המהר"ל באגדות הש"ס

mcew dxez cenlz n"n ,zeytp livdl micwny
.'eke zeytpd livdl oilekiy mixg` yiy li`ed
,(gnw oniq a"g) miig al z"eya eilr siqede .c"kr
ikcxn leki dide ,xzq` dzid ikcxnc `caerac
daeyza mle`e] zeytp zlvda weqrzy dilr jenql
miig z"eya d`aedy i'b`lt sqei iax oe`bd epan
ikcxn lki `lc ,eia` c"r dnz (ekw oniq) cia
lr dyrp dlvdd qp lk oky dfa ,xzq` lr jenql
.oixcdpq epnn eyxt f"rhny xnel oi` aeye ,eci
.[eixac y"r

mzd ip`yc ,sqep uexiz xnel siqed myy mbde 2
fh sc) dlibna exn`c ,dxez mdnr cnlc
.c"kr .zeytp zlvdn xzei dxez cenlz lecb (a"r
yitpc l"aix ip`yc `ed evexiz xwiry d`xp
eixaca x`al k"ke .dxez ecnily cegiae ,dizekf
xak `d d"`lae .(en oniq d"g) zx`tz zxc` z"eya
zrya `ly s`c yxit `"ahixdc lirl ep`ad
xzei z"z lecb y"nc mb dn .ok dyer did cenild
,dxezd lr eytp xeqniy dpekd oi` zeytp zlvdn
izxn` dfae .xzei dlecb dxez cneld zlrny `l`
dpd :d'xeyd z` zlwlwn dad`de zvw jix`dl
lecb ,sqei ax xn` ,(a"r fh sc) dlibna l"fg exn`
aiyg `xwirnc ,zeytp zlvdn xzei dxez cenlz
.k"r .dyng xza seqale drax` xza ikcxnl dil
xac jl oi`c l"iiw `d ,xzeia denz `xnin i`de
xehd y"nl d`x `p jle .ytp gewit ipta cnerd
yiy zazkye ,(`px q"eq dwcv zekld drc dxei)
mihiyt 'l jxevl z"zn 'it` zepyl oilekiy mixne`
`l m`y zeytp zlvd `edy itl dpy lka oenbdl
mekie ozil mdl oi`y miipr dnk yi enr exytzi
zlvd ea yiy oeik ,odnr oicd ,minexr mehiytie
`d .(ci sirq) r"eya my t"ke .mcew `ed zeytp
xakc `xai`e .dxez ceniln lecb ytp gewitc onw
xehl eizedbda) l"yxdn myn (bi ze`) dyixta dywd
fh sc) dlibna opiwqn `ld ,dniz ,xehd c"r (o`k
.zeytp zlvdn xzei dxez cenlz lecbc (a"r
livdl milekiy mixg` yiy ixiin mzdc ,uxize
in dlecb devn `edy it lr s` okle ,zeytpd

,df lr cnry (e ze` my) g"al izifg ycewa oke
`ed lecbc `l` xn`w `l mzdc ,uxzl azke
wqery inn xzei enicwdle eaiygdl dxeza wqerd
cenlza wqerd enk aeyg epi`c ,zeytp zlvda
`ed `hiyt ,zeytp zlvdl oenn `ivedl la` ,dxez
cnery xac jl oi`c ,dxez cenlzl d`vedl mcewc
`nei) mda zeniy `le mda igec ,ytp gewit ipta
,(e w"q my) f"hd k"ke .`ed heyte .(a"r dt sc
`l` ,ytp gewit ipta cner xac jl oi` i`cec
dxeza weqrl dkefy inl zekf yi xzeic xne` mzdc
zlvd ecil `ay inn ,zeytp zlvd ecil `a `le
weqrle dxez cenlz lhal jixv jk ici lre zeytp
`ly dligzy ,oyla ikcxnn dl silie .ytp zlvda
ipira aeyg did zeytp zlvd ly wqr ecil `a
ly devnd ecil `a jk xg`y dnn xzei ,minkg
`ly my 'i`ck ,dxez lhal jxvede zeytp zlvd
mi`iap ipye .c"kr .dlgz enk minkg eze` e`pn
.micg` mixace zg` dtya cg` oepbqa mi`apzn
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y"nc ,wiqde ,ok dywdy (c"iq `px oniq c"ei) r"eyd
`wec epiid zeytp zlvdn xzei z"z lecb `xnba
zpkq icil xacd `ai lal uxta cnery b"dka
iniiwc zletnd one mid on livdl la` ,zeytp
,zeytp gewita lewy xac jl oi` livdl zeytp
zlvd 'it` `l` ,miaxc `iran `le .z"zn sicre
ixt axd x`ia oke .y"ri .z"zn sicr cigi ytp
(`"r ` sc `"d `"t z"z zekld c"g) l"f dnc`d
lhia ikcxna mzd ixdy ,`zil `iyew `xwir`c
,zeytp zlvd ly xac dfi` rx`i `ny meyn z"z
dpkql mipezpa la` ,mcew z"z wtqd lr i`ce dfae
xtqa azk oke .l"kr .mcew zeytp zlvd i`ce dzr
hn sc) oixcdpqa ex`a`p wgvi xeka iaxl oian ipt
miig znly z"eya r"re .(xtqa `"r ar sc ,`"r
.(bkw oniq mipey mipiipr) cltppef
cer azky (d ze` my) dyixcl izi`xy cgk` `le
miiwl leki oi`y oipra ixiin mzdc ,uxzl
oipra ixiin `kd la` ,mcew dxez cenlz f` odipy
cenlz wetiql x`yi n"n oenbdl epnn epziy s`y
xn` df oiprae ,geixa k"k didi `ly `l` ,dxez
dnz xake .c"kr .mcew `ed zeytp zlvd yiy oeik
lra lr dniz xzeic ,azke ,c"r (my) f"hd
oipra `ed m`c z`f `iyew uexiza azky dyixcd
'ek mcew dxez cenlz f` mdipy miiwl leki oi`y
i'b`lt i"xbd c"r dnz oke .c"kr .epi` i`ce dfe
dgce (ekw oniq) cia miig z"eya d`aedy daeyza
cec iax oe`bd denzl y"na r"re .y"r .eixac
`"t dxez cenlz zekld) cec ipa extqa l"vf oewl`t
oiire .dipin oece ,l"pd l"yxdn ziyew lr (`"d
lr l"vf qgein l`tx iax oe`bdl dnc`d ixt xtqa
.l"nk`e .cec ipa axd lr xirdy dn (my) m"anxd
- fi oniq h"g) xfril` uiv z"eyac dfgz

d'zre

xe`ia azk (c ze` f wxt zaya d`etx 'pew
xaecnd y"`xd oecipay ,dyixcd ixac lr `ltp
zeytp zlvd lr m` ik ynn ytp gewt lr `l
mixac ,minexr mzhytde zekn ly miiepirn
la` ,dnecke iptebe iytp laq aaql milekiy
mb ynn p"ewit ly avn xiihvn epiptlyk
lr p"ewitd micwdl yi i`ceay dcei dyixtd
eixacle .c"kr .f"hd zdinz uxezz jkae ,z"zd
lecb didi i`ce ytp gewitac xaeqc cg` mb oi`
cenlz lecb y"nc y"nk xwirde .dxez cenlz
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zeilbxn a`f dyn iaxl ze`aevd ze`xn xtqae
,azk (z"tb iyecign mihewil fi oniq xfrd oa`) l"vf
ikcxn lr dywi k"l`c ,migxken f"hd ixacy
`d ,zeytp zlvd liaya z"z lhia ji`d ,diteb
zeytp zlvd aeigd oiprlc e"` ,ith sicr z"z
oniq a"g) miig al z"eya azk dfa `veike .mcew
cenil j` ,dxez cenlz dgec ytp gewitc (gnw
zlvdn zcaekne daeyg xzei devn `id dxez
df cbpke ,oey`x `xew mkg cinlz okle ,zeytp
miig dwcv xtqa eixac dpye .mlek cbpk z"z exn`
zkxrn) miig ifpba y"na r"re ,(a"r `r sc ak yexc)
z"dr l"f xteq azka azk dfa `veike .(bl ze` 'z
mzgd eia` mya `iany (a"r aix sc) gxw zyxta
`ly dlibna 'nbd ixac yxtl libx didy l"f xteq
jxved `d oixcdpq zvwn epnn eyxit dnlc iywiz
i`cec ,z`fka l`xyi llk livdl ick z"cn lhal
,dxez ixac gipdl jixv zeytp zlvd riizqpy inl
k"k daeyg ezxez oi`y in mixxea dlrnln n"n
ezxez k"r ik oixcdpqd e`xe ,ecenlzn lhai `edy
epnn eyxit okle ,eixg`l miayeid enk daeyg dpi`
.c"kr .oixcdpql iying eze` eyre zvwn
g"ad c"r xird (ekw oniq) cia miig z"eya mle`e
cenil zekfc mdixac itlc ,mwelige f"hde
wqerdc oeik ,`axeg dipin witp xzei dlecb dxez
oicakn opi` k"b g"z `edy mbd zeytp zlvda
yi ,dxeza wqerd enk enicwdl eze` oiaygne
,zeytp zlvd lr oilvrzne mdici oikyeny `yyg
ytp gewit l"iw ixde ,zeytp zlvd devn oigipne
,(`"d zay 'ldn a"ta) m"anxd y"nk zayd z` dgec
k"ke ,(b dkld my) xecd ilecb ici lr ziyrpy cere
miwqerdy micnl ep`vnp .(gky oniq g"e`) xehd
l`xyi ilecb eidiy mikixv mnvr zeytp zlvda
ly ef devn zlhen milecbd lry oeike ,minkge
lecbc xnele mdl mcewd `ed in zeytp zlvd
wqery inn xzei enicwdle eaiygdl dxeza wqerd
`vniy mbde ,milecbd md ody oeik zeytp zlvda
zlvda miwqer opi`y mzenk milecb dxeza miwqer
miwqerd maiygdle mcakl ie`x oi` d"it` ,zeytp
oigipne mdici oikyeny `yyg yic ,xzei 'eza
mye .c"kr .e"g zeytp gewit `ki`e zeytp zlvd
xhr oa miig iax yecwd oe`bd ixac wzr wicv
lr eiyecigae (my) dlibna oeivl oey`x extqa
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ע"כ .וכדברים האלה כתב הגאון רבי

שום חולי גשמי .והוא הטעם שזכה ליכנס

אפרים שלמה זלמן בספר מספד תמרורים

בגן עדן בגופו .ע"כ.

בהספד על הגאון מסוכטשוב בעל האגלי
טל )סימן ע עמוד לג( וז"ל ,לא היה לריב"ל
דבר יותר טוב ממה שאמרו עליו דאכריך
בבעלי ראתן ,לפי שהראה בזה שריב"ל
בירר הרע מן הטוב עד שנשאר הטוב נקי
לגמרי בלי שום התערבות רע ,וכל שלא
נמצא בו שום מציאות הרע א"א להרע
לידבק בו ,ועל כן ריב"ל שהיה נקי מכל
רע היה יכול למיכרך בבעלי ראתן והיה

גם בספר משנת רבי אהרן קוטלר
עמוד ריד( כתב על מעשה דריב"ל,

)ח"א

דהגם שיש בזה חיוב של "ונשמרתם
לנפשותיכם",

אך

ריב"ל

חידש

מדת

חסידות עליונה כזו ,ובמידת הביטחון סמך
על הגנת התורה שלא יוזק אף דמאד
שכיחא היזקא ,ומ"מ היתה טענה זו על
ר"ח ב"פ שלא נקרא שקיים את כל התורה
כולה ,והיינו את דרגת החסידות הזו.

בטוח שלא תדבק בו הרעה ,לא כן רחב"פ

והענין מבהיל ומפליא .עכ"ד .ומבואר

שלא הגיע למדרגה זו ,כי ודאי נמצא בו

מדבריו דדרגות אלו הם רק לקדושים אשר

מעט מזעיר תערובת ,לא היה רשאי להכניס

בארץ המה ,הני אמוראי קדישי ,ולא כל

עצמו בסכנה פן תדבקהו זבובי בעלי ראתן.

הרוצה ליטול את השם יבא ויטול .וכ"כ

)ח"ו

בספר הערות במסכת כתובות מהגרי"ש

בהקדמה( ,דרבי יהושע בן לוי זכה למדרגה

אליישיב זצ"ל )שם( דריב"ל עסק בתורה

זו ,שזיכך את גופו על ידי דבקות בבוראו

בקדושה ובטהרה ,ולגביו ליכא סכנה כלל,

עד שנהפך גופו לבחינת נשמה ,והראיה

משא"כ אחד שלא זהיר בזה כ"כ ודאי

לזה שהרי כרך נפשו עם בעלי ראתן ועסק

לכלל סכנה נכנס .וכ"כ הגר"מ שטרנבוך

בתורה ,ולא חשש לסכן נפשו ולהדבק

שליט"א בספרו תשובות והנהגות )שם(,

)ויקרא יח,

ובשו"ת אדרת תפארת )ח"ה סימן מו( .גם

עכ"ד .וכן כתב בשו"ת להורות נתן

מחליים ,ואף דכתיב "וחי בהם"

ה( ,כי באמת ליכא סכנת חולי על ידי

בשו"ת הרי יהודה

חיבור בבעלי ראתן אלא לבעלי הגוף

ד( ישב על מדוכה זו ,ומסיק דאין להביא

הגשמיים ,אבל רבי יהושע בן לוי נזדכך עד

ראיה ממעשי דריב"ל לשאר אינשי ,וכעין

שגופו היה משולל מכל טבע גשמי ,כי

מה דאשכחנא לכמה תנאים שהכניסו

כולו נהפך רוחני לבחינת נשמה ,ולכן היה

עצמם במקום סכנה וידעו שיעשה להם נס,

רשאי לכרוך עצמו עם בעלי ראתן וללמוד

כרבי חנינא בן דוסא והערוד

תורה ,כי גוף שהוא נשמה אינו עלול לקבל

ע"א( ונחום איש גמזו שהיה שוהה בבית

envr okqiy dpekd oi` zeytp zlvdn xzei dxez
ixg` izi`x meld mb .xen`ke dxez cenil xear
dtewzd extqa l"vf xyk n"nx oe`bd y"nl i`ex
ikcxny dlibna azkpy dnc ,(38 cenr) dlecbd
epnn eyxity itl epiide ,eig` aexl ievx did

,zeytp zlvdn xzei z"z lecbc oixcdpq zvwn
ycewd gexa dazkpy dlibna weqtd n"n
oixcdpqd ly aexd xg` zexecl dklddc eprinyd
.zeytp zlvdl dxez lhal yiy itl ,yxt `ly
.w"ece .c"kr

)ח"ב חיו"ד סימן ד אות ג -

)ברכות דף לג
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רסא

רעוע )תענית דף כא ע"א( ,וידעו שלא ינזקו,

של עכנאי ,ע"ש דבריו .וכעין זה כתב

ולכן לא הוה גביהם מקום סכנה כלל .וזכר

בשו"ת יביע אומר

לדבר ממ"ש הפוסקים דאין להקשות אם

דלרחב"ד היה הדבר ברור בעיניו ומובטח

המצא ימצא בש"ס הפך ממ"ש רבנו יהודה

לו שיעשה נס על ידו ,ואין כאן אפילו ספק

נפיש

סכנה .וכן מצאנו אצל צדיקים כיו"ב

זכותייהו ,וכמ"ש מהרש"ק בשו"ת קנאת

שבטחו בזכותם ועמדו במקום סכנה.

סופרים )דף לט ע"ד ד"ה ובדבר( ,והגאון צמח

עכ"ד .וכ"כ בספר חשוקי חמד בבכורות

)ח"א חיו"ד סימן קטז ד"ה

)דף לו ע"ב( ,וע"ע באנציקלופדיה תלמודית

)ח"ב דף רכה ע"ב ד"ה

)כרך א ערך אין סומכין על הנס טור תרפ אות ב

החסיד

בצוואתו,

צדק בפסקי דינים

כי

הנה( ,והרב חנא וחסדא

הראשונים

)ח"ט חו"מ סימן יב אות ט(

ערך במקום סכנה( .חזינן דאין ללמוד מהני

והנה שם( ועוד .עכת"ד.
ואולם יש להעיר ,דבמה שציין ממעשה
דרחב"ד והערוד ,כבר עמד על זה
המהרש"א בברכות )שם בחידושי אגדות(,

רבנו

קדיש

והנהגותיהם,

ואין

לאדם

להכניס עצמו לסכנה גם לצורך לימוד
תורה דרבים.

והקשה היאך הכניס עצמו למקום סכנה,

ה( ואל
עקיבא היה מקהיל קהילות ומלמד

שהיה רחב"ד בתפלתו ובא חברבר והכישו

תורה ברבים כמבואר בגמרא בברכות

ולא הפסיק מתפילתו ,וחברבר היינו ערוד.

סא ע"ב( ,והאריך בזה בספר ברכת שמואל

עכ"ד .אולם בעיון יעקב ברכות )שם( כתב

להגרב"ב ליבוביץ זצ"ל

לתרץ ,דשאני ר' חנינא בן דוסא שהיה

שבתחילת הספר( ,שכן הייתה אז שעת השמד

מובטח בעצמו שתהיה הצלה על ידו ,ולכן

והיה מחויב למסור נפשו על זה ,וכמ"ש

סיכן עצמו להציל הצבור מסכנה ונזק,

המהרש"א בחידושי אגדות )שם ד"ה משל(.

ולהציל רבים מסכנה מותר היה לו לעמוד

מה גם דבסופו נהרג ,ואדרבא איכא מכאן

במקום סכנה .ע"ש .וכיו"ב כתב הרב

ראיה להיפך ,דלא אמרינן דתורה אגוני

חיד"א בפתח עינים בברכות )שם( ,דבצדיק

מגנא אפילו בלימוד תורה דרבים .וכן

גמור שיודע שלא חטא גם בגלגולים

נראה מבואר ממעשה דרבי חנינא בן

אחרים אין לו חשש שיעמוד במקום סכנה,

תרדיון )ע"ז דף יח ע"א( ,שסיכן עצמו ללמד

ולכן לא חשש רחב"ד להכניס רגלו לחורו

תורה ברבים ובסוף נשרף ,3וכמו שהוכיחו

sc) mixcpa o"xd azky dn `iadl yi ,df

geev aezkdy dne .oick ecar `ly `"`y ixyc n"y
lelig liaya did ,(bi ,el ,a minid ixac) eyiprde eilr
,c zea`) myd leliga cifn cg`e bbey cg`c ,myd
eazke ,dfa ibilt mipey`xd x`ye c"a`xd la` ,(c
jkld .k"k eyprpy oixcdpqae ea dzlr dn ifg wet
`c"a`xd zrcly `vnp .c"kr .myn di`x `iadl oi
eiyrn lr yper laiwy oeikc l"q idengxn zriiqe

ומייתי לדברי הירושלמי בברכות

oiiprae 3

)פ"ה ה"א(

oniq c"ei) i"aae (`kid d"ce `ipz d"c `"r dq

oixizn oi`y exiagn d`pd xcend oica ,(k sirq gkx
di`x `iadl yi m` mipey`xd ewlgpc ,eipta `l` el
f` eidy oixcdpqdne xenb wicv didy jlnd diwcvn
didy oeikc ,x`vpckeap ipta `ly excp el exizdy
el exizdcne ,carick l"ed xzeia xrhvn diwcv

תשיבני

ממה

שמצאנו

שרבי
)דף

)חלק ד במכתב
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רבי יוסי בן קיסמא שלא היה לו לעשות

ואולם מצאתי בספר חסידים

כן ,שמסכן עצמו .ע"ש .וכ"כ הגאון רבי

הוצאת אוצר הפוסקים בשינויי נוסחאות וכת"י אות

יוסף בן עיש זצ"ל בספרו בן אברהם על

ג( ,שגם במעשה דרחב"ת היתה זו שעת

)הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב ד"ה

השמד ,ולפי זה אכתי יש לעיין במה נחלק

הרמב"ם

)סימן תתקנה

ואני( ,דמדקאמר ר"י בן קיסמא לר"ח בן

עליו רבי יוסי בן קיסמא שהוכיחו.

תרדיון מדוע אתה עוסק בתורה ,מזה

ולך נא ראה למ"ש בספר טהרת המים
)מערכת ק אות נח( ,דרבי עקיבא ורבי

משמע דמה שהיה עוסק בתורה היה שלא
ברצון חכמים ,ועל זה קאמר ,אני אומר לך
דברים של טעם ואתה אומר מן השמים
ירחמו .עכ"ד .ועיין במ"ש בזה הגאון רבי

חנינא ועוד הני שמסרו נפשם על קדושת
השם ס"ל דטוב בעיני ה' דהאדם ימסור
נפשו לקדש שמו ק"ו מצפרדעים וכמ"ש

ישראל חיים יוסף אליקים זצ"ל בספרו שם

בפסחים )דף נג ע"ב( ,ודלא כסברת דניאל.

יוסף )הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב( .הא קמן

ודע דכל זה בשכבר עמד שם בשעת גזירה

שאין לאדם לסכן עצמו בשביל ביטול

או שאנסוהו לעבור על דת ,אבל לילך הוא

תורה דרבים ,ול"א דתורה אגוני מגנא

בעצמו למקום סכנה שיאנסוהו לקדש השם

היכא דשכיח היזקא .ואפילו בשעת השמד,

זה ודאי הוא מתחייב בנפשו ,וראיה

אם יכול לעשות אותה המצוה ללא שיכניס

משמואל שאמר "איך אלך ושמע שאול

עצמו סכנה ודאי עדיף ,וזאת הטענה שטען

והרגני" )שמואל א ,טז ,ב( על אף שהיתה

לו רבי יוסי בן קיסמא .צא ולמד ממ"ש

הליכתו בציווי ה' ,דבמקום דאיכא חשש

הגר"ש קלוגר בספרו עבודת עבודה לע"ז

סכנה אין סומכין על הנס .ויש חבילות

)שם דף לח ע"א מדפי הספר( ,ובשו"ת האלף

ראיות דדבר זה הוא מוכרח .וכן מצאתי

שלאחר

לרבי דוד מלידא בספרו עיר מקלט בפרשת

שהוכיחו רבי יוסי בן קיסמא חשש רחב"ת

אמור בפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל"

שיש לו דין של מאבד עצמו לדעת ,ולכן

)ויקרא כב לב ,מצוה רצז( שכתב כן ,דאין

שאלו מה אני לחיי העוה"ב .ע"ש דבריו.

לאדם להביא עצמו לידי מצות קידוש

וכיוצ"ב כתב בשו"ת יהודה יעלה אסאד

השם ,ומזה הטעם לא כתבה התורה מעשה

)חיו"ד סימן שנה( .ע"ש .4ועיין במ"ש הרב

דאברהם באור כשדים ,ע"ש עוד דבריו.

כס"מ )בהל' יסודי התורה פ"ה ה"א( בזה.

ומכאן תוכחת מגולה למה שכתב בספר

.llk dfn oicnl oi`e ,dlecb zerh dfa dzidy k"r
yly xn`n) xnh`qn w"dbdl dyn l`eie xtqa oiire
zwelgn z` dfa dlzy (fq cenr bp ze` zereay
xyt` m` (b"d `"t mikln zeklda) m"anxde c"a`xd
r"re .eteqa zny xg`n `akek xan di`x `iadl
.w"ece .(an cenr l ze`) dipin lirl my azky dna
`ld ,miyrn dl`kn di`x `iadl xyt`c c"nl mbe

ele .y"nke eilr wlg `nqiw oa i"xc eicva exaey
,`xnegl opilf` `d ,zeytp ipica zwelgn `l` `di
.`zpkq `xingc

לך

שלמה

)חיו"ד סימן שכא(,

ea xfg z"agxy rnyn mdixac itlc oiirl yie 4
`xnbae ,`nqiw oa iqei iax ixacl yyge
,miaxa zelidw lidwdle cnll jiynn didy x`ean
.l"ie .y"r
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חובות הלבבות )שער אהבת ה' פרק ו( דמי

קשה( .ובשו"ת עטרת פז

רסג
)ח"ג יו"ד סימן ז

השם

בהערה( סמך סמיכה בכל כוחו על דבריהם

האמיתית לא יפחד ולא יירא זולת הבורא,

להלכה ולמעשה ,דבמקום ביטול תורה

וכמו שסיפר אחד מן החסידים על אחד

דרבים יש להכניס עצמו לסכנה .ע"ש

מהיראים שמצאו ישן באחד המדברות,

דבריו .ולא כן אנכי עימדי ,דכבר רבו

ואמר לו האינך ירא מן האריה שאתה ישן

הביאורים הרבים שנאמרו במעשיהם ,עיין

במקום הזה ,אמר לו ,אני בוש מאלקים

בשיירי כנה"ג

שהגיע

אל

המדרגה

של

יראת

)יו"ד סימן קנז בהגהות ב"י אות

שיראני ירא זולתו .ע"כ .ואתה תחזה דלפי

ו( ,ובספרו חמרא וחיי עמ"ס סנהדרין

האמור ,לא ניחא למרייהו בזה ,דחפץ ה'

עד ע"ב דף קו ע"ד ד"ה ומה( ,ובמנחת חינוך

הוא דהוא עצמו לא ילך במקום סכנה,

)מצוה רצז אות יב( ,ולהגר"ח פלאג'י בספר

דאין סומכין על הנס ,וכההיא דשמואל.

חיים ומלך על הרמב"ם

עכת"ד .ושנה דבריו עוד בספר טהרת

פ"ה ה"א( ,ושם דחה התירוץ דהוא משום

המים )מערכת הנ' אות נד ומערכת הס' אות נה(,

ת"ת דרבים .ע"ש .גם הגאון רבי יוסף בן

דאין ללכת למקום סכנה אפילו לקדש שם

עיש זצ"ל בספרו בן אברהם על הרמב"ם

שמים ,כי לא באלה חפץ ה' .עכ"ד .ועיין

)הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב ד"ה ואחמ"ר( דחה

)כרך א מערכת הא'

דברי הפרי חדש בראיות חזקות .ע"ש.

)ערך

וע"ע בספר בית אב לרבי יצחק ענתבי על

לסמוך על הנס אות י( מ"ש מדברי השפע

הרמב"ם )בהלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב(.

בשדי חמד בפאת השדה

אות יח( .וי"ל .וע"ע בספר בדי משה
חיים

)ח"ה עמוד קלג ,בעידן רעווא דרעוין פרשת

ובשו"ת אור גדול

)דף

)הלכות יסודי התורה

)סימן א ד"ה והנה שיטת(

)מרגליות

נמי ישב על מדוכה זו ,וביאר בזה באופן

סימן תקכח( מעשה בחסיד ,ואין ללמוד

אחר .ע"ש .ומכל הני רבוותא מוכח דלא

ממעשה זה לכל אדם .וכאמור .וכן מבואר

שמיע להו כלומר לא ס"ל דשאני ת"ת

בספר החינוך )מצוה רצו ד"ה ומה שמצינו(.

דרבים דיש למסור על זה את הנפש .ובלאו

ע"ש .ודו"ק.

הכי כבר הבאנו לעיל דאין ללמוד מהני

מקץ( .ואכמ"ל .וע"ע בספר חסידים

ו( ולא אכחד דרבים וכן שלמים ביארו
דמעשה דרחב"ת היה זה לצורך תלמוד
תורה דרבים ,ושאני ת"ת דרבים דצריך
למסור הנפש עליו .וכ"כ לתרץ בפרי חדש
על הרמב"ם

)הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ג ד"ה

רבנן קדישי שהכניסו עצמם בסכנה .ולו
יהיה הדבר שנוי במחלוקת ,הא קיימא לן
דגם דספק נפשות להחמיר ,ועל האדם
להיזהר מאד בזה ,שכן אפילו שבת נדחית
מפני ספק נפשות )עיין יומא דף פג ע"א ועוד(.

מ"ש הר"ן( קושית הכס"מ )שם( ,היאך מסר

גם הלום
מהרי"ל )סימן מא( ,שנשאל אודות

שאני .וע"ע בספר חוזה דוד לגאון רבי דוד

מגיפה שהיתה בעיר ,אם יברחו מהעיר,

חזן זצ"ל )מזמור פו דף קמח ע"ב( מה שפלפל

ובהמשך

רחב"ת עצמו למיתה ,דלק"מ דת"ת דרבים

בזה .וכ"כ בספר שם יוסף

)פ"ה ה"ב ד"ה עוד

ראיתי

ופסק

שיש

אחרי

לברוח

רואי

מהעיר.

בשו"ת

התשובה שם )אות ב( דן אודות תשלום

אך טוב

רסד

סימן כו

לישראל

לשכר המלמד בכהאי גוונא שבורחים כל

בעומקה של הלכה ,ובתר עובדא דמלאך

התלמידים ,וכתב ,דעל אבי הנער מוטל

היה הרבה .ע"כ.

להבריחו ולהצילו .ע"כ .ולא זכר ש'ר דיש

עוד יש לדחות ולומר ,דשאני יהושע דרב
גובריה ורב חיליה ,ועיקר הטענה

לומר בזה דתורה אגוני אגנא ,ואדרבא חיזק
העניין והמחויבות להסתלק מן המקום
]ואע"ג שבסוף התשובה כתב וז"ל ,אך אני
מזהירך שלא תסמוך עלי בכלל אפילו
לסניף בעלמא וכו' .עכ"ל .אנן שפיר
סמכינן על דברי קודשו[ .גם בשו"ת
מהר"ם פאדווה )סי' פו( דן בענין תלמיד

היתה עליו ,תדע ,דהא אמרו בגמרא

)שם(

מיד "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך
העמק" מלמד שלן בעומקה של הלכה,
ומשמע שרק הוא לן בעומקה של הלכה
ולא הקהיל קהילות ברבים ,ואי משום
ביטול תורה דרבים נתפס ,היה לו ללמד

שברח מעיר ווינציה בשעת הנגף אם חייב

לאחרים .וע"ע במ"ש בזה בספר תורת

לשלם למלמד בעד ימי הביטול .ומסיק

חיים בעירובין )דף סג ע"א ד"ה מלמד( .ודו"ק.

דפטור ,דזה שברח מאימת הנגף יקרא אונס
בודאי .ע"כ .וע"ע בים של שלמה ב"ק

)פ"ו

סי' כו( מה שדן בזה .ואכמ"ל.

א"נ יש לומר ע"פ מ"ש רבנו בחיי בספרו
כד הקמח )ערך תורה סימן ב( וז"ל ,אמר
המלאך ליהושע "עתה באתי" ,כלומר על

ז( וראיתי להרב משך חכמה )שם( שתמך
יתדותיו ממה שהמלאך בא בטענה

מיד "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך

המלחמה

העמק" ,בתוך עומקה של הלכה ,ומתוך

)עירובין דף סג ע"ב ,ומגילה דף ג סוע"א,

התורה שהיו עוסקים בה היו מתגברים

וסנהדרין דף מד ע"ב ,ועוד( ,ומוכח דגם

ומצליחין כנגד האויבים .ומן הידוע שלא

בשעת סכנה אין לבטל תורה דרבים.

היה ניצחונם של ישראל כשאר האומות

עכ"ד .ואחר המחי"ר יש לומר דלא היה

המתנהגים ע"פ המקרה והטבע הגמור,

זה בשעת סכנה ממש ,אלא כשהופנה ויכל

אבל כל ניצחונם היה ע"פ הזכות והעונש.

ללמוד הלך ללמוד .וכן מבואר להדיא

עכ"ל .הרי לנו דשעת מלחמה שאני מכלל

ליהושע

שביטל

תורה

בעת

בטול תורה על מה שבטלתם עתה באתי,

בתוספות שם ובתוספות הרא"ש בעירובין

שאר עניני

)דף סג ע"ב ד"ה מיד( ,דהאי דקאמר מיד לאו

הלכות )ח"ט סימן קפט ד"ה ולפענ"ד( .6שו"ר

לאלתר היה ,אלא כשהופנה הלך ולן

בשו"ת תשובות והנהגות

zenewna ok mb xdfidl yiy ep`ady mbde 5
oi`y ,`zpkq gikye zeyeihw miwxefy
`ki`c ,cegiiae .dngln onf df oi` izk` ,my zeidl
.mipey mixe`iae mivexiz cer `kd

mdn dfi` lr ryedi el xn` miaxrd oia ly cinz
dxez leha lr 'elk iz`a dzr el xn` ?z`a
wnrd jeza ryedi olie cin dzr milha mz`y
oi` ik wegx yxcd dfe .dkld ly dwnera oly
olie" weqt ik cere .z"z zry dnglnd zry
ik dyxtd dfn wegx `ed ,(h ,g ryedi) "ryedi
drh dfd yxcd azek ik cere ,ird znglna `ed

mixace 6

d wxt ryedi) w"cxa iz`vn milidan

`a ik yxc ea yie ,l"fe (ci weqt
xary meid elhay lre ,dxez lehia lr mcigtdl

הסכנות.5

וע"ע בשו"ת משנה
)כרך ה סימן שצט(

אך טוב

לישראל

סימן כו

רסה

שגם דחה דברי המשך חכמה מכמה טעמי

ובשו"ת אמרי אש )סימן ס( ,ובשו"ת צמח

תריצי שהזכרנו .ע"ש דבריו ודו"ק.

יהודה )ח"ג סימן סה( ,ובשו"ת יביע אומר

ח( כל קבל דנא ,ראיתי להגר"י ענגיל
בשו"ת בן פורת )ח"ב סימן יא( שכתב

)ח"א חיו"ד סימן ט אות ח ,וח"ב אבה"ע סימן ז

ע"פ מעשה דריב"ל ,להתיר נתיצת תנור
לצורך הרחבת בית המדרש ,הגם שהיא
סכנה ,וכמו שהזהיר בספר חסידים

)סימן

מט( דאיכא סכנה גדולה בנתיצת התנור,
דלצורך מצות ת"ת שאני ושומר מצוה לא
ידע רע .ע"כ .וכ"כ הגאון רבי יוסף דוד
משלוניקי בספרו בית דוד

)יו"ד סימן נו דף כז

אות יג ,ובח"ד חאה"ע סימן ז אות י( ,וראה מה
שכתבנו

בזה

בס"ד

בשו"ת

אך

טוב

לישראל )ח"ג סימן כד אות ח( .מה גם שאף
על האי דינא דנתיצת התנור לצורך בניית
בית מדרש רבו הפוסקים שאסרו ,וכמ"ש
בשו"ת הרי יהודה )ח"ב יו"ד סימן ד אות ב(,
שמהר"א גאטיניו בתשובה בשו"ת צרור
הכסף )יו"ד סימן ו( כתב לחלוק ע"ד הרב

ע"ב( להתיר ליתוץ תנור וכירים לצורך

בית דוד ,וסיים ,דאף איתרע ביה מילתא

בניית בית המדרש לרבים .גם בשו"ת יד

ובסוף נלב"ע בלא זימניה .ע"כ .וכ"כ הרב

יצחק להגאון רבי אברהם יצחק גליק

)ח"ג

חיד"א בשו"ת יוסף אומץ

)סימן לז ד"ה והנה(

סימן קט( התיר בזה .וע"ע בשו"ת אפרקסתא

שנפטר בעל הבית ההוא .וכן כתב להחמיר

דעניא )יו"ד ח"ב סימן קמח ד"ה ועוד( ,ובשו"ת

בזה בשו"ת זכור לאברהם אלקלעי

)ח"ג יו"ד

)ח"ג

מערכת ס אות קפט( ,דלית לן למיעבד פירוקא

סימן סה( .ומעתה לפי דבריהם יד הדוחה

לסכנתא .וכן כתב בשלחן גבוה למהר"י

נטויה לומר דכל שכן לצורך לימוד תורה

מולכו )סימן קטז ס"ק יט( .וע"ע בשו"ת

גופא דאין לחוש לסכנה .והנה יש לומר

תעלומות לב )ח"א יו"ד סימן יט ד"ה ובעיקר(,

דמלבד מה שכתבו שם המתירים טעמים

ובדרכי תשובה )יו"ד סימן קטז אות מה( .וכן

נוספים נוספים להתיר ולא סמכו על טעם

העיד הגאון מהרש"ם בהגהות על צוואת

זה אלא לרווחא דמילתא כמבואר שם

ר"י החסיד שעיניו ראו ולא זר באחד

בדברי קדשם ,עוד יש לומר ,דהאי ענינא

שניתץ קצת ממקום התנור לצורך הרחבת

הוי סכנה סגולית ותו לא ,וקיל טפי מסכנה

ביהמ"ד ,ובעת גמר הבניין נחלש פתאום

חסד

ומת .ע"כ .ועיין בשו"ת מעשה אברהם

מלובלין )חאה"ע סימן ה אות ה וסימן לט(,

אשכנזי )אה"ע סימן י דף קסח ע"א( ובשו"ת

eteq "ryedi olie" md miweqt 'a ik olie weqta
"dlila ryedi olie" xg`d weqtde ,"mrd jeza
dnae .l"kr .(bi ,g ryedi) "wnrd jeza `edd
xak ,md miweqt 'a ik weqtd yxca drhy azky
(olie d"c `"r b sc) dlibna zetqezd df lr ecnr
maxrle miweqtd xvwl `ed q"yd jxcy ,eazke
d"c my) dlibna `"ahixd iyeciga mb .k"r .cgi

`"mi`xen`d ze`iwaae .y"r .uxize f"r cnr ,(l
`aa zkqn zetqeza y"na oiir j"pzd iweqta
zx`tz xtqae ,(edieexz d"c `"r biw sc) `xza
,(w"a zkqnae d"c dl wxt) b`xtn l"xdnl l`xyi
scd lr sc xtqae ,(dcp zkqnl meiqa) xpl jexrae
dpxb xinrk uaw (l`y d"c `"r dp sc) w"aa
.y"r l"nk`e .dfa mipey miyexit

צמח יהודה לגאון רבי יהודה זרחיה

וודאית,

כמבואר

בשו"ת

תורת

לישראל

רסו

אך טוב

נשמת כל חי

)יו"ד סימן מב דף מג ע"א(

באמצע התפילה )ברכות דף לג ע"א( ,ושאני

)ח"ב סימן

קטלנית דלא הוה שכיחא היזקא וכאמור.

קנט( .ונוסף גם הוא מ"ש בשו"ת צבי

וע"ע בשו"ת דובב מישרים )ח"א רס"י עד(.

תפארת להגאון רבי צבי הירש שפירא זצ"ל

ודון מיניה.

סימן כו

ובשו"ת זכרון יהודה גרינואלד

)סימן ו( בענין קציצת אילן מאכל ,שהוא
סכנה גם למורה הוראה .ודון מיניה.

ואיברא דהכי
בברכות )דף לג ע"א( אהא דאיתא
מוכח

בגמרא

להדיא

ט( ואגב אורחא אבא אעיר'ה ,דהלא ידעת
אם לא שמעת מה שכבר יצאו

יפסיק ,אר"ש לא שנו אלא נחש אבל עקרב

הפוסקים לדון בגדר "שומר מצוה לא ידע

פוסק .ופרש"י ,לפי שהעקרב מוכן לעקוץ

דבר רע" )קהלת ח ,ה( ]ועיין בפירוש האבן

יותר

דבמקום

עזרא על האי קרא .וי"ל ,[.ובאמת מצינו

דשכיחא היזקא לא סומכים על שומר מצוה

ביבמה,

לא ידע רע .וכן מבואר ברמב"ם בפירוש

)סימן לו ד"ה והשתא עמוד

המשניות בברכות )פ"ה מ"א( ,דדין זה הוא

בזה

מחלוקת

לענין

דבשו"ת מהרלב"ח

קטלנית

צג הוצ' קרן ראם( מתירה מטעם שומר מצוה.
וכמו שהביא בשמו בשו"ת חכם צבי

במתניתין דאפילו נחש כרוך על עקבו לא

בנחש

מהנחש.

בלבד

ע"כ.

לפי

ומבואר

שאינו

נושך

ברוב

)סימן

המקרים ,אבל מה שדרכו לישוך תמיד כגון

א( .והרב חכ"צ חלק עליו ,וכתב דאין

העקרב והאפעה מפסיק כשיראם באים

להתיר משום שומר מצוה ,דיש לומר

כנגדו ,מפני שהיא סכנת נפשות .ועי'

גם

בנימוק"י שם ובפירוש הרב ברטנורא )שם(,

בשלוחי מצוה דניזוקין וכדאיתא בקידושין

ובטור )או"ח סימן קד ס"ג( .ואפילו הכי עיין

)דף לט ע"ב( ובחולין )דף קמב ע"א( .וע"ע

בב"י )סימן קד ס"ג( שהביא בשם רבנו יונה

בחת"ס )אבה"ע סימן כד( .ומזה למד בשו"ת

בברכות )דף כא ע"א ד"ה אפילו( שביאר דלא

שם אריה )יו"ד סימן כז( לכל חשש סכנה,

יפסיק היינו בדיבור ,אבל לברוח שרי .וכן

ומוסיף דהגם שבקטלנית רבים המקילים

נפסק בשו"ע בדברי הרמ"א )שם( .וכ"כ

בזה ,וכמו שהביא בשו"ת תרומת הדשן

בתוי"ט .וע"ע בדברי הרמב"ם הלכות

)סימן ריא( ,ובפרט לפי מ"ש הרמב"ם דהוא

תפילה )פ"ו ה"ט( .והיינו דמחמרינן בספק

דשכיחא

היזקא,

ובכה"ג

אמרינן

רק על צד הניחוש והפחד כמבואר בכס"מ

נפשות שיוכל לברוח אפילו מהנחש .והגם

ובחלקת

שהט"ז )שם ס"ק א( ,פקפק בזה דהיינו דוקא

מחוקק )אהע"ז סימן ט ס"ק א( שהעתיק

למ"ד דהליכה לא הוה הפסק ,ע"ש דבריו,

תשובת הרמב"ם בזה ,מ"מ נראה להביא

ועיין עוד בפירוש הון עשיר על המשניות

ראיה דיבמה קטלנית אסורה ואין להקל

)שם( ,עיין במשנה ברורה

משום מצוה וכו' .ע"ש דבריו .גם בשו"ת

ובביאור הלכה )שם ד"ה לא יפסיק( דמסיק

שואל ומשיב )קמא ח"א סימן רנד( ,כתב דגם

דבהליכה

חזינן

הרלב"ח לא התיר במקום דשכיח היזקא,

דבמקום דשכיחא היזקא בודאי שאין

והראיה דאם הגיע אליו עקרב פוסק

לסמוך אהא שומר מצוה .וע"ע בשו"ת

)הלכות

איסו"ב

פכ"א

הלכה

לא(

שרי

להפסיק.

)שם ס"ק י(

ומ"מ

אך טוב

לישראל

סימן כו

רסז

שואל ומשיב )קמא ח"א סימן רנד( ,וברש"ש

מרב ,הני בני בי רב דדיירי בבאגא מהו

חזון

למיתי קדמא וחשוכא לבי רב ,אמר להו,

עובדיה למרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל

ניתו ,עלי ועל צוארי .ע"כ .ופרש"י,

)פסח סימן טו עמוד רכד(.

תלמידים הצריכים לרבם הגרים בכפרים

בברכות

)שם ד"ה ל"ש(,

ובשו"ת

וכן בקודש חזיתי למהרח"א גטיניו בספרו
צרור הכסף )סימן ו( שהביא ב' ראיות
דל"א שומר מצוה לא ידע רע היכא דאיכא
סכנה .חדא ,ממ"ש בגמרא בפסחים

)דף קט

ע"ב( על מאי דתני במשנה ולא יפחות מד'
כוסות ,ופריך בגמרא היכי קיימי רבנן
ומתקני מילתא דאתי ביה לידי סכנת זוגות,
ומתרץ ,ליל שימורים הוא ,ורבא אמר כוס
של ברכה מצטרף לטובה ,ורבינא אמר כל
כוס וכוס בפני עצמו .וכתב הרב שם,
פליאה דעת היא זו מאי מקשו בה ,דכיון
דהוי דבר מצוה מה יעשה לו מלאך
הזוגות ,וגם המתרצים לא שמו ליבם ואין
גם אחד שיאמר דשומר מצוה לא ידע דבר

שבבקעה ,אם יכולים לבא לבית רבם
השכם

והערב

ומשתחשך,

כלום

קודם
יש

עלות
להם

השחר

לירא

מן

המזיקים ,ועל זה ענה רב ,עלי ועל צוארי,
יהא עונש הזיקן ,דודאי לא יזוקו ,שהמצוה
מגינה עליהם .ע"כ .והתם נמי יש לומר
דלא שכיח היזקא ,דהגם דשכיחי מזיקים
לא שכיחי שיזיקו .וכן הביא בשו"ת עטרת
פז )חלק ג יו"ד סימן ז( שכן מתבאר בדברי
הגאונים בתשובותיהם

)קורונל וינה תרל"א,

סימן פג( ,ובספר חסידים )סימן תתקנה(,
ושכ"כ להדיא בשו"ת אבני נזר

)חאו"ח סימן

תנד אות ב( .ע"ש .וע"ע בשו"ת משפטי כהן
להגאון ראי"ה קוק זצ"ל )עניני א"י סימן קמג(.

רע כתיב ,ועל זה תיקנו ד' הגם כי הם

גם ממעשה דר"ח בר פפי בקידושין
סוע"ב( דתבעתיה מטרוניתא ונכנס

אי איכא סכנה חיישינן לה .וכן יש להביא

למרחץ דאפילו תרי ביממא הוו ניזוקין

ראיה ממ"ש חז"ל ביבמות הילכך יוצא

מהמזיק ששם אין להביא ראיה ,דכבר

דעיבא ויומא דשותא לא מהלינן ביה

מילתנו אמורה דשאני רבוותא קדמאי

ועכשיו דדשו ביה רבים שומר פתאים ה',

שסמכו על זכותם .ועוד דהתם עשה כן כדי

וקשה תיפו"ל דהוי מצוה וגם בלא סברת

לברוח מן העבירה .וע"ע במ"ש בזה הגרי"ח

דדשו ביה רבים ,אם לא ודאי הוא הדבר

סופר בספרו אור משה )סימן לח( .ואכמ"ל.

זוגות ,הנלמד מדבריהם דאף במקום מצוה

שיש לחוש לסכנה אף במקום מצוה .ע"כ.
וע"ש עוד דבריו .ואכמ"ל .והגם שיש
להשיב

על

ראיותיו

וכמ"ש

מהר"ח

פאלאג'י בשו"ת נשמת כל חי )יו"ד סימן מב(,
מ"מ מסיק שבכל דבר של סכנה אין להקל
אפילו בדבר מצוה.

י( והלום ראיתי למ"ש בשו"ת מהרשד"ם
)חיו"ד דעה סימן קצב( וז"ל ,לדעתי שראוי
לאדם להסתכן כדי לקיים מדת חסידות,
כדאמרינן בירושלמי תרומות

)פ"ח סוה"ד(

והביאו הר"ן ביומא )דף ד ע"א מדפי הרי"ף(,
האי בר נש תבעיה מלכותא וערק ללוד

וכיוצא בזה
בפסחים )דף ח ע"ב( ,בעו מיניה
יש

לומר

אהאי

)דף טל

דאיתא

לגבי רבי יהושע בן לוי ,ואקיף מלכא
מדינתא ,ויהב להו ,והוה אליהו רגיל דמגלי

אך טוב

רסח

סימן כו

לישראל

ליה ותו לא אתגלי ליה ,וצם כמה צומין

שלא היה לריב"ל לעשות כן בעצמו ,רק

עד דאתגלי ליה ,א"ל לדלטור אנא מתגלי,

להניח לאחרים לעשות כן ,וזאת היא משנת

אמר ליה ולא משנה עשיתי ,אמר ליה וזו

חסידים .וכ"כ בביאור חדש מספיק לרבי

משנת חסידים היא .ע"כ .הרי בפירוש

שלמה לוי זצ"ל על הרמב"ם

שאע"פ שהדין הגמור היה מה שעשה ר'

התורה פ"ה ה"ה( .גם הגאון חיד"א בשו"ת

יהושע עכ"ז נתכעס אליהו עמו מפני שלא

טוב עין )סימן יח( עמד לבאר בזה ,וז"ל

עשה מדת חסידות .עכ"ל .ופליאה דעת

הזהב ,הן ל'ו הובא בספר כנסת הגדולה

ממני נשגבה לא אוכל לה כיצד הביא ראיה

)יו"ד סימן קנז הגהת ב"י אות מה( שכתב ,דמה

לכל אדם ממעשה דריב"ל ,הלא בפירוש

שהקפיד אליהו זכור לטוב על ריב"ל היינו

אמר לו אליהו הנביא שהיא משנת חסידים,

שמיהר הדבר ולא המתין לראות אם יחריבו

והיינו שהיא טענה על רום מעלת ריב"ל,

העיר אם לאו ,ויש מפרשים שלא על מדת

ולא שיש ללמוד מזה לכל מידי דחסידותא

חסידות לבד היה מתרעם עליו אלא שלא

שראוי לאדם לסכן עצמו ]והמעיין בתוך

היה חייב מיתה בדיני ישראל .עכ"ד .וע"ש

דבריו יראה שלא הסיק דהכי הלכתא אלא

עוד בדבריו מ"ש להעיר בזה .גם בספר

בדרך לימוד לנידונו[ .שו"ר בספר ראשי

בית לוי על הרמב"ם להגאון רבי יעקב

בשמים להגאון רבי שמואל אהרן ראבין

הלוי קאפשטיין זצ"ל

אב"ד קראטשין )מערכת הס' אות כד( שעמד

ה"ד( עמד ע"ז ויישב באופן אחר .ע"ש.

ע"ד מהרשד"ם הללו ,וכתב דאין מדברי

וע"ע בשו"ת משנה הלכות )חלק טז סימן לב(.

הירושלמי ראיה ,דשם היתה סכנת נפש
לאידך שמסרו למלכות ,ואמרינן מאי חזית
דדמא דידך סמקת טפי ,ונהי דעל פי הדין
מותר ,אבל מצד חסידות מותר להציל
חברו ולהכניס עצמו בסכנה ,אבל באופן
אחר שאין שם סכנת אחר כלל מאן נימא
לן דמותר להכניס עצמו בסכנה בשביל
חסידות .עכ"ד.

)הלכות יסודי

)הלכות יסודי התורה פ"ה

ונראה עוד לומר בזה ,שהייתה זאת טענה
על ריב"ל ,שכבר הארכנו בתחילת
התשובה הבט ימין וראה שקידש את
החומר כל כך ,ולגביו כל הנהגות הטבע היו
אחרות ,ובכח קדושתו לא היו ניזוקין שאר
אנשי העיר ,או שהיה יכול להצילם על ידי
נס .שו"ר להגאון חזו"א

)יו"ד סימן סט אות א(

שביאר כיוצ"ב ,וכתב דכונת אליהו היא

ואיברא דכבר נשתברו קולמוסין רבים
בביאור דברי הירושלמי הנזכר,

נזדמן לחסיד דבר כזה צריך שיתפלל

)בראשית פרשה צד סימן ט(

שיצליהו ה' ובודאי תקובל תפילתו .עכ"ד.

ובמדרש רבה

שאין הקב"ה מזמן תקלה כזו לחסידיו ,ואם

מבואר דאמר לו אליהו וזו משנת חסידים,

וע"ע בשו"ת אגרות משה

מוטב היה שיהיה דבר נעשה ע"י אחר ולא

ענף ד( .ומ"מ בודאי שאין טענה על כל אדם

על ידך .ע"כ .וכן כתב בשו"ת הב"ח

שיהיה כריב"ל .וכ"נ ממ"ש בשו"ת הרמ"א

הישנות )סימן מג( ,והבי"ד המד"ר הנ"ל.

)סימן יא( ,שאחר שהביא מעשה דריב"ל

וכ"כ הט"ז )יו"ד סי' קנז ס"ק ז( מדנפשיה

הנ"ל כתב ,דהגם דשמע מיניה דלחסיד אין

)יו"ד ח"ב סימן ס

אך טוב
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רסט

לו לעשות ,מ"מ נאמר אף כי לא משנת

מתפלל בדרך ,בא הגמון אחד ונתן לו

חסידים עשינו ,מ"מ כדין עשינו .ע"ש.

שלום ולא החזיר לו שלום ,המתין לו עד

וע"ע בפירוש תפארת ישראל ביכין ברכות

שסיים תפלתו .לאחר שסיים תפלתו אמר

)פ"א מ"ג אות כה( .ואכמ"ל.

לו ,ריקא ,והלא כתוב בתורתכם "רק השמר

יא( גם מ"ש הרמב"ם באיגרת השמד,
דאם היה המקום מן הגוים ישראל

לך ושמור נפשך" )דברים ד ,ט( וכתיב

העומד שם חייב לצאת מאותו מקום וללכת
למקום טוב ,וישתדל לעשות ואף על פי
שמפיל עצמו בסכנה ,עד שינצל מן המקום
הרע שאינו יכול להעמיד דתו כראוי ,וילך
עד שמגיע למקום טוב ,וכבר פירש על ידי
הנביאים שכל הדר בין הכופרים שהוא
כמותם "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" )דברים ד ,טו(,
כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי
שלום ,אם הייתי חותך ראשך בסייף מי
היה תובע את דמך מידי .ע"כ .הא קמן
דמייתי בגמרא מעשה זה כדי ללמדנו
שאכן יש אסמכתא לזה מן התורה .והגם
שאמר זאת ההגמון מדעתו ,ממה שהביאו
כן בגמרא בשתיקה משמע דהכי ס"ל.

ה'" )שמואל א ,כו ,יט( ,הנה שקולה דירתו

ואמנם ,כבר
בחידושי אגדות שם וכתב וז"ל,

עכ"ד .המתבונן יראה דאין להביא ראיה

כתיב בתורתכם רק וגו' ,האי קרא בשכחת

מזה לנ"ד ,דשאני התם שיושפע מסביבות

התורה קמיירי כמ"ש "פן תשכח את

הגויים ולבסוף יהיה כמותם ,וכמו שכתב

הדברים וגו'" )דברים ד ,ט( ,ובאבות

הרמב"ם )בהלכות דעות פ"ו ה"א( שדרך

מ"ח( שנינו ,כל השוכח דבר אחד ממשנתו

ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו

כו' כאלו מתחייב בנפשו ,שנאמר "רק

ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג

השמר לך וגו'" ,וכן האי קרא "ונשמרתם

אנשי מדינתו ,לפיכך צריך אדם להתחבר

מאד לנפשותיכם וגו'" איירי שלא נאמין

בין הגוים כאלו עובד אלהים אחרים.

לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי
שילמוד ממעשיהם ,ויתרחק מן הרשעים
ההולכים

בחשך

כדי

שלא

ילמוד

ממעשיהם .ע"כ .מה גם שהסכנה שמדבר
בה הרמב"ם היא סכנת דרכים שאפשר
להיזהר ממנה ,ואין שום ראיה לנ"ד.

עמד

ע"ז

המהרש"א

)פ"ג

בשום תבנית פסל ,ולא איירי הני קראי כלל
בשמירת נפש אדם עצמו מסכנה .ומיהו
במסכת שבועות )דף לו ע"א( דריש ליה
תלמודא נמי למילתא אחריתי ,דהיינו
אזהרה למקלל עצמו מנין ,שנאמר "רק
השמר לך ושמור נפשך וגו'" .ע"ש .עכ"ל.
וכן מצאתי מפורש בפסיקתא זוטרתא

יב( ועתה הבא נבוא למצוא מקור טהור
למאי דמרגלא בפומיה דאינשי ,שיש

טוב פרשת ואתחנן דף ח ע"א(" ,ונשמרתם מאד

ציווי מהתורה שלא יכניס עצמו לסכנה

לנפשותיכם" זו אזהרת הרהור עבודת

לנפשותיכם"

גלולים ,שאין אדם נתפש על הרהור עבירה

)דף לב

חוץ מעבודת גלולים .ע"כ .וכיו"ב פירש

שנאמר

"ונשמרתם

מאד

)דברים ד ,טו( .והנה בגמרא בברכות

ע"ב( איתא ,מעשה בחסיד אחד שהיה

הרמב"ן עה"ת שם ,ועוד.

)לקח

אך טוב

ער

לישראל
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ואולם ,לך נא ראה למ"ש הרמב"ם בידו
החזקה )הלכות רוצח ושמירת נפש

וכו'" ,יתכן דמיירי בשמירת בריאת הגוף,

פי"א ה"ד( וז"ל ,וכן כל מכשול שיש בו

דהיינו שהשמירה "פן תשכח את הדברים"

סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר

וכן שלא נאמין בשום פסל הוא תחבולה

ממנו ,ולהיזהר בדבר יפה יפה ,שנאמר

שלא יענש הגוף ,והיינו "השמר לך ושמור

"השמר לך ושמור נפשך" )דברים ד ,ט( ,ואם

נפשך" ,וכן "ונשמרתם מאד לנפשותיכם",

לא הסיר והניח המכשולות המביאין לידי

שלא תענש בעונש בגופך וחייך .עכ"ד.

סכנה ,ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים

וכיוצא בזה כתב הגאון האדר"ת בספרו

דמים .עכ"ל .וכן פסק בשו"ע

)חו"מ סימן

בכתוב "רק השמר לך כו'" וכן "ונשמרתם

תשובה מיראה על הרמב"ם

)הלכות רוצח

תכז סעיף ח( .ולכאורה יוקשה ,דהאי קרא לא

ושמירת הנפש פי"א ה"ד( .ע"ש .ונראה סמך

איירי בשמירת הגוף כלל ,וכן הקשה הרב

לדבריהם מדברי בעל הטורים

מנחת חינוך )מצוה תקמו( דבקרא ד"רק

שכתב וז"ל" ,ושמר נפשך"" ,נר ה' נשמת

השמר וגו'" כתיב "כי לא ראיתם כל תמונה

אדם" )משלי כ ,כז( ,נרך בידי ונרי בידך ,אם

וגו'" ,אבל שמירת הגוף לא שמענו ,ואמנם

תשמור נרי אשמור נרך )דברים רבה ד ,ד(.

על ההגמון במעשה המובא בגמרא בברכות

עכ"ל .רצונו לומר ,שהאדם מחוייב לשמור

)שם( לא קשה כי הם מינים ומהפכים דברי

גופו

בכך

אלקים חיים למינות ,ומי יודע איזה פירוש

שישמור את התורה שלא תשכח ממנו,

שפירש הרשע בכתוב הזה דלדעתו קאי על

וכשישמור על התורה שהיא הנר של

שמירת הגוף .אך על הרמב"ם קשה ,מנלן

תורה ,הקב"ה ישמור נפשו .וי"ל .גם

זה דהוי עשה לשמירת הגוף מ"רק השמר

הגאון הנצי"ב בהעמק דבר )דברים שם( כתב

וגו'" דמיירי בענינים העומדים ברומו של

וז"ל" ,ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,נכלל

עולם עיקרי הדת ,ובודאי מצא הרמב"ם

בזה הלשון אזהרה על שמירת הגוף

באיזה מקום ונעלם מאתנו .עכ"ד.

והנפש ,דמשום שמירת הנפש היה ראוי

וראיתי להגאון רבי שבתאי סופר זצ"ל
בספרו שערי דעה על הרמב"ם
)הלכות דעות פ"ד ה"א( ,שעמד על דברי
הרמב"ם בזה ,וכתב ,דמה שכתב הרמב"ם
שצריך

להרחיק

אדם

עצמו

ונפשו,

יעשה

וכיצד

)דברים ד ,ט(

זאת,

לכתוב "ושמרתם מאד את נפשותיכם"
כמו

לעיל

"ושמור

נפשך",

אלא

"ונשמרתם" זה הגוף ,כדאיתא בברכות

)דף

לב ע"ב(" ,לנפשותיכם" ,לשמירת הנפש
תשמרו גם הגוף .עכ"ל.

מדברים

המאבדין את הגוף ,הגם שהני קראי
לא

איירי

הרי לנו מבואר מקור הציווי של שמירת
הגוף מן התורה הקדושה ,וכמו

הדבר

ברור

שכתב הרמב"ם שהוא איסור מהתורה .וכן

"דהשמר

לך"

בשמירת

הגוף,

"וונשמרתם"
עכ"פ

דהשמירה עצמו מסכנה וה"ה שמירת

בקודש חזיתי ,לחתם סופר בע"ז

בריאות הגוף יש אזהרה ע"ז מהני קראי,

ד"ה משום גילוי( שכתב דכל סכנתא הוא

ואפשר לכוין דגם לפי הענין המבואר שם

"דונשמרתם

איסורא

דאורייתא,

מקרא

)דף ל ע"ב

אך טוב
מאד

לנפשותיכם",

כמ"ש

לישראל

סימן כו

רעא

הרמב"ם

שפיכות דמים ,דאי נימא דזה הוי רק

)יו"ד

מדרבנן לא הוה לגמרא למיפרך דאיסור

סימן קעב ד"ה אמנם( .וכ"כ בספר חינא

יחוד מדאורייתא .עכ"ד ]ומ"מ יש להעיר

וחסדא )ח"א דף קל ע"ג( מפי ספרים ומפי

ע"ד ממ"ש בשו"ת חלקת יעקב בכמה

סופרים ,ואפילו אם מכניס עצמו לספק

דוכתי

סכנה עובר במצוה זו של "ונשמרתם מאד

וחו"מ סימן לא( דהיכא דדשו בה רבים אין

לנפשותיכם" .ע"ש .וכ"כ הגאון רבי יעקב

לחוש לדין דאל יעמוד במקום סכנה.

אטלינגר בשו"ת בנין ציון )סימן קעא(,

ובשו"ת גבורות יצחק רוזנברג

דהעומד במקום סכנה עובר על "ושמר

אות כג( ,האריך בזה ,ע"ש .ואכמ"ל .ומוכח

נפשך מאד" ,והיינו דאיסורו מדאורייתא.

דלא שמיע להו כלומר לא ס"ל דאית ביה

וכ"כ בשו"ת שם אריה )יו"ד סימן כז( .וכן

איסורא דאורייתא "דונשמרתם" ,כי בזה

נקט בפשיטות הגאון רבי צבי הירש בנו

מה יועיל מה דדשו בה רבים .וע"ע בספר

של רבי יצחק אלחנן בשו"ת עין יצחק

בית דוד להגאון רבי יוסף דוד משלוניקי

)ח"ב אה"ע סי' פ אות יז( ,דהאיסור לעמוד

)יו"ד סו"ס נו דף כז ע"ב ד"ה ד"ה ועל( .ואולם

במקום סכנה כמו הא דאין נכנסין לחורבה

בשו"ת דברי יציב

בהלכות רוצח .וע"ע בשו"ת חת"ס

מפני

המפולת

דאורייתא

משום

לנפשותיכם",

והביא

בשו"ת יהודה יעלה אסאד

ראיה לזה מדברי הגמרא בע"ז

)דף כה

"ונשמרתם

בזה.

)בענין מוך

)חלק יו"ד סימן לא אות ה(

פקפק

מאד

הוא

)או"ח סימן נה ,אה"ע סימן לה וסימן ס,

ע"ש

דבריו.

וכן

מבואר

)ח"ב חו"מ סי'

ט( שכתב ,דהאיסור לעמוד במקום סכנה

ע"ב( ,דפריך שם בגמרא ,ותיפוק ליה

הוא רק איסור דרבנן.

דאסור לאשה להתיחד עם גוים משום

דאיסור יחוד עם הגוי אסור מדאוריתא,

)zxinye gvex zeklda

`weec e`l dpkq mewna cenri l`c oicdc ,eazky
l"ixdn z"eya x`ean oke .ynn xeqi` epi`e ,`ed
)miiqe ,dpkq mewna cenri l`c `d iziinc (`n oniq
cenrl aeh oi`c ,dxen ipd lkne ,eixac seqa
dpkq dfa oi`c l"qc rnyne .k"r .dpkq mewna
.jixv ip` xvwle jix`dl yie .zi`ce

m"anxd oeyla zn`ae 7

qipkdl xeqi`dy gken (d"d `"it ytpd
daxd ,l"fe azk oky .opaxcn `ed dpkql envr
lke zeytp zpkq mda yiy iptn minkg exq` mixac
mixg`l dne invra okqn ipixd xn`e odilr xaerd
x`aa azk oke .zecxn zkn eze` oikn jka ilr
opaxcn xeqi` `edc (r ze` fkz oniq) dlebd
xkef oir extqa `"cig axde .`xw` edpiknq`e
)bi oniq) xey ze`eaz axdy ,`iad (hi ze` l zkxrn
exq`' xn`y dny ,elld m"anxd c"r azk (a w"q
axde .dxezdn exeqi` zn`ac ,`wec e`l 'minkg
`edy dxen ef oeylc ,wiqne ,eixac dgc `"cig
`xne` riai z"eya r"re .eixac y"r .opaxc xeqi
).(c ± b ze` ck oniq g"e` `"g

,`xai`e

(dky oniq) ixhie xefgnd ixacn d`xp okc

xe`de

(k oniq y"w zekld `"g) rexf

ע"ש.7

גם מ"ש

m"anxdc lirl y"na df itl oiirl yi ,dzrne
epiade ,"mzxnypec" i`xw ipd iziin
xeqi` `edy l"qc i`xzae i`ncw `zeeax eixaca
`edy elln xexa m"anxd izty o`k `lde ,dxez
`zeeax ipdc xyt`e .`"cig axd y"nke ,opaxcn
mb yxti `"cig axde .xey ze`eaz axdk exaqi
exeqi` mlerlc miweqt `iady lirl m"anxd ixac
axdl x"ey .r"v`e .`nlra `zknq` `xwe ,opaxcn
,df lr cnry (fp w"q fhw oniq c"ei) daeyz ikxc
,wlgl azkc (fk oniq c"eig) dix` my axd c"ade

אך טוב

ערב

סימן כו

במחלוקת אחרונים הוא שנוי אם הוא
מן

אסור

התורה,

באנציקלופדיה תלמודית

והאריכו

בזה

)כרך כג ערך יחוד

טור תרעח( .ע"ש הדברים[.
אתה הראת

לישראל

ע"ב( ,ובביאור על ספה"מ לרס"ג להגרי"פ
פירלא )לאוין ל"ת מז – מח ד"ה ולכן נראה(.
ובמדרש רבה
איתא,

)פרשת נח פרשה לד אות ה(

"אך

את

דמכם

כדברי

לנפשותיכם" ,להביא את החונק עצמו.

הרמב"ם דאיכא חובה מן התורה

דוקא

לדעת,

דהעיקר

ע"כ.

ואולם

יש

לומר

דהיינו

בשמירת הגוף .וע"ע במ"ש בזה בשו"ת

כשבסוף נהרג ,אך אם לא נהרג לא עובר

זרע חיים )סימן יח( להגרי"ח סופר שליט"א

על ציווי זה .וע"ע בספר חסידים

)מרגליות

שהאריך בזה ,ומשם בארה.

סימן תרעה  -תרעו(.

יג( עוד אזהרה שמענו מהאי קרא" :ואך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל

ומצאתי בפירוש ר' חיים פלטיאל על
התורה בבראשית )שם( שכתב

חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו

וז"ל" ,אך את דמכם אדרוש" ,מי שהורג

)בראשית ט ,ה(.

עצמו .וא"ת ימסור לגדודי חיה ,אפילו הכי

ובתוספתא בבבא קמא )סוף פרק ט( איתא,

"אדרשנו" ,וא"ת דוקא מי שמוסר עצמו

כשם שחייב על נזקי חבירו כך הוא חייב

לחיה דאינה בת עונשין הוא יענש על זה,

על נזקי עצמו .הוא עצמו שרק וטס בפניו

אבל מי שמוסר עצמו ללסטין הוה אמינא

כנגד חבירו ]ביאור :רק ואח"כ נטל את

הואיל והם נזהרים על זה דהוא לא יענש,

רוקו ומשח את פניו כנגד חבירו שביזה

ת"ל "ומיד אדם" .עכ"ד .ואפשר לדייק

עצמו .חזון יחזקאל [.מתלש בשערו מקרע

מדבריו דחייב על עצם המסירה של עצמו

את כסותו משבר את כליו מפזר את מעותיו

לליסטים או לחיות רעות וגם אם ינצל

בחמתו ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני

בסוף עבר על ציווי זה .וכן מתבאר בדברי

שמים ,שנאמר "ואך את דמכם לנפשותיכם

בעל הטורים )שם( .ע"ש .וע"ע בדברי הר"ן

)דף צא

בשבועות )דף כה סוע"א( גבי מי שנשבע

xiwa oebk eytp okqne dxexa dpkq mewnl qpkpac
,"jl xnydc" `xwn f"r oiwelc rerx lzeke iehp
``ly oebk dpkq meyn l"fg exq`y ilin x`ya ok
sc f"r) dwelr rlai `nyc zexdpd on dlila dzyi
mixac oke ,(h sirq ekz oniq n"eg r"eye ,a"r ai
oniq c"ei r"eye ,`"r l sc f"r) ielib meyn mixeq`y
oi` dfa ,dpkq yyg wx iedc `veike (` sirq fhw
l`ey z"eya azk oke .c"kr .zecxn zkn wx oiwel
.y"r ,(izeida dpde d"c akw oniq b"g) `pipz aiyne
icya mb .l"nk`e .m"anxd ixaca x`al yi oke
m` eziprnl jix`d (ak llk dcyd z`ta ` jxk) cng

icin lr mb ok xnel jiiy 'minkg exn`' oeyl
awri zixa xtqa y"n `iad eixac seqae ,`ziixe`c
lr d"ceq hi oniq g"e`g) uiytil ikcxn jexa oe`bdl
.eixaca y"ir xkfpd m"anxd c"r cnry ,(xac
z"eya y"na oiirc d'xir` `a` izxn` ab`e .w"ece
`o"xd zrcc (h ze` i oniq a"g) l`xyi aeh j
xeqi`dc ,dinirce (s"ixd itcn `"r `i sc) zereaya
y"kc l"i k"`e ,`ziixe`cn `ed eteba leagl mc`l
dnn d`xp oke .r"lie .eteb lk z` okqny `kid
riai z"eya l"vf sqei r"xbd l"y`xd oxn azky
`.y"r .(g oniq c"eig `"g) xne

אדרוש

נפש

האדם"

אדרוש" .ע"כ .וע"ע בגמרא בב"ק

אך טוב

לישראל

סימן כו

רעג

שלא יטעום כלום חדש ימים דמלקין אותו
וכ"נ

לדקדק

יד( עוד יש לאלוה מילין ,דהא כל נידון
דידן הוא על ביטול תורה דרבים

מדברי התוספות יום טוב אבות

)פ"ג מ"ה

בחצריהם ובטירותם הם בתי הכנסיות ובתי

ד"ה וכל( .ואינו מוכרח .ע"ש .וע"ע בספר

המדרשות ,אך לא הופקעו חלילה מכלל

קרבן אשה לרבי אליהו שמאע הלוי זצ"ל

מצות לימוד תורה ,דכן כל איש השורר

)הלכות מלכים פרק ט ה"א ד"ה עוד כתב( .וכיוצא

בביתו יכול ללמוד במקומו ,מה גם,

בזה אחז"ל בתענית )דף כב ע"ב( אסור לאדם

שיכולים להתקשר באמצעים אלקטרוניים

לסגף עצמו בתענית דכתיב "ויהי האדם

זה לזה ,ואין לחוש לביטול התורה,

לנפש חיה" )בראשית ב ,ז( ,נשמה שנתתי בך

ואדרבא יכולים ללמוד דברים שאינם

ואוכל

לאלתר.

ואכמ"ל.

רגילים

החייה .ע"כ.
אתה הראת לדעת ,דאזהרה שמענו דאסור
לאדם לסכן עצמו ,ובכלל זה גם לא
לצער גופו או לחבול בעצמו .ועל פי זה
פירש הרב פנים יפות

)בראשית פרק יז פסוק

א( דמטעם זה לא עשה אאע"ה ברית מילה
עד שנצטווה ,דכל זמן שלא נצטווה הוה
ליה חובל בגופו .ע"כ .וכ"כ בספרו המקנה
מסכת קידושין )דף פב ע"א ד"ה מצינו(.
ומהשתא י"ל ,דאם בכלל זה מי שחובל
בעצמו ,ק"ו הוא למי שמכניס את כל גופו
למקום סכנה שעובר על זה ]ובהערה לעיל
עמדתי על האי ק"ו ,עיין שם[ .וכן נראה
מדברי הערוך לנר בכריתות )דף כה ע"א(,
שכתב דכמו שאסור לאבד עצמו לדעת
כדכתיב

"ואך

את

דמכם

לנפשותיכם

אדרוש" ,כמו כן אסור לסכן עצמו במקום

בהם,

ולחבר

חיבורים

טובים

ומועילים .צא ולמד ממ"ש אחי מהר"ל
הגאון רבי חיים ב"ר בצלאל בהקדמה
לספר החיים שחיבר בעת המגיפה שהיתה
במקומו וז"ל ,עלה המות בחלוני ומתה
המשרתת שלי במגיפה בר מינן ,גם ביתי
המהוללה ועוד נער אחד חלו בחולי ההוא
וניצלו ברחמי השם יתברך ,ונשארתי אני
ובניי בתוך ההפיכה הגדולה ההיא ,ודלתי
ביתי סגרו בעדי כמעט שני חודשים מאין
יוצא ומאין בא ]בידוד כפוי[ ,כתרוני אז
תלאות הזמן ודאגותיו וכו' ,והנה קול קורא
אלי ,קומה עזרתה לך כי מצאת מרגוע
לעצבון מעשיך ,להעלות על ספר כל הני
מילי מעלייתא ששמעו ממך בדברי אגדה
וכו' ,ובשומעי דברי תנחומים הללו מצאתי
און לי ויהי על לבבי כמשיב נפש .עכ"ל.

ע"כ .וע"ע בשו"ת הלכות קטנות למהר"י

ומכאן תשובה מוצאת למה שיש שדימו
נידון דידן למ"ש חז"ל ביבמות )דף

חגיז )ח"ב סימן רלא( ,ומה שהשיג ע"ד בספר

יב ע"ב( גבי ג' נשים משמשות במוך וחכ"א

)הלכות דעות

אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת

)אבן

ומן השמים ירחמו שנאמר "שומר פתאים

העזר סימן ג( שכתב להדיא דבמקום סכנה

ה'" )תהילים קטז ,ו( .הא קמן ,דהגם שיש

אסור לסכן את עצמו מד"ת מדכתיב "אך

בזה סכנה לא חששו חז"ל לזה ,ואמרו

את דמכם לנפשותיכם אדרוש" .ע"כ.

"שומר פתאים ה'" ,ודון מיניה ואוקי

דהתורה רצתה לחוס על גופן של ישראל.

בית המלך בוים על הרמב"ם

פ"ג ד"ה ודע( .שו"ר להרב אמרי בינה

אך טוב

עדר

סימן כו

לישראל

באתרין בנ"ד .עד כאן דברי הטוענים

ס"ל דישמשו במוך .ולפ"ז כתב המהרש"ם,

והמדמים בנפשם .ולפי האמור לא קרב זה

דכל זה היכא דאיכא רק חשש רחוק של

אל זה ,דהכא בודאי שאין בזה ביטול

סכנה ,אבל היכא דאיכא ודאי סכנה מודים

תורה ,אלא רק מעלת לימוד תורה ברבים,

חכמים לרבי מאיר .עכ"ד .וכן מתבאר

שכן כל אחד יכול ללמוד בביתו .וכאמור.

צדק

טו( והנה

שם

בסוגיא

הקשו

כבר

הראשונים כן לשיטת רש"י

)ד"ה

ועולה

ממ"ש

בשו"ת

צמח

מליובוויטש )אה"ע ח"א סימן פט( .ע"ש .וכ"כ
תלמידו בשו"ת תורת חסד מלובלין

)אהע"ז

מותרות( דמשמע דאליבא דחכמים אסורה

סימן מד אות א – ג( ,וכ"כ הגאון הנצי"ב

לשמש במוך כיון דאיכא סכנה כלל ,היאך

בשו"ת משיב דבר

מכניסות עצמם משום שומר פתאים ה' ,וכן

דהעיקר כדברי הצמח צדק דהיכא דשכיח

הקשה הריטב"א ביבמות )שם ד"ה שלש(,

סכנתא

שרי

ובכתובות )דף לט ע"א ד"ה והא דאמרינן( ,וכן

לשמש במוך ולא אמרינן דמן השמים

הביא בשיטה מקובצת בכתובות

)דף לט

ע"א( להקשות משמו ומשם הרא"ה רבו.
ואיברא דבספר חינא וחסדא לגאון רבי
יהושע ארדיט בכתובות )ח"ב דף
לט ע"א ,דף קצט ע"ב מדפי הספר( כתב על זה,
דהסברא נותנת שהעיקר כדברי ר"ת

)תוד"ה

ומצויות

)ח"ב סימן פח ד"ה כבר(

להתעבר

לכו"ע

ירחמו .וכ"כ בשו"ת דברי יציב

)יו"ד סימן

לא ד"ה ובפרט( .וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר
)ח"י סימן כה פרק יג( .גם הגאון מטשעבין
בשו"ת דובב משרים )ח"א סימן כ( כתב
לפלפל בחכמה והעלה יישוב לזה ,וגם
בדבריו מתבאר דאין שייך ללמוד מזה

שלש( שפירש הני ג' נשים מותרות לשמש

לנ"ד .ואכמ"ל.

כדרכן ואם ירצו במוך הרשות בידם ,ודלא

ולכל הדיברות
כשהרופאים קובעים שיש סכנה

וכן

ודאית לא סמכינן על "שומר פתאים ה'".

כפירש"י ,דכיון דאיכא ספק סכנה בדבר
עשה

ואיכא
"ובחרת

"דונשמרתם

בחיים",

וכמה

מאד",
עשין

ולאוין

מבואר,

וכ"כ בשו"ת דברי יציב

דבודאי

)חלק יו"ד סימן לא

המסתעפים עמהן אזלינן לקולא וכו',

אות ה( דליכא למיסמך על שומר פתאים ה'

דגדול פיקוח נפש דאפילו על הספק דוחה

אלא במקום שחכמי הש"ס או הראשונים

אפילו שבת החמורה .עכ"ד.

גופייהו החליטו .עכ"ד .ואפילו על דברים

והמעיין יראה לחבל אחרונים שעמדו על
הדברים ואין נסתר מחכמת'ם,

המפורשים בגמרא שעליהם נאמר "שומר
פתאים ה'" כגון למול ביום המעונן

דבשו"ת מהרש"ם )ח"א סימן נח( משמו של

דף עב ע"א( כתב הריטב"א )שם( ,מאן דלא

המהר"ם שי"ק )חחו"מ סימן נד( תירץ,

בעי למימהל ביומא דעיבא הרשות בידו

דטעמיה דחכמים הוא דאיכא רק חשש

ושפיר עביד שלא לסמוך על שומר פתאים

מיעוטא דסכנה שימות ,ולכן לא חיישי

ה' .ע"כ .אתה הראת לדעת ,דלא אמרינן

חכמים ,ור"מ לשיטתו דס"ל דחוששין

"שומר פתאים ה'" אפילו במקום מצוה.

למיעוטא )עיין יבמות דף סא ע"ב ועוד( ,לכן

הרי שאין להביא ראיה כלל ממה שמצינו

)יבמות

אך טוב

לישראל

סימן כו

ערה

היתר בנשים הנ"ל שלא לשמש במוך.

או לא ,רק לחולה ראתן .כי השם יתעלה

ובייחוד ע"פ מ"ש בשו"ת משיבת נפש

הוא המוחץ והוא המרפא ,ואם נאמר כן

למהרא"ל צינץ )ח"א סימן יח ד"ה ואפשר(,

אין מצות ביקור חולים ,כי לא מצאנו

הוב"ד בשו"ת דברי יציב )שם( ,אודות הני

בשום מקום שיש חילוק ממצות ביקור

ג' נשים הנ"ל ,דבשביל שכבר נתפשט

חולים אם יש חולי המדבק או לא ,חוץ

המנהג שלא ליזהר ואין שטן ואין פגע רע

מבעלי ראתן דאסור לישב בצילו .ע"ש.

הרי לא בא עדיין סכנה מזה ,לכן אפילו

הו"ד בשכנה"ג )יו"ד סימן שלה הגה"ט אות כ(.

לכתחלה משמשות כדרכן .עכ"ד .אך בנ"ד

איברא דהרב שלחן גבוה

שהוא עת מגיפה נוראה ,ועינינו הרואות

סק"א( חלק עליו ,ויעויין בזה בנתיה"מ

שבכל יום ויום רבו החולים והמתים ,ויש

שיב סק"ב( מ"ש בזה .ובשד"ח

שטן ויש פגע רע השם ירחם ויציל עמו

ב אות קטז עמוד  (151כתב דקשה להכריע בה.

ישראל ,ומאן מפיס לומר בעת הדין

ע"ש .וראיתי בהערות על תשובת הרמ"א

המתוחה שלא ינזק ,והאומר כן הוא

הנ"ל שהרב הכותב )הערה נה( העיר ע"ד

)יו"ד סימן שלה
)סימן

)כרך א מערכת

מתחייב בנפשו ובנפש השומעים לקולו,

הרמ"א מכמה רבוותא דלא ס"ל כותיה,

השם יצילנו מהם ומהמונם .וכבר כתב

ועוד

מקראקא

בשו"ת דברי יציב )חיו"ד סימן לא אות ה( דאל

לשידלוב בשנת שט"ז ,ושם חיבר את

לו לאדם להכניס עצמו בחשש סכנה

פירושו למגילת אסתר בשם 'מחיר יין'

ולסמוך על שומר פתאים ה' .ויעויין באבן

בדרך פרד"ס ושלחו לאביו במשלוח מנות.

עזרא על הך קרא )תהלים קטז ,ו( וז"ל ,שלא

וכן הוא כותב בהקדמת החיבור ,ואני משה

אחשוב תחבולות להמלט כי שמתי נפשי

בן כבוד אבא מרי הפרנס והמנהיג ישראל

כאחד הפתאים וכו' כי השם שהוא חנון

שלי"ט ,הנקרא משה איסרלי"ש מקראקא,

ורחום יושיעני .עכ"ל .וברד"ק כתב ,כי

הייתי בתוך הגולה אשר נתגלינו מעירנו

הפתי שאין יודע תחבולה להנצל מרעתו
האל שומרו כשמשים עליו בטחונו וכו'
עיין שם ,והיינו בכה"ג שצריך תחבולה
להינצל ,אבל לא להכניס עצמו לכתחלה
לסכנה.

עכ"ד.

והכא

שהסכנה

לפתח

רובצת ,ולא צריך שום תחבולה כדי
להמלט ממנה ,אלא שאיש לא יצא מפתח
ביתו ,בודאי שאין לזה שום שייכות להאי
קרא דשומר פתאים ה'.

שרבינו

בעצמו

ברח

בשנת שי"ו לפ"ק מחמת עפוש האויר ל"ע,
והיינו גרים בארץ לא לנו בעיר שידלו"ב.
עכ"ד .הרי שגם הרמ"א מודה שיש לעשות
כל אשר לאל ידו לסלק מעצמו כל חשש
חולי ,ולא אומרים מה שנגזר משמים נגזר.
ונראה ,שהעיקר כדברי המהרש"ם בדע"ת
)יו"ד שם סעיף ח( ,שכתב שאין כונת הרמ"א
להיכנס אל החולה פנימה כשיש חשש
שידבק ממחלתו ,אלא יכול לעשות כמו

טז( ואנכי הרואה למ"ש הרמ"א בתשובה
)סוסי"כ( דבכל חולי איכא חיוב ביקור

ומתעניין במה שצריך ,ובזה מקיים מצות

אצל החולה ,ואין לחלק בין חולי המדבק

ביקור חולים ,ושומע צערו ומבקש עליו

חולי

מעיים,

שעומד

בחדר

החיצון

רעו

אך טוב

רחמים .ע"כ .וע"ע בשו"ת שבט הלוי

לישראל

סימן כו
)ח"ח

באופל יהלך כו' הרי לגבי דידיה איכא

סימן רנא אות ה( שהיום אין צרעת המדבקת

מצות ביקור חולים וקבורת מת וכדומה,

בביקור בעלמא שעומד ליד החולה ,ולכן

ושומר מצוה לא ידע דבר רע ,ורבים מיראי

ישתנה הדין ,אבל במחלה מדבקת יש

ה' עושים כסדר הזה ואינם ניזוקים כלל

סברא גדולה כדעת המחמירים שלא לבקר,

ולא תאונה עליהם רעה ויאריכו ימים

ואין לחוש שתתבטל מצות ביקור חולים

ושנים .ע"כ .כתב כן משום דאכתי מספק"ל

מחמת זה ,כי מחלה מדבקת היא מיעוט,

אם החולי מדבק או לא ,אך עתה שעינינו

וגם יכולים לבקרו שיכנסו בחדר החיצון

הרואות שנדבקים זה מזה ונכנסים לסכנה,

ושואלין ודורשין בו אם צריך לאיזה

וגם לרבות את אנשי הרפואה ושאר

שירות ,ובזה יקיים מצות ביקור חולים.

האחראים על מערכת הבריאות שנדבקו

ע"ש .וכ"כ הגר"א רוזנר נר"ו בספרו

בחולי זה ,השם ישלח רפואתו ממרומים

הלכות ביקור חולים )פרק ד הערה כו(,

לכל בית ישראל ,בודאי שאסור לאדם

דבודאי שאין כונת הרמ"א אלא בחשש

להכניס עצמו לסכנה שכזו גם במקום

בעלמא שמא ידבק ,אבל בחשש גמור

לימוד תורה דרבים .וכאמור.

פטור הוא ,דהא הרמ"א גופא כתב

)סימן

תרנו ס"א( שאינו חייב לבזבז הון רב על

יז( ושמעת'י
להזהר כל כך ולהיות מסוגר בחדרי

מצות ,וק"ו בבריות דגופא .עכ"ד] .ואבא

חדרים ,הלא אם נגזר בראש השנה על

אעיר'ה דאי משום הא לא אריא ,דשאני

האדם מיתה ימות ,ואם נגזר לחיים יחיה,

ביקור חולים דאמרו ע"ז בגמרא בנדרים

ואין חכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד ה'.

)דף מ ע"א( דכל מי שאינו מבקר את החולה

וכבר עמד לבאר בזה בשו"ת הרשב"ש

הרי זה שופך דמים .ולפי זה בלא"ה אין

)סימן קצה( שנשאל כן וז"ל ,הניסה בימי

להביא ראיה מנידון הרמ"א .ואכמ"ל.

דבר ממקום למקום אם תועיל לאדם או

ודו"ק[ .שו"ר להגר"ח פלאג'י בשו"ת

לא ,שאם נכתב בראש השנה למיתה מה

נשמת כל חי )חו"מ סימן מט( ,שעמד על

תועילנו הניסה ,ואם נכתב לחיים לא

דברי הרמ"א הנ"ל ,והביא דכבר כתב

תזיקנו העמידה .והשיב ,דהגם שיש שנגזרו

הרמב"ן )בראשית יט ,יז( "אל תביט אחריך",

בראש השנה לחיים ויש למיתה ,מ"מ כת

מפני שהראיה באויר במקום שהדבר שם

שלישית יש שלא נחתמו לא לחיים ולא

תזיק מאד ותדביק אותו ,וכן בכל שאר

למות ,ואמשול משל למה הדבר דומה,

החלאים הנדבקין שהראיה תזיק מאד

למלך שסרחה עליו מדינה ובה קצת

ותדביק .וכ"כ רבנו בחיי שם .ואילו היה

אוהבים ובה מורדים הרבה לעיני השמש,

רואה את דברי הראשונים לא היה כותב כן,

ואנשים בה מעט שלא עבדו ולא מרדו,

דיש חיוב ביקור חולים בחולי המגיפה.

ובא המלך וצר על המדינה ותפסה ,וצוה

ע"ש דבריו .והגם שסיים הגר"ח פלאג'י

להשמיד

והפושעים

שם דמ"מ נראה דמי שאינו בורח מדבר

ולהציל להעובדים ,וקצת מורדים ברחו

באומרים

ולהרוג

לי,

המורדים

דלמה

יש

אך טוב

לישראל

סימן כו

רעז

ונתחבאו ,וצוה עליהם לתפשם ממטמונם

וכדברי הרשב"ש כ"כ מדנפשיה הגר"א

ולאבדם ,והעובדים הצילם ,ואשר לא עבדו

פאפו זצ"ל בפלא יועץ

ולא מרדו ,אם נסו ונמלטו ,ואם יצאו

זיווג ,רפואה( ,וכן נראה ממ"ש מהרי"ל

)ערכים השתדלות,
)סימן

הזה,

מא( ,לברוח מהעיר בעת המגיפה .וכ"פ

העובדים שנכתבו בראש השנה לחיים

בדרכ"מ )יו"ד סימן קטז אות ה( .וכ"כ בספר

ניצולו ,והמורדים שנכתבו למיתה אם

בית דוד להגאון רבי יוסף דוד משלוניקי

יסתרו במסתרים ובקרקע הים משם יצוה

)יו"ד סימן נז דף כז ע"ג( .וע"ע בשו"ת נשמת

הנחש ונשכם ולא תועיל להם שמירה ולא

כל חי להגר"ח פלאג'י

ניסה ,וזהו שתמצא שהרבה ניסים מן

שנשאל על קהילה שלא רצו לתת לרופא

המגפה ,ובמקום שברחו שם ימותו או

בשעת

הכנסת

בחזרתם ימותו לפי שכבר נכתבו למיתה,

להתפלל,

ואשר לא עבדו ולא מרדו הם אותם שלא

והשיב ,שחייב הרופא להתרחק מבני אדם,

נכתבו לא לחיים ולא למות ,שלא הגיע

והוא בכלל "לא תעמוד על דם רעך"

בשעת

מלחמה

מתו.

כן

הדבר

מגיפה

)חו"מ סימן מט(

להכנס

שחששו

לבית

שנדבק

מהחולים,
)ויקרא

קצם ונשארו בחק האפשר ,אם סדרו

יט ,טז( .ע"ש.

הנהגתם או ברחו ניצולו ,ואם נשארו ולא

סוף דבר הכל נשמע :שיש לאדם לעשות
כל טצדקי להיזהר שלא ידבק

נאמר "חבי כמעט רגע וגו' " .וכן מצאנו

בחולאים ,ובשעת מגיפה כנס רגליך ,ואף

שהיו נשמרים רבותינו ז"ל ומצווים על

גם במקום ביטול תורה דרבים .וכבר אמרו

השמירה מהמגפה ,וגדולי חכמינו ז"ל היו

חז"ל בב"ק )דף סא ע"א( דכל המוסר עצמות

בורחים ממנה כמו ששמענו שהרב רבינו

למות על דברי תורה אין אומרים דבר

נסים ז"ל שברח ממנה פעמים .לפי שהדבר

הלכה בשמו .ובמהרש"א מפרש הטעם

תלוי בחק האפשר ,ואולי זה האיש לא

דכיון שעשה שלא כדין שמסר נפשו על

נכתב בראש השנה לא בחיים ולא במות

דברי תורה ,והרי האומר דבר בשם אומרו

ונשאר על קצו .עכת"ד .וכדומה לזה ביאר

מביא גאולה לעולם ,אין הוא ראוי שיעשה

)שער

גאולה על ידו ,כיון שמסר נפשו שלא כדת.

א פט"ז דף יח ע"ב( והו"ד בספר זכר דוד

אלעזר

סדרו הנהגתם אפשר שימותו ,ועליהם

מהר"ם טראני זצ"ל בספר בית אלקים
לרבי דוד זכות מודינא

)מאמר ראשון פרק טל

עכ"ד.

וע"ע

בשו"ת

מנחת

מונקאטש )ח"ד סימן מז( .שו"ר בשו"ת מים

עמוד רסו בהוצאת אהבת שלום( ,דלעולם מי

חיים להגרח"ד הלוי זצ"ל

שנגזר עליו לחיים או למיתה לא תועיל

שנשאל על כיוצא בזה והעלה גם כן

השתדלותו ,אך יש מי שלא נגזר עליו

כדברינו .ע"ש דבריו] .וכל מילתנו אמורה

מיתה ,וכשיעמוד במקום סכנה ואין די

גם ללא החשש הגדול שהאדם עצמו יכול

בזכויותיו להינצל ,ילכד .ויש אשר נגזר

להיות אדם המזיק ,שפעמים ויש בו את

עליהם שרק אם יעמדו במקום ההוא ילכדו.

הנגיף ועדיין לא ניכר בגופו ,וכשיוצא

עכ"ד .וה'ן שני נביאים בסגנון אחד.

מחוץ לביתו ונמצא ליד אנשים יכול

)ח"ב סימן פו(

רעח
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להדביקם ודין גרמ'א להתפשטות המגיפה,

בעת המגיפה הזו ,שאין דרך לברוח ממקום

)דף כג ד"ה

למקום ,שכן בכל המקומות פשטה המגיפה

וליחייב ,ובדף כז ע"ב ד"ה ה"ג( ,דיותר יש

בעונותינו הרבים ,ואדרבא מסוכן הדבר

לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא

לצאת החוצה כהוראת המומחים ,לכו"ע

וכבר כתבו התוספות בב"ק

יוזק .ע"כ .וכ"כ האגודה בב"ק

)פרק ב סימן

לב( והיש"ש בב"ק )פרק ב סימן כג( .ע"ש[.

אל יצא איש ממקומו.
ולתועלת הרבים אביא ה'ן אומר וה'ן
דברים ממ"ש רבותינו להיזהר

וחובה קדושה בעת הזאת על כל איש
ואיש להיות שור'ה בביתו ,ואל

בעת המגיפה .בספר בית דוד להגאון רבי

יצא איש מפתח ביתו ,וכן מבואר בזוהר

יוסף דוד משלוניקי

הקדוש )פרשת וישב דף קפב ע"ב( דכד דינא

הביא בשם ספר חסידים )סימן תנב( ,כשיש

אתער בעלמא ומותא אשתכח במתא ,לא

דבר בעיר מחפשים על אותם המתים שמא

ליבעי ליה לבר נש למיהך יחידה בשוקא,

יש מהם שקברוהו בבגדים בלויים והוא

אלא בעי לאסגרא גרמיה דלא ליפוק לבר,

בזיון למת ויש בזה סכנה ,או ידיו אין

כמה דאקמוה בנח דאסגר גרמיה בתיבותא

פשוטות שנאמר "ואחריו כל אדם ימשוך"

דלא ישתכח קמיה מחבלא ,ועל דא "לך

)איוב כא ,לג( .וכל דבר שהוא משום פקוח

עמי בא בחדרך" )ישעיה כו ,כ( .ע"כ .וכן

נפש מותר לעשות למת.

מבואר בזוהר חדש )מגילת רות דף לז ע"א(,

עד כתב הרב בית דוד ,סדר פטום הקטורת
היא הנהגה נפלאה לאומרה בזמן

דבזמן שהדבר בעיר יסגור אדם עצמו ולא
יתראה בשוק ,דכיון שניתן רשות למחבל
מי שפוגע בו ניזוק ואיהו מתחייב בנפשו.
וכן מובא בגמרא בב"ק )דף ס ע"ב( .והגם
שבזוהר הקדוש

)פרשת וירא דף קיג ע"א(

מבואר דבשעתא דדינא שריא בעי בר נש

)יו"ד סימן נז דף כז ע"ג(

הדבר .וטוב לקיים גם כן "והגית בו יומם
ולילה" )יהושע א ,ח( ,והסוד "כי לקח טוב"
)משלי ד ,ב( לקח בגימטריה מגיפה .וגם
יזהר מדבר שקר .זה הוא כלל גדול ,כי מי
שהוא מדבר שקר בזמן המגיפה הוא

לערקא עד דלא אתפס תמן .ע"כ .ומשמע

מסוכן ,רחמנא לשזבן.

בבית ,כבר עמד על זה רבי דוד זכות

עוד הביא משם ספר עסיס רימונים
ע"א( בשם הזוהר )עיין בתיקוני זוהר

שצריך לברוח מעיר לעיר ולא להחבא
מודינא בספרו זכר דוד

)מאמר ראשון פרק טל

עמודים רסב – רסו הוצאת אהבת שלום( ע"ש.
ומסיק ,דהעיקר כמו שכתב החסד לאברהם
)מעין חמישי עין משפט נהר כח( דהדרך הישרה

)דף חי

תקונא שבעין דף קכה עמוד ב( ,שבזמן שיש דבר
בעיר ראוי לאדם לכסות מצחו שלא יכיר
מלאך המות את העונות החקוקים במצחו.

אין בה נפתל ועיקש בעת הדבר והמגיפה

והגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו רוח חיים
)או"ח סימן שא סק"ב( כתב ,צמח

ה' על הרעה ויעתר אל הארץ ,כי לברוח

הפיגם הנקרא רוד"א מועיל בעת המגיפה,

מן העיר דבר מסוכן הוא .עכ"ד .וכל שכן

כי הפיגם אותיות מגיפה.

היא להיסתר בבית עד שיעבור זעם וינחם
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רעט

עוד כתב הגר"ח פלאג'י בספרו רפואה
וחיים )פרק ה אות סד( ,טוב לקרוא

ויהי רצון שיאמר השם לצרותינו די,
ולמשחית הרף ,ונזכה לגאולה

)סימן

השלימה ברחמים ,יראו עינינו וישמח

פרשת הקרבנות בעת המגיפה .ושם

עו( הוסיף ,שיש להיזהר מהמחלוקת בכל
השנה ובפרט בעת המגיפה.

ליבנו במהרה בימנו אמן.
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סימן כז
קונטרס התוכחה  -חובת התוכחה בדורנו

מקורות לחיוב התוכחה  /תמהני אם יש בדור הזה מי שיקבל תוכחה  /תמהני אם
יש בדור הזה מי שיודע להוכיח  /ביאור הני מימרות  /פלוגתא דתנאי בחיוב התוכחה
 /העולה לגדולה נמחלים לו עונותיו  /מצות התוכחה כמצות הצלת נפשות  /זירוז
למוכיחים  /הכלל דהלכה כבתראי  /הטעם דלא מברכים על מצות התוכחה  /הוכחת
חוטא במזיד  /בעקבתא דמשיחא אין תוכחת – ביאור  /השומר חלק ממצות התורה,
האם מחוייב להוכיח את חבירו העובר עבירה?  /תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה /
פלפול בדברי רש"י בפירושו ע"ז  /תוכחה במצוות שבין אדם לחבירו  /עד היכן
תוכחה?  /הטעם שבתוכחה הלכה כרב  /מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע – ביאורו
 /יודע שחבירו לא יקבל תוכחתו ,אם יש להוכיחו  /האם מותר למוכיח להכות
לחוטא? – ובהערה " /את עמיתך" – שעמך בתורה – ביאור  /הוכחת רשע ששונאך
או ישנאך  /הוכחת מומר להכעיס ועוע"ז ומחלל שבת  /הוכחת מומר לתיאבון /
פירוש הכתוב "ירהיבו הנער בזקן"  /הוכחת המלעיגים בדברי חז"ל  /חיוב התוכחה
לתינוקות שנשבו  /שלש כיתות שאין להוכיחם  /אין מוכיחין אלא סמוך למיתה –
ביאור  /מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין – ביאורו  /מה נקרא איסור המפורש
בתורה  /תוכחת האב לביתו  /אהרן הכהן ומעשה העגל  /הטעם שלא הוכיח ישעיה
הנביא את מנשה  /כשידנו תקיפה יש להוכיח לעוברי עבירה אף שלא מקבלים /
באיסור לאו לא אומרים מוטב יהיו שוגגין  /כיום שיש ירידת הדורות לא אמרינן
מוטב יהיו שוגגין בכל גוונא  /דברי הגר"ח מואלזי'ן שפטור מלהוכיח אם לא יודע
איך להוכיח  -ביאור  /כיצד להוכיח?  /אם מומר פוטר כיום מיבום?  /תוכחה פעם
אחת אין בה תועלת  /מהי השנאת חינם האמיתית  /האם יש לאהוב את הרשעים
שבדורינו?  /הורים חילוניים אם יש לכבדם?  /תוכחה בחשש סכנת גופו או ממונו /
להמנע מנידוי לתומכי התורה  /חיוב התוכחה לרב יותר משאר אנשים /

שאלה

שמעת'י באומרים לי ,אך לא טובה השמועה ,שכיום אין חיוב הוכחה איש
לרעהו ,וטעמם וראיותיהם מכמה מקומות המובאים בדברי חז"ל ,שנראה
כביכול שהתבטלה מצות וחובת תוכחה ,ואשתומם כשעה חדא ,כיצד
אפשר לומר חס ושלום שהתבטלה מצוה זו שלא תלויה במקום או בזמן,
הלא לא תתבטל לעולם אפילו אות אחת מתורתנו הקדושה ,וכאן מחקו
ציווי מפורש באומרם שלא מתאים לדורות האחרונים .ואמרתי אעבור
פרשתא דא ואתנייה ,ואביא את כל המקורות שנראה מדבריהם כביכול
שבטלה חובת תוכחה ,ונבארם אחת לאחת ,בעזרת השם ובישועתו ,לכבוד
ה' יתברך ולכבוד לומדי התורה הקדושה וציבור המוכיחים בעם ,ה'
ישמרם ויחיהם .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.
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רפא

תשובה
א( כבר ציויתנו התורה להוכיח איש את
רעהו ,ומקרא מלא דיבר הכתוב "הוכח

להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על

תוכיח את עמיתך" )ויקרא יט ,יז( .ובגמרא

עצמו במעשיו הרעים ,שנאמר "הוכח

בב"מ )דף לא ע"א( דרשו "הוכח תוכיח",

תוכיח את עמיתך" .וכן תמיד חייב אדם

)דף טז

להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני

)פרשת משפטים סימן

שומע ,וכל שאפשר בידו למחות ואינו

)פרשת קדושים דף פה ע"ב(

מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר

מבואר" ,לא תשנא את אחיך בלבבך"

לו למחות בהם .עכ"ל .ועיין בשמונה

)ויקרא יט ,יז( "הוכח תוכיח את עמיתך וגו'",

פרקים לרמב"ם )פרק ד( שכתב ,שאל לאדם

פקודא דא לאוכחא לההוא דחטי למחזי

להדבק לגמרי במידת הביישנות ,שאם לא

ליה רחימו סגיא דרחים ליה ,בגין דלא

כן לא יוכיח את החוטאים .וכן מנה מצוה

יתענש איהו ,דהא בקודשא בריך הוא כתיב

זו הסמ"ג )עשין סימן יא( ,והסמ"ק

"כי את אשר יאהב ה' יוכיח" )משלי ג ,יב(,

קיב( .וע"ע בשו"ע בהגה

וכמה דקודשא בריך הוא עביד ואוכח

סעיף ב( ,ובשו"ע הרב )שם סעיף ו( .ואמרו

למאן דרחים ליה ,הכי יוליף בר נש מההוא

בגמרא בשבת )דף נד ע"ב( דכל מי שיש

ארחא ויוכח לחבריה וכו' .ע"כ .ומצות

בידו היכולת להוכיח ולא מוכיח נתפס

התוכחה מנוה כל מוני המצוות והפוסקים.

באותו עון .וכ"פ הרמ"א בהגה

אפילו מאה פעמים .וע"ע בערכין
ע"ב( ,ובמדרש תנחומא
ז( .ובזוהר הקדוש

אך לצערנו אנשים רבים כבדה אזנם
משמוע או ערל לבם להאמין במה שאמרו
בי"ג עקרים )עיקר ט( שזאת התורה לא
תהיה מוחלפת וגו'.

שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה

)מצוה

)או"ח סימן תרח

)יו"ד סימן

קנז סעיף א(.
ב( והנה איתא בערכין )דף טז ע"ב( תניא
א"ר טרפון ,תמיהני אם יש בדור הזה
שמקבל תוכחה ,אם אמר לו טול קיסם

וזה לשון הרמב"ם בספר המצוות
עשה רה( ,אנחנו מצווים שלא נמרה

אמר רבי אלעזר בן עזריה ,תמיהני אם יש

ולא נעזוב זולתנו מאומתנו שימרה ,ואם

בדור הזה שיודע להוכיח .ואמר רבי יוחנן

השתדל להמרות ,חייבים אנו להוכיחו

בן נורי ,מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה

ולהשיבו ,ואף על פי שלא יצא עליו עדות

פעמים לקה עקיבא על ידי ,שהייתי קובל

יחייב עליו דין .והוא אמרו יתעלה "הוכח

עליו לפני רבן גמליאל ,וכל שכן שהוספתי

תוכיח את עמיתך" ,ונכנס בציווי הזה

בו אהבה ,לקיים מה שנאמר" ,אל תוכח לץ

שנאשים קצתנו לקצתנו כשיחטא איש

פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך"

ממנו לאיש ,ולא נטור לו ונחשוב לו עון,

ח( .ע"כ .והמתבונן יראה ,שרבי טרפון תמה

אבל נצטוינו להוכיחו במאמר עד שלא

שאין אנשים שמקבלים תוכחה בדור ,לפי

ישאר דבר בנפש .עכ"ל .וכ"כ הרמב"ם

שגם המוכיחים הם בעלי עבירה ,וממילא

)בהלכות דעות פרק ו הלכה ז( ,הרואה חבירו

מה טעם להוכיח כשלא יקבלו התוכחה,

)מצות

מבין שיניך אמר לו טול קורה מבין עיניך.

)משלי ט,

רפב
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ורבי אלעזר בן עזריה הוסיף ,תמהני אם יש

הלכה ,אלא רק תמהו על קושי העניין .וכן

מישהו שיודע להוכיח ,דמשמע אפילו

נראה ממה דהרי"ף בבבא מציעא

שהוא צדיק מ"מ לא יודע להוכיח .ועל

מדפי הרי"ף( אחר שהביא כל דברי הסוגיא

תרוויהו קאמר רבי יוחנן בן נורי שהוכיח

הנ"ל ,הביא כמה מימרות מהש"ס בחיוב

)דף יז ע"א

את רבי עקיבא לפני רבן גמליאל וכו',

התוכחה ,וכהאי מימרא דכתובות

ומשמע דרבי יוחנן פליג על רבי טרפון ועל

ע"ב( אמר אביי האי צורבא דרבנן דרחמי

רבי אלעזר בן עזריה ,שכן הראה להם שיש

ליה בני מאתיה לאו משום דמעלי ,אלא

מי שמקבל תוכחה ,שהרי הוכיח את רבי

משום דלא מוכח להו במילי דשמיא ,והאי

עקיבא .ועוד ,דיש גם מי שראוי להוכיח,

פלוגתא דבערכין )דף טז ע"ב( ,עד היכן

שכן הוא הוכיח את רבי עקיבא ,ואין לנהוג

תוכחה ,רב אמר עד הכאה ושמואל אמר

בזה ענוה לא ראויה.

עד קללה וכו' .ומשמע דלא פסק הלכתא

ומעתה אם נשוי פלוגתא בזה ,נפיק לן
דרבן גמליאל שקיבל דברי ריב"נ

כהני רבוותא דסברי דאין להוכיח ]והגם
ששם זכר עוד האי דינא דגמרא ביבמות

על ר"ע ,ורבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא,

)דף סה ע"ב( ,שאמרו ,כשם שמצוה על אדם

כולהו סבירא להו דיש להוכיח ,וכנגדם

לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא

דעת רבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה שאין

לומר דבר שאינו נשמע ,ר' אבא אומר

להוכיח .וכלל בידינו דהלכה כהרוב ]ועיין

חובה שנאמר "אל תוכח לץ פן ישנאך"

)שער ח שער חשבון

)משלי ט ,ח( .ע"כ .כבר יתבאר עניין זה

הנפש פרק ג( שכתב ,במעלת התבודדות שלא

במקומו לקמן )אות יב( על מי נאמר האי
ומצות

בספר חובות הלבבות

ימלט שלא יצליח לקיים מצות תוכחה

דינא,

כשהוא עם אנשים ,וכאשר תתבודד ,בטלה

התוכחה[ ,וע"ע בשו"ת לב דוד להגאון

מעליך חובת הצווי בטוב והאזהרה מן הרע

רבי דוד פלדמן זצ"ל

בלי ספק ,והוא דבר קשה לקיים מצותו

יב( בתשובת הרב הגאון ר' יוסף באב"ד

חז"ל,

אב"ד דווין זצ"ל ,מ"ש לבאר בדברי

ולהשלים

חובתו,

כמו

שאמרו

ואין

זה

סותר

לחיוב

)דף קה

)סימן ה אות ח ,ובאות

העבודה אם יש בדור הזה מי שמקבל

הרי"ף .ואכמ"ל.

תוכחה ,ואמרו קצתם ,העבודה אם יש בדור

ג( ואמנם יש לעיין בזה ,דאם פסקינן
הלכתא דאיכא חובת תוכחה ,לשם מה

הזה מי שיודע להוכיח .ע"כ .ויש לדקדק
דעל המימרא הראשונה דאם יש בדור הזה
מי שמקבל תוכחה לא זכר ואמר אמרו
'קצתם' ,ואילו על המימרא דאם יש מי
שמקבל תוכחה ,נקט אמרו 'קצתם' .וי"ל[.

זכר ש'ר רבינו הרי"ף לדברי רבי טרפון
ורבי אלעזר בן עזריה דמשמע מדבריהם
שאין להוכיח בדורות האחרונים .ועל כרחך
לומר דס"ל דאינם חולקים אדינא דחובת

ונראה בפשיטות במה שנקטו גם רבי
טרפון וגם רבי אלעזר בן עזריה

לאדם שבא להוכיח שיהיה שלם באותו

לשון תמהני וכו' ,שלא אמרו כן לפסק

העניין שבא להוכיח ,וכן שידע למי

הוכחה ,אלא דבריהם הם כאזהרה וזירוז

אך טוב

סימן כז

לישראל

רפג

להוכיחם,

ובדרך זו כתב לבאר הרב אמרי בינה

)אות טו

)דרושים מבעל דברי משפט דרוש לראש

והלאה( .ומעתה ,אם יש אדם הראוי להוכיח,

השנה( מ"ש בסנהדרין )דף יד ע"א( ,דרבי

ויש מי ששומע לתוכחותיו ,בודאי שמחויב

זירא היה נחבא שלא יסמכוהו לרבנות

הוא להוכיח .וכן מבאר חד מקמאי בשיטת

ויעלוהו לגדולה ,דאמר רבי אלעזר לעולם

הקדמונים )בערכין שם( וז"ל ,אם יש בדור

היה קיבל וקיים

הזה שיכול להוכיח ,שלא יהא בו שום

שהרבנות מקברת את בעליה( ,כיון דשמע להא

דופי ,שאם אומר לך טול קיסם מבין עיניך

דאמר רבי אלעזר אין אדם עולה לגדולה

יכול להשיב לו ולומר לו טול קורה מבין

אלא אם כן מוחלין כל עונותיו ,אמציה ליה

שיניך ,לפי שאין בדור הזה אדם בלא דופי.

אנפשיה .ויבואר על פי האמור בערכין

אם יש בדור הזה שיודע להוכיח כראוי,

טז ע"ב( אמר ר"ט תמה אני יש בדור הזה

שלא ישא עליו חטא על ליבון פנים .אם

שמקבל תוכחה משום דא"ל טול קורה

יש בדור הזה שמקבל תוכחה ,כדכתיב

מבין עיניך .ולפי זה ,מתחילה הוי רבי זירא

"הוכח לחכם ויאהבך" )משלי ט ,ח( .אמר

קיבל וקיים משום דעל הנשיא מוטל

רבי יוחנן ,מה שר' עקיבא אומר אם יש

להוכיח ,וירא שיאמרו טול קורה מבין

בדור הזה מי שמקבל תוכחה ,מעיד אני

עיניך ,אבל כיון ששמע לאידך דרבי אלעזר

עליו שקיבל תוכחה ,שהרי כמה פעמים

דמוחלין לו עונותיו ,אם כן אין יכולין

לקה עקיבא בן יוסף על ידי ,וכל שכן

להשיבו טול קורה .ע"כ .ומוכח שאין

שהוספתי לו אהבה ,לקיים מה שנאמר

לפרש בדבריהם שהתבטלה מצות התוכחה.

"הוכח לחכם ויאהבך" .ע"כ .הא קמן שאין

ד( ואנכי
ליכטנשטיין זצ"ל בספרו משכיל אל

בהנהגותיו

דל )חלק שני כלל ג פרט ד דף כה ע"ב( ,שכתב

הישרות ,ולא יבייש כשבא להוכיח .וגם

שם במוסגר על דברי חז"ל דתמה אני אם

כלפי החוטא ,כל שיש לנו צד שישמע

יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה בזה"ל,

בקול התוכחה בודאי שיש להוכיחו ,וכן

נשבע אני בשמו הגדול שאין כוונת מימרא

מוכח ממה שאמרו על ר"ע גופא ,דלגרסתו

זו כפשוטו ,ובודאי יש דברים בגו ,דא"כ

וגירסת עוד ראשונים הוא זה שאמר דאין

לא הנחת בת לאברהם אבינו ח"ו ,ותהלות

מי שיקבל תוכחה ,ומפורש בגמרא דרבי

להשם יתברך לא אלמן ישראל מאלוקיו

עקיבא גופיה היה מקבל תוכחה .וכן נראה

בכל דור ודור ,ואפילו בדור של עקבות

מדברי רבינו גרשום )שם( שפירש ,שמקבל

משיח .אלא עתה נתקיים מה שאמר שלמה,

תוכחה ,שאם מוכיחן בדור הזה לאדם ,מיד

"רבים חללים הפילה"  -זה תלמיד שלא

שונאו .ע"כ .והיינו שהשתנו טבעי בני

הגיע להוראה" ,ועצומים כל הרוגיה  -זה

אדם ,אך לא השתנה חיוב המצווה .וע"ע

תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה

להוכיח,

שיש

כאלו

שאין

ואדרבא יפקרו טפי ,ויבואר לקמן

בזה פסק הלכה ,אלא חובת זירוז וזהירות
על

המוכיח

שיהיה

שלם

בשו"ת מהר"ם מינץ )סימן צט(.

הרואה

)פרש"י ,נסתר ומתקיים,

להגאון

רבי

)דף

הלל

)עבודה

זרה דף יט ע"ב( ,ואינו משגיח על הדור כראוי

אך טוב

רפד

לישראל

סימן כז

להדריך ולנהל עניי הצאן יהיה מאיזה טעם

ר"ל ,בודאי חייב להחזירו למוטב ולהצילו.

שיהיה .כי באמת יש בכל מקום ומקום

עכ"ל .אתה הראת לדעת ,שחיוב התוכחה

אפילו במקומות האלו כמה וכמה אנשים

גדול שבעתיים על כל מי שיכול להציל את

שהמה תאבים וצמאים ומשתוקקים לשמוע

נפש החוטא.

דבר ד' ותוכחתו ,אבל אין מגיד להם.
עכ"ד .ועוד כתב שם ,התורה אמרה "הוכח
תוכיח" )ויקרא יט ,יז( אפילו מאה פעמים,
אפילו תלמיד לרב )בבא מציעא דף לא ע"א(,
ואי משום שהאמת נעדרת ,ותמה אני אם
יש בדור הזה שמקבל תוכחה ,הלא קיי"ל
אין הולכין בפקוח נפש אחר הרוב ,ומותר
לחלל שבת ,עבור ספק חיי שעה של
מיעוטא

דמיעוטא,

מכל

להצלת

שכן

נפשות להביאם לחיי עולם .ונוסף על זה,
שהרי כמה וכמה שהמה כשוגגין ואנוסים,
וכתינוק הנשבה בין הנכרים ,שאפילו
ידיעת בית רבם לא היה להם .ע"כ .ועיין
שם דברי קדשו .והבי"ד בשו"ת מנחת
יצחק )ח"ד סימן עט אות ט( ,והוסיף שכבר
כתב

בתשובת

זכרון

יהודה

גרינוולד

מסאטמר )חלק ב מהדו"ת סימן פח( על המלמד
זכות במיעוט תוכחה מפני המאמר של
תמה אני וכו' הנ"ל ,ועוד מאמרים כאלה,
תפוג תורה חס ושלום .עכ"ד.

ה( והלום ראיתי למ"ש בשו"ת מנחת
יצחק )ח"ד סימן עט אות ח( שתמה עד
מאד ע"ד החפץ חיים ז"ל בביאורו לתורת
כהנים )פרשת קדושים פ"ד ה"ט( וזת"ד ,אמר
רבי טרפון העבודה אם יש בדור הזה מי
שיכול להוכיח ,אמר רבי אלעזר בן עזריה,
העבודה אם יש בדור הזה מי שיודע איך
מוכיחים ,אמר ריב"נ וכו' עיין שם ,וכתב
ע"ז החפץ חיים ז"ל ,אם כן ,כשם שמצוה
לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר
דבר שלא נשמע ,חוץ מדבר המפורש
בתורה דבכל גווני צריך לומר לו ,כדאיתא
בשו"ע )או"ח סימן תרח סעיף ב( ,ע"ש בהגה.
עכ"ד .דנראה מזה דנקט הענין כפשטו,
ולפי זה למ"ד דאף דבדבר המפורש בתורה
אין

להוכיח

אם

ברור

שלא

כדמשמע מדברי התוס' בשבת

יקבלו,

)דף נה ע"א

ד"ה ואע"ג( והסמ"ג )עשין סימן יא( ,הביאם
המשנ"ב בביאור הלכה )סימן תרח ד"ה אבל(,
הותרה הרצועה חס ושלום בזמן הזה ,והוא

והנה מה שדימה הרב את חיוב התוכחה
להצלת נפשות ,כבר קדמו במנחת

דכוונת רבותינו בזה רק לזרז המוכיחים

חינוך )מצוה רלט( שכתב וז"ל ,נראה לי

שיקשטו עצמם תחילה כדי שיתקבלו

שחוץ ממצות תוכחה מתחייב עוד בלא

דבריהם ,דאם לא כן הם הגורמים במה

תעשה "דלא תעמוד על דם רעך" ,דלא גרע

שדבריהם אינם נשמעים ,שיאמרו להם טול

החוטא מטובע בנהר דעובר על לא תעמוד,

קורה ,וכמבואר בערכין )דף טז ע"ב( ,שגם

)דברים

שם מובאים דברי התנאים הנ"ל .וכן

)סנהדרין דף עג

מתבאר בדברי העיון יעקב )שם( ,דמי

ע"א( ,על אחת כמה וכמה דאם יכול

שיוכל להוכיח ומי שמקבל תוכחה ,היא

להצילו מעבירה דהוא אבידת נפשו וגופו

היא ,דכל מי שיש בו יראת שמים דבריו

וגם עובר על מצות "והשבותו לו"
כב ,ב( לרבות אבידת גופו

כנגד המבואר בש"ס ופוסקים .ופשיטא

אך טוב

לישראל

סימן כז

רפה

נשמעים ,כדאיתא בברכות )דף ו ע"ב( עיין

מצות התורה ,הא הוי ספקא דאורייתא

שם ,אבל לא שח"ו קלקלתם תקנתם לפטור

ואזלינן בה לחומרא.

מתוכחה מטעם זה .ועיין שם בעיון יעקב
שכתב בזה"ל ,ומ"מ מה שמוכיחין

)רצונו

לומר דבודאי אי אפשר להעלות על הדעת שלא

יוכיחו( ,י"ל ע"ד דאמרינן דאין מומחין
בזמן הזה לדון ,אפילו הכי במידי דשכיחי
עבדינן שליחותא דקמאי .עכ"ל .וכ"כ
בשו"ת להורות נתן )ח"י או"ח סימן יז אות ה(,
דכל הני מימרות דתנאי בערכין ודאי שאין
מבטלות

מצות

שהרי

התוכחה,

כל

הפוסקים כתבו שחייבין להוכיח ,ומוכח
שיש מציאות לתוכחה גם אחרי המימרות
דהני תנאי ,והני תנאי אמרו כן רק בדרך
זירוז .עכ"ד .הא קמן שאין לפרש הדברים
כפשוטן שלא צריך להוכיח בדורנו חלילה.

ו( ובהיותי בזה כן בקודש חזיתי לרבנו
מנוח על הרמב"ם )הלכות ברכות פי"א
ה"ב( שכתב בשם רבי יוסף בן פלאת,
דהטעם דלא מברכין על הוכחת חבירו,
דהא אמרינן תמה אני אם יש בדור הזה מי
שראוי להוכיח ומי שמקבל תוכחה .עכ"ד.
וכ"כ האבודרהם

)בברכת המצוות ומשפטיהם(

בשם רבי יוסף בן פלאת עיין שם .ומכאן
יש שהביאו ראיה דהכי הלכתא שאי אפשר
להוכיח בדורינו .ומלבד מ"ש לעיל לבאר
הני מימרות ,יש להוסיף ולומר דאין כונת
רבי יוסף בן פלאת שמטעם זה פטורים
ממצות תוכחה ,אלא כונתו דמצות התוכחה
היא כמו מצות צדקה שתלויה בדעת

ולמתעקשים לפסוק בזה כרבי טרפון
ורבי אלעזר בן עזריה נגד

קיים בעל הבית את המצוה ,ומטעם זה

כל בעלי התלמוד אען ואומר ,הלא מכל

כתב הרשב"א בתשובה )ח"א סימן יח( ,שאין

שאר הש"ס מוכח דלא ס"ל הכי ,וכלל

מברכים על מצות צדקה דתליא בדעת

גדול

בידנו

דהלכה

כבתראי,

בתשובות הגאונים שערי צדק

וכמוזכר

המקבל ,ואם לא יקבל העני את הצדקה לא

אחרים.1

וכן ביאר בדבריהם בשו"ת מנחת

)חלק ד שער

יצחק )ח"ד סימן עט אות י( ,דיש ללמוד

ב סימן לא( ,והגם דאין הלכה כבתראי אלא

מדברי האבודרהם ,דרק מברכה פטור ,אבל

מאביי ורבא ואילך כמ"ש הרא"ש בב"מ

בהוכחה מחויב ,ובזה אפשר לומר דגם

התלמוד

כוונת התנאים הנ"ל היא לפטור מברכה.

)פרק א סימן מט(,

הא

בכל

והמדרשים מוזכרות מימרות רבות בעניין

עכ"ד .וכ"כ בשו"ת להורות נתן

)ח"י או"ח

התוכחה ,ובכתובות )דף קה ע"ב( איתא,

סימן יז סוף

אמר אביי ,האי צורבא מרבנן דמרחמין

האבודרהם אלא לפטור מברכה ,דשמא

ליה בני מתא ,לאו משום דמעלי טפי,

אינו עושה את המצוה בשלימות שאינו

במילי

יודע להוכיח ,אבל אין זה פוטרו מעשיית

לא

המצוה .וכ"כ בספר מצות התוכחה להגאון

פסקו כן .ולו יהיה אלא ספק בחיוב

רבי מאיר הכהן קפלן זצ"ל )עמוד סב(,

אלא

משום

דשמיא.

ועוד

דלא

מוכח

דרבותינו

להו

הפוסקים
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ובספר ליקוטי שושנים להגאון רבי מנשה

חזיתי בשו"ת דברי יציב

)חלק יו"ד סימן ריז

כהן נר"ו )ח"א עמוד רז(.

אות ב( שהביא משם הישמח משה

)ריש

ואולם על עיקר הדברים יש להקשות
טובא ,חדא דהא מתקני הברכות

פרשת דברים( שכתב ליישב הך דב"מ

)דף

לא

היו זמן זמנים טובא מלפני רבי טרפון,

פעמים ,והא מצוה שלא לומר דבר שלא

שכן רבי טרפון היה אחרי אנשי כנסת

פעם

הגדולה מתקני הברכות ,עיין ברכות

ע"א(

נשמע,

"הוכח
ותירץ,

תוכיח"
דכיון

מאה

אפילו

שהוכיחו

)דף לג

ראשונה ויודע האיסור הרי כבר הוא מזיד,
לכך

ע"א( ,ובזמנם היו מקבלים תוכחה בודאי,

ולא שייך מוטב שיהיו שוגגין,

ולמה לא תיקנו ברכה לזה בזמנם .ושמא

יוכיחנו אפילו מאה פעמים .ולפי זה רק

ידעו שיתמעטו הדורות ולא רצו לתקן

יתחיל

להוכיחו.

ברכה לשעה .וצ"ע.
עוד אמרתי אבא אעירה ע"ד ר"י בן
פלאת ,ממ"ש מדברי הראשונים שיש
להוכיח חוטא אפילו במזיד ויודע שלא
ישמע

לו.

וכ"כ

היראים

היכא

דבודאי

)סימן רכג(,

ועיין

לא
שם

יקבל
כל

לא
מה

שפלפל

בחכמה בזה ,ושנה דבריו עוד בדברי יציב
)ליקוטים והשמטות סימן קיג ד"ה אמנם( .ע"ש.
חזינן

דאין

הדבר

תלוי

כלל

בקבלת

התוכחה של החוטא ,דלא הוה כמצות

דבעושה במזיד חייב להוכיחו אפילו אינו

צדקה ,שכן גם אם לא יקבל התוכחה

)חלק ג הלכות יום טוב

עשה המוכיח את המצוה .וכן מוכח מהני

מקבל .וכ"כ הראבי"ה

)פרק ד סימן ב

קראי "ואתה כי הזהרת רשע ולא שב

דף ל ע"א( בשם בעל העיטור ,דבמידי

מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות

דאוריתא מחינן בהו וענשינן עד דפרשי

ואתה את נפשך הצלת .ואתה כי הזהרתו

ולא

צדיק לבלתי חטא צדיק והוא לא חטא

אמרינן ביה מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו

חיו יחיה כי נזהר ואתה את נפשך הצלת"

מזידין .2וכ"כ הסמ"ק )מצוה קיב( ,דאם לא

)יחזקאל ג ,יט  -כא( .וביאור הכתוב באומרו

מוכיח לחוטא במזיד עובר על מצות

"ואתה את נפשך הצלת" הוא כפי שאמרו

סימן תשעב( והרא"ש בביצה

והיינו

אפילו

כשעושים

במזיד,

)רמז

חז"ל בשבת )דף נד ע"ב( ,דמי שיכול

תרפט( דגם אם הם מזידים ועבדי איסורא

להוכיח ולא מוכיח הוא נתפס באותו

חייב להוכיחם ,וכדדרשינן "הוכח תוכיח",

העון .ומוכח שכשהוכיח את החוטאים ,גם

אפילו מאה פעמים .ע"כ .וכ"כ הריטב"א

אם לא קיבלו ,יצא ידי חובת מצות

בביצה )דף ל ע"א ד"ה אלא( ,וכ"נ מדברי

תוכחה .וע"ע בספר ליקוטי שושנים

הרמ"א בהגה )או"ח סימן תרח סעיף ב( ,ע"ש.

עמוד ריא והלאה( טעמים נוספים מפני מה

וכ"כ המשנ"ב )שם ס"ק ה( .וכן בקודש

לא מברכים על מצות תוכחה.

הוכח תוכיח .וכ"כ המרדכי בביצה
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ז( ומכל הדברים הנ"ל יש להשיב על
אותם המורים באצבע על מה שאמרו

ופירש"י תוכחה לשמה ,לשם שמים .וענוה

חז"ל בשלהי סוטה בעקבתא דמשיחא אין

שלא לשמה ,שעושה עצמו עניו שאינו

תוכחת ,שאין זה סימן שאין להוכיח ,שלא

רוצה להוכיחו ,ואותה ענוה שלא לשם

תתבטל מצות תוכחה לעולם ,אלא שלא

שמים הוא ,אלא שלא ישנאנו .ע"כ .ולפום

יהיו מצויים אנשים שיקבלו תוכחה ,אך

ריהטא נראה דהכי מסקנת הש"ס ,דענוה

אין זה פוטר מלהוכיח .וכ"נ מבואר

שלא לשמה ,דהיינו שלא רוצה להוכיחו

בפירוש רש"י שם ובקרבן העדה והפני

שלא ישנאנו ,עדיפה מתוכחה לשמה .וכבר

)פרק ט הלכה טו(

תמהו התוספות )ד"ה וענוה( על דברי רש"י

שכתבו ,ואין תוכחת ,אין לך אדם שיכול

וכתבו ,אבל בקונטרס שפירש ענוה שלא

בחטאים,

לשמה שמונע תוכחה מן הצריכים ,לא ישר

וכשמוכיחו אומר לו אתה כמוני .ע"כ.

אלי ,דהוה רשע גמור .עכ"ד .והרב פרי

והיינו ,שהסיבה שלא יקבל התוכחה ,לפי

האדמה )הלכות עבדים פרק ט הלכה ו( כתב

שגם המוכיחים ירשיעו ,ועל דרך הרוב

להליץ בעד רש"י ז"ל ,שכיון שאינו עושה

דיברו ,אך בודאי שיהיו צדיקים שיהיו

ח"ו להכעיס מה שאינו מוכיחו אלא משום

ראויים להוכיח .וכ"כ לבאר הרב מנחת

שלא ישנאנו ,ודאי דלא מקרי רשע גמור

יצחק )ח"ד סימן פ אות א( .וביחוד ע"פ מ"ש

מפני זה .עכ"ד .ומשמע דלכל הדיברות אין

משה בירושלמי סוטה
להוכיח,

הרב

שכולם

שיבולי

הלקט

נכשלין

)סימן

מז(

דאדם

לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

ראוי לנהוג כן הגם שאינו רשע גמור.

שמקיים מצוה ואינו מקיים שאר מצוות,

וראיתי בספר ברכת המים למהר"מ מיוחס
זצ"ל )שם( שנדחק טובא לפרש

אע"פ שאינו מקיים את כולם .ע"כ .ולפי

בדברי רש"י ,דלעולם גם לפירש"י אם לא

זה ,לא מן הנמנע שרבו אנשים כאלה

מוכיח רשע מיקרי ,ופירוש רש"י כך הוא,

השומרים חלק ממצות התורה ,שעליהם

וענוה שלא לשמה שעושה עצמו שאינו

החוטאים

רוצה להוכיחו ,ואותה הענוה שלא לשם

באותה המצווה שמקיים חייב להוכיח,

מוטלת

החובה

להוכיח את

במצות שהם שומרים.

שמים היא .ומ"ש אח"כ 'אלא שלא

ח( עוד ראיתי מה שתולים ומתרצים
עצמם שלא להוכיח את הציבור,

ישנאנו' ,כונתו ,שהעיקר הוא שיוכיחנו,

במ"ש חז"ל בערכין )דף טז ע"ב( ,בעא מיניה
רבי יהודה בריה דר' שמעון ,תוכחה לשמה
וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא ,אמר
ליה ולא מודית דענוה לשמה עדיפא ,דאמר

אלא שלא ישנאנו .ע"כ .גם בשפת אמת
בערכין )שם ד"ה תוכחה( פירש לדברי רש"י
שמונע עצמו מלעיין בעסקי חבירו כדי
שלא יצטרך להוכיחו ,עיין שם .וע"ע
בשו"ת דברי יציב )חיו"ד סימן ריח אות ד(.

מר ענוה גדולה מכולם ,שלא לשמה נמי

ט( ואולם על
מהמשך דברי הגמרא שביארה היכי

יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא

דמי תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה ,כי

עדיפא ,דאמר רב יהודה אמר רב ,לעולם

דברי רש"י יש

לעיין

רפח
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הא דרב הונא וחייא בר רב הוו יתבי קמיה

שכתב וז"ל ,חס לי דליכסף זרעיה דרב על

דשמואל ,אמר ליה חייא בר רב ,חזי מר

ידאי ,וזו היא ענוה שלא לשמה ,שמוטב

דקא מצער לי ,קביל עליה דתו לא מצער

היה שאמרה בפניו כדי שיוכיחנו והיא

ליה .בתר דנפיק ,אמר ליה ,הכי והכי קא

היתה תוכחה לשמה ,ממה שלא אמרה

עביד ,אמר ליה אמאי לא אמרת ליה

בפניו ואמר לאחריו .עכ"ד .ועוד ,דאין לנו

באנפיה ,אמר ליה חס לי דליכסוף זרעיה

פסק הלכה בזה ,שכן לא זכרוהו גדולי

דרב על ידאי .ופירש רש"י ,אמר ליה רבי

ההוראה הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ,והגם

חייא ,לשמואל ,חזי מר דקא מצער לן רב

שזכרוהו כמה מהראשונים כדוגמת האגודה

הונא ,שמכה וחובט אותי .כי נפק ,חייא בר

בערכין )פ"ג( ,ובאור זרוע

רב ,אמר ליה רב הונא לשמואל להכי

סימן מד( ,לא ביארו הסוגיא אלא העתיקוה

מצערנא ליה ,דהכי והכי עביד דברים

סתומה וחתומה ,ומנא לן דיפרשו בזה

מגונים ,והיינו ענוה שלא לשמה ,דלא אמר

כפירוש רש"י ולא כשאר רבוותא דפירשו

ליה בפניו ושלא בפניו סיפר בגנותו .וממה

באופן אחר.

שביארה הגמרא דזהו נקרא ענוה לשמה

י( ואולם מצאנו להרמב"ם
פרק הלכה ט( שכתב ,מי שחטא עליו

כהאי גוונא הוה ענוה שלא לשמה כשלא

חבירו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו

רוצה לביישו ,אך לא כשחושש שישנאהו.

כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר ,או

וגם רש"י לא זכר מהאי חששא במעשה זה

שהיתה דעתו משובשת ,ומחל לו בלבו ולא

שמא ישנאנו .שו"ר למהרש"א בחידושי

שטמו ולא הוכיחו ,הרי זו מדת חסידות,

)יוד

שלא הקפידה התורה אלא על המשטמה.

סימן רסז סעיף עט דף עח ע"ד( שעמדו על זה.

עכ"ל .והרב מגדל עוז כתב שמקור דברי

ע"ש דבריהם .וע"ע בפרי האדמה הנ"ל,

הרמב"ם הוא בערכין )שם( בבעיין דענוה

ובספר פרחי כהונה להגאון רבי רחמים

שלא לשמה ,ומייתי עובדא דרב הונא

חוויתה הכהן זצ"ל בערכין )שם( .ואכמ"ל.

וחייא בר רב .ע"כ .וכ"כ הגאון רבי שבתי

נמצא מכל דברי רבותינו הללו שאין לפרש

סופר בחיבורו שערי דעה על הרמב"ם

ולהתלות בדברי רש"י שאין צריך להוכיח

)שם( .ושאר רבוותא לא זכרו ששם מקורו

החוטאים .והנתלים בהם טועים.

הטהור של הרמב"ם .ובכס"מ כתב שפשוט

ובלאו הכי כבר רבו המפרשים שלא
פירשו כדברי רש"י ,עיין בתוספות

הוא מסברא.

היינו מה שלא ביישו בפניו ,מוכח דרק

אגדות ולהרב ברכת המים על שו"ע

)ד"ה וענוה( ,ובשיטת הקדמונים בערכין,

)ח"א אלפא ביתא

)בהלכות דעות

ולדרכם שפירשו דמקור דברי הרמב"ם
הוא מהגמרא בערכין יבוארו

ובמהרש"א בחידושי אגדות )ד"ה תוכחה(,

שפיר גם דברי רש"י הנ"ל ,דהאי ענוה שלא

וביעב"ץ )שם ע"ד התוספות( .ועוד דמדברי

לשמה איירי כשחבירו עושה לו רעה והוה

רבינו גרשום בערכין )שם( נראה שסובר

במצות שבין אדם לחבירו ,דבכהאי גוונא

שמסקנת הגמרא דתוכחה לשמה עדיפא,

יכול למחול על כבוד עצמו ולא להוכיחו,
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שלא הקפידה התורה אלא על המשטמה

נגיעות שלו ,ובודאי הוא מדברים העומדים

וכמ"ש הרמב"ם .וזהו שכתב רש"י שלא

ברומו של עולם .ובזה אין להיות עניו שלא

רוצה להוכיחו שלא ישנאנו ,דהיינו שמעביר

להוכיח את חבירו ,כי זאת דרכו של היצר

ראשון ראשון ולא מוכיחו שלא תגדל אש

ומעשה שטן כמ"ש רש"י בערכין שלא

המחלוקת ]ומ"ש התוספות דבכה"ג רשע

מוכיח אלא שלא ישנאנו ,ובתוס' שם

מיקרי ,כיון דבכל מצות ב"א לחבירו יש

מסיים דהוה רשע גמור .ע"ש .ובנידון

ג"כ עניין של ב"א למקום .ויל"ע .ולא עת

שלפנינו הוא ממש כמו שפירש רש"י שלא

האסף בעניין זה[ .ודו"ק .שו"ר שכ"כ לפרש

ישנאוהו הבעלי בתים ,וודאי שאין מן הדין

רבי נתן בורג'יל מטוניס זצ"ל בספרו חק נתן

שיכנס בספק שיקרא רשע במה שלא

בערכין )שם( ע"ד רש"י .וששתי .שוב ראיתי

מוכיחם,

המשמרת

תשובת רש"י )סימן כ( שכתב ,אמת כי נצטוו

ולהוכיחם .ע"כ .וע"ע בשו"ת מנחת יצחק

הנביאים והחכמים להוכיח את ישראל אחד

)ח"ד סימן עט אות יא  -יב( .ובייחוד דרובא

יחיד ואחד ציבור ,ואם יראו אותם עוברים

דאינשי אינם בכלל רשעים גמורים ואפילו

על התורה מזידים יוכיחום ויקללום יסתרום

לא נכנסים לספק שישנאוהו .וגם אי הוה

ויתלשום ,ואף לסבבם בעריבים וטעם

ספק ,הא הווה ספק בדאוריתא ,דאזלינן

כבושים להחזירם למוטב ,ואף אם לא

לחומרא ,והגם שאמר רבי טרפון תמה אני

ישמעו אתה את נפשיך הצלת ,ואף את

אם יש מי שמקבל תוכחה ופירש רבנו

השוגגין ע"י שאינן יודעין שהדבר אסור,

גרשום דמיד שונאו ,הלא עינינו הרואות

ואם יודעין יחזרו בהם ,אליהם להזהירם את

שאם מוכיח את חבירו בשפה יפה ומאירה,

החקים את התורות ואת דרך הטוב אשר

בבחינת "הוכח לחכם ויאהבך" )משלי ט ,ח(,

ילכו בה .עכ"ד.

מתקבלים הדברים על לב שומעיהם ,דרובא

אתה הראת
המסתמכים ע"ד רש"י הנ"ל שלא
לדעת,

שאין

לאותם

להוכיח שיעור טענה .צא ולמד ממ"ש
הגאון רבי אברהם בנימין זילברברג זצ"ל
אב"ד פיטסבורג בשו"ת מהרא"ב

)או"ח חלק

רק

לעמוד

על

דאינשי אינם עושים מרוע לב ואינם יודעים
ומורדים ,וכשמודיעים להם חשיבות עניין
התורה והמצוות פורשים אט אט ממעשיהם
הרעים ודרכם המקולקלת.
יא( והנה בגמרא בערכין

)דף טז ע"ב(

ב סימן מז( וז"ל ,ודאי דאין מקום לפטור

איתא ,עד היכן תוכחה ,רב אמר עד

לרב מלומר תוכחה בשביל נגיעות וחששות

הכאה ,ושמואל אמר עד קללה ,ורבי יוחנן

שאין בהם שום יסוד ,לשבת בחיבוק ידים

אמר עד נזיפה .כתנאי ,רבי אליעזר אומר

ולראות כבלע הקודש מיום ליום ,רק חובה

עד הכאה ,רבי יהושע אומר עד קללה ,בן

מוטלת להפקיר את כל החשבונות של מה

עזאי אומר עד נזיפה .ע"כ .ופסק הרמב"ם

בכך ולצאת במלחמת גיבורים ולהוכיח

)הלכות דעות פרק ו הלכה ז( כרב דחובת

ברבים להשיב רבים מעון ,ועל ידי זה

תוכחה עד שיכהו .וכן מבואר ברמ"א

ישמעו לדברי הרב שיראו כולם שהטיל

בהגה )או"ח סימן תרח סעיף ב( .ע"ש.

רצ
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וכתב המהרש"ל בתשובה )סימן נה( ,דאף
דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב ושמואל

ישנאך,

כדאיתא בערכין )דף טז ע"ב( ,והוא פליג

והביאה הרי"ף בבבא מציעא

ואמר עד נזיפה שהיא קלה יותר מדברי

מדפי הרי"ף( ,וביבמות )דף כא ע"ב בדפיו(,

שמואל דאמר עד שיקללו ,מ"מ הרמב"ם

והרא"ש ביבמות )פרק ו סימן כא( ,ובפסקי

)הלכות דעות פרק ו הלכה ז( פסק כרב .ואף

ריא"ז שם )פרק ו סימן כז( ,והמאירי שם

שהסמ"ג )עשין סימו יא( פסק כרבי יוחנן,

סה עמוד ב( ,והאור זרוע

וכתב ע"ד הרמב"ם ,שלא נתברר טעמו,

סימן מו( ,והאגודה ביבמות )פרק ו סימן עח(,

מ"מ פסק הרמב"ם כהמחמיר שבכולן,

והיש"ש שם )פרק ו סימן מו( ,ועוד.

שלא לדחות העשה של "הוכח תוכיח"
שהיא מצוה שיש בה עיקר ויסוד ויתד
גדול לחיזוק דתינו ,ועליה הפליגו רבותינו
ז"ל במי שיש בידו למחות ,ואף על הספק
אם נשמעין ,אמרו רז"ל בשבת

)דף נה ע"א(

אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי .עכ"ד.
ומכאן תשובה מוצאת למה שיש רבנים
שחוששים להוכיח את בני קהילתם בטענה
שלא ישמעו להם ,שאין טענה זו נכונה
וכאמור .וגם אם יבזוהו על זה שמוכיחם,
יזכור שמתבזה הוא לכבוד ה' .וכיוצ"ב

אומר חובה ,שנאמר "אל תוכח לץ פן
הוכח

לחכם

ויאהבך".

ע"כ.

)דף יז ע"א

)דף

)חלק ד פסקי סנהדרין

ומעתה יש להתבונן היאך נפרנס לסוגיא
דערכין )שם( דפסקינן כרב דחיוב
תוכחה עד הכאה ,דמשמע שאם מוכיחו
ולא קבל צריך שוב ושוב להוכיחו אע"פ
שלא מקבל ,וחיוב התוכחה ממשיך עד
שיכנו ,והלא כלל גדול אמרו בתוכחה
דמצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע,
ואמאי בעי לשיעור עד שיכנו .וכבר הקשו
כן כמה מרבוותא קדמאי ובתראי ורבו
התירוצים בזה.

)שהודפסו

וכתב הנימוקי יוסף ביבמות
מדפי הרי"ף( לבאר ,דדוקא ביחיד

תשכח הוצאת זכרון אהרן( ,דהיינו דקאמר

השיעור הוא כמו שאמרו בגמרא בערכין,

הנביא "בקשו את ה' כל ענוי הארץ אשר

אך לרבים לא .ומסיים ,דגם בהוכחת רבים,

כתב בדרשות רבינו יוסף קצבי

בסוף שו"ת מהר"י קצבי דרוש חמישי אות ב עמוד

)דף כא ע"ב

משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה"

כל שהוא בספק חייב להוכיחם לפחות

)צפניה ב ,ג( ,דבקשו ענוה כלומר להוכיח

פעם אחת ,כדי שלא יהיה להם פתחון פה.

אחרים עד כדי שיבזו אויבכם אותכם,

ע"כ .וכן מבואר בפירוש המיוחס להר"ן

ותגיעו למידת ענוה .ע"כ.

בשבת )דף נה ע"א ד"ה אמר ליה(.

יב( עוד שמעתי טוענים מה ששמעו
בגירסא דינקותא למה שאמרו חז"ל

ובספר החינוך )מצוה רלט( ביאר ,דמה
שאמרו מצוה שלא להוכיח למי

ביבמות )דף סה ע"ב( אמר רבי אילעא משום

שלא מקבל תוכחה ,היינו כשיראה המוכיח

ר' אלעזר בר' שמעון ,כשם שמצוה על

שאין בדברי תוכחותיו שום תועלת מתוך

אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם

גודל רשע החוטא ,או שהוא איש אלם

שלא לומר דבר שאינו נשמע .רבי אבא

ורשע ביותר ומתירא ממנו שלא יעמוד
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רצא

עליו ויהרגנו ,שאינו חייב במצוה זו באיש

שאינו נשמע .עכ"ד.

כזה .וזהו אומרם זכרונם לברכה ביבמות

ואשור'ה נא ואראה לרבי אליעזר אזכרי
בספר חרדים )מצוות ל"ת מדברי

כך מצוה לשתוק במקום שאין הדבר

קבלה פרק ד אות ב( שגם עמד על זה ,וכתב

נשמע ,לפי שיהיה בענין קלון למוכיח ולא

שהתירוץ הנכון נלמד מדברי הרמב"ם ז"ל

תועלת לאשר הוכח .ע"כ .ונמצינו למדים

)הלכות דעות פרק ו הלכה ט( ,דמצות הוכח

מדבריו ,שרק אנשים רעים וחטאים לה'

תוכיח היא נחלקת לשתים ,האחת במי

מאד ,או שהם בבחינת גברא אלימא ויש

שחטא לו חבירו דמצוה עליו שלא ישטמנו

לחוש לסכנת נפשות ,דוקא אז פטור

בלבו כמדת הרשעים ,אלא יאמר לו מדוע

מחובת תוכחה ,הא לאו הכי אכתי מוטלת

עשית כך לי ,ובהא מצוה לשתוק אם יודע

עליו חובת ההוכחה על כל איש ואיש.

בו שלא יקבל ,רק ימחול בלבו ,ועל זה

ונראה להביא תנא דמסייע ליה מדברי

אמר שלמה "אל תוכח לץ" .ומצוה שניה

התנא דבי אליהו רבה )פרשה יח( ,דדריש

בהוכח תוכיח ,הרואה חבירו שחטא או

"את עמיתך" ,שעמך במצוות אתה מוכיח,

שהולך

חייב

ואי אתה מוכיח לרשע ששונאך ,שנאמר

להוכיחו אפילו כמה פעמים עד שיכהו.

"יוסר לץ לוקח לו קלון" )משלי ט ,ז( .ע"כ.

עכ"ד .ומוכח מדבריו דבמצות שבין אדם

ומדנקט רשע 'ששונאך' משמע שיש לחוש

לחבירו הוא דמקילינן שלא יוכיחו אם לא

שיעשה לו משהו רע בעבור תוכחתו ,דלא

יקבל תוכחתו ,אך במצות שבין אדם

נקט סתם רשע .3וכ"כ הרמח"ל בספרו

למקום יש לו להוכיח ולחזור ולהוכיח עד

מסילת ישרים )פרק כ( ,דהתורה צותה

שיכנו .ועיין במ"ש בזה לעיל )אות י(.

וכמה פעמים יכנס אדם להוכיח חטאים

יג( וראיתי בשל"ה
אות ד( שהעתיק דברי הגהות מיימוני

במקום או בזמן שאין דבריו נשמעים,

)הלכות דעות פ"ו ה"ז אות ג( שהביא פלוגתא

וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל

דרבוותא ,היכא שידוע שלא יקבל התוכחה

ה' להוסיף על חטאתם פשע ,הנה בכיוצא

אם יש עניין להוכיחו ,דלדעת הסמ"ג

בזה אינו מן החסידות אלא לשתוק .וכך

יא( טוב לו לשתוק דהנח להן לישראל

אמרו ז"ל ביבמות )דף סה ע"ב( כשם שמצוה

מוטב שיהו שוגגין כו' )ביצה דף ל ע"א(,

לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר את

ומצוה שלא לומר דבר שלא נשמע שנאמר

dipin lirl yixcc i`d` ,cer xnel yi df itle 3
z` gikez gked" (my) edil` iac `pza
edgiked j`pey oi`y dz` rcei m` leki - "jzinr
z` gikez gked" xnel cenlz ,edgikez l` e`l m`e
zeevna jnry - "jzinr z`" xg` xac ."jzinr
`.j`peyy ryxl giken dz` i`e ,giken dz

,`xza `yexitl xzeq `nw `yexit dxe`kle
,egikdl aiiegn e`pey m` mb oey`xd yexitlc
dfe .egikedl aiiegn `l e`pey m` ipyd yexitle
`ryx didiy ipyd yexita yxetn `icdlc ,epi
onwl x`eai cere .`zerixl izxz opirae .e`peyy
.edil` iac `pzd ixac (eh ze`) c"qa

)דף סה ע"ב( כשם שמצוה לומר דבר הנשמע

"הוכח תוכיח את עמיתך" )ויקרא יט ,יז(,

בדרך

לא

טובה,

ובזה

)בתולדות אדם בפתיחה

)עשין

רצב
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)סימן

ואולם לדינא רבו החולקים בזה ,וס"ל
דכל שמוכח והתגלה שלא יקבל

רכג( ,מעונש פטור ,אבל מעשה ד'הוכח

תוכחה ויחזיק ברשעו פטור מלהוכיחו.

תוכיח' לא פטור .ובהמשך דבריו כתב

וכ"כ בספר שערי תשובה לרבינו יונה

"אל תוכח לץ פן ישנאך" )משלי ט ,ח(,
ולדעת רבי אליעזר ממיץ בספר יראים

)שער

השל"ה )אות ה( דנראה להביא ראיה לדברי

ג אות קצו( ,והמאירי בשבת )דף נה ע"א(,

רבי אליעזר ממיץ דמ'הוכח תוכיח' אינו

ובבא קמא )דף צב ע"ב( וז"ל ,מצוה גדולה

פטור ,מהא דאיתא בערכין )דף טז ע"ב( ,עד

להוכיח את חברו תמיד ולהשיבו מדרך

היכן תוכחה ,רב אמר עד הכאה ושמואל

רעה לדרך טובה ,ואם רואה שדבריו

אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפה.

נשחתים ואינו ראוי לקבל תוכחה ,אינו

הרי סבירא ליה אף שכבר בא לנזיפה וגם

צריך להלאות עצמו בדבר זה ,אלא יניחנו

לקללה ,ואז יודע בודאי שלא יקבל ,על כל

ויפול ברשעו .דרך צחות אמרו קריתיה לבר

זאת אינו פטור מעשה דהוכח תוכיח עד

עמיתך ולא עני דחי גודא עלויה .ע"כ.

הכאה .והרמב"ם פסק כרב ,ומשמע דאפילו

וכ"כ בספר אורחות צדיקים )שער החניפות(,

שנוזף בו ומקללו ומראה שאינו מקבל

וע"ע במסילת ישרים )פרק כ( ועוד .ומ"מ

תוכחה ,אכתי רמי עליה חיובא דהוכח

כתב בשו"ת חות יאיר )סימן קסד( דברים

תוכיח עד שיכנו ,וגם לרבי יוחנן דנקט עד

נפלאים ,דאם ירא וחרד לדבר ה' ,יוכיח גם

נזיפה מ"מ יש לו להוכיחו גם קודם נזיפה

אחרי הכאה ,שהרי אמרו בערכין

)שם(

אפילו שיודע שלא יקבל ממנו התוכחה.

למ"ד

יהונתן

אגב

עכת"ד .ולדבריו נפיק דלא פוקע חובת

חביבותיה לדוד מסר נפשיה טפי ,כל שכן

מצות "הוכח תוכיח" גם כשיודע שלא

אגב חביבותיה לקב"ה ומצותיו ,והכי מוכח

)כרך ז

מהמדרש תנחומא )פרשת תזריע סימן ט(,

באספ"ד מערכת ה' סימן ב אות א ,עמוד  320ד"ה

והביאה השל"ה בריש ספרו )בפתיחה(.

יקבל התוכחה .ועיין בשדי חמד

ונראה( שנראה שכ"ד הריטב"א במכות

)דף

עד

קללה

דשאני

ולדינא אינו מחויב בזה .עכת"ד.

כ ע"ב ד"ה וכמה( ,דכשיודע שלא יקבל

יד( נתנה ראש ונשובה למה שהוזקקנו
ליישב ב' הסוגיות ביבמות ובערכין

ממיתה ,אך אכתי איכא חיובא לחזור

הנ"ל.

בבא

ולהוכיח בין במצות ב"א למקום ובין

מציעא )דף לא ע"א( כתב ליישב ,דההיא

במצות ב"א לחבירו ,ואפילו אם יודע שלא

דערכין מוכח דיכול המוכיח להכותו על

יקבל תוכחתו ,וכל זה בשיעור של עד

פניו ולקללו ,4ובודאי אית ליה לאוכוחיה

שיכנו .עכ"ד.

בהכי אף על גב דאידך נזפיה ומקללו ,כיון

zexec oi`y xnel oekp i`cea ,df lr dpde 4
`ok bedpl oi`e ,gikend dkiy miti mipexg
(eh wxt) dgkezd zevn xtqa r"re .heyte eppnfa
edfc ,yxtl iptl daygna dlr df it lre .dfa y"n

epiidc ,dgkez ilawn yi m` ipdnz oetxh iax y"n
:ixep oa opgei iax ,dil jinqc i`n edfe ,d`kd jxca
dwl minrt daxdy ux`e miny ilr ip` cirn
l`ilnb oax iptl eilr laew iziidy ,ici lr `aiwr

תוכחתו מהני רק לפטור את המוכיח

וראיתי

דבשיטה

מקובצת
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דחזקה דיקבל תוכחה עדיין .עכ"ד.
עוד נראה בפשטות לבאר בזה ,דכל זמן
שלא מכהו אכתי לא מוכח שאינו
מקבל תוכחה .שו"ר דמעין זה כתב
השל"ה )בתולדות אדם בפתיחה אות ה( .ולפי
זה אין להסיק כלל לכל אדם שאינו
בחזקת מקבל תוכחה ,אלא רק אחרי
שיתבאר בפירוש שאינו מקבל תוכחה אם
יכה למוכיח .ע"ש דבריו .ואכמ"ל .וע"ע
בספר

חסידים

)סימן

לישראל

תיג(

ובהגהות

האדר"ת )שם(.

חכמים

רצג

)עיין פסחים דף מט ע"ב ,ובבא מציעא

דף לג ע"ב( ,וכחזון עקבתא דמשיחא
סוטה דף מט ע"ב(,

וכל

שכן

)עיין

רשעים.

וכיוצא בזה כתב המהרש"א ביבמות

)דף

סה ע"ב( ,דהטעם שמצוה שלא לומר דבר
שאינו נשמע הוא דדריש ליה מהאי קרא
דהוכח

תוכיח

את

עמיתך,

כדדרשינן

בעלמא

)ב"מ דף נט ע"א ,ושבועות דף ל ע"א

ובמדרש

ו(

תנחומא

"עמיתך",

פרשת

עמיתך

משפטים

במצות,

סימן

שמקבל

תוכחה ,ובהיפך שאינו מקבל תוכחה.
עכ"ד .והיינו שהוא מפורסם ברשעו שלא

טו( והבט ושא עיניך למ"ש בתנא דבי
אליהו רבה )פרשה יח( דדריש "את
עמיתך" ,שעמך במצוות אתה מוכיח ,ואי
אתה מוכיח לרשע ששונאך .ע"כ .ויש
לעיין בדבריו אם זהו פטור גורף שלא
להוכיח לרשעים .ולכאורה קשה ,דפתח
בחדא וסיים בתרתי ,דפתח ואמר "את
עמיתך" ,שעמך במצוות ,וסיים שאין אתה
מוכיח לרשע ששונאך .ואם בא לומר שאין
חיוב תוכחה לרשעים ,לא היה לו לסיים
אלא ואין אתה מוכיח לרשע ,דהא מפיק
ליה מדרשא "דאת עמיתך" ,ומהו זה
שהוסיף לרשע ששונאך.

מקבל תוכחה .וע"ע בספר תורה תמימה
)ויקרא פרק יט הערה קיז(.
טז( ומיהו גם אם עדיין לא שונאו ,ויודע
שמחמת התוכחה ישנאנו ,גם כן פטור
מלהוכיחו .וכן מבואר באבן עזרא במשלי
)פרק ט פסוק ז( ,דזהו מה שאמר שלמה
המלך ע"ה "ומוכיח לרשע מומו" ,דהרשע
ישנא המוכיח .וכ"נ ממה שהביא הביאור
הלכה )שם ד"ה חייב( משם ספר חסידים

)סימן

תיג( ,שאם היה איש שאם יוכיחנו ישנא
וינקום ממנו ,אין להוכיחו .עכ"ד .ובטעם
הדבר יש לבאר ע"פ מ"ש בחזו"א

)שביעית

סימן יב אות ט( בענין אחר ,דשקלו חז"ל

ויש לומר ,שמה שאמר 'ששונאך' ,הוא
נתינת טעם לזה שהוא רשע ,דעובר

בפלס עד כמה שיש להתנהג לקונסם
ולמשוך ידינו מהם ,שלא לגרום להם

על "לא תשנא" .ודוחק .אי נמי יש לומר,

מכשולים יותר גדולים להם ולנו ,ושלא

שהוא טעם למה לא להוכיח לרשע ,לפי

להרבות שנאה ותחרות בינינו ובינהם

שהוא שונאך ולא יקבל ממך תוכחה,

ולהכשילם בלא תשנא .עכת"ד .וע"ע

דאפילו

עמי

הארץ

שונאים

תלמידי

`l dfa ep` mipk m`e .dad` ea iztqedy oky lke
xake ,dgkez zevn aeigl `ibeq `iddn llk dywei

בקובץ שעורים עמ"ס ביצה )אות סו(.

.dfa mixe`ia dnk (d`lde a ze`) lirl c"qa epx`ia
.d`xe oini had

אך טוב

רצד

לישראל

סימן כז

יז( ולך נא ראה במנ"ח )מצוה רלט( במצות
תוכחה ,שעלה ונסתפ'ק אם יש להוכיח

מקום יש בראש לומר דהיא גופה מה

מומר להכעיס ומחלל שבת ועובד ע"ז,

שמסתפק בזה ,דדוקא במומר להכעיס

ומסיק דמ"מ נראה לי דאם ספק אצלו שאם

אמרינן דמסתמא לא יקבל תוכחה ומוחזק

יוכיחנו יקבל ממנו חייב להוכיחו ,דיחזור

שלא יקבל דברי התוכחה ,שהרי הוא יודע

למוטב ויהיה בכלל אח .ובשו"ת לב דוד

ומורד,

דאין

פלדמן )סימן ה אות ח( העיר ע"ד ,דלא ראה

להוכיחו ,אך מומר לתאבון דאפשר שיקבל

ויוחזק שלא יהיה מקבל תוכחה .ואולם

ועל

זה

קאמר

התנד"א

שכן כתב המהרש"א ביבמות )דף סה ע"ב(,

התוכחה אכתי איכא חיוב להוכיחו ,דרק

וגם הוא ז"ל לא ראה שדברים אלו

ברשע השונאו ומוחזק שלא מקבל תוכחות

מבוארים בתנא דבי אליהו .ע"כ .ולפי מה

פטור מלהוכיח .וכ"כ בשו"ת כתב סופר

שפירשנו דברי התנא דבי אליהו ניחא,

)אבה"ע סימן מז( ,שאותם שמפורסמים שאין

שלא נעלמו מעיני קודשו של המנ"ח דברי

מקבלים תוכחות ומלעיגים על ת"ח ושמים

התנד"א והמהרש"א ,שכן דבריהם אזלי על

אור לחושך ,גם בוז יבוזו אותם ,ובודאי

רשע מוחזק ברשעו שלא יקבל ממנו

שלא יתקבלו דבריהם ,ולכן אין חיוב

תוכחה ,והמנ"ח איירי בסתם רשע ,ואפילו

להוכיחם .ועל פי זה ביאר מ"ש חז"ל

עושה להכעיס ,אך לא מוחזק ששונאו או

בחגיגה )דף יד ע"א( דלא נתקררה דעתו של

ישנאנו ושלא יקבל תוכחה ]ומצוי הדבר

ישעיה עד שאמר "ירהיבו הנער בזקן וגו'

בקרובי משפחה של אחד ששב בתשובה,

" )ישעיה ג ,ה( ,וכי היה ישעיה שונאם,

ובני משפחתו לא זכו לזה ,דאין לחוש

והביאור הוא דהלא גדולי התורה נענשים

בדרך כלל ששונאים אותו או ישנאוהו אם

אם לא מוכיחים את בני עדתם וכמבואר

מוכיחם כהוגן .וכן עדיין לא מוחזקים שלא

בשבת )דף נה ע"א( ,ולזה חשש ישעיה

קיבלו תוכחה ,שמעולם לא הוכיחם[ .וכן

שיענשו בדורות האחרונים גם הת"ח וזקני

מוכח ממה שכתב המנ"ח בסוף דבריו,

הדור אם לא יוכיחו ,אך כל חשש זה דוקא

דאם ספק אצלו שאם יוכיחנו יקבל ממנו

אם מכבדים תלמידי חכמים וזקני הדור,

חייב להוכיחו דיחזור למוטב ויהיה בכלל

דאז יש בכוחם להוכיח ,אך כיון שאמר

אח .חזינן דעל אדם כזה הסתפק הרב

"ירהיבו הנער בזקן" ,והיינו שיזלזלו בת"ח

מנ"ח ,ולא במי שמוחזק שלא מקבל

וזקני הדור ,ויהיו מוחזקים וידועים שלא

)סימן תרח

יקבלו דבריהם ,תו אין חיוב עליהם

ד"ה אבל( הביא דברי התנד"א הנ"ל ,וכתב,

להוכיחם .ולכן נחה דעתו .עכ"ד .וע"ע

ולענין אוכל נבילות לתיאבון או מחלל

להרב ערוך השלחן

שבת שלא בפרהסיא יש לעיין בדבר.

שכתב ,דרק בישראל המאמין אלא שיצרו

דברי

תוקפו לעשות שייך בזה תוכחה ,אבל

התנד"א דבכל רשע המוחזק ברשעו אין

הפוקרים בדברי חז"ל באלו אין שייך בהם

להוכיחו ,ולא פירש דבעי גם כן שישנאנו

תוכחה ,שהרי עם המינים והאפיקורסים אין

תוכחות וכיוצ"ב .ובביאור הלכה

עכ"ד.

ומשמע

מדבריו

שהבין

)או"ח סימן תרח סעף ז(

אך טוב
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רצה

להתוכח עימהם כלל .5עכ"ד .וכיוצ"ב כתב

ואדרבא כדי שיוחזק כרשע שכזה צריך

לעיל מיניה )או"ח סימן קנו סו"ס ט( ע"ש.

ראיה ,וסתמא דאינשי אינם כאלה .צא

)ח"י או"ח סימן יז

ולמד ממ"ש הגר"א פאפו זצ"ל בפלא

אות ו( שכתב ,שכל דברי הביאור הלכה

יועץ )ערך תוכחה( ,דיש שאין מוכיח מפני

הנ"ל הם רק באדם שפרק מעצמו עול

שאין בדור הזה מי שיקבל תוכחה ,שאם

תורה ,ולא שהוא מבני התועים .ודפח"ח.

ירצה איזה איש להוכיח לאנשים שכמותו,

וע"ע בשו"ת להורות נתן

יח( ומכאן תשובה מוצאת למ"ש רבינו
בחיי )בראשית פרק יב פסוק ב בפתיחה(,
שלש כתות שצוה שלמה ע"ה שלא
להוכיחם,

ואלו

הם:

כסילים,

לצים,

רשעים .כסילים ,הוא שנאמר "באזני כסיל
אל תדבר כי יבוז לשכל מליך"

)משלי כג,

ט( .לצים ,הוא שנאמר "אל תוכח לץ פן
ישנאך" )משלי ט ,ח( .רשעים ,הוא שנאמר
"יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע
מומו" )משלי ט ,ז( .ע"כ .דהני רשעים שזכר
היינו שמוחזקים ברשעם שלא מקבלים
תוכחה,

דומיא

דכסילים

ולצים

המפורסמים בדרכם הנלוזה .וכאמור .וכ"כ
הרב כלי יקר )ויקרא פרק יט פסוק יז( ,דשלוש

יתלוצצו עליו הליצנים ויאמרו ,מי שמך
לאיש שר ושופט ומוכיח ,ומחרפים אותו
ומבזים אותו ,ולאנשים כאלה מצוה שלא
להוכיחם וכו' ,אבל לא יוכל אדם לומר,
קים לי בגויהו שאינם שומעים או שהם
ליצנים ,כי ה' יראה ללבב ,ואם לפניו גלוי
לפנינו מי גלוי ,אם לא שברור כשמש
שאינו חושש על האסורים ולא ישמע
לקול מלחשים .עכ"ד .גם בשו"ת אבני נזר
)חיו"ד סימן תסא( נשאל אודות רשע מופלג
שחוטא ומחטיא את הרבים ,ומסיק דיש
חובה להוכיחו בכל דרך שהיא ,למרות
רשעותו הרבה ,דמנא לן שלא ישמע
לתוכחתנו .ע"ש.

כיתות אלו מואסים התוכחה ,על כן אין

יט( ובהיותי בזה ראיתי למ"ש בספרי
)פרשת דברים פיסקא ב( וז"ל ,מפני

ומוחזקים בזה .ויותר מזה מפורש בדברי

ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא

רש"י שם וז"ל" ,ומוכיח לרשע מומו" -

סמוך למיתה ,כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר

מום הוא למוכיח שזה מחרפו ואינו שומע

ומוכיחו ,ושלא יהא חבירו רואהו ומתבייש

לו ,וזו היא אזהרה שאסור לדבר עם

ממנו ,ושלא יהא בלבו עליו ,וכדי שיפרשו

המסיתים מדרך הישרה אפילו להוכיחם

ממנו בשלום ,שהתוכחה מביאה לידי

ולקרבם .עכ"ל .הא קמן דלא כל רשע

שלום .ע"כ .וכן מבואר במדרש תנאים

נכלל בזה ,אלא רק רשע המסית מדרכי ה'.

)דברים פרק א פסוק ג( ,ובפסיקתא זוטרתא

,l"fg ixaca mixtekdn dnke dnk xf `le e`x ipire 5
ixney xeaiv cbpk dfr d`py mda zrtrtn cvik
migqta l"fg exn` xake ,minkgde zeevnde dxezd
)cinlzl ux`d inr oi`peyy d`py dlecb (a"r hn sc

.l`xyi z` mlerd zene` oi`peyy d`pyn xzei ,mkg
milygpd lk z` miapfny iriyx ixakr ipd oky lke
mleky ,l"fg ixacl mibrele ,migicne miziqn
.xen`ke dxezd ixneyl dlecb d`pya miwfgen

חיוב להוכיחם .ע"כ .והיינו שמפורסמים
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)דף א ע"ב( ,ובילקוט שמעוני
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)פרשת דברים

סמוך למיתה ,והכי אמרו במדרש רבה
)דברים כאן פרשה א אות ג( דלא הוכיחן אלא

רמז תת(.
וכדי שלא יתלו בוקי סריקי בדברי חז"ל
הללו ויאמרו שאין להוכיח לשום
חוטא אלא לפני מיתתו ,ונמצאת שכמעט

לשעבר .ע"כ.
והקשה הגרי"ח סופר שליט"א בספר טל
חיים )שם( ,דמדברי הרמב"ם

ובטלה מצות תוכחה מן העולם ,אמרתי

מוכח שגם על מה שחטא בעבר יש להוכיח

אבאר דברי חז"ל בזה ,שכל תוכחה זו על

את חבירו ,דז"ל הרמב"ם

מעשה שכבר חטא בעבר ,אך לא ממשיך

ו הלכה ו( ,כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו

לחטוא בכל עת ובכל שעה .תדע ,דהא

וישתוק ,אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו

לעיל מיניה אמרו בספרי )שם( "ויהי

למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי

בארבעים שנה" )דברים א ,ג( מלמד שלא

בדבר פלוני ,שנאמר "הוכח תוכיח את

הוכיחם משה אלא סמוך למיתה ,וממי
למד ,מיעקב ,שלא הוכיח את בניו אלא

)הלכות דעות פרק

עמיתך" .עכ"ל .שמע מינה דמצות תוכחה
גם לשעבר נוהגת .וצ"ע .עכ"ד.

דאיירינן בעבירות שכבר נעשו ,דומיא מה

ולע"ד נראה לבאר בזה בס"ד דלא קשיא
מידי ,דדוקא היכא שעבר על

והשבטים,

איסור ושוב לא עובר על איסור זה ,בכהאי

וכדוגמת חטא ראובן שבלבל יצועי אביו

גונא אמרינן דאין מה להוכיחו עתה אלא

)בראשית מט ,ד( ,ודומיא למה שניסו עם

בשעת מיתה ,לא כן כשחטא לחבירו

ישראל במדבר את השם )במדבר יד ,כב(,

וחבירו שונאו בגלל מעשה זה ,וכמ"ש

שבהם יש לחוש שלא להוכיח אלא סמוך

בלשון הרמב"ם 'לא ישטמנו וישתוק',

למיתה ,אך בעבירה שחוטא האדם ושונה

דחייב להוכיח את חבירו ,כיון שבכל עת

בחטאו בכל שעה ,בודאי שיש להוכיחו

שיש לו כעס וקפידא ושנאה על חבירו

ולהפרישו מעבירה .שו"ר דכ"כ לבאר

נכשל בעון ד"לא תשנא את אחיך"

במושב זקנים לרבותינו בעלי התוספות על

יט ,יז( ,וחבירו שחטא כנגדו הוא הגורם לו

)שם אות

חטא זה ,ונמצא שבגלל מה שחטא כנגד

נ( ,ובספר דברי דוד להט"ז על התורה

חבירו ,גורם לו שישנא אותו ,ומכשיל את

)דברים שם( ,וכ"כ בספר פני דוד להרב

חבירו בלאו דאורייתא ,ולכן ודאי שיש
בעבר,

סמוך למיתה .ע"כ .אתה הראת לדעת,
שמבואר

אצל

יעקב

אבינו

התורה )דברים א ,ג( ,ובשפתי חכמים

גם

על

מה

שעשה

)ויקרא

חיד"א )פרשת דברים סוף אות ה( ,וכ"כ הגאון

להוכיחו

רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו ובחרת

שהמעשה שחטא כנגדו אינו נחלת העבר

בחיים על פירוש רש"י )דברים דף כג סע"ג(,

אלא הווה ויהיה בכל רגע ורגע ,שיש

הו"ד בספר טל חיים להגרי"ח סופר נר"ו

השלכות למעשהו הראשוני.

)סימן לב עמוד נז( ,דדוקא כשבא לעבור על

כ( והמתעקש
אייירי במעשה שעשה כבר ולא חוטא

כשעבר כבר על האיסור לא יוכיחנו אלא

בכל עת ,מהו זה שאמר כדי שלא יהא

איסור נוהג בו מצות "הוכח תוכיח" ,אבל

יוכל

לגמגם

בזה,

דאי
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רצז

מוכיחו וחוזר ומוכיחו ,ומלשון זה משמע

דברי המדרש הנזכר כתב וזת"ד ,ומה שלא

שהוא מחזיק עדיין בחטאו .ועוד ,דכל

יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו הכי קאמר ,אם

שאר הטעמים שהוזכרו שייכים גם בחוטא

יוכיח אדם את חברו שאינו סמוך למיתה,
כשיראה

שוב ושוב.
ועל המתעקש אשאל ,דאם דברי המדרש
הנזכר הם כפשוטן ,א"כ בטלה
כמעט לגמרי מצות התוכחה .ועוד ,מהו
זה שדרשו חז"ל בגמרא בב"מ

)דף לא ע"א(

"הוכח תוכיח" אפילו מאה פעמים ,וכבר
העיר כן בספר מצות התוכחה

)פרק א עמוד

ג( שעמדו על זה מפרשי הספרי ,ומהם
בספר מאיר עין )שם( משם רבינו הלל,

וישנה

באולתו

הוא

יחזור

ויוכיחנו פעם שנייה ,ונמצא שהוא מביישו
על חנם שלא לדבר מצוה ,כי מה שאחז"ל
"הוכח תוכח את עמיתך" אפילו מאה
פעמים זהו להוכיחו על דבר עברה הבאה
על ידו שלא יעשנה ,אבל להוכיחו על
העבירות שכבר עשה אין להוכיחו אלא
סמוך למיתה .ע"כ .וע"ע בספר הכתב
והקבלה על התורה )שם(.

ובספר זרע אברהם )שם( ,ע"ש דבריהם.

גם בספר מצות התוכחה הנ"ל
ג( ביאר מדיליה ,דבספרי

שביאר בזה ,דבספרי איירי במי שכבר

בתוכחה של אזכרת מעשיו הראשונים

ואין

שנכשל בהם וגם הפסיד הרבה דברים

התוכחה אלא להזהירו שלא יחזור לסורו,

טובים על ידי כשלונותיו הראשונים ,ולכן

אבל מי שאנו רואים שעודנו מחזיק

הצער גדול לאין ערוך בהזכרת המעשים

בטומאתו פשיטא דבהא כתיב "הוכח

ההם ,ויש גם איסור על זה כמובא בב"מ

תוכיח" אפילו מאה פעמים .עכ"ד .וכ"כ

)דף נח ע"ב( לא יאמר לבעל תשובה זכור

מדיליה הגרי"ח זוננפלד זצ"ל בשו"ת

מעשיך הראשונים ,ולכן לא יוכיח על עניין

שלמת חיים )בביאורי המקראות סימן תתקסא(.

זה רק בשעת מיתה ,שאז ההזכרה תביאם

ושם צדיק עתק לספרי דבי רב
עשה

תשובה

דומיא

דישראל,

)שם(

)פרק א עמוד

איירי

ע"ש .ולפי זה צ"ל דמ"ש שלא יחזור

לידי חשבון הנפש וחיזוק .עכ"ד.

ויוכיחנו שוב ושוב ,היינו שכיון שעשה

כא( ועתה אבא בסוד מלחשי'ם ,ובפיהם
טענה אודות המוכיחים ,ועונים

הלא שוב יעשה תשובה ,ומה תועיל ומה

ואומרים הלא קיימא לן דמוטב יהיו שוגגין

תוסיף לו התוכחה ,וביחוד שיש לחוש

ואל יהיו מזידים .וכלל זה דשו בו רבים,

שיצערו לחינם ואף יהיה בזה נזק ,וכמו

ומרגלא בפומיה על כל דבר ,ולו חכמו

שחשש יעקב אבינו שאם יוכיח לראובן

ישכילו בהבנת כלל זה שרבו המפרשים

על מעשה בלהה ילך וידבק בעשיו אחיו

לבארו על מה מדבר ובמה עוסק ,ולא

כמבואר בספרי הנ"ל ,לא כן קודם מיתה,

אומרים כן על כל חטא ועוון .והנשענים

שבודאי יתקבלו הדברים על לב שומעיהם.

על כלל זה שלא להוכיח אנשים מחטאתם,

שו"ר שעמד ע"ז בפירוש הריב"א על

נשענים הם על משענת קנה הרצוץ וכמו

התורה )דברים פרק א פסוק ג( ,ולאחר שהביא

שיבואר לקמן.

כבר תשובה על חטאו ,גם אם יחטא שוב

רחצ

אך טוב

סימן כז

לישראל

ומראש צורים אראנו לכלל זה ,והוא
בדברי הגמרא בשבת )דף קמח

השומרים

ע"ב( 6ובביצה )דף ל עמוד א( ,הני נשי דשקלן

מקפידים על איסורים מסוימים ,דלדידהו

חצבייהו ואזלן ויתבן אפומא דמבואה ולא

לא משמע להו איסורא.

מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין .והני

ולפי זה יוקשה ,הלא אם הוא איסור
מפורש בתורה ,מה שייך לומר דלא

אמרינן להו ולא מידי ,הנח להם לישראל,
מילי בדרבנן ,אבל בדאורייתא לא ,ולא
היא ,לא שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן
לא אמרינן להו ולא מידי ,דהא תוספת יום
הכפורים דאורייתא הוא ,ואכלי ושתו עד
שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידי .ע"כ.
וע"ע בב"ב )דף ס ע"ב( .וכ"פ הרמב"ם
)הלכות שביתת עשור פ"א ה"ז( וז"ל ,נשים
שאוכלות ושותות עד חשיכה ,והן אינן
יודעות שמצוה להוסיף מחול על הקודש,
אין ממחין בידן ,שלא יבואו לעשות בזדון,
שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל
אחד ואחד להזהיר נשיו ,והנח להן שיהיו
שוגגין ואל יהיו מזידין .וכן כל הדומה
לזה .עכ"ל .וכ"פ בשו"ע

)או"ח סימן תרח

סעיף ב( .ולכאורה משמע דאפילו במידי
דאורייתא אמרינן בהו מוטב יהיו שוגגין
ואל יהיו מזידים.

דלא איירי באנשים שכאלה ,אלא באנשים
תורה

ומצוות,

שלא

אלא

משמע להו איסורא .ועל כרחך לומר דלא
איירי באיסורים המפורשים בתורה .וכן
מפורש בדברי רש"י בביצה )שם ד"ה ואכלי(,
ואכלי ושתי עד שחשיכה ,ולא גרסינן
משחשיכה .ועיין בתשובות רש"י )סימן כ(.
ובקרבן נתנאל על הרא"ש בביצה

)פרק ד

סימן ב אות ב( כתב ,דביאר המהרש"ל דהיינו
טעמא ,דאכילה משחשיכה כתיב באורייתא
בהדיא .ע"כ .וכ"כ הרשב"א שם

)ד"ה וקא

אכלי( ,וקא אכלי ושתו ,עד שחשכה גרסינן,
ול"ג משחשכה אלא עד שחשכה גרסינן,
דמסתמא אין לך אחד שטועה לאכול לאחר
שחשכה ,ועוד דבכי האי ודאי אמרינן להו
ומחינן בידייהו ,דעד כאן לא אמרו אלא
במה שאינו מבואר מן התורה אלא אתי
מדרשא כי הכא ,דדרשינן תוספת יום
הכיפורים

"מערב

עד

ערב

תענו

את

ויש לעיין בזה ,דאי איירי באותם האנשים
שבודאי לא ישמעו לקול מוכיחים,

לא משמע להו לאינשי וקיל להו ושוגגין

וידועים ומוחזקים כאנשים רשעים שכאלה,

ולא מזידין .אבל אלו אכלן משחשכה

הא כבר הבאנו לעיל הבט ימין וראה

אמרינן ומחינן ומרטינן .ע"כ .וע"ע בר"ן

שאינם בכלל חובת תוכחה ,דאינם בגדר

)שם דף טז ע"ב מדפי הרי"ף( ,וכ"כ המאירי

"עמיתך" .ומפשטות דברי הגמרא משמע

ד"ה דבר( ,וכן מבואר להדיא בדברי בעל

mipey`xdn dnk eazk (my) zaya `ibeqa dpde 6
opaxc ixeqi`a wxc my `ibeqd zpwqny
`selige ,oicifn eidi l`e oibbey eidi ahen opixn
.`ziixe`ca mbc opiwqnc dviaa `xnbd ixac dfl
,(jde d"c s"ixd itcn a"r fh sc) dviaa o"xd k"ke

dviaa zvaewn dhiyae ,(fn oniq a"g) u"ayzd k"ke
),(dl oniq) xwyl` m"xdn z"eya k"ke ,(`"r l sc
zeibeqd epiptle .y"r .zwiiecnd dgqepd `id ikdc
z`ved xe`l `ivend axd df lr cnr xake .zeey
.y"r .(4 dxrd my) u"ayzd z"eya milyexi oekn

נפשותיכם" )עיין ראש השנה דף ט ע"א( ,והא

)שם

אך טוב
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לישראל

רצט

העיטור )הלכות יו"ט דף קמז ע"א( ,הביא

דבכל דבר שאינו מפורש בתורה אפילו

דבריו הרא"ש בביצה )פ"ד ס"ב( ,דדוקא

הוא מדאורייתא אמרינן ביה מוטב יהיו

במידי דאתי מדרשה כגון תוספת עינוי

שוגגין ,דזה אינו .ע"כ .וע"ע בשו"ת כתב

הכפורי.,

דיום

אבל

במידי

דכתיבא

סופר )או"ח סימן נז( .ובשו"ת הר צבי

)ט"ל

באורייתא בהדיא מחינן בהו וענשינן להו

הרים  -צובע סימן א( כתב ,דיש להקל שלא

עד דפרשי .ע"כ .7וכ"כ בשיטמ"ק בביצה

להוכיח אשה הצובעת שפתיה בשבת אם

)שם ד"ה ולא היא( משם יש מפרשים .גם

יודע שלא תשמע לתוכחתו ,ושיש לצדד

בדרכי משה )או"ח סימן תרח אות א( הביא

כהסכמת האחרונים דכל ל"ט מלאכות

)שם

שבת לא נחשבים כדבר המפורש בתורה

סעיף ב( .ע"ש .וכן מבואר בדברי המהר"ם

לענין חיוב תוכחה .ע"ש דבריו .ומיהו כל

האיסורים

זה כשיודע בבירור שלא ישמעו לתוכחתו,

הניכרים כגון חלב ודם ושבת וגזל וכיוצא

וכדוגמא דאיירי שם באב שרוצה להוכיח

בהן לא אמרינן הנח להם לישראל מוטב

את ביתו ,וביודעה ומכירה קא אמינא.

יהיו וכו' .ע"ש .וכ"כ השל"ה בתולדות

וע"ע בשו"ת יביע אומר

אדם )פתיחה אות ו( ,דבדבר שלא מבורר

אות יט(.

איסורו בהדיא חיישינן דהן לא יאמינו ולא

כב( ולא אכחד דיש מהראשונים שפירשו
שגם במקום איסור המפורש בתורה

נשמע משום מוטב שיהיו שוגגין ,אבל דבר

נאמר הכלל דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו

שנתפרסם איסורו ונודע ומבורר ,אזי הוכח

מזידים ,וכ"נ נוטה דעת הר"ן בביצה

תוכיח אפילו מאה פעמים .עכ"ד .וכ"כ

ע"ב מדפי הרי"ף( והתשב"ץ )ח"ב סימן מז(,

הרב יד מלאכי )כללי הדינים סימן שפט( .וע"ע

ומיהו זכרו שרים דיש מי שאומר דהיינו

)כרך ז אספ"ד מערכת ה סימן ב אות

דוקא בדבר שלא מפורש בתורה להדיא

ג עמוד  320ד"ה ובמאי( .וכ"כ במשנה ברורה

כתוספת ביום הכפורים .ובביאור הלכה

)סימן תרח ס"ק ו( .וע"ע בערוך לנר בסוכה

)סימן תרח ד"ה אבל( מסתפק בדעת התוספות

)דף ב ע"ב ד"ה ואיהי( ,שפירש דהגדר של

בשבת )דף נה ע"א ד"ה אע"ג( אי ס"ל הכי.

מצות דאורייתא היינו בכל דבר המפורש

וע"ש מ"ש בשם הגר"א .ואכמ"ל.

בתורה וגם בשאר פרטי דיניו ,הגם שהם

ונראה להביא
שמצאנו במדרש רבה )פרשת צו

oniq `nw dxecdn) `"wrx zaeyzn ipaiyz

`ed ze` ,`heg ok it lr s` m`e ,my daeyzae
riny `lc lke ,zecr xa epi`e aeyiid on epi`y
xeqi` oi` ezrclc ,df zngn zecra lqtpc dil
aeigdy ,dgkez zevna ok `l .lqtp `l ,dfa
elit`e ,dpia mireh cnlle mi`hegd z` yixtdl
.heyte .bbeya miyera

דברי בעל העיטור ופסק כותיה בהגה
אלשקר

)סימן לה(,

דבשאר

ישגיחו ,ועל זה חובה שלא לומר דבר שלא

בשדי חמד

נלמדים מדרשה ,ודלא כמ"ש הפנ"י
l`e 7

)שם(

mpi`y xrza mpwf miglbnd zece` (ev
s` lr `xeqi` dil riny `lc oeik ,zecrl milqtp
`ed xwird zecrac .dxeza yxetn xac iedc
jk meyn lqtp eiyrn zxneg rcei mc`dyky
,(ck sirq cl oniq n"eg) r"eya x`eank ,zecrl

ראיה

)ח"א או"ח סימן מ

לשיטתם

)דף טז

ממה

ש
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פרשה ז סימן א( ,דבר אחר "שנאה תעורר

עליהם ל"צ להוכיחם[ .וע"ע בשדי חמד

מדנים" )משלי י ,יב( ,שנאה שנתן אהרן בין

)כרך ז אספ"ד מערכת ה סימן ב אות ב ,עמוד (320

ישראל לבין אביהם שבשמים היא עוררה

ע"ש .ובביאור הלכה )סימן תרח ד"ה מוחין(.

עליהם דיני דינין .אמר ר' אסי מלמד שהיה

וע"ע במ"ש ליישב בזה הגר"ש קלוגר

אהרן נוטל קרבנם ופוחסו לפניהם ]פירוש:

בחכמת שלמה על השו"ע )שם(.

משנה צורתו .ובפלא יועץ ערך תוכחה

ובפשטות נראה לומר על פי מה שהתבאר
לעיל דהיכא שיודע בו שלא

שאין בו ממש .הוא שמשה אמר לאהרן

יקבל תוכחה כיון שמוחזק ברשעו אין

"מה עשה לך העם הזה" )שמות לב ,כא(,

להוכיחו שיצא מכלל עמיתך ,ניחא דלא

אמר לו מוטב היה להן שידונו שוגגין ואל

הוצרך אהרן להוכיחם ,שהרי היה צריך

ידונו מזידים .ע"כ .הא קמן ,דאפילו בדבר

לראות כמה הם להוטים לעבוד ע"ז עד

המפורש בתורה אמרינן מוטב יהיו שוגגין

שהרגו את חור בעבור זה כמבואר במדרש

ואל יהיו מזידין .וכיוצא בזה יש להביא

רבה )פרשת צו פרשה י סימן ג( ,ובפסיקתא

)דף מט

זוטרתא )פרשת בהעלותך דף קא ע"ב( .וכן ניחא

ע"ב( דישעיה לא רצה לומר למנשה שהוא

מה שלא הוכיח ישעיה את מנשה ,דודאי

רוצח ,שלא יעשהו מזיד .ובזה יוקשה על

ידע שלא יקבל וישנאהו וירדפהו .ובכל

הני רבוותא דלא ס"ל הכי.

כהאי גונא אין להוכיחו .וכ"כ לתרץ בספר

וכן בקודש חזיתי להרב חיד"א בברכי
יוסף )או"ח סימן תרח אות ד( שהביא

מצות התוכחה )פרק ט עמוד מה( בשם ספר

ביאר ,ושוחטו לפניהם[ ואומר להם דעו

ראיה ממה שאמרו בגמרא ביבמות

משפטי שמואל

– יא( .ע"ש.

קושיא זו משם מהר"י זאבי ,ותירץ ,דרק
מתי שידינו תקיפה על עוברי עבירה יש

)שמעתא דתוכחה פרק ב סימן י

ואולם גם

לשיטתם,

הריטב"א

כתב

להוכיח אף דלא מקבלי מינן ,אך כל שאין

במכות )דף כ ע"ב ד"ה וכמה( דהני

ידינו תקיפה אין להוכיח בכה"ג דידיעינן

מילי באיסור עשה כתוספת יום הכיפורים,

דלא מקבלי .ולפי זה ניחא דהיה לו לאהרן

אבל לא באיסור לאו .ע"כ .והבי"ד הרב יד

להכיר בזה שאין להוכיחם כיון שאין ידו

מלאכי )כללי הדינים סימן שפט( ,ופלפל

תקיפה עליהם .וזהו הטעם שלא הוכיח

בדבריו בארוכה הרב שדי חמד

ישעיה את מנשה וכאמור ]ועל פי זה ביאר
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נמי בברכ"י שם מה שהקשו ע"ד הגמרא

בשו"ת הר צבי )יו"ד סימן יט ד"ה ויש להוסיף(.

בשבת )דף נה ע"א( ,דאמר הקב"ה גלוי

כג( ולכל הדיברות ,זהו דוקא ביודע ממש
שלא יקבלו ממנו ,אבל בספק שמא

מהם ,ולדעת בעל העיטור ודעימיה דבמידי

יקבלו צריך למחות אפילו בדרבנן .וע"ע

דאורייתא יש להוכיחם אף שיודע שלא

בברכות )דף לא סוע"ב( מכאן לרואה בחבירו

יקבלו דבריו ,מה תשובה יש בזה .ולפי

וכו' ,ובדברי התוספות בברכות

דבריו ניחא ,דכיון שלא היתה ידם תקיפה

ד"ה דבר( ,וכן מתבאר בדברי התוספות

וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו

)כרך ז אספ"ד

)שם בע"ב

אך טוב
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לישראל

שא

)דף ס

בשם רב גדול מאשכנזים ,שהעיד בשם

ע"ב ד"ה מוטב( ,ובע"ז )דף ד ע"א ד"ה שהיו(.

והר"ם

בשבת )דף נה ע"א ד"ה ואע"ג( ובב"ב

רבותיו

הצרפתים

ובכללם ר"י

)פרק ד סימן ב(

מרוטנבורק ,שלא נאמרו דברים הללו דהנח

ובתשובה )כלל ו סימן ג( ,והבי"ד המג"א

להם לישראל אלא לדורותם ,אבל בדור

)סימן תרח סק"א( ,ובתשב"ץ )ח"ב סימן מז(,

הזה שמקילין בכמה דברים ראוי לעשות

ובשטמ"ק בביצה )דף ל ע"א סוד"ה ולא היא(.

סייג לתורה אפילו בדרבנן ,ומחינן וקנסינן

)כללי הדינים סימן שץ(

להו עד דלא ליעברו לא בשוגג ולא במזיד.

וכ"כ הרא"ש בפסקים בביצה

ועיין בספר יד מלאכי

מה שציין מפי סופרים ומפי ספרים בה.

ע"כ .וע"ע בשו"ת חת"ס

וכ"פ המשנה ברורה )סימן תרח ס"ק ג( וע"ש

שכתב דכשהדור פרוץ יש להוסיף אומץ

)כרך

להחמיר ולא להקל .ואנן מה נענה אבתריה,

ז באספ"ד מערכת ה' סימן ב אות ו עמוד  322ד"ה

שכן מזמן רבינו הריטב"א עברו ארבעה

)ח"ב סימן

עשר יובלות ,והדורות הולכים הלוך וחסור,

רכח( .וי"ל ע"ד קדשו .וכל שכן בציבור

ובודאי שכל מי שיש בכוחו להוכיח ולגדור

גדול שתולים ואומרים שבודאי שחלק

את האויבים בשער הם אויבי ה' ותורתו

מהציבור ישמע לזה ,וכמ"ש בזה בשו"ת

החוטאים ומחטיאים שמחוייב בזה ללא

בשער הציון )ס"ק ד( .ועיין בשדי חמד
כשם( .וע"ע בשו"ת דברי יציב

מנחת יצחק

)ח"א סימן קכח ד"ה ומ"ש מעכת"ה(

שכן דעת רבותינו קדמאי ובתראי .ע"ש.
ואין לחוש לחלק מהציבור שלא ישמע
דיהיה כעת מזיד .וכ"כ בפלא יועץ

)ערך

תוכחה( ,דבציבור לא שייך מוטב יהיו
שוגגין ,שידבר למאה ,ואם לא ,לאחד.
ע"כ .וכ"כ בשו"ת אגרות משה

)או"ח ח"ב

סימן לו ד"ה ובדבר להכריז( ,דנראה פשוט
שאם יש שם גם מי שיקבלו צריך לומר
להם שאסור ,אף שידוע שאיזה מהם לא
יקבלו ויהיו מזידין ,דבשביל קלקול אלו
שיעברו במזיד ויענשו כמזיד אין לקלקל
לאלו שיקבלו ,שהרי כשלא יודיעום יעברו
בשוגג שהוא ג"כ איסור וקלקול .ע"כ.
וכ"כ בשו"ת מקדשי השם )ח"א סימן נה(,
ובשו"ת להורות נתן

)ח"י או"ח סימן יט אות

כ( .ע"ש.
גם לרבות מה שהביא הריטב"א בביצה
)דף ל ע"א( ,והובא גם בשטמ"ק )שם(,

)או"ח סימן קכב(

שום ספק.
כד( ומה מאד נשתוממתי לראות ולשמוע
שמונעי התוכחה הרוצים להחנק
ניתלים באילן גדול )עיין פסחים דף קיב ע"א(,
והוא מ"ש בספר כתר הרא"ש בשם הגר"ח
מואלוז'ין )אות קמג( וז"ל ,תוכחה שלא
לדבר קשות ודברים קשים אינם נשמעים.
ואם אין יכול לדבר רכות פטור מלהוכיח.
עכ"ל .ולא ידעתי מה מצאו בדברי קודשו
פטור גורף שלא להוכיח ,דהא לא קאמר
אלא שאם יבא בדברים קשים להוכיח את
חבירו לא ישמע לו ,וממילא אם הוא מצד
טבעו שלא יכול לשנותו בשום אופן לא
יכול להוכיחו אלא בדרך זו פטור הוא
מלהוכיח ,דהרי הוא בכלל אנוס ,שלא יכול
לקיים את מצות תוכחה .וכן מבואר
בהרחבה בדברי תלמידו רבי שמואל אב"ד
דאהילנוב בספרו מנחת שמואל

)מאמר דרך

הישר סימן יא( וז"ל ,ראוי שתדע שכך

שב
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קיבלתי מרבותי ובפרט מהאדמו"ר מוהר"ח

שאין מי שיודע להוכיח ולא מוכיחו כהוגן,

מוואלוז'ין נ"ע ,שבזמן הזה קשות אינם

אומר לו טול קורה מבין עינך ,לפי שאומר

נשמעים ,ורק בדברים רכים וטובים ,ומי

לו שחוטא בעצם התוכחה שמוכיחו שלא

שאין טבעו לדבר רכות ותיכף יכעוס על

כהוגן ,דדמי למה שאמרו חז"ל בערכין

עושי עול ,ובפרט כשלא ישמעו לו ,אזי

טז ע"ב( "הוכח תוכיח" יכול אפילו משתנים

הוא פטור ממצות התוכחה .ע"כ .ואיברא

פניו ,תלמוד לומר "לא תשא עליו חטא".

דכבר הזהיר בספר היראים )סימן רכג( דעל

הרי שמקרא מלא דיבר הכתוב והזהיר שלא

המוכיח יש להוכיח בנעימות ונחת כמ"ש

יגיע לחטא כשמוכיח .שו"ר דכ"כ הגר"א

בשבת )דף לד ע"א( ,כי היכי דליקבלו מיניה.

באבן שלמה )משלי י ,כ( וז"ל ,נמצאים שני

ע"כ .וכ"כ באורחות צדיקים )שער הכעס(.

מיני מוכיחים ,אחד ,שמוכיח בדברים

)נתיב התוכחה

קשים ומבזה אותם ,ועל כן אין דבריו

פ"ג( דצריך חכמה גדולה לדבר עם החוטא

מתקבלים ,וזהו שאמר תמה אני אם יש

דברי נועם ודברי סברא מאד עד שדברים

בדור הזה מי שיודע להוכיח ,אבל החכם

)ערך

בא בדברים טובים וניחומים ,ומקרבן

וכ"כ המהר"ל בנתיבות עולם

נכנסים בליבו .וכן הזהיר בפלא יועץ

תוכחה( .ע"ש .וע"ע בבן יהוידע בפסחים
)דף קיג ע"ב ד"ה ומי שאינו כועס(.

)דף

לתורה .עכ"ד.

)פרשת קדושים

ועל פי זה יש לעיין טובא ,דהנה הרמב"ם
)בהלכות דעות פ"ו ה"ח( פסק דקאי רק

דף פו ע"א( והובא גם בספר ראשית

בדברים שבין אדם לחברו ,אבל בדברי

חכמה )שער הענווה פרק ה( דבפעם הראשונה

שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימים אותו

צריך להוכיח את החוטא בסתר ,ובשניה

ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפים אותו

בפני קרוביו ,ובשלישית בשוק ,וברביעית

בפניו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל

הנח לו .ועוד איתא בזוה"ק )שם( ,דאי הוה

הנביאים בישראל .ע"כ .ולפי זה צריך

ידע דהוא בר נש דיכסיף ,לא יימא ליה ולא

לומר

איירי

יוכיח ליה אפילו בסיתרא ,אלא יימא קמיה

במצוות בן אדם לחבירו .א"נ גם במצות

כמאן דמשתעי במילין אחרינין ,ובגו אינון

בן אדם למקום ,וכשבא להוכיחו בסתר

מילין ידכר מאן דעבד ההוא חובא ,הוא כך

בתחילה שצריך להוכיחו באופן הראוי

וכך ,בגין דאיהו ידע בגרמיה ,וישתבק

בשפה יפה ונעימה קדושה .והגם שלא

וכבר מצאנו בזוהר הקדוש

מההוא חובה .עכ"ד הזוהר.
ולפי זה יבואר דזהו נמי מה שאמר רבי
טרפון תמיהני אם יש בדור הזה
שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין

שומעים

דמ"ש

ישוב

הגר"ח

מואלזי'ן

להוכיחם

בנחת.

ורק

כשרואה שפורקים עול לגמרי ברגל גאוה,
גם לאחר התוכחות הרבות ,נכללים הם
בדברי הרמב"ם הנזכרים.

שיניך אמר לו טול קורה מבין עיניך ,ומ"ש

כה( ובדרך זו כתב לבאר בשו"ת להורות
נתן )ח"י או"ח סימן יז אות ה( את דברי

הזה שיודע להוכיח .דזה תלוי בזה ,דמאחר

החזו"א )יו"ד סימן ב אות כח( שכתב ,דאין

רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור
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שג

כיום דין מומרים לפטור מיבום ,כיון דצריך

מוכיח היה מקבל וטבעו הרע גרם לו וכו'.

להוכיחם קודם ,ואצלינו הוא קודם תוכחה

עכ"ד .והו"ד בחזו"א

שאין אנו יודעים להוכיח .עכ"ד החזו"א.

ובאבה"ע סימן קיח אות ו(,8

וביאר,

דאין

כונת

החזו"א

)יו"ד סימן ב אות כח,

וגם בדברים

למימרות

האלו תלו כמה וכמה אנשים בוקי סריקי

שהוזכרו בערכין ,דודאי קיימת מצות

שאין להוכיח את הרשעים ,ואף שיש

התוכחה גם אחרי הני מימרות שנאמרו רק

לקרבם ולאהבם ולא להעיר להם כלום.

לזירוז במצות התוכחה שיעשנה באופן

וכבר ביארנו לעיל בכמה אופנים פשר

המועיל ,אלא כונת החזו"א באומרו שאין

המימרא

שיכול

אנו יודעים להוכיח היינו שאין אנו יודעים

להוכיח .ע"ש ומשם בארה .ומלבד זאת

למחות נגד הכלל של מחללי הקודש,

יש לומר עוד כמ"ש בשו"ת להורות נתן

מכיון שאין מחאתינו ותוכחתינו מגיעה

לעיל,

שכבר

לאוזנם כדין תוכחה המבואר ברמב"ם

הוכיחום ,שאין תוכחתנו נשמעת אליהם,

)בהלכות דעות פ"ו ה"ז( ,דבתחילה צריך

אך אין זה פוטר את האדם מלהוכיחם

להוכיחו בינו לבין עצמו בנחת ובלשון

שוב ושוב עד שישיבם בתשובה .צא ולמד

רכה ,ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו

ממ"ש הגר"י איבשיץ זצ"ל ביערות דבש

להביאו לחיי העולם הבא .ע"ש .אבל

)ח"א דרוש יא עמוד רפה – רפו הוצאת אבן

פשיטא שיש לנו עליהם מצות תוכחה,

ישראל( ,דמה שאמרו תמה אני אם יש בדור

וחייבים אנו להוכיחם כדין תוכחה דהיינו

הזה מי שיכול להוכיח דהייינו שמכיר

שידבר לו בנחת ובלשון רכה ,ואם הוכיחו

ומבדיל בין דבר הנשמע לדבר שאינו

ולא קיבל תוכחתו הרי הוא מומר שדינו

נשמע )עיין מ"ש בזה לעיל אות יב( ,אך

כעכו"ם .עכ"ד .ודון מיניה ואוקי באתרין

דבדור

דאינם

הזה

נחשבים

אין

מי

כאנשים

בדורות האחרונים אין חילוקים אלו לפי

גם לדברי הגר"ח מואלז'ין הנזכרים לעיל.

שלא מקבלים שום תוכחה .אמנם כל זה

כו( ובכלל הדברים יש להוסיף מ"ש
בסוף ספר אהבת חסד בקונטרס

אם יוכיח פעם אחת שבודאי לא תהיה
תועלת ,אך אם יחזור ויוכיחם שוב ושוב

מרגניתא טבא )אות יז( משם רבי יונתן

בשקידה

בודאי

שדבריו

יעשו

פירות

להשתדל

תמידית ,ולכך אל תתמהו בני על חפצי

בטובת חבירו ולרדוף אחר השלום ולהזהר

תמיד להוכיח ,ובאמונה אני אומר לכם ,כי

מלאו דלא תשנא ,ואף ברשע גמור יש

בכל ימי ושנותי עלי ארץ לא נבחר ולא

)סימן יג(

היטיב ליבי שעה אחת אפס שעה זו שאני

לשנאותו כל זמן שלא הוכיחו ,ואין בדור

עומד להוכיח ולהשיב רבים מעון ,וגם

הזה מי שיודע להוכיח ,שמא אם היה לו

לכם שעה זו היא נבחרת מכל ימיכם עלי
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זצ"ל

מהעיר

לובטש

וז"ל,

איסור לדעת מהר"מ מלובלין

דש
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ארץ ,כי זה תכלית החיים וקיום גויתינו

החזו"א לעיל מיניה )יו"ד סימן א אות ו(,

לשמוע בקול מוכיח .עכ"ד .ואדרבא מי

דלאחר שהוכיחו לאותו תינוק שנשבה

שאוהב את הרשעים באמת ,זהו רק מי

והשתדלו עימו כפי השיעור שהוא ראוי

לשחת,

לשוב ,אם נשאר ברשעו הרי הוא מזיד

ושלא תהיה אחריתם עדי אובד ,וכמו

גמור ודינו כמומר .ושיעור ההשתדלות הוא

)ח"א דרוש י עמוד רסט

לפי התבוננות הדיינים .עכ"ד .ועל כרחינו

הוצאת אבן ישראל( ,דעיקר אהבת הנפש היא

לומר שאין בזה דין כללי לאהוב את כל

את חבירו

הרשעים או לשונאם ,ובכל מקרה יש לדון

שמוכיחם

ומזהירם

שכתב ביערות דבש
האהבה

לבל

הניצחית שמפריש

ירדו

מדבר עבירה ,ואם לא מפרישו ומוכיחו

לגופו .וכ"כ בשו"ת אדרת תפארת

היש לך שונא גדול מזה שרואה את חברו

סט( .ובודאי מי שמחטיא את הרבים במזיד

טובע בנהר ואינו מוחה? זו שנאת חינם

כגון אלו הפורשים מדרכי החיים הם בכלל

שהיתה בבית שני )יומא דף ט ע"ב( ,כי רבו

הרשעים שמצוה לשונאם ,וביחוד שעושים

העוברים ולא מיחו בידיהם .עכ"ד .חזינן

כן ללא תועלת ,ואדרבא מוציאים ממון כדי

מכל הני מילי ,שחיוב התוכחה לא פסק

להחטיא

ואין

לעולם ,אלא שלכל היותר אין להחשיבם

לנשמתם ,ואחריתם עדי אובד .וכ"כ בשו"ת

כאנשים ששמעו את התוכחה ומרדו בה.

ציץ אליעזר )חי"ז סימן לו אות ה( ליישב

כז( ואגב אורחא אבא אעיר'ה ,ממה שרצו
להוכיח מדברי האהבת חסד הנ"ל

דאלו

המחטיאים את הרבים מצוה לשונאם .ע"ש

דמצוה לאהוב את הרשעים וכמו שהב"ד

דבריו .וע"ע בשו"ת אז נדברו )ח"ט סימן נה(,

החזו"א ,יש להעיר מכמה מקומות שמצאנו

ובשו"ת יביע אומר

חובה לשנוא את הרשעים גם בדורינו,

ט( מסיק גם כן דגם כשההורים ממשיכים

וכמאמר דוד המלך ע"ה "הלוא משנאיך ה'

בחילול שבת ושאר עבירות צריכים הבנים

אשנא ובתקוממיך אתקוטט :תכלית שנאה

לנהוג בהם כבוד ,ושיתאהב שם שמים על

)תהילים קלט ,כא –

ידיהם ,אולי ישמעו וישובו .כי התורה

כב( .וזה יצא ראשונה דברי הח"ח גופא

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

שנאתים לאויבים היו לי"

בביאור הלכה )סימן א ד"ה ולא( שכתב,

הסתירה

אולם

כל

את

הרבים

בדברי

זה

ואוי

הח"ח

)ח"ד סימן

להם

הנ"ל,

)ח"ח חיו"ד סימן כא אות

שייך

כשההורים

אינם

על

מפריעים לבניהם שזכו להכיר את האמת

התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני

ולשוב לצור מחצבתם ,ומוקירים אותם על

העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה',

אומץ לבם ועוז רוחם.

מצוה לשנאתם ולהתקוטט עמהם ולהפר

שנשארים אדישים כלפיהם( .אבל אם הם

עצתם בכל מה שיוכל .עכ"ד .וכן כתב עוד

עויינים אותם על כך שחזרו בתשובה

בספרו אהבת ישראל )ריש פרק ד( שאיש

וצוררים להם בגלל שנאתם לדת ,הרי הם

הישראל שאינו מאמין בי"ג עיקרי הדת

בכלל המינים והאפיקורסים שבודאי אין

מצוה לשונאו .ע"כ .וכן מבואר בדברי

לכבדם ,ומנעם ה' מכבוד .ואם אפשר עדיף

דאותם

האפיקורסים

המתקוממים

)או לכל הפחות

אך טוב

לישראל

סימן כז

שה

שהבן יפרד לגמרי מהורים כאלה וידור

ולחד מ"ד הטעם שהיה תומך בתלמידי

בעיר אחרת .עכ"ד .ודון מיניה.

חכמים ,ומשמע דאפילו מניעת ריוח דת"ח

כח( וכמה
המונעים את התוכחה מכלל העם,
הפליגו

והרחיקו

שהביאו ראיה מתשובת מהר"י וויל

אותם
)סימן

קנז( שכתב ,דכיון שרבו פריצי עמינו
המלעיגין ומלעיבין בתורה ובלומדיה ואינם
שומעים למוכיחים ,אם היינו מוחים בידם
איכא למיחש לסכנה ,שהיו עומדים עלינו
על גופינו ועל מאודנו .והא דאמר מי שיש
בידו למחות ואינו מוחה וכו' היינו היכא
דליכא סכנה .ופסק דבריו הרמ"א בהג"ה
)יו"ד סימן קנז סעיף א וסימן שלד סעיף מח ,וחו"מ

כ"ש על גרם היזק ממונם רשאי למנוע
מלנדותו .עכ"ד .ומ"מ אין ראיה שאין
למחות

במעשיו

בו

ממצוה

ולהמנע

דאוריתא דהוכח תוכיח ,ופשוט[ .וע"ע
בספר חשוקי חמד עמ"ס סוכה )דף ב ע"ב(.
ומ"מ בסתמא כל שלא הוחזק חשש סכנה
אין

להתלות

בזה

שלא

להוכיח

את

החוטאים ולבטל מצות תוכחה .צא ולמד
ממה שזכר הרב פתחי תשובה

)יו"ד סימן

שלד ס"ק יט( עניין זה ,וצדיק עתק דברי הרב
בכור שור בחדושיו למסכת סוטה

)דף מז

סימן יב סעיף א( .ועל דברים אלו סומכים

ע"ב( ,שכתב דמזה דשו רבים וכהתירא דמי

סמיכה בכל כוחם לסלק מעליהם חיוב

להם לחנוף לאשר לו שם ויד קצת אצל

התוכחה .ולו חכמו ישכילו יבינו לאחריתם,

שום שררה ,או שאר תקיפות ,אף על גב

מה יענו ביום דין שישאלם הבורא איך

דלא ברי היזיקא ,על כן תפוג תורה ,ובאמת

חששתם מחשש כל דהו שאין בו שום

טעות גמור הוא ,דדברי מהרי"ו לא נאמרו

חשש אמיתי ,ובחשש סכנה כבר כתב

כי אם בברי היזיקא ,ואי לא תימא הכי

בספר החינוך )מצוה רלט( שכשהוא איש

בטלת "לא תגורו" מעיקרא ,דודאי לא

אלם ורשע ביותר ומתירא ממנו שלא

נאמר "לא תגורו" )דברים א ,יז( כי אם

יעמוד עליו ויהרגנו ,שאינו חייב במצוה זו

בדאיכא מקום לירא .והאריך בזה .עכ"ד.

באיש כזה .וכתב במנחת חינוך )ס"ק ג(,

והגם ששם זכר ממצות לא תגורו הנאמרת

דהוא פשוט ,דאין לך דבר העומד בפני

על בית דין

פיקוח נפש .הא קמן ,שרק דבר שהוא

ו ע"ב( ,דון מיניה לכל חיוב התוכחה שלא

בגדר סכנה שכזו יש להימנע .ואפילו

נאמרו דברי מהרי"ו אלא בברי היזקא.

בחשש של הפסד ממון כשימסרם למלכות,

וע"ע בשו"ת דברי יציב

גם כן יש על מה לסמוך ,כמפורש בסמ"ע

סימן קיב אות ה( .ובשו"ת להורות נתן

)חו"מ סימן יב ס"ק ה( ,ומבואר בארוכה

סימן סח אות יח( .ועינינו הרואות שעל כבוד

בשו"ת זכרון יהודה גרינוולד מסאטמר

עצמם

ומוחים

)חלק ב מהדו"ת סימן פח( ,ע"ש] .והבט ושא

באותם האנשים אם פגעו בכבודם ,ובעניני

)סימן קמא(

כבוד שמים ארי נעשה שועל ,ולא תהיה

להביא ראיה מפסחים )דף נג ע"א( שאמרו

כהנת כפונדקית .וע"ע בשו"ת חות יאיר

אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי,

)סימן קמא( מ"ש תוכחה מגולה לרב שחשש

עינך למ"ש בשו"ת חות יאיר

לא

)עיין סוטה דף מז ע"ב ,וסנהדרין דף

חוששים,

)ליקוטים והשמטות

ופעמים

)ח"ה

שו

אך טוב

סימן כז

לישראל

מלמחות בעובר עבירה .ע"ש .וביחוד

המורם מכל האמור :חיוב מצות התוכחה
לא בטל ולא יתבטל לעולם ,וזאת

משאר אינשי ,וכמו שהאריך בזה השד"ח

התורה לא תהא מוחלפת .ומיהו על

)כרך ה באספ"ד מערכת ה' אות ב ,עמוד (317

המוכיח את חבירו ללמוד כיצד מוכיחים

)אבה"ע סימן

כדי שתהא תועלת בתוכחתו ,ובדרכים

מז( ,דמי שיושב על כסא הרבנות אין לו

המבוארים בתשובה בס"ד .ואמנם אותם

לחוש אלא על כבוד השם ,ויוכיח גם למי

הכופרים

שלא

שחושש שישנאהו וינקם ממנו ]וע"ע

מקבלים תוכחות ,אין חיוב להוכיחם,

במ"ש בתשובה באו"ח סימן נז[ .וכיוצא

וברוב הפעמים עדיף שלא להוכיחם ,שזו

בזה כתב בשו"ת מנחת אלעזר מונקאטש

דרכם כסל למו לעשות ליצנות ובזיון מדבר

)ח"ג סימן עו( ,דמה שיש מהנדזים להרהר

ה' ,והחכם עיניו בראשו שלא ליתן חרב

)שם(

ביד שונאינו לנגח את שומרי התורה

שנהגו להקל מלמחות בעוברי עבירה,

והמצות .וכדברים האלה סיכם מכל דברי

פשוט דזהו טענת הבל ,דזהו רק היינו אם

הפוסקים בשו"ת מים חיים משאש

שחובת התוכחה מוטלת על הרב טפי

ע"ש .וכ"כ בשו"ת כתב סופר

אחרי רב העיר על פי מ"ש הרמ"א

הרשעים

המפורסמים

)ח"א

הרב מתיירא מפני מסירות וכיוצא ,אבל אם

חאו"ח סימן קנה( .ע"ש.

עמד במסירות נפש ועשה ונידה בודאי

עוד יש
שיזיקוהו לו או לממונו ,לא מחוייב

שאין לסמוך על תשובת מהר"י וויל הנ"ל

להוכיח .ומ"מ לרב הקהילה אין לחשוש

כדי לבטל מצות תוכחה ,שבודאי אין זו

לזה ,ויש לו להוכיח גם בכהאי גוונא ותבא

)סוף

עליו ברכה ,ובלבד שאין בזה חשש סכנת

תבא עליו ברכה .ע"כ .אתה הראת לדעת

כונת דברי קדשו .וע"ע במ"ש לעיל

אות יג( דברי החות יאיר .ומשם באר'ה.

לדעת,

דכשיש

חשש

אמיתי

נפשות .וצי"מ וימ"ן אמן .והנלע"ד כתבתי.

אך טוב

לישראל

סימן כח

ה' תמוז תשפ"א

שז

סימן כח
בעניין ליבון העוונות כשלג

טהרת דוד מצרעתו  /השלג כינוי לגיהנם  /אפילו ריבו עונות כשלג ילבינו  /לא היה
אצל דוד המלך ריבוי עונות חלילה  /רק בעל תשובה זוכה לשער החמישים  /סוגי
התשובה בעם ישראל  /דוד המלך נשמת משיח  /זדונות שנהפכים לזכויות  /ביאור
ע"ד הסוד
לכבוד ידידי היקר הרה"ג מעוז ומגדול
רבי שלמה בר כוכבא נר"ו.

מראות נגעים שנים שהן ארבעה ,בהרת

קיבלתי שאלתו באגדה על מאמר הכתוב

עזה כשלג .ע"כ .ו'אלבין' הכוונה בזה

"אם יהיו עוונתיכם כשנים כשלג ילבינו"

אתנקה מהשלג שהיא הצרעת.

)ישעיה א ,יח( .ולעומת זו דוד המלך מתפלל

עוד יבואר
"ומשלג אלבין" ,שהשלג הוא כינוי

ט( .משמע יותר לבן מן השלג .ויש להבין,

לגיהנם ,כמו שדרשו במדרש תנחומא

היאך יתכן יותר לבן משלג .ועוד ,למה

פרשת בראשית סימן לג( "לא תירא לביתה

שינו בלשונם ,שזכר כאן כמו שלג ,וכאן

משלג" )משלי לא ,כא(  -זהו גיהנם .ואמר

יותר מהשלג ,והגם שברוך ה' אין אני בעל

דוד המלך ,שלאחר שיכבסו הקב"ה מעונו

מלאכה אחת ,ובמיוחד ששאלה זו אינה

ילבין מהשלג ,הכוונה שיהיה נקי מהשלג,

להלכה ולמעשה ,ומ"מ אגב חביבותיה

שלא יראה פני גיהנם.

ואומר" :תכבסני ומשלג אלבין"

)תהילים נא,

דמר גבן ,שמגיה את התשובות שכתבתי
בחסדי ה' יתברך ,באתי להכיר טובה בזה,
והיה הקצר אמיץ.

וכן שנינו במשנה דמסכת נגעים פ"א מ"א,

ע"ד

הדרש

במה

שאמר
)בובר

ומקום יש בראש לבאר עוד ע"פ מ"ש
חז"ל בירושלמי שבת )פרק ט הלכה
ג( ,תני רבי אליעזר אומר ,אם יהיו

ראשית ,הנה אמרו בגמרא בסנהדרין
קז ע"א( ,אמר רב יהודה אמר רב,

לארץ ,כשלג ילבינו .ע"כ .ולפי זה אם

ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו

היה אומר דוד המלך וכשלג אלבין ולא

שכינה ופירשו ממנו סנהדרין .נצטרע,

כמו שאמר "ומשלג אלבין" ,היה משמע

דכתיב תחטאני באזוב ואטהר תכבסני

שהיו בו ריבוי עונות עד מאד ,שהרי על

ומשלג אלבין .ופרש"י ,תחטאני באזוב,

ריבוי עונות כשנים שבין השמים לארץ

מכלל שהיה צריך טהרת אזוב כמצורע.

אמר הכתוב "כשלג ילבינו" .ובאמת כל

עכ"ד .ובדרך זו יש לפרש מה שאמר

האומר דוד חטא אינו אלא טועה

"ומשלג אלבין" ,דכונתו שיטהר מצרעתו,

נו ע"א( ,ואמרו ז"ל ביומא )דף כב ע"ב( דוד

שיש צרעת הנראית כשלג ,כמו שנאמר על

בשתיים ולא עלתה לו .ולכן שינה ואמר

משה )שמות ד ,ו( ,ועל מרים )במדבר יב ,י(.

"ומשלג אלבין" ,להורות שכל חטאיו

)דף

חטאיכם כשנים וגו' ,כשנים שבין שמים

)שבת דף

אך טוב

שח

בדקות

ועניניו

הם

הנשמה

להלבינה

סימן כח

שבדקות

יותר

לישראל

ובטהרת
]והיינו

משלג

זוכה להגיד לשער החמישים[ .ושנה דבריו
אלו בפרי צדיק

)פרשת וילך ושבת תשובה אות

שהורה בזה שגם כעת נשמתו בבחינת

ו ד"ה וגם ברכה( ,ע"ש .ולפי זה מה שאמר

שלג ויפה כלבנה וברה כחמה ,אלא

הכתוב "כשלג ילבינו" אין הכונה שיהפכו

שרוצה לטהרה ולצחצחה יותר[.

לזכויות ,אלא רק שימחו מן העולם ויתבטל

ובדרך זו יש לבאר ביאורים נוספים,
דבירושלמי הנזכר דרשו עוד ,ר'
יהושע אומר ,אם יהיו חטאיכם כשנים,

מידת הדין .ותו לא.
ומהשתא יש
שעונותינו ילבינו יותר משלג
לעיין

למה

לא

אמר

כשני אבות ,כשלג ילבינו .אמר רבי יודן בר

כדוד המלך בשעתו? ועלה במחשבה לפני

פזי ,אם יהיו חטאיכם כשנים ,כשלג ילבינו,

לבאר בזה ,דהנה מה שאמר הכתוב "כשלג

במקדש ראשון )עיין פני משה( .ורבנן אמרי

ילבינו" דרשו חז"ל בשבת )דף פט עמוד ב(,

)עיין קרבן

אמר רבי יצחק ,אמר להם הקדוש ברוך

יודן

הוא לישראל ,אם יהיו חטאיכם כשנים

ענתדרייא ,בשעה שעונות קלין ,כשלג

הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית

ילבינו .ע"כ .הרי שדרשו את כל זה על

ועד עכשיו  -כשלג ילבינו .ע"כ .והיינו

ריבוי עוונות של כלל ישראל מה שלא היה

שתהיה מחילת עונות כוללת את כלל העם.

שייך אצל דוד המלך ע"ה.

ובכלל העם הרי יש העושים תשובה

אם יהיו חטאיו של אדם כפי שניו
העדה(,

כשלג

ילבינו.

אמר

רבי

והנה במה שהקשה איך יתכן יותר לבן
משלג .ראיתי להגאון רבי צדוק
הכהן מלובלין בפרי צדיק

)פרשת ויחי אות ד

ד"ה אכן הכל( שעמד ע"ז וכתב ,שדוד המלך
ע"ה אמר ומשלג אלבין שיתלבנו יותר
משלג ,והיינו שיהפכו העוונות לזכויות,
וזה על ידי ההתגלות מצד ה' יתברך .וזהו
שער החמישים שזוכה לו רק הבעל
תשובה .עכ"ד] .ולפי דבריו ניחא מה
שמטו ואמרו משמיה דרבנו האריז"ל שרבי
עקיבא זכה לשער החמישים מה שלא זכה
משה רבנו ,הובא בחומת אנך

מיראה ,ויש מאהבה ,יש שעושים רק חלק
ממצות התשובה ,ויש המסתפקים באנחה
בעלמא ,ויש אשר עד זיבולא בתרייתא לא
שבים בתשובה ,ורק ממש כשיגיעו לשערי
מות שחיטתם זו כפרתם ,בר מינן .וכיון
שיש חילוקי תשובה רבים ולא כולם
ראויים שיתהפכו עונותיהם לזכויות ,לכן
הסתפק ואמר "כשלג ילבינו" ,אך אצל דוד
המלך ע"ה בודאי שאהב את ה' וכל
תשובתו מאהבה ונהפכו עונותיו לזכויות.
ובאמת ראיתי שבפרי צדיק

)פרשת וילך

)פרשת ויקרא

ושבת תשובה ד"ה תחטאני( ,שאל

אות ב( ,לפי שמשה רבנו היה קדוש מרחם,

ממש כשאלת כת"ר וכתב לבאר בענין אחר

ורבי עקיבא בעל תשובה כידוע ,ולכל

וזת"ד ,במקום אחר נאמר" :אם יהיו

הפחות ביחסו לתלמידי חכמים עיין פסחים

חטאיכם כשנים כשלג ילבינו"

)דף מט ע"ב( ,ועיין בשער הגלגולים

)ישעיה א ,יח(

)הקדמה

היינו שעוונות יהיו נעשים כזכויות .וכאן

לח דף קכז ע"א ד"ה גם א"ל( ,ורק בעל תשובה

אמר "ומשלג אלבין"  -זה הוא לברר עוד

אך טוב
יותר

כמו

שנאמר
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"והנה

מאד"

טוב

לישראל

ועוד( ,ואין הדין נמתק אלא בשורשו

שט
)עץ

)בראשית א ,לא( והוא בחינת משיח שהוא

חיים שער ג פרק יא( ,ולכן היה דוד המלך

חיי עולם הבא כמו שנאמר "חיים שאל

יכול להמתיק את בחינת הדין יותר משאר

ממך וגו'" )תהלים כא ,ה( .ובאמת היה ראוי

כלל ישראל ,ואם על כלל ישראל נאמר

דוד המלך ע"ה לזה כמו שאמרו ז"ל

)ראש

שעונותיהם וכוחות הדין שעליהם "כשלג

השנה דף כה ע"א( שלח לי סימנא דוד מלך

ילבינו"  -והיינו שנמתקים ג' פעמים אלף

ישראל חי וקיים ,ומשיח יהיה גם כן דוד

שהם ג' שמות הדין העולים של"ג ,אצל

בעצמו .עכ"ד .הרי שתפילת דוד המלך

דוד הוא יותר ,ולכן אמר "ומשלג אלבין"

התכוין

– שהיתר יותר משל"ג הוא של"ד כמספר

שיהיה

בבחינת

משיח,

ולזה

"ומשלג אלבין" .ולפי זה גם מה שאמר
הכתוב

"כשלג

ילבינו"

היינו

שיהפכו

חושך

)עיין פנים יפות בראשית פרק א פסוק א

ד"ה במדרש( ,ומתוך עומק הדין ,היינו

הזדונות לזכויות.

משל"ג שהם ג' אלפים ,הלבין ומתק

ובדרך הסוד אמרתי לבאר ע"פ מ"ש
בליקוטי מהרי"ל )בראשית פרשת

לכוחות הדין והחושך.

וישלח( שג' אלפין הן מורים על דין ,היינו

עד כאן עלתה ידי יד כהה בזה .וחפץ אני
להאריך ולקצר אני צריך ,ומה שהלב

אהי"ה אלהי"ם אדנ"י ,רק השם הוי"ה ב"ה

חושק הפנאי עושק .ויהי רצון שנזכה לב'

הוא ממתיק אותם ברחמים .והנה ג' פעמים

הכתובים הללו הבאים כאחד בביאת גואל

אלף גימטריא של"ג .וזה "לא תירא לביתה

צדק בב"א.

משלג" ,היינו מהדינים הנ"ל .כי כל ביתה
לבוש שנים ,היינו הוי"ה אהיה ,הוי"ה
אלקים ,הוי"ה אדני .עכ"ד .וידוע שדוד
היה כנגד ספירת מלכות ,שהיא בדין,
שעליה נאמר "דינא דמלכותא דינא"

)זוהר

פרשת ויחי דף רכו ע"ב ,ובמתומ"ד עמוד תקז

וכאן עמד הקנה במקומו ולא נותר אלא
לברכה לכת"ר שיזכה להגדיל תורה
ולהאדירה.
בברכת התורה ידידו עוז הצב"י אפרים
כחלון ס"ט.

אך טוב
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כה אדר תשפ"א

סימן כט
זמן עונשי הגיהנום

פושעי ישראל בגופן  /הנידונים י"ב חודש  /דין המומרים בגיהנם  /המלבין פני חברו
כמה זמן עונשו בגיהנם?  /עונש תלמידי בלעם בגיהנם  /עונש בלועי קרח  /עונש
אלישע אחר  /עונשי כרת  /שלשה דינים על האדם  /כפרה למת אחרי י"ב חודש
 /צער הגלגול  /מעשה הרוח ומהרח"ו  /צוואת רבי אהרן מקרלין  /טעם לאמירת
'הריני כפרת משכבו' רק י"ב חודש  /עד מתי אומרים האבלים קדיש  /בהנ"ל אם
היה האב רשע מפורסם  /אמירת קדיש אחר י"ב חודש

שאלה

נשאלתי אם יש רשעים שנידונים בגיהנם או בשאר עונשים יותר מי"ב חודש?

תשובה

א( הנה מקור מקומו טהור בדברי חז"ל
בעדויות )פרק ב משנה י( ,משפט רשעים
בגיהנם שנים עשר חדש .ובתוספות יום
טוב על אתר מחלק בין סוגי הרשעים ,דיש
רשעים הנידונים ביותר וכמו שיתבאר.
ובגמרא בראש השנה
מבואר יותר,

כלין .ע"כ .הרי לנו שיש רשעים שלא
יוצאים מהגיהנום לעולם.
וכן פסק הרמב"ם
ו( ,ואלו הן שאין להן חלק לעולם
)הלכות תשובה פרק ג הלכה

הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל

)דף יז עמוד א(

רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים,

ישראל

המינים והאפיקורוסין והכופרים בתורה

בגופן ופושעי אומות העולם בגופן ,יורדין

והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל,

לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש,

המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי

לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן

צבור ,והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא

נשרפת ,ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי

כיהויקים ,והמוסרים ומטילי אימה על

והמסורות

הצבור שלא לשם שמים ושופכי דמים,

והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה

ובעלי לשון הרע והמושך ערלתו .עכ"ד.

ושכפרו בתחיית המתים ,ושפירשו מדרכי

וכבר העיר מהר"י קאפח בפירושו על

צבור ,ושנתנו חתתם בארץ חיים ,ושחטאו

הרמב"ם )שם הערה כב( שנידונים לעולם,

והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט

ויש להם סבל ויסורים לעולם ולעולמי

וחביריו ,יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי

עולמים.

יסודי

דורות ,שנאמר ,ויצאו וראו בפגרי האנשים

התורה )פרק ה סוף הלכה ד( .וכ"כ הרב באר

הפשעים בי וגו', ,גיהנם כלה והן אינן

שבע בסנהדרין )דף קיא ע"א( דמומר להכעיס

צדיקים.

אבל

פושעי

המינין

וע"ע

ברמב"ם

הלכות

אך טוב

לישראל

סימן כט

שיא

אין לו חלק לעולם הבא אלא נידון בגיהנם

עשר חדש .והני מילי כשהרהרו לעשות

לדורי דורות לעולם ולעולמי עולמים .ע"כ.

תשובה ומתו ,אבל אם לא הרהרו לעשות

וכיוצא בזה
ג'יקטיליא בכללי המצוות )ערך
כתב

הגאון

רבי

יוסף

תשובה ולא עשו תשובה ,עליהם הפסוק
אמר "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים
בי וגו'" )ישעיה סו ,כד( .ע"כ.

כרת( ,שאותם שנאמר בהם "הכרת תכרת
הנפש ההיא"  -שהוא הענין במגדף ועובד

וכ"כ רבי יוסף אלבו בספר העיקרים
)מאמר ד פרק כח( ,שהאנשים

שאין דינן כדין שאר חייבי כריתות שיש

הנמלטים מכפירת אחד מהעקרים הכוללים

להם לאחר י"ב חדש תקוה והם זוכין

נידונים בעונש ניצחי אם לא שיעשו

לעה"ב ,אבל הם נכרתים גם מחיי העה"ב

תשובה .ע"ש] .ועיין במ"ש בספר העיקרים

ע"ז ,הרי כפל אותה הכרת להחמיר בהם

ואין

להם

חזרת

תיקון

עולמית

אלא

עומדות נפשותן בכרת ובאבדן לסבול
עונשי גיהנם לדורי דורות ,אבל אינן
אפסות וכלות כי אם קיימות לקבל כל
העונשין גם בזמן שזוכין שאר מקיימי
תורה לחיי עוה"ב .עכ"ד.
עוד מצאתי בס"ד מבואר בזוהר חדש
ב מגילת רות דף לג ע"ב( ,המדור
)כרך

החמישי נקרא שאול ,ושם נידונים המינים

מאמר ד פרק לח[.
גם בתוספות בבא מציעא
חוץ( בתירוצם הראשון כתבו ,שהמלבין
)דף נח ע"ב ד"ה

פני חברו ברבים נידון לעולם בגיהנם.
ובשו"ת הריב"ש )סימן קטו( הביא בשם
אגדה ,שראה חכם לנשמת רשע
שאמר לו ,כה משפטי כל הימים לבא באש
של גיהנם להיות נידון בה .ע"ש.

]והמוסרים[ והאפיקורסים והכופרים בתורה

והרמב"ן בתחילת
העניין והילך לשונו הזהב :כל

"כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה"

אדם נדון שם כפי מעשיו בשלשה דינין

)איוב ז ,ט( .ועל שאר החוטאים כתיב "ה'

שמנו עליו ,דין הקל שבהן אין לו קצבה,

)שמואל א,

אלא כל אחד נדון כפי מעשיו ומצפצף

ב ,ו( .עוד מובא בזוהר )שם( ,במדור

ועולה,

דורות,

השביעי נקרא ארץ תחתית ,היורד לשם

והבינוני דינו שנים עשר חדש ,לאחר י"ב

שוב אינו עולה ,ועליהם נאמר "ועסותם

חדש בזמן הזה גיהנם פולטתן ונמסרות

רשעים וגו'" )מלאכי ג ,כא( ,וכל אלו

לדומה ואין להם מנוחה .ע"כ .וכ"כ ספר

המדורות אש אוכלה דולקת לילה ויום

אהל מועד )שער ראשית חכמה הארוך דרך י(.

לנפשותם של רשעים .יש מי שנקרא רשע

וכ"כ בספר מעשי ה' לרבי אליעזר אשכנזי,

ונידון בגיהנם י"ב חדש .רשע גמור שאין

נכדו של מהר"י קולון

לו הרהור תשובה אין לו תקנה ונידון

פרשת בראשית ד"ה והנה הענין( ,שיש רשעים

לעולם בגיהנם .רבנן אמרי ,רשע נידון

דיורדים לגיהנם ונדונים כן לעולם אם

בגיהנם ששה חדשים .רשע גמור שנים

נתחייבו בעונש נצחי .ע"כ.

והכופרים בתחיית המתים .על אלה נאמר

ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"

שער

והחמור

שבהן

הגמול

לדורי

סיכם

)מעשי בראשית פרק ב

שיב

אך טוב
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וכדברים האלה ראיתי לרבי יעקב יוסף
הכהן ,גדול תלמידי הבעש"ט

כו' ר"ל גם אם לא יהיה מיתתי לעולם הבא

)פן

מיתת עולם כרשעים גמורים ,מ"מ אני

ט ד"ה אמנם להבין( ,שכתב לבאר מ"ש חז"ל

מתיירא שמא יוליכו אותי לגיהנם להיות

באבות )פרק ה משנה יט( דכל מי שיש לו עין

נידון י"ב חדש .ע"כ.

רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של

ומלבד זאת יש לזכור דברי האברבנאל
)במדבר פרק טו פסוק א( שכתב ,ועם

זצ"ל ,בספר צפנת פענח פרשת שמות

בלעם הרשע ,ויורשין גיהנם ויורדין לבאר
שחת .וביאר ,דמ"ש לשון 'ירושה' לפי
שיורשין גיהנם לעולם ,כי ירושה אין לה

יוחנן ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים

היות

שאמרו

רז"ל

שעונש

הרשעים

בגיהנם י"ב חדש ,לא אמרו זה בענין

הפסק כמ"ש בב"ב )דף קכט ע"ב(.

הכריתות ,כי בהם ענשם לנפש זמן יותר

והרב פנים יפות
כתב ,שיש מיורדי הגיהנם שלעולם

ארוך מזה .עכ"ד.

)דברים פרק לב פסוק ז(

לא יבואו למנוחת עוה"ב ,וז"ש "משנאי ה'

ועוד עליך לדעת שיש דין נוסף לעתיד
לבא ביום הגדול והנורא ,וכמ"ש

יכחשו לו" )תהלים פא ,טז( ,שאפילו על

בשו"ת רבי אליהו מזרחי )הרא"ם סימן יא(,

פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה,

שלדעת הרמב"ן ז"ל שלשה דינין הן,

עיין עירובין )דף יט ע"א( ,וזהו שאמר

האחד בראש השנה של כל שנה ושנה לדון

הפסוק "ויהי עתם לעולם" )תהילים פא ,טז(,

בו כל ענייני העולם הזה באותה שנה.

שיהיה עת צרתם לעולם ,וע"ז אמר על

השני בשעת המיתה לדון בו עניני הנפשות

הצדיקים "ויאכלהו מחלב חטה ומצור דבש

לאחר

הנשמות.

אשביעך" )שם( ,דהיינו שיתן חלק רשעים

השלישי ביום התחייה לענין העולם הבא,

בג"ע .ע"כ.

לדון בו מי הוא הראוי לחיות וליהנות מזיו

והמעיין בתלמוד
וכמה רשעים

יראה שמצאנו
שנידונו

כמה
מאות

בשנים בגיהנום ,וכמ"ש בגמרא בב"ב

)דף

עד ע"א( בבלועי קרח ,שעד דור האמוראים,

המיתה

שהוא

עולם

השכינה בחייו שהוא הנקרא עולם הבא,
ומי הוא שאינו ראוי לחיות וליהנות מזיו
השכינה ,אלא שישאר בגיהנם לעולם
ולעולמי עולמים.

שהם כאלף ושש מאות שנה ויותר מעת

ב( ודע ,שאפילו על סתם אנשים מצאנו
שגם לאחר י"ב חודש צריכים כפרה,

בגיהנם כבשר בקלחת .ע"ש .וכן אמרו

ממה שאמרו בספרי )סוף פרשת שופטים(,

בגמרא בחגיגה )דף טו ע"ב( על אלישע אחר

כשמתודים על עגלה ערופה אומרים "כפר

שנשרף באש הגיהנום מפטירת תלמידו רבי

לעמך ישראל אשר פדית" )דברים כא ,ח(,

מאיר עד זמן פטירת האמורא רבי יוחנן.

ופירשו חז"ל עמך ישראל ,אלו החיים.

וכן מבואר בדברי המהרש"א בחידושי

אשר פדית ,אלו המתים ,מלמד שהמתים

אגדות ברכות )דף כח עמוד ב( שרשעים

צריכים כפרה .עוד אמרו שם "אשר פדית

גמורים נידונים לעולם ,שפירש שמ"ש רבי

ה' " ,מלמד שכפרה זו מכפרת על יוצאי

היות עם ישראל במדבר ,היו נשרפים

אך טוב

לישראל

סימן כט

שיג

מצרים .הרי שאפילו שעברו כמה דורות

גדולים ונוראים .וכן כתב מהרח"ו בשער

מיציאת מצרים ,מ"מ כשמתודים בנוסח זה

הגלגולים )הקדמה כב( וז"ל ,ויש רשעים

שענינו כפרה מוסיפים גם כפרה על העם

שכתוב בהם "ואת נפש אויבך יקלענה

היוצא ממצרים .ומעין זה אמרו במגילה

בתוך כף הקלע" )שמואל א ,כה ,כט( ,ואינם

)דף כה ע"ב( ,מעשה העגל הראשון נקרא

זוכים להכנס לגיהנם אחר פטירתם למרק

ומתרגם ,דניחא להו דלהוי ליה כפרה

עוונם ,אמנם נפשם הולכת מדחי אל דחי

)סימן

בגלגולים משונים עד ימרק עונשו קצת

לישראל .וכן העיר בספר יושר הורי
יא עמוד רלט(.
וכדברים האלה

כתב

בספר

ויוכל להכנס אח"כ בגיהנם י"ב חודש
חסידים

)מרגליות סימן רמא( ,ועל שכבר
מתו וכבר עברו י"ב חודש צריך להתפלל
עליהם בכל חודש וחודש ,כי מהפכים אש

ולהתכפר לגמרי .ולאלו אין זמן קצוב ,כי
לפעמים ילכו בגלגולים ההם עשרים שנים
או מאה או אלף ,והכל תלוי כפי ערך
העוונות שעשה בתחילה בעוה"ז.

של גיהנם .שנאמר "והיה מידי חודש

צא ולמד ממה שכתב בספר דורש טוב
להגאון הקדוש רבי יעקב אבוחצירא

)שם

)דרוש ג לנפטרים עמוד קכד( ,דהיצר הרע

פסוק כד( ,הרי בכל חודש וחודש מהפכים

מטעה את האדם ,עשה מה שלבך חפץ

בו .ולפני יום טוב ושבת ואחריו ,אותן

בעולם הזה ,ובעולם הבא לא יענישו

שלא שמרו שבת ויום טוב כהוגן .עכ"ד.

אותך יותר מי"ב חודש ,ואח"כ תעלה לגן

)סוף

עדן .ואין בדברי השטן ממש ,כי דין

סימן מו( ,מעשה באדם אחד שנראה בחלום

הגיהנום

דין

שנים רבות לאחר שמת ,ואמר שבכל יום

הגלגול שיחזור האדם להתגלגל ,וצער

דנים אותו על שלא דקדק לברך בהמ"ז

גדול יש בגלגול .עכ"ד.

בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר"
)ישעיה סו ,כג( ,וכתיב "ואשם לא תכבה"

וכן כתב לעיל מיניה בספר חסידים

וברכת הנהנין בכוונת הלב .א"ל והרי
משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש ולא יותר,
א"ל שאין דנין אותו בפורעניות חזקים כמו
בי"ב חדש הראשונים .ע"כ .והו"ד ג"כ
בספר קב הישר )פרק יח עמוד פד( ,ועיין
בשו"ת יביע אומר

)חלק ה יורה דעה סימן לב

אות ב(.

הוא

אחרון,

וקודם

לו

גם הרב חיד"א בספרו חומת אנך
פרק ז( הביא מעשה הרוח שדיבר
)תהלים

למהרח"ו ז"ל שהיה כ"ה שנים ביסורין
קשים מאד ,כי מ"ש משפט רשעים בגיהנם
י"ב חדש הוא כשילכו לגיהנם ,אבל קודם
גהינם הם יסורין יותר קשים .ואחר כמה
שנים הולכים לגהינם ,ושם הם י"ב חדש.

ג( והמתעקש לומר שדברי חז"ל בזה
כפשוטם ,שעונשי הגיהנום הם י"ב

אות יב( ובסוף "יפול בשחת יפעל"

חודשים ותו לא ,אען ואומר מה שמצאתי

ז ,טז( ,דהגהינם הוא בסוף כמה יסורין

בספרי רבותינו לקדושים אשר בארץ המה,

קשים .ע"כ .והיינו שלא ישר נכנסים

שקודם שיכנס לגיהנום נענש בעונשים

לגיהנום ,אלא קודם לכן יש עונשים רבים

וזה מה שאמר המדרש

)תהלים בובר מזמור ז
)תהילים

שיד

אך טוב

לישראל

סימן כט

לרשעים .וכן מבואר בשער רוח הקודש

לדבריו מדברי הזוה"ק

)עמוד פח ירושלים תשמ"ח( שכתב מהרח"ו

עמוד א( ומאן דאצטריך למהוי עלייהו ניחא

יחוד אחד שלימדו רבנו האריז"ל כדי

וכו' .ע"ש.

להוציא רוח רעה רח"ל ,שיש לפעמים נפש

ד( והנה בטעם שאומר על אביו הריני
כפרת משכבו רק בתוך י"ב חודש ,כתב

איזה אדם רשע ,שנפשו אינה יכולה
להיכנס בגיהנם עדיין מרוב עונותיו ,והולך

)פרשת תרומה דף קנא

רש"י בקידושין )דף לא עמוד ב( ,מכאן

נע ונד וכו' .ע"ש.

ואילך ,כבר קבל מה שקבל ,שאין משפט

והמעיין בספר הקדוש רוחות מספרות,
עיניו לנוכח יביטו הרבה מעשים

רשעי ישראל בגיהנם אלא י"ב חדש .ע"כ.
ויש לעיין על דבריו ממה שאמר ריש לקיש

שהיו עם הגאון הקדוש רבי יהודה פתייה

בסוכה )דף כ ע"א( הריני כפרת רבי חייא

זצ"ל שהגיעו אליו רוחות אשר סבלו הרבה

ובניו .ופירש רש"י ,הריני כפרת ,יסורין

שנים ,וחלקם גם מאות שנים בעונשים

הבאין עלי לכפרתו של ר' חייא ובניו יהיו,

שונים ומשונים ,ולא הגיעו לתיקונם .ושם

ולשון כבוד הוא זה ,כשהוא מזכיר אביו

מזכיר את שמם ותוארם וכל שאר עניינם
בפרטות .ע"ש
וכן מבואר
שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות
ממ"ש

הגר"מ

שטרנבוך

)כרך ד סימן כ( ,שבספר בית אהרן מקארלין
הובא נוסח צוואת רבי אהרן הגדול זצ"ל,
וז"ל בסוף הצוואה :ובשנה השנייה לעשות
כל ע"ש ובכל ער"ח כסדר הנ"ל ,הלימוד
קדיש והצדקה ,והגם שמשפט רשעים
בגיהנם י"ב חדש ,איני יודע אם יהיה לי
זכות לבוא לגיהנם בשנה ראשונה .ע"ש.
ודברי הגה"ק הנ"ל מלהיבים ומבהילים,
ומה נענה אנן אבתריה .עכ"ד.
ובספר עבודת הלוים אור הגנוז
הביא ,שבספר כלי פז

או רבו לאחר מיתתו צריך לומר כן .ע"כ.
והלא היה זה זמן זמנים טובא אחרי מיתת
רבי חייא ויותר מי"ב חודש .וכן העיר
בספר פחד יצחק )ערך הריני כפרת( ,ובספר
פרשת מרדכי פוגלמן בסוכה )שם( .ועיין
בהגהות יעב"ץ בסוכה )שם( ובילקוט יוסף
)הלכות אבלות סימן לט הערה ד(.
והנראה לבאר בזה בס"ד ,דכונת רש"י
בקידושין דרק מהחשש שיאמרו
על אביו שהוא רשע ופוגע בכבוד אביו לא
ימשיך לומר על אביו הכ"מ לאחר י"ב
חודש ,וממילא משמע דכשהיה אביו או
רבו

מפורסם

בחסידותו

הגדולה

ולא

חישינן שיצא לעז כזה ,מותר לומר כן,

)ערך גיהנם(

שמראה שנוהג בו כבוד ,ולכן לא חש ריש

)בסוף ספר

לקיש לומר על רבי חייא ובניו הריני כפרת

ישעיה( כתב ,שמעתי מפי מורי רבי שלמה

משכבם ,שהכל הכירו בחסידותם הגדולה,

אלקבץ ,דהא דאמרינן משפט רשעים

ואפילו עמי הארץ ,שהרי היה הולך רבי

בגיהנם י"ב חודש היינו משפט דייקא,

חייא מעיר לעיר לזכות הרבים ,וכמ"ש

שאין מענישין ,אבל לפעמים מתעכבין שם

בגמרא בב"מ )דף פה ע"ב( .וע"ע בשו"ת

בגיהנם הרבה .ע"כ .ויש להביא ראיה

התשב"ץ )ח"א סימן קכב(.

אך טוב

סימן כט

לישראל

שטו

ומעתה הוא הדין לאידך גיסא ,אם היה
אביו מפורסם ברשעותו יכול לומר

לעילוי נשמת אביו הרשע ,וכמ"ש בספר

גם לאחר י"ב חודש .ומעין זה ראיתי במה

מעבר יבוק )מאמר ג פרק כא( שטוב להתפלל

שמפסיקים מלומר קדיש בשנת האבל

גם על רשע שמת ולעשות צדקה לכפרת

ומחסרים מהחודש הי"ב ,והוא ממה שכתב

נפשו ,ואפילו אחר י"ב חודש .וכן כתב

הרמ"א )יו"ד סוף סימן שעו( דנהגו שאין

החתם סופר )חאהע"ז ס"ס סט( ,וסיים ,והמעיין

אומרים קדיש רק י"א חדשים ,כדי שלא

יקיש לכל דבר שיש בו עילוי ותיקון לנפש

יעשו אביהם ואמם רשעים .וכבר כתב

המת ,שראוי לבן להתאמץ הרבה ולהוסיף

החיד"א בברכי יוסף )יו"ד סימן שעו ס"ק ח(,

עליו יותר משאר מתים ,ותהוי ארכא

שרצוי לומר קדיש כל י"ב חודש לזכות את

לשלוותיה והיתה מנוחתו כבוד .ע"כ .וכן

המנוח ,אלא שמחמת ההמון שלא יטעה

כתב השדי חמד )מערכת אבלות אות קכ(,

וידבר סרה במנוח כאילו ח"ו משפטו

ובשו"ת רב פעלים ח"ג )חיו"ד סי' כט  -ל(,

בגיהנם י"ב חודש ,לכן חשו ומחסרים

ובשו"ת שערי רחמים פרנקו

מהחדש הי"ב כמ"ש בכנסת הגדולה

)יו"ד

ובודאי שיש לו להתאמץ לעשות עוד ועוד

)ח"ב חיו"ד ס"ס

לב( .ע"ש .הוב"ד בשו"ת יביע אומר

סימן תג( .ע"כ .וממילא גם בזה יוצא ,דמי

חיו"ד ס"ס לו( ,ובשו"ת יחוה דעת

שהיה מפורסם ברשעו ומת ,בודאי שיש

סימן ס( ובילקוט יוסף הלכות אבלות

לומר קדיש בכל הי"ב חודש .וכאשר דימיתי
כן ראיתי בשו"ת אגרות משה

)יורה דעה חלק

)חלק ו

)חלק ו סוף
)סימן ל,

דיני קדיש סעיף ל(.

ד סימן סא ד"ה אף שודאי( שכתב ,שפשוט

והנה אם כנים אנו בזה ,ניחא מה שהעירו
בילקוט מפרשים על ספר חסידים

שהוא בסתם אינשי שידועין לשומרי תורה,

)הוצאת אוצר הפוסקים סימן מו( שדברי ספר

אבל כשידוע לבן שלא היו שומרי תורה,

חסידים הנ"ל סותרים דברי רש"י .ולדברינו

דהיו מחללי שבתות ,אף שהיה רק לפרנסתו

ניחא ,שגם רש"י מודה שיש שנענשים יותר

ולא לשאר דברים ,יש לו לומר קדיש כל

מי"ב חודש ,רק כדי שלא יחזיקו לאביו

הי"ב חדש .וכ"ש כשהיו מחללי שבתות גם

שהוא רשע כזה לא יאמר כן על אביו.

לשאר ענינים אף רק לתיאבון ,שיש לו לומר

ואולם דחוק להעמיס כן ברש"י ,ובפשטות

כל הי"ב חודש .עכ"ד .ואין הכונה שלאחר

כוונת רש"י דיש להחזיקו כסתם אינשי,

י"ב חודש יוצא אביו הרשע מהגיהנם ולכן

שהם בחזקת כשרות ,ולא מחזקינן לאיניש

מפסיקים לומר הקדיש ,אלא שלא תיקנו

ברשעותא .ומ"מ גם רש"י מודה שיש

חז"ל אמירת קדיש אלא עד י"ב חודש,1

רשעים שנידונים ביותר עונשים ,ויותר זמן.
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`iqdxta cifna zay illgne miqxewit`e mipin
lr mix`an izi`xe .yceg a"i xg`l mb yicw

,(a"r gp sc) zekxaa l"f epinkg exn`y dn it
`xg`l `l` ald on gkzyn znd oi` ,ax xn
`wec `ed oad zexxerzde .k"r .ycg xyr mipy
.dfd onfa

שטז

אך טוב

סימן כט

לישראל

ה( ולדינא ,כבר כתב בכף החיים סופר
)או"ח סימן נו אות יט( בשם החסד

ובכללות העניין יש על כל אחד ואחד
לזכור שיענישוהו לפי מעשיו,

לאלפים לרבי אליעזר פאפו זצ"ל וז"ל ,יש

ונותן לרשע רע כרשעתו ,וכמ"ש הרמב"ן

לומר קדיש אף לאחר י"ב חודש ,שאין

בשער הגמול ,שלדעה הכופרת ואומרת

תועלת הקדיש להציל נפש המת מגיהנם

שסוף הנפש להכרת ולהאבד ותו לא ,עשית

לבד ,אלא אף גם זאת גורמת לו לעלות

עובר על כרת אחד והאפיקורוס והשופך

במעלות אל המנוחה והנחלה ,הנה כי כן

דמים כל ימיו שווין בדיניהם ,שהרי שניהם

ראוי לאיש הירא ורך הלבב לצוות את בניו

אובדין ואין בהם צער אחר המיתה?! וכבר

שישתדלו לומר איזה קדיש בכל יום תמיד

מפורש בקבלה שהיו בכופרים דעות הללו

כל הימים ,כי מי זה ערב אל לבו שלא יהא

מהם .ע"כ .והדברים פשוטים.

נידון לאחר י"ב חודש בפרט בדור היתום

יעלה ויבא מכל דברי רבותינו שמשפט
הרשעים בגיהנם כל אחד לפי מעשי

בגיהנם י"ב חדש ,כבר גילו למהרח"ו

עונתיו ,ויש רשעים שלא יוצאים מהגיהנם

בשער הגלגולים )הקדמה כב( שזהו לאחר

לעולם ,ה' יצילנו מהם ומהמונם .ויהי רצון

שסובל כמה עונשין קשים ומרים חוץ

מלפני אבינו שבשמים ,שלא יתן למוט

לגיהנם ,וגם שהי"ב חדש הוא משפט קשה

רגלנו ,ושלא נראה פני גיהנם אנו וזרענו

ואח"כ הוא יותר קל .ע"כ.

וזרע זרענו עד עולם ,אמן כן יהי רצון.

הזה .ונהי שאמרו חז"ל משפט רשעים

אך טוב

סימן ל

ליל שישי ר"ח אלול תש"פ

לישראל
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סימן ל
מעלת הטהרה בימנו

אם יש חשש ליגוע כיום בנבילה  /טהרה ברגל  /טבילה כיום כשכולנו טמאי מתים
 /הטעם לטהרה במקוה  /גדרי פרישות  /אם מותר לאכול מאכלים טמאים  /אכילת
חולין על טהרת הקודש  /הערות מהרב גיל סטודנט נר"ו  /תשובה על דבריו

שאלה

לכבוד ידידנו וידיד השם האברך כמדרשו מני"ר ידי"נ רבי שלמה בר
כוכבא שליט"א מח"ס כבא השמש ועוד לו עימו בכתובים יזכהו ה'
להוציאם לאור עולם במהרה.
אודות שאלתו אם הנוגע בנבילה יש עניין שיטהר עצמו במקוה? ואמרתי
אעבור פרשתא דא ואתנייה והיה הקצ'ר אמיץ ,וזה החלי בעזרת צורי
וגואלי.

תשובה

א( תחילה עלה במחשבה לפני דמתלא
תלי וקאי אם יש חשש כל שהוא

תגעו" בשעה שאתם צריכים ליגע בקודש

בגינוני קדושה ליגע בנבילה .והנה איתא

או לאכול קודש כדכתיב "כל הנוגע בהם

בגמרא בראש השנה )דף טז ע"ב( ,אמר רבי

יקדש" )שמות ל ,כט( יקדש את עצמו .והיינו

יצחק :חייב אדם לטהר את עצמו ברגל,

שאם נגע בנבילה או בשאר טומאות

בפירוש רשב"ם עה"ת )שם(" ,ובנבלתם לא

שנאמר "ובנבלתם לא תגעו" )ויקרא יא ,ח(.

הכתובות בתורה יקדש ויטהר תחילה קודם

תניא נמי הכי" :ובנבלתם לא תגעו"  -יכול

נגיעתו בקודש .עכ"ד .וכ"כ בספר הכוזרי

יהו ישראל מוזהרין על מגע נבילה -

)מאמר ג אות מט( ,כי עניין הטומאה אינו כי

תלמוד לומר "אמר אל הכהנים בני אהרן"

אם דבר שאסר על בעליו לנגוע בדבר

)ויקרא כא ,א( ,בני אהרן מוזהרין ,בני ישראל

מדברי

מקודש

 -אין מוזהרין .והלא דברים קל וחומר:

לאלהים ,כמו הכהנים ומאכלם ומלבושם

ומה טומאה חמורה ]טומאת מת[  -כהנים

ועוד .ע"כ .ובמאירי בר"ה )שם( פירש

מוזהרין ,ישראלים אינן מוזהרין ,טומאה

דברגל יש לטהר עצמו כדי לאכול חולין

קלה  -לא כל שכן! אלא ,מה תלמוד לומר

בטהרה .ומשמע דגם אם לא עולה לבית

"ובנבלתם לא תגעו"  -ברגל .ע"כ.

המקדש מחוייב מעיצומו של יום וקדושתו.

הא קמן ,שאין שום חשש לישראל ליגע
בנבילה ואפילו במת ,וכל הציווי

ומ"מ משמע דבסתם יום אין לחוש או
להיזהר שלא לגעת בטומאה כל שהוא.

והאזהרה הוא ברגל בלבד .וכן מפורש

וממילא שמעינן דגם אין ענין או מעלה

הקדושה

ממה

שהוא

שיח
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להיטהר בזה ,דאילו היה עניין ומעלה

אך ישראל לא קדושים המה ועל כן לא

להיטהר ולסלק טומאה זו מעליו ,היה

הוזהרו על הטומאה כי מין במינו אינו

להזהיר שישתדל לכתחילה להמנע שתבא

חוצץ .על כן מה עשה הוא יתברך ,טרם

עליו הטומאה ,דאע"פ שיטהר לאח"ז מ"מ

יאמר אל משה ואהרן אזהרת הטומאה,

זמן זמנים היתה עליו .ומדלא הזהירו בזה,

הקדים על ידם לאמר לישראל הבעלי חיים

משמע דליכא שום קפידא בזה.

אשר יאכלו ואשר לא יאכלו ,למען ישכילו

ב( והנה בספרא
איתא ,אחרים אומרים "ובנבלתם לא

כי לולא היה איכותם קדוש לא הזהירם ה'

)פרשת שמיני פרשה ב דין י(

תגעו" ,יכול אם נוגע אדם בנבילה ילקה
את הארבעים ,ת"ל "ולאלה תטמאו"

)ויקרא

יא ,כד( ,אי ולאלה תטמאו יכול אם ראה
אדם את הנבילה ילך ויטמא בה ,ת"ל
"ובנבלתם לא תגעו" ,הא כיצד? הוי אומר

מלבא אל פיהם בשר בעלי חיים אשר אינם
טהורים .עכ"ד .אתה הראת לדעת כי אין
שום סלסול ואזהרה כל שהיא לישראל
שלא ליגע בטומאה ,דאילו היתה אזהרה
זו ,לא היה מנחמם הכתוב במה שהוזהרו
שלא לאכול מאכלות אסורות ,אלא מענינו

רשות .ע"כ .וכן מבואר ברמב"ם בספר

גופא ,שהגם שלא מחויבים ככהנים ,מ"מ

המצות )עשין צו( ,והו"ד בחינוך )מצוה קסא(.

יש גם עניין כל שהוא לריבוי טהרה

ע"ש .ויש לעיין דאילו היה חשש כל שהוא

שיטבלו במקוה כשנטמאו בטומאת מגע

להטמאות בטומאה זו מאי קס"ד דילך אדם

ומשא דנבילה ,ומדלא הזכיר כלל עניין זה

ויטמא בה ,כלום אומרים לאדם שיגזול כדי

מוכח להדיא שאין בזה שום סרך מעלה

לקיים מצות "והשיב את הגזילה"

בשביל ישראל קדושים.

)ויקרא ה,

כג( ,או שיוריד מדרגת קדושתו כדי לעלות

וכן נראה מבואר בדברי הרמב"ם

)הלכות

אחר כך? ועל כרחך דאין כל חשש

טומאת אוכלין פרק טז הלכה י( שכתב

להטמאות בנבילה כשאינו נוגע בקדשים.

וז"ל ,כל ישראל מוזהרין להיות טהורים

וזהו שאמר הא כיצד? הוי אומר רשות,
והיינו שרשות ביד כל אדם ליגע בהם ואין
לחוש כלל .ועיין בפירוש המלבי"ם עה"ת

בכל רגל מפני שהם נכונים ליכנס במקדש
ולאכול

קדשים,

וזה

שנאמר

בתורה

"ובנבלתם לא תגעו"  -ברגל בלבד .אבל

)פרשת שמיני סוף אות עד(.

בשאר ימות השנה אינו מוזהר .עכ"ד .הרי

גם בפירוש האלשיך הקדוש
פסוקים א – ב( כתב ,דאין ישראלים

שאין אזהרה כלל שיטהר עצמו בכל השנה
מטומאת נבלה ,וגם ברגל זהו דוקא בזמן

מצווים כלל על מגע בטומאה ,ולפי שראה

המקדש

למקדש

הוא יתברך ,אם סמוך לסיפור העבודה

ולאכול קדשים .ואולם הרא"ש בסוף מסכת

שהיא בכהנים לבדם יסמך מיד אזהרת

יומא )פ"ח סימן כד( כתב ,דנהגו לטבול

הטומאה ,הלא יקהו שיניהם של ישראל

בערב יום הכפורים .ואמר רב סעדיה

באומרם אין זה כי אם שהכהנים הם

בעלייתו מלטבול מברך על הטבילה .ואין

הקדושים לבדם ולכן הוזהרו על הטומאה,

דבריו נראין בזה ,שלא מצינו בהש"ס רמז

)ויקרא פרק יא

שיהיו

נכונים

ליכנס

אך טוב
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לטבילה זו ואין לה יסוד נביאים ולא מנהג

שכן בנידון הרא"ש דקיל טפי .ועיין

)ר"ה דף טז

ברמב"ם )הלכות תפילה פ"ד ה"ה( שכתב בזמן

ע"ב( חייב אדם לטהר עצמו ברגל היינו

תקנה זו שאפילו זב שראה קרי ,ונדה

לטהר עצמו מכל טומאות ואפי' מטומאת

שפלטה שכבת זרע ,ומשמשת שראתה דם

מת ולהזות עליו שלישי ושביעי .והאידנא

נדה ,צריכין טבילה לקריאת שמע וכן

אין לנו טהרות ,וכיון שאין בעלי קריין

לתפלה מפני הקרי ,אף על פי שהם

טובלין כל השנה כולה גם אין חובה

טמאין .וכן הדין נותן שאין טבילה זו מפני

לטבילה זו ואין לברך עליה ,אלא שנהגו

טהרה אלא מפני הגזירה שלא יהיו מצויין

העולם לטהר עצמן מקרי לתפלת יום

אצל נשותיהן תמיד .עכ"ל .ולדבריו לק"מ

הכפורים .וסמכו אמדרש תנחומא בפרשת

דאין בטבילה זו עניין של תוספת טהרה

נביאים .ואי משום דא"ר יצחק

ואתחנן

)עיין מדרש רבה פרשת ואתחנן פרשה ב

אות לו( ביום הכפורים שהם נקיים כמלאכי
השרת .עכ"ד .ומדבריו משמע דיש עניין
לטהר עצמו ברגל ובמועד .ומ"מ דברי
שניהם שווים שזהו רק בזמן מיוחד בשנה
ולא בכל שאר ימות השנה.

כלל .ודו"ק[.
ד( ואולם ראיתי לריקאנטי
פסוק כד( שכתב" ,ולאלה תטמאו כל
)ויקרא פרק יא

הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב" :כבר
ידעת כי הטמאות נשפעות מן הצפון
הנקרא רוח מסאבא ,ועל כן צריך להטהר

ג( ולך נא ראה למ"ש בשו"ת שואל
ומשיב )מהדורה תליתאה חלק א סימן קכג(

החסד .והטעם שאין מטמאין רק בנבלתם,

שכתב להקשות ע"ד הרא"ש הנ"ל שכתב

הוא מפני זוהמא שהטיל בו מלאך המות,

דאף אם טבל אינו מועיל מכיון שעדיין

אמנם הטריפה שמיתתה ע"י אדם אינה

הוא טמא מת ,מדברי המשנה בברכות

מטמאה .עכ"ד .ומשמע שאותה הזוהמא

)דף כו ע"א( זב שראה קרי ונדה שראתה

דבוקה בנבילה ונדבקת באדם ונטהרת רק

שכ"ז והמשמשת שראתה נדה צריכה

בטבילה במקוה .ולפי זה משמע דיש ענין

נטהרת

לטבול במקוה דהגם שאין כיום עניני

מטומאתה החמורה .הא קמן שיש ענין

הקודש והמקדש ,מ"מ זוהמא כל שהיא

טבילה.
לסלק

וזאת
מעצמו

אע"פ
טומאה

שלא
הקטנה

אפילו

שנשאר בו הטומאה הגדולה .ומ"מ כתב,
האידנא דאין לנו טהרה בשום פנים גם
לט"ק א"צ לטהר .עכ"ד.

במים ,רמז למים העליונים שהם מימי

נדבקה בו.
ה( והבט ושא עינך למ"ש הרמב"ם
טומאת אוכלין פרק טז הלכה יב( וז"ל ,אף
)הלכות

על פי שמותר לאכול אוכלין טמאין

]ועל סברת הרא"ש יש לומר ,דגדולה מזו
מצאנו בראב"ד )בהשגות פ"ה מהלכות

היו אוכלין חולין בטהרה ,ונזהרין מן

נזירות הט"ז( שכתב דכהנים בזמן הזה טמאי

הטומאות כולן כל ימיהם ,והן הנקראים

מת הם ,ואין עליהם עוד חיוב טומאה

פרושים .ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך

והמחייבם עליו להביא ראיה .עכ"ד .וכל

חסידות ,שיהיה נבדל אדם ופורש משאר

ולשתות משקין טמאים ,חסידים הראשונים

אך טוב

שכ

סימן ל

לישראל

העם ולא יגע בהם ולא יאכל וישתה

הצריכו נט"י לטיבולו במשקה לפי שאסור

עמהם ,שהפרישות מביאה לידי טהרת

לפסול גופו באוכלין טמאים ,אבל בכריתות

הגוף ממעשים הרעים ,וטהרת הגוף מביאה

)דף יג ע"א התירו( פשיטא להו דליכא איסורא

לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות,

לאכול אוכלים טמאים .וע"ע בספר זהב

וקדושת הנפש גורמת להדמות בשכינה,

הקודש עמ"ס בכורות )דף ל ע"א עמוד תקמה(.

שנאמר "והתקדשתם והייתם קדושים כי

והנה כבר ידוע הכלל שאין להקשות מתוס'

קדוש אני ה' מקדשכם" )ויקרא כ ,ז( .עכ"ל.

על תוס' יען שרבותינו בעלי התוס' רבים

וכ"מ בפיהמ"ש לרמב"ם )טהרות פ"ב מ"ב(.

הם ולא שייך להקשות מחד על חבריה

ועיין בכס"מ שמקור דברי הרמב"ם בע"ז

בשו"ת

)דף

כ

ע"ב(,

ונוסחת

רבינו

כדאיתא

בירושלמי )פ"ג דשקלים( .ובקרית מלך
זכר מ"ש בתנא דבי אליהו רבה

)שם(

)פט"ו(

והתקדשתם כו' מכאן היה ר"ג אוכל חולין
בטהרה .ע"ש דבריו.

דגברא

אגברא

קרמית.

וע"ע

מהרי"ל החדשות )סימן ריא( ,ובתשו' מהר"י
ברונא )סימן נו( ,ובתשו' מהר"י מינץ

)סימן

ה דף ח ע"א( ,ובמהרש"ל בהקדמתו ליש"ש
לב"ק )ד"ה אף( ,ובמהרש"א בפסחים

)דף כז

ע"א( ובגיטין )דף עד ע"א( ועוד מרבותינו

ו( וגדולה מזו מצאנו בדברי התוספות
בחולין )דף ב ע"ב ד"ה טמא( שכתבו,
דאסור לאדם לטמאות את גופו באוכלין
טמאים כדדרשינן "והתקדשתם והייתם
קדושים"  -אזהרה לבני ישראל שיאכלו
חוליהן בטהרה .ע"כ] .ובדברות משה
פיינשטיין עמ"ס שבת הערה פה עמוד של,

שכתבו כן ,וקבצם כעמיר גורנה הראש"ל
הגרי"צ יוסף נר"ו בעין יצחק

)ח"א כללי

התוס' סעיף ג עמ' שעו הערה ג( .עיי"ש.
ואכמ"ל .ומכל הני מילי משמע דיש מעלה
למי שנוהג עצמו בתוספת קדושה בכל
אורחותיו להוסיף קדושה על קדושתו גם
בעניין זה.

דלא נמצא דרשת חז"ל בזה מוהתקדשתם,

ז( וראיתי בספר ברכת אברהם ארלנגר
בחולין )דף ב ע"ב רד"ה שנעשו( דהסתפק

ומ"מ כיון שאינו איסור ממש לא נזהרו

לפי דברי רש"י שם אם יש עניין כיום

)ח"א

לאכול על טהרת הקודש ,לפי שמהרה יבנה

)רמז שפו(

המקדש וכדי להרגיל עצמנו בזה .והביא

)שמות פרק יב פסוק טז,

דברי הרמב"ם הנ"ל ,וכתב ,דלפי זה פשוט

ויקרא יא ,פסוק ח( .ובהגהות מהר"י לנדא

שגם בזמננו שייך הנהגה זו .והדר תבריה

בחולין )שם אות א( ,ובהגהות מהר"ב

לגזיזיה דכיון שכולנו טמאי מתים לכאורה

רנשבורג )שם אות א([ .וכבר העיר במשנה

ל"ש כלל בזמננו .והביא דבמג"א

והם ידעו איה מקומו הנעלם של דרשה זו,
בזה אלא חברים .עכ"ד .וע"ע בתנד"א
פט"ו( ובילקו"ש פרשת כי תשא
ובספר הכתב והקבלה

למלך

)הלכות טומאת אוכלין פרק טז הלכה י(

כתב בשם השל"ה הקדוש

)סימן תרג(

)שער האותיות ס"ק

דהתוספות סתרו משנתן בזה ,שבחולין

ט ד"ה עוד יש( ,שהחסידים נהגו לאכול

)שם( נקטו שאסור לטמאות גופו באוכלים

חולין בטהרה בעשי"ת

טמאים ,וכן בפסחים

)דף קטו ע"א ד"ה כל(

)עיין ירושלמי שבת

פ"א ה"ג ואם לאו תא אכיל שבעה יומין( ,ואף

אך טוב

לישראל

סימן ל

שכא

שכולנו טמאי מתים ,מ"מ יאכל דגן שלא

יעלה ויבא ויראה וירצה וישמע :שיש
מעלה למי שנוהג עצמו בתוספת

הבאר ,שלא יגע בהם ויטמאם .עכ"ל.

קדושה בכל אורחותיו להוסיף קדושה על

והקשה המג"א וצ"ע דנטמאו בפיו כדאיתא

קדושתו גם בעניין זה .והנלע"ד כתבתי.

הוכשר ונילוש במי פירות ,וישתה מן

בקידושין )דף כה ע"א( ובכמה דוכתי .עכ"ד.
ולפי האמור שיש צד תועלת להשתדל בכל
סוג טהרה שיכול ,ניחא ,דסוף סוף יש לו
לעשות כל טצדקי בשתייה ,ומה שיטמא
אחר כך הרי הוא כאנוס .ואכתי צ"ע .ועיין

***
הערה על תשובה זו מהרה"ג רבי גיל
סטודנט נר"ו מנהל 'ועד ההלכה -
באיגוד הרבנים' דארצות הברית.

בירושלמי שבת )פ"א סוה"ג( אמר ר"מ כל

תודה רבה על התשובה שמסר כבודו.
הדברים שהעלה כבודו מאירים

בטהרה וכו' מובטח לו שהוא בן העולם

עינים ,וב"ה שהתחלתי לדרוך באותו הדרך

הבא .ע"כ .ודון מיניה.

לכל הפחות צעדים ראשונים של הרישא

שהוא קבוע בארץ ישראל ואוכל חוליו

ולאחר זמן רב כן בקודש חזיתי בשו"ת
להגר"מ
והנהגות
תשובות
שטרנבוך נר"ו

)ח"ד סימן לד ובלקט מנהגים

מהגר"ח אות קיא( ,שהגר"ח בחידושיו

)סימן

תכד( דייק מדברי הירושלמי בשבועות

)פרק

ב הלכה א( ,דהנשאר בטומאה חמורה לא
מועילה לו טבילה לטומאה קלה ,ולפי זה
יש לדון היום שכולנו טמאי מתים האם
נטהרים בטבילת טומאת קרי .וסוף דבר
העלה הגר"מ שטרנבוך שיש לטבול גם
היום מטומאת קרי ,ויש בזה תוספת טהרה.
ונסיים בדברי הרמב"ן
טז( ,ואנחנו בעונותינו טמאי הגלות
)במדבר פרק יט פסוק

ולא ידענו בטהרת הקדש ,עד יערה עלינו
רוח ממרום ויזרוק השם עלינו מים טהורים

אבל לא הגעתי לרוב בקיאותו של כבודו.
לצערי אני צריך לבקש מחילה שלא אוכל
לבא אתו אל הסיפא של כבודו שהתחיל
בדברי קדשו של הריקאנטי והביא עוד
ראיה מדברי התוס'

)חולין דף ב ע"ב ד"ה

טמא( .אולם למיעוט הבנתי בעלי התוס'
כיונו להיפך ,שהרי כתבו וז"ל ,ואפילו יהא
אסור לטמאות גופו וכו' .עכ"ל .דהיינו
שלא סבירא להו הכי ,אבל אפילו את"ל
כשיטה הזו ,מכל מקום יכול לאכלו
בימי טומאתו .וא"כ אזלי התוס' לשיטתם
להלן בחולין

)דף לד ע"ב ד"ה והשלישי(

שחלקו שם על רש"י )דף לה ע"א ד"ה דליכא(,
שכתב שם רש"י וז"ל ,והא מוזהר הוא
מלפסול את גופו .עכ"ל .וכן מצאתי באור
הישר הילמן

)חולין דף ב ע"ב תוד"ה טמא(

ונטהר ,אמן וכן יהי רצון במהרה בימינו.

שהבין כן בשיטות רש"י ותוס' כאן .נמצא

כתבתיה

שלפי רש"י אסור לטמאות גופו ולפי תוס'

ואודיע לכת"ר
כחותה על גחלים במרוצה רבה,

בחולין מותר .אולם כבר העיר כבודו שלא

עקב קדושת השבת הממשמשת ובאה.

כן דבריהם בתוס' פסחים

ואסיים בדרישת שלומו הטוב .ואתה שלום

כל( אא"כ מסבירים ששם מיירי בחולין

וביתך שלום וכל אשר לך שלום.

שנעשו על טהרת הקדש .אבל דחוק לומר

שתשובה

זו

)דף קטו ע"א ד"ה

אך טוב

שכב

לישראל

סימן ל

כן בלשונם של תוס' .אבל כל זה לרווחא

העיר בזה ,שכן הגם דהתם איירי בכהנים,

דמילתא .דמי יימר שרש"י אוסר לטמא גוף

ואין להביא ראיה מדברי רש"י דס"ל שיש

כשהוא כבר טמא למתים ,וכמו שהביא

להזהר כן בכל אדם ,מ"מ הא התוספות

כבודו מהגאון בעל הברכת אברהם בחולין.

כתבו להדיא דאפילו בכהנים אמרינן בראש

וכן חסידים הראשונים שמתאר הרמב"ם

השנה )דף טז ע"ב( דמותרים ליגע בשרץ

חיו בזמן המקדש והיו טהורים לנפש

ונבלה ,וא"כ כל שכן ישראלים .אלא

ולפיכך נזהרו מכל הטומאות.

שמדברי המשנה למלך

ואם אולי כנים דברינו ,נשארנו אך ורק
עם דברי הריקאנטי ,דהיינו תורת
הנסתר .אולי אפשר לומר שע"פ הנסתר יש
להיזהר

נבלה

מטומאת

וליטהר

)בהלכות טומאת

אוכלין פט"ז הלכה י( שזכרתי ,נראה דס"ל
שדעת התוספות בחולין

)דף ב ע"ב ד"ה טמא(

דאסור לטמא גופו ,ע"ש.

מכל

ובספר אור הישר הילמן שזכרת ,לאחר
שכתב דדעת התוספות דאין איסור

אין טהרתו עולה לו עד שיבוא גואל צדק

לטמאות את גופו ואזלי לשיטתייהו לקמן

ויחזיר אפר הפרה למקומו.

)דף לד ע"ב( ,זכר דברי המשנה למלך ,אולם

בברכות השלום והתורה,

לא העיר בדבריו שדעתו בדברי התוספות

טומאה הבאה לידו ,אבל לפי תורת הנגלה

)בדף ב ע"ב( דאסור לטמא גופו באוכלין

גיל סטודנט

טמאים .ואיברא דבמשנה למלך לא הזכיר

***

לשון התוספות שהזכירו לשון 'ואפילו'.

וזו תשובתי אליו:

וכן ראיתי שנקט בדעת התוספות בספר

לכבוד ידידנו היקר רבי גיל סטודנט נר"ו
באיגוד
מנהל 'ועד ההלכה

יפה דעת עמ"ס חולין )שם( לראב"ד וורשא
רבי יצחק פינגבויים זצ"ל .וכ"כ בשו"ת
חדות יעקב מייזליש

)מהדו"ת סי' קיט ד"ה וגם(

הרבנים' דארצות הברית .אחדשה"ט.

שדעת התוספות בחולין )דף ב( הנזכר

הגיעני הערתו על תשובתי וחן חן לו
על שעבר על כל התשובה,

דאסור לטמאות את גופו שלא לאכול חולין

ואפריון נמטייה.
והנה במה
דהתוספות ס"ל דאסור לפסול גופו
שהעיר

ע"ד

דלא

וכו' ,ובזה אזלי לשיטתייהו בחולין

נראה

)דף לד

בטהרה .ע"כ.
ומה שכתבת שנחלקו בזה רש"י ותוספות
בחולין )דף לד( ,עיין במשנל"מ
שהביא דבריהם ופלפל בחכמה .ואכמ"ל.
וע"ע בפמ"ג

)במשב"ז או"ח סימן תעג ס"ק ו(

)דף

דהקשה סתירה מדברי התוספות בפסחים

לה ע"א ד"ה דליכא( שכתב דמוזהר לפסול את

לדברי התוספות בחולין )דף לד( הנ"ל ,דרק

גופו .והביא שכן מצא בספר אור הישר

כהן מוזהר אך ישראל אינו מוזהר .וע"ע

הילמן )חולין ב ע"ב תוד"ה טמא( שהבין כן

בכריתות )דף יג ע"א( התירו לעוברה לאכול

בשיטות רש"י ותוס' כאן .עכת"ד .ויפה

מפני הסכנה ,ובדברי התוספות שם

ע"ב ד"ה והשלישי( דחלקו ע"ד רש"י שם

)ד"ה

אך טוב

סימן ל

התירו( ,דפירשו דהכא מיירי בלאכול תרומה

ואמנם מה שסיים כבודו ,שרק ע"פ תורת
הקבלה יש להזהר בזה ולא ע"פ
הפשט ,ומ"ש הרמב"ם חסידים הראשונים
וכו'

זה

בזמן

עכ"ד.

אחר

המחי"ר זה אינו ,ונראה שיש בזה מקום
גם ע"פ הפשט ,וכן מוכח מדברי הרמב"ם
שזכרתי בסוף הלכות טומאת אוכלין,
שמבאר מעלת החסידים הראשונים שהיא
מדרגת הפרישות ,וכך שונה בברייתא
בעבודה זרה )דף כ ע"ב( פרישות מביאה
לידי

טהרה.

והבט

ושא

לפי

שהפריש

עצמו

מטומאה

אע"פ

שמותר בה ,ומקיים בזה מצות "קדושים

אח"כ .ע"ש.

המקדש.

לישראל

שכג

עינך

לדברי

הרמב"ן )ויקרא יט ,ב( שנזיר נקרא קדוש

תהיו" .ועיין בספר נתיב מצותיך להגאון
רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
הכוללת סעיף יח(,

שכתב

)בפתיחה

שע"פ

דברי

הרמב"ן הללו גם לישראלים יש עניין
להיזהר מטומאת מת .ולדברינו הן הם
דברי הרמב"ם המפורשים .ודו"ק .ואקצר.
ויהי רצון שימשיך כבודו להרבות חילים
לתורה ולתעודה ,בנחת רוח ,הון
ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד .ויזכה
ללמוד תורה בעמלה לשם שמים ללא
טרדות ,שזה העיקר בהאי עלמא.
הדו"ש הצב"י א"ך ס"ט.

אך טוב

שכד

סימן לא

כט אייר תשע"ח

לישראל

סימן לא
אם יש שכר פסיעות בחזרה מהמצוה

ראיה משלוחי מצוה שלא ניזוקין בחזרתן  /שכר פסיעות לנבוכדנצר  /שכר פסיעות
לערפה  /הנהגה בכניסה ויציאה מבית הכנסת  /הטעה מוהל שיבא למול – ובאמת
נולדה לו בת  /חישוב שכר פסיעות  /פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעה"ב
לכבוד מו"ר
שליט"א אב"ד ירושלים וראש

פסיעות שהלכה ערפה עם חמותה נתלו

מוסדות יורו משפטיך.

לבנה מ' יום ,הדא הוא דכתיב "ויתיצב

הרב

גדעון

משה

בן

רבי ברכיה בר רבי יצחק ,בשכר ארבעים

ארבעים יום" )שמואל א ,יז ,טז( .ע"כ .ואין

השלום והברכה.
במה שהסתפק כת"ר אם יש שכר פסיעות
גם בחזרה מהמצוה?

לפרש ששכרה היה ממה שליוותה אותה
עשרים פסיעות וממה שחזרה עוד עשרים
סך הכל יעלו לארבעים ,שכן אמרו בשכר
ארבעים

פסיעות

שהלכה

ערפה

'עם'

הנה שורת הדעת נוטה שלכאורה יש בזה
שכר פסיעות ,שכן הגם שכבר עשה

חמותה וכו' ,והיינו שמנו רק את הפסיעות

את המצוה ,מ"מ מה שטורח עכשיו בחזרה

שהלכה עם חמותה ,והיינו בדרך הלוך.

הרי זה משום שעשה מצוה ,ודמי למה

וראיתי בירושלמי בברכות
א( ,רב חונא אמר זה שהוא הולך

שאמרו

חז"ל

בפסחים

)דף

ובקידושין )דף לט ע"ב( ובחולין

ח

ע"ב(

)דף קמב ע"א(

דשלוחי מצוה אינם ניזוקין לא בהליכתן
ולא בחזרתן.

)פרק ה הלכה

לבית הכנסת צריך להקל את רגליו ,מה
טעם" ,נדעה נרדפה לדעת את ה'"

)הושע

ו ,ג( ,וכשהוא יוצא צריך להלך קימעא,

אולם הנה בגמרא בסנהדרין
מבואר שנבוכדנצר זכה לכל הכבוד
)דף צו ע"א(

הזה שהיה שולט בכיפה ,לפי שהלך ד'
פסיעות לכבוד ה' ,ורצה לעשות עוד פסיעות,
וגבריאל עצרו .עיין שם כל המעשה .והרי
לאחר שעשה ד' פסיעות ,בודאי שחזר
למקומו ,ועל זה לא מוזכר שקיבל שכר ,הרי
שעל החזרה לא קיבל שכר.

מה טעם" ,כי אתה צעדי תספור"

)איוב יד,

טז( .ע"כ.
וכתב בבניהו על הירושלמי שם – "כי
אתה צעדי תספור" פירוש ,ההליכה
מביתו לבית הכנסת היתה למשל מאה
פסיעות מחמת שהיקל ברגליו ,ובחזרתו
מבית הכנסת לבית הלך קימעא שקיצר
פסיעותיו ,אז כשיתן לו הקב"ה שכר

כיוצא בזה מובא במדרש שמואל
פרשה כ אות ד( "ויגש הפלשתי

עצמה ,אינו נותן לו שכר על מאה פסיעות

השכם והערב וגו' " )שמואל א ,יז ,טז( ,אמר

שעשה בהליכתו לבית הכנסת ,אלא מונה

)בובר

פסיעות שקוצב לו שכר על כל פסיעה בפני

אך טוב

סימן לא

לישראל

שכה

פסיעותיו שהיה לו בחזרתו ,ומחשב לו

מיל שיעורו  18דקות ,נמצא שבכל שעה

פסיעות הליכתו – שהלך מהר ,כפסיעות

הולך  3.3מילין ,כפול  4עולה  13.3מילין,

חזרתו – שהולך לאט .עכ"ד.

שהם קרוב לד' פרסאות ,והיאך הזכיר

ומכאן משמע שאין שכר פסיעות בחזרה
מהמצוה ,ורק בבית הכנסת
שצריך לילך לאט ביציאתו מתחשבים
בפסיעותיו אלו.
ולאחר החיפוש מצאתי בדרך רמיזה כן
בשו"ת חתם סופר )חלק ה חושן
משפט סימן קעו( ,שדן שם בשאלה אודות
אחד שהונה את חבירו המוהל שנולד לו
בן ,ונסע המוהל מהלך ארבעה שעות
מקהלתו לכפר ההוא ,והנה שיקר בו ונקבה
ילדה והיה לשחוק בעיני כל וכו' ,ותובע
המוהל שכרו על ביטול זמנו ועבודתו.
ובתוך דברי תשובתו שם כתב ,דיותר נוח
למוהל למול ולקבל שכר שמים של

בתשובה שהלך רק ב' פרסאות מצוה,
שהוא חצי מהזמן ) 144דקות(? ועל כרחינו
לומר שכונת הרב חתם סופר ,שרק על
ההליכה יש את השכר ועל החזרה אין לו
שכר ,וכאמור .ודו"ק.
והלום ראיתי לדרישה

)בחו"מ סימן רלא ס"ק

ד ובסמ"ע שם ס"ק ב( ,דפירש דמ"ש
ר"ל בגמרא ב"מ )דף פג ע"א( דפועל
בכניסתו משלו וביציאתו משל בעה"ב,
ופירש רש"י בכניסתו לעיר וביציאתו משל
בעל הבית ,שאינו צריך להשכים ולילך
שם ,והיינו טעמא דקרא דהיציאה למלאכה
הוא משל בעל הבית ,משום דהיציאה צורך
המלאכה ,מה שאין כן הכניסה שהיא
לצרכו ,וצריך להיות כל היום בעבודתו.

פסיעות הולך ב' פרסאות מצוה מלישב

עכ"ד .ומעתה דון מיניה שאין החזרה

בטל ,וא"כ צריך לשלם לו שכרו משלם,

נחשבת צורך גבוה אלא לצורכו.

ושכר מילה הוא עשרה זהובים ושכר
פסיעות אין בידי לשער וכו' .עכ"ד.

ומ"מ נראה ,שגם על הטירחה הזו שחוזר
יקבל שכר – אך לא שכר פסיעות

והנה יש לעיין ,שבשאלה מוזכר שנסע
המוהל מהלך ארבע שעות ,ובארבע

הגמרא הנזכרים לעיל בריש אמי'ר דשלוחי

שעות ) 240דקות( יכול לילך קרוב לד'

מצוה אינם נזוקין אף בחזרתם .ע"ש.

פרסאות ,שכן כל פרסה היא ד' מילין ,וכל

והנלע"ד כתבתי.

כמו שהלך ,וכמבואר כיוצא בזה בדברי

אך טוב

שכו

לישראל

סימן לב

יט אדר תשפ"א

סימן לב
בענין הרגל הרביעית שבמרכבה

האבות רגלי המרבה  /רגל שלישית ורביעית כנגד מי?  /גירסאות בפירוש האור החיים
הקדוש  /כונת התקיעות  /כמה רגלים לכסא  /ד' יסודות הבריאה " /תרח"ם ציון"
רמז לאבות " /רכב אלהים רבותיי"ם" – רמז לאבות  /יעקב בכתיב מלא וחסר /
ונאדר בכבוד על המרכבה  /גרסאות בפיוט נשמת כל חי
לכבוד מו"ר ראש הכולל בישראל להלל
הרב גדעון בן משה שיט"א

הגירסא ע"פ דברי הגמרא במועד קטן

אב"ד ירושלים.
אודות מה שנשאל כת"ר ע"ד האור החיים
הקדוש )בראשית כח ,יג( שכתב,
"והנה ה' נצב עליו" :ירמוז גם על יעקב,
על דרך אומרם ז"ל

ובפירוש האור החיים
קוק( הביאו ,שיש שכתבו לקיים
)הוצאת מוסד הרב

)במדרש רבה פרשה לך לך

)דף

טז ע"ב( ,דוד ראש השלישים ,שהוא היה
ראש לשלשת האבות ,ונמצא יעקב רגל
רביעית ,ועד שבא דוד היה אדם הראשון
ראש השלישים.

פרשיה מז סימן ו( האבות הם מרכבה

ובטעם שדוד החליף את אדם הראשון,
ביאר בספר שיג ושיח בנביאים

בדיוק נצב עליו יותר מעל אברהם ויצחק,

)שמואל ב עמוד קכה בהערה( ,שהרי מבואר

כי הוא עיקר העמדת הכסא .עכ"ד .והלא

בזוהר )ח"א דף צא ע"ב( ,שדוד קיבל את

)עיין בזוהר פרשת

שבעים שנות חייו מאדם הראשון ולכן הוא

לשכינה ,ולהיות שהוא רגל רביעי יאמר

מבואר בכמה מקומות

ואתחנן דף רסב ע"ב ,של"ה שער האותיות אות

הממשיך של אדם הראשון.

גימ"ל ערך גירות אות ה ,ובשל"ה פרשת לך לך

ב( עוד ראיתי בבית ישראל גוטמאן
ויצא אות סב( שכתב לבאר ,דסרי האור

שונים סימן קסו ועוד( ,שדוד היה הרגל רביעי

החיים הנ"ל ,על פי הידוע בכונת התקיעות,

למרכבה? ואמרתי אלקטה באמרים מה

דתקיעה א' כנגד אברהם ,שברים כנגד

שמצאתי בזה.

יצחק ,תרועה כנגד דוד ,ותקיעה אחרונה

תורה אור אות כא ,ובשו"ת שלמת חיים עניינים

א( בספר אשיחה
לה( הקשה כן

)חלק ב פרשת ויצא עמוד

להגר"ח

קנייבסקי

שליט"א ,ואמר לו שזה סודות התורה.

)פרשת

כנגד יעקב .עכ"ד .ולפי זה מ"ש שיעקב
הוא הרגל הרביעית היינו הבחינה הרביעית
שהיא כנגד התקיעה האחרונה.

ובהערה שם כתב ,שכוונת האור החיים

שו"ר שבספר רזי האור החיים הצבי
והצדק כאן )הערה יט( כתב ,שצ"ל

שהיתה בחינת רגל רביעית של יעקב .ולפי

רגל שלישי ,וכ"ה להדיא בדפוס ישן

זה יש לעיין דרגל שלישית כנגד מי היתה?

זלאקווי רגל שלישי .ומפורש במדרשים

לתקופה עד מלוך אדוננו דוד המלך ע"ה,

אך טוב
שהכסא יש לו ג' רגלים

סימן לב

לישראל

שכז

)עיין בילקוט רמז

לציון בבניין בית מקדשנו ותפארתנו בב"א.

קיט( .וזה שאמר שהרגל השלישית הוא

ד( ואגב אסיים בפרפרת מ"ש בשו"ת
יהודה יעלה אסאד )חלק א אורח חיים

עיקר הכסא ,שהוא כנגד יעקב .ע"כ .ולפי
זה יש מדרשים חלוקים בעניין כמה רגלים
לכסא ,והאור החיים הקדוש הלך לפי
המדרש שיש ג' רגלים לכסא ,ויעקב הוא
הרגל השלישית .וכן נראה דעת האור
החיים )במדבר פרק יד פסוק יז( שהזכיר דברי

סימן י( שכתב בספר זרע אפרים להגאון
מהר"ז מרגליות בפירושו לפסיקתא

)פסקא

עשרת הדברות אות ז דף נ( וז"ל ,ושמעתי בשם
חתן דודי זקני אלוף נעורי הגאון החסיד
שבכהונה מורנו הרב יצחק אייזיק הכהן

המדרש על הכסא שיש לו ג' רגלים .ע"ש.

ז"ל בעל המחבר ספר ברית כהונת עולם,

ואפשר שנוספה בימי דוד רגל נוספת,
למרות שמתחילה נועד הכסא

שאמר כי האבות אברהם יצחק ויעקב הם
המרכבה ,ודוד הוא רגל רביעי שבמרכבה,

להיות בעל ג' רגלים .ומדברי אור החיים

ומספר אברה"ם יצח"ק יעק"ב דו"ד עולה

)ויקרא פרק יז פסוק יד( לא נראה כן ,שהרי

תרנ"ב ,והוא גימטריא רבתי"ם

כתב וז"ל ,חילק כל בריותיו לד' הדרגות

חסר וא"ו(,

והם אש רוח מים עפר ,וכל אחת כלולה

אלהים" )תהילים סח ,יח(  -דהיינו האבות

מהד' ,וארבעה אלו תחלת הווייתה היא

ודוד שהם המרכבה  -מספרו – "רבתי"ם",

נעלמת

מעיני

כל

בשר

והיא

רוחנית

וזהו

שאמר

)בכתוב רבתים

הכתוב

"רכב

והוא פלא .עכ"ל.

בתכלית הרוחניות ,והם ד' רגלי כסא

ה( ולענ"ד נראה לכוין הדברים גם לפי
המקרא בכתוב "רבותי"ם" מלא וא"ו,

ד' בריות אחרות נושאי הכסא .עכ"ד.

דהא מצינו גם יעקב מלא וא"ו בששה

ומשמע שתחילת בניין הכסא הוא בד'

מקומות ]א"ה א"ך ס"ט נראה שצ"ל

רגלים .ויל"ע.

בחמשה מקומות וכמו שהזכיר רש"י על

ג( ומדי דברי בו עלה במחשבה לרמוז
עוד בזה ,דאם נאמר שקודם שהיה דוד

התורה )ויקרא כו ,מב( ,ואלו הם :ויקרא כו,

כבודו יתברך ,ונשפעים מהם בכיוצא בהם

המלך ע"ה מרגלי המרכבה היו רק ג'
רגלים למרכבה שהם האבות הקדושים,
יבואר מה שהתפלל דוד המלך ע"ה
באומרו "אתה תקום תרחם ציון"

)תהילים

מב ,ירמיה ל ,יח ,ירמיה לג ,כו ,ירמיה מו,
כז ,ירמיה נא ,יט[ וגם לפי המקרא
"רבותיי"ם" מלא ,דמלא וא"ו ויו"ד ,נמי
הא מצינו גם דוד מלא יו"ד בס' דברי
הימים בכל מקום .עכ"ד המהר"י אסאד.

קב ,יד( שהתפלל על בניית בית המקדש

ואנא עניא אמינא על פי דרכו ,שתיבת
"רבותיי"ם" במילואה עולה תרס"ח

רמב"ן שמות פרק כה פסוק כא( ,ולזה ירמוז

]שהיא בגימטריא אברה"ם יצח"ק יעקו"ב

עם

דוי"ד[ ,וכן מה שאומרים בפיוט אל אדון

אותיותיהם עולים בגימטריא תרח"ם עם

"ונאדר בכבוד על המרכבה" עולה תרס"ז,

האותיות ,ואמר שאת המרכבה הזו יביא

וחסרון אחד בגימטריא לא הווה חסרון

ששם תהיה השראת המרכבה העליונה
שתיבות

אברה"ם

יצח"ק

יעק"ב

)עיין

אך טוב

שכח

סימן לב

כידוע .ורמז בזה שהאבות הם המרכבה

]וידעתי גם ידעתי שהגירסא בסידורים
היום היא "ונהדר" – בה' ,אמנם
לך נא ראה בסדר רב עמרם גאון
תפילות

בכבוד"

השבת

–

עמוד

בא'.

וכן

שגרס,
גרס

הרמב"ן

)דף מה ע"ב ובהוצאת אורים עמוד

 .(184ע"ש .גם בספר הנהגות קבליות

העליונה ,ובזה נאדר כבודו.

עא(

לישראל

)סדר

"ונאדר

האבודרהם

בשבת )שער ג עמוד  (396הביא ,שבפירוש
התפילות של בעל ספר המפליג כתב יד
פריס  ,188דף  209ע"ב ,וכתב יד וטיקן
 505דף  123ע"א הגירסא היא" :ונאדר
בכבוד"[.

)בברכת יוצר ואל אדון( וכן גרס בספר אור

וכסא כת"ר ירום גבה ונישא מאד

זרוע לרבי דוד בן יהודה החסיד נכד

תלמידו הצב"י אפרים כחלון ס"ט.

אך טוב

לישראל

סימן לג

שבט התשע"ז

שכט

סימן לג
בענין רב ששת תלמיד שמואל

דברי רב שרירא גאון  /רב ששת הזכיר לשמואל בשמו  /שמואל לא הוסמך  /שני
רב ששת היו  /התלמידים שהיו בימי רב ושמואל ורבי יוחנן למדו משלשתן  /מצאנו
פעם אחת בש"ס אמר ר' ששת אמר שמואל
לכבוד הגאון הגדול סוע"ה סוב'ר הרזי'ם
בנש"ק מגזע תרשישים כש"ת

ששת בריה דר' אידי בר אבין ופעמים
ונקרא רב שישא ,ופעמים ונקרא ר' ששת,
כדוגמא עיין ב"מ )דף צא ע"ב( ובשבת

הגרי"ח סופר שליט"א

קלח ע"ב( והוא מוזכר במו"ק

)דף

)דף יד ע"ב(

זה לא מכבר הזדמן לידי קונטרס בית
אהרן וישראל )קובץ צא עמוד קכח(,

שאמר מימרא בשם שמואל לחד מ"ד.

סימן מט( שם כתב כת"ר פליאה נשגבה

עוד מצאתי במרכבת המשנה אלפנדרי
)הלכות ברכות פ"א ה"ח( שכתב משם

אודות מ"ש ר' שרירא גאון בתשובתו דר'

מהר"י חגיז בהלק"ט )ח"ד סימן מו( וז"ל ,כל

ששת הוא תלמיד שמואל ,והא כיצד הלא

התלמידים שהיו בימי רב ושמואל ור' יוחנן

לא הוזכר בכל התלמודין בבלי וירושלמי

היו למדים משלשתן ,ור' ששת תלמיד דר'

א"ר ששת אמר שמואל וכו' .ועל אף

יוחנן וכו' .עכ"ד .ומעתה אפשר שהיה ג"כ

שעבר זמן זמנים טובא ,ויתכן וכת"ר מצא

תלמיד שמואל .וניחא.

והובא ג"כ בספרו מנחת שלום

)חלק יב

יישוב לזה ,אמרתי לא אאגור דברי ואציע
לפני כת"ר ובידו הבחירה לקרב או לרחק.
ראשית מ"ש דר' ששת הזכיר לשמואל
בשמו כדאיתא בנדה )דף ע ע"א(
אמר ר' ששת גברא רבה כשמואל וכו',
וא"כ מוכח דאינו רבו .עלה במחשבה לפני
לומר וליישב דמכאן אין ראיה שאינו רבו,
כיון שהכתירו בתואר גברא רבה דדי בו
כדי להזכיר שם רבו ]וכמ"ש כת"ר בהמשך
מאמרו[ ,ולא יכל להוסיף לשמואל את
התואר

רב

שמואל

דהא

לא

הוסמך

וכדאיתא בב"מ )דף פו ע"א( דחכים יתקרי

ולך נא ראה באור זרוע הלכות שבת
אות ו עמ' קט( דגריס בגמ' בשבת )דף

)פ"ו

נט ע"ב( ,א"ר ששת אמר שמואל במרא
שרי .ואולם אין זה כגירסא דידן בגמ',
וגם

באור

זרוע

הוא

סגור

ומסוגר

בסוגריים עגולים .ומ"מ לפיה"ד דלעיל
אפשר ליישב הדברים ואדרבא להביא
ראיה מזה.
עוד אמרתי אבא אעיר'ה שמ"ש ר' שרירא
גאון דר' ששת תלמיד שמואל ,כן
הביא ג"כ היד מלאכי

)בכללי התלמוד כלל

רבי לא יתקרי .ע"ש.

תקנט( ונראה שמסכים בזה.

נוסף גם זאת דאפשר שמ"ש דר' ששת
תלמיד שמואל כונת הדברים על ר'

הלא כ"ד זעירא דמן חבריא המצפה
לביאת ינון הצב"י אפרים כחלון.

של
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סימן לד
ביאור פיוט 'בר יוחאי'

הקדּ ◌ָמה
◌ַ ◌ְ ◌ָ
דרש,
המ ◌ְ ◌ָ ׁ
חלקי ◌ִמ ּיוֹ ׁ ◌ְש ◌ֵבי ◌ֵבּ ית ◌ַ ּ ◌ִ
אכּ ף ◌ֵלא ◌ֵקי ◌ָמרוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָם ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אשיב ◌ַלה' ◌ִ ◌ַ
◌ָמה ◌ָ ׁ ◌ִ
לחד ׁש ◌ִ ּ
לחבּ ר ◌ִחבּ ּו ◌ִרים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
מדים
קהל ◌ַהלּ וֹ ◌ְ ◌ִ
תקבּ ל ּו ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
חד ּו ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ְוזכיתי ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ ◌ָ ◌ִ ◌ִ
לגדל
והלאה ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
הלאה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
להמשי ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יזכּ ◌ִני ה' ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
חפצהֵ◌ .כּ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
בנפש ◌ֲ ◌ֵ ◌ָ
יפה ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
עין ◌ָ ◌ָ
◌ְבּ ◌ַ ◌ִ
ויראה ◌ִ ּ
אמן.
סלה ◌ָ ◌ֵ
וכל ט ּוב ◌ֶ ◌ָ
ובטח ◌ְ ◌ָ
הש ◌ֵקט ◌ָ ◌ֶ ◌ַ
מתוֹ  ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ְבּ תוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
***
ונפלאים
יקרים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נגלים סוֹ דוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ה'ארץ ◌ַבּ ּיוֹ ם בּ וֹ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
ו'תגל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ה'מים ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ִי'ש ◌ְמח ּו ◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ְ ׂ
חבּ ר ◌ַ ◌ָ ּ
צינא
לביא זצוק"ל ◌ַעל ◌ַהאי ּ ◌ַת ◌ָנּ א בּ וֹ ◌ִ ◌ָ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ֵ
הגאוֹ ן ◌ַ ◌ָּ
◌ַ ◌ִ ּ
אמן.
עלינ ּו ◌ָ ◌ֵ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַבּ ר יוֹ ◌ָחאי ◌ְזכ ּותוֹ ּ ◌ָת ◌ֵגן ◌ָ ◌ֵ
ישא ◌ַ ◌ִ
קד ׁ ◌ָ
רב ּ ◌ֵתבוֹ ת
הפ ּי ּוט רוֹ ◌ֶאה ׁ ◌ֶש ּ ◌ְטמ ּו ◌ִנים בּ וֹ סוֹ דוֹ ת ◌ְ ּגדוֹ ◌ִליםֹ .
הקוֹ ◌ֵרא ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ִ
◌ַ ּ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
הפ ּי ּוט ◌ַ ◌ִ
חבּ ר ◌ַ ּ ◌ִ
יען ׁ ◌ֶש ּ ◌ְמ ◌ַ ◌ֵ
לאדם ◌ִמן ◌ַה ּו ◌ָרהַ◌ ַ◌ ,
היר א מ ּו ◌ָבנוֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
בחים
והחבּ יא סוֹ דוֹ ת ּו ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ִ
הטמין ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
שר ◌ֵבּ ית ◌ַה ּ ֹז ◌ַה'ר ִ◌ ְ◌ ִ◌ -
היה ◌ַ ׂ
זצ"לֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
לביא ◌ַ ◌ַ
◌ָ ◌ִ
◌ֲעצ ּו ◌ִמים ◌ְבּ ׁ ◌ִשיר ◌ֶזה.
הירֶ◌ ,אלּ◌ָ א
הטין ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת ◌ַ ◌ִ
עמק ◌ַ ◌ִ ּ ◌ִ
חקר ֹ ◌ֶ
לרדת ◌ֶאל ◌ֵ ◌ֶ
רתי ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
התימ ◌ְ ּ ◌ִ
א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ַ
חדשים
ספרים ׁשוֹ ◌ִניםִ◌ ׁ ָ◌ ֲ◌ ,
כתב ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נּ ◌ְ ּ ◌ַ
ממה ◌ֶ ◌ִ
רנה ◌ִ ּ ◌ַ
עמיר ּג ְֹ ◌ ◌ָ
צתי ◌ֶכּ ◌ָ ◌ִ
וקבּ ◌ְ ּ ◌ִ
טתי ◌ְ ◌ִ ◌ַ
לק ◌ְ ּ ◌ִ
◌ִ ◌ַּ
נפ ◌ִ ◌ִ ּ
ילי
מד ◌ִ
מעט ֹ ◌ֶ
ספתי ◌ְ ◌ַ
לפניְ◌ ,והוֹ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
תבי ◌ַרבּ וֹ ◌ֵתינ ּו ׁ ◌ֶש ◌ָהי ּו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
יש ◌ִנים ◌ִמ ◌ָכּ ל ◌ִכּ ◌ְ ◌ֵ
◌ִעם ◌ְ ׁ ◌ָ
נש ◌ָ ּג ◌ָבה
דבר ◌ָכּ ל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ְבּ תוֹ ◌ָרה ◌ִ ◌ְ ׂ
חלילה ◌ְבּ ◌ָ ◌ָ
טעיתי ◌ָ ◌ִ ◌ָ
ואם ◌ָ ◌ִ ◌ִ
חנּ ◌ִני ה'ִ◌ ְ◌ ,
ממה ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ַ
◌ִ ּ ◌ַ
יכפר ◌ָעוֹ ן.
זוֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ַרח ּום ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
***

"בּ ר יוֹ ◌ָחאי"
הפ ּי ּוט ◌ַ
מחבּ ר ◌ַ ּ ◌ִ
לביא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
ּתוֹ ◌ְלדוֹ ת ◌ַ ◌ִ
ראל,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
רסם ◌ְ ּב ◌ָכל ּ◌ְתפוּ צוֹ ת ◌ִ ◌ְ
נתפ ◌ְ ◌ֵ
והמשוֹ ◌ֵררַ◌ ּ ְ◌ ִ◌ ,
המקבלָ◌ ,הרוֹ ◌ֵפא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
החכםּ ָ◌ B◌ ְ◌ ַ◌ ,
לביא ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
רגש
עמר ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ ׁ
במיחד ◌ְ ּב ◌ַל"ג ◌ָ ּב ֹ ◌ֶ
המוּ ׁ ◌ָשר ◌ְ ּב ◌ֵלילוֹ ת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת וּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ B
ערבּ ִ◌ ,ב ◌ְזכוּ ת ּ ◌ִפ ּיוּ טוֹ ◌ַ ּ
במ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ָ◌זרח וּ ◌ַ ּ◌ַ
"בר יוֹ ◌ָחאי"ּ ַ◌ ,
"כ ◌ֶתם ּ ◌ָפז".
וכן ◌ְ ּב ◌ֵפרוּ ׁשוֹ ◌ַל ּ ֹז ◌ַהר ◌ֶּ
מיחדתֵ◌ ְ◌ ,
בחבה ◌ְ ◌ֶ◌ ֶ◌ B
◌ַרב וּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
***

לפני ◌ֵגּ רוּ ׁש
מספר ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ָאה ◌ַה – ט"זָ◌ ׁ ,ש ◌ִנים ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
הDמוֹ ◌ִנים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֵ
ספרד ◌ִ ּב ׁ ◌ְשנוֹ ת ◌ַ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן נוֹ ◌ַלד ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ַ ◌ִּ
רבים
מגרשים ◌ַ ◌ִ ּ
יחד ◌ִעם ◌ְ ָֹ ◌ ׁ ◌ִ
הצ ◌ִעיר ◌ַ ◌ַ
ספרד ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת הרנ"ב )ִ◌ ֵ◌ (1492
ספרדֵ◌ ,גּ רוּ ׁש ◌ְ ◌ָ ◌ַ
◌ְ ◌ָ ◌ַ
הביא ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
יטים
דה ׁ ◌ֶשל ׁשוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶלת ׁ ◌ַש ◌ִ ּל ◌ִ
תה ◌ֵעת ׁ ◌ָש ◌ַלט ◌ְ ּב ◌ָמרוֹ קוֹ מוּ ◌ַלאי ׁ ◌ֵשיְ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,(1472-1505) E
◌ְ ◌ָ
מיס ◌ָ ּ
למרוֹ קוֹ ּ ְ◌ .באוֹ ◌ָ ּ
והם
המגרשים ◌ִ ּב ◌ְזרוֹ עוֹ ת ּ ◌ְפתוּ חוֹ תֵ◌ ְ◌ ,
קבל ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ָֹ ◌ ׁ ◌ִ
אהדתוֹ ◌ַל ◌ְ ּיהוּ ◌ִדים .הוּ א ◌ִ ◌ֵּ
וואטסַ◌ ,ה ◌ָ ּידוּ ◌ַע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
מב ◌ֵני ◌ַ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ּ

אך טוב

ביאור פיוט 'בר יוחאי'

לישראל

שלא

התיDבוּ ◌ָ ּב ◌ִעיר ◌ַפאס ׁ ◌ֶש ◌ְ ּק ◌ִ ◌ָ ּ
ארצוֹ ִ◌ ׁ .ש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ◌ָ ּ
רסמה
נתפ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
תה ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
חתוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מש ּ ◌ַפ ◌ְ ּ
בני ◌ִ ׁ ◌ְ
הק ◌ָטן וּ ◌ְ ◌ֵ
היטב ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
ִנקלטוּ ◌ֵ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ְ
הל ◌ָ ּ
הסוֹ דּ ,תוֹ ◌ַרת ◌ַ ◌ַ ּ
לרבוֹ ת ◌ֶאת ּתוֹ ◌ַרת ◌ַ ּ
הק ◌ָ ּב ◌ָלה.
למד ◌ֶאת ּתוֹ ◌ָרתוֹ ּ ַ◌ ְ◌ ,
מהם ◌ָ ◌ַ
חכמיהֶ◌ ֵ◌ .
◌ַ ּב ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
לגּ ◌ּ ָ◌ B
ראל ◌ְ ◌ִ ּ
ארצה.
לעלוֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ָ
נתנוּ לוֹ ◌ָמנוֹ ◌ַחְ◌ ,והוּ א ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
אלה Fא ◌ָ ◌ְ
וכסוּ ◌ָפיו ◌ַ ◌ְ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
לארץ ◌ִ ◌ְ
מיהתוֹ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
החליט ◌ַ ◌ֲ
ּ◌ְכ ◌ִ ◌ָ
ראל.
לארץ-ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ויצא ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ◌ִ ◌ְ
עזב ◌ֶאת ◌ַפאס ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מרים ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת השי"א )ַ◌ ָ◌ ,(1551
ויש אוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת הש"ט )ׁ ֵ◌ ְ◌ ,(1549
התיDב ◌ָ ּב ּה.
לטריפוֹ ◌ִלי ◌ְו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
דרכוֹ ◌ִ ◌ִ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ּ
יע ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
הגּ ◌ַ
זכר
הנּ ◌ְ ◌ָּ
הרב ◌ַ ◌ִ
מעתי ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
ואני ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
עליוִ◌ ֲ◌ ַ◌ :
הגּ דוֹ ◌ִליםָּ◌ ,כ ◌ַתב ◌ָ ◌ָ
ספרוֹ ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ְ
רבי ◌ַח ◌ִ ּיים יוֹ ◌ֵסף ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֲאזוּ ◌ַלאי ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ִּ
ואמר ◌ְ ּב ◌ִ ּ
דעין ◌ָדּ ת ◌ָ ◌ִודיןַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לטריפוֹ ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
ראל ,וּ ◌ְ ׁ ◌ֶ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
לארץ ◌ִ ◌ְ
לסע ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עתוֹ ◌ִ ּ◌ַ
היה ◌ַדּ ◌ְ ּ
◌ָ ◌ָ
כש ◌ָ ּבא ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
לבוֹ
ראה ׁ ◌ֶשGא ◌ָהיוּ יוֹ ◌ְ ◌ִ
ראל,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִ ◌ְ
מהליכת ◌ֶ ◌ֶ
וזה יוֹ ◌ֵתר ◌ֵ ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
ליראה ◌ֶאת ה'ֶ◌ ְ◌ ,
ללמ ◌ָדם ּתוֹ ◌ָרה וּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לתוֹ ◌ָרה וּ ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
לקרבם ◌ַ ּ
◌ִּכי טוֹ ב לוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
והיה ◌ֶזה ׁ ◌ְש ◌ַנת ש"ט ).(1549
והרביץ ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ָשםָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
עשׂ הּ ִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
וכן ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ֵ
הביי ּ ִ◌ ַ◌ ַ◌ -
אשה.
יחיא ּ ◌ָפ ׁ ◌ָ
רכי ◌ִ ◌ְ ◌ָ
התוּ ◌ְ ◌ִּ
הDליט ◌ַ ּ
וש ּ◌ֵמ ׁש רוֹ ◌ְפאוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵּ
היה ◌ַגּ ם רוֹ ◌ֵפאִ◌ ׁ ְ◌ ,
לביא ◌ָ ◌ָ
חכם ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
◌ָ ◌ָ
הק ◌ִ ◌ָ ּ
להתאוֹ ׁ ◌ְש ׁשוּ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ּ
טריפוֹ ◌ִליּ ְ◌ .ב ◌ָחסוּ ת
המוֹ ׁ ◌ֵשל ◌ִס ◌ְ ּיעוּ ◌ַ ◌ִ ◌ְ
קש ◌ָריו ◌ָ ◌ִ ׁ ◌ִ
◌ְ ׁ ◌ָ
הלה ◌ַה ◌ְ ּיהוּ ◌ִדית ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
האיש ◌ִ ּיים ◌ִעם ◌ַ ּ
לטזיםּ ֵ◌ ֵ◌ ,
והמ ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
פרדּ ים ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הס ◌ָ ◌ַ ◌ִ
רדיפוֹ ת ◌ַ ּ◌ְ
הארץ ◌ְ ּב ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ִ
לפנים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ת'מאניְ◌ ,יהוּ ◌ִדים ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ְרחוּ ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הDלטוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִ ◌ְ
החלוּ
מליווֹ ◌ְרנוֹ ּ ָ◌ ֵ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
ספרד וּ פוֹ ◌ְרטוּ ◌ָגל וּ ◌ִ ◌ִ ּ
והחלה
גרשי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ממ ָֹ ◌ ׁ ◌ֵ
התחדּ ׁ ◌ָשה ◌ֲ ִ◌ ◌ַ
לטריפוֹ ◌ִליְ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
◌ַ ◌ֲ ֹ
לחזר ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
הגירת ◌ְיהוּ ◌ִדים ◌ִ ◌ְּ
סחר ◌ִעם ◌ַ ◌ֵ ּ
וערי ◌ֵאירוֹ ּ ◌ָפה.
ת'מאנית ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יסרוּ ת ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הק ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
הרחבת ◌ַ ּ◌ִ
לכ ◌ִליתּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
התאוֹ ׁ ◌ְש ׁשוּ ת ◌ַּכ ◌ְ ◌ָּ
◌ִ ◌ְ
לארץ
לעלוֹ ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
הת ◌ִ ◌ִ
איפתוֹ ◌ַ ּ◌ְ
ראלְ◌ ׁ .ש ◌ִ ◌ָ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִ ◌ְ
לבוֹ ◌ְורוּ חוֹ ◌ָהיוּ ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
טריפוֹ ◌ִליּ ִ◌ ,
למרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ׁ ◌ְש ◌ַאר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
מידית ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ְ
מנהגי ׁ ◌ָשבוּ עוֹ ת ,הוּ א ּכוֹ ◌ֵתבְ◌ ַ◌ ֲ◌ :
בספרוֹ ◌ֶּכ ◌ֶתם ּ ◌ָפזְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ָדּ ן ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
חבוּ ◌ָריו וּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נכ ◌ֶרת ◌ַגּ ם ◌ְ ּב ◌ִ ּ
ראל ◌ִ ◌ֶּ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
"אנחנוּ
אF-הי
החכמהֵ◌ ,א-ל ◌ֱ ◌ֵ
אצלנוּ ◌ַעל ּ ◌ִפי סוֹ ד ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
המיס ◌ִדים ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
הגין ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ֵליל א' ׁ ◌ָשבוּ עוֹ ת ◌ְ ּבל"ב ּ ◌ִפ ּיוּ ◌ִטים ◌ַ ◌ְ ◌ָ◌ּ B
נוֹ ◌ֲ ◌ִ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
אלת ◌ִ ּ
מש ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה"ְ◌ .והוּ א חוֹ ◌ֵזר ◌ַעל ◌ִ ׁ ◌ְ
לאמרם ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
יעזרנוּ ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
לבוֹ זוֹ ◌ַגּ ם ◌ְ ּב ◌ִס ּיוּ ם ּ ◌ֵפרוּ ׁשוֹ
ארץ ◌ַ ◌ְ ּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה".
ספר ◌ַה ּזֹ ◌ַהר ◌ָ ּב ◌ָ ◌ֶ
לימי ◌ָּכל ◌ֵ ◌ֶ
הש ◌ִ ◌ִ
לפניו ַ◌עד ◌ַ ׁ ◌ְ
ואחיה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
יקימנוּ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
לא-ל ◌ְ ִ◌ ◌ֵ
"אחילה ◌ָ ◌ֵ
◌ַל ּ ֹז ◌ַהרָ◌ ִ◌ ָ◌ :

***
הנהיג ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ ◌ַ ּ
הדּ ◌ֶרְ◌ ֵ◌ E
להם ◌ֶאת ◌ַ ◌ֶ
מש Eל"ט ׁ ◌ָש ◌ִנים ,הוֹ ◌ָרה ◌ָ ◌ֶ
טריפוֹ ◌ִלי ◌ְ ּב ◌ֶ ׁ ◌ֶ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ִ
קהלת ◌ְ ◌ִ ּ
ילכוּ
◌ַ ◌ִּ
סדר ּ◌ְת ◌ִ ּ
פרדּ יםּ ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ותקן מוֹ ◌ִרים
הס ◌ָ ◌ַ ◌ִ
מנהג ◌ַ ּ◌ְ
פלוֹ ת ◌ְּכ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
להם ◌ֵ ◌ֶ
יעשׂ וּ ןִ◌ּ .ת ◌ֵ ּקן ◌ָ ◌ֶ
עשׂ ה ◌ֲ ׁ ◌ֶ
המ ◌ֲ ◌ֶ
ואת ◌ַ ּ◌ַ
בה ◌ְ ◌ֶ
◌ָ ּ
אשר ◌ַ ◌ֲ
ישים.
נעשׂ וּ ּ◌ְת ◌ָ ׁ ◌ִ
מהגּ ◌ָ ◌ִ
לנערי ּ◌ַת ◌ְלמוּ ד ּתוֹ ◌ָרה .וּ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
דיים ◌ַ ◌ֲ
להם
"שׂ ם ◌ָ ◌ֶ
תפקיד ◌ֶזה ◌ָ
לביא ◌ַגּ ם ◌ְּכ ◌ַד ◌ָ ּיןּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ְ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
ראה ׁ ◌ִש ּ◌ֵמ ׁש ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִעם ◌ֱהיוֹ תוֹ מוֹ ◌ֵרה-הוֹ ◌ָ ◌ָ
עשׂ ה ◌ִ ּב ◌ְרבוֹ ת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים
טריפוֹ ◌ִליֶ◌ ׁ ,ש ◌ַנּ ◌ֲ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
היסוֹ דוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
יח ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ
והנּ ◌ַ
מש ּ ◌ָפט" ◌ְ ◌ִ ◌ִ
חק וּ ◌ִ ׁ ◌ְ
טרי ּפוֹ ◌ִלי( ֹ
◌ְ ◌ִ
לבית-הדּ ין ׁ ◌ֶש ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
בני
)ל ◌ְ ◌ֵ
◌ִ

אפריקה.
המפרסמים ◌ִ ּב ◌ְצפוֹ ן ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הדּ ין ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ ָ◌ ְ◌ Bמב ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ִ
אחד ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֶ ◌ָ

***
ברי ◌ַה ּזֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
קיאותוֹ וּ ◌ְגאוֹ נוּ תוֹ ◌ְ ּבתוֹ ◌ַרת ◌ַ ּ
יהיוּ ◌ְ ּברוּ ◌ִרים
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ
אגתוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
יחד ◌ִעם ◌ַדּ ◌ֲ ◌ָ
הסוֹ ד ◌ַ ◌ַ
◌ְּב ◌ִ ּ
ברי ◌ַה ּזֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש.
הגּ דוֹ ל ◌ֶּכ ◌ֶתם ּ ◌ָפז – ּ ◌ֵפרוּ ׁש ◌ַעל ◌ִדּ ◌ְ ◌ֵ
ספרוֹ ◌ַ ◌ָ
חבר ◌ֶאת ִ◌ ◌ְ
לידי ◌ָּכֶ◌ ׁ Eש ◌ִ ◌ֵּ
הביאוּ ◌ִ ◌ֵ
בניםִ◌ ֵ◌ ,
וּ מוּ ◌ָ ◌ִ
כתב-ידַ◌ ְ◌ ,ורק ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַל ּ ֹז ◌ַהר ◌ָגּ נוּ ז ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
היה ּ ◌ֵפרוּ ׁשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
Fשים ׁ ◌ָש ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
מאתים וּ ׁ ◌ְש ׁ ◌ִ
ּ◌ְכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
עש ◌ֵירי
הש ּ◌ַת ◌ְדּ לוּ ◌ָתם ׁ ◌ֶשל ◌ֲ ׁ ◌ִ
חלקים(ּ ְ◌ ,ב ◌ִ ׁ ◌ְ
)ב ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
ראשית ◌ִ ּ
סדר ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
הפרוּ ׁש ◌ַעל ◌ֵ ◌ֶ
ראה אוֹ ר ◌ַ ּ ◌ֵ
התקנ"ה )ָ◌ ָ◌ (1795
לכל
עצמוֹ ֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ֶט ◌ֶרם ◌ִס ◌ֵ ּים ◌ֶאת ּ ◌ֵפרוּ ׁשוֹ ◌ְ ◌ָ
המחבר ◌ַ ◌ְ
על-ידי ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
נקבע ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
"כ ◌ֶתם ּ ◌ָפז" Fא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
הDם ◌ֶּ
טריפוֹ ◌ִליֵ◌ ַ◌ .
◌ְ ◌ִ ּ
◌ַה ּזֹ ◌ַהרּ ָ◌ ֶ◌ ,
זמן ◌ַ ◌ְ ּ ◌ָ
Dהה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
חיד"א(ֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ָ
)הרב ◌ִ ◌ָ
רבי ◌ַח ◌ִ ּיים יוֹ ◌ֵסף ◌ָדּ ◌ִוד ◌ֲאזוּ ◌ַלאי ◌ָ ◌ַ
על-ידי ◌ַ ◌ִ ּ
נקבע ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אלא ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ
הדפ ◌ָסתוֹ

שלב

אך טוב

ביאור פיוט 'בר יוחאי'

לישראל

חבר ◌ַגּ ם ּ ◌ֵפרוּ ׁש ◌ְ ◌ִ ּ
ל"מלוֹ ת ◌ָזרוֹ ת" ׁ ◌ֶש ◌ַ ּב ּ ֹז ◌ַהר,
לביא ◌ִ ◌ֵּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
איטליהּ ִ◌ ַ◌ .
הס ◌ֶפר ◌ְ ּב ◌ִליווֹ ◌ְרנוֹ ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ֵ
מיראנדה.
אברהם ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לרבי ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נאמן" ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
"יד ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
הס ◌ֶפר ◌ָ
דפס ◌ְ ּבסוֹ ף ◌ַ ּ◌ֵ
ּ◌ֵפרוּ ׁש ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ ◌ַ

***
מאה ׁ ◌ָש ◌ִניםּ ְ◌ ,ביוֹ ם ט"ו ◌ְ ּב ◌ָאב ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת שמ"ה ).(1585
נפטר ◌ִ ּב ◌ְהיוֹ תוֹ ◌ֶ ּבן ◌ֵ ◌ָ
לביא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
נענים ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפל ◌ָתם
עליו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
להש ּ◌ַת ּ◌ֵט ◌ַח ◌ָ ◌ָ
הב ◌ִאים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ספר ◌ִּכי ◌ַ ◌ָ ּ
קברוֹ ַ◌ ּ B◌ .
סביב ◌ִ ◌ְ
נרקמוּ ◌ְ ◌ִ
אגּ דוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ְ
◌ַ ◌ָ
והעיר
ביה ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ממ ◌ָנּ ה ◌ָּכל ּתוֹ ׁ ָ◌ש ◌ֶ ◌ָ
טריפוֹ ◌ִליּ ָ◌ ,ב ◌ְרחוּ ◌ִ ּ◌ֶ
בשה ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
אשר ◌ָּכ ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְונוֹ ׁ ◌ָש ◌ִעיםַּ◌ .כ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
איטליה ◌ֶאת ◌ְ ◌ִ ּ
הערב ◌ִ ּייםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
קבר ◌ַ ּב ◌ַעל ◌ְ ◌ּ ָ◌ B
סגלה ◌ֶזה ׁ ◌ַש ◌ָ ּיE
הערבים ◌ִּכי ◌ֶ ◌ֶ
הכ ּבוּ ׁש ,הוֹ ◌ִדיעוּ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לאחר ◌ַ ◌ִּ
נהרסהּ ִ◌ .ב ׁ ◌ְש ◌ַנת תרע"א )ַ◌ ַ◌ ְ◌ (1911
◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
לבדּ ֹק ◌ֶאת
לחת ◌ֵמרוֹ ◌ָמא ◌ִ ◌ְ
מש ◌ַ ◌ַ
צאה ◌ִ ׁ ◌ְ
קברוֹ ◌ָגּ ◌ַברַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּי ◌ְ ◌ָ
סלמים ◌ַעל ◌ִ ◌ְ
למ ◌ְ ◌ְ ◌ִ
הס ◌ְכסוּ ֵּ◌ Eבין ◌ַה ◌ְ ּיהוּ ◌ִדים ◌ַ ּ◌B
להםִ◌ּ ַ◌ .
◌ָ ◌ֶ
ועטוּ ף ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ ּ
פתח ◌ַ ◌ֶ ּ
◌ַ ◌ֶ ּ
מצ ◌ֶ ּי ◌ֶצת ◌ִּכ ◌ְביוֹ ם
טלית ◌ְ ◌B
נמצא ׁ ◌ָשם ר' ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןָ◌ ׁ ,ש ◌ֵלם ◌ְ ּבגוּ פוֹ ◌ ◌ְָ
הק ◌ֶברָ◌ ְ◌ ִ◌ ,
הק ◌ֶברְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ◌ַ
טירתוֹ .
ּ◌ְפ ◌ִ ◌ָ

***

ראל
יש ◌ָ ◌ֵ
קהלּ וֹ ת ◌ִ ◌ְ ׂ
"בּ ר יוֹ ◌ָחאי" ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
הפ ּי ּוט ◌ַ
◌ַ ּ ◌ִ
הפ ּיוּ ◌ִטים ◌ַ ◌ַ ּ
הק ◌ָ ּב ◌ִל ◌ִ ּיים
נכבד ◌ֵּבין ◌ַ ּ ◌ִ
לביא ,נוֹ ◌ַדע ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
חבר ◌ַ ◌ִ ּ
"בר יוֹ ◌ָחאי" ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ֵּ
לפ ּיוּ ט ◌ַ ּ
◌ַ ּ ◌ִ
ראל.
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
קה ּלוֹ ת ◌ִ ◌ְ
רבה ◌ְ ּב ◌ָכל ◌ְ ◌ִ
לתפוּ ◌ָצה ◌ַ ◌ָ ּ
ׁ◌ֶש ◌ָ ּזכוּ ◌ִ ◌ְ
רבי
הלחין ◌ַ ◌ִ ּ
עימה ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ִ
טריפוֹ ◌ִלי – ׁ ◌ָשם הוּ ׁ ◌ַשר ◌ַ ּב ◌ְנּ ◌ִ ◌ָ
הפ ּיוּ ט ◌ַ ּ
עשׂ ה ◌ַ ּ ◌ִ
רכוֹ ◌ָ ◌ָ
ראשית ◌ַדּ ◌ְ ּ
◌ֶאת ◌ֵ ׁ ◌ִ
"בר יוֹ ◌ָחאי" ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
לערי
יע ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הDנים ◌ִ ◌ִ
לערבית ◌ַה ◌ְ ּיהוּ ◌ִדיתּ ִ◌ .ב ◌ְרבוֹ ת ◌ַ ◌ָ ◌ִ
תרגּ וּ ם ◌ָ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עצמוֹ ְ◌ ,והוּ א ◌ַגּ ם הוּ ׁ ◌ַשר ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
לביא ◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ
ׁ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
הגּ ◌ַ
האר"י ◌ַז"ל ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ִּ
רבנוּ ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
למידי ◌ַ ◌ֵּ
על-ידי ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
בקדDה ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
אהבה וּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ◌ B
נתקבל ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
ראלּ ָ◌ ,ב ּה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ארץ ◌ִ ◌ְ
צפת ׁ ◌ֶש ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
הכירוּ
ורבי
האר"י ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
למידיהם ׁ ◌ֶשל ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
הפ ּיוּ ט ◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
ראל הוּ ◌ַפץ ◌ַ ּ ◌ִ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
מארץ ◌ִ ◌ְ
הפ ּיוּ ט ◌ַהנּ וֹ ◌ָרא ◌ַה ◌ֶ ּזהֶ◌ ֶ◌ ֵ◌ .
קדDת ◌ַ ּ ◌ִ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ◌ B
המ ◌ָאה ◌ַה -י"ז.
ראשית ◌ַ ּ◌ֵ
לראשוֹ ◌ָנה ◌ְּכ ◌ָבר ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
נדפס ◌ָ ◌ִ ׁ
משה קוֹ ◌ְרדּ וֹ ◌ֵבירוֹ ◌ַ ּבגּ וֹ ◌ָלה ּ◌Bכ ◌ָ ּל ּהְ◌ ,והוּ א ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ֹ ׁ ◌ֶ
◌ַגּ ם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
יIשכר ◌ֶ ּבער ◌ִ ◌ְ ּ
פראג ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת
הדפיסוֹ ◌ִ ּב ◌ְ ◌ַ
רעמניץ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ִ
מק ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ורבי ◌ִ ◌ָ ◌ָ
הפ ּיוּ טּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
התקבל ◌ַ ּ ◌ִ
אש ◌ְּכ ◌ַנז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
קהלוֹ ת ◌ַ ׁ ◌ְ
בינה"ֵּ◌ ,באוּ ר ◌ַעל ◌ִ ּ
"שיר
"מלוֹ ת ◌ָזרוֹ ת" ◌ַ ּב ּ ֹז ◌ַהרּ ְ◌ ,ב ׁ ◌ֶשל ◌ֱהיוֹ תוֹ ׁ ◌ִ
"אמרי ◌ִ ◌ָ
ספרוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ראש ◌ִ ◌ְ
השע"א )ּ ְ◌ (1611ב ֹ ׁ
מארץ ◌ַ ◌ְ ּ
קראקא ◌ַ ּב ּ◌ֵס ◌ֶפר
נדפס ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מכן ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
לאחר ◌ִ ◌ֵּ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה"ָ◌ ׁ .ש ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
זצ"לֶ◌ ׁ ,שהוּ ◌ָבא ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
להרש ◌ִ ּב"י ◌ַ ◌ַ
ׁ◌ֶש ◌ַבח ◌ְ ◌ָ ◌ַ ׁ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
"כ ◌ֶתם ּ ◌ָפז"ֵ◌ ּ ,פרוּ ׁשוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
ספרוֹ ◌ֶּ
דפס ◌ְ ּב ◌ִליווֹ ◌ְרנוֹ ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַנת ְ◌ ִ◌ 1795
"ת ּקוּ ◌ֵני ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת"ְּ◌ .כ ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ּ ◌ַ
ּ◌ִ
חבר.
ספים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ֵּ
"בר יוֹ ◌ָחאי" וּ ◌ִפ ּיוּ ◌ִטים נוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ַל ּ ֹז ◌ַהרB◌ּ ,כ ◌ְנּ סוּ ◌ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ◌ִשירוֹ ◌ַ ּ
***

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר
הת ◌ָנּ א ◌ַ ◌ִ ּ
לכבוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ◌ַ
"בר יוֹ ◌ָחאי" ◌ִ ◌ְ
הפ ּיוּ ט ◌ַ ּ
יש ◌ֶאת ◌ַ ּ ◌ִ
הקדּ ׁ
לביא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ִּ
והמ ׁ ◌ְש ◌ָקל וּ ◌ְבתוֹ ◌ַרת
הDיר ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
המחבר ◌ְ ּבתוֹ ◌ַרת ◌ַ ◌ִ
נכ ◌ֶרת ◌ְ ּב ◌ִקיאוּ תוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
הפ ּיוּ ט ◌ִ ◌ֶּ
מבין ׁשוּ רוֹ ◌ָתיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ּ ◌ִ
יוֹ ◌ָחאיֵּ◌ ִ◌ .
◌ַ ◌ַ ּ
מש ◌ָ ּב ◌ִצים ּבוֹ ◌ִ ּב ּטוּ ◌ִיים
התנוּ עוֹ תB◌ ׁ ְ◌ .
האיטלקיְּ◌ ,כלוֹ ◌ַמר ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ּ◌ַטת ◌ַ ◌ְּ
הס ◌ְגנוֹ ן ◌ָ ◌ִ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הDיר ◌ָּכתוּ ב ◌ַעל ּ ◌ִפי ◌ַ ּ◌ִ
הק ◌ָ ּב ◌ָלהִ◌ ַ◌ .
וכן ◌ִ ּב ּטוּ ◌ִיים ִ◌מן ◌ַה ּ ֹז ◌ַהר וּ ◌ֵמעוֹ ◌ַלם ◌ַ ◌ַ ּ
הDיר
הק ◌ָ ּב ◌ָלהִ◌ ַ◌ .
חז"לֵ◌ ְ◌ ,
ברי ◌ֲ ◌ַ
מדּ ◌ְ ◌ֵ
ורעיוֹ נוֹ ת ◌ִ ◌ִ
מקרא ◌ִ ּייםִ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאמרים ◌ְ ◌ַ ◌ְ
המחבר.
מDמוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
אחת ◌ִ ◌ְ
פיעה אוֹ ת ◌ַ ◌ַ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
ראשיתוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָּכל ◌ֶ ◌ָ
עשׂ ◌ָרה ◌ָ ּב ּ◌ִתיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ְ ּב ◌ֵ ׁ ◌ִ
◌ָ ּבנוּ י ◌ֲ ◌ָ
מהם מוֹ ◌ִ ◌ָ
פרסיתְ◌ ,והוּ א מוּ ׁ ◌ָשר ◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
במ ◌ְ ◌ָזרח
רבוֹ ת ◌ַ ּב ּ◌ַמ ◌ֲ ◌ָ
קהלוֹ ת ◌ַ ּ
לדינוֹ וּ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לערבית ְ◌ -יהוּ ◌ִדיתִ◌ ָ◌ ,
רגּ ם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הפ ּיוּ ט ּ◌Bת ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ ◌ִ
ערב וּ ◌ַ ◌ִּ
עמר.
בל"ג ◌ָ ּב ֹ ◌ֶ
הDבת  -וּ ◌ְ ◌ַ
בחלקן ◌ִ ּב ◌ְסעוּ ◌ַדת ◌ֵליל ◌ַ ◌ַ ◌ָ ּ
נסת ,וּ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
הכ ◌ֶ ◌ֶ
חלקן ◌ְ ּב ◌ֵבית ◌ַ ◌ְּ
◌ְ ּב ◌ֵליל ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת – ◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
***
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ִ◌ ּ ַ◌ ּ ◌ֵפר ּו ׁש
זצ"ל
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.[llFMd
¥ © mr¦ i`gFi
¨
ixEWY"
¦ ¨ aEzMd
¨ © xn`nkE
© £ © § dI`x
¨ ¦ § oFWl§ `Ed xEWY¨ 27
WxtE
© ¥ (g ,c mixiyd xiy) "dpn`
¨ ¨ £ W`xn
Ÿ ¥
d`x
¨ ¨ i"AWxW
¦ § © ¤ hIRd
¨ © © gAWnE
© ¥ © § .dI`x
¨ ¦ § oFWl§ `EdW¤ i"Wx©
¦
didW
¨ ¨ ¤ drWaE
¨ ¨ § ,mlFrd
¨ ¨ lM¨ z`¤ FgExe§ FWcw
§ ¨ ipirA
¥ ¥§

לישראל

'ביאור פיוט 'בר יוחאי
,30ים.חמ
ִ◌ ִ◌ ֲ◌

שמב

ׁ ◌ֶש ◌ַבע ׁ ◌ַש ◌ָבּ תוֹ ת סוֹ ד

dncTW
¨ § ¨ ¤ onGd
© § © zE`ivn
¦ § z`¤ d"awd `xA
¨ ¨ df¤ iR¦ lr©
`i sc) dpXd
¨ ¨ © W`xA
Ÿ § l"fg
© £ Exn`X
§ ¨ ¤ dn© Edfe
¤ § .mlFrl
¨ ¨

Epide
§ © § ,mlFrd
¨ ¨ `xap
¨ § ¦ oqipA
¨ ¦ § F` ixWzA
¥ § ¦ § ,(`"r
llkaE
© § ¦ ,mlFrd
¨ ¨ zE`ivn
¦ § mcw
¤Ÿ dxvFp
¨ § onGd
© § © zE`ivOW
¦ §¤
.dpaNd
¨ ¨ § © lW¤ DWECg
¨ ¦ xcqe
¤ ¥ § ,miWcgd
¦ ¨ ¢ ¤ zE`ivn
¦ § mB© df¤
KExA¨ WFcTdW
¨ © ¤ daWgOd
¨ ¨ £ © © Epid
§ © ± wxi
Ÿ ¨ ew¨ xn`W
© ¨ ¤ Edfe
¤§
- miWcg
¦ ¨ ¢ WCgn
¥ © § ,miwiCSd
¦ ¦ © © dUrn
¥ £ © z`¤ d`x
¨ ¨ `Ed
mcw
¤Ÿ df¤ dide
¨ ¨ § ,miWcgd
¦ ¨ ¢ ¤ WECg¦ z`¤ `xA
¨ ¨ zrd
¥ ¨ DzF`A
¨ §
.mlFrd
¨ ¨ zE`ivn
¦ §
WECg¦ mB© milElM
¦ § onGd
© § © zE`ivn
¦ § llkA
© § ¦ dPd
¥ ¦ 30
mixRqOd
¦ ¨ § ¦ © xcqe
¤ ¥ § onGd
© § © oMW
¥ ¤ ,mixRqOd
¦¨ § ¦ ©
idie
¦ § © axr
¤ ¤ idie"
¦ § © aEzMd
¨ © xn`W
© ¨ ¤ Edfe
¤ § ,cgi
© © miaNYWn
¦§©§ ¦
zE`ivn
¦ § FA WCgzdW
¥ © § ¦ ¤ ,(d ,` ziy`xa) "cg`
¨ ¤ mFi xwa
¤Ÿ
.cgi
© © xRqn
¨ § ¦ lWe
¤ § onf
© § lW¤
zFpigAl
¦ § © c`n
Ÿ § cr© mikIW
¦ ¨ © xRqOde
¨ § ¦ © § on© Gd
§ © zE`ivnE
¦ §
mCbpkE
¨ § ¤ § d`nh
¨ § ª ixrW
¥ £ © 'p Wi¥ oMW
¥ ¤ ,zFIpgExd̈
¦¨
xg`l
© © § WCgzd
¥ © § ¦ xMfPd
¨ § ¦ © KQd
¨ © zE`ivnE
¦ § ,dXcw
¨ ª § ixrW
¥ £ © 'p
.xRqnE
¨ § ¦ onf
© § lW¤ bVOd
¨ ª © z`¤ d"awd `xaE
¨ ¨ xvIW
©¨¤
xaMW
¨ § ¤ - miXng
¦ ¦ £ cFq zFzAW
¨ © raW
© ¤ Fxn`
§ ¨ Edf¤ dYrnE
¨©¥
,(`"r fv sc xen` zyxt) WFcTd
¨ © xdGA
© Ÿ © Wxtn
¨Ÿ §
,zFrEaW¨ draW
¨ § ¦ mixtFq
¦ § Ep`W
¨ ¤ xnrd
¤ Ÿ ¨ zxitq
© ¦ § zevOW
©§ ¦ ¤
zxdhpe
¤ ¤ § ¦ § mini
¦ ¨ draW
¨ § ¦ zxtFQd
¤ ¤ © dCPd
¨ ¦ © zevn
© § ¦ cbpM
¤ ¤ § `id¦
bg© cr© 'd iptl
¥ § ¦ xdhpe
¨ § ¦ § KlFd
¥ l`xUi
¥ ¨ § ¦ mr© Kke
¨ § ,Dlral
¨ §©§
ip`iad"
¦ © ¦ ¡ zpigaaE
© ¦ § ¦ dRgd
¨ ª © mFi lFkiaM
¨ § ¦ `EdW¤ zFrEaXd
¨©
`xA
¨ ¨ `l
Ÿ EN`e
¦ § ,(c ,` mixiyd xiy) "eixcg
¨ ¨ £ KlOd
¤¤©
,dXcw
¨ ª § ixrW
¥ £ © 'p mB© Eid¨ `l
Ÿ ,mixRqn
¦ ¨ § ¦ lW¤ bVn
¨ ª d"awd
dxitQA
¨ ¦ § © miXngd
¦ ¦ £ © mFi cbpkE
¤ ¤ § dXcTd
¨ ª § © zilkY
¦ § © mdW
¥¤
.zFrEaXd
¨ © bg© `EdW¤
wxt) milEBlBd
¦ § ¦ © xtqA
¤ ¥ § i"x`d
¦ £ ¨ EpAx
¥ © azMX
© ¨ ¤ dn©

אך טוב

rEcie
© ¨§

znFg
© FxtqA
§ ¦ § `"cig
¨ ¦ axd
© ¨ FnXn
§ ¦ `iad
¦ ¥ oke
¥ § ,(`n
riBd
© ¦ ¦ `aiwr
¨ ¦ £ iAxW
¦ © ¤ ,(a ze` ` weqt ` wxt `xwie) Kp`
¨£
dWn
¤ Ÿ ENt`
¦ £ riBd
© ¦ ¦ `NX
Ÿ ¤ dn© ,dXcTA
¨ ª § © miXngd
¦ ¦ £ © xrWl
©© §
a"pxa) zFTnr
ª £ dNbn
¤ © § xtqA
¤ ¥ § dfA
¤ ¨ cFr oIre]
¥ © § .EpAx
¥ ©
o`M¨ oi`e
¥ § .(a"id ote`a "'d l` opgz`e weqtd lr mipte`
riBd
© ¦ ¦ FcinlY
¦ § © i"AWx
¦ § © mBW
© ¤ d`xpe
¤ § ¦ § [Kix`dl
¦ £ © § mFwn̈
xn`
© ¨ ,(`"r fq sc) oiHbA
¦ ¦ § `xnBA
¨ ¨ § © Exn`
§ ¨ oMW
¥ ¤ Ff dBxcl
¨ § ©§
izFCOW
© ¦ ¤ ,izFCn
© ¦ EpW§ ,ipA
© ¨ :eicinlzl
¨ ¦ § © § oFrnW
§ ¦ iAx©
¦
cFr oIre]
¥ © § .`aiwr
¨ ¦ £ iAx
¦ © lW¤ eizFCn
¨ ¦ zFnExYn
§ ¦ zFnExY§
mdl
¤ ¨ xn`W
© ¨ ¤ iRlkC
¥ © § ¦ ,azMW
© ¨ ¤ (i oniq) iav
¦ § mkg
¨ ¨ z"EWA§

FxtqA
§ ¦ § l"vf
© © (uip'fFTn
¦ § ¦ 'ciBO'd)
¦ © © oiihWtFd
¥§ §
l`xUi
¥ ¨§ ¦
xE`aA
¥ § azMW
© ¨ ¤ (wla zyxt xacna) l`xUi
¥ ¨ § ¦ zcFar
© £
iM¦ ,xaC
¨ ¨ lM¨ zxEv
© zlgzd
© ¨ § © `Ed eTd
¨ © oipr
© § ¦ iM¦ ,oiprd̈
¨§ ¦
dvx
¨ ¨ ,mlB
¤ Ÿ FnM§ `EdW¤ 'i `xwPd
¨ § ¦ © dCwPd
¨ ª § © `id¦ Fl ziW`x¥
¦
xg`e
© © § ,oixEIv
¦ ¦ xIve
¥ ¦ § rav
© ¨ xaC
¨ ¨ lM¨ zipaY
¦ § © zNgzA
© ¦ § ¦ xnFl
©
eTd
¨ © oipr
© § ¦ `Ede§ agxl
© Ÿ ¨ F` Kx`l
¤Ÿ ¨ F` hXRzn
¥ © § ¦ KM̈
iM¦ (c ,` dax ziy`xa) l"f© Exn`
§ ¨ dPde
¥ ¦ § .zEhXRzde
§ ©§ ¦§
`xap
¨ § ¦ FpFvx§ iUFr
¥
liaWaE
¦ § ¦ daWgnA
¨ ¨ £ © § Elr¨ l`xUi
¥ ¨§ ¦
(ck ,cw mildz) ziUr
¨ ¦ ¨ dnkgA
¨ § ¨ § mNMW
¨ ª ¤ WExR¥ ,mlFrd
¨ ¨
`IxhniB
¨ ¦ § © ¦ dnkge
¨ § ¨ § .xn`p
© ¡ ¤ daWgOd
¨ ¨ £ © © mW¥ lr© ,c"FId© `id¦
lWlYWdW
¥ § © § ¦ ¤ sFq oi`n
¥ ¥ oFW`xd
¦ ¨ zElABzd
§ © § ¦ `EdW¤ ,mlB
¤Ÿ
`A¨ KM¨ xg`e
© © § ,mlFr
¨ `xal
Ÿ § ¦ daWgnlE
¨ ¨ £ © § dnkg
¨ § ¨ zpigal
© ¦§¦
liaWA
¦ § ¦ dzid
¨ § ¨ daWgOd
¨ ¨ £ © © oipr
© § ¦ lke
¨ § ,oixEIv
¦ ¦ xIvnd
¥ © § © dpial
¨ ¦§
,mpFw
¨
oFvx§ EUrW
¨ ¤ mlFr
¨
icFqi
¥ § zFdO`de
¨ ¦ ¨ § zFa`d̈
¨
lElM¨ awrie
Ÿ £ © § ,cgtA
© © § wgvi
¨ § ¦ ,dad`
¨ £ © zpigaA
© ¦ § ¦ mdxa`
¨ ¨§ ©
`Ed wxi
Ÿ ¨ d`xn
¤ § © dPde
¥ ¦ § .`zirvn`C
¨ ¦ ¨ § ¤ § `cEOr
¨ © `Ede§ ,mNMn
¨ª¦
wx© zEInvr
¦ § © d`xn
¥ § © Ll§ oi`¥ iM¦ ,mc`de
Ÿ ¨ ¨ § oaNd
¨ ¨ © on¦ axrn
¨Ÿ §
l"f© Exn`W
§ ¨ ¤ FnM§ `Ed mc`
Ÿ ¨ xgW
Ÿ ¨ i`de
© § ,mc`d
Ÿ ¨ ¨ F` oaNd
¨¨ ©
zEaxrzd
§ ¨ § ¦ itl
¦ § `Ed wxi
Ÿ ¨ d`xnE
¤ § © .(a"r bl sc) dCpA
¨¦ §
onE
¦ :raSd
© ¤ © aihA
¦ § rcFi
© ¥ lkl
¨ § rcFPM
¨ © miravd
¦ © § © ipnnq
¥¨ § ©
`cEOrd
¨ © ¨ `Ede§ l`xUi
¥ ¨ § ¦ zpigA
© ¦ § iM¦ ,lWnPd
¨ § ¦ © oaEi
© lWOd
¨ ¨©
siTOd
¦ © © wxi
Ÿ ¨ ew¨ `Ed ,cgte
© © ¨ dad`
¨ £ © on¦ aMxn
¨ § ª `zirvn`C§
¨ ¦¨§¤
rWrYWde
© § © § ¦ § hiAdW
¦ ¦ ¤ dTC
¨ © daWgnA
¨ ¨ £ © § mlFrd
¨ ¨ lM¨ z¤̀
.mlFrd
¨ ¨ `xap
¨ § ¦ FpFvx§ iUFr
¥
liaWaE
¦ § ¦ l`xUi
¥ ¨ § ¦ zcFarA
© £©
`Ed wxi
Ÿ ¨ eTW
¨ ¤ eixacA
¨ ¨ § ¦ micnl
¦ ¥ § Ep`vnp
¥ § ¦ .eixaC
¨ ¨ § o`M¨ cr©
d"awd hiAdW
¦ ¦ ¤ dTCd
¨ © © daWgOl
¨ ¨ £ © © l`Wn
¨ § ª bVn
¨ª
mliaWAW
¨ ¦ § ¦ ¤ l`xUi
¥ ¨ § ¦ iwiCv
¥ ¦ © zbdpd
© ¨ § © zEnlWA
¥ § ¦ rWrYWde§
© §©§ ¦
Fxn`A
§ ¨ § fnxe
© ¨ § hIRd
¨ © © xn`X
© ¨ ¤ dn© df¤ dYrnE
¨ © ¥ .mlFrd
¨ ¨ `xap
¨§ ¦
dpFilrd
¨ § ¤ ¨ daWgOd
¨ ¨ £ © © llkA
© § ¦ did
¨ ¨ i"AWxW
¦ § © ¤ Epid
§ © wxi
Ÿ ¨ eẅ
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¦
oixY
¥ § Eazi
© § ,`riwxA
¨ ¦ § ¦ oiq`he
¦ ¨ § oixCAzn
¦ § © § ¦ oiNnE
¦ ¦ `WnWM
¨ § ¦ §
`nni
¨ ¨ § ded
¨£ i`¦ oirci
¦ § ¨ Fed£ `le
¨ § FzW§ `le
¨ § Elk`
© £ `lC
¨ § oinFi
¦
Ekxvd
§ § ª `le
Ÿ § dnkgd
¨ § ¨ © xF`n¥ Epdpe
¡ ¤ § .o`M¨ cr© .`ilil
¨ § ¥ F`
"dilra
¨ ¤ ¨ § dIgY
¤ © § dnkgd"
¨ § ¨ © dnkgA
¨ § ¨ § DA¥ aizM
¦ § `dC
¨ § ,lk`l
Ÿ ¡¤

xdGA
© Ÿ © zFnFwn§ dOkA
¨ © § Wxtn
¨Ÿ § mpipr
¨ ¨ § ¦ zFaizp
¦ § a"l¥ 35
a"r aix sc ldwie zyxt) xdGaE
© Ÿ © ,WFcTd
¨©
WIW
¥ ¤ dnkgd
¨ § ¨ © iliaW
¥ ¦ § a"l mdW
¥ ¤ ,(dvy 'nr c"neznae
g"ke§ ,hEWR¨ d"ied zFIzF`
¦ 'c mdW
¥ ¤ zFIzF`
¦ a"l mdÄ
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ביאור פיוט 'בר יוחאי'
אש ◌ֵרי
◌ַבּ ר יוֹ ◌ָחאיְ◌ ׁ ַ◌ ,
מד,47
העם ◌ֵהם לוֹ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ׁ ◌ְ
אש ◌ֵרי ◌ָ ◌ָ
מדים ◌ַעל סוֹ ◌ֶד,48
ואש ◌ֵרי ◌ָהעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ת ּ◌ֶמי ◌ְוא ּו ◌ֶרי49:
חשן ּ◌)
◌ְלב ּו ׁ ◌ֵשי ֹ ׁ ◌ֶ
לדת,46
יוֹ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֶ

"
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַבּ ר יוֹ ◌ָחאי
מימרוֹ ת ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ
◌ַל"ג ◌ֵ ◌ְ
רבי ׁ ◌ָשלוֹ ם
הגּ אוֹ ן ◌ַ ◌ִ ּ
פרים מוּ ◌ָבא ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ָ
מהס ◌ָ ◌ִ
כמה ◌ֵ ◌ַ ּ◌ְ
◌ְּב ◌ַ ּ◌ָ
◌ִ ◌ַ ּ
רבי ׁ ◌ָשלוֹ ם
זצ"ל ]הוּ א ◌ַ ◌ִ ּ
אמינקה ◌ַ ◌ַ
מק ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואבי
קמינקהִ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
רב ּה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
היה ◌ַ ◌ָ ּ
זנפלד ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
רוֹ ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
חסידוּ ת
◌ֲ ◌ִ

קמינקה
◌ַ ◌ִ ◌ְ ◌ָ

לפני
◌ִ ◌ְ ◌ֵ

מאתים
◌ְּכ ◌ָ ◌ַ ◌ִ

ׁ ◌ָש ◌ָנה.

צבי
נפת ◌ִלי ◌ְ ◌ִ
רבי ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
למידיו ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
מגּ דוֹ ◌ֵלי ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
נחשב ◌ְ ◌ִ ּ
וכנּ ה
לעלוּ יָ◌ B◌ ְ◌ ,
צעירוּ תוֹ ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ֵמרוּ ּ ◌ְפ ׁ ◌ִשיץּ ִ◌ .ב ◌ְ ◌ִ
◌ָ ◌ִ ּ
מראווה"ּ ְ◌ .ב ◌ִגיל ְּ◌ 9כ ◌ָבר ◌ִס ◌ֵ ּים ◌ֶאת
"העלוּ י ◌ֵ ◌ַ ◌ֶ
הירש
צבי ◌ִ ◌ְ ׁ
רבי ◌ְ ◌ִ
אצל ◌ַ ◌ִ ּ
למד ◌ֵ ◌ֶ
בחרוּ תוֹ ◌ָ ◌ַ
ה"Dסּ ְ◌ .ב ◌ַ ◌ֲ
◌ַ ◌ַ
אמר,
Fמה ◌ְקלוּ ◌ֶגר[ ◌ָ ◌ַ
רבי ׁ ◌ְש ֹ
ואצל ◌ַ ◌ִ ּ
חריף ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ִ
מס ◌ֶכת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
ה"Dס ◌ַעד ◌ַדּ ף לג ◌ְ ּב ◌ַ ּ◌ֶ
ׁ◌ֶש ּ◌ִמ ּ◌ְת ◌ִח ◌ַ ּלת ◌ַ ◌ַ

לסֶ◌ Eזה:
יע ◌ְ ◌ָ
ללים ◌ְ ◌ַ ◌ִ
הכ ◌ָ ◌ִ
נבאר ◌ַ ◌ְּ
חלה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
בת ◌ִ ◌ָ ּ
ּו ◌ַ ּ◌ְ
להגּ ◌ַ
אמר
מימרא אוֹ ◌ִדּ ּבוּ ר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
ראשוֹ ן ָּ◌ -כל ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
ּ◌ְכ ◌ָלל ◌ִ ׁ
מימרא
וגם ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר יוֹ ◌ָחאיַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ִ ּ
רש ◌ִ ּב"י ◌ַּכ ּמוּ ◌ָבא
סתם ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ַ ׁ ◌ְ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ
◌ְ ּב ׁ ◌ֵשם ◌ַ ◌ִ ּ
רש"י ◌ִ ּב ׁ ◌ְשבוּ עוֹ ת )דף ב ע"ב ד"ה משמו ועוד(,
◌ְ ּב ◌ַ ׁ ◌ִ
כלל ◌ֶזה.
ִנמנה ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ֶ
הלכה
ראים ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
האמוֹ ◌ָ ◌ִ
Dאמרוּ ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְכ ◌ָלל ׁ ◌ֵש ◌ִני ַ◌ -מה ◌ֶ ◌ָ ◌ְ
לפי
נמנהִ◌ ְ◌ ,
וכדּ וֹ ◌ֶמה Fא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ַ
◌ְּכ ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
מימרא אוֹ ◌ִדּ ּבוּ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ִ ּ
ׁ◌ֶש ◌ֵאין זוֹ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ּבר יוֹ ◌ָחאי גּ וּ ◌ָפא.

ימרא ◌ַה
והמ ◌ְ ◌ָ
עמיםֵ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ל"ב ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
מוּ ◌ָבא ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר יוֹ ◌ָחאי
עשׂ ה ◌ְדּ ◌ַ ◌ִ ּ
המ ◌ֲ ◌ֶ
 -ל"ג ◌ִהיא ◌ַ ּ◌ַ

לישי ְּ◌ -כ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
ּ◌ְכ ◌ָלל ׁ ◌ְש ◌ִ ׁ ◌ִ
אמרוּ
נכלל
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ִהיאַ◌ ,גּ ם ◌ֵּכן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מש ◌ָנה ◌ַ ◌ִ ּ
◌ִ ׁ ◌ְ

החש ּבוֹ ן,
לעשׂ וֹ ת ◌ַ ◌ֶ ׁ ◌ְ
◌ָראוּ ◌ֵּכן ּ◌ָת ◌ָמהוּ ◌ְוFא ◌ִ ◌ְ ◌ִ
הצליחוּ ◌ַ ◌ֲ

ימרא
המ ◌ְ ◌ָ
מרא ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ֵ
הגּ ◌ָ ◌ָ
חכמי ◌ַ ◌ְ
◌ַ ּב ּ◌ִמ ◌ְ ◌ָניןֶ◌ ׁ ,ש ◌ִגּ ּלוּ ◌ָלנוּ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ

לברר
עמדתי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
הצ ◌ִדּ יק ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
וּ ◌ְ ◌ַ ◌ַ
למען ◌ְּכבוֹ דוֹ ׁ ◌ֶשל אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ַ ּ
◌ִ ◌ָ ּ
מצאתי.
יגעתי וּ ◌ָ ◌ָ ◌ִ
עתא ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ַמ ◌ָ ּיא ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
בס ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ָ
מקחוֹ  ,וּ ◌ְ ◌ִ

ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן

המה
ורבים ◌ֵ ּ◌ָ
המוּ ◌ָבא ◌ְ ּב ◌ַמ ּ◌ֶס ◌ֶכת ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת ◌ְ ּב ◌ַדף לגּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ּ
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לישראל

שמט

להפליא
מדקדּ ק ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
החש ּבוֹ ן ◌ְ ◌ָ◌ ְ◌ B
ראה ◌ַ ◌ֶ ׁ ◌ְ
בא וּ ◌ְ ◌ֵ
ועתה ּ ֹ
◌ְ ◌ַ ּ◌ָ
עתא ◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ַמ ◌ָ ּיא:
◌ְ ּב ◌ִס ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ָ

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
טַ◌ ָ◌ .
יוֹ ◌ָחיְ◌ :גּ דוֹ ◌ָלה ׁ ◌ִש ּמוּ ׁ ◌ָש ּה ׁ ◌ֶשל ּתוֹ ◌ָרה יוֹ ◌ֵתר

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחאי אוֹ ◌ֵמר:
אַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניאּ ִ◌ ַ◌ ,
נתן ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ E
Fש ◌ַמ ּ◌ָתנוֹ ת טוֹ בוֹ ת ◌ָ ◌ַ
ׁ◌ָש ׁ

◌ִ ◌ִ ּ
דה )ברכות דף ז עמוד ב(.
מל ּמוּ ◌ָ ּ

נתנן ◌ֶ ◌ָ ּ
ראלּ ָ◌ B◌ ְ◌ ,
אלא ◌ַעל ֵ◌ ְ◌ -ידי
וכלן Fא ◌ְ ◌ָ ◌ָ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
הוּ א ◌ְ ◌ִ ◌ְ

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יַ◌ ָ◌ .
"ואני ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
תפל ◌ִתי ◌ְל 0ה'
כתיב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יוֹ ◌ָחיַ◌ ,מאי ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ

◌ִ ּ
יסוּ ◌ִרין )ברכות דף ה עמוד א(.

אימתי ◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן ּ ְ◌ -ב ׁ ◌ָש ◌ָעה
◌ֵעת ◌ָרצוֹ ן" ַ◌ ָ◌ ֵ◌ -

לה ◌ַההוּ א
ב .קוֹ ◌ֵבר ◌ֶאת ◌ָ ּב ◌ָניו ַ◌ ִ◌ -
מנּ ◌ִין? ּ◌ָת ◌ָנא ◌ֵ ּ
אתיא
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחאיָ◌ ְ◌ ָ◌ :
סבא ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
◌ָ ◌ָ

ללין )ברכות דף ז עמוד ב(.
מתפ ◌ְ ◌ִ
הצ ּבוּ ר ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ◌ִ ּ

◌ָעוֹ ןָ◌ ,עוֹ ן )ברכות דף ה עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
גַ◌ ָ◌ .
יוֹ ◌ָחיִ◌ :מ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  Eהוּ א ◌ֶאת
אדם ׁ ◌ֶש ◌ְ ּק ◌ָראוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ E
היה ◌ָ ◌ָ
◌ָהעוֹ ◌ָלם Fא ◌ָ ◌ָ
קראוֹ ◌ָאדוֹ ן
אברהם וּ ◌ְ ◌ָ
הוּ א ◌ָאדוֹ ןַ◌ ,עד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּבא ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
)ברכות דף ז עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
דַ◌ ָ◌ .
לאדם ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת
מרצין לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ
יוֹ ◌ָחיַ◌ ִ◌ :
מנּ ◌ִין ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
והנחתי ◌ָל"E
ילכוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ֹ ◌ִ
"פ ◌ַני ◌ֵ ◌ֵ
אמר ּ ◌ָ
◌ַּכ ◌ֲעסוֹ ? ֶ◌ ׁ -ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
)ברכות דף ז עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
הַ◌ ָ◌ .
יוֹ ◌ָחיִ◌ :מ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָרא ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  Eהוּ א
אדם ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ָדה ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
להקדוֹ ׁש
היה ◌ָ ◌ָ
◌ֶאת עוֹ ◌ָלמוֹ Fא ◌ָ ◌ָ
לאה ◌ְוהוֹ ◌ַ ּ
אתה ◌ֵ ◌ָ
◌ָ ּברוּ  Eהוּ א ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ָ ּב ◌ָ
דתוּ

)ברכות

דף ז עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
וַ◌ ָ◌ .
רעה ◌ְ ּבתוֹ ֵּ◌ Eביתוֹ ׁ ◌ֶשל
קשה ּ◌ַת ◌ְ ּ
יוֹ ◌ָחיָ◌ ׁ ָ◌ :
רבוּ ת ◌ָ ◌ָ
לחמת גּ וֹ ג וּ ◌ָמגוֹ ג
ממ ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ָ
אדם יוֹ ◌ֵתר ◌ִ ◌ִּ

)ברכות דף ז

עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
זַ◌ ָ◌ .
רש ◌ִעים ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם
להתגּ רוֹ ת ◌ָ ּב ◌ְ ׁ ◌ָ
מתר ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יוֹ ◌ָחיָ◌ּ B◌ :
◌ַה ◌ֶ ּזה )ברכות דף ז עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
חַ◌ ָ◌ .
בע ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
יוֹ ◌ָחיָּ◌ :כל ◌ַ ּ
יביו
לתפלתוֹ אוֹ ◌ְ ◌ָ
הקוֹ ◌ֵ ◌ַ
חתיו )ברכות דף ז עמוד ב(.
פלים ּ◌ַת ◌ְ ּ◌ָ
נוֹ ◌ְ ◌ִ

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחי אוֹ ◌ֵמר:
יאַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניאּ ִ◌ ַ◌ ,
קריאת ׁ ◌ְש ◌ַמע ׁ ◌ְש ◌ֵּתי
אדם קוֹ ◌ֵרא ◌ְ ◌ִ ◌ַ
עמים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
עמוּ ד
קדם ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
אחת ֶֹ ◌
ילהַ◌ ַ◌ ,
עמים ◌ַ ּב ◌ַ ּל ◌ְ ◌ָ
ּ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
עלה ◌ַ ּ
הDחר,
עמוּ ד ◌ַ ◌ַ ◌ַ
לאחר ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ֲ ◌ֶ
ואחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הDחרַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ַ ◌ַ
עלה ◌ַ ּ
ואחת
אחת ׁ ◌ֶשל יוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ְויוֹ ◌ֵצא ◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ְ ◌ֵידי חוֹ ◌ָבתוֹ ַ◌ ַ◌ ,
לילה )ברכות דף ח עמוד ב(.
ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחי אוֹ ◌ֵמר ◌ִמDוּ ם
יבַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניאּ ִ◌ ַ◌ ,
אדם קוֹ ◌ֵרא
עמים ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
עקיבאְ◌ ּ :פ ◌ָ ◌ִ
ַרבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ּ
קדם
אחת ֶֹ ◌
עמים ◌ַ ּב ּיוֹ םַ◌ ַ◌ ,
קריאת ׁ ◌ְש ◌ַמע ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ִ ◌ַ
החמהְ◌ ,ויוֹ ◌ֵצא
הנץ ◌ַ ◌ַ ּ◌ָ
לאחר ◌ָ ◌ֵ
ואחת ◌ְ ◌ַ ◌ַ
החמה ◌ְ ◌ַ ◌ַ
הנץ ◌ַ ◌ַ ּ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
ואחת ׁ ◌ֶשל
אחת ׁ ◌ֶשל יוֹ ם ◌ְ ◌ַ ◌ַ
◌ָ ּב ◌ֶהן ◌ְ ◌ֵידי חוֹ ◌ָבתוֹ ַ◌ ַ◌ ,
לילה )ברכות דף ח עמוד ב(.
◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יגַ◌ ָ◌ .
בחכמה
תחה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יה ּ ◌ָפ ◌ְ ◌ָ
"פ ◌ָ
כתיב ּ ◌ִ
יוֹ ◌ָחיַ◌ :מאי ◌ִדּ ◌ְ ◌ִ
אמר
נגד ◌ִמי ◌ָ ◌ַ
נה"ְּ◌ ,כ ◌ֶ ◌ֶ
חסד ◌ַעל ◌ְ ׁ
◌ְותוֹ ◌ַרת ◌ֶ ◌ֶ
לשוֹ ◌ָ ּ
אמרוֹ ◌ֶ ◌ָ ּ
נגד ◌ָדּ ◌ִוד
אלא ◌ְּכ ◌ֶ ◌ֶ
מקרא ◌ֶזה? Fא ◌ֲ ◌ָ
Fמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ֹ
ואמר ׁ ◌ִש ◌ָירה
למים ◌ְ ◌ָ ◌ַ
חמDה עוֹ ◌ָ ◌ִ
אביוֶ◌ ׁ ,ש ◌ָדּ ר ◌ַ ּב ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
◌ָ ◌ִ
)ברכות דף י עמוד א(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחי אוֹ ◌ֵמרּ ַ◌ :ב ◌ִדּ ין
ידַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניאּ ִ◌ ַ◌ ,
מע -
קדּ ים ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הוּ א ׁ ◌ֶש ◌ַ ּי ◌ְ ◌ִ
לוהיה ◌ִאם ׁ ◌ָש ֹ ◌ַ
מע
ללמד; ◌ְ ◌ָ ◌ָ
ללמד ◌ְ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ֹ
וזה ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
והיה ◌ִאם ׁ ◌ָש ֹ ◌ַ
לעשׂ וֹ ת
ללמד ◌ְ ◌ֶ
אמר ֶ◌ ׁ -ש ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ְ ֹ
לו ּיֹ ◌ֶ
◌ְ ◌ַ
וזה ◌ַ ◌ֲ

)ברכות דף

יד עמוד ב(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחאי
למיד ּ ִ◌ ַ◌ -
טוְ◌ .ואוֹ תוֹ ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ
מימרת
נחשב ◌ְּכ ◌ֵ ◌ְ ◌ַ
]גּ ם ◌ָדּ ◌ָבר ◌ֶזה ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ
הוהַ◌ .
◌ֲ ◌ָ

שנ

אך טוב

ביאור פיוט 'בר יוחאי'

Dאל ◌ַ ּב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ ּ
חלה
ַרש ◌ִ ּב"י ◌ְדּ הוּ א ◌ֶזה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ ׁ ◌ְ

◌ֶאת

הDאלה[ )ברכות דף כח עמוד א(.
◌ַ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
טזַ◌ ָ◌ .
ּ
לאדם ׁ ◌ֶש ◌ְי ◌ַ ◌ֵ ּ
מלא ◌ְשׂ חוֹ ק ּ ◌ִפיו
יוֹ ◌ָחאיָ◌ :אסוּ ר ◌ָ ◌ָ ◌ָ
◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה )ברכות דף לא עמוד א(.
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנינא ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יזַ◌ ָ◌ .
יוֹ ◌ָחיֵ◌ :אין לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
להקדוֹ ׁש ◌ָ ּברוּ  Eהוּ א ◌ְ ּב ◌ֵבית
נזיו ◌ֶ ◌ָ ּ
מים )ברכות דף
יראת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
אלא אוֹ ◌ָצר ׁ ◌ֶשל ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ְגּ ◌ָ ◌ָ
לג עמוד ב(.
אדם
אפשר ◌ָ ◌ָ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחי אוֹ ◌ֵמרָ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ :
יחּ ִ◌ ◌ .
רע ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת
רש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ֲ ◌ִ ׁ ◌ָ
חוֹ ◌ֵ ׁ
חרישהְ◌ ,וזוֹ ◌ֵ ◌ַ
קצירהָ◌ ְ◌ ,וד ׁש ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת
ְזריעהְ◌ ,וקוֹ ◌ֵצר ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ָ
ישהְ◌ ,וזוֹ ◌ֶרה ◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ַעת ◌ָהרוּ ◌ַחּ ,תוֹ ◌ָרה ◌ַמה ּ◌ְת ◌ֵהא
◌ִדּ ׁ ◌ָ
עליה )ברכות דף לה עמוד ב(.
◌ָ ◌ֶ ◌ָ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
יטַ◌ ָ◌ .
ּ
עצמוֹ ◌ְלתוֹ E
לאדם ׁ ◌ֶש ◌ַי ּ ◌ִפיל ◌ַ ◌ְ
יוֹ ◌ָחי :נוֹ ◌ַח לוֹ ◌ָ ◌ָ ◌ָ

לישראל

אדם
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן אוֹ ◌ֵמר :גּ וֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ָ
כדַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניאּ ִ◌ ַ◌ :
יתכ ◌ֵוּ ן
בלבד ׁ ◌ֶשGא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
וספסל ,וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מטה ◌ִּכ ּ◌ֵסא ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ִ ּ◌ָ
חריץ )שבת דף כב עמוד א(.
לעשׂ וֹ ת ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ
כהַ◌ּ .ת ◌ְ ◌ָניא,
יח
להנּ ◌ַ
אמרה ּתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ברים ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ארב ◌ָעה ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
מפ ◌ֵני
ענ ◌ִ ּיים ,וּ ◌ִ ּ ◌ְ
מפ ◌ֵני ◌ֶגּ ◌ֶזל ◌ֲ ◌ִ
ּ◌ֵפ ◌ָאה ◌ְ ּבסוֹ ף ◌ָשׂ ◌ֵדהוּ ְ◌ ּ ִ◌ :
הח ׁ ◌ָשד ,וּ ◌ִמDוּ ם ◌ַ ּבל
מפ ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ
ענ ◌ִ ּיים ,וּ ◌ִ ּ ◌ְ
◌ִ ּב ּטוּ ל ◌ֲ ◌ִ
אמר
◌ָ ◌ַ

רבי
◌ַ ◌ִ ּ

ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן:

◌ִ ּב ׁ ◌ְש ◌ִביל

ּ◌ְת ◌ַ ◌ֶ ּ
כלה) .שבת דף כג עמוד א(.
אמרוּ  -חוּ ץ ◌ִמן
Fש ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ְ
Fש ◌ַעל ׁ ◌ָש ׁ
כוָ◌ׁ .ש ׁ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן )שבת דף כט
ברי ◌ַ ◌ִ ּ
המ ◌ֶללִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ּ◌ֶ
עמוד א(.
יקין
מס ◌ִ
אמר ◌ַרבִ◌ּ ַ◌ :
אמר ◌ַרב ◌ְיהוּ ◌ָדה ◌ָ ◌ַ
כזַ◌ ָ◌ .
ברי
ברי ◌ֵּכ ◌ִליםִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
יקין ◌ְ ּב ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ֵ
מס ◌ִ
ואין ◌ַ ּ◌ִ
כלים ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ֵ ◌ִ
מתיר
ורבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּ◌ִ
רבי ◌ְיהוּ ◌ָדהּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ִ ּ

)שבת דף כט

עמוד א(.

רבים
חברוֹ ◌ָ ּב ◌ַ ◌ִ ּ
ילבין ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֲ ◌ֵ
ואל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ּ
האש ◌ְ ◌ַ
בשן ◌ָ ◌ֵ ׁ
◌ִּכ ◌ְ ׁ ◌ַ

יקין
מס ◌ִ
אכלן ֵ◌ -אין ◌ַ ּ◌ִ
תמריןָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
יקין ◌ִ ּב ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מס ◌ִ
כחִ◌ּ ַ◌ .
ורבי
רבי ◌ְיהוּ ◌ָדהּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברי ◌ַ ◌ִ ּ
גרעיניהןִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ

)ברכות דף מג עמוד ב(.

מתיר )שבת דף כט עמוד א(.
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּ◌ִ

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
כַ◌ ָ◌ .
מבר,E
רח ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
צע ◌ְואוֹ ◌ֵ ◌ַ
יוֹ ◌ָחיּ ַ◌ :ב ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ִית ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ
יפה,
עין ◌ָ ◌ָ
בצע ◌ְ ּב ◌ַ ◌ִ
צע ְּ◌ -כ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּב ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
הב ◌ִית ּבוֹ ◌ֵ ◌ַ

יקין
מס ◌ִ
אכלן ֵ◌ -אין ◌ַ ּ◌ִ
יקין ◌ֶ ּב ◌ֱאגוֹ ◌ִזיםָ◌ ָ◌ ֲ◌ ,
מס ◌ִ
כטִ◌ּ ַ◌ .
ורבי
רבי ◌ְיהוּ ◌ָדהּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ברי ◌ַ ◌ִ ּ
תיהןִ◌ ,דּ ◌ְ ◌ֵ
קלפוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ּ
מתיר )שבת דף כט עמוד א(.
ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּ◌ִ

הב ◌ִית
ברּ ַ◌ Eב ◌ַעל ◌ַ ◌ַ ּ
מברְּ◌ - Eכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ָ ◌ֵ
רח ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ְואוֹ ◌ֵ ◌ַ

מטה ◌ִּכ ּ◌ֵסא
אדם ◌ִ ּ◌ָ
ַרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן אוֹ ◌ֵמר :גּ וֹ ◌ֵרר ◌ָ ◌ָ
לּ ִ◌ ◌ .
חריץ
לעשׂ וֹ ת ◌ָ ◌ִ
בלבד ׁ ◌ֶשGא ◌ִ ◌ְ ◌ַּ
ְוספסל וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
יתכ ◌ֵוּ ן ◌ַ ◌ֲ

רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן
חנן ◌ִמDוּ ם ◌ַ ◌ִ ּ
רבי יוֹ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ ּ
כאַ◌ ָ◌ .
לבר ◌ְ ּבFא ּ◌ֶת ◌ֶבן
אפשר ◌ַ ◌ָ ּ
יוֹ ◌ָחיְּ◌ ,כ ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ֶש ◌ִאי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ

)שבת דף כט עמוד ב(.
ורבי
סכ ◌ָנהּ ִ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ההיא ◌ְ ּבחוֹ ◌ֶלה ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ּבוֹ ◌ַ ◌ָּ
לאִ◌ ַ◌ .

טלים
ברים ◌ְ ּב ◌ֵ ◌ִ
לחלוֹ ם ◌ְ ּבFא ◌ְדּ ◌ָ ◌ִ
אפשר ◌ַ ◌ֲ
ָּ◌ -כִ◌ Eאי ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ָ

ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ִהיא )שבת דף ל עמוד א(.

)ברכות דף נה עמוד א(.

ואמרּ ַ◌ :ב ◌ֲעוֹ ן ◌ִ ּב ּטוּ ל
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ַנענה ◌ַ ◌ִ ּ
לבָ◌ ֲ◌ ◌ .
ּתוֹ ◌ָרה )שבת דף לג עמוד ב(.

)ברכות דף מו עמוד א(.

קש ◌ָיא,
רויהוּ ָ◌ :לא ◌ַ ׁ ◌ְ
אמרי ּ◌ַת ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ורבא ◌ְדּ ◌ָ ◌ְ ◌ֵ
אב ◌ֵ ּיי ◌ְ ◌ָ ◌ָ
כבּ ַ◌ ַ◌ .
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן
והא ּ ִ◌ ַ◌ -
רבי ◌ְיהוּ ◌ָדהָ◌ ְ◌ ,
◌ָהא ּ ִ◌ ַ◌ -
)שבת דף יב עמוד א(.
מערב ׁ ◌ַש ◌ָ ּבת
רס ◌ָקן ◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
וענבים ׁ ◌ֶש ◌ִ ּ◌ְ
ֵזיתים ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
כגִ◌ ◌ .
אלעזר
רבי ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מעצמן ֲ◌ -אסוּ ◌ִריןּ ִ◌ ַ◌ ,
ְויצאוּ ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ְ
מת ◌ִירין )שבת דף יט עמוד ב(.
ורבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּ◌ִ
◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ

ואמרָּ◌ :כל
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ֶ ּבן יוֹ ◌ָחאי ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ַנענה ◌ַ ◌ִ ּ
לגָ◌ ֲ◌ ◌ .
ּ
לצרE
אלא ◌ְ ֶֹ ◌
Dת ◌ְ ּקנוּ F -א ּ◌ִת ◌ְ ּקנוּ ◌ֶ ◌ָ
◌ַמה ◌ֶ ּ◌ִ
עצמן )שבת דף לג עמוד ב(.
◌ַ ◌ְ ◌ָ
עתא
ברים ◌ְ ּב ◌ִס ◌ַ ּי ◌ְ ּ◌ָ
הדּ ◌ָ ◌ִ
מנין ◌ַ ◌ְ
סדר וּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפניֶ◌ ֵ◌ 0
הרי ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
◌ֲ ◌ֵ
◌ִדּ ׁ ◌ְש ◌ַמ ◌ָ ּיא.

