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מזמור לתודה

"בזכות  ה' פרק נז) מביא את דברי חז"ל הקדושים, שאמרו:  (גבורות  ז"ל  המהר"ל 
שנתנסה אברהם בעשרה נסיונות הביא הקב"ה עשרה נגעים על מצרים", וביאר 
המהר"ל ז"ל: "עשרה נסיונות נתנסה אברהם כדי לבחון אמיתת עצמו, כי לפעמים 
מראה אדם עצמו צדיק, רק שנראה כן, והיה השם יתברך בוחן את אברהם בעשרה 
נסיונות כדי לעמוד על אמתת עצמו, כי העשירי עצם הדבר כמו שהתבאר, ולכך 
נתנסה בעשרה נסיונות עד שהיה נבחן עיקר עצמו ובזה היה נבחן לגמרי, וכמו 
כך כאשר הביא הקדוש ברוך הוא המכות על מצרים הביא עשר מכות כדי שתהא 
המכה באמתת עצמן של מצרים, ובמכה העשירית הגיע המכה לעצם מצרים והיא 

מכות בכורות".
המהר"ל ז"ל נתן בידינו מושג לדעת באיזה מעמקים פגעו מכות מצרים, שבזו אחר 
זו הגיעו יותר ויותר אל האדם עצמו, עד שמכת הבכורות פגעה ב"אמיתת עצמם" 
של המצרים. "האדם עצמו" – כותב המשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל ב"עלי שור" – זהו 
ה"אני" שלו, שם מקננים הרצונות העמוקים ביותר. רק הנסיון העשירי, בו ניסה 
הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה, נסיון העקידה, פגע ב"אמיתת עצמו", בה נתבטלה 
יחידו  בנו  על  רחמיו  כבישת  עם  יחד  הקדושה,  האומה  להקמת  התקוה  ביודעין 
שנולד בהיותו בן מאה שנים, וזה האחרון הכביד, כי רחמי האב הם הם מאמיתות 
עצמו, כמו שאנחנו אומרים ב"זכרונות" דמוסף ראש השנה: "וכבש רחמיו לעשות 

רצונך בלבב שלם".
עצמנו  לאמיתת  מצרים  יציאת  ע"י  להגיע  היא  הסדר  בליל  עבודתינו  אנו,  ואף 
כפי יכלתנו ומעלתנו. – "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ה' לי בצאתי  "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה  ממצרים, שנאמר 

ממצרים". - "לי"- זוהי נקודת המרכז של ההגדה!
ונעשה  מוכח  הדבר  הרי  ושורשו,  עצמו  אמיתות  אל  להגיע  רוצה  האב  כאשר 
בהעברת אמיתות רצונו אל בנו. הביטוי של ה"עשה ה' לי בצאתי ממצרים", הוא 
ב"והגדת לבנך". שהרי האב לא יעשה שקר בנפשו להעביר אל בנו את חיצוניות 

מחשבותיו ורצונותיו, אלא דוקא את נקודת האמת המאד מאד-פנימית שלו. 
גם אצל אבי האומה, אברהם אבינו ע"ה, מוצאים אנו שהקב"ה מעיד עליו "כי ידעתיו", 
ובמה ידעתיו? במה מתבטאת אמונתו ונקודת האמת הפנימית שלו, שהיתה דבוקה 

ועבותה בהקב"ה? בכך "אשר יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך ה'" !



היותר-  רוצה הוא להנחיל לבניו את הנקודה  כאשר האב עומד ברגע האמת, 
חשובה ויסודית שבלבבו, ובזה מתגלית "אמיתות עצמו" שלו.

*******
בזמן ההכנות לליל האמונה ולשבעת ימי הפסח, זוכה ידידנו היקר רבי אברהם 
שוקרון שליט"א, מעמודי התווך והבריח התיכון של כולל האברכים "מנחת יעקב", 
להכניס לעול תורה ומצוות את בנו יקירו הבה"ח אריה ני"ו בשעטו"מ. בזמן זה, בו 
מצטרף היצר הטוב אל מערכת כח השפיטה והדעת של חתן בר המצוה, מתחיל 
עולה  הוא,  מתקדם  וכך  פנימיותו,  ושורש  מציאותו  אמיתות  על  לעמוד  הנער 
והנה שמחתו הגדולה  ובקיום מצוותיה.  ומתעלה מעלה מעלה בתורה הקדושה 

מתחברת אל שמחתו, עם נישואי בתו הבכורה תחי' בשעטו"מ, זה לא מכבר. 
ידידנו אהובנו רבי אברהם שוקרון שליט"א, טרח רבות בשנים, מיסוד הכולל ועד 
הלום, למען ביסוסו, קיומו ותיפקודו, ברוח ובגשם, כאשר קשר של קיימא זה עם 
לומדי בי מדרשא החל עוד ע"י אביו הדגול רבי משה שוקרון זצ"ל, שעשה את כל 
אשר לאל ידו, קיבץ וריבץ פעלים לתורה ולעמליה במסירות נפש גדולה, תרם 
מאונו ומהונו למען לומדי בית המדרש וטרח בעמל נפשו על תקנתם. גם לאחר 
הסתלקותו של רבי משה זצ"ל, ממשיך בנו, ידידנו רבי אברהם ומשפחת שוקרון 

המורחבת בארץ ובחו"ל, לסייע בכל עוז ללומדי רשת הכוללים.
רשת הכוללים  "מנחת יעקב" נקרא לעילוי נשמתו ולזכרו הטוב של רבי יעקב 
שוקרון זצ"ל, כאשר  במקביל הוקם בביהמ"ד כולל לעיתים וזמנים מיוחדים, כמו 
בליל פורים, בערב ראש השנה ויוה"כ ובערבי חגים, ובו עמלים אברכי הכולל ועוד 
רבים וטובים נוספים, על לימוד התורה הקדושה, גם בשעות לא שגרתיות אלו. 
הכולל הוקם בס"ד ע"ש של אביו רבי משה זצ"ל, ונקרא בשם "אור משה", לזכרו 

ולעילוי נשמתו של האיש הגדול והמופלא הזה, זכרונו לברכה.
החבורה  בני  בקרבנו,  המפעמת  הטוב  הכרת  וזכות  מחובת  הוא,  פשוט  ואך 
וראשיה, להביא את דבר ה' זו תורה והלכה, בקובץ חידו"ת זה, לרגל שמחת בר 
המצוה של בנו יקירו אריה נ"י, הנכנס לעול ונועם תורה ומצוות ומגיע לאמיתות 
מציאותו בשעטו"מ.  הקובץ מוקדש בחלקו הראשון לחידושי תורה והלכה בעניני 
חג הפסח וספירת העומר, ובו הובאו חידושיהם ופרי תנובתם של גדולי התורה 
והדעת וחידושי תורתם של אברכי רשת הכוללים ולומדי בית המדרש המופלגים 
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שיחיו. חלקו השני עוסק בבירור וליבון סוגיות עמוקות במסכת עירובין, שנתבררו, 
נלמדו ונתלבנו הדק היטב בי מדרשא, כשטובי אברכי הכולל שיחיו מוסרים את 
מנחת תורתם לקובץ זה, כתודה וכהכרת הטוב לידידנו רבי אברהם שוקרון שיחי' 
וב"ב. חלקו השלישי של הקובץ מוקדש לבירורי סוגיות וחידושי תורה בענינים 
התפילה   לפני  המתקיים  הבוקר,  כולל  אברכי  של  תורתם  פרי  ומגוונים,  שונים 

בביהמ"ד קול יעקב.
נברך בכל לב את אם המשפחה, אשת חיל עטרת בעלה, מרת  זו  בהזדמנות 
שיחי'.  אריה  נכדה  של  המצוה  בר  שמחת  לרגל  לאויט"א,  תחי'  שוקרון  יהודית 
תזכה למלוא חופנים נחת, מתוך בריאות ושמחה, אושר וכל טוב, ששון ושמחה 

כל הימים.
ואנו תפילה וברכה שיזכו לרוות ממנו ומיתר יוצ"ח שיחיו רוב חופנים נחת יהודית 
שורשית, להעמיד בקרבם את תפארת האמונה ביציאת מצרים, מעמד הר סיני 
וקבלת התורה הקדושה, עם עליה תמידית בתורה ובעומק עיונה, קשירת כתרים 
ועושר, שמחה  לגוילי אותיותיה, עד שתהא שלהבת עולה מאליה, מתוך שפע 

וכט"ס.
גנוט שליט"א,  ברוך  הרה"ג רבי שמואל  הקובץ  עורך  לידידנו  חן  חן  תשואות 
הקובץ  בהוצאת  המרובה  טרחתו  על  שליט"א  וקחי  אריאל  הרה"ג רבי  ולידידנו 
לאור, וכן לגב' בלוי תחי' – 'פסיפלורה', על טרחתה הגדולה להוצאת הקובץ ברוב 

פאר והדר.

כעתירת המברכים באהבה רבה
בני החבורה
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יא ברכת אריה

הגאון רבי שמואל כהן שליט"א
רב קהילת חניכי הישיבות הספרדים

וראש הכולל בביהמ"ד

תפארת בנים - אבותם

כשבאים אנו לכתוב על מקצת שבחה של משפחת שוקרון שיחיו ובראשם רבי 
משה שוקרון זצ"ל, קצרה היריעה מלהכיל, וקשה להעלות על הכתב מאות ואלפי 
מעשים של תורה וחסד ועבודה איזהו עבודה שבלב זוהי תפילה, אבל לפוטרו 
בלא כלום אי אפשר ולכן נכתוב קצת על שלושת עמודי העולם, עליהם עמדו גם 

דרכי עבודתו התמה של רבי משה זצ"ל.

על התורה
הרב רבי משה שוקרון זצ"ל, ידוע שהיה מקפיד ללמוד בכל זמן ועת. הוא למד  
והיה לומד עימו כמו בחור  בחברותא עם הגאון הרב אברהם שלזינגר שליט"א 
והאחרונים,  הראשונים  שיטות  כל  בבירור  ולרוחב,  לעומק  בעמקות,  בישיבה, 
ובעיקר להבין כל דבר בהבנה. עיקר הנאתו היתה מהלימוד ומכל סברא או חידוש 

בגמרא.
מסופר שבניו של רבי משה שוקרון זצ"ל רצו לערוך לאביהם מסיבת יום הולדת 
לגיל 70 שנה ורצו להעניק לו מתנה. כשנודע לו הענין ביקש מהם כך: "המתנה 
הכי גדולה שאתם, בני, יכולים לתת לי, היא שתעשו סיום הש"ס"... והנה לסימנא 

מילתא נשים לב שר' משה נפטר בגיל 66 בשנת תשס"ט...
רצה תמיד להראות לבניו דוגמא אישית בתורה, בלימוד תורה, בהערכה לתורה, 
וביגיעת התורה. וגם כשהיה לומד היה מראה "נכבדות" בלימודו, היה תמיד לומד 

בצורה מכובדת.
לימוד התורה היה נר לרגליו בכל יום ויום.

מספרים שפעם ראש כולל הגיע לביתו של רבי משה בשוויץ ושם לא איפשרו 
להיכנס אלא רק ליהלומנים. כשהגיע ראש הכולל, אמר רבי משה: "ראש הכולל 
"וכי אני יהלומן?" ענה רבי  משה זצ"ל: "אתה  הוא יהלומן".  שאל ראש הכולל: 
ביהלומים. אברכי הכולל, תלמידי החכמים הם הם היהלומים האמיתיים  מטפל 



ברכת אריהיב

והעיקריים, וכפי שנאמר בחז"ל (בבא קמא לח,א) "יקרה היא מפנינים": מכהן גדול 
שנכנס לפני ולפנים", וק"ו מפנינים גשמיים".

רבי משה דאג כל ימי חייו שבניו יגדלו בעולמה של תורה ובעיר של תורה ולכן 
הקפיד לבוא ולגור בבני ברק. למרות  שבחו"ל היה מרויח כסף רב בעסקיו, בכל 
בן  יוסי  ר'  אמר  ועליו  בארץ,  טוב  יותר  בניו  ראה שחינוך  כאשר  הכל  עזב  זאת 
קסמא "מניח אני הכל ואיני דר אלא במקום תורה שבשעת פטירתו של האדם 
לא מלווים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומצוות 

ומעשים טובים".

על העבודה
איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה (תענית ב,א).

יתפלל  אלא  מזדמן  במקום  יתפלל  תפילה, שלא  על  מאד  הקפיד   רבי משה 
במקום קבוע ובמנין ישיבתי ועל פי נוסח ומנהג מקורי ובכל המנהגים המקובלים 
בעדתו מדורי דורות, כדי לא לשנות מן המנהג, ולכן כשראה כשביהכנ"ס ברמת 
להתפלל,  בתים שבאו  והבעלי  הת"ח  האברכים,  כמות  את  מלהכיל  קטן  אהרון 
יעקב  ר'   , לאביו  הוא  הלך  ולתפילה.  לתורה  גדול  מקום  שעליו לבנות  החליט 
שוקרון ז"ל, ושניהם בנו על הגג בית הכנסת מפואר וגדול ואביו נתן סכום נכבד 
מאוד, כיון שהאברכים לא היה באפשרותם לתרום לבנין ביהכנ"ס, ומעלתו היתה 
שאף פעם לא הרגיש התנשאות ובעל הבית בבית הכנסת, למרות שהוא בנאו. 
מעולם לא ישב ב"מזרח" או בשורה הראשונה בבית הכנסת, אלא ישב באמצע 

בית הכנסת, "בתוך עמי אנוכי יושבת".

על גמילות חסדים
היה עושה ותורם ומעודד יתומים ואלמנות בשקט ובהצנע לכת עם ה' אלוקיך, 
ועליו אפשר לומר "ויהי משה עניו", והענוה שעטפה אותו, מאפיינת היא את כל 

המשפחה כולה..
בנו רבי אברהם שיחי'  ובפרט את  בניו היקרים שיחי',  וזה החינוך שחינך את 
שכולנו מכירים אותו באלעד, בהיותו הולך בדרך אביו בצניעות, בעשיה ובהתמדה 

ולא מחזיק טיבותא לנפשיה ודברים המפורסמים אינן צריכים ראיה. 



יג ברכת אריה

לא סבל  הוא  אמת.  איש  והיא  ההלכה  על  מאוד  מקפיד  היה  זצ"ל  משה  רבי 
זיופים וסילופים בתורה, במצוות ובהשקפה, היתה לו השקפת עולם חרדית, כבן 

תורה אמיתי, שאפילו רבים שאלו מנין שאב וקיבל כזו השקפה טהורה וזכה.
הקפיד שלא  משה  ואמר שרבי  לוגאנו שליט"א   - מביאלא  האדמו"ר  הספידו 
הסכים  לא  ומעולם  נפרדים,  בחדרים  אפילו  בעסקיו,  נשואות  נשים  להעסיק 

שאף אשה תעבוד בעסקיו. 
ורבניה  ובודק מומחה שקיבל הסכמות מגדולי ישראל  מגיל צעיר היה שוחט 
והבודקים החשובים בצרפת, והתרחק מאוד מן הרבנות כדי  והיה מן השוחטים 
שחס ושלום לא יצטרך לסמוך על איזה קולא והיתר... ולא להתפשר על הלכה 

המסורה מדור דור.
 מרן הרב מפוניבז' זצ"ל הגיע באחד הימים לאירלנד , כשרבי משה היה בן 19, 
זצ"ל  והרב מפוניבז' התפעל מרבי משה  ובדיקה,  לו חוש מורחב בשחיטה  והיה 

ואמר עליו  שהוא מדקדק בהלכה על קוצו של יו"ד.
תפילותיו והשתפכות הנפש שלו לבוראו- היו לשם דבר. רבי משה זצ"ל שימש 
כבעל תפילה בשבתות ובימים נוראים, והיה תענוג לשמוע אותו. איזה רגש! איזו 

נעימות! איזו התלהבות בעבודת ה'!
וכל זה הוריש לבניו היקרים שיחיו ממשיכי דרכו, ואני תקוה וברכה שמעלותיו 
של רבי משה ימשיכו גם לחתן בר המצוה אריה נ"י, ויעלה ויצמח לאילנא רברבא 

בעזהית"ש.
בכל מסעיו  בכל הדרך,  לימינו  היקרה שתחי', שעמדה  רעייתו  וכמובן, תבורך 

ובכל המדינות שהסתובב. 
ואת עמידתו  זיכוי הרבים המופלא שלו  ולסיום, אי אפשר שלא להדגיש את 

האיתנה על משמר חינוכם הטהור של צאצאיו.

 יהי זכרו ברוך!



ברכת אריהיד

הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א
מח"ס ויאמר שמואל, שלהי דקייטא, משנת תפילין ושא"ס

רשימות ומו"מ 
עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

 בענייני פסח וספירת העומר

מצוה מדברי סופרים בד' כוסות וחרוסת

שאלתי את מרן שליט"א (בשב"ק פרשת שמיני התשע"א) דהנה כתב הרמב"ם (חו"מ פ"ז 

משעבוד  עתה  יצא  בעצמו  הוא  כאילו  עצמו  את  להראות  אדם  חייב  ודור  דור  בכל  ו-ז):  ה, 

עבד  כי  'וזכרת  בתורה  הקב"ה  צוה  זה  דבר  ועל  וגו',  משם'  הוציא  'ואותנו  שנאמר  מצרים, 

אדם  כשסועד  לפיכך  ונפדית.  לחירות  ויצאת  עבד  היית  בעצמך  אתה  כאילו  כלומר  היית', 

בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות, וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים 

חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין, אין פוחתין מהם, ואפילו עני המתפרנס מן 

הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסות, שיעור כל כוס מהן רביעית, עכ"ל הרמב"ם. והנה בה"ז 

כתב: 'החרוסת מצוה מדברי סופרים זכר לטיט שהיו עובדין בו במצרים'. ויל"ע אמאי לא כתב 

גם דד' כוסות מצוה מדברי סופרים היא. ומרן שליט"א השיבני דהר"מ נקיט בחרוסת כלשון 

אומר מצוה.  בר' צדוק  אליעזר  ר'  חרוסת מצוה  שאין  אע"פ  במשנה  הש"ס בפסחים (קי"ד) 

דפליגי האם היא מצוה או לא. ועניתי ואמרתי לו דהא הר"מ בריש הלכות מגילה כתב ג"כ 

דקריאת המגילה היא מ"ע מד"ס, ושם לא שייך לתרץ כדבריו. והשיבני דהתם קריאת המגילה 

הם מז' מצוות חמורות, עכ"ד הגרח"ק. ואולם מקובל לבאר בזה בעולם התורה דהר"מ כלל 

האי דינא דהסיבה וד' כוסות בהחיוב דחייב אדם להראות עצמו כאילו יצא ממצרים, ובכלל 

זה לנהוג בדרך חירות, וממילא זה בכלל המ"ע דאורייתא, וע"כ לא כתב דהוי מ"ע מדברי 

סופרים.

סיפור יציאת מצרים

בנסים  לספר  תורה  של  עשה  "מצות  כתב:  א)  ז,  (חו"מ  הרמב"ם  דהנה  אז  שאלתיו  עוד 

וכו',  לבנך  והגדת  וכו',שנאמר  בניסן  עשר  חמשה  בליל  במצרים  לאבותינו  שנעשו  ונפלאות 

ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים", עכ"ל. ובה"ב 



טו ברכת אריה

אביו  בן  של  דעתו  לפי  לבנך,  והגדת  שנאמר  שאלו  לא  ואפילו  לבנים  להודיע  כתב: "מצוה 

מלמדו,וכו', ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו ע"י 

משה רבינו הכל לפי דעתו של בן". ויש לדקדק שבה"א כתב לשון 'סיפור', וכשעסק בחיוב 

על הבנים, כתב שצריך 'להודיע'.

לשון  היא  הודעה  ותשובה.  שאלה  בדרך  להודיע,  צריך  "לבנים  שליט"א:  מרן  והשיב 
על  גם  קאי  כך: 'להודיע  בזה  הוא  לי  כתב  ובמכתב  גרידא".  כסיפור  ולא  כתשובה,  השייכת 

מי שאינו יודע לשאול'. -וי"ל בכוונתו ש'סיפור' היא השיחזור והחוויה מחדש של המאורע 

ואילו 'הגדה' הודעה ותשובה הינם לשונות של מסירת הצהרה והגדרת עמדה, שישנה מצוה 

לחוות מחדש ולספר בנסים שנעשו לאבותינו וישנה מצוה נוספת למסור את האמונה לבנים 

לספר  אדם  יכול  'סיפור'  וכמו"כ  מצרים.  ביציאת   ונתבררה  שנתגלתה  האמת  את  להודיעם 

ולחוות בעצמו, לעצמו, אך 'הודעה' כל עניינה היא להודיע לאחרים. או באופן נוסף: 'סיפור' 

ב'הודעה',  משא"כ  בעקיפין,  לספר  ניתן  ובסיפור  ב'הודעה',  מאשר  התמקדות  בפחות  הוא 

שהיא ממוקדת וחדה יותר.

להורות  שו"ת  בשם  הביא  שליט"א,  רייזמן  צבי  הרב  ידידי  שכתב  ח"ח,  כצבי  רץ  ובספר 

ה'והגדת  חיוב  גבי  וסיים,  ב'סיפור'  דפתח  הר"מ  בד'  ג"כ  שדקדק  ח)  סי'  או"ח  (ח"ט  נתן 

שלא  מחודשים,  דברים  לבניו  להודיע  חיוב  שישנו  מורה  זה  דלשון  וכתב  לבנך',ב'להודיע', 

ידעם עד כה, מעניני יציאת מצרים, והוכיח כן מכמה דוכתין ש'הודעה' היא הודעת דבר חדש 

שלא ידעוהו עד כה, עי' בראשית (ג,יא) וברש"י שם, ויקרא (ה, א) ואסתר (ב,כ).  ובס' רץ 

כצבי ציין דכעי"ז כ' בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ה סי' קב אות ד). 

מתחיל  כיצד  בשבח,  ולסיים  בגנות  להתחיל  וצריך  כתב:  ה"ד)  (שם  שהרמב"ם    ושו"ר 

אחר  ורודפין  ההבל  אחר  וטועין  כופרים  ומלפניו  תרח  בימי  אבותינו  היו  שבתחלה  ומספר 

ע"ז, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו, וכן מתחיל 

שנעשו  ונפלאות  בנסים  ומסיים  שגמלנו  הרעה  וכל  במצרים  לפרעה  היינו  שעבדים  ומודיע 

לנו ובחירותנו, והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומאריך 

בדרש פרשה זו הרי זה משובח, עכ"ל. הרי דפתח בסיפור, לגבי סיפור השתלשלות הענינים 

ורבא  רב  אזי  הרמב"ם,  הגדרת  דלפי  ונראה  היינו'.  'עבדים  לגבי  ב'הודעה'  וסיים  וסיפורם, 

בגדר  גם  היינו'-נחלקו  מ'עבדים  או  אבותינו'  היו  עע"ז  ב'מתחילה  מתחיל  האם  דנחלקו 

הסיפור, האם הוא 'סיפור' או 'הודעה'.

ועוד יש להבין, דהא ענין עע"ז הוא ענין חסרונם ברוחניות, ואילו 'עבדים היינו' הוא ענין 

של הצלת הגשמיות, וא"כ נחלקו בעצם מהות הגנות וההצלה.



ברכת אריהטז

ורבנו מנוח (חו"מ ז,ד) כתב שכיון שהיו עע"ז, לכן חיזק להם הקב"ה את אמונתם בחוש 

ע"י יצי"מ. עכ"ד. ולדבריו יבואר טפי דעת הריטב"א, שלב' הדעות צריך לומר את ב' הענינים, 

ורק נחלקו במה מתחיל ופותח. דלפי"ד יבואר טפי, דהפתיחה היותר נאותה היא 'מתחילה 

עע"ז', כי זהו מבהיר לשם מה בכלל ה' הוציאנו ממצרים, בכדי לעקור את עע"ז של אבותינו. 

והדעה השניה סוברת שלא לשם כך הוציאנו הקב"ה, או שלכן הוציאנו, רק שלא צריך לפתוח 

עם זה, כי לולי שהיינו עע"ז היה ה' מוציאנו ממצרים. כי לא רק בכדי למנוע השלילה דע"ז 

הוציאנו, אלא בעיקר בשביל להעלותינו על דרך החיוב, לעשותינו עם ה'.

והנה לפי הראשונים והאבודרהם וכו', שנחלקו האם בכלל להגיד את זה או זה, ולא רק במה 

לפתוח, נחלקו בגדר אחר, האם בכלל מודים על ניסי הרוחניות דבעע"ז, או רק על ניסי הגוף 

דעבדים היינו וכו'. ואולי בחלק ה'עבדים היינו' צריך להתמקד, כי זה הגדרה על מה אירע. 

ובחלק סיפור העע"ז, שהוא רק ענין כללי, של ביאור מדוע הוציאנו, צריך 'לספר'.

ואולם האבודרהם ביאר בכלל את מחלוקתם באופ"א, וז"ל: רבא סבר כיון שכל ענין היום 

סבר  ואביי  מצרים.   של  עבדות  אותו  אם  כי  אחר  גנות  להזכיר  לנו  אין  מצרים  יציאת  הוא 

כיון שבידינו להזכיר גנות ושבח של מצרים להודיע כמה שבחו של מקום כי מאשפות ירים 

אביון יש לו להזכיר גנות כי אבותינו היו עובדי עכו"ם ואין גנות (בעולם הזה) [כע"ז] וגדול 

הוא מגנות של עבדות ואעפ"כ קרבנו המקום לעבודתו, עכ"ל. הרי דסבר דנחלקו מהו הגנות 

שעליה צריך להודות ולשבח, דנחלקו מאיזה 'אשפה' הרימם, האם מאשפת הע"ז או מאשפת 

העבדות. 

להרמת  'הכשר'  היא  הגנות  סיפור  האם  מילגרום,  ר"ש  הרה"ג  לזה  והערני  להעיר,  ויש 

ענין  דיש  א"ד  השבח,  קרן  יתרומם  ממילא  הגנות-  על  שנספר  דע"י  השבח,  סיפור  והגבהת 

לספר את עצם ענין הגנות. ונפ"מ האם יכול להתחיל ולספר על הגנות כבר בערב פסח  ובליל 

הסדר ימשיך בשבח. ולכאו' לרבנו מנוח ל"ש להסתפק בזה. דודאי צריך לספר בליל הסדר, 

דזה הגדרת טעם ההיצי"מ, ולא ענין הגדלת הנס והשבח.

'מה נשתנה'

אמרתי למרן שליט"א שהרשב"ץ בפירושו להגדה שאל מדוע אנו אומרים: "שבכל הלילות 

אנו אוכלים שאר ירקות- הלילה הזה מרור", וכי בשאר הלילות אי אפשר בלי לאכול ירקות? 

והוא תירץ שבעוד שבכל לילות השנה הרשות בידינו לאכול כל ירק, הרי הלילה הזה למרות 

שאכלנו הרבה ירקות כלבבנו, אנו עדיין מצווין לאכול גם מרור. ושאלתי שהרשב"ץ בהמשך 

שואל מדוע אנו לא שואלים "שבכל הלילות אנו לא שותים ארבע כוסות" והוא משיב שבכל 
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הלילות אם רצה לשתות שותה, ואין זה שינוי בלילה זה דווקא. ולכאורה הרשב"ץ סותר את 

ירקות,  לאכול  שביכולתינו  שלמרות  מדגישים  שאנו  כותב  ירקות  שעל  שבעוד  עצמו,  דברי 

מכל מקום אנו חייבים לאכול גם מרור, ואילו לגבי כוסות יין אנו לא שואלים מדוע הלילה אנו 

חייבים לשתות ארבע כוסות, למרות שאם נרצה נשתה יין כלבבינו. מרן שליט"א השיב: "היה 

הבדל גדול בזמנם בין ירקות ליין. בעוד שירקות לא אכלו כל כך פעם, הרי שיין כולם שתו. 

נשתנה"  "מה  לשאול  אפשר  ואי  אחת  בסעודה  כוסות   10 שותים  שהיו  אומרת  הרי  הגמרא 

יין,  אז  שתו  הזמן  שכל  מכיוון  יין,  לשתות  חיוב  יש  שהלילה  למרות  יין,  שותים  שהלילה 

והרבה"...

ובחוהמ"פ התשע"א נדברתי עימו שוב בענין והוסיף:"הרי לפעמים שותים עשר כוסות"... 
ואמרתי: "כן, בבית האבל, כבכתובות דף ח'"... ומרן שליט"א הסכים שאכן לזאת כוונתו.

***

תמהתי בפני רבנו שליט"א, שבכל שנה ושנה אנו אומרים "מה נשתנה" שניתקן שהבן ישאל 

אותו (ובעיקר, ולא על חכם שיודע את ההלכות ואת סדר ליל הסדר) והרי עדיין לא עשו טיבול 

שני ולא אכלו עדיין כלל מצה ומרור ולא הסבו. וקשה לומר שסוף סוף גם הקטנים יודעים 

כבר את סדר ליל הסדר, שהרי אם כך, מדוע עושים טיבול ראשון של הכרפס לפני ההגדה, 

כאשר הוא נועד לצורך השינוי, שישאלו הילדים. מרן שליט"א הסכים לשאלה ("זאת שאלה 

עתיקה"...- אמר) ואמר שאכן כן, מלמדים את הילדים מראש כיצד עליהם לשאול ומה עליהם 

לשאול, למרות שעדיין לא התעוררו אצלם השאלות מאליהם, כי כך היתה התקנה, שהילדים 

ישאלו, למרות שהשאלות אינן קשות להם באמת, ושאנחנו נשיב להם תשובה ושנספר את 

ההגדה, בדרך שאלה ותשובה. "וחוץ מזה", אמר מרן שליט"א, "הילדים הרי זוכרים משנה 

שעברה"...

נוסחת הרמב"ם בתחילת ההגדה

ממצרים',  יצאנו  'בבהילו  במילים  שבנוסחתו  ההגדה  סדר  את  פותח  דהרמב"ם  שאלתיו 

ואח"כ ממשיך 'הא לחמא ענייא'. וצ"ע מה הוסיף במשפט זה, לאחר שכבר כותב הוא בהמשך 

"מצה זו ע"ש שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ", והשיב מרן שליט"א שנקט כן ע"ש 
החפזון שנאמר בקרא, כי רואים אנו שהתורה הדגישה את הענין שיצאנו ממצרים בחפזון1

1  ולענ"ד אומרים זאת, כדי לתמצת קודם כל במשפט אחד לתינוקות שמצה אוכלים-כי יצאנו בחיפזון, ורק לאחר 

מכן אומרים את ההמשך, עבדים היינו וכו'.
ומצאתי שכ' הרשב"ץ וז"ל: ונקרא הלחם לחם עוני י"א לפי שנעשה מקבא מלוגנאה לפיסחא שהוא שיעור מידת 
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שיעור 'כל המרבה לספר ביציאת מצרים'

מכן  לאחר  שיושבים  מבלי  גם  ההגדה,  כל  את  שאומרים  שאלו  שליט"א  מרן  לי  אמר 

כי  ואם  משובח'.  זה  הרי  לספר  המרבה  'וכל  של  הדין  את  קיימו  ביצי"מ-  לספר  וממשיכים 

ודאי שכל הוספה נוספת בסיפור, מצוה היא. אך הדין של 'וכל המרבה' מתקיים בקריאת כל 

ההגדה של פסח. וכוונת מרן שליט"א היא ש"מרבה" פירושו ריבוי יתר על המעט שחייבים 

בו, וכל ריבוי הנוסף על מעט הסיפור המינימלי שאנו חייבים בו ("ר"ג אומר כל שלא אמר ג' 

דברים אלו בפסח לא יצא י"ח, ואלו הן: פסח מצה ומרור"), נחשב ל'כל המרבה'. וכעבור זמן 

שאלתיו (במכתב) שראיתי בחידושי הריטב"א בריש ביאורו להגש"פ שכתב וז"ל: " וחייב 

אינו  ואם  מצרים,  יציאת  בענין  החבורה  בני  ולכל  ולתינוקות  לנשים  הזה  בלילה  לספר  אדם 

למי  רק  נועדה  ההגדה  סדר  שאמירת  ומשמע  עכ"ל.  ההגדה",  וסדר  נשתנה  מה  אומר  יודע, 

שאינו יודע לספר מעצמו, אך היודע לספר בעצמו, חייב לספר גם מעצמו עוד ועוד, בנוסף 

לקריאת ההגדה. וכתב לי רבנו שליט"א:  "לא ראינו עושין, רק אם שואלין".

אי הזכרת פטר רחם בהגדה של פסח

ָּכל  ה'  ַוַּיֲהֹרג  ְלַׁשְּלֵחנּו  ַפְרֹעה  ִהְקָׁשה  ִּכי  ַוְיִהי  בתורה: "  נאמר  דהנה  (במכתב)  שאלתיו  עוד 

ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאִני ֹזֵבַח ַלה' ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל 

ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה", וכתב הרשב"ם שם: " ויהי כי הקשה - כל זה תאמר לבנך, וכן מוכיח מדכת' 

הוציאנו י"י ממצרים. כי הק' אמר למשה כל פרשה זו, וישראל אומר לבנו הוציאנו י"י וגו'. כי 

משה לא אמר לישראל פסוק זה מעצמו [וגם מה צורך] שיאמר משה לישראל והיה לאות על 

ידכה כי בחוזק יד הוציאנו וגו', אלא האב אומר לבנו כך", עכ"ל. והנה במכילתא דרש פסוק 

זה על ליל הסדר, וא"כ צ"ע מדוע, לפי דעת הרשב"ם, לא מזכירים בהגדה של פסח את ענין 

הפטר רחם. והשיב רבנו שליט"א: "לא נהגו".

אי הזכרת ניסי משה רבנו בהגדה של פסח

שאירע  הסדר "מה  בליל  לבנים  להודיע  שצריך  כתב  שהרמב"ם  שליט"א  מרן  את  שאלתי 

העומר שהוא עשירית האיפה והוא קרבן עני בדל[י] דלות עשירית האיפה בפ' ויקרא (ה, יא). גם כי המצה הזאת 
שאנו עוקרין השלחן בה היא פרוסה מה דרכו של עני בפרוסה (פסחים קטו ב) כך היא בלתי חמץ כי כן דרכו של 
עני למהר לאפות ולהשביע רעבונו מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה (פסחים קטז א) על כן אנו פותחין 
בלשון שהוא מבין הוא לחם עני שהיו אוכלין אבותינו להזכירם איך יצאנו מגלות לגאולה על דרך הכתוב שבעת 
חייך  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  ממצרים למען תזכור  יצאת  בחפזון  כי  עוני  לחם  מצות  תאכל  ימים 
(דברים טז, ג). ולכן יש מתחילין לומר בבהילו יצאנו ממצרים. וכן אנו אומרים אל התינוק זה הוא הלחם שהיו 

אוכלין אבותינו בארץ מצרים וזכר לאותו לחם אנו אוכלין זה.
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לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו", ומשמע שצריך להזכיר שהניסים נעשו על 

ידי משה רבנו וזה דבר שלא שמענו עליו, ובפרט שבהגדה של פסח לא מוזכר בכלל שמו של 

משה רבנו. והגר"ח השיבני: "אולי זה לאו דווקא. אולי הרמב"ם מתכווין לשיגרא דלישנא. 

וגם אם נגיד שצריך להזכיר את משה רבנו, הרי כבר אמרו חז"ל ש"אני ולא מלאך" שמזכירים 

ולא  ב"אני  מוזכר  הוא  רבנו,  משה  את  להזכיר  צריך  אם  גם  כן,  אם  רבנו.  משה  זה  בהגדה, 

מלאך"...

מצות 'והגדת לבנך' ע"י הסבא

שאלתיו בחוהמ"פ  שאבי שליט"א ערך את הסדר והוא זה שסיפר לילדי שלי, נכדיו, את 

סיפור יציאת מצרים, ואם כן כיצד אני קיימתי את מצוות "והגדת לבנך"?

גם  לקרוא  להם  ואומר  כולם,  עם  ביחד  ההגדה  את  קורא  "כשאתה  השיב:  שליט"א  מרן 
ואת  נשתנה"  של "מה  השאלות  את  לבד  קוראים  הרי  הם  חובה.  ידי  יוצא  אתה  ההגדה,  את 

סיפור  את  בעצמי  להם  אדגיש  שאני  צריך  לשאול: "ולא  ההגדה"...והוספתי  של  התשובות 

יציאת מצרים?"-ומרן שליט"א השיב: "לא צריך!".

חלוקת קליות ואגוזים לילדים בליל הסדר ובכל יו"ט

שאלתי את מרן שליט"א שהרמב"ם בהמשך כותב לגבי השינוי בליל הסדר לילדים הקטנים: 

טוב,  יום  בהלכות  פסק  הרמב"ם  שהרי  וצ"ע,  ואגוזים",  קליות  להם  מחלק  משנה?  "וכיצד 

שבכל חג וחג צריך לחלק קליות ואגוזים, מדין "שמחת יום טוב", אזי אם כן, מהו השינוי 

שבליל הסדר, אם בכל חג מחלקים לילדים קליות ואגוזים?! והשיב הגר"ח: "תמיד בחגים 

מחלקים ביום וכעת מחלקים אותם בלילה וזה השינוי".

'מצוות לאו להנות ניתנו' במצה

ידי  יוצא  בה  מצה,  של  ראשון  כזית  אכילת  על  ברכת "המוציא"  מברכים  מדוע  התקשתי 

לדעת  ובשלמא  ניתנו.  ליהנות  לאו  שמצוות  קי"ל  והרי  מצה,  אכילת   של  עשה  מצות  חובת 

לדעת  אך  הנאה.  מקרי  המצוה,  את  דמקיים  בהדי  אפא  מתהניא  דאי  ב'  ט"ו  בנדרים  הר"ן 

הרשב"א והנמוקי יוסף שם, וכביאור האחרונים בדבריו, אזי גם כשנהנה גופו בקיום המצוה 

נאמר  לא  מדוע  קשה  וא"כ  ניתנו.  להנות  לאו  דמצוות  נאמר  החמה),  בימות  בטובל  (כמו 
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שמצוות לאו להנות ניתנו למרות שבגופו נהנה מהמצוה ולא נברך על אכילת המצה2. 

ומו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לי על נידון שאלתנו כך: הנאת מצוה אין נקראת הנאת 
הגוף אלא הנאה המחייבת. אבל מ"מ הנאה היא ומברכין.

ספירת מלאי ברשת מזון של חמץ בפסח שנמכר לנכרי

נשאלתי מידידי הרב אריה פישר שליט"א, מנהל סניף רשת המזון 'יש' בעירנו יצ"ו, בדבר 

דרישת מנהלי רשת הצרכניות הדורשים מהם לערוך ספירת מלאי בכל חודש לועזי, ותאריך 

תחילת החודש הלועזי חל באחד מימי חוה"מ פסח והעֹוְבדות נדרשות לספור גם את מוצרי 

החמץ אשר נמכרו לנכרי בער"פ, והמציאות היא שהעֹוְבדות שסופרות המלאי אינן עובדות 

בד"כ בימי חוה"מ, ואם יבואו בחוה"מ ע"מ לספור מוצרי הצרכניה יהיה זה רק לצורך ספירת 

2 והנה דעת הירושלמי פ"ו דנזיר ה"א שיוצאים ידי חובת מצה בשעה שנהנה גרונו, וכ"ד החת"ס. ולדעת הלבוש 
(או"ח סי' תע"ה) יוצא ידי חובת המצוה כשממלא את כרסו בה, ועיין אמרי בינה דיני פסח סי' כ"ג. ולפי"ז י"ל 

דהכא ל"ש מצוות לאו להנות ניתנו, כיון שזוהי גופא המצוה, שיהנה ממנה, ובכה"ג מברך שפיר.
עוד י"ל בזה דהנה הר"ן הוכיח את דבריו דבמידי דאיכא גם הנאת הגוף לא אמרינן דמצוות לאו להינות ניתנו 
מהא דאיתא בר"ה (כ"ח א') דהנודר הנאה מן המעיין טובל בו בימות הגשמים, אך לא בימות החמה. והמאירי 
בר"ה שם תירץ בזה שאף אם הנאת הגוף היתה מצטרפת להנאת קיום המצוה בשעת עשיית המצוה, הואיל ואין 
הגוף נהנה לאחר עשיית המצוה, מותרת הנאה זו. ומשא"כ בטבילה במעין בימות החמה, שבזה הגוף נהנה גם 
לאחר הטבילה, ע"י שנתקרר גופו. ועיין בשער המלך פ"א משופר בהאי עניינא. ולדברי המאירי קושיה מעיקרא 
ליתא, כיון שפשוט שבאכילת מצה נהנה גוף האדם גם לאחר מעשה האכילה, בכך ששבע מאכילתו, וכה"ג לכו"ע 
להנות  לאו  דמצוות  דקי"ל  דכתב  ז'  אות  ו'  מצוה  המנ"ח  ומצאתי דברי  להנות ניתנו.  לאו  דמצוות  אמרינן  לא 
ניתנו,ויש מהראשונים סוברים דאפילו כי איכא הנאת הגוף עם המצוה ג"כ לאו להנות ניתנו,כר"נ נדרים ט"ו 
ב'.וקשה לפי"ז בנודר הנאה ממצה שכתב המג"א דאסור לאכול מצה,עי' סי' תפ"ה סק"ב, מ"ט יאסר הא מצות 
לאו להנות ניתנו.  וי"ל על פי דברי השער המלך בהלכות לולב פ"ח ה"א דהיכא שההנאה נמשכת אחרי המצוה 
אסור.ומקורו מעירובין ל"א א' ע"ש.וא"כ י"ל ג"כ כאן דתיכף כשבלע קיים המצוה והנאתו נמשכת כל זמן שהוא 
במעים, והמצוה אינו אלא רק בשעת הבליעה לבד והנאתו כל זמן שמונח בבני מעים והוי שפיר הנאה ולא שייך 
ושמחתי  קכ"ד.  עמוד  ראגאלי  אב"ד  תאומים  רבינוביץ'  להגרצ"י  המצוות  כללי  בס'  ועיין  עכ"ד  לל"נ,  מצוות 
מאד. והנה התוספות בקידושין ל"ח הקשו אמאי לא ידחה הל"ת דחדש מפני עשה דאכילת חמץ. וראיתי מקשים 
דאמאי הקשו התוס' מצד עשה דוחה ל"ת, תיפו"ל דיהיה שרי לאכול מצת חדש מפני דמצוות לאו להנות ניתנו. 
ויעויין בשו"ת שערי חיים, לידידי הרה"ג רבי חיים רוטר שליט"א, שהזכיר שאלה זו ודן בה בטוב טעם. ולדברינו 
יומתק שפיר דכה"ג ליתא להאי דינא דמצוות לאו להנות ניתנו, וכמשנ"ת. שוב שמחתי באומרים לי שבהגדה של 
פסח "מנחת אשר" (להגר"א וויס, עמוד שי"ח) הביא שאלתנו הראשונה בשם הגר"י הוטנר זצ"ל וכתב לתרץ ע"ז 
בזה"ל: דמ"מ יש באכילתו הנאה מוחשית במציאות וא"א להתעלם מהמציאות. וכל האוכל ונהנה חייב לברך על 
אכילת הגוף, אלא דלגבי איסורי הנאה אמרו דקיום מצוה לא חשוב הנאה, ואי"ז ענין כלל לברכות הנהנין, עכ"ד. 
ודודי הגרא"ש מאיר העיר ע"ז מדברי הקיצוש"ע שכתב שאין מברכים "שהחיינו" על הוצאת ספרים חדשים, כיון 
שמצוות לאו להנות ניתנו. וכן ראיתי בספר הליכות שלמה (ח"א אות ט"ו) שהגרש"ז אוירבך זצ"ל דן לגבי ברכת 
שהחיינו על רכישת תפילין ונקיט דאף דמצוות לאו להנות ניתנו, היינו דוקא בקונה במעותיו, אך לא במתנה וכו'. 

וחזינן דס"ל דמלל"נ שייך גם במצות ודינים שאינם קשורים לאיסורי הנאה.



כא ברכת אריה

את  גם  בה  ולכלול  בחוהמ"פ  זו  מוצרים  ספירת  לערוך  שרי  האם  היא  והשאלה  זאת.  מלאי 

מוצרי החמץ שנמכרו לנכרי.

כתב המרדכי בפ"ב דפסחים רמז תקפ"ז וז"ל: מעשה בא לפני הר"ש משאנץ בישראל ונכרי 

שהיו שותפין בתנור ולישראל היו לו נכרי אחד שהיה גזבר שלו ואופה עבורו ובא האופה גזבר 

של ישראל והביא לישראל ב' ככרות במוצאי פסח, מה שהשביח לו תנור שלו כפי כל התנורים 

שבעיר ואסור לו לקבלם. ולא מיבעיא האי חמץ דאסור שזכה בו הישראל בשביל שכר תנורו 

שכן מנהגם וה"ל חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אלא אפי' מעות לקבל בשבילו אסור, 

דכיון דחמץ של ישראל בפסח אסור בהנאה, ה"ל משתכר באיסוה"נ, דאפי' חמצו של נכרים 

בשל  עליו  עובר  אינו  ימצא  ובל  יראה  בל  דלענין  אע"ג  ממנו,  ליהנות  לישראל  אסור  בפסח 

אחרים, מ"מ בפסח אסור ליהנות, דלא יאכל כתיב, דמשמע אחד איסור אכילה ואחד איסור 

הנאה. ומיהו אם קיבל הישראל כבר המעות, מותר ליהנות מהן, כדתנן מכרן וקידש בדמיהן 

מקודשת.ודברי המרדכי הנ"ל נפסקו בטושו"ע ת"נ ד', עי"ש דפסק השו"ע שאסור להשתכר 

באיסורי הנאה בפסח.

ובשו"ע לקמן סעיף ז' איתא: אסור להשכיר כלי לאינו יהודי בפסח, כדי שיבשל בו חמץ. 

אבל משכיר לו חמור להביא עליו חמץ. וכתב ע"ז המשנ"ב: והקשו האחרונים דליאסר בין 

בכלי בין בחמור משום משתכר מאיסורי הנאה שאסור לכתחלה, וכמ"ש בסעיפים הקודמים. 

אבל  וכדו'.  בע"ז  רק  הנאה  באיסורי  להשתכר  איסור  דאין  שיטה  להאי  הוא  זה  דדין  ומסקי 

חמור  לגבי  גם  דאסור  ה"ה  מקום,  בכל  לכתחלה  להשתכר  לאסור  להחמיר  מה דנקטינן  לפי 

להביא עליו חמץ, עכ"ל. ובהמשך כ' דאסור דוקא כשאמר לו בפירוש שמשכירו כדי להביא 

באיסוה"נ  משתכר  משום  לאסור  דכתב  בשעה"צ  המ"ב  נקיט  ד')  ולעיל (בסעיף  חמץ.  עליו 

דוקא לשיטת המג"א והגר"א ועוד איזה אחרונים דמסקי לאיסור בזה לקמן בסעיף ז', וכדעת 

הרמ"א בהג"ה סעיף ו'. אבל באמת דעת המחבר בעצמו לקמן בסעיף ז' מוכח דס"ל כדעת 

הפוסקים שמקילים בזה. עכ"ד ועיש"ע.

לדון  יש  דחמץ,  באיסוה"נ  להשתכר  דאסור  דס"ל  רבות  דעות  דאיכא  דחזי'  זה,  כל  ולפי 

שעות  לה  יתווספו  כך  המלאי,  לספירת  מוצרים  יותר  שיהיו  ככל  דהנה  להכא.  שייכא  האם 

עבודה. ונמצא שבחלק משעות עבודתה משתכרת ממש מספירת החמץ, ולכאו' הוי משתכר 

באיסוה"נ.

ובשדי חמד (מערכת חמץ ומצה סי' א' אות כא) הביא בשם ס' פרי צדיק להגר"י בלאזער 

נ"ע שדן האם שרי לישראל להשכיר עצמו לנכרי לעשות מלאכה בחמצו של הנכרי. ודן בדבר 

מדין רוצה בקיומו, ולבסוף מסיק דאף א"נ דכה"ג לא הוי רוצה בקיומו, מ"מ הרי הוא משתכר 



ברכת אריהכב

באיסורי הנאה. וע"ע סידור פסח כהלכתו פ"י סק"ו אות א'. וכפי שציין לי בזה הגהמ"ח מרא 

דאתרא פק"ק שליט"א.

אמנם אכתי י"ל דשאני הכא דלא נשכרה לצורך החמץ גרידא, אלא לצורך ספירת המלאי 

הכללית של הצרכניה, ומוצרי החמץ אינם אלא חלק (ואולי חלק מזערי) של החנות. ואפשר 

דכה"ג לא נחשב למשתכר מאיסוה"נ, כיון שהשכר הוא שכר כללי.

שכר  ומקבל  השומר  בדין  נשאל  רס"ג  סי'  שלמה  לך  האלף  בשו"ת  ז"ל  קלוגר  והגר"ש 

ניכר  דהחמץ  כיון  דמותר,  נראה  וז"ל:  והשיב  חמץ.  בה  מעורב  כאשר  התבואה,  בשמירת 

קאי  לחודיה  והוא  האיסור,  ע"י  ההיתר  נאסר  לא  א"כ  ההיתר,  מן  האיסור  להפריד  ואפשר 

וההוא לחודיה קאי, וא"כ השכר שמקבל הוי עבור ההיתר. אבל בשביל שמירת האיסור לבד 

עדיין  אך  הגרש"ק.  מדברי  שאלתנו  נפשטה  לכאורה  כי  ואם  עכ"ל.  שכר,  לקבל  אסור  ודאי 

אולי י"ל דשאני התם שסכום השמירה הוא כולל, אך כאן הלא המשכורת משולמת לפי שעות 

ספירת המלאי. ונמצא שחלק מהזמן יוחד לספירת מוצרי החמץ, וצ"ע.

ואולי יש להתיר הדבר עפמש"כ בס' שערים המצוינים בהלכה על קיצוש"ע סי' קי"ז סקי"ג 

שהמקבל שכר חדשי מותר לו לקבל שכר עבור סידור החשבונות, כשחלק מהחשבונות הם 

חשבונות חמץ. ומפני ששכר סידור חשבונות החמץ ניתן לו בהבלעת שאר ימי החודש. וע"ע 

שע"ת ובשו"ת דובב מישרים ח"א סי' מ, ואינו תח"י כעת חיה.

והנה בכל זה נדברנו בענין משתכר באיסוה"נ של העובדת האמונה על ספירת המלאי. ועתה 

יש גם לדון האם בעלי הצרכניה נחשב ג"כ להם שמשתכרים מאיסוה"נ. ודודי ידידי הגרא"ש 

מאיר שליט"א רצה לומר שהם הלא אינם מרויחים ממש מספירת המלאי. אלא דע"י הספירה 

והסידור מתבררים להם ענינים במכירה, ויודעים לכלכל צרכיהם וכו', לידע כמה נמכר וכמה 

סחורה יש להזמין וכדו'. וזה לא נחשב למשתכר מאיסוה"נ. וכן הדעת נוטה, וכך הסכים לזה 

מרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א, מח"ס סידור פסח הנזכר.

דנו  א)  (לב,  בע"ז  בס"ד:  החילותי  ובזה  בקיומו",  מדין "רוצה  קצת  בזה  לדון  נראה  עוד 

לגבי חרס הדרייני מהו לסמוך בהן כרעי המיטה. רוצה בקיומו ע"י ד"א שרי או אסור וכו'. 

ופרש"י: ע"י ד"א. ישראל רוצה בקיומו של יין נסך ולא בשבילו אלא בשביל החרס ולסמיכה, 

עכ"ל. ובהמשך הגמ' איכא מ"ד דרוצה בקיומו ע"י דבר אחר אסור. ובתוד"ה והא בסוה"ד 

כתב דפסקינן הלכתא כמאן דאסר. הלכך יש פוסקים דצריך ליזהר שלא לעשות שום תשמיש 

בכלים הבלועים חמץ בפסח משום דהוי רוצה בקיומו, עי"ש. והפוסקים הוכיחו מדברי התוס' 

דס"ל דהאי גזירת חז"ל דרוצה בקיומו נאמר גם גבי איסוה"נ דחמץ. וכ"פ הטושו"ע (או"ח 

תנ, ז) שאסור להשכיר כלים לגוי בפסח שיבשל בהם חמץ, מפני שרוצה בקיומו של איסור 



כג ברכת אריה

ע"י דבר אחר שלא יבקע הכלי. אמנם לדעת הפרי חדש (שם) והרדב"ז (ח"א סי' ר"מ) ליתא 

השו"ע  נו"כ  עי'  הפוסקים,  בדברי  בדבר  האריכו  וכבר  בפסח,  בחמץ  בקיומו  דרוצה  לדינא 

ובשו"ת יהודה יעלה ח"א או"ח סי' צ"ט ובעוד דוכתין.

משום  מכך,  ולהשתכר  בפסח  כן  לעשות  המלאי  לסופרי  אסור  שיהיה  לדון  יש  ולפי"ז 

שחפצים בשכר ספירת המלאי של החמץ ונמצא שרוצים בקיום החמץ.

והנה דין רוצה בקיומו מצינו גבי ע"ז גם באיסוה"נ שכלל אינו שלו, וכבע"ז (סד, א). דאיתא 

שם: ישראל שהיה נושה בעכו"ם מנה ומכר עבודת כוכבים והביא לו, יין נסך והביא לו, אסור 

וכו' דהוה ליה כי רוצה בקיומו, עכ"ל הש"ס. וחזינן שאיסור רוצה בקיומו שייך גם בממון 

הנכרי, והעיקר הוא שהישראל לא ירצה שיהיה בעולם ע"ז. וכן מצינו בע"ז (סג, ב) מיבעיא 

להו שכרו לשבור ביין נסך מהו (ופרש"י: לשבר חבית ולשפוך את היין), מי אמרינן כיון דרוצה 

בקיומו אסור או דלמא כל למעוטי תיפלה שפיר דמי. ופרש"י: דמי אמרינן כיון דישראל זה 

שכרם  ויטול  הוא  ששברם  עד  מאליהם  עכשו  ישתברו  שלא  האלו  חביות  של  בקיומן  רוצה 

אסור, עכ"ל. וחזינן לכאורה ששייך לאסור משום רוצה בקיומן הגם שלא מדובר כלל בממון 

איסוה"נ שלו אלא של הנכרי. ובכ"ז מכיון ורוצה שאיסוה"נ יישאר בינתים ברשות הגוי, הוי 

רוצה בקיומו ואסור. ומ"מ עדיין לכלל ראיה לא הגענו, דאפ"ל דשאני התם שהיהודי עצמו 

מתעסק עם חביות היי"נ עצמן או שהנכרי עצמו מתעסק ביי"נ כדי לשלם לישראל, ומשא"כ 

הכא שהישראל רק סופר חמץ של נכרי.

ונראה להביא ב' חידושי דינים שיצאו מקן קולמסא דהחת"ס ז"ל, ולסלסל בדברים ולומר 

דעפ"ד ז"ל אין מקום לומר דהכא איכא דינא דרוצה בקיומו.

דהוה  אלא  אסור  שימור  שכר  אין  "בלא"ה  וז"ל:  כתב  קכ"ח)  סי'  (או"ח  בח"א  החת"ס 

כרוצה בקיומו של איסור, כגון בעבודה זרה שמצוה למהר לבער. ועי' פנ"י חולין ח' גבי סכין 

של ע"ז ובחמץ שמצוה לבערו ובכלאים דמקיים לוקה", עכ"ל. ובח"ב (יו"ד סי' צ"ח) כתב 

וז"ל: "ולולי שהתוס' בע"ז (ל"ב ע"א סוד"ה והא הכא) מדמה חמץ ובשר בחלב לעבודה זרה 

לענין רוצה בקיומו, הייתי אומר דעכ"פ בב"ח לא דמי כלל. דל"ש איסור רוצה בקיומו אלא 

באיסורים שמצוה לבערם מן העולם, וכגון ע"ז וחמץ בפסח וכו', אבל בב"ח אין שום מצוה 

לבערו מן העולם וכו'", עכ"ל. ובסוף דבריו כתב: "וכעת מצאתי בספר שחיבר הגאון מליסא 

על הלכות פסח שם שכיוונתי לדעתו ושמחתי", עכ"ל.

הגוי,  של  חמצו  את  לבער  כלל  מצווים  אינם  הצרכניה  שעובדי  כיון  דהכא,  נראה  ולפי"ד 

שהרי נמכר הוא לנכרי. א"כ אין כל חסרון של רוצה בקיומו בנידו"ד. וכן ראיתי בשו"ת אורח 

לנכרי  חמצם  את  שמוכרים  באמריקה  יהודים  לענין  פ"ו)  סי'  (או"ח  ז"ל  דיפו  להרב  משפט 



ברכת אריהכד

קודם הפסח, אך עוסקים בעצמם בהחמץ בפסח. וכ' דאף דהדבר אסור למאד ויש להתריע 

ולזעוק ע"כ. מ"מ מדין רוצה בקיומו ליתא, ומשום דלא מצינו שקנסו חז"ל על דבר שרוצה 

בקיומו באופן שלא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא. ומאחר שהחמץ נמכר כבר לנכרי, ממילא 

להערמה  נחשב  זה  בחמץ  מו"מ  האם  לענין  במש"כ  (ועי"ש  כלל.  עליו  עובר  אינו  הישראל 

במכירה). וא"כ ה"ה בנידו"ד.

אשר  ע"ז,  ביעור  ענין  דמה  עני.  אני  לדידי  צ"ע  לחמץ,  מע"ז  החת"ס  דימוי  עצם  אמנם 

נצטווינו לבער כל ע"ז מן העולם וגם ע"ז ויי"נ דנכרים, לבין חמץ. דאנו מצווים לבער רק את 

חמץ הישראל, אך לא את חמץ הנכרי. וא"כ מהו הדמיון שבין רוצה בקיום דבר ע"ז שמצוה 

לבערו, לבין ביעור החמץ שאין מצוה לבערו, דשל נכרי הוא.

והנה מצינו ב' ביאורים וגדרים בדין רוצה בקיומו. א] דעניינו דמכיון ואנו מצווים לבער 

הע"ז והיי"נ, להכי אל לנו לרצות בקיום הע"ז. וכ"נ מדברי רש"י בע"ז (סד, א ד"ה רבנן). ב] 

רוצה בקיומו יסודו הוספה לדין איסוה"נ. והיינו שבנוסף לאיסור ההנאה, התווסף לנו איסור 

הנתיבהמ"ש (סי'  בעל  להגאון  חיים  מקור  ובס'  בעולם.  יהיה  הקיים  שהדבר  ולרצות  להנות 

ת"נ) נראה שייסד כן. ונראה מדבריו, לפום מיעוט הבנתי הקלושה, דחילק בין רוצה בקיומו 

דע"ז לרוצה בקיומו דפסח. דדין רוצב"ק בע"ז עניינו דמאחר ועלינו לבער כל ע"ז שבעולם, 

לכן נאסר עלינו להיות זקוקים לה גם באופן שלא נרויח ממנה אלא רק נימנע מהפסד ממון. 

אך דין רוצה בקיומו דחמץ עניינו כעין איסוה"נ (ולא משום שמצוה עלינו לבער חמץ נכרי 

אלא דכשם שחמץ אסור לנו בהנאה, כך התווסף דין חז"ל שאסור לנו גם לרצות בקיום חמץ 

הנכרי), ולפי"ז שרי לרצות בקיום חמץ שלא מרויח ממנו אלא רק מונע על ידו הפסד ממון. 

נעסוק  (ולקמן  ארי.  דמבריח  בסוגיה  דב"ק  בפ"ו  וכדמצינו  להנאה,  נחשב  לא  ממון  דהפסד 

בענין זה).

סו"ד אנו למדים שאם הגדרת רוצה בקיומו היינו כעין איסוה"נ. א"כ גם מדברים שאין אנו 

מצווים לבערם, אל לנו לרצות בקיומם. וכמש"כ הטושו"ע שאסור להשכיר לנכרי כלי לפסח 

לבשל בו חמץ, מפני שרוצה בקיום החמץ כדי שלא יתבקע הכלי. וא"כ אף דאין אנו מצווים 

על חמצו דהנכרי. מ"מ אסור לן לרצות בקיום חמצו במקום דאיכא נפקותא לטיבותיה לדידן. 

ואם גדר רוצה בקיומו הוא כדי שהישראל ידאג לביטול הע"ז, א"כ זהו שייכא דוקא בע"ז ולא 

בחמץ בפסח, וכמש"כ הפר"ח בסי' ת"נ, ועי' נשמת אדם הלכות פסח סי' ו'. וא"כ ממ"נ דברי 

החת"ס אינם ברורים כל צרכם. וגם מש"כ דהגאון מליסא כתב כדבריו, הראנו לדעת ששונים 

דבריהם, וצ"ע.

והחת"ס בתשובה להגר"ב איגר ז"ל (ח"א או"ח סי' קט"ז) כתב וז"ל: ומה דבדיק לן מחותני 



כה ברכת אריה

משום  אלא  ליכא  להחזיר  ע"מ  חמצו  דבנותן  סק"ה  תמ"ח  סי'  המג"א  דברת  על  נ"י  הגאון 

באונס  יאבד  שאם  חמץ  של  בקיומו  רוצה  הא  וקשה  שרי.  הדין  מעיקר  אבל  דחמץ,  חומרא 

מחותני  דברי  אלו  ודיינא.  בדינא  עמו  למיקם  בעי  לא  חייב  למ"ד  ואפי'  לשלם.  הנכרי  פטור 

הגנ"י. ולפע"ד לא מצינו רוצה בקיומו אלא ברוצה להרויח, כמו שכרו לשבור ביי"נ או בקיום 

ליהנות  בקיומו  שרוצה  הדריינא,  חרס  גבי  מעמידין  אין  ובפ'  השוכר  ר"פ  ע"ז  במס'  כלאים 

בסמיכת כרעי המיטה. וכן המשכיר יורה לבשל בו חמץ בטור ובמג"א סי' ת"נ. אבל להיות 

ניצל מהפסד לא שמענו. דהרי הרהינו אצלו ואומר מעכשו מותר, אע"ג דאם נאבד באונס יהיה 

הנכרי פטור מלשלם ורוצה הישראל בקיומו, והמקבל אחריות חמצו של נכרי בביתו של נכרי 

שלך  הרי  באיסוה"נ  ואומרים  אחריותו.  קיבל  שהרי  בקיומו  הוא  רוצה  דבודאי  אע"ג  מותר, 

לפניך, אעפ"י שעי"ז רוצה בקיומו והכל שלא להפסיד קרנו, אבל לא להרויח, עכ"ל החת"ס. 

והוא ז"ל שב על יסודו זה כמה פעמים בתשובותיו.

ואני עני התקשיתי טובא מגמרא ערוכה, בע"ז סד, א, אשר הזכרתיה לעיל, דישראל שהיה 

נושה בעכו"ם מנה דאסור לנכרי למכור יי"נ כדי לשלם החוב דהוי רוצה בקיומו. ועי' כלבו 

(סי' צ"ו) שכתב בשם בה"ת דאיירי כשאין לנכרי דבר אחר למכור לצורך החוב, ואם נמצא כן 

אזי מותר למכור גם היי"נ. וא"כ חזי' דרוצה בקיומו נאסר באופן שהישראל רוצה בו כדי לא 

להפסיד ממון ורק לקבל בחזרה את חובו ומבלי להרויח, וצ"ע.

ואפשר דיש לתרץ בדוחק דהכא איירי בתשלום הריבית על החוב אך לא בחוב עצמו. וריבית 

החוב אינו מניעת הפסד אלא רווח, וא"ש. ואכתי צ"ע.

אמנם אחר שיצא הדבר מפי המלך, החת"ס זי"ע, יתכן דלפי"ז בנדו"ד לית איסורא דרוצה 

בקיומו לגבי בעלי הצרכניה. מפני שקשה להגדיר ספירת מלאי כרווח, אלא כמניעת הפסד ותו 

לא. שע"י הספירה מכלכלים דרכיהם בתבונה ויודעים צעדיהם אל נכון. אמנם גבי העובדת 

הסופרת ודאי שרֹוָצה בקיום החמץ כדי להרויח את שעות הספירה. אך כשעובדת בלאו הכי 

עבודתה  מתוקף  ורק  החמץ,  את  לספור  ולא  בביתה  לשבת  שמעדיפה  או  קבועות  בשעות 

נאלצה לעשות כן, אזי נחשב שאינה רוצה בקיום החמץ. ועיין לקמן בדברי השע"ת שהבאנו 

באות ג', דכה"ג לית לאיסור רוצה בקיומו.

סימן  ונו"כ  וכבשו"ע  למיכליה,  אתי  דילמא  בחמץ  ליגע  דאסור  פסח  בהלכות  מצינו  הנה 

תמ"ו ובמקומות רבים. ובשע"ת ובאה"ט סס"י ת"נ הביאו לדברי השער אפרים סי' ז' בדין 

יהודי שהיה שומר לשנה על יין נכרי, אי מותר לשמור ולקבל המעות בעד השכר בפסח. ומסי' 

דרשאי הישראל לעמוד על המשמר, ויקח עמו עוד אחד שיישב עימו, דאז אין לחוש שמא 

כשאין  חשש,  אין  בקיומו  רוצה  ומטעם  ער"ה,  סי'  שבת  בהלכות  כמ"ש  מיניה,  למיכל  אתי 



ברכת אריהכו

לדברי  גם  שציינו  וראיתי  הבאה"ט.  עכ"ל  ומשמר,  יושב  רק  בידים,  מעשה  עושה  הישראל 

שו"ת דובב מישרים ח"א סי' מ' שאסר ליהודי לעבוד ברשתות מזון חמץ של נכרים שמא יבוא 

מזון  בשקיות  למיכליה  אתי  שייך  האם  להרהר  צריך  ובעניותי  תח"י).  הספר  (ואין  לאוכלו, 

סגורות השייכות לצרכניה, כאשר אחראי הצרכניה מסתובבים במקום. ועי' משנ"ב סי' תמ"ח 

סקי"ב דאיכא למיחש שיבוא לאוכלו דכיון דדידיה הוי מעיקרא לא בדיל מיניה, עכ"ל. וא"כ 

דוקא כשהחמץ היה שלו קודם לכן לא בדיל מיניה. אך הכא הלא החמץ שייך לצרכניה. ויש 

לסלסל בדבר. וכמו"כ הלא צריך לכסות החמץ המכור, כמובא במשנ"ב שם בשם הפוסקים. 

א"כ כיצד אפשר לספור את המלאי?!

פסח  חמץ  מלאי  דספירת  פשוט  שנראה  אחר  כלל,  נצרכים  אינם  דלעיל  הדברים  כל  והנה 

הוי הערמה. וכבר האריכו הפוסקים רבות בדינים אלו של הערמה במכירת חמץ. ואף שיש 

הסוברים שהערמה שנעשתה רק אחר המכירה אינה מבטלת את המכירה. מ"מ ודאי דאסור 

לעשות כן, וכמש"כ הפוסקים. ועוד הוסיף לי בדבר הגרש"ז גרוסמן שליט"א מרא דאתרא 

דפ"ק, דיתכן ודרישת בעלי רשת הצרכניות לספור מלאי חמץ בפסח, מוכיחה שמכירת החמץ 

נחשבת בעיניהם לבוקי סריקי והמכירה בטלה לגמרי, עי' בדבר בספרו סידור פסח כהלכתו.

ה) ובנוסף לכל הנ"ל אמרתי למנהל הצרכניה דבלאו הכי אסור לספור מלאי בחוה"מ, באשר 

אינו דבר האבד. וכל מה דהתירו לפתוח רשתות מזון בחוה"מ הוא משום צורך המועד וכבוד 

יו"ט, עי' שו"ע ונו"כ תקל"ט. אך אין היתר לעסוק בכל צרכי המסחר שבצרכניה כבשאר ימות 

החול. אמנם לעובד עצמו הוי דבר האבד. אך למנהלים אי"ז דבר האבד, וכאמור.

- מכתב -

אל הו"כ מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

בהורמנא דרבנו שליט"א אציע ספיקותי שנסתפקתי בהם בעוניי.
כשנוגע  לא  אך  רווח,  במקום  רק  נאסר  בקיומו  רוצה  דאיסור  כתב  קט"ו  או"ח  החת"ס 
למניעת הפסד. והתקשתי טובא מדברי הש"ס בע"ז ס"ד א' דישראל שהיה נושה בעכו"ם 
מנה אסור להנכרי למכור היי"נ כדי לשלם חובו משום רוצה בקיומו, ושם הוא ממש מניעת 

הפסד, וצ"ע.
העולם,  מן  לבערו  שמצוה  במקום  דוקא  הוא  בקיומו  דרוצה  כתב  קכ"ח  או"ח  החת"ס 
וכעבודה זרה וחמץ בפסח. וצ"ע דבשלמא בע"ז מצוה לבער גם ע"ז דהעכו"ם. אך לכאו' 
לית עניינא לבער חמץ של נכרי. והלא בש"ס מצינו כו"כ פעמים דאיכא רוצה בקיומו גם 

בחמץ של נכרי, וכן בטושו"ע סי' ת"נ, וצ"ע.



כז ברכת אריה

והשיב מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א:
חוב של גוי הוא קרוב להפסד כמ"ש בע"ז ו' ב' גוי לענין פרעון לעולם מיצר, והוי ריוח 

ממש. 

אם יש לו רצון בזה יש ענין לבערו דכתיב "בכל גבולך" [עכ"פ מדרבנן].

ב' ילדים נטלו האפיקומן- מי מהם זוכה בפרס

ואח"כ  האפיקומן  גנב  אחד  שבנו  שליט"א,  לוי   אשר  רבי  הרה"ג  ידידי  בשם  שאלתיו 

למתנת  זכאי  משניהם  מי  הילדים  ושאלו  האפיקומן,  את  שהחזיר  זה  היה  השני  ובנו  נרדם, 

רק  הרי  אחיו  הפרס.  את  מקבל  הוא  לאבא  שהחזיר  שמי  מרן: "ברור  והשיב  האפיקומן?... 

גנב... העיקר הוא מי שמחזיר... ואבא [מרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל] אמר שלא ראוי בכלל 

'לגנוב אפיקומן', כי הדבר מרגיל את הילדים למושג גניבה"...

ברכת החמה ברוב עם או 'זריזין מקדימין למצוות'

ביום א' של חול המועד פסח התשס"ט נכנסתי לרבנו שליט"א בבוקר. לא היתה קבלת קהל 

בשעה זו והכניסוני עם  ילדי שיחיו לחדרו, שם ישב ולמד מסכת ברכות. "אני מיד גומר את 

הדף", חייך מרן שליט"א והמשיך ללמוד לעצמו את הדף שאחז בו. בני יקירי חיים אליעזר 

נ"י הסב את תשומת ליבי לכך שהגר"ח אוחז כבר בברכות דף כ"א ע"א, כאשר הוא סיים את 

הש"ס אך לפני יום וחצי, בסיום הש"ס בבלי וירושלמי שלו בכל שנה בערב פסח (הגר"ח הוא 

בכור לאביו מרן הקהילות יעקב זצ"ל), והנה כבר נמצא רבנו בהספק מופלא, בדף כ"א ע"א, 

במהלך כיבוש הש"ס מחדש.

החמה"  "ברכת  של  גדול  מעמד  התקיים  פסח  שבערב  לו  סיפרתי  לימודו  את  כשסיים 
אברכים  וכמה  כמה  אז  ודיברנו  בזמנה,  הברכה  את  בירכו  ולא  התאחרה  והשעה  באלעד, 

ותלמידי חכמים האם כדאי לברך כעת את הברכה או להמתין זמן נוסף, שכולם יברכו יחד, 

והסתפקו האם "ברוב עם הדרת מלך" פירושו שכולם אומרים את הברכה יחד, או שעצם זה 

שכולם עומדים ורואים אותנו מברכים, זה עצמו נחשב ל"ברוב עם". ואמרתי לרבנו שליט"א 

שהבאתי ראיה שגם זה נחשב ל"ברוב עם", מדברי הגמרא במסכת יומא (ע' א'), שהרואה את 

הכהן הגדול כשהוא קורא את פרשת יום הכיפורים, לא יכול הוא לראות ביחד גם את הפר 

והשעיר נשרפים, ואלו שמביטים בשריפת הפר והשעיר, אינם רואים את הכהן הגדול כשהוא 

קורא בתורה, והגמרא שואלת איזה מצווה יש בראיית שריפת הפר והשעיר, והגמרא משיבה: 

למרות  נשרפים,  הפרים  את  לראות  עמדו  שהיהודים  זה  שעצם  הרי  מלך",  הדרת  עם  "ברוב 



ברכת אריהכח

שלא השתתפו בעצם שריפתם, נחשב הדבר ל"ברוב עם", ולכן אכן ניתן היה לנו לברך מיד 

שהם  למרות  מברכים,  אותנו  ורואים  עומדים  מסביבנו  האנשים  כאשר  החמה",  את "ברכת 

עדיין לא בירכו את הברכה. ואמנם מצד שני אפשר לומר שהראיה שהבאתי אינה מספיקה, 

"כי "פר ושעיר הנשרפים" שייכים לכלל הציבור. 

השיב מרן שליט"א: "טוב עשיתם! זה ראיה נכונה!" ומיד הוסיף: "סיפר לי המחותן שלי, 
רבי שכנא קולדצקי, שהשווער שלו, רבי זרח ברוורמן, שהיה זריז גדול למצוות, הזמין את 

המהרי"ל דיסקין לסנדקאות לברית של הבן שלו, לאחרי תפילת הותיקין, והמהרי"ל דיסקין 

והוא  התינוק  את  בעצמו  ו"חטף"  הברית  את  מיד  ערך  ברוורמן  זרח  ור'  דקות  בכמה  איחר 

עצמו היה הסנדק... ואחרי כמה דקות הגיע המהרי"ל דיסקין ואמר לר' זרח שטוב עשה, כי 

אשהויי מצווה לא משהינן והוא גם נשאר לסעודה"...

עזרה בבית בערבי פסחים

בהמשך אמרתי לרבנו שליט"א שלא מצאנו שגדולי ישראל עזרו הרבה בבית בערבי פסחים, 

לנקות ולסדר, ושאלתי: "האם זה בגלל שהנשים של היום פחות צדקניות מהנשים של גדולי 

התורה של פעם, או בגלל שהאנשים נהיו היום פחות מתמידים ושקועים בלימוד?"...

הגר"ח שליט"א חייך בקורת רוח מרובה ובבדיחות הדעת, ובסופו השיב: "גם וגם... אבל 
האמת היא שעזרו, עזרו בבית, כשהיה צריך עזרה- הם עזרו"...  [וסיפר לי הרה"ג רבי צבי 

פכטר שליט"א, שהוא עצמו זוכר כיצד מרן הסטייפלר זצ"ל, אביו של הגר"ח שליט"א, ישב 

ליד שער ביתו ותיקן אותו בפטיש ומסמרים...].

'מצות עשה של ספירת העומר'

מסרתי לו את קונטרסי 'אבוא ביתך' ועבר על כולו והעיר לי הערות תוך כדי קריאה. באחד 

הקטעים הזכרתי שמרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (הליכות שלמה פט"ז) כתב שניתן לומר "מצות 

עשה" על חיוב דרבנן, ומה שאנו אומרים "כמו שכתוב בתורה", היינו שהכוונה שחז"ל תיקנו 

זכר לספירת העומר בזמן המקדש, שהוא חיו מהתורה, עי"ש. דאי"ז "בל תוסיף".

בהמשך כתבתי שמצאתי שהראב"ן (סי' ס"ח) התקשה בפירוש דברי הגמרא בכתובות (פ"ו, 

א') ש"פריעת בעל חוב מצוה", ופירש כך: "והא דקרי לתקנתא דרבנן מצוה, משום דמצוה 

לשמוע דברי חכמים, כדאמרינן ביבמות כ', א' איסור מצוה שניות מדברי סופרים. והאי דקרו 

ליה מצוה, היינו מצוה לשמוע דברי חכמים", עכ"ל. וממילא, כך כתבתי, הנה לנו מקור שגם 



כט ברכת אריה

מצוה מדרבנן נקראת "מצות עשה" של ספירת העומר.

לה  לקרוא  אפשר  אי  אבל  מצוה,  היא  מדרבנן  שמצוה  "ברור  מיד:  אמר  קניבסקי  הגר"ח 
'מצות עשה'"...

שיש  כותב  הרמב"ם  אבל  מזה,  יותר  מהראב"ן  להוכיח  אפשר  שאי  נכון  "זה  לו:  עניתי 
מדברי  עשה  מצות  בזמנה  המגילה  ש'קריאת  כותב   הרמב"ם  סופרים'.  מדברי  עשה  'מצות 

סופרים', וגם על עירובין יש ברמב"ם לשון של ' מצות עשה אחת והיא מדברי סופרים'...

הגר"ח חייך בחדוותא דשמעתתא, אך לא הסכים: " הרמב"ם רק מתכוין להגיד שזה מצוה 
שעושים, ולא איסור. אבל אין דבר כזה 'מצות עשה מדרבנן'...

בדברי הבה"ג על מצות ספירת העומר

נדברנו בענין דברי הבה"ג הנודעים על ספירת העומר, שהיא מצוה אחת נמשכת, והשאלה 

הדין  "מה  ושאלני:  הגר"ח  ופנה  מתמשכת,  מצוה  על  יום  בכל  מברכים  האיך  ע"ז  ששאלו 

ואמר  יודע.  שאינני  השבתי  ומברך?"  חוזר  האם  באמצע.  והפסיק  מצוה  על  שבירך  באחד 

צריך  שהוא  והמשיכה,  חזר  ואח"כ  המגילה  קריאת  באמצע  שהפסיק  שמי  "כתוב  הגר"ח: 

לברך שוב"...

והבנתי מדבריו שכוונתו לתרץ בזה שאמנם להבה"ג מצות ספיה"ע היא מצוה מתמשכת, 

אך ניתן לברך עליה שוב ושוב בכל ערב, כפי שאפשר להברך שוב ושוב על מצוה שהופסקה, 

ודפח"ח.

ספירת העומר במדינות מעבר לקו התאריך

ונציגם   .O.K בהשגחת  ומורה  רב  שליט"א,  חסקל  אהרן  רבי  הרה"ג  ידידי  ע"י  נשאלתי 

בארה"ק, בענין נסיעה מא"י או מארה"ב למדינת יפן, שהיא מדינה מעבר לקו התאריך, אשר 

עי"כ יפסיד יום א' מספירת העומר. ושאלתי את פי מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א, והשיבני 

"קו  חציית  שע"י  באופן  ממנה,  ולשוב  לארץ  מלטוס  למנוע  קשה  הדין  מעיקר  שאף  דבר 

התאריך" יפסיד יום מהספירה, מ"מ עדיף להמנע מלטוס בימים אלו משום כך, וכ"ז בשו"ת 

אהלך  ובס'  דקייטא  שלהי  בספרי  עניינא  בהאי  עוד  וראו  צ"ז.  צ"ה-  סי'  ח"ה  החכמה  בצל 

באמיתך פל"ד ובס' תורת הדרך, ואכמ"ל3.

3  קוים כלליים לנושא: א] כדור קוים כלליים לנושא: א] כדור הארץ הוא עגול ומשום כך זמני היום והלילה אינם שוים בו בכל מקום. כאשר 
במספרים  נשתמש  לאשורו,  הנושא  את  שנבין  כדי  חושך.  אחר  במקום  שורר  יום,  אור  יש  מסוימים  במקומות 



ברכת אריהל

המקובלים על חכמי התורה והמדע כאחד. 

כשנאמרכשנאמר שבהקף כדור הארץ ישנם 360 מעלות והיום מחולק ל 24- שעות, נמצא שבכל 15 מעלות ממיקום 
כדור הארץ ישנו הבדל של שעה, (15X24=36). במרחק של 60 מעלות ישנו הבדל של 4 שעות ובמרחק של 90 

מעלות ההבדל עומד על 6 שעות, וכן על אותו הדרך.

 90 כדי  ממנה  המרוחק  האורך  בקו  הנמצאים  שבמקומות  הרי  בצהרים,   12 כעת  בירושלים  שכאשר  נמצאנמצא 
מעלות (שהם רבע מכדור הארץ) לצד מזרח, כעת השעה היא 6 בערב. ולהיפך, במקומות הרחוקים מירושלים 
לצד השני, לצד מערב, השעה היא כעת 6 בבוקר, ובמקומות הנמצאים רחוק מירושלים 180 מעלות, השעה היא 

עכשיו חצות הלילה.

ב] כאשרב] כאשר בירושלים כעת חצות בצהרי יום שלישי, הרי שבמדינות הרחוקות 90 מעלות מירושלים כעת 6 בערב 
של לקראת ליל רביעי, ובמדינות הרחוקות 180 מעלות כעת חצות ליל רביעי. לפי זה יצא שבמדינות הרחוקות 
מירושלים 270 מעלות הזמן הוא כעת 6 בבוקר של יום רביעי ובישוב הרחוק מירושלים מרחק של שעה, למשל, 
בעוד  רביעי,  יום  של  בבוקר   11 השעה  תהיה  ומזרחה)  מירושלים  נחשבו  אם  מירושלים,  מעלות   340 (שהם 
שבמרחק של שעה משם, בירושלים, השעה היא כעת 12 בבוקר של יום קודם, יום שלישי... דבר זה הוא מגוחך  

לכאורה, אך הוא מחויב המציאות, כמובן.

ג] הנקודהג] הנקודה הבאה בנושא זה הוא הצורך לקבוע קו מדומה מסוים, בו נחליט שהוא נקודת ההתחלה וממנו נמשיך 
הלאה, עד שנגיע אל סופו ומשם נתחיל חשבון חדש. שהרי פשוט שאי אפשר שכל אחד יחליט לעצמו שכעת 
במקום דירתו באלעד "מתחיל הזמן", השעה היא 6 בבוקר של יום ראשון, ובמקומות הרחוקים ממנו 15 מעלות 
המשוה  קו  והוא  גרינויץ'"  "קו  הנקרא  שלהם,  הקו  את  האומות  חכמי  קבעו  כך  משום  בבוקר...   7 היא  השעה 

(התאריך) הבינלאומי.

ד] מכיוןד] מכיון שהסכמת האומות על קביעת קו שכזה לא באה ממחשבה יתירה כי אם מקביעה שרירותית (שאגב 
מיקומו נקבע מטעמי נוחות, כגון היותו עובד במקומות שאינם מיושבים, ולפיכך ישנם פחות השלכות אם בצד 
זה של הקו היום הוא יום א' ובעוד מטר, בצד בשני של הקו, היום הוא יום ב'). משום כך עלינו לדעת היכן עובר 
באמת הקו הזה ומהיכן מתחיל ע"פ תורה יום ושעה. לפיו נקבע שהעומד בעיר א' נמצא כעת ביום שבת והעומד 
בעיר הסמוכה, שהיא מעבר לקו התאריך התורתי, נמצא ביום שישי או ביום ראשון. ועוד כהנה וכהנה השלכות 

הלכתיות.

ה] הכוזריה] הכוזרי (מאמר ב, כ) ובעל המאור (ר"ה כ,ב) כתבו שקו התאריך, בו מתחיל חישוב הימים והשעות מתחיל 
בקצה המזרח, 90 מעלות מירושלים. ישנם ראשונים (ר"א ב"ר חייא הנשיא בספר העיבור ור' יצחק הישראלי 
בספר יסוד עולם) שתלו את הדבר במקום בו לדעת התחילו סיבוב המאורות ברקיע ("תליית המאורות"), שהוא 
114 מעלות מזרחה בירושלים. ישנם רבים מגדולי ישראל שדנו בנושא מאז גילה קולומבוס את אמריקה והיו 
שהקיפו את העולם כולו. דעה חשובה ומקובלת עד היום היא דעת רבי משה חיים רימוני (ספר אילם, אמשטרדם 
באותו  הישוב  בוני  שהסכימו  וכפי  הגיע  אליו  במקומות  הנהוג  כפי  ובמועדים  בשבת  שובת  אחד  שכל  שפ"ח) 
מקום. שיטה חשובה היא השיטה שהקו נקבע 180 מעלות מירושלים, אליה הסכימו רבים וטובים. וישנם דעות 

רבות נוספות.

ה] החזו"אה] החזו"א (קונטרס י"ח שעות), שנשאל ע"י תלמידי ישיבת מיר בגלות שנחאי באיזה יום יצומו יום הכיפורים, 
סבר כהראשונים ש"קו התאריך" הוא 90 מעלות מזרחה לירושלים. אך הוסיף שאין הדבר תלוי ביבשה במרחק 
זה, אלא בקצה היבשה שממזרח לתשעים המעלות. משום "פטנט" זה של החזו"א אין חשש ששני בני אדם יעמדו 
זה ולכל אחד מהם יחשב יום אחר, מפני שהקו עובר בין היבשה לים ולא בתוך היבשה. רבים חלקו על החזו"א 

ופירוט נפלא לכל הנושא מצוי באנצקלופדיה תלמודית (כרך כ"ב ערך יום), עי"ש והבן.

ו] כאשרו] כאשר נטוס למזרח העולם ביום ט"ז בניסן, נגיע לשם בט"ו ניסן. וכן להיפך, כשנטוס למערב העולם ביום 
ט"ז ניסן, נגיע לשם באותו היום, אך התאריך שם הוא י"ז בניסן, וכאשר ישוב הוא כעבור מספר ימים, למשל, 
אל צד מזרח, יגיע אל יום קודם... נמצא שלעיתים הפסיד יום של ספירת העומר. כגון אם נסע למדינה א' וספר 



לא ברכת אריה

הכנסת ספר תורה בימי ספירת העומר

ספירת  שבימי  האבלות  בימי  ס"ת'  'הכנסת  לעשות  אפשר  האם  שליט"א  מרן  את  שאלתי 

העומר, בליווי כלי זמר, ריקודים ומחולות, והשיב שאפשר.

שם כ"ט בעומר, ולמחרת הגיע למדינה בה סופרים כ"ח בעומר. אחר שעליו לספור כמנהג המקום בו נמצא ולא 
מהיכן שהגיע, יפסיד יום מהספירה. דבר זה הוא מעט בגדר "מכניס עצמו לאונס", אם כי קשה לומר שעבר על 

הלכה כל שהיא. 

עיסוק הנשים בהכשרת כלי בן יומו

למרות שאשה היודעת את עיקרי הלכות הגעלת כלים, סומכים 

על הגעלתה, מכל מקום לא תעסוק בהגעלת כלי בן יומו על ידי 

ליבון 

הטעם: מכיון שכל יסוד נאמנותה של אשה בהכשר כלים, הוא 

טירחה,  שיש  במקום  גם  נשים  על  לסמוך  יש  שבדרבנן  משום 

ואילו הכשרת כלי בן יומו הוא מדאורייתא.

(רבנו האור החיים הק', בס' פרי תואר יו"ד סימן פד)



ברכת אריהלב

הגה"צ רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל

ארבעה בנים - פרקי יסוד בחינוך

ֵקינּו ֶאְתֶכם  ִּכי ִיְׁשָאְל ִבְנ ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱא

ְוָאַמְרָּת ְלִבְנ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים (ו, כ)

ארבעה בנים מוזכרים בהגדה של פסח: אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע 

לשאול. לכל אחד מסוגי "בנים" אלו, ישנה דרך מיוחדת כיצד ואיך לחנכו ומה ללמדו. נמקד 

את מאמרנו על כל אחד מהארבעה בנים אלו, ואופן חינוכו המתאים.

חכם

מהירה  תפיסה  מיוחדים,  בכישרונות  שנתברך  חכם  בבן  אותם  חנן  והקב"ה  שזכו  הורים 

חינוך,  של  מיוחד  תפקיד  מוטל  שעליהם  לדעת  חייבים  אלו  מאושרים  הורים  טובה,  והבנה 

שהרי בנם זה יכול לגדול ולצמוח תלמיד חכם ירא ה' המלמד תורה לעמו ושיביא ברכה לכל 

ישראל.

אך כמה עצוב לראות פעמים רבות, כאשר הורים אלו שבורא העולם הקב"ה הפקיד בידם 

הם  גורמים  ובמעשיהם  בתורה"  לחנכו "לגדלות  יודעים  אינם  והם  חכם,  בן  יקר" -  "יהלום 

להפסיד את העולם מאור גדול שיכול היה להאיר את כל עיני ישראל. 

לא פעם קורה, וההורים לילד מחונן, מכירים בזה שבנם ניחן בכישרונות, ואכן דואגים הם 

לכוון את כישרונותיו לאפיקי חכמה, אך לא לאפיקי חכמת האמת תורתנו הק', שהרי "חבל 

לבזבז את כשרונותיו", אלא שולחים אותו ללמוד רפואה או הנדסה וכדו', בטענה שבזה יביא 

תועלת לעולם. 

להורים אלו נזכיר, שעל כגון זה אנו אומרים בכל שבוע בהבדלה שבמוצש"ק: "המבדיל 

בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים"! רופא או מהנדס יכול גם הגוי להיות, 
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אך מי יהיו הרבנים וגדולי התורה, אם לא בנים אלו המחוננים ההולכים בדרך ישראל בדרכם 

של שלומי אמוני ישראל?! 

חובה עלינו לדעת את ההבדלים בין חכמת התורה לשאר חכמות, ונציין אחד מההבדלים 

הרבים. 

לכל אורך ההיסטוריה היו חכמים גדולים בכל המקצועות, חכמים שגרמו למהפכות וחידשו 

חידושים בכל נושא, בהנדסה, רפואה, מחקר וכל מדע. אבל נתבונן נא היכן חכמתם של אותם 

מלומדים היום? מטבע הדברים העולם "מתקדם" והאחרונים מבטלים את דברי הקדמונים, 

ושוכחים אותם כמעט לגמרי. היכן הם חכמי הדורות הקודמים? מיהו שזוכר אותם? אפילו 

מופלאים  חידושים  ישנם  המודרני  בעולם  והיום  הקלח,  עבר  חכמתם  על  הרי  נשכח!  שמם 

יותר. 

כך היא דרך העולם, בכל דור ודור שהאחרון שוכח את קודמו, וכך יהיה גם לעתיד שהדור 

הבא יצחק על חכמי דורנו והמצאותיו.

ורבי  עקיבא  כרבי  היטב,  לנו  זכורים  הקודמים  הדורות  חכמי  כל  התורה!  בחכמת  כן  לא 

טרפון שחיו לפני כאלפים שנה. או אביי ורבא לפני למעלה מאלף שנה, או רש"י והרמב"ם, 

לומדים  אנו  דבריהם  שאת  ישראל  חכמי  ככל  ובכבוד,  ביראה  הזה  היום  עד  מוזכר  שמם 

עומדים  לעולם  חכמיה  שדברי  התורה,  נצחיות  זוהי  יתבטלו.  לא  דבריהם  ולעולם  בצימאון 

וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים.

המאיר  ככוכב  להיות  הוא  עתיד  התורה,  חכמת  האמת  בחכמת  החכם  הבן  את  נחנך  אם 

כתר  שילבישם  בנם  עם  עולם  לשמחת  שיזכו  ההורים  ואשרי  לנצח,  ונשאר  לעולם  בשמים 

ותפארת לנצח! 

רשע

עד  מגיע  ולפעמים  המצוות,  וקיום  מהתורה  ל"ע  שהתרחק  בן  יש  ולהורים  לעתים,  קורה 

כדי כך שמחלל שבת ר"ל ומתנכר לכל קדשי ישראל. הדבר מצוי רבות בדורנו, עקב החברה 

החילונית הסובבת אותנו, ובפרט כשהולכים לצבא ששם המגע קרוב יותר והחיים משותפים 

עם הציבור החילוני, באכילה בשינה וכדו', וכמובן שאט אט ההשפעה חודרת, ובן שהיה חכם 

וצדיק, מצוי לא פעם, שמתרחק לגמרי משמירת מצוות ואמונת ישראל.

על הורים אלו לדעת, שבן כזה נגוע במחלה כמו חולי אחר שבגוף, שמסוכנת מאוד וזקוקה 

לטפול. ובדיוק כשם שילד קטן שחלה, התפקיד הראשון המוטל על האב והאם להכיר שישנה 

בעיה, כך בענין זה.

ישנם הורים רבים שאינם מוכנים לקבל את הדבר במלוא החומרה, ומתעקשים לומר שבנם 



ברכת אריהלד

לא  מעשים  ותעשה  הרעה  בדרך  שתלך  יתכן  לא  ובתי  דתי",  טוב" "הוא  ילד  "בסדר" "הוא 

טובים, ואז כשכך הוא מבט ההורים על הענין, אזי הסכנה באמת גדולה מאד. 

הדבר דומה לילד השוכב בחולי מסוכן, וההורים אינם מוכנים לקבל את הבחנת (דיאגנוזא) 

הרופא למחלת בנם, ומתעקשים לומר שילדם בריא, וממילא לא יבקשו  עזרה ולא יטפלו בו  

בצורה הראויה. ודאי שלילד כזה  אין שום תקנה!

עלינו לדעת שהכרת המחלה, וידיעת מציאותה בראיה הנכונה, היא הדרך המובילה לריפוי, 

לאחר שמכירים במחלה, צריכים לדעת לטפל בה בהבנה ובמומחיות. ישנם כאלו אשר דרכם 

טעות  לחולה.  לתת  כדור  ומוצאים  האמבטיה  שבחדר  התרופות  לארון  מובילתם  הראשונה 

בידם! אם הריפוי פשוט כל כך, לשם מה שקד הרופא על לימודיו למעלה מעשר שנים או 

יותר?

וכאשר  רופא,  מזעיקים  חולה  הילד  כאשר  לה.  המיוחדת  המומחיות  את  דורשת  בעיה  כל 

כאלה  בבעיות  שהתמחו  רבנים  ישנם  מומחה,  מרב  ועזרה  עצה  לקחת  עלינו  חולה,  הנשמה 

עשרות בשנים והם בעלי נסיון בשטח זה. מהם עלינו לקחת סיוע ומהם נשאב עצה ויעוץ, ואז 

יש תקוה!

נקודה נוספת שעלינו לזכור, לא פחות חשובה, היא: אל יאוש! הורים רבים אינם מחפשים 

ואינם מתאמצים לחפש לגרום לשינוי, מחמת היאוש, בטענה שאין תקוה, ואם כבר התחילו 

לדבר עם בנם ונדחו על ידו, בראותם את גודל השפעת החברה שמסביבו, מתייאשים.

אך האמת היא שישנם מאות ואף אלפי מקרים בזמננו של בנים ובנות, שנראה היה שאין 

תקוה בהתנהגותם, ועם טיפול נכון וסבלנות רבה, הפכו להיות יהודים נחמדים ושלמים ואף 

רבנים ומאורי ישראל.

לידי  נבוא  שלא  כדי  החינוך,  בתחילת  כבר  מניעה  פעולות  לנקוט  הוא,  מהכל  החשוב  אך 

המחלה בעתיד, כאשר הילד קטן ומסתובב במקום מגוריו עם חברה רעה וההורים כלל אינם 

מודאגים, ואף שולחים אותו לבית ספר מפוקפק, ולבסוף באים בצעקה. 

עם  להתחתן  ורוצה  באוניברסיטה  למדה  שבתם  בבכי  באים  שהורים  קורה  פעמים  כמה 

ערבי, בשואלם מה לעשות וצועקים בשברון לב, אך דא עקא ובאותו יום שולחים את בתם 

השניה ל... אוניברסיטה!

החינוך מתחיל בגיל הרך, תיכף מגיל הגן וכתות ביה"ס חייבים לשלוח לחינוך חרדי של 

בכ"ז  ח"ו  אם  ואמנם  אלו.  עצובים  דברים  מתחילה  יקרו  שלא  הסיכויים  רבים  ואז  התורה, 

קורים הדברים, אל לנו להתייאש אלא לבקש עזרה ולהתפלל אל ה'. והשי"ת יעזור שהבנים 

יחזרו בתשובה ויהיו תפארת למשפחתם ולכל עם ישראל. 
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תם

בלימודם,  תפיסה  או  בכשרונות  כך  כל  מבורכים  שאינם  בת  או  בן  ישנם  ולהורים  קורה, 

וההורים מתייאשים מבנם ואינם משקיעים בו עמל ואף אינם מתעניינים כלל בהתפתחותו. 

כשכך היא ההתייחסות לבן, עלול הוא ל"התדרדר" יותר, עד שיאבד כל ענין בלימוד, יתעניין 

בענינים אחרים ואף יתחבר לחברה רעה. ואז ח"ו עלולים ההורים להפסידו לגמרי. 

עם  עיני  את  שהאירו  ישראל  מגדולי  שחלק  הוא,  לזכור  ההורים  שצריכים  הראשון  הדבר 

ישראל בגדלותם ובגאונותם, היו מטבעם חסרי כישרונות, ונראו בתחילת דרכם כסתומי מח, 

ומשום כך, תחת מתנת הכשרון שלא נתברכו בו, החלו לעמול ולהתייגע וחזרו ושיננו כל דבר 

תורה שלמדו עשרות פעם, עד שנבקע הסכר והפכו להיות כמעיין המתגבר בחריפות שכלם 

וזכו לבסוף להאיר עיני כל ישראל. 

ודי אם להזכיר את גאון קדוש ישראל, שהעולם עדיין רועד מעוצם גאונותו, מרן ה"חזון 

איש" זצ"ל, שמספרים עליו שבצעירותו לא היה כלל בעל כשרון מיוחד, וכל חיבוריו הרבים 

בכל שטחי חכמת התורה נתחברו על ידו בעמל נורא ובשקידה עצומה. עד שזכה והיה לחכם 

הגדול בדורו - אשרי יולדתו.

נאמנה  ה'  "עדות  הבטיחה:  ע"ה,  המלך  דוד  שכתב  תהילים  בספר  עצמה,  התורה  הרי 

מחכימת פתי", התפקיד הראשון המוטל על ההורים, שבתוך ליבם עצמם יאמינו באפשרות 

התפתחות הילד, ואז עם הרבה סבלנות ובעידוד הילד להתקדם כפי יכולתו, יראו פרי לעמלם. 

ואף כשרואים שהבן ממעט בשקידה - אל יאוש! אין לך אדם שאין לו שעה ותבוא שעתו גם 

ויוכיח כמה סגולות ועומק המוסתרים בתוכו. 

באופן מעשי, חשוב מאוד להורים לדעת, בין לילד כשרוני יותר ובין לילד הכשרוני פחות, 

להתעניין באופן שוטף וקבוע על המתרחש במקום לימודיו של בנם, בתלמוד תורה או בבית 

אינם  טבעי  באופן  בכתה,  יחיד  לכל  ומסירותם  הטוב  רצונם  אף  על  והמורה,  הרבי  הספר. 

המלמד  מאמצי  אף  שעל  וקורה,  יחיד.  ילד  אל  כמו  בכתתם  תלמיד  לכל  להתייחס  מסוגלים 

בא  כשההורה  ואז  כדבעי,  מטופל  אינו  ובתפיסה,  בכישרון  נתברך  שלא  ילד  ומסירותו, 

ומתעניין אצל המורה ומבקש שימת לב מיוחדת, מוצא המחנך זמן נוסף מתוך זמנו - על אף 

טרדותיו בכתה - ומקדם את הילד באופן מיוחד.

מובן שאין זאת הזנחה או אי שימת לב מצד המורים, שאינם מצליחים תמיד לתת את תשומת 

הלב המרבית לכל תלמיד, אלא תופעה טבעית, המצויה גם במקצועות חשובים אחרים.

ונמצאים  מתענינים  המשפחה  בני  כאשר  שונה  טיפולו  במסירות,  בחוליו  המטפל  רופא 

בשטח, ורואה את השתתפות המשפחה בריפוי החולה. אף המוכר הפשוט שרצונו עז להשביע 



ברכת אריהלו

רצון לקוחותיו, ישלח סחורה יפה יותר כאשר יודע שעקרת הבית מבקרת בחנות מפעם לפעם, 

מאשר הסחורה שתשלח לבית כאשר הילדה תתן את ההזמנה. 

לפעם  מפעם  בא  ההורה  וכאשר  טבעי.  באופן  מחנכים  אצל  הדברים  פני  בהכרח  הוא  כך 

ובדרך ארץ ובעדינות מבקש תשומת לב מיוחדת לבנו, הילד יטופל הרבה יותר טוב. ובאמת 

מצינו מקרים רבים שעי"ז נפתח לבו של הנער והתחיל להצטיין בלימודיו.

ואחרון חביב, תפילה! הגמ' אומרת: "מה יעשה אדם ויחכם? ירבה בישיבה וימעט בסחורה 

ויבקש רחמים למי שהחכמה שלו, שנאמר: "כי ה' יתן חכמה". ובלי תפילה לא נצליח. על 

ההורים לשפוך שיח להקב"ה שיאיר עיני ילדם בתורה, האמא צריכה להתפלל על זה בזמן 

נחת  רוב  להורים  יהא  ואז  תפילותיה  יקבל  והקב"ה  בכלל,  זמן  ובכל  בפרט  הנרות  הדלקת 

מבנים אלו שבתחילת דרכם נראו פשוטים ולפעמים אף קשי הבנה, ולבסוף יהיו מהמצוינים 

לתפארת עם ישראל.

שאינו יודע לשאול

ברובן של ההגדות ובפרט אילו המצוירות, מוסבר הבן "שאינו יודע לשאול", כתינוק קטן, 

רך בשנים שעדין לא הגיע לשכלו. אך לא כך מבארים אותו מפרשי ההגדה. ולביאורם בן זה 

באמת הוא חברו של הרשע, "ואינו יודע לשאול" מפני שאינו רוצה לדעת, ולא איכפת לו כלל 

דינים אלו שאינם מעניינים אותו. 

ובאמת בן זה הוא בעיה, שלפעמים גרועה יותר מהרשע, שהרי הרשע אכן בועט ולוחם, 

צועק נגד התורה, אך כידוע, זה הצועק סימן שכואב לו משהו, וכנראה בפנימיותו נר הקדושה 

– נשמתו הטהורה, דולק ומחמם אותו עד לכאב וזה המביא את צעקתו. בנוסף לכך, כאשר 

הילד עומד מולך ומתמודד פנים אל פנים, ישנה אפשרות לשכנעו ולהראות לו את דרך האמת.

אך מנגד, הבן שאינו רוצה לשאול ואינו מתעניין מחוסר אכפתיות, גרוע יותר מאחר ואינו 

יוצר שום מגע עם זולתו מעניני קדושה, אף שאינו שונא ואינו מתנגד לעשות רצון בוראו - 

אבל חוסר ענין זה מצידו, גורם שקשה ליצור עמו קשר לתקן את דרכיו. 

עלינו לדעת שגם בבן זה, אל יאוש! בהגדה כתוב "ושאינו יודע לשאול את פתח לו", את – 

לשון נקבה. וכמו שאמא רחמנית מפתה את בנה לאכול בכל מיני שכנוע, מאחר ויודעת שבכח 

לא תהא מסוגלת להתמודד עמו, כך בבן זה בענין חינוכו, צריכים לשון רכה שתעניין אותו 

ותגרום לו לראות כמה טוב חלקנו ומה נעים גורל אלו העוסקים בתורה ומצוות. 

(הדברים נמסרו ע"י בנו הרה"ג רבי הלל פינקוס שליט"א, והם מפורסמים בזאת לראשונה)
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הגה"צ רבי יעקב ישראל בייפוס שליט"א
מחבר ספרי "לקח טוב"

מטרות וציוני דרך לקראת ליל הסדר

אין כאן יומרה לומר כזה ראה וקדש, אלא רק הצעה של כמה רעיונות יסודיים אשר לאורם 

ניתן להתכונן היטב לליל הסדר. המעיין יוכל להחליט בעצמו מה להוסיף ומה להשמיט, איש 

איש לפי דרכו. אנו תפילה שיהא בזה סיוע לעורך הסדר לערוך סדר בדברים, ולזכות על ידי 

זה לעריכת הסדר כהלכתו.

הצבת מטרות:
שני חלקים למצות סיפור יציאת מצרים

כתב הרמב"ם בספר המצוות (מצות עשה קנ"ז): "שציונו לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו 

הדברים  ויאריך  במאמר  שיוסיף  מי  וכל  המספר.  לשון  צחות  כפי  הלילה,  בתחילת  בניסן 

בהגדלת מה שעשה לנו ה' ומה שעשו לנו המצרים מעול וחמס, ואיך לקח ה' נקמותינו מהם, 

ולהודות לו יתברך על כל הטוב שגמלנו, יהיה יותר טוב שאמרו וכל המרבה לספר ביציאת 

מצרים הרי זה משובח" וכו'.

מדבריו אנו למדים ששני חלקים למצוה זו: א'. עצם סיפור יציאת מצרים על כל פרטיה. ב'. 

הודאה. האמת היא שההגדה של פסח בנויה על שני חלקים אלה. מתחילת ההגדה (ובעיקר 

מצרים.  יציאת  סיפור  וכו' –  להודות"  חייבים  אנו  ועד "לפיכך  ואילך)  אבי"  אובד  מ"ארמי 

כדי  תוך  משתלבת  ההודאה  כיצד  גם  נראה  להלן  הודאה.  להודות" –  חייבים  אנו  מ"לפיכך 

הסיפור.

חלק ראשון – סיפור יציאת מצרים
"והגדת לבנך"

צורת המצוה:

מצות סיפור יציאת מצרים, נמסרה לנו בציווי של "והגדת לבנך". כלומר, הצורה של המצוה 

חמץ  הל'  (רמב"ם,  שאלו"  לא  ואפילו  לבנים  היא: "להודיע  הגבורה  מפי  לנו  שנמסרה  כפי 

ומצה ח', ב'). ואכן כל ההגדה ערוכה כתשובה ארוכה לבן השואל "מה נשתנה". גם שמה, 

"הגדה של פסח", מעיד על מהותה, שכן הוא נגזר מלשון הפסוק "והגדת לבנך".



ברכת אריהלח

בגמ' מסופר: "אמרו עליו על ר' עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח 

שלא  תינוקות  בשביל  פסחים  בלילי  מצות  חוטפין  אומר  ר"א  תניא  וישאלו.  ישנו  שלא  כדי 

מערבי  חוץ  המדרש  בבית  לעמוד  עת  הגיע  אמר  לא  מימיו  ר"ע,  על  עליו  אמרו  תניא  ישנו. 

(פסחים  וכו'  ישנו"  שלא  כדי  תינוקות  בשביל  פסחים  בערבי  הכיפורים.  יום  וערב  פסחים 

קט.). וכך נפסק ברמב"ם: "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו 

קודם  מלפניהם  השלחן  ועוקרים  ואגוזים  קליות  להם  מחלק  משנה,  וכיצד  וכו',  נשתנה  מה 

שיאכלו, וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים אלו" (שם ה"ג).

משמעות הדברים היא שבמצוה זו מקדישה התורה תשומת לב יתירה לילדים, דבר שלא 

מצאנו כדוגמתו בשאר המצוות. להבנת פשר הדבר עלינו ליתן דעתנו ליסודות המצוה, ולברר 

לעצמנו למה צריכים אנו ליתן דעתנו בבואנו לקיים מצוה חשובה זו.

התבוננות בנסי יציאת מצרים מביאה לאמונה

תכלית המצוה:

בראשית דברי החבר בספר "הכוזרי", אנו מוצאים שהוא בונה את יסוד האמונה על יציאת 

ישראל  בני  את  המוציא  ויעקב  יצחק  אברהם  באלוקי  מאמינים  "אנחנו  לשונו:  וזה  מצרים. 

ממצרים באותות ובמופתים ובמסות והמכלכלם במדבר" וכו'. וכאשר שאלו מלך כוזר מדוע 

אינו מבסס את אמונתו בה' על היותו בורא העולם, השיבו: "אבל פתיחת דברי היא המופת, 

ועוד כי הראיה, אין צריך עמה לא ראיה ולא מופת". והאריך שם לבאר על פי משל, שכיון 

שביציאת מצרים ובמעמד הר סיני התבררה גדולת ה' לעין-כל, זוהי הראיה החותכת ביותר 

למציאות ה' ולכוחו הגדול.

יציאת  (סיפור  המצוה  "וענין  כא):  (מצוה  החינוך"  ב"ספר  יותר  עוד  מפורשים  הדברים 

מצרים), שיזכור הנסים והענינים שאירעו לאבותינו ביציאת מצרים, ואיך לקח הא-ל נקמתו 

מהן, ואפילו בינו לבין עצמו, אם אין שם אחרים חייב להוציא הדברים בפיו, כדי שיתעורר 

לבו בדבר, כי בדיבור יתעורר הלב".

הגדולים  הנסים  לעולם  היהודים  שיזכרו  פסח [כדי  בקרבן  שכתוב  מה  זו,  מצוה  "משרשי 

שעשה להם השם יתברך ביציאת מצרים]. ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה, 

כן  ועל  ובאמונתנו,  בתורתנו  חזק  ועמוד  גדול  יסוד  הוא  כי  תעשה.  לא  ומצוות  עשה  מצוות 

אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים. לפי שהוא לנו אות ומופת 

גמור בחידוש העולם, וכי יש אלוק קדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות אל היש שהם עליו, 
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ובידו לשנותם אל היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים ששינה טבעי עולם 

בחידוש  כופר  כל  משתק  זה  הלא  ועצומים.  גדולים  מחודשים  אותות  לנו  ועשה  בשבילנו, 

העולם, ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך, וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם".

דברים דומים כתב הרמב"ן (סוף פרשת בא): "ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל 

דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק 

שחייב  כמו  הזה,  בענין  מאוד  והחמיר  אחרון.  לדור  ובניהם  לבניהם  ובניהם  בנינו  אל  הדבר 

באכילת חמץ וכו'. וכן כל כיוצא בהם מצוות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל להיות לנו בכל 

הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים" 

[וידוע בענין זה הסיפור על הגרי"ס זצ"ל, ראה "ילקוט לקח טוב" ויקרא עמ' ס'].

בהמשך דבריו אומר הרמב"ן: ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים 

שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו 

שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים ובין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות 

יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזירת עליון".

מסקנת הדברים היא, שנסי יציאת מצרים מהוים יסוד לאמונה. ומקרא מפורש הוא: "וירא 

ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים, ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו". 

זכירת  כן,  שאחרי  בדורות  גם  וכך  לאמונה.  הגיעו  כך  ומתוך  הנסים,  את  ראו  מצרים  יוצאי 

הנסים וההתבוננות בהם מביאה לאמונה. מסקנה זו קובעת יעוד ברור למצוות סיפור יציאת 

מצרים – התבוננות בנסים ובנפלאות, כדי שעל ידי כך תתחזק האמונה.

חינוך לאמונה
פשר העמדת הילדים במרכז:

אחד התפקידים החשובים המוטלים על האדם בקיום חובתו בעולמו, הוא חינוך הילדים. 

הקב"ה  לדורות.  האמונה  מורשת  להמשך  הערובה  הוא  ולמצוות,  לתורה  הבא  הדור  חינוך 

על  לבניו.  לתת  אבינו  אברהם  שעתיד  החינוך  בגין  הינה  ע"ה,  אברהם  את  שאהבתו  גילה 

הפסוק: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו" (בראשית י"ח), אומר רש"י: 

"כי ידעתיו לשון חיבה וכו' ולמה ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו עלי לשמור דרכי", ויעויין 

בדברי ה"משך חכמה" על פסוק זה, שכתב שדברים אלה הם מקור מצות חינוך במצוות עשה.

כאשר מדובר על חינוך הבנים לענינים מעשיים, כגון לימוד תורה ומעשים טובים, ידועים 

לאמונה,  בנינו  את  לחנך  בבואנו  הדברים  פני  הם  שונים  וללמד.  להדריך  כיצד  הדרכים  לנו 

שהרי כאן לא מדובר בדברים מעשיים ומוחשיים. זאת ועוד, הרי בזה היריעה גדולה היא מני 
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ים, ומי יוכל איפוא לומר שמילא את חובתו בהקנית יסודות האמונה ובהשרשתם בלב בניו 

ובנותיו. ובמיוחד כאשר מדובר בילדים רכים, שקשה למצוא מסילות לליבם ולמוחם בענינים 

גדולים אלו.

את המוצא ממבוכה זו נתנה לנו התורה במצוות "והגדת לבנך". גם אם אמנם קשה להנחיל 

להביא  החובה  האב  על  מוטלת  לבנים,  פרטיהם  ופרטי  לפרטיהם  האמונה  יסודות  כל  את 

לידיעת בניו לכל הפחות את מעשי ה' וגבורתו במצרים. ככל שהתמונה שיצייר האב תהיה 

ברורה יותר, יהיו ביד הבנים יסודות שעליהם יוכלו לבנות ולהבנות בעצמם. פרעה ובני ישראל 

שהוכיח  עה"ת,  המלבי"ם  של  הנפלא  ביאורו  המכות (ראה  עשר  ידי  על  בה'  לאמונה  הגיעו 

מפסוקים מפורשים שדצ"ך בא ללמד על מציאות ה', עד"ש – על השגחת ה' ובאח"ב – על 

לאורו  ומגדליה,  האיתנה  אמונתו  חומת  את  נבנה  ובנינו  אנו  גם  מלבדו).  עוד  שאין  ה'  יחוד 

הגדול של סיפור יציאת מצרים, המומחש על ידנו בליל זה.

התועלת  מהן  שתופק  כדי  גם  מלכתחילה  היתה  במצרים  המכות  תכלית  עצם  מזו,  יתירה 

ואת  במצרים  התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  "ולמען  שנאמר:  כמו  לדורות, 

אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'" (תחילת פרשת בא).

עתה מובנת כמין חומר, תשומת הלב המיוחדת המוקדשת בליל הסדר לילדים. כי בלילה 

שבהם  הלבנים  ואת  החומר  את  לילדים  אבות  יעניקו  האמונה,  חיזוק  כאמור  שמטרתו  הזה, 

יבנו בעצמם את אמונתם בה'.

בא ללמד ונמצא למד

גם המבוגרים מרויחים:

האם  לשאלה  דעתנו  ליתן  עלינו  לבנים,  ההגדה  של  הגדולה  החשיבות  שהוסברה  לאחר 

ההתעסקות הרבה עם הילדים אינה באה על חשבון התעלות המבוגרים. הרי לכאורה בשעה 

שחכמים ונבונים היו יכולים לעסוק בבחינות הגבוהות והעמוקות של סיפור יציאת מצרים, 

הם נדרשים לדבר בשפה של מלמד דרדקי אל תלמידיו. כדי לעקור טעות זו מהלב נעתיק קטע 

מדברי הגר"א דסלר זצ"ל, בספרו "מכתב מאליהו" (חלק ד' עמ' 249):

"כתוב: "ואפילו כולנו חכמים" וכו', וכן בגמרא (פסחים קטז.) שאם אין לו בן או אשה הוא 

שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שואלין זה לזה. וקשה איך נתנו נוסח שוה לילד 

להשיב  היא  הלילה  שמצוות  משום  הוא  הטעם  אבל  לעצמו?  לשאול  התועלת  ומה  ולחכם, 

וגם  הארץ",  הוא "עם  הלב  הוא,  חכם  השכל  אמנם  ואם  הלב,  אל  מצרים  יציאת  של  האמת 

הלשון  כמו  ממש,  סגנון  ואותו  לשון  אותה  דורשת  הלב  אל  האמת  והשבת  בו.  יש  ילדות 
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והסגנון בהם מסבירים לילד".

לאור דברי הרב דסלר זצ"ל אפשר לומר שלא זו בלבד שאין המבוגרים מפסידים מהפניה 

אל הילדים, הם יוצאים גם מורווחים ממנה. שהרי אלמלא ההתעסקות עם הילדים, קשה היה 

למי שנאמר עליו "ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים" לדבר אל רעהו החכם באופן מפורט 

כמו לילדים. כי טבעו של האדם הוא להעדיף התעסקות בפלפולים, הברקות ודיוקי לשון, על 

פני חזרה ושינון של הסיפור לפרטי פרטיו. עתה משנצטוינו "ב"והגדת לבנך" בעל כרחנו אנו 

נדרשים לעסוק בסיפור ובאופן שבו מדברים אל הלב. ונמצאנו מרויחים ולא מפסידים. כי על 

ידי הספור נביא את כל מה שאירע במצרים אל תחושת הלב. ובכך נתקרב אל המטרה הנשגבה 

של קיום החובה של "לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".

[כאן המקום להביא את הערתם של גדולי ישראל על עיוות בקיום מצות ספור יציאת מצרים 

מאריכים  בו,  הכרוכים  האמונה  ובגילויי  עצמו  בסיפור  לעסוק  במקום  רבים,  אצל  שנשתרש 

המובאים  המצוות,  בספר  הרמב"ם  דברי  (ראה  המצוה  עיקר  שאינם  וברעיונות  בפלפולים 

לעיל)].

מצות ליל הסדר מסייעות להשבה אל הלב

בספרו "שפתי חיים" (ח"ב עמ' שנ"ז) כותב הגר"ח פרידלנדר זצ"ל שמצוות הלילה הינן 

שבעת  כדי  מרור,  באכילת  נצטוינו  מצרים.  יצאנו  שאנו  להכרה  להגיע  כדי  המחשה  אמצעי 

אכילתו נחוש במרירות של השעבוד במצרים. וחז"ל הוסיפו בזה פרטים נוספים, כך שגם אופן 

עשיית המצוה יהיה מתוך המחשה. לכן חייבו לומר באמירת ההגדה "מרור זה שאנו אוכלים 

ולהראותו  האמירה  בעת  המרור  את  להגביה  שצריכים  ועוד,  וכו',  שום"  על  מה,  שום  על 

למסובים.

מצוה נוספת שבאה להמחיש את קושי השעבוד, וגם את חסדי ה' שבתוך ההסתר-פנים של 

שם): "ר"א  וברשב"ם  קטז.  חז"ל (פסחים  שאמרו  כפי  חרוסת.  אכילת  מצות  הוא  השעבוד, 

בר צדוק אומר-חרוסת-מצוה... זכר לתפוח – שהיו יולדות שם בניהם בלא עצב שלא יכירו 

בהן מצרים, דכתיב 'תחת התפוח עוררתיך', ... זכר לטיט". ונצטוינו עוד לעשות את החרוסת 

באופן שתהיה דומה במראה לטיט.

היציאה  בשלבי  הגאולה  תהליך  את  שנרגיש  כדי  באה  מצה  אכילת  מצות  גיסא,  מאידך 

אוכלים"  אנו  זו  "מצה  בפינו:  לומר  ההמחשה  לשלימות  לחייבנו  הוסיפו  כאן  אף  בפועל. 

וכו', ובעת האמירה חייבים אנו להגביה את המצה ולהראותה למסובים. [ראה עוד "משנה 



ברכת אריהמב

ברורה" סי' תע"ג ס"ק נט שכתב שאת חצי המצה המיועד לאפיקומן עוטפים במפה, זכר למה 

שנאמר "משארותם צרורות בשמלותם. והוסיף: "ויש שנותנין אותה על כתפיהם זכר ליציאת 

מצרים"].

כדי שנחוש את ההרגשה של בני חורין שיצאו מבין עבדים, תקנו חז"ל שתי מצוות מיוחדות. 

א', מצוה הסיבה שהיא דרכם של בני חורין. ב', מצוות שתיית ארבע כוסות, שגם עליה אמרו 

חז"ל: "ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות" (פסחים קט:). עריכת הסדר בליל היציאה ואמירת 

ההגדה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, גם כן תורמים להצלחת ההמחשה.

מכל זה רואים אנו באיזו מידה החשיבו חז"ל את ההמחשה, כאמצעי עזר מרכזי שעל ידו 

וליצירת  להמחשה  לתרום  הסדר  עורך  של  בכוחו  ממצרים.  יצאנו  אנו  כאילו  להרגשה  נגיע 

אוירת חירות, בבחינת "כאילו הוא יצא ממצרים". זאת על ידי הכנה יסודית של סיפור יציאת 

מצרים על פי מדרשי חז"ל, ולצרף להם כמה רעיונות נבחרים המדגישים את נושאי האמונה, 

שכר ועונש ואהבת ה' את ישראל. כמו כן עליו להשתדל לנסוך אוירה חגיגית ולרתק את בני 

הבית תוך כדי שיתופם על ידי שאלות ותשובות וכדומה.

(נמסר ע"י חתנו הרה"ג רבי שלמה פרלמן שליט"א ותשוח"ח לו)

ראוי שלא לסמוך על נשים בהגעלת כלים

כלים  בהגעלת  אשה  על  סומך  ואינו  שהמחמיר  הסוברים  יש 

דינים  פרטי  וקיימים  רבה  טירחה  שיש  כיון  משובח,  זה  הרי   -

שיהא  צריך  הדין  שמעיקר  גם  ומצינו  הגעלה;  בהלכות  מרובים 

תלמיד חכם בקי בהלכה בשעת ההגעלה

(שדי חמד, חמץ ומצה אות ה סעיף טז).



מג ברכת אריה

הרה"ג רבי אברהם שפירא שליט"א 
ראש כולל 'מנחת יעקב'

בדין ב' פתחים במבוי (שבקי)

ביאור החסרון במה דשבקי פתחא רבהא. 

יוכיח מדברי הראשונים דבמבוי חדש החסרון הוא רק מצד שבקי ולא מדין קורה ע"ג ב. 
מבוי

יוכיח גם מדברי הרע"א את היסוד הנ"ל, ויקשה דבכל מבוי מפולש תהיה בעית שבקיג. 

יחקור בביאור מהות חסרון שבקי ויתלה בזה פלוגתת הראשוניםד. 

יבאר מחלוקת הראשונים (האו"ז והריטב"א) האם בשבקי מהני צוה"פ ברבא או בזוטאה. 

יבאר טעם השולחן ערוך שהשמיט להך דינא דפתח נוסף במבוי חדשו. 

א'
ביאור החסרון במה דשבקי אינשי פתחא רבא

עירובין: אמר רב יהודה מבוי שהוא רחב ט"ו אמה מרחיק ב' אמות ועושה פס ג' אמות, 

והיינו דבכדי למעט את פתחו של המבוי שהוא רחב ט"ו ורוצה למעטו שיעמוד על י', מצמצם 

הפתח ע"י פס ג' אמות שהוא עומ"ר על הפרוץ ובכך סותם את הה' אמות. ונשאר לו פתח רחב 

י' אמות שנתקן ע"י לחי וקורה.

ומקשה הגמ' וליחוש דילמא שבקי פיתחא רבה ועיילי בפתחי זוטא, ובביאור החסרון שנוצר 

ע"י השבקי פתחא רבא, פרש"י וז"ל ובטיל תורת פתח מיניה, ובטיל לחי המתוקן בו ונמצא 

מבוי זה בלא תיקון, והיינו דהחסרון הוא בפתחא רבה שנעזב ע"י בני המבוי נחסר בו השם 

פתח. תו אין מועיל בו לחי, וחזינן מדברי רש"י דהתיקון הנ"ל של לחי וקורה בראש המבוי 

מתקלקל  זה,  פתח  נעזב  כאשר  המבוי,  בני  את  המשמש  והעיקרי  המרכזי  בפתח  דוקא  היה 

הפתח שבו,

וכן עולה מדברי הרשב"א דכתב בד"ה וליחוש וכו' וז"ל כלומר ומבטל לה לקורה מתורת 

פתח והויא לה כפירצה.

גדול  פתח  מניח  אדם  אין  דחזקה  רבה.  פתחא  שבקי  של  החשש  את  דאין  הגמ'  ותירצה 

ועייל בפתחא זוטא, והקשו הראשונים ברשב"א ובריטב"א דמדויק בגמ' דדוקא פתח גדול 



ברכת אריהמד

אין אנשים עוזבים, אבל בפתח דכוותיה יש את החשש שבקי והקשו מהמבואר לעיל ו. דרב 

חנן ס"ל וכן קיי"ל להלכה דפרצה עד י' חשובה כפתח ואינה פירצה. וזה הוה בין כשהפירצה 

בראשו של מבוי ובין כשהיא בצידו של מבוי (ומה דאיתא דפירצה ד' בראשו הוה פירצה, הוה 

רק בקרן זוית ועו"ש) והקשו דאמאי שרינן פירצה בצדו ובראשו עד י', והרי ב' הפתחים והיינו 

דילמא  וליחוש  שווים,  פתחים  והוו  י'  עד  הוה  הנוספת  הפירצה  וכן  י'  עד  הוה  המבוי  פתח 

שבקי פתחא קמא ואזלי בפירצה 

ותירצו הרשב"א והריטב"א דכל החשש שהתחדש בסוגיא דשבקי פתחא רבה הוה במבוי 

חדש דכעת תקנו בו ב' פתחים אך בסוגיא דלעיל ו. הנ"ל הוה מבוי ישן והיינו שהיה בתחילת 

בנית המבוי פתח א' וכעת נפרץ בו פתח נוסף. ובכה"ג לא חששו שהאנשים יעזבו את הפתח 

דהיינו  זוטא  ופתחא  רבה  פתחא  הגמ'  כוונת  גם  דזוהי  הוסיף  והרשב"א  בחדש,  וילכו  הישן 

פתחא רבא הוא לא רק פתח גדול אלא גם פתח ישן וזוטא פירושו נמי פתח חדש וזוהי כוונת 

דהפתח  טעם  עוד  הוסיף  [ובריטב"א  חדש.  בזוטא-  ואזלי  ישן  רבה-  פתחא  שבקי  לא  הגמ' 

החדש והיינו הפירצה אינה מיושבת ונוחה להילוך דהרי נפרצה, כמו בפתח הישן.]

ובהמשך, הגמ' מקשה על הך דינא דלא שבקי פיתחא רבא ואזלי בזוטא, מאי שנא מדרב 

בד',  דפרצתו  ד',  פס  נשתייר  לא  אם  ראשו  כלפי  מצדו  שנפרץ  דמבוי  דאמרו  אסי  ורב  אמי 

ובביאור הקושיא, דהגמ' הבינה דהבעיה במבוי הנ"ל דשבקי פתחא רבה ואזלי בזוטא דהיינו- 

דקא  התם  דשאני  הגמ'  זוטא,ותירצה  בפתחא  גם  לשבקי  דחישינן  חזינן  וא"כ  טפחים,  הד' 

ממעט בהילוכא, ובכה"ג חיישינן גם בפתחא זוטא.

 והקשו הרשב"א והריטב"א דמאי קשיא לגמ' והרי הבעיה במבוי דר"א ור"א אינה משום 

ולא  ראשו  כלפי  המבוי  אורך  בכותל  פירצה  נפרץ  דכאשר  היא  הבעיה  אלא  שבקי  החשש 

נשתייר פס ד' דתו ליכא הכא קורה ע"ג מבוי, והרבו להוכיח דרק זאת הבעיה, דהרי לשבקי, 

בעינן שיהא לפחות פתח ד' טפחים, והכא אפי' ביותר מג', [דתו ליכא לבוד.] וברשב"א מכח 

הערה זו שינה את כל מהלך הסוגיא עיי"ש.

 אמנם בריטב"א כתב, וע"פ מה דכתב רש"י לעיל ה. והו"ד להלכה במ"ב ובשעה"צ ריש 

סימן שס"ה דמבוי דר"א ור"א יש ב' בעיות א. קורה ע"ג מבוי, אך בזה לא סגי אלא איכא 

תרתי לרעותא ב. דשבקי פתחא רבה. ובזה ביאר קושית הגמ' מדר"א ור"א דהרי התם בעינן 

הגורם  הוה  לא  השבקי  התם  דאמנם  זוטא,  בפיתחא  גם  הוה  דשבקי  חזינן  וא"כ  לשבקי,  גם 

יוכיח מדברי הראשונים  ב.  זוטא.  דפתחא  בכה"ג  גם  הוה  דשבקי  חזינן  עכ"פ  אך  הבלעדי. 

דבמבוי חדש החסרון הוא רק מצד שבקי ולא מדין קורה ע"ג מבוי ומבואר בדבריו להדיא 
דכל מה דבעינן לתרתי לרעותא הוה רק במבוי ישן אך במבוי חדש סגי בחדא לרעותא והיינו 



מה ברכת אריה

דשבקי פתחא רבה. עיין בדבריו גם בדף ה. וגם בדף י': 

דליחוש  למעטו]  ובא  ט"ו  פתחו  [שהיה  דר"י  במבוי  הגמ'  דקושיית  עולה  דלפי"ז  והיינו 

אין  מבוי  ע"ג  מקורה  אך  לבד.  שבקי  דילמא  החשש  מצד  רק  היתה  הקושיא  שבקי,  דילמא 

ומוכח  בעיה.  מהוה  לבדה  שבקי  בעית  ובחדש  חדש,  מבוי  הוה  דהרי  וכש"נ  כלל,  להקשות 

כן לא רק מלשונו של הריטב"א אלא גם מדינא. דהנה הרשב"א והריטב"א לעיל ו. להמבואר 

במסקנת הגמ' התם דמבוי שנפרץ בראשו בד', הוה בקרן זוית עי"ש והטעם דהיות ובק"ז לא 

עבדי אינשי פתחא א"כ כבר בד'הוה פירצה ולא פתח. והקשו דדל מהכא חסרון דק"ז, והרי 

קורה  ליכא  הרי  רוחות]  אוכלת מב'  דהפרצה  דהיינו  התם  שהוכיחו  פירצה בק"ז [וכפי  בכל 

ע"ג מבוי וא"כ לא בעינן פרצה ד' אלא אפילו ביותר מג' הוה בעיה של קורה ע"ג מבוי. ותרצו 

הן הרשב"א והן הריטב"א דהפס שנשאר בין הפתח המבוי לפירצה נדון ככותלי מבוי (ואע"פ 

שאינו לאורך המבוי) וממילא שפיר איכא הכא קורה כהלכתה.

 אמנם יש להוסיף הכא דבשיטת התוס' חזינן דפליגי וס"ל דדוקא כותל אורך המבוי נדון 

ככתלי מבוי. דהנה התוס' י': ד"ה ועושה פס ג' אמות כתבו וצריך לחי אחר, דהאי פס לא מהני 

הואיל ומופלג מן הכותל ג', (ועי' בשו"ת רע"א סימן י"ח שהביא מן הירושלמי דאיירי בפס 

רחב ג"א ומשהו) ולכא' אם נימא דהפס ג"א נידון ככותלי מבוי א"כ אמאי נידון כמופלג מן 

הכותל, 

ונראה דגם מרש"י מוכח דס"ל כהתוס' דרש"י בד"ה דילמא שביק פירש ובטיל תורת פתח 

מיניה ובטיל "לחי" המתוקן בו, ומדויק ברש"י דפי' בדינא דמבוי דר"י דאחרי שמיעט פתח 

המבוי מט"ו הניח לחי, ולא כתב לחי או קורה, (ויעו"י ברשב"א ובריטב"א שכתבו להדיא או 

לחי או קורה.) ואילו ברש"י בד"ה מאי שנא, מדר"א ור"א וכו' כתב וז"ל קאסרי ליה אינהו 

משום דילמא עיל ונפיק וכו' ובטיל קמא מפתח ובטיל "תיקונו". ורש"י כתב כאן בטיל תיקונו 

באופן כללי והיינו בין הלחי בין קורה, וא"כ חזינן דמבוי דר"י פי' דדוקא לחי מועיל לתקון 

הפתח הגדול, ולהמתבאר א"ש דרש"י ס"ל דאין לדון אם הפס ג"א ככותל מבוי וא"כ א"א 

להניח קורה התם, דהרי אין כאן קורה ע"ג מבוי והן אמת שגם דיוק זה נמצא גם בד' התוס' 

כנ"ל  והיינו  קורה.  או  לחי  וצריך  כתבו  ולא  אחר,  לחי  וצריך  שכתבו  דבריהם  בעצם  הנ"ל 

דקורה ל"מ הכא, דאינה ע"ג מבוי.

 וא"כ להמתבאר ברשב"א ובריטב"א דהפס ג"א נדון ככותלי מבוי, א"כ בהכרח דקושית 

דקושית  דאא"ל  רעותא,  דהוה  לבד  מהשבקי  היא  הקושיא  כל  שבקי,  דילמא  וליחוש  הגמ' 

הגמ' א. שבקי ב. קורה ע"ג מבוי שהרי הכא שפיר הוה קורה ע"ג מבוי וא"כ מוכח  כדברנו 

דבמבוי חדש ודאי דבחדא לרעותא דשבקי סגי.



ברכת אריהמו

 הוכחה זו (דבמבוי חדש סגי בחדא לרעותא דשבקי) מוכחת גם משי' רש"י והתוס' הנ"ל. 

פריך  זה  ועל  בלבד.  לחי  ע"י  נתקן  הגדול  הפתח  דר"י  דבמבוי  מוכח  ובתוס'  ברש"י  דכש"נ 

בגמ' דניחוש דלמא שבקי. וממילא בטל הלחי המתוקן בפתח.

והנה ברשב"א ח: ד"ה בעינא וכ"כ ברשב"א בעבודת הקודש ש"א סו"ס ז' דהחסרון בקורה 

א"א  וא"כ  עיי"ש,  לחי  על  בקורה  חומרא  דזוהי  וכתב  בלחי  ולא  בקורה  רק  הוה  מבוי  ע"ג 

קושית  דכל  ובהכרח  מבוי,  ע"ג  לחי  ליכא  וא"כ  שבקי,  דילמא  דליחוש  הגמ'  קושית  לפרש 

הגמ' היא משבקי גרידא [אמנם ברשב"א הנ"ל כתב דמדברי התוס' משמע דגם בלחי בעינן 

ע"ג מבוי, וא"כ לכא' יורדת ראיתנו דשפיר איכא לפרש קושית הגמ' דתו ליכא לחי ע"ג מבוי 

אורך  לכותל  סמוך  היה  לחי  דהתקון  ורש"י  התוס'  דברי  להעמיד  אפשר  דשפיר  אינו  זה  אך 

המבוי ולא בצד של הפס ג' אמות והתם ודאי דהלחי הוא ע"ג מבוי וק"ל]

ולהמתבאר עולה דבמבוי חדש והיינו כשבונה מבוי ומניח בו בצדו פתח נוסף על הפתח 

שבראש המבוי, ואפילו אם ישתייר פס ד' בראשו ויש כאן קורה ע"ג מבוי אכתי איכא למיחש 

דילמא שבקי והיינו למסקנת הגמ' דכשמקצרים את הדרך חוששים גם לפתחא זוטא.

והנה יל"ע דדין זה לכאורה לא הובא להלכה. דהנה בסימן שס"ה הובא דינו של ר"א ור"א 

ישן  במבוי  איירי  דהרי  ברור,  זה  ודין  מתוקן.  מבוי  הוה  ד'  פס  נשתייר  אם  בצדו  ד'  דפרצה 

דנפרץ בו פרצה. ובזה בעינן תרתי לרעותא א. קורה ע"ג מבוי ב. שבקי וכדכ' במ"ב ובשעה"צ 

ריש סי' שס"ה ובאם נשתייר פס ד' א"כ איכא רק חדא לרעותא, ול"ה רעותא. ובסימן שס"ג 

ל"ד מובא דינו של ר"י דהוה מבוי חדש וע"ז  איתא בשו"ע דליזהר דלא לשבקו פתחא רבא  

אך לכא' הדין העולה מדברנו דכל מבוי חדש נאסר בפתח ד' בצדו לא הוזכר וכש"נ הרי על 

הך דינא דמבוי חדש, בשבקי לבד הוה בעיה ומתקלקל הפתחא קמא. בזאת לא נחלק אדם 

לא  זוטא  דלפתחא  הוא  הגמ'  תי'  וכל  וכו'  שבקי  דילמא  וליחוש  י':  בגמ'  וכדמבו'  מעולם, 

כלל  הובא  לא  לשבקי,  חישינן  גווני  בכל  הדרך  מקצרים  אם  וכן  שבקי,  דלכוותיה  אך  שבקי 

להלכה. והיינו כשיש במבוי חדש פתח חדש בצידו, דאין המבוי ניתר ע"י לחי או קורה. וצ"ע.

ולקמן נבאר בס"ד את טעם סתימת השו"ע.

ג'

יוכיח גם מדברי הרע"א את היסוד הנ"ל דבמבוי חדש סגי בחדא לריעותא דשבקי 
ויקשה אמאי בכל מבוי מפולש אין את בעית שבקי

והנה השו"ע שס"ג סעיף ל"ד הביא את דינו של ר"י וכנ"ל וכתב ליזהר דלא לשבקי פתחא 

דמה  הרע"א  תמיהת  את  במ"ב  הביא  וכבר  בזוטא.  בצוה"פ  לתקן  בעינן  ישבקו  ובאם  רבא. 

מהני צוה"פ לזוטא והרי ע"י השבקי מתקלקל הפתחא רבא, והביא המ"ב לתפארת שמואל 
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שהגיה דבעינן צוה"פ לרבה, וכבר הביא במ"ב הביה"ל דהמקור לד' השו"ע הוא באור זרוע 

שם איתא להדיא לזוטא,

והריטב"א  הרשב"א  מדברי  לעיל  שהבאנו  מה  וע"פ  הרע"א  בתמיהת  טובא  יל"ע  ולכא' 

דהפס ג' אמות נידון ככותלי מבוי, וא"כ למאי דפסק במ"ב שס"ג כהריטב"א דבמבוי דר"א 

ור"א בעינן תרתי לרעותא א.אין קורה ע"ג מבוי ב. שבקי. ובחדא לרעותא אין בעיה בתיקון 

הפתחא רבה. וא"כ הכא אמנם חדא לרעותא דשבקי איכא. אך קורה ע"ג מבוי ליכא. ובדוחק 

נאמר דהרע"א נקט כמו שדייקנו לעיל מד' רש"י והתוס' י: דאין הפס ג"א נדון ככותלי מבוי, 

אף סתימת תמיהת הרע"א צ"ב  דנימא דהשו"ע פסק כהרשב"א והריטב"א.

בחדא  ובהא  חדשים,  פתחים  וב'  חדש  מבוי  הוה  הכא  דהא  תמיהתו  א"ש  להמתבאר  אך 

צוה"פ  תקון  מהניי  שבקי,  חסרון  יש  דכאשר  הרע"א  הקשה  ושפיר  סגי,  דשבקי,  לרעותא, 

לזוטא

א"כ  גרידא  בשבקי  סגי  חדש  דבמאי  כה  עד  דלהמתבאר  גדולה  הערה  כאן  יש  לכא'  אך 

והרי  גיסא.  מאידך  וקורה  ולחי  גיסא  מחד  בצוה"פ  דתקונו  מפולש  מבוי  של  מהדין  תקשה 

שווים  כשפתחיהם  גם  ואיירי  צדדיו  מב'  פתחים  ב'  שתקנו  חדש  במבוי  איירי  מפולש  מבוי 

בגדלם, וא"כ תקשה היאך מהני הלחי וקורה באידך גיסא והרי ניחוש דילמא שבקי הך פתחא 

ואזלי באידך פתחא שבו הצוה"פ ובטל תורת פתח מהכא ולא יהני לו"ק בו. ולכא' החשש 

שבקי במבוי מפולש בהרבה יותר חזק מאשר בב' פתחים בראשו, והרי בב' פתחים בראשו 

דייקו הראשונים דאם ב' הפתחים שווים חוששים שמא שבקי וא"כ כ"ש בב' פתחים בב' צידי 

המבוי דניחוש דילמא שבקי, וצ"ע.

ד'

יחקור בביאור מהות חסרון שבקי ויתלה בזה פלוגתת הראשונים

הראשונים  ומדברי  דשבקי,  החיסרון  בעיקר  לדון  דיש  מה  בהקדם  הענין  בביאור  והנראה 

חזינן בה ב' הבנות א. כמו שהבאנו לעיל מדברי רש"י והרשב"א דע"י השבקי בטל התיקון 

נכנסים  המבוי  בני  דכאשר  והוא,  אחרת,  הבנה  חזינן  מהריטב"א  לכא'  אך  ב.  קמא.  בפתחא 

ותו  למבוי  כלל  תיקון  שאין  לטעות  יבאו  למבוי  כלל  תיקון  אין  שבו  החדש  בפתח  ויוצאים 

דיינינן ליה כמבוי שאין בפתחו תיקון, ותו אתי לאחלופי עם רה"ר. ככל מבוי שאין מתוקן. 

המבוי  לאנשי  הוא  שהקלקול  אלא  פתחא  שבאידך  הלו"ק  את  מקלקל  השבקי  אין  ולדבריו 

שיחשבו דאין תיקון כלל להך מבוי,

 וחזינן הבנה זו בריטב"א הן בדיוק לשונו והן מהדינים העולים ממנו. דמלשונו מבואר א. 

יעוי' בריטב"א י.: ד"ה ופרכינן באה"ד וז"ל "והתם טעמא משום דשבקי וכו' ומבטלי תורת 
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הכשר קורה מהכא דפתחא זוטא הוא דחשיב להו כניסה ופתח המבוי והרי אין בו הכשר וכן 

פסלינן  משו"ה  וכו'  שבקי  דילמא  דחישינן  השתא  אבל   . וז"ל  בתוה"ד  דכתב  והקשו  בד"ה 

מללו,  ברור  ושפתיו  והיוצאים  ולא בהיכר כניסת הנכנסים  בגופו  נשתייר  לא  דהשתא  ליה 

דהחסרון הוא בפתח החדש דאין בו הכשר והיכר.

 אך נראה גם מדינא דהריטב"א הקשה דמה החסרון בשבקי (והיינו כאשר הניח פס ג' אמות 

המבוי  הרי  גביהן  על  וקורה  מבוי  בתחילת  בפתחים  וב'  היות  והרי  אמות)  ב'  פתח  ונשאר 

מוכשר וכו' ותירץ וי"ל דאילו הניח הקורה מכותל לכותל ה"נ, אבל מיירי שאין תיקון כלל על 

הפתח הקטן ונשתיירו ב' אמות אלו פרוצות בלא הכשר קורה או לחי עכ"ד

והרשב"א   הרש"י  מדברי  וכהעולה  כפשוטה  היא  בשבקי,  ההבנה  דהרי  צ"ב  דבריו  ולכא' 

ולהמתבאר  החדש.  בפתח  לו"ק  תקון  יהני  מה  א"כ  מתבטל  קמא  דבפתחא  דהלו"ק  הנ"ל 

הדברים מאירים. דהריטב"א ס"ל דהחסרון בשבקי הוא לאנשי המבוי ובפתח החדש שאין בו 

תיקון, אך ברור ופשוט דאם יעשה תיקון בפתח החדש תו אין שום חשש בשבקי וק"ל.

אך אכתי יל"ע דהרי בפתח החדש איירי שיש בו עומ"ר על הפרוץ ולמסקנת הגמ' ילפינן 

ובהכרח  דעומ"ר  תיקון  לי  ומה  דלו"ק  תיקון  לי  מה  וא"כ  בק"ו  מבוי  לתקון  דמועיל  עומ"ר 

צ"ל בריטב"א דהתיקון דעומ"ר אינו בגדר תיקון אלא דכשיש עומ"ר לא בעינן לתיקון וסגי 

בהכי ועי"ש באחרונים בחי' הגרי"ז פ"ב דבכורות ובחזו"א שהאריכו בנידון ואכמ"ל, ועכ"פ 

לנדון וחשש שבקי חז"ל החמירו והצריכו דוקא תיקון וזה שפיר איתא בלו"ק, אמנם בעומ"ר 

א"צ תקון בראש המבוי אך לחשש זה דשבקי לא הסתפקו בזה וצ"ע. ולקמן נבאר בדרך אחר 

עיי"ש.

 ואם כנים אנחנו א"כ לדברי הריטב"א תו ל"ק מידי הערתנו מתיקון מבוי המפולש, דאמאי 

מהני בו לו"ק מאידך גיסא, והקשינו דניחוש דילמא שבקי הך פתחא שבו הלו"ק ואזלי בפתח 

שבקי  לבעית  ליכא  תו  כהלכתם  מתוקנים  הפתחים  וב'  היות  הריטב"א  דלדברי  שבצוה"פ, 

וק"ל.

ה'

יבאר מחלוקת הראשונים (האו"ז והריטב"א) האם כשיש שבקי מהני תיקון צוה"פ 
לרבה או לזוטא (ודלא כהבנת המ"ב)

איתא  ל"ד  שס"ג-  דבשו"ע  לעיל,  שהובאה  הראשונים  פלוגתת  לבאר  אפשר  ולהמתבאר 

צוה"פ  להניח  האם  דנחלקו  אמות  הב'  של  בפתח  וקאזלי  אמות  די'  פתחא  ששבקו  בכה"ג 

ברבה או בזוטא דלכא' לא מובן במה נחלקו. ולדברינו אפ"ל דמחלוקתם תלויה בחקירה הנ"ל 

דהאם חסרון השבקי הוא קלקול הפתח הראשון וכן ס"ל להגורסים בשו"ע רבה. אך באו"ז 
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ס"ל כהמתבאר בריטב"א לעיל דהבעיה היא בפתח הקטן שבו הולכים האנשים, הנמצא בלא 

תיקון, ולבעיה זו שפיר מהני צוה"פ בזוטא,

אך לדברנו א"כ לא תובן דעת המ"ב והרע"א ואמאי הגיה המ"ב וכתב דט"ס לזוטא, ובעינן 

לכתוב לרבה ומדוע לא הסכים עם דברי הריטב"א הנ"ל. ויתכן דלהרע"א והמ"ב הוה קשיא 

להו דאפילו לדברי הריטב"א אכתי תקשה דאמאי בעינן צוה"פ ולא סגי בלו"ק ובהכרח דגם 

האו"ז ודעימיה ס"ל דלא כהריטב"א אלא כרש"י והרשב"א וא"כ א"א לדבריהם להבין את 

תיקון צוה"פ בזוטא.

הן אמת שמדברי רבנו המ"ב מבואר דלא הבין טעם האו"ז כהבנתנו דס"ל להאו"ז כהריטב"א 

דהנה הביה"ל ריש סימן שס"ה דאיירי התם במבוי שנפרץ (ולא מבוי חדש) ולא נשתייר פס 

ד' כתב היאך לתקן מבוי זה, ובתחילה הביא דלו"ק ל"מ כמבואר ברשב"א ובריטב"א ו. דאין 

היכא  היא  פירצה  לאו  ד'  פירצה  דהרי  ממני  נעלמו  אלו  דברים  [נ.ב.  בפירצה  מתירים  לו"ק 

דלא בקעי בה רבים. ורק בבקעי רבים הביא המ"ב בס"ק י' דברי הלבוש דהוה דרך הרבים 

ל"ד  סעי'  שס"ג  דסי'  הראשונים  בפלוגתת  תלוי  דלכא'  כתב  דצוה"פ  התיקון  אך  ופירצה.] 

דנחלקו האם בעינן ברבה או בזוטא, וא"כ ה"ה הכא עכ"ד

איירי  שס"ה  דסימן  ל"ד,  שס"ג  לנידון  שס"ה  דסי'  נידון  כלל  לדמות  אין  לדברנו  ולכא' 

במבוי ישן ונפרצה בו פרצה ד' ובזה כמש"כ המ"ב יש את התרתי לרעותא א. קורה ע"ג מבוי 

ב. שבקי. אך בסי' שס"ג ל"ד איירי בפתח נוסף במבוי חדש דהתם הבעיה היא שבקי בלבד, 

ולכן רק שם ס"ל להאו"ז דמהני צוה"פ בזוטא וע"פ הריטב"א הנ"ל דהיות והבעיה היא דיש 

כאן פתח בלא תיקון מהני תיקון בו. אך כשהבעיה היא גם בקורה שע"ג מבוי מאן ונימא לך 

דיועיל תיקון בזוטא, וצ"ע

ו'

יבאר טעם השו"ע שהשמיט להך דינא דפתח נוסף במבוי חדש.

והנה לעיל הקשינו אמאי סתם השו"ע ולא הביא הך דינא דפתח נוסף במבוי מהוה בעיה 

של שבקי ונראה עתה ליישב טעם השמטת השו"ע בב' פנים א. להמבואר בב"ח סי' שס"ה 

וא"כ  נקי  כלל  בדרך  המקום  פירצה)  (ולא  חדש  במבוי  דבפתח  דכתבו  א'  ס"ק  שם  ולהט"ז 

תמיד נדונו כפתח שבקעי בו רבים. [ובזה כתבו ליישב קושית הב"י על הטור עיי"ש] וא"כ 

לנידון דידן אפ"ל דודאי השו"ע מסכים עם דברינו ורק לית ביה נפ"מ, דהיות ובין כך הפתח 

שבצידו הוא נקי וראוי לבקיעת רבים תו יש חשש בקעי, ובקעי הוה רעותא חמורה טפי לכו"ע, 

[נ.ב. מדברי הב"ח והט"ז הנ"ל חזינן דלבקיעת רבים סגי בראוי לבקיעה וא"צ לבקיעה בפועל 

ודלא כמסקנת הביה"ל שס"ה דבעינן בקיעה בפועל ואכמ"ל]
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ב. עוד היה אפשר ליישב בהקדם מה שהקשינו לעיל להמבואר בד' הריטב"א דס"ל דבעינן 
תיקון בפתח הנוסף מחמת השבקי. ולכא' צ"ב דהרי בכל פתח נוסף יש בו את התיקון דעומ"ר 

השו"ע  סיבת  גופא  דזוהי  ליישב,  ונראה  שנא.  ומאי  המבוי,  בראש  מהנו  דעומ"ר  ק"ל  והרי 

דלא פסק בעיה זו דשבקי, וכאמור דס"ל כהריטב"א דבאם יש תיקון בפתח הנוסף תו ליכא 

בראש  וכך  דעומ"ר,  תיקון  ביה  אית  שפיר  בצידו  חדש  פתח  בכל  ובאמת  לשבקי.  למיחש 

המבוי במבוי דר"י, התם, לא מהני העומ"ר של הפס ג' אמות על הב' אמות דל"ה עומ"ר גמור 

קלוש  ועומ"ר  זה,  לצד  עומ"ר  דעבדינן  התחדש  וכך  ברובה.  פרוצה  בכללותה  הרוח  שהרי 

כזה ודאי לא מהני לתיקון מבוי, שהרי המקור לעומ"ר בתיקון המבוי ילפינן לה מק"ו מחצר 

והמקור דעומ"ר מהני בחצר הוה ממתני'  ט"ו דמהני עומ"ר והתם איירי בעומ"ר גמור וק"ל. 

ממשנה  אוסר  במבוי  נוסף  דפתח  למש"כ  להעיר  יש  דהנה  דברנו,  ע"פ  ליישב  נראה  עוד 

ערוכה ט"ו: דאיתא התם שיירה שחנתה וכו' דינה כחצר, שריבה בה פתחים וחלונות, שרי 

ובלבד שיהיה העומד מרובה על הפרוץ, ומבואר להדיא דבחצר שיש בה כמה פתחים מכמה 

רוחות רו, ולכא' ניחוש דילמא שבקי וליבעי צוה"פ בזוטא או ברבה וכו'.

ומריש יש לדון האם גם בחצר יש את בעית שבקי, ובפשטות יש לתלות נידון זה בפלוגתת 

הראשונים ה: בביאור ד' רש"י התם האם בחצר בעינן היכר בפסי החצר או לא, דלהצד דבעינן 

היכר, א"כ החשש שבקי קם וניצב גם בחצר. וא"כ לדבריהם היכי שרינן גם פתחים בחצר.

ולהמתבאר אתי שפיר דאמנם יש כאן כמה פתחים. אך הם מתוקנים בעומ"ר גמור ותו ליכא 

חש שא דשבקי.
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הרה"ג רבי אברהם שפירא שליט"א 
ראש כולל 'מנחת יעקב'

בדין ב' מחיצות ולחי באלכסון

קיי"ל דב' מחיצות ולחי הוה רה"י מן התורה ובבה"ל שס"ג א' כתב, "ודע דאין חילוק בין 

ב' מחיצות זו כנגד זו או כמין גאם" ובפשטות מהבה"ל משמע דמה דב' מחיצות זכנ"ז הוה 

דאדרבא  אינו  זה  אך  ע"ש,  יב  מדף  ראי'  מביא  וע"ז  מהני,  גאם  כמין  דגם  והחידוש  פשוט, 

הראיה מדף יב. היא לב' מחיצות זכנ"ז, דהתם איירי בב' בתים בב' צידי רה"ר וכו' וא"כ מבואר 

דכמין גאם פשיטא טפי ולא בעי' ראיות, וכל מה דבעי' לראי' זה על זכנ"ז, ובאמת הצדדים 

וכדחזינן  זכנ"ז  מאשר  יותר  לגדור  חזקות  מחיצות  הוה  גאם  כמין  דב'  חזי'  דמחד  הם  בזה 

בהל' סוכה דכמין גאם פשיטא טפי מסוכה העשוי' כמבוי, ומאידך במצב הפירצות הרי ודאי 

דהפרצות יותר חלשות בזכנ"ז דהוה פתח בין ב' מחיצות משא"כ כמין גאם הוה פירצה יותר 

גדולה דאוכלת ב' רוחות ויתכן דהוה פירצה בק"ז דלא עבדי אינשי פתח בק"ז. וביותר דיש 

ולזה  עדיפא  גאם  דכמין  לי'  פשיטא  למ"ב  וכאמור  וכדלקמן.  כנגדו  כותל  דאין  בלחי  בעי' 

ודאי  ביושר  דכנגדו  ס"ל  גאם  דבכמין  והוא  בכל,  פליג  ח'-ח'  סי'  בחזו"א  אמנם  ראי'.  א"צ 

דלא מהני וסברתו היא כנראה, דבעי' שהלחי בסופו יגיע למחיצה וכדו' אבל לחי לאויר ל"א 

אינשי  עבדי  לא  בק"ז  דפתחא  הא  וכדביאר  הכי  ס"ל  בעומ"ר  דגם  בשיטתיה  קאי  (והחזו"א 

פי' דכל מחיצה שאיננה נפגשת במחיצה נוספת אזי מעיקר הדין צריך להמשיך בלא גבול וזה 

ודאי אינו דא"כ הוא פרו"מ ולכן לא ממשיכים כלל את המחיצה ומה דאי' בגמ' לכא' טעם 

אחר דלא עבדי אינשי ע"ז כת' דאם עבדו אנשי פתח בק"ז אזי הוה אמרי' דהמחיצות הולכות 

באלכסון וממילא נפגשות ב' המחיצות עיי"ש) וכל מה דאפ"ל בב' מחיצות כמין גאם דיהני 

הלחי הוא באלכסון, וגם ע"ז פליג וס"ל דל"מ כלל ואדרבא כל מה דמהני ב' מחיצות הוה 

בזכנ"ז וכו' וכדמבואר יב. וראיתו של החזו"א דלא כהמ"ב מהתוס' וש"ר בסוגין דהק' במבוי 

א' קצר וא' ארוך הרי כנגד הארוך ליכא רק ב' מחיצות ול"ה כלל רה"י עיי"ש והק' בחזו"א 

רה"י  דהוה  ולחי  מחיצות  ב'  הכא  איכא  ותו  לחי  יהוה  לא  הקצר  הדופן  אמאי  המ"ב  דלד' 

מהתורה ובהכרח דכמין גאם ל"א כלל ב' ולחי עיי"ש. וממילא ס"ל להחזו"א דכל מה דמצינו 

ב' ולחי דהוה רה"י הוה דוקא בזכנ"ז.

ואי  מהני  לא  היכר  משום  קורה  אי  דקורה,  בגמ'  מבו'  ארוך  וא'  קצר  א'  מבוי  בדין  והנה 

קורה משום מחיצה מהני, עיי"ש. וכת' בראשונים וכ"ה להלכה דצוה"פ ודאי מהני באלכסון 

דמחיצה גמורה היא. ובדין לחי אי מהני באלכסון אזי מסברא היות וקיי"ל דלחי משום מחיצה 
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הו"ל להועיל גם באלכסון, אמנם אשכחן בראשונים דלא מהני, ועיי' בר"ח בסוגין (אמנם ד' 

הר"ח לא התבררו להדיא  עיי"ש דיתכן דמה דכתב דלחי לא מהני קאי איתר מי' ע"ש) אמנם 

בהרר"י איתא להדיא דלחי באלכסון לא מהני שהרי אין כותל כנגדו ולא התברר בד' טעמא 

ארוך  וא'  קצר  א'  מבוי  דתקון  דכת'  ועוד,  והרא"ש  בעבוה"ק  מהרשב"א  דיקו  וכן  דמילתא. 

הוה בצוה"פ ומזה דלא כת' לחי ש"מ דלחי ל"מ אמנם לכא' היה מקום להוכיח מתוס' ועוד 

ראשונים דס"ל דלחי מהני באלכסון והוא דהתוס' יא'. הק' מה הנידון בגמ' התם אי צוה"פ 

מהני לגבוה מכ' תפו"ל מדין הלחי דאית בי' ולחי מהני בגבוה מכ' ותי' בכמה אנפי דאיירי 

דלא מהני לחי עי"ש. ולכא' הו"ל לתרוצי גם בכה"ג דאלכסון דלחי ל"א, וצוה"פ מהני ובזה 

שלא תי' הכי משמע דס"ל דלחי מהני באלכסון ועי' במ"א שהארכנו טובא בדבריהם.

ולהלכה ע' בב"י שס"ג ל' דהסתפק בזה ומסיק דל"מ לחי באלכסון אמנם בב"ח ס"ל דבלחי 

א' לא יהני באלכסון אבל אם יניח ב' לחיים א' ליד הארוך וא' ליד הקצר יהני לחי באלכסון 

אך בט"ז וכ"פ במ"ב כוותי' דבכל גוונא ל"א לחי באלכסון וכשיניח ב' לחיים אזי אמרי' שכל 

לחי סותם נכחו ביושר וממילא הלחי שבצד הארוך סותם נכחו ביושר וה"ה בקצר כנ"ל. אך 

למעשה יהיה מותר לטלטל רק כנגד הקצר דהלחי שכנגד הארוך אין כנגדו כותל ע"כ.

וא"כ בד' המ"ב חזי' ב' הלכות בהל' לחי א. דלחי הולך תמיד נכחו ביושר וכן לחי שאין 

כותל כנגדו לא דינינן בי' תורת לחי לסגור. ובפשטות הוה כעין ד' החזו"א דלא מהני מחיצה 

היכא דאין כותל כנגדה דודאי לא נימא דהמחיצה ובנ"ד הלחי שימשיך לסגור עד סוף העולם.

אך לכאו' ד' המ"ב צע"ג דדבריו סתרי אהדדי לדבריו בבה"ל ריש שס"ג הנ"ל דכמו שהבאנו 

לעיל ס"ל להבה"ל דב' כמין גאם ולחי נמי הוה רה"י ולא התפרש בדבריו האם נימא שהלחי 

באלכסון  לחי  דאמרי'  דס"ל  או  רה"י  הוה  כולו  הריבוע  כנגד  וממילא  ביושר  נכחו  ממשיך 

לכותל הניצב. 

ובחזו"א סי' ח' – י' הבין דלהמשיך הלחי ישר ודאי לא מהני ולא בי' דבריו אמאי, ולכא' 

כוונתו כהנ"ל דבעי' שהלחי יפגש עם מחיצה ולחי לאויר ל"א. 

סתרי  המ"ב  ד'  לכא'  אך  וכנ"ל,.  דידן  מהתוס'  וכדמוכח  מהני  לא  באלכסון  דגם  והוסיף 

אהדדי דאין נפרנס דבריו דבב' כמין גאם שיהי' רה"י, שהרי באלכסון חזי' בסוגין דל"א, וגם 

נכחו ביושר ל"א וא"כ הלחי לא יועיל לא באלכסון ולא ביושר. וא"כ אמאי כמין גאם הוה 

רה"י והא ליכא לחי. 

 וא"כ בד' המ"ב יש לנו ב' הערות: א. קו' החזו"א מהתוס' ח: ב. סתירה בד' המ"ב.

הן אמת שאת הסתירה בד' המ"ב הי' אפ"ל דמה שכ' בא' קצר וא' ארוך דכנגד הארוך ל"מ 

לחי בגלל שאין כותל כנגדו, אין כוונתו דבעי' שהלחי יתחבר לכותל דבזה פליג אחזו"א וס"ל 
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דאמרינן לחי לאויר, והגדר הוא דהיות ויש כאן מקום מוגדר ומובדל ע"י שאר ב' המחיצות 

את  ג'  ברוח  כאן  חסר  דאכתי  בארוך  לחי  מהני  דלא  מה  וכל  שם.  עד  מועיל  שהלחי  אמרי' 

המחיצה, שהרי שם, הא' קצר ולכן לא מתיר לטלטל כנגד הארוך, אך זה קשה דנימא דהקצר 

יהי' לחי וא"כ יהי' מפגש בין ב' הלחי וא"ת דב' לחיים כנ"ל לא עבדי' אכתי ק' היכא דהקצר 

הוא עומ"ר ביחס לארוך א"כ נימא דהעומ"ר והלחי יפגשו בזוית.

הגרא"א  בטו"ט  יישב  כבר  ח:  הראשונים  מד'  המ"ב  על  החזו"א  קושית  דאת  והנראה 

מישקובסקי בספרו משנת אליהו על מס' סוכה דהרי זה כבר מבו' בראשונים ח: דאיירי דסמוך 

להמבוי הי' רה"ר מהלכת ורק כת' דכנגד הארוך לא בקעי התם רבים. וא"כ הרי בלחי לכו"ע 

קיי"ל דא"ר ומבטלי מחיצתא וא"כ הלחי מתבטל ולכן אין הקצר יכול להוות לחי. ונראה בבי' 

והחזו"א  לשיטתו  דהמ"ב  והנראה  החזו"א,  הק'  מה  צ"ב  דבריו  כנים  אם  לכא'  דהרי  דבריו 

לשיטתו קאי וכנ"ל, דהחזו"א ס"ל דאין שייך כלל לדון את הלחי נכחו ביושר (וצ"ע בד' מכל 

ד' הפוסקים בסוגין דס"ל דאזלינן ביושר, והם הב"י הב"ח והט"ז. וגם הב"ח כל מה דס"ל 

דאמרי' לחי באלכסון הוא בב' לחיים אבל בלחי א' מודה דאזלינן נכחו וביושר) ועל כן  אזלי' 

באלכסון בכדי לחברו למחיצה אחרת. משא"כ המ"ב ס"ל כד' הפוסקים הנ"ל דאזלי' נכחו 

וביושר ולא בעי' שיתחבר למחיצה נוספת וא"כ אפ"ל דלהחזו"א דהלחי הולך באלכסון א"כ 

אין הלחי נפגש כלל עם הרבים שהרי כל בקיעת הרבים היא באלכסון של המבוי וכמש"נ אין 

הרבים בוקעים ממש כנגד הארוך משא"כ המ"ב ס"ל דכוון הלחי הוא נכחו וביושר וא"כ יש 

כאן פגישה בין הרבים ללחי דהלחי נכנס לרה"ר ובכה"ג שפיר אמרי' א"ר ומבטלי ללחי ולכן 

ס"ל להראשונים בא' קצר וא' ארוך דהקצר אינו משמש כלחי וממילא כנגד הארוך ל"ה רה"י. 

ובהכי גם מתיישבת הסתירה במ"ב דכל דבריו דבכמין גאם ולחי דמהני למהוה רה"י לא קאי 

ברה"ר, וכדאי' להדיא בבה"ל שם ובהמשך הדברים דאם רבים בוקעים בין המחיצות אמרי' 

א"ר ומבטלי ללחי עי"ש.

ב. עוד נראה לישב ד' המ"ב והבה"ל מקו' החזו"א והוא דבא' קצר וא' ארוך א"א לדון על 

הקצר בתורת לחי ונראה דכל לחי חידוש הוא דהרי אין בו תורת מחיצה בפ"ע שהרי אין בו 

שהוא  כל  קנה  יש  בצד  דכשבראשו  בהלל"מ  דנתחדש  אלא  מחיצה  שיעור  לכל  הנצרך  ד"ט 

דנים אותו כלחי (וכפתח) של המקום וא"כ שפיר אפ"ל דכל מה דאמרי' על האי קנה דלחי 

הוא, הוה רק בכה"ג שאין אפשרות לדון בו דין מחיצה גמורה אחרת, וא"כ בא' קצר היות 

מחיצה  תורת  רק  בו  דנים  בכה"ג  כנגדה  שסוגרת  גמורה  עומד  כמחיצת  לדונו  אפשר  ושפיר 

וא"א לדון בו תורת לחי ולהמשיכו הלאה. ואפי' אם יהיה הלחי משך ד"ט וכגון רוח  ד' רק 

כה"ג דנים בו תורת לחי ולא נימא שיסגור כנגדו כמחיצה דהרי מקום זה כבר מובדל ע"י ג' 

המחיצות שיש בו והרי קיי"ל דאין מחיצה על מחיצה ולכן שפיר דנים בו תורת לחי לסגור 
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רוח רביעית ולהוסיף מחיצה בהמשך משא"כ בא' קצר שהקצר הוא המחיצה הג' שפיר נדון 

בו תורת מחיצה ולא נדון בו תורת לחי והבן. ולכן בב' כמין גאם ולחי שפיר הוה לחי הואיל 

ולית בי' ד"ט למהוה מחיצה ובכה"ג הוה לחי, והולך נכחו ביושר עם כנגד הארוך משא"כ 

בא' קצר וכנ"ל.

ולכא' דברנו אלו מבוארים ברע"א שכתב לבאר ד' הירושלמי במבוי הרחב ט"ו אמה דתיקונו 

שיניח פס ג' אמות אחרי אויר ב' אמות וע"י זה נסתם ה' אמות ונשאר רק י' אמות ובהם יניח 

לחי או קורה, והקשה הרע"א ועוד, דאמאי לא נדון את אותו פס ג' אמות בתורת לחי וכתב 

הרע"א דהיות ופס זה משמש בתור מחיצה אינו יכול לשמש גם בתורת לחי, אמנם בקרן אורה 

יא. ביאר בדרך אחרת כוונת הירושלמי אך כאמור דברי הרע"א מתאימים עם דברנו.

אך יעוי' בחזו"א שהקשה על ד' הרע"א מהמבואר בחצר קטנה וגדולה שהגדולה מותרת 

בגלל הגיפופים דאית לה וא"כ מוכח דמחיצה יכולה לשמש גם בתורת מחיצה וגם בתורת 

מהפס  עומ"ר  דהוה  דהירושלמי  בכה"ג  רק  נאמרו  הרע"א  דברי  דכל  ליישב  וכתב  ופס.  לחי 

וא"כ  עיי"ש.  לתרוויהו  עבדינן  גמורה  במחיצה  אבל  אמות  ב'  האויר  על  שמרובה  אמות  ג' 

לחי.  בתורת  וגם  מחיצה  בתורת  גם  לשמש  יכול  דהקצר  וס"ל  הכא  פליג  לשיטתיה  החזו"א 

ולכא' אפשר ליישב קושיית החזו"א מחצר קטנה וגדולה ולומר דכל ד' הרע"א נאמרו בדין 

לחי. אבל בפס חצר דבעיקרו תורת מחיצה עליו רק הוא יכול לשמש גם לפס וגם למחיצה 

משא"כ בלחי ואפ"ל דלכן על המ"ב ל"ק קושית החזו"א וכנ"ל.

אך כל דברינו בזה א"ש בישוב קו' החזו"א אך אכתי ד' המ"ב גופא לא התישבו דהרי במ"ב 

הט"ז  בשם  הביא  המחיצות  על  נוספים  לחיים  ב'  שמניח  בכה"ג    דגם  כתב  קצר  א'  בנידון 

וכו' דל"א לחי לא ישר ולא באלכסון ולדברנו בכה"ג שפיר הוה מצינו לאכשורי נכחו ביושר 

ומתכשר המבוי גם כנגד הארוך ואמאי פסק במ"ב רק כנגד הקצר הוה לחי.

ג. עוד נראה ליישב הסתירה הנ"ל והוא דבאמת המ"ב ס"ל דב' כמין גאם ולחי אמרי' דהלחי 

והוא  באלכסון,  ל"א  ארוך  וא'  קצר  דא'  בסוגיא  וכן  ביושר  נכחו  ולא  בלבד,  באלכסון  קאי 

דבאמת  מסברא, עדיף להמשיך הלחי נכחו ביושר מאשר למעבד באלכסון ורק בכמין גאם 

ולחי א"א ללכת נכחו ביושר שהרי אין מחיצה כנגדו ולכן עבדי' האלכסון משא"כ בא' קצר 

וא' ארוך ועביד ב' לחיים א' כנגד הקצר וא' כנגד הארוך אזי עדיף לעשות הלחי נכחו ביושר 

ולהגיע למחיצה שכנגדו מלמעבר באלכסון ולפ"ז עולה דהמ"ב בעיקר הדבר ס"ל כהחזו"א 

דבלחי בעי שהלחי יגיע למחיצה ולא סגי שיגדור כנגדה מקום מוגדר ומסויים. ולמהלך זה 

לא תק' קושית החזו"א דא"כ נימא דהקצר יהי' לחי, דגם בזה נימא דאמנם הקצר אפשר לדונו 

כלחי אך יסגור נכחו ביושר עד חודו החיצון ולא נמשיכו באלכסון לכנגד הארוך.
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אך עצם הדין המבו' בחזו"א דעבדי' לחי באלכסון (ולמהלך ג' הנ"ל גם המ"ב מודה בזה) 

ואפשר  ביושר,  נכחו  רק  אלא  באלכסון  לחי  עבדינן  דלא  משמע  הפוסקים  דמסתימת  צ"ע 

לדחוק כנ"ל דכל מה דסתמו הפוסקים הכי הוה מחמת דיש אפשרות לסגור גם נכחו ביושר 

אך בלית ברירה עבדינן גם באלכסון. אך יעוין עוד בד' הגר"א בשס"ג יג' דס"ל דעבדינן לחי 

באלכסון  לחי  דעבדינן   יא.  בדף  וש"ר  התוס'  מקו'  כן  להוכיח  שכתב  לעיל  וע"ע  באלכסון 

וע"ע בחזו"א סו"ס י' דהדר בי' מהך דינא דלחי באלכסון.

חסה כבושה

בערב  במים  החסה  את  להשרות  אין  בשבת,  שחל  פסח  בערב 

שבת כדי שלא יכמשו העלים, שכן אם החסה תשרה במים כ"ד 

שעות תהא כבושה, ובכבוש אין יוצאים ידי חובת מרור

(שדי חמד מערכת חמץ ומצה סימן טו אות ב בשם נהר שלום) 



ברכת אריהנו

הרה"ג רבי אברהם שפירא שליט"א 

ראש כולל 'מנחת יעקב'

היכר בתיקון מבוי
א

חזינן בדין תיקוני מבואות בהא דהצריכו חז"ל תיקון ברוח ד' לחי או קורה, דבעינן היכר, 

דהיינו אפי' אי נימא דלחי משום מחיצה בעינן היכר קצת וכדאשכחן בכ"ד:

דבעינן  מודו  כו"ע  היכר,  משום  או  מחיצה  משום  לחי  אי  דאיפליגו  לרבא  ובין  לאביי  בין 

סמכו עליו מבעוד יום1.

עוד איתא בתוס' ה: בד"ה ארבע וכ"ה ברשב"א ג. וכ"ה בריטב"א יד. ד"ה קורה, בביאור 

הא דלחי רחב מד' אמות פסול, אפי' אם נסבור דלחי משום מחיצה, דגם למ"ד לחי משום 

מחיצה בעינן היכר קצת.

וה"ה למ"ד קורה משום מחיצה, כתב ברש"י ד: בד"ה מאן דאמר, דבעי היכר ולכן קורה 

גבוהה מכ' בעי' שימעט בכדי שיכיר בקורה גם למ"ד קורה משום מחיצה. וע"ע תוס' סוכה 

כח: ד"ה אבל, דכתבו להדיא דאפי' למ"ד קורה משום מחיצה בעינן נמי להיכר קצת, וע"ע 

תוס' עירובין ט. ד"ה שאין.

בדף י'. בתוד"ה ושני עי"ש, כתבו בתירוצם הב' לגבי פסי חצר, דאם נשתייר מהכותל ב' 

פסין, בעי' שיהיה ברחבם טפח ורק אם נעשו לשם פס סגי במשהו. ובשו"ע משמע דפסק כן 

להלכה שס"ג סעיף ד' וז"ל אם קצת כותל ברוח ד' עולה משום לחי ובעינן שיהא ברחבו טפח 

עכ"ל2. והטעם כתבו בתוס' דאין היכר כ"כ בכותל כמו בפס גמור.

1 ובדין "סמכו"מצינו פלוגתא בראשונים גם במחיצה ממש, דהרא"ש פ"ק סי' כ' כתב "יראה לי דבמחיצה לא 
בעינן סמכו". עכ"ל ובק"נ שם הביא בסו"ד את הרבינו ירוחם נתיב י"ב חלק י"ז דדן דאפשר דכל מחיצה בעינן 
"סמכו" ולדעתו חזינן לכא' דהדין "סמכו" ל"ה מחמת ההיכר בלבד. אך עכ"פ השיטה העיקרית והמובאת להלכה 

בטור היא שיטת הרא"ש דבכל מחיצה ל"ב "סמכו".

2 אמנם בבה"ל הביא הרבה שיטות ראשונים דפליגי אתוס' בתירוצם הב' וס"ל כתירוץ קמא וס"ל דאין הבדל בין 
נשתייר לבין נעשה לכתחילה, ובדבריהם צ"ל דס"ל דגם בנשתייר יש היכר או  דס"ל דפסי חצר שאני דלא בעינן 
בהו להיכר וכמו שבאמת מבואר בתוס' ה: ד"ה אינו, לחלוק על פרש"י התם, דס"ל דפס רחב מד"א נפסל בחצר 
כמו במבוי, ובתוס' פליגי וס"ל דאין דין היכר בפס, וא"כ לכא' דברי התוס' דידן צ"ע דסתרי לדבריהם שבדף ה: 
וביותר לפי מה שהוכיח הרע"א בתשובה כדבריהם מחצר שנפרצה וכו' דמשמע דכשר אפי' בלא סמכו עליהם 
מבעו"י וצ"ע. וע"ע בלבוש (הו"ד בבה"ל) על ד' השו"ע דמצריך שיעור טפח בנשתייר שכתב דאפי' אם נקל לענין 
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ועד כה מצינו דבלחי וקורה בעינן היכר אפי' אי לו"ק מטעם מחיצה, אך יש לעיין האם גם 

בשאר מחיצות כגון צוה"פ ופי תקרה וכד' האם גם בהם הצריכו חז"ל היכר כשעומדים ברוח 

ד', דאפשר דדוקא בלו"ק דל"ה מחיצה מעליתא כמו צוה"פ ופ"ת וכדחזינן מרבא דס"ל דלחי 

משום היכרא וכן בקורה (איכא קיי'ל דס"ל) דקורה משום היכר ולכן בהם הצרכו חז"ל היכר 

נוסף למחיצה משא"כ במחיצה מעליתא.

ואשכחן בנידון זה בראשונים ובאחרונים, ונפתח באחרונים שדנו להדיא בדבר, המקו"ח 

בתקוני ערובין כתב לפסול מחמת חסרון היכר: א) קנה של צוה"פ התחוב בתוך בית או בתוך 

גדר המוקף מד' רוחותיו. מהטעם דהקנה לא נראה ואינו ניכר3.

דבנשתייר  בתוס'  כמ"ש  טפח,  בבליטה  שישאר  צריך  קנה,  בתור  כותל  על  כשסומכים  ב) 

בעינן טפח. והוכיח כדבריו מהא דהבכו"ש פסל קנים המרוחקים ג"ט מהכותל ובהכרח שקני 

צוה"פ ולחי שוין.

שהעמידו  קנים  ליפסול  דידן  מהתוס'  להוכיח  המקו"ח  כדברי  דכתב  שור  בבכור  וע"ע 

מאחורי הכותל דבעי היכר כמו בלחי.

עוד איתא בפמ"ג א"א סי' שס"ג ט' (הו"ד בביה"ל שס"ג סעיף י"א) שהסתפק בצוה"פ אי 

בעינן סמכו עליה מע"ש ולכן דן בצוה"פ שבשבת שעברה לא רצו אנשי העיר לטלטל על ידה, 

האם מותר לסמוך עליה בשבת הבאה כשלא חשבו מערב שבת לסמוך עליו4.

ובמ"ב שס"ג ס"ק קי"ג נקט בפשטות דבצוה"פ בעי' סמכו וצ"ע.

בעינן  לא  דצוה"פ  דס"ל  כ"ו  סי'  עמוקים"  "מים  בשו"ת  להרא"ם  אשכחן  גיסא  ומאידך 

להיכר כלל והוכיח את דבריו מהא דצוה"פ למעלה מכ' כשרה, ואילו קורה פסולה ומחמת 

חת"ס  בשו"ת  וכן  בצוה"פ,  היכר  בעינן  דלא  וחזינן  כשר  צוה"פ  ואילו  וליכא,  היכר  דבעינן 

באבנ"ז  וכ"כ  היכר  דל"ב  מכ',  למעלה  צוה"פ  מהכשר  להוכיח  כתב  כ"ד  סי'  ח"ו  ליקוטים 

רפ"ט. ובשו"ת תורת חסד או"ח סי' ט' הרבה להוכיח דלא בעינן היכר עיי"ש וכן נקט בחזו"א 

סי' עי' כ"ה וסי' ע"ז א' לחלוק על ד' המקו"ח והפמ"ג, וראייתו דלא בעינן סמכו מהא דפסי 

חצר ונסתפק במשהו גם בנשתייר, עכ"פ במבוי ודאי שיש להחמיר עיי"ש.

3 באבנ"ז סי' ר"צ הבין מדברי המקו"ח דיש ב' חסרונות בקנה מוקף א. חסרון ההיכר ב. משום דהמקום נידון 
כמאן דמליא, והאבנ"ז פליג על בק החסרונות, דבחסרון היכר ס"ל דבצוה"פ לא בעינן להיכר וכדאיתא דצוה"פ 
למלעה מכ' כשירה וכן על הבעיה של כמאן דמליא, מייתי להרבה מהראשונים דס"ל דדוקא בבית מקורה אמרי' 
הכי. ואפי' א"נ דבכל דוכתא אמרי' כמאן דמליא, עכ"פ אין זה מהוה חסרון בקנה עיי"ש. אך לדינא העלה חסרון 

נוסף בקנה מוקף מחמת שיש מחיצה המפרידה בין ב' הקנים ותו א"א לצרפם למהוי צוה"פ עיי"ש.

4 אפ"ל דהפמ"ג לשיטתיה קאי דכתב בא"א ריש סי' שס"ג לדון, דצוה"פ אינה אלא מדרבנן, ולא נחייב הזורק 
לתוכה עיי"ש. ולד' הרי גם צוה"פ ל"ה מחיצה מעליתא, ולכן מצריך בה היכר כלו"ק.
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חצר דמבואר בתוס' ה. דאין דין היכר בהם וכשרים אפי' רחבים מד"א וה"ה דלא בעינן סמכו 

וכמו שהוכיח הרע"א בתשובה סי' ל"ה ממתניתין לקמן צב. דחצר קטנה שנפרצה לגדולה, 

דגדולה מותרת מחמת גיפופי הקטנה, והתם איירי גם בנפרצה בשבת וכדאיתא בגמ' צג: ואי 

בעינן סמכו. הרי התם לא סמכו מע"ש עי"ש וכת' בחזו"א דכ"ש צוה"פ לא בעינן סמכו.

צוה"פ  המכשירים  של  ומקורם  בצוה"פ,  היכר  בדין  באחרונים  מחלוקת  מצינו  ולמבואר 

בנידון  ובאמת  היכרא,  ליכא  והא  כשירה  מכ'  למעלה  דצוה"פ  מהא  הוא,  וכש"נ  היכר  ללא 

זה אשכחן כבר בראשונים, שעמדו על מדוכה זו. המאירי ריש מכילתין כתב על הא דאיתא 

התם במתניתין דצוה"פ כשרה למעלה מכ', וכתב, דצוה"פ אין לך היכר גדול מזה, [ומריהטת 

הדברים מוכח להדיא מדבריו דיש היכר גם למעלה מכ' עיי"ש]5.

ומאידך, הרא"ש סי' י"ג כתב הטעם דצוה"פ מהניא בגובהה דלא בעינן היכר בצוה"פ.

עוד מצינו פלוגתא בראשונים אי ב"פי תקרה" בעינן להיכר. הרשב"א בעה"ק ש"א ג' (הו"ד 

ארבעה,  רחבה  היתה  שאם  לי  יראה  וז"ל  מכ'  למעלה  קורה  לגבי  כתב  ט"ו)  שס"ג  בבה"ל 

ובריאה לקבל מעזיבה, שהיא מתרת ולא משום היכר אלא שפי תקרה יורד וסותם וכו'. וע"ע 

ברא"ש לקמן פו. דכתב בתוך דבריו דפ"ת מהני לגבוה מכ'6 וכ"כ כסמ"ג (הובא בב"י שס"א).

וכמו"כ מצינו בראשונים בביאור מחלוקת ר"י ורבנן ריש מכילתין, אי מהני קורה ללמעלה 

קורה  דמהני  ר"י  טעם  את  שביארו  במאירי7  וכ"ה  ברע"ב  וכ"ה  יהונתן  ברבינו  דאיתא  מכ' 

ללמעלה בכ' מחמת דס"ל לר"י דקורה משום מחיצה דהיינו פי תקרה, דאי משום מחיצה מה 

לי מתחת לכ' ומה לי למעלה מכ' עכ"ד8, וחזי' גם מדבריהם דבמחיצה מהני גם באין היכר. 

אמנם בריטב"א לקמן פג. וכ"ה בריטב"א ג. דביאר בר"י דבעינן היכר, ויש היכר גם בלמעלה 

מכ', ומכ"ה בר"ן ג. בשם הראב"ד דס"ל דבקורה למעלה מכ' אפי' אי משום מחיצה, בעינן 

5  ובביאור דברי המאירי דס"ל דבצוה"פ למעלה מכ' יש היכר, אפ"ל ע"פ המבואר בט"ז שס"ג ס"ק י"ט, דכתב 
יכול  אלא  בקנים  למעלה  החבל  לקשור  דא"צ  כתב  זה  ומטעם  שבצדדים,  הקנים  הם  בצוה"פ  המחיצה  דעיקר 
קשרו אפילו בגג שמעליהם עיי"ש. וכ"כ במחצית השקל (הו"ד במ"ב שס"ב ס"ק ס"ו) להכשיר קנה שע"ג אפילו 
הקנים  מחמת  היא  המחיצה  דעיקר  הנ"ל  ומהטעם  בכה"ג,  נפסלים  שבצדדים  הקנים  משא"כ  הרוח,  מנידו  אם 

שבצדדים, וא"כ אפ"ל גם במאירי, דס"ל דסגי בהיכר שמחמת עיקר המחיצה שהם הקנים שבצדדים.

6  הרא"ש לשיטתיה א"ש דס"ל דבצוה"פ לא בעינן היכר וה"ה בפ"ת.

7  יש לעיין דהבאנו לעיל מהמאירי דכתב דהא מהני צוה"פ למעלה מכ' מחמת שאין לך היכר גדול מזה ומבואר 
מדבריו דגם כשיש מחיצה בעינן נמי להיכר. וא"כ מ"ש הכא בפ"ת דלא בעינן היכר. ואפשר דיש לחלק בין צוה"פ 

לפ"ת, ודו"ק.

8  עי' בגאו"י ובשפ"א ג. ובתורע"א במשניות שהקשו מכ"ד דמשמע להדיא דטעמא דר"י מחמת דס"ל קורה 
משום היכר. ובכ"ז מכשיר מחמת דס"ל קורה משום היכר. ובכ"ז מכשיר מחמת דס"ל דגם למעלה מכ' יש היכר 

וצ"ע, ועי' בתפארת ישראל שהאריך ליישב ואכמ"ל.
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שתהא למטה מכ'. ובביאור פלוגתתם בפשטות צ"ל דנחלקו בנידון דידן האם כאשר יש כאן 

מחיצה בעינן נמי לדין היכר.

האם  בשבת  שנפסלה  אמות  מי'  פחות  שרחבה  בצוה"פ  לדון  כתב  ל"ה  סי'  שו"ת  הרע"א 

אפשר להשתמש בלחי שבצדדים, ונדונו הוא האם כה"ג מיקרי סמכו עליו מע"ש, וכתב עוד 

דאין לומר כיון דמ"מ סמך על קנה זה משום מחיצה, דבעינן שיסמוך בתורת לחי, ומהכירא 

דלחי, ולא סגי ב"סמכו" של מחיצה ללחי עיי"ש, ומדבריו חזינן דס"ל דאין היכר בצוה"פ דאי 

נימא דבעינן גם בצוה"פ להיכר א"כ בהכרח שסמכו על קנה זו בע"ש ושפיר מועילה סמיכה 

זו גם לסמיכה דלחי דמ"ש צוה"פ מלחי [דז"ב דלא בעינן לסמוך לשם חלות דין לחי וק"ל].

בדרכ"מ שס"ג י"ב ובמג"א שס"ג ס"ק כ"ח כתבו דבצוה"פ בעינן קנה מכאן ומכאן, ולא 

מיתכשר בקנה ע"ג כתלים. וחילם מהא דבעינן בקורה שיעור טפח וא"נ דבצוה"פ לא בעינן 

קנה מכאן ומכאן וסגי בכתלים א"כ כל קורה פחות מטפח, תתכשר מדין צוה"פ דאית בה עכ"ד. 

ובחת"ס ליקוטים סי' כ"ד כתב להשיב על ראיתם דאיירי בכה"ג דהקורה לא בראש המבוי 

אלא באמצע, דאז אפי' אי לא בעינן קנה מכאן מכאן ל"ה צוה"פ בכה"ג עי"ש, ובחזו"א סי' 

ע"ט י"ב פליג, מחמת דמסתימת הדברים משמע דבכל גוונא בעינן בקורה טפח, ואם כדברי 

החת"ס הו"ל לתנא לפרושי, ולנ"ד, חזינן מהדרכ"מ ומהמג"א דס"ל דאין דין היכר בצוה"פ 

דאי נימא דבצוה"פ בעינן לדיני היכר א"כ נפלה כל ראיתם, דבודאי אין הכתלים נעשו לשם 

כך והוה כלא סמכו עליו מע"ש עכ"פ איכא נפ"מ טובא בכה"ג דלא סמכו על הכתלים מע"ש, 

וביותר להמבואר במקו"ח דקנה רחב מד"א נפסל מחמת חסרון ההיכר וא"כ הכתלים בהכרח 

הוה יותר מד"א למאי דקיי"ל דרוחב מבוי בעינן לד"א, וכאן לא שייך לדחויי כהחזו"א דהו"ל 

לתנא לפרושי, דהרי כל הכשר מבוי נעשה כך ושפיר בעינן לקורה טפח ולא מתכשרת מחמת 

צוה"פ גם אפי' אם לא נצריך קנה מכאן ומכאן.

ב

עירובין יא. בעי בגמרא אי מהני צוה"פ במבוי הגבוה מכ' אמה [דבמשנה ריש מכילתין תנן, 

מבוי שהוא גבוה למעלה כ' ימעט, ולא תנן תיקון ע"י צוה"פ כמו דאיתא התם במבוי הרחב 

הביאו  ובראשונים  איפכא  ד"ה  ובתוס'  להדיא.  בברייתא  וכדאיתא  דמהני  בגמ'  ומסיק  מי']. 

את קושית ר"ת דהקשה הא צוה"פ הוה קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם, דל קנה שע"ג 

וליתכשר מחמת הקנה שמכאן ומכאן מדין הלחי שבו.

ותירצו בכמה אנפי9:

9 הרמב"ם פי"ז משבת הי"ד כתב וז"ל: "כמה יהיה פתח המבוי ויהיה די להכשירו בלו"ק וכו' ולא יתר על כ' 



ברכת אריהס

דאיירי הכא במבוי הרחב מי', דבכה"ג לא סגי בלחי ובעינן דוקא לצוה"פ.

דאיירי במבוי המפולש דתיקונו להלכה הוא בצוה"פ מצד א' ולו"ק מצד אחר ולא סגי מב' 

רוחות בב' לחיים.

דסוגיא דהכא אזלא אליבא דר' יוסי דס"ל דלהכשר לחי בעינן ג"ט.

בתור"פ תי' דאיירי כגון שהרחיק את הקנה מהכותל יותר מג"ט, דבלחי בעינן שיהיה סמוך 

לכותל (שס"ג ס"ו) ובצוה"פ כשר גם ברחוק מהכותל. ובבכור שור (בחידושיו על עירובין), 

דס"ל  בהכרח  הכי,  תירצו  דלא  הראשונים  מדברי  להוכיח  כתב  כ"ג  ס"ק  שס"ג  במ"ב  הו"ד 

דאין חילוק בין צוה"פ ללחי בנידון זה ובתרוייהו בעינן שהקנה יסמוך לכותל, ובמופלג יותר 

מג"ט נפסל, וכשי"ת לקמן10. 

בחיי אדם (הו"ד במ"ב שס"ג ס"ק כ"ג) כתב, דאפילו אי נימא דמופלג ג"ט מהכותל פוסל 

בצוה"פ, אך אם יהיה מופלג ד"ט יפסל, ובעינן לחי נוסף לצד הפירצה עיי"ש בטעמו, ולכא' 

אליבא דהבכו"ש גם דעה זו חזינן הראשונים דלא ס"ל הכי (ועי' בה"ל שדן מסיבה נוספת 

דלא כהח"א).

ולנידון דידן אי בעינן היכר בצוה"פ, מהתוס' וש"ר הנ"ל חזינן דס"ל דבעינן היכר בצוה"פ 

דאי לא בעינן א"כ הו"ל לתרוצי בכמה אנפי את קושית ר"ת [בנוסף על התירצים שכת' לעיל]11.

אמה". ופשטות לשון הר"מ מורה דגם לחי נפסל בגבוה מכ', אמנם במ"מ כתב דודאי אינו, דפשיטא דלחי כשר 
גם לגבוה מכ' שהרי הלחי גבוה י"ט ומה לנו אם המבוי גבוה כמה. ובאמת בשו"ע שס"ג כ"ו כתב להדיא דלחי 
כשר גם בלמעלה מכ' ובבה"ל הביא להתו"ש שדייק כן מהתוס' דידן, אולם בב"מ כתב דבלשון הטור, יקשה מאוד 
להעמיס את מה שדחק המ"מ בר"מ דגבוה מכ' קאי אקורה לבד. וס"ל להב"מ בטור וגם בר"מ לפסול לחי בגבוה 
מכ', ומהטעם דלא פלוג חז"ל בתיקוני מבוי בין הכשר לחי לקורה. עיי"ש באורך דבריו. וממילא לדבריו ל"ק כלל 

קושית התוס' אליבא דהר"מ והטור. 

10 באבנ"ז סי' רפ"ו כתב להק' ע"ד מהא דעי' בתוס' כד: בסוגיא דמבוי הפתוח לשביל של כרמים וכו' דמבואר 
בתוס' דמהני לעשות צוה"פ מעבר לנהר, הואיל והנהר רחבו פחות מי' אמות עיי"ש והק' דהרי הקנים מרוחקים 
דקיי"ל דבמים  ולמאי  גדיים,  בקיעת  מחמת  הוא  הקנה לכותל  דהטעם דבעי' לסמוך  ותי'  מג"ט.  יותר  מהכותל 
אין בקיעת גדיים תו ל"ק מידי דבנהר שפיר אין בקיעת גדיים גם ביותר מג"ט ולדינא כת' דהיכא דיש הבדל 
יותר מג"ט מהכותל לקנה סגי שיעמיד עמוד גבוה ג"ט בפירצה, דתו ליכא בקיעת גדיים. ויש לעיין טובא בעצם 
קושיתו מד' התוס' דהרי התם הצוה"פ שמעבר לנהר היא כנגד כל החלל שבין כתלי המבוי, והוה שפיר סתימה 
על כל הרוח, ומה לי דהכתלים לא נוגעים בצוה"פ דודאי לא בעי' שהכתלים יסמכו לצוה"פ דלזה דיינינן לעומ"ר, 
והיות ורוב הרוח גדורה ע"י הכתלים, והפירצה היא פחות מי' אמות שפיר דיינינן ליה כעומ"ר, דבעומ"ר ליכא 

כלל להך דינא דבקיעת גדיים וצע"ג.

11 כל התירוצים דלקמן הוה רק לפי שי' הבכו"ש דכתב לדייק מהתוס', מהא דלא תירצו באוקימתא מסוימת, 
בהכרח דלא ס"ל הכי וא"כ ה"ה בנ"ד אך מצינו כבר הרבה שהשיגו על ד' הבכו"ש, דהחת"ס הנ"ל הק' דאתו תנא 
כי רוכלא וכו' ובתורת חסד כתב ליישב ד' התוס' בהקדם הא דהקשו באחרונים ריש מכילתין אהא דתנן מבוי 
שהוא גבוה למעלה מכ' ימעט וכו' ולא תנן תקנתא דצוה"פ, ובגאו"י יישב דודאי מהני צוה"פ אך לא בעינן לדין 
צוה"פ דתפו"ל מצד הלחי שבו עיי"ש. וביאור הדברים דהרי במשנה התם איירי במבוי סתום ואינו רחב י', ותנא 



סא ברכת אריה

דאיירי בקנה הרחב מד"א דבצוה"פ שפיר כשר משא"כ בלחי.

בקנה המוקף סביבותיו (מקו"ח) דתו ליכא היכרא.

דאיירי בכה"ג דלא סמכו על הקנים מע"ש דהרי אי לא בעינן להיכר בצוה"פ ממילא תו לא 
בעינן ל"סמכו" משא"כ ללחי ודאי דבעינן ל"סמכו".12

דאיירי בצוה"פ שנשתיירה מכותל שלם (נפרצה) דלצוה"פ מהני בנשתייר כלשהו, אי לא 

בעינן היכר, משא"כ ללחי בעינן טפח.

ע"פ המבואר בדרכ"מ ובמג"א דאיירי בלא הוו להו קנים מכאן ומכאן אלא איירי בדאיכא 

רק לקנה על גבי כתלים.

מהני  דלא  ארוך,  ואחד  קצר  אחד  דבמבוי  ח:  דאיתא  מהא  ר"ת  קושית  לישב  נראה  עוד 

קורה, דקורה משום היכר, ואין היכר באלכסון. ובנידון אי מהני לחי באלכסון מבואר בר"ח 

התם וכ"כ ברשב"א בעבוה"ק א'-ז' ובחידושיו בסוגיא דלחי המושך עם דפנו של מבוי וכ"ה 

דגם  ולרשב"ג,  ד"ה  ט:  מהתוס'  מוכח  וכן  ח:,  ובמאירי  יהונתן  ברבינו  וכ"כ  שם  בריטב"א 

לחי לא מהני באלכסון, ומועיל להתיר המבוי רק כנגד הקצר. [ואילו בקורה נחלקו באחרונים 

גם  דמהני  ודאי  ובצוה"פ  ל')]  שס"ג  בה"ל  (עי'  הקצר  כנגד  גם  מועילה  באלכסון  קורה  אי 

באלכסון כדאיתא התם בגמ', ובשו"ע שס"ג ל'. ולנ"ד שפיר מיושבת קושית ר"ת, דאיירי הכא 

במבוי א' קצר וא' ארוך ובעינן להתיר גם כנגד הארוך, ולזה בעינן צוה"פ דוקא, ושפיר בעי 

בגמ' אי מהני צוה"פ לגבוה מכ'.

שו"ע שס"ג סעיף ז', לחי אפי' שברי שברים כשרים בו, והוא מהגמ' טז. ובמ"ב שם הביא 

דמבואר בגמ' דאפי' כשכל חיבורם ע"י לבוד, כשר. ובצוה"פ הביא המ"ב שס"ג ס"ק קי"ג 

להט"ז דבצוה"פ כשר כשיוצאים חיפופים בפחות פחות מג', ובשעה"צ שם הביא דהתו"ש 

פליג וס"ל דרק בלחי מהני חיפופים כנ"ל, משא"כ בצוה"פ בעינן שהקנה יהיה חלק, והטעם 

דבצוה"פ בעינן לפתח, ובחיפופים כנ"ל הוה פתחי שימאי13, ולנ"ד מהתוס' וש"ר משמע דאין 

חילוק בין לחי לצוה"פ בנידון זה.

דמתני' פליג אדר"י, וס"ל דשיעור לחי בכ"ש, ושפיר הקנה של הצוה"פ נידון משום לחי. וממילא מיישב התו"ח 
דדוקא נקטו בתוס' ג' הכ"ת אלו, דהרי בברייתא שלפנינו איתא דבעינן לצוה"פ בלמעלה מכ' ולא אמרי' דתפו"ל 
מצד הלחי שבו, בהכרח דאיירי או ברחב מי' או במבוי המפולש או אליבא דר"י ולכן בעינן דוקא לצוה"פ ודלא 

כמתני' דאמרי' תפו"ל מדין לחי עכ"ד.

12 שו"מ בגאו"י שהעיר על ד' התוס' כנ"ל ותי' דצוה"פ שנשתיירה לא שכיחא.

13  ובמקו"ח כתב דכל הבעיה של פתחי שימאי נאמר דוקא בכותל שנפרץ ונעשה לפתח, דכה"ג דיינינן להאי 
פתח כפתחי שימאי וכה"ג איירי הסוגיא בדף יא., משא"כ כשהעמידו קנה מיוחד לצוה"פ בכה"ג אין החסרון של 

פתחי שימאי עיי"ש.



ברכת אריהסב

הרמ"א שס"ג ס"ז הביא להתה"ד סי' ע"ד, דאפשר לעשות הלחי מסיד מחוי (טחוי) ובט"ז 

על אתר הביא דמהתה"ד משמע דרק בצוה"פ כשר סיד טחוי אבל בלחי משמע דבעינן שיעורא 

קצת, והק' על הרמ"א שהביא דין זה לגבי לחי, ולנ"ד מהתוס' וש"א משמע דלא ס"ל כהט"ז 

והתה"ד אלא כהרמ"א דאין חילוק בענין זה בין לחי לצוה"פ. שו"מ בק"נ על דברי הרא"ש 

סי' י"ג. שחלק על התה"ד והט"ז מכח התוס' והראשונים. וכ"כ בב"מ שס"ג סעיף כ"ו וע"ע 

בתורת חסד. ובנידון א' בפי תקרה בעינן להיכר עי' ביאור הלכה סי' שס"ג סעיף ט"ו דדן בזה.

ג

עד עתה נתבאר האם בעינן היכר במבוי המתוקן במחיצות גמורות ומעתה יש לדיון היום 

בתיקוני חצר בעינן להנך דיני היכרא.

הנה דבר זה נפתח בראשונים על דברי הגמ' ה: דבעי למילף דיועיל עומ"ר בתיקון מבוי 

בק"ו מחצר והיינו בלחי הרחב מד"א דלא מהני מדין לחי, דליהני מדין עומ"ר, היכא דפתח 

המבוי פחות מח' אמות. והקשה רש"י דפס ד"א מהני בחצר גם בלא דין עומ"ר אלא מדין 

מתורת  נמי  יצא  לחי  מתורת  דיצא  היכי  כי  ד"א,  ורחב  דהיות  ותירץ  בחצר,  דמהני  ד"ט  פס 

למדו  הרא"ש  ובתוס'  פרץ  והרבינו  דהריטב"א  בראשונים  נחלקו  דבריו  ובביאור  עכ"ד  פס. 

בעינן  דלא  וס"ל  פליג  גופי'  הריטב"א  אמנם  היכר  בעינן  בחצר  פסין  בתיקוני  דגם  כפשוטו 

היכר ויעוי' ברע"א שו"ת ל"ה ובב"מ שדנו ביניהם בהבנת ד' רש"י, והב"מ ס"ל כהריטב"א 

דכוונת רש"י דרק במבוי לא יהני בלא היכר אבל בחצר ודאי מהני.

ובתוס' שם מבואר להדיא דפסי חצר מדין מחיצה הוו ולא בעינן היכר. וא"כ נמצינו למדים 

דבדין פס ד' אמות בחצר הוה פלוגתא בראשונים ובאחרונים. ולכאו' ה"ה לשאר דיני היכר 

וכגון סמכו יהיה הדבר תלוי בפלוגתא הנ"ל.

ובאמת לכא' יש לעיין טובא להצד דבעינן היכר בחצר ופס ד"א נפסל, א. דהנה בהך דינא 

דחצר קטנה שנפרצה לגדולה דגדולה מותרת ובדף ט: אשכחן ס"ד בגמ' דאיירי גם דהגדולה 

רחבה מן הקטנה הרבה, ולא אשכחן בס"ד דגמ' סייג דלא להוה גיפופי הגדולה רחבים ד"א 

וכן  ב.  בחזו"א.  כן  העיר  וכבר  מד"א.  רחבים  אפי'  בגיפופין  מותרת  דהגדולה  וחזי'  עי"ש 

לענין סמכו בפסי חצר הוכיח הרע"א בשו"ת ל"ה דכשרים גם בלא סמכו, וחילו מדאיתא ס"ד 

היה  דמע"ש  אף  ועל  מותרת  גדולה  ובכ"ז  בשבת  לגדולה  נפרצה  דהקטנה  דאיירי  צג'  בגמ' 

על גיפופי הגדולה שם מחיצה ולא גיפופים [אמנם בב"מ שס"ג י"א וכן הרע"א דנו דאפשר 

דסמכו בתורת מחיצה מהני גם ללחי אך בשו"ת שם מסיק הרע"א דלא מהני]. וא"כ חזינן דלא 

בעינן היכר בדין פסי חצר וא"כ ד' הרבינו פרץ ודעימיה צ"ע. 

ג. עוד יל"ע בתוס' ט: ד"ה כותל בא"ד הקשו התוס' על פרש"י התם בנידון נמב"ח בחצר 



סג ברכת אריה

חסרון  אין  דבחצר  מד"א  רחבים  דהפסים  דאיירי  הקושיא  לתרץ  דא"א  וכתבו  וגדולה  קטנה 

בד"א עיי"ש ולכא' תקשה דכמש"נ שיטת רש"י דפס ד"א בחצר פסול.

תיקוני  משאר  וגדולה  קטנה  בחצר  החצר  תיקוני  דחלוקים  נראה  קושיות  הנך  כל  וליישב 

חצרות וכדלקמן.

מב'  הבולט  לחי  לן  איבעיא  וז"ל:  מד"א  הרחב  לחי  בנידון  כתב  בסוגין  בגאו"י  דהנה  א. 
צדדין, ד"א מכאן וד"א מכאן מהו כי קאמר רבי מצד א' אבל גיפופין מב' צדדין פתחא הוא 

וכו'.

וכן בסוגיא דעומ"ר (בד"ה וקל וחומר) דילפי מחצר דכתבו התוס' דהנידון רק על רוח ד' 

הך  לאוקמא  וצריכנא  וז"ל  וכת'  הרוחות  מכל  מהני  דעומ"ר  ודאי  דהרי  ועוד,  הגאו"י  והק' 

א"ר  ובכה"ג  ומכאן,  מכאן  גיפופי  ליה  בדאית  דניתרת  ופירצה  א'  דמרוח  בגיפופא  שמעתא 

הונא פירצה בד' אבל בגיפופא דמרוח א' לא שמעינן אלא מק"ו. וכו' עיי"ש. 

וחזי' מד' דחלוק גיפוף א' מב' גיפופי ולכא' ה"ה פסי חצר שאני פס ד"ט מרוח א' דיש בו 

תורת תיקון חצר משא"כ ב' גיפופין הוה פתחא ואין כאן פרצה כלל ולכא' אפשר להוסיף כאן 

ד' התוס' וש"ר בריש פרק עושין פסין דהקשו מה יהני דיומדין להא קוי"ל הלל" מ דבעינן 

עומ"ר ותי' דהואיל ואיכא בכל צד אמה מכאן ואמה מכאן חשיב פתח. וא"כ אפ"ל דבאמת 

הראשונים  כדנקטו  יפסל  מד"א  רחב  יהיה  ובאם  לסמוך,  ובעי'  היכרא  בהו  בעינן  חצר  פסי 

ב'  דאיכא  שאני  דהתם  ליתא  וגדולה  קטנה  מחצר  הרע"א  דהוכיח  ומה  רש"י  בדעת  הנ"ל 

גיפופין ושם פתח עלה.

חצר,  ודפסי  דצוה"פ  לחיין  ב'  לבין  א'  לחי  בין  לחלק  שכת'  ע"ד  סי'  הדשן  תרומת  וע"ע 

דבלחי צריך רוחב אצבע משא"כ בב' פסין בקנים סגי בסיד טחוי (מחוי) [אמנם יעו"ש ברמ"א 

שס"ג ס"ז הביא לדינא דהתרה"ד לענין לחי דסגי בסיד מחוי אך בט"ז על אתר כבר הק' עליו 

דמהתרה"ר משמע כן לענין קני צוה"פ ולא ללחי עיי"ש]

ואם כנים אנחנו בחילוק זה דבין לחי, לב' לחיים ופסים אתי שפיר מה דה"ק באורך לעיל 

על הנידון (בראשונים) ובאחרונים האם בצוה"פ בראש המבוי דהיא מחיצה מעליתא גם בה 

בעי' היכר והק' דמוכח בראשונים דבעינן היכר מהא דהק' התוס' וש"ר לקמן יא. על הא דבעי' 

בגמ' האם צוה"פ מהניא בגבוה מכ' והק' דמאי קמבעיא לן והרי צוה"פ הוה לחי מכאן ומכאן 

ותפו"ל דמהני בגבוה מכ' מדין הלחי דאית ביה' ותי' התוס' באנפי דחוקי, ולכאו' אי נימא 

דבצוה"פ לא בעי היכר א"כ הול"ל לתרוצי דא"א למסמך על הלחי שבצוה"פ שהרי חסר לו 

כל דיני היכר והינו דבצה"פ לא איירי בסמכו עליו מבעו"י וכן כשר גם אם הלחי רחב ד"א 

וכו'. ולהאמור אפ"ל דאין מדבריהם ראיה דהיות והרי דאיירי לאורי התם בב' לחיים וא"כ גם 



ברכת אריהסד

בהם אין דין היכר וכש"נ.

שנפרצו  וחצר  מבוי  בין  לחלק  כח'  סי'  אפרים  בית  משו"ת  הביא  זוטא  פתחא  ב.בספר 

כותל  כאן  שהי'  והינו  במלואו  נפרץ  לא  דמעולם  הכותל,  מן  דנשתייר  היכא  לבין  במלואם, 

ומחיצה גמורה ונפרץ חלק ממנו. דבכה"ג לא בעי לתקוני מבוי ולא חשיב פרוץ במלואו וכן 

מדויק לשון  השו"ע שס"ג ב' חצר שנפרצה במלואו למקום האסור וכו'.

ובבית מאיר שס"ג י"ב כת' לחדש טפי, דבחצר תקון החצר הוא דלא להוה פרוץ במלואו 

משא"כ במבוי בעי תיקון אפי' דאין פרוץ במלואו כל עוד שהוא פרומ"ר וא"כ אפי' אם לא 

ננקוט כחידושו של הב"מ ונימא דתיקון פסי חצר הוה כתיקון מבוי אבל עכ"פ חזי' מדבריו 

דבחצר היכא נשתייר, תו ל"ה במלואו וא"צ תיקון כלל.

וא"כ שפיר אפ"ל כהראשונים הנ"ל בעי' היכר בפסי חצר וכנ"ל ומחצר גדולה וקטנה ליכא 

תיקוני  ל"ה  ובכה"ג  בנשתייר,  והיינו  לגדולה  הקטנה  בנפרצה  דאיירי  התם  דשאני  לאוכוחי 

חצר וכלל לא בעי לתקון ולכן כשר בלא סמכו וגם ברחב מד"א.

ג. עוד אפשר לחלק בין תיקוני חצר לבין חצר קטנה וגדולה, והוא מבואר ברש"י ובהרר"י 

ריש מכילתין דתקנת לו"ק בראש המבוי אתי דלא לייתי לאחלופי ברה"ר, וא"כ אפ"ל דכל 

תקוני מבוי וחצר דבעי', בפתוח לרה"ר או לכרמלית שהיא לרבים משא"כ בחצר קטנה וגדולה 

דליתא לרה"ר כלל וכל הבעיה היא דנפרץ למקום האסור והיינו חצר שאינה מעורבת דבכה"ג 

אמנם בעי תיקון דלא להוה פרוץ במלואו אבל ההיכר דבעי ליתא ושפיר מתכשר ברוחב ד"א 

ובדלא סמכו. 

אך לכאו' יש לשדות נרגא בכל דברינו לעיל מהא דאיתא בתוס' י. בד"ה ושני דכת' לחלק 

בין ב' פסין שנשתיירו מכותל שלם דבעי' בהו טפח ולא סגי בכ"ש כמו בהעמיד ב' פסין, וכת' 

דבנשתייר חסר היכר ולכן בעי' בהו היכר טפי והתוס' איירי התם בסוגיא דחצר קטנה וגדולה 

וא"כ מבואר להדיא דבע' היכר א. בב' פסין ב. בנשתייר ג. גם היא דבפרצה היא לחצר שא"מ 

ולא פרוצה לרה"ר.

מטעם  דהוה  להתוס'  ס"ל  חצר  דבפסי  ה:  בתוס'  ז"ב  שהרי  זו  תלונה  עלינו  שלא  אמת  הן 

יקשה  וא"כ  רא"ש)  והתוס'  הר"פ  ובב'  רש"י  בד'  הוה  המו"מ  היכר (וכל  בהו  ול"ב  מחיצה 

אמאי בנשתייר ס"ל דבעו בהו טפח להיכר. ובהכרח צ"ל דההיכר דבעי התוס' ל"ה מאותה 

סוגיא של היכר דבעי בלו"ק וכו' המבו' בתוס' ה: אלא דין היכר אחר, דכל עוד אין אנשים 

רואים את המחיצה לא דינינן להו מחיצה משא"כ ההיכר דדינינן אנן הוה היכר דבעי תיקון 

מבוי דבנוסף למחיצה דבעו חז"ל ברוח ד בעינן בהו נמי להיכר ודו"ק.

דהרי  כדברנו  שלא  מבואר  הנ"ל  ל"ה  קמא  דמהרע"א  דברנו,  בכל  טובא  יל"ע  אכתי  אך 



סה ברכת אריה

הרע"א שם הוכיח מתוך דינא דחצר קטנה וגדולה דלא בעינן היכר בתיקוני חצר וא"כ מוכח 

בהרע"א דלא נקט כדעתו לחלק בין חצר קטנה לגדולה לכל חצר דעולמא וצ"ע.

חצרות  תיקוני  משאר  וגדולה  קטנה  דחצר  דינא  דחלוק  דברנו  ליסוד  ראיה  להביא  ונראה 

דעלמא. דהנה הקרן אורה יא. הוכיח מדברי הירושלמי דהתיקון דבעינן בחצר ובמבוי היכא 

דהפתח רחב י' יהיה בתוך הי' אמות ולא מהני אם יהיה מחוץ לי' דאיתא בירושלמי במבוי 

הרחב ט"ו אמה דיעשה תיקון ג' אמות אחרי פירצה ב' אמות, ואח"כ יניח הלחי או הקורה ולא 

סגי בעומד ג' אמות למהוה לחי, וס"ל להק"א דהטעם דלא יהני הפס ג"א למהוה לחי מחמת 

דהוא חוץ לי' אמות וא"כ הקשה הק"א דהרי בחצר קטנה וגדולה מבואר דקטנה בי' וגדולה 

בי"א ומישתרי גדולה ואמאי והרי התיקון הוא חוץ לי' אמות.

אמנם הרע"א קמ"א י"ח הוכיח דין אחר מהירושלמי הנ"ל, והוא דהיות ופס ג' אמות זה 

מהוה מחיצה א"כ א"א לדונו משום לחי ולכא' גם על דבריו יקשה כהקושיא הנ"ל דבחצר 

קטנה וגדולה חזינן דהגיפופים שהם מועילים לגדולה הרי הם מהוים גם מחיצה למקום שחוץ 

לחצר הקטנה ומאחר שתורת מחיצה עליהם א"כ איך תהיה תורת פסים עליהם. ועוד שהרי 

שו"מ  י'.  עד  לסגור  כמחיצה  משמשים  הגדולה  גיפופי  וא"כ  בי"א  גדולה  בי'  דקטנה  אמרי 

בחזו"א סי' ה' ס"ק י' שה"ק כן ולהמתבאר לעיל אתי שפיר דשאני תיקוני חצר גדולה וקטנה 

משאר תיקוני חצר דבכל תיקוני חצר דינא הוא דבעי שהתיקון יהיה בתוך הי' אמות להקרן 

אורה משא"כ בקטנה וגדולה וכן בכל החצרות אין מחיצה יכולה להיות לחי להרע"א משא"כ 

בקטנה וגדולה וכנ"ל.

אך לכא' כל דברינו הנ"ל בחילוק בין תיקוני חצר הרגילים לבין חצר קטנה וגדולה לכא' 

נסתרים מגוף הסוגיא דדף ט: דנראה מבחוץ, דהרי הגמ' רוצה להוכיח לנידון אי לחי מועיל 

קטנה  אמאי  מהני,  נמב"ח  דא:  בגמ'  דהק'  וגדולה  קטנה  דחצר  דינא  מהך  מבחוץ  בנראה 

(י.)  בסוגיא  ברשב"א  איתא  נמב"ח  דמהני  דינא  בעיקר  והרי  נמב"ח.  מדין  לישתרי  אסורה, 

היכר  בתורת  מהני  דנמב"ח  ס"ל  דהראב"ד  הצרפתיים  ורבותינו  דהראב"ד  פלוגתא  דמייתי 

בלבד ולא בתורת מחיצה על ורבותינו הצרפתים ס"ל דמהני גם בתורת מחיצה, דמיגו דמהני  

מדין  מהני  נמב"ח  דכל  דס"ל  הראב"ד  לד'  וא"כ  דאכמ"ל.  עיי"ש  לקטנה  נמי  מהני  לגדולה 

היכר דאית בי'ה בלחי, הרי חזינן דגם בתרי גיפופין  וכן בפרצה בין ב' רשויות שלא ערבו 

מהני בהו דין היכר. אמנם הדרך דביארנו לעיל דנשתייר שאני אתי שפיר דאמנם לגבי הגדולה 

הוה נשתייר אבל לענין הקטנה הנראה מבחוץ הוה פסין חדשים.

והנראה בביאור הענין, דאין כוונת הראב"ד כפשוטה דנמב"ח מהני מדין היכר גרידא [אמנם 

ב"תורת רפאל" מס' סוכה כתב לבאר בנמב"ח מהני בתורת היכר גרידא אך לא כתב כן בד' 



ברכת אריהסו

הראב"ד] דאי נימא כן יקשה: 

דהרי חזינן בסוגיא דנמב"ח מהני גם בתיקוני חצר והרי בחצר חזינן דלא  סגי בהיכר מהא 

דקורה לא מהני בחצר לכו"ע.

הבאנו לעיל ראית הרע"א דבתיקוני חצר לא בעינן סמכו וראיתו היא מחצר קטנה וגדולה 

מדין  לישתרי  דקטנה  בגמ'  פריך  גופא  וגדולה  קטנה  חצר  ועל  בשבת,  בנפרצה  גם  דאיירי 

נמב"ח וא"כ יקשה דבליכא סמכו ליכא היכר למהוה נמב"ח.

אי נימא דנמב"ח הוה מדין היכר גרידא הרי יפסל לחי ופס הנעשים מאליהם כדמבו' טו. 

והרי קטנה וגדולה הוה הפסים נעשים מאליהם שהרי לשם מחיצה הוה ולא לשם פסים. אמנם 

בתורת רפאל עמד בזה ונדחק בסוגיא דבדף ט: איירי למאי דס"ד בגמ' טו. דפלוגתא דאביי 

ורבא בלחי הנעשה מאליו לא קאי לשיטתיהו בפלוגתא דלחי משום מחיצה או משום היכר 

וזהו דוחק.

ובהכרח נראה בהבנת ד' הראב"ד דודאי גם נמב"ח הוה מדין מחיצה (ולכן כשר גם בלא 

וחצר  מבוי,  בתיקוני  דבעינן  דהמחיצה  הראב"ד  וכוונת  וכנ"ל)  באליו  בנעשה  וגם  סמכו 

הפתוחים למקום האסור הוא מחמת ההיכר דבעו חז"ל בפתח זה, וברש"י במתני' ריש מכלתין 

וז"ל "ושריוה רבנן בתקנתא דלחי וקורה דלהוי היכרא דלא ליתי למישרי רה"ר גמורה. עכ"ל 

משום  לחי  וקיי"ל  לחי  הוה  מאליו  העומד  דלחי  דקיי"ל  מהא  בגליון  שם  הרע"א  והקשה 

מחיצה" וא"כ אמאי סתם רש"י משום היכר דלא כהלכתא. ולהאמור אפ"ל דזוהי גם כוונת 

רש"י דהטעם דבעי חז"ל מחיצה בפתח המבוי דלהוה היכרא.



סז ברכת אריה

הרה"ג רבי יוסף קובנר שליט"א
מראשי כולל 'מנחת יעקב'

שליט"א  שוקרון  אברהם  הרב  נעורי   ידיד  היקר  רעינו  לבן  המצוה  בר  לרגל  ברכה 
ממנהלי ונושאי רשת הכוללים "מנחת יעקב". יה"ר שתזכו הימנו לרב נחת בהתגדלו 

לתורה ויר"ש

ביאור סוגיית "מבוי שהוא רחב חמש עשרה"

לה  תני  הוא  ודיו,  באמצעיתו  קנה  נועץ  אמה  עשרים  רחב  שהוא  מבוי  לוי  תני  א)  (י,  גמ' 

והוא אמר לה דאין הלכה כאותה משנה. ופרש"י "דאתי אוירא דהאי גיסא ודה"ג ומבטל ליה 

מכאן  פחות  אבל  ד' -  רחב  ל"ה) "פס  ובמג"א (ס"ק  שס"ג  סי'  בשו"ע  ויעוין  עכ"ל.  לקנה" 

לא מהני אע"פ שכל צד הוא פחות מי', דאתי אוירא דה"ג ודה"ג ומבטל ליה". והקשה שם 

הא  לזה  צריך  מאי  לי  תמוה  אבל  הלכה  אין  ד"ה  שם  ברש"י  הוא  וז"ל "כן  רעק"א  בהגהות 

בלא"ה כיון דלא נעשה ב' מבואות לו יהיה דמקום הפס ממעט לאויר הא מ"מ עדין המבוי 

רוחב יותר מי' אמות ע"י ב' אווירים, דהאווירים הם כ' אמות פחות מקום הפס ורק ע"י פס 

נחלק המבוי ונעשה ב' מבואות, והרי במאי דפרכינן אח"כ ואמאי יעשה פס אמה וכו' ולא 

ידע לסברא דאתי אוירא דה"ג וכו', ואעפ"כ לא היה מהני פס כ"ש באמצע, אלא ודאי כנ"ל 

וצלע"ג, עכ"ל.

של  רצף  לי  כשיש  היא  פירצה  דהווה  מעשר  יותר  פירצת  דהא  צ"ב  הרעק"א  סברת  והנה 

פתח  כל  א"כ  עומד  שם  ויש  לאויר  דממעט  חשיב  הפס  מקום  אם  וא"כ  מעשר,  יותר  פירצה 

פחות מי' אמות ומה איכפת לן דהוא מבוי אחד ופתוח בשני פתחים כ"א פחות מי"א. והא 

דבסה"כ  יש למבוי אויר יותר מי' אמות לא מגרע, דמנא לן האי סברא לומר דזהו פירצת יותר 

זהו  בסה"כ,  מעשר  ליותר  הפרוצים  מצטרפים  פרוץ  שרובו  אחד  למקום  דאם  שנאמר  מי', 

פירצת יותר מי'.

כפרוץ  עומד  ש"מ  וכו'  אמה  וירחיק  אמה  פס  ויעשה  הגמ'  הקשתה  דכאשר  קשה  וביותר 

אסור. ולכאורה למ"ד מותר אמאי שפיר הרי ודאי אין העומד מבטל לפרוץ דהרי הוא כמותו 

[וכמבואר ברמב"ם פי"ז הי"ח בסופו ודו"ק] אלא דלמקום סגי דלא פרוץ רובה, וא"כ אכתי 

יש כאן מבוי פרוץ יותר מי', בצרוף הי' אמות דהפתח ואמה אמה דאויר.

והנה קושיה זו היה אפשר לתרץ דכיון דלמ"ד עומד כפרוץ מותר היינו דהפירצה חשובה 



ברכת אריהסח

כפתח ואין לה דין פירצה ומש"ה לא מצטרפה להפתח עשר להיות יותר מי' בסה"כ, או דנימא 

דאחר דמותר הרי יש כאן ג"א של עומדים אמה, ומצטרפי לרוב עומד ומבטלי לפרוץ. משא"כ 

אם יעשה בא' וחצי אויר וכן עומד דאז לא יהני דליכא רוב עומד. וניחא דלא הקשתה הגמ' 

הכי דזהו יותר קשה. [או דהתרוץ ע"ז כמבואר בת' רעק"א סי' י"ח בסוגרים שם ודו"ק.]

והנה לסברת הרעק"א, דהעומד ממעט לאויר, א"כ אם סה"כ המבוי י"א וטפח חלל והעמיד 

קנה טפח דהשתא ליכא אויר אלא עשר ולא הוי פירצה, וצריך כאן להטעם דאתי אוירא דה"ג 

ודה"ג דיבטל לקנה דיחשב כאויר ושוב יש כאן פירצה יותר מעשר, וא"כ אפשר דלהכי כתב 

רש"י לטעם דאתי אוירא וכו' דיועיל גם למקרה הנ"ל, ואף  דבמבוי  כ'  לא צריך ליה, ודו"ק.

אמרינן  מותר  למ"ד  עוכ"פ  או  עומ"ר  במחיצה  כמו  דכוונתו  הרעק"א,  דברי  באור  ונראה 

דהחללים חשיבי פתחים במחיצה, וחשיב שרצף המחיצה לא נפסק כלל והכל מחיצה אחת 

ארוכה, והחללים הם כמו אם עושה חלונות במחיצה ודאי אמרינן שלא נפסק המחיצה כלל, 

ה"ה בדיוק בפתחים במחיצה אף שאין בחלל מציאות המחיצה בכ"ז נחשב כחלון, והוא פתח 

במציאות המחיצה האחת הנמשכת מקצה לקצה. כך גם צריך לדון ברוב פרוץ אף שיש עומד 

באמצעו, דהכל נחשב פרצה אחת רצופה ואין העומד מפסיק הרצף אלא דנמצא באמצעה של 

פירצה וממעט באוירה, דמצב של פירצה הוא השלילה של מחיצה והא כהא. ולפ"ז יחשב אף 

העומד כחלק בפירצה. ואפי' בפירצה י' אמות וטפח, והעומד טפח, נמי ישאר שיעור הפירצה 

ליה  ומבטל  וה"ג  דה"ג  אוירא  אתי  סברת  גופא  דזהו  דאפשר  אלא  ודו"ק.   אמות  מי'  יותר 

להעומד, ואינו סברא ודין חדש שאויר מבטל להעומד.

ש"מ  וכו'  ומחצה  אמה  פס  יעשה  דמקשה  הא  הגמ',  בקושיות  צ"ב  שם  הסוגיא  ובעיקר 

מחיצה  דין  לתת  עומד  הוי  דלא  נהי  ולכאורה  עומד,  הוי  לא  רוחות  משני  פרוץ  על  עומ"ר 

בכל החמש אמות אכתי העומד אמה ומחצה נמצא כאן ומחלק בין הפירצת י' לפירצת ב"א 

אסור,  כפרוץ  עומד  ש"מ  וכו'  עומד  אמה  דיעשה  בקושיה  וכן  מעשר.  יותר  לפירצה  וליכא 

ואכתי העומד מפריד בין הפרצות, ואף דשניהם פרצות כיון דאינם יחד ולא הוו יותר מי' נתקן 

לשניהם בלחי דהא ליכא לפירצת יותר מי'. ויעוין שם ברש"י "ד"ה יעשה פס אמה ומחצה 

מעשר"  רחב  פתח  ונמצא  ומבטלו  עליו  רבה  פרוץ  ונמצא  וחד  חד  כל  לגביה  זיל  אלא  וכו' 

עכ"ל. משמע דכיון הרש"י לענות ע"ז, דאמרינן דהפרוץ מבטל לעומד וכמי שאינו, וממילא 

אמת  כל  ולפיכך  וכו'  אסור  כעומד  פרוץ  ד"ה "ש"מ  ברש"י  וכן  מעשר.  רחב  פתח  כאן  דיש 

פרוץ אוסרת עומד שאצלה ונמצא שאין כאן סתימה" וממילא פתח יותר מעשר. 

אמאי  לרש"י  קשה  שוב  וא"כ  שאינו,  כמי  דחשיב  לעומד  מבטל  דפרוץ  לפ"ז  דיוצא  אלא 

כמי  והקנה  ומבטלו,  העומד  על  מרובה  דהפרוץ  משום  משנה  כאותה  הלכה  דאין  ביאר  לא 
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שאינו והוה פתח אחד של עשרים אמה. ומדוע היה צריך להטעם דאתי אוירא דה"ג ודה"ג 

שעדיין לא הובא בגמ'. וביותר צ"ב מאי שנא דכלפי הפירצה עשר אנו דנים אותה כפתח ולא 

כפרוץ מרובה שיבטל להעומד אפי' הוא חמש אמות, ואילו כלפי הפירצה השניה אם העמיד 

אמה ומחצה והרחיק ב"א ושוב העמיד אמה ומחצה כדאמר בגמ', כאן אנו דנים להחלל ב"א 

כפירצה המבטלת ואינה נידונית כפתח ואמאי א"א לדון שניהם כפתחים בדופן הרביעית.

ושוב  שאינו  כמי  ונחשב  לעומד  מבטל  דהפרוץ  רש"י  דכתב  דהסברא  לבאר,  נראה  והיה 

נהיה פתח יותר מי', זהו דוקא למ"ד עומד מרובה משתי רוחות לא הוי עומד, דהפרוץ מבטל 

לעומד, דהוא סבר דכח הפרוץ שמבטל להעומד לגמרי וכמי שאינו אף למקומו, ומש"ה לא 

מתחיל הצרוף ביניהם למהוי עומ"ר. משא"כ מ"ד הוי עומד סבר דסתם פרוץ לא מבטל דין 

העומד אלא דנשאר עומד לעצמו ואם בסה"כ יש כאן עומדים המרובים על הפירצה שוב הוי 

עומ"ר ופועל בכל המחיצה. ומש"ה למ"ד דלא הוי עומד דהעומד בטל לגמרי שוב יש כאן 

פתח יותר מי', דבמציאות מה שנמצא כאן עומד לא מועיל כלום שנאמר דהחלל הוא רק עשר, 

דיני  חלל  כאן  יש  שוב  כעומד  הדיני  כוחו  שבטל  וכיון  לו  מחיצה  שדין  דיני  לעומד  דבעינן 

יותר מי'. וה"נ בקנה הפירצה תבטל לקנה כמי שאינו ושוב הווה כולו פרוץ, וכן למ"ד פרוץ 

כעומד לא הוי עומד זהו מחמת דהואיל והפירצה לא בטלה דאין כאן עומ"ר, שוב כח הפירצה 

שאוסרת להעומד דלא יחשב כעומד דיני לגמרי. דאל"כ ושפיר חשיב עומד היה מסכים להדין 

דיש כאן מחיצה דהא לא בטלה שאינה מיעוט, וא"כ גם לדידו יש כאן פתח יותר מעשר, ודין 

פרוץ בכוחו שמבטל להעומד כמי שאינו אף למקומו ולא רק שהפרוץ לעצמו אינו כסתום, 

ושפיר מבואר קושיות הגמ'.

אלא דאכתי לא מתורץ, הא דהקשינו דמאי שנא כח הפרוץ שבפתח השני, מהפרוץ דפתח 

ראשון דהא ודאי הפתח י' הראשון אין בו דין סתימה כלל [ומש"ה בעינן ללחי והקורה כדי 

לסותמו], דהא כל הרוח הרביעית לית בה עומ"ר אלא פרומ"ר, רק דאמרו רבנן דסגי לרוח 

כלל  מחיצה  סתימת  בו  אין  דהשאר  ואף  מחיצה,  מהדופן  בחלק  דהיינו  מחיצה  שם  רביעית 

אם הוא עשר דהוא כפתח להמקום ואף שאינו פתח בהמחיצה,  ולכן לחצר סגי בהכי בפס 

ד' והשאר י' אינו סתום כלל, ובמבוי בעינן עדיין סתימה קלושה כלחי או אפי' היכר כקורה 

מחמת דבקעי בו רבים, ואכמ"ל. וא"כ דאין צריך לסתום הפתח י' עדין חשוב כפרוץ ולמ"ד 

אלו יבטל את העומד כמי שאינו ומאי שנא הא דהפתח השני נידון כמבטל ולא הפתח  הראשון.

ואפי'  פרוץ  דחשוב  כ"ז  דפרוץ  צד  אין  דודאי  הוא  דהכי  בעזהי"ת,  בסוגיא  הבאור  נראה 

בפרומ"ר, שמבטל להעומד כמי שאינו דיחשב כאוויר, אלא דרק מבטלו דאין בו כח לפעול 

בדברי  בברור  מבואר  וכך  מחיצה,  כח  הנותן  עומד  אינו  דשוב  בהחללים,  גם  המחיצה  בכל 

הר"ן (טז, ב) ד"ה אי מוקי וכו' בסופו. וא"כ הכא בקושיות הגמ', ודאי לכו"ע אפי' דלא חשיב 
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עומד משתי רוחות דהפרוץ מבטל לעומד היינו רק דאין בו הכח ליתן דין מחיצה אבל אינו 

ממנו  ומבטל  להעומד  אוסר  הפרוץ  אסור,  כעומד  פרוץ  למ"ד  וכן  למקומו.  אף  לגמרי  בטל 

כח ליתן דין מחיצה בכל המחיצה אף בהפרוץ. אבל ודאי אין הפרוץ משוי ליה לעומד כמי 

שאינו דיחשב כאויר. אלא קושית הגמ' מאחר דיש כאן פרוץ למ"ד משתי רוחות לא הוי עומד 

ומבטל הפרוץ לעומד דאין בו כח מחיצה לפעול בהחלל, וחשוב החלל שדין פירצה בו, וא"כ 

העומד בטל לגמרי כמי שאינו מחמת דאמרינן אתי אוירא דה"ג ודה"ג ומבטל ליה והוי כמי 

שאינו וכאויר ושוב הפירצה יותר מעשר. ובקושית הגמ' גם ידענו להאי דאתי אוירא דה"ג 

וכו', אלא קס"ד השתא דשייך לאומרו רק למ"ד עומ"ר משתי רוחות לא הוי עומד אבל למ"ד 

הוה עומד, הרי יש דין מחיצה בכל החמש אמות ואף בהפרוץ ואינו אלא כפתח בהמחיצה 

לבטלה,  ע"מ  בהמחיצה  וחלק  בהמחיצה  פתח  שהוא  אויר  חלל  על  אוירא  אתי  אמרינן  ולא 

דין  אם  אבל  ומבטל,  וכו'  אוירא  כאתי  שיועיל  בו  לדון  שייך  מחיצה  דין  בו  שאין  אויר  ורק 

מהמחיצה.  חלק  והוא  בו  מחיצה  שדין  אויר  שהוא  כיון  המבטל,  אויר  אינו  שוב  בו  מחיצה 

והגורם להא דהאויר הוא חלק בהמחיצה זהו העומד שלצידו דכאשר חשיב עומד לדין מחיצה 

ממילא מצטרף להעומד השני והוה עומ"ר, ואף האויר נחשב מהמחיצה. אבל למ"ד דעומד 

משני רוחות לא הוה עומד דהיינו דהפרוץ מבטל מהעומד כח המחיצה ושוב הפרוץ אינו אויר 

מחיצה ושפיר נוכל לומר אתי אוירא דה"ג ודה"ג ומבטל ליה.

ודחתה הגמ' דאף למ"ד הוה עומד, נדון כאן לדין אתי אוירא וכו' האומר דלא נתחיל לצרף 

את העומד שליד הפתח הגדול לחבירו למהוי עומ"ר. דכאשר יש להאי עומד אויר גם מצידו 

באתי  מתבטל  הוא  הרי  לחבירו,  להצטרף  דמחיצה  כעומד  לדונו  שנתחיל  לפני  שוב  השני, 

אוירא ולא שייך לדונו כעומד כלל, שנוכל  לדון כאן עומד משני רוחות, דהרי הוא בטל לגמרי 

דין  בו  נאמר  כעומד  ישאר  דלעולם  כזה  עומד  ורק  כאויר,  דהוא  למחיצה  ראוי  עומד  שאינו 

המחיצה בצירוף חבירו.

וכן צ"ל בקושית הגמ' ויעשה פס אמה וכו', אף דמבארים הראשונים דלקושית הגמ' לא 

ידענו דאומרים אתי אוירא וכו' במקרה שאויר אחד שוה לעומד, זהו רק למ"ד עומד כפרוץ 

מותר, והפרוץ אינו נחשב יותר מהעומד. אבל למ"ד אסור, ז"א דחשיב הפרוץ יותר מהעומד 

דע"י נקבע הדין מחיצה במקום הפרוץ ולא ע"י העומד שיועיל להחשיב הפרוץ כפתח במחיצה 

וחלק במחיצה, ואם הפרוץ חשיב יותר מהעומד א"כ שפיר מצטרף להאויר הגדול שמהצד 

השני לדין אתי אוירא וכו' דהרי הוא יותר מהעומד בחשיבותו. אבל למ"ד מותר והווה בסוף 

לאתי  הגדול  לאויר  הפרוץ  אויר  לצרף  שייך  לא  דינא  בתחילת  אף  וא"כ  מחיצה  כולו  דינא 

אוירא וכו', משום דשווה לעומד ואינו גדול ולא נחשב ממנו, ונוכל לומר סוף דינא דעומד 

כפרוץ מותר ואף בהפרוץ דין מחיצה, וליתא לדינא דאתי אוירא וכו'.
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ודחתה הגמ' דאף באויר שוה לעומד מצד אחד כיון שבצד שני האויר מרובה אמרינן אתי 

אוירא וכו' וא"כ אף כאן למ"ד מותר נמי בתחילת דינא הרי העומד בטל לגמרי באתי אוירא 

וכו' ואין כאן עומד כלל, ודו"ק.

ואח"כ מצאתי בס"ד בחי' הר"ן כדברים האלה וז"ל ד"ה "ויעשה פס אמה וכו' וא"ת והא 

הכא עומ"ר על פרוץ איכא וי"ל דקס"ד דמקשה דלא אמרינן אתי אוירא דה"ג ואוירא דה"ג 

ש"מ  אמר  ומש"ה  שבנתיים,  העומד  מן  חשובה  הפרצות  מן  אחת  בשכל  אלא  ליה  ומבטל 

דבעלמא עומד כפרוץ דפרוץ חשוב טפי ולא הוי עומד, ומש"ה אותה אמה עומד שהיא אצל 

הפתח אתי אוירא דה"ג ודה"ג ומבטיל ליה כיון שכ"א מן האוירין חשוב ממנה. דאם איתא 

דבעלמא עומד כפרוץ שרי אלמא עומד עדיף הכא ליכא למימר בההיא אמה אתי אוירא דה"ג 

ודה"ג כיון שהעומד חשוב מן הפרוץ שמצד אחד. ואפ"ה שנינן דכיון שמצד אחד איכא פרוץ 

מרובה ומצד אחר פרוץ שוה לעומד אמרינן דאתי אוירא דה"ג ודה"ג ומבטל ליה", עכ"ל. והן 

הן הדברים ודו"ק.

וממילא דברי רש"י בסוגייתנו מדויקים להפליא, דהא דפירש בתחילת הסוגיא אין הלכה 

כאותה משנה משום דאתי אוירא וכו', והקשה הרעק"א דלא ידע עדיין לסברא דאתי אוירא. 

ולדברינו אדרבה הסוגיא כאן מיוסדת אך ורק על סברא זו ומחמתה אמרינן דהעומד כאויר 

וממילא שוב הפתח יותר מי' אמות, וכן בקנה, דאל"כ הרי אינו בטל לגמרי ובמקומו ממעט 

בשני  וקורה  בלחי  המבוי  לתקן  אפשר  ושפיר  מי',  פחות  פתחים  צדדיו  משני  וא"כ  לאויר, 

פתח  ונמצא  ומבטלו  העומד  על  רבה  דהפרוץ  הגמ'  בקושיות  רש"י  דמבאר  והא  הפתחים.  

אלא  לעיל.  וכדבארנו  אינו  דזה  כאויר,  דלהווי  לגמרי  ליה  דמבטל  לא  כוונתו  מעשר.  רחב 

ולהחשיב  לעומ"ר  לחבירו  להצטרף  יוכל  לא  כך  וע"י  מחיצה  כח  בעומד  בו  דאין  דמבטלו 

האויר גם כפתח במחיצה שאינו עוד אויר פירצה, אלא הוא בטל וממילא אויר הפירצה חשוב 

להצטרף לאוירא דה"ג הגדול ומבטל לעומד לגמרי למהוי כאויר "ונמצא פתח רחב מעשר". 

פרוץ  אמת  אסור "כל  כעומד  פרוץ  דלמ"ד  וכו'  אמה  פס  ויעשה  הגמ'  בקושית  בדבריו  וכן 

אוסרת עומד שאצלה" דקדק בלשונו, דהכא אינה מבטלת אלא אוסרת דלא תחשב כמחיצה 

עומד,  חשוב  נשאר  עצמו  כלפי  העומד  אה"נ  אבל  במחיצה,  פתח  למהוי  בהפרוץ  להועיל 

וממילא שוב נאמר אתי אוירא וכו' "ונמצא שאין כאן סתימה" ופתח יותר מי'.

ולמאי דבארנו בתוך הדברים דמוכח מתוך דברי רש"י הבדל בכח הפרוץ על העומד כאשר 

הפרוץ רבה על העומד שמבטל הימנו לכח העומד שבו כמו שנתבאר למ"ד עומד משני צדדים 

לא הוי עומד. לבין אם הפרוץ שווה לעומד דאפי' למ"ד עומד כפרוץ אסור העומד למקומו 

נשאר עומד בכח ורק לא מהני אף להפרוץ. הנה מקום עמנו לדון בעומ"כ למ"ד אסור אי יהני 

אם יהיה נמי מצד שני של הפרצה עומד נוסף השווה לה, דכיון דאמרינן דאין העומדים בטלים 
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לעצמם שוב אפשר דעתה יהנו מדין עומ"ר משני צדדים ואף לכו"ע. [דבשלמא בסוגיא דידן 

לא שייך לומר כן אף באוקימתא דיעשו פס אמה וכו' דיוצא בחשבון העומדים שלש אמות 

דהן רוב גבי ב"א אוירים, והוא כדחיית הגמ' דאמרינן אתי אוירא וכו' ושוב ליתא להפס אמה 

שע"י האויר הגדול.]

לו  שווה  כשהוא  להפרוץ  העומד  מהני  דלא  מ"ד  האי  דסבר  כיון  אלא  כן,  שאינו  ונראה 

וחשוב העומד רק למקומו שוב אינו יכול להצטרף לחבירו, דאין כח ביד אחד מהם לגבור על 

הפרצה והרי הן נפרדים זה מזה, ושוב לא מצטרפי לדין עומ"ר ליתן דין מחיצה בכל הרוח 

לחבירו.  לחבור  יוכל  ושוב  הפרוץ  על  שירבה  השניים  מן  אחד  בעומד  סגי  ואה"נ  כדבעינן. 

אלא דכבר אין צריך תו לחבירו שהרי הוא לבדו מהני להחשיב הפרצה כפתח מדין עומ"ר 

יוכל  השני  הצד  מן  אחר  עומד  איתא  דאם  מותר  עומ"כ  למ"ד  נפק"מ  דאיתא  רק  מהפרצה. 

גבי  ב)  (ה,  לעיל  וכדבארנו  עומד  ככולו  דחשיב  עומ"כ,  רק  ולא  עומ"ר  למהוי  אליו  לחבור 

הילפותא לדין עומ"ר במבוי מחצר, עיי"ש. 

כיסוי המצות במפה לבנה

יש המקפידים לכסות את המצות שבקערה במפה לבנה, 
זכר למן שעליו נאמר (שמות טז, לא): "והוא כזרע גד לבן".

(א"ר סימן רעא ס"ק טז בשם צידה לדרך מאמר ד פ"ה; 
סידור הרש"ש).
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הרה"ג רבי יוסף קובנר שליט"א

מראשי כולל 'מנחת יעקב'

באור דברי התוס' ד"ה חצר שרובה וכו'

גמ' (יא, א) "מתני ליה ר' יהודה וכו' א"ל אתניה צריך למעט, אמר ר' יוסף מדברי רבינו 

דמהני  רב  מודה  צדדין  דמשני  איירי  דפנותיה  "וד'  וכו'  חצר  ד"ה  שם  ובתוס'  וכו'".  נלמד 

יש  רביעית  מחיצה  אפ'  אב  בנין  דמהאי  וקשיא  כת"ק,   דהלכה  ב)  (ו,  לעיל  דאמר  צוה"פ 

ללמוד דלא מהני צוה"פ, כי היכי דלא מהני ביתר מי' אפ' במחיצה אחת. וי"ל דאין ללמוד 

אלא על ד' מחיצות, דמחיצה אחת ביתר מי' הוה כמו פרומ"ר בד' מחיצות דמה שאוסר ביתר 

מעשר משום דלא מיקרי פתח ולא מהני ליה צוה"פ, גם לפרומ"ר מד' רוחות לא יועיל צוה"פ 

צוה"פ  דמהני  פשיטא  פתח  דעבדי  אחת  אמחיצה  אבל  אינשי,  עבדי  לא  רוחות  בד'  דפתחא 

וע"ז לא שייך ללמוד"  עכ"ל.

ומש"ה  רוחות,  בד'  פתח  לעשות  דרך  דאין  חדשה  סברא  כאן  דכתבו  צ"ב  דבריהם  והנה 

צוה"פ  יהני  דלא  נימא  לת"ק  ואף  רב,  בדעת  תלויה  זו  סברא  אין  ולכאורה  צוה"פ.  יהני  לא 

אע"פ  צדדיו  בב'  שנא  מאי  לרב  צ"ב  וכן  אינשי.  עבדי  לא  רוחות  בד'  דפתחא  רוחות  בד' 

לא  פירצה  דהווה  מי'  ביותר  ואילו  צוה"פ  להפירצה  מועיל  פירצה  דהווה  במילואו  שפרוץ 

מהני צוה"פ, מאי שנא האי פירצה מהאי פירצה ואדרבה ברש"י (יב, א)  משמע  דשניהם  הוו  

פירצה במלואה דכתב בד"ה "במלואה - לאו דוקא אלא כל יותר מעשרה קרי ליה מלואה". 

וכן במאי תליא פלוגתת רב ות"ק.

ונראה בעזר"ה לבאר, דיש הבדל מהותי בין פירצת פרומ"ר כשהיא פחות מי' לבין פירצה 

יותר מי'. דפירצה פחות מי', מצד השיעור אין כאן חסרון דלא להווה פתח, אלא דהחסרון 

הוא בהעומדים מצידי הפירצה שאין בהם דין מחיצה וממילא דהחלל דין פירצה בו דהא אין 

כאן מחיצה. וא"כ אין הפירצה מחמת עצמה אלא מחמת דאין כאן מחיצה ושוב אינה פתח 

בהמחיצה, דדין פתח תליא בהיות מחיצה והווה פתח במחיצה. משא"כ פירצת יותר מי' הוה 

פירצה מחמת עצמה דאין בה שיעור פתח, דאין פתח יותר מי', ואינה מחמת חסרון המחיצה, 

ואפ' בעומ"ר הווה פירצה. וסבר רב דצוה"פ מהניא להחשיב פתח רק פירצה שאינה מחמת 

עצמה אלא מחמת דאין כאן מחיצה וממילא ליכא מה דיגדיר את החלל שיש בו שיעור פתח 

כפתח. ולזה אתא הצוה"פ והוא המגדיר את החלל כפתח וכמו דהמחיצות מגדירים את החלל 

פתח  מוגדר  שוב  לחלל  פתח  של  צורה  עושה  אם  נוספת  אפשרות  יש  כן  כפתח,  שביניהם 
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וליכא פירצה. וכך הוא מב' צדדין אפ' שפרוץ במלואו כיון דהוא פחות מי' א"כ הא דחשיב 

פירצה כיון דאין מחיצה ואין מה שיגדיר להחלל כפתח וממילא דהוא פירצה, ומהני הצוה"פ 

להגדירו כפתח.

משא"כ פירצה יותר מי' שאין חסרונה להחשב פתח דאין מה שיגידרה כפתח, אלא דהיא 

לפעול  דצריך  לרב,  צוה"פ  יהני  לא  ולזה  פתח,  אינו  מי'  דיותר  עצמה  מחמת  בעצם,  פירצה 

שבו  חלל  כפתח  "להגדיר"  רק  דבכוחו  בצוה"פ  אינו  וזה  מי'  היותר  היינו  הפירצה  ביטול 

שאף "פועל  צוה"פ  דין  לת"ק  משא"כ  לרב.  פתח  צוה"פ "פועלת"  אין  אבל  פתח,  השיעור 

פתח", ולא תליא בשיעור החלל אלא בהצורה, וכיון דיש הצורה של פתח שוב נפעל בה פתח, 

ורק כשאין צוה"פ, בעינן כדי לבא ולהגדיר חלל שאין לו צורת פתח כפתח, לתלותו בתנאים 

שיהא שיעור הראוי ליקרא פתח, וכן מגדיר כגון המחיצה וכנ"ל. 

ואמרו התוס' דפירצת י' בד' דפנות, היינו גם במחיצה ראשונה ושניה, דמי לפירצת יותר 

מי', דגם היא פירצה מחמת עצמה, אפ' שהיא פחות מי' דכיון דפיתחא בד' רוחות לא עבדי 

אינשי, וא"כ לא שייך להגדיר החלל כפתח ע"י צוה"פ, דכיון שאינו מקום פתח אף צורה של 

פתח לא הגדירו כפתח ובעינן "שיתפעל" כאן פתח. משא"כ כשיש במחיצה ראשונה ושניה 

עומ"ר, כן חשוב החלל פתח אף דלכאורה בד' רוחות לא עבדי אינשי פתח, דכאן הוא פתח 

בהמחיצה והגדרתו פתח הוא כיון דכבר יש כאן מחיצה הרי החלל פתח במחיצות, דכל חלל 

ברצף המחיצה הוא פתח בהמחיצה, ואין משנה באיזו רוח עבדינן מחיצה, עד כמה שכבר דין 

מחיצה בה, ונתחם על ידה מקום הרשות וכדלהלן. אבל כשעדיין ליכא לדין המחיצה ורוצה 

דכיון  יהני  לא  שסביבו,  הצורה  בגלל  בפתח  שעשוי  מחמת  עצמו  בפני  פתח  לחלל  להגדיר 

הוא  למחיצה  שאין  כ"ז  ועתה  פתח.  של  הצורה  לו  שיעשה  אף  יועיל  לא  פתח  מקום  שאינו 

פירצה בעצם, דלא אתחיל כאן כלל מחיצות ליצירת מקום הרשות, ואין תחום הרשות ניכר 

בלא ב' מחיצות ראשונות וכ"ז שאין דין המחיצה בראשונה ושניה אין כאן את תחום המקום 

כלל וממילא כל פירצה היא פירצה מחמת עצמה האומרת דאין כאן כלל מקום נפרד התחום 

לעצמו. 

וביתר באור, דיש הבדל בדין המחיצות כאשר הוה עומ"ר לבין אם הוא פרומ"ר. דבעומד 

מרובה וכן בעוכ"פ למ"ד מותר, הרי שלעומדים יש מצד עצמם יכולת להחשב מחיצות דהא 

הם הרוב, ורק בעינן דהחלל לא יהא פרוץ, וזה מחמת כשהעומדים יש בהם היכולת להיות 

מחיצות, אחר כן ממילא פועלים בהגדרת החלל שהוא פתח במחיצה. אבל כשהווה פרומ"ר, 

פרוץ  והרוב  הרוב,  שהוא  החלל  מחמת  מחיצה  דין  בהם  להתחיל  יכולת  אין  העומדים  הרי 

ואינה  פרוצה  הרוח  שרוב  כ"ז  המחיצה  סגולת  בהם  אין  הרוח  מן  מעט  הסותמים  ועומדים 

חצוצה, והרי הפירצה חשובה פירצה מחמת עצמה דלא אתחיל כאן מחיצות כלל, וזהו ברוח 
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ראשונה ושניה. אבל בג' וד', המחיצות הא' והב', כבר תחמו המקום, והרי כל חלל י' "במקום" 

צריך ליחשב פתח למקום עד כמה שיהא מה שיגדירו פתח, וכל החסרון שאין מגדיר לפתח 

וכ"ז שלא  הוגדר הרי הוא כפירצה ולא מחמת עצמו וכדלעיל ולזה צריך או צוה"פ לרב, או 

מחיצות שיגדירוהו פתח. 

וא"כ בעומ"ר ברוח א' וב' כיון דלעומדים הכח להחשב מחיצה הוא בפני עצמם, הרי כבר 

המקום תחום ושוב אף החללים שבהם רק צריכים הגדרת פתח, דהא הם חללים למקום תחום 

במחיצות, ושוב מהני המחיצות שהם מוגדרים ע"י כפתח. ואילו לת"ק דצוה"פ פועלת פתח 

מועטים  עומדים  בהם  דיש  וב',  א',  ברוח  אף  א"כ  בכלאים,  וכמו  במחיצות  כלל  תליא  ולא 

דחסרון להיות בהם כח המחיצות הוא מחמת דהרוב פרוץ, ועד כמה דהצוה"פ נתנה בהפרוץ 

שם פתח שאינו פירצה הרי דבעומדים כח מחיצה דהא אין פרוץ רבה עליהם, ואף במיעוט 

עומדים כח מחיצה כשאין בהרוח פירצה. 

פירצה  דהיא  היינו  עצמה,  בפני  פירצה  שהיא  דכתבנו  מי'  יותר  פירצה  הגדרת  ולפ"ז 

בהתיחום של המקום דאין המחיצות אפ' בד' צדדים מועילות להגיד שהמקום כבר תחום אם 

הוא פרוץ יותר מי', דהתיחום אומר שהחללים פחות מי' אמורים להחשב פתח עד כמה דיהא 

להם מגדיר וכדלעיל, אבל לא חלל יותר מי' שאין כזה פתח, ולכן הרי התיחום חסר, וחשיב 

במלואה,  שהפירצה  אפ'  ורביעית  ג'  החוץ. ופירצה פחות מי', ובדופן  עם  אחד  עדיין מקום 

אין חסרון בתיחום המקום, ואינו מתאחד להיות מקום אחד מחמת הפירצה במילואה, אלא 

או  ג'  בדופן  במילואו  פרוץ  כאשר  אלא  וב',  א'  מחיצה  מחמת  לעצמו  מקום  ודאי  דהמקום 

ד', הרי המקום התחום פרוץ למקום שבחוץ, ורצתה תורה שאף שהמקום כבר תחום כמקום 

לעצמו, עדין שלא יהא פרוץ אל מקום אחר ואף שאין מתאחד מכח הפירצה, בעינן מחיצה אף 

"לחצוץ" המקום מהחוץ, ולזה סגי אף בפתח הנעשה בצוה"פ והרי המקום פתוח אל החוץ 

ולא פרוץ, ואף פתח הוא סוג של מחיצה המספיקה לחצוץ בין משני מקומות המופרדים כבר, 

אלא שהיו פרוצים זה לזה.

חדשה,  סברא  אינה  לדברינו  אינשי,  עבדי  לא  רוחות  בד'  דפתחא  התוס'  דכתבו  והסברא 

שאין הדרך כן דא"כ לא תליא ברב וכו', אלא כדבארנו, דע"מ ליצור תיחום של מקום אחר 

זהו נעשה רק ע"י מחיצות של עומדים, ולא ע"י פתחים ואפ' לת"ק שצוה"פ פועל פתח, ואם 

שני  ולפנינו  פתחים,  דחשובים  אף  זה,  מול  זה  או  גאם  כמין  זה  לצד  זה  פתחים  שני  מעמיד 

בד'  בלבד "דפתחא  מפתחים  נעשה  לא  דמקום  מקום,  תיחום  כאן  אין  רוחות,  בשני  פתחים 

רוחות לא עבדי אינשי", ובעינן עומדים בשני הרוחות שע"י מתהווה המקום וכדלעיל.



ברכת אריהעו

הרה"ג רבי יוסף קובנר שליט"א

מראשי כולל 'מנחת יעקב'

בדברי הרמב"ם בענין קורות המתאימות

לקבל  כדי  בזו  לא  המתאימות  קורות  שתי  ז"ל "וכן  כתב  הכ"ה  שבת  מהל'  פי"ז  הרמב"ם 

אריח ולא בזו כדי לקבל אריח, אם יש בשתיהן כדי לקבל אריח אינו צריך להביא קורה אחרת. 

היתה אחת למטה ואחת למעלה רואין את העליונה כאילו היא למטה והתחתונה כאילו היא 

יהיה  ולא  מעשרה  למטה  תחתונה  ולא  מעשרים  למעלה  עליונה  תהיה  שלא  ובלבד  למעלה, 

זו"  בצד  זו  שיעשו  עד  בכונה  זו  ועלתה  זו  כשירדה  אותה  כשרואין  טפחים  שלשה  ביניהם 

עכ"ל.

קורות  שתי  וכן  וכו'  "ת"ר  איתא,  א)  (יד,  דבגמ'  ביאור,  צריכים  הרמב"ם  דברי  והנה 

המתאימות לא בזו כדי לקבל אריח ולא בזו כדי לקבל אריח אם מקבלות אריח לרוחבו טפח 

אין צריך להביא קורה אחרת. רשב"ג אומר אם מקבלת אריח לאורכו שלשה אין צריך להביא 

קורה אחרת" וכו'. והראשונים ביארו הסוגיא בכמה אופנים, הרשב"א והריטב"א שם נקטו 

דתנא קמא סבר דדין בריאות בקורה דראויה לקבל אריח זהו לרוחבו דהיינו בשיעור טפח או 

טפח ומחצה, ולא יעלה החלל עם שני הקורות יחד על טפח או טפח ומחצה. ולהצד שיחד 

הוו טפח, כ"א מהקורות הוי אצבע והחלל חצי טפח, או דהטפח קאי אחלל וכ"א מהקורות 

אצבע ויחד הוו טפח ומחצה. אבל אין צריך אף לת"ק שיהיה שטח טפח בהקורות בעין, דדין 

רחבה טפח קאי אבריאה דבעינן להבריאה שיהיה בשיעור רוחב טפח, וזהו דרך בנין דרוחב 

אפשר  קורה  דבריאות  סבר  ורשב"ג  לחשיבותיה.  איכא  ובהא  אריח  לשאת  ראוי  קורה  טפח 

הוא  וטפח  גווני,  בכל  אלא  להבריאות  יהיה  שבטפח  בעינן  ולא  לאורכו  באריח  אפי'  שיהיה 

קולא בקורה אחת, עיי"ש בדבריהם. 

ובמהר"מ [הובא במרדכי סי' תפ"ב ובהג' מימוניות ס"ו] מבואר, דת"ק מצריך רוחב טפח 

בזו,   זו  נוגעות  שיהיו  ובעינן  הקורות  משני  יחד  יהיה  טפח  שהשיעור  וצריך  בהקורה,  בעין 

דביחד הוו טפח. ולרשב"ג לא בעינן נוגעות. [ואפשר דמצריך להשיעור טפח רק לא בעינן 

וכן  קורה  לשאת  תימצי  היכי  ורק  טפח  רוחב  כלל  מצריך  דלא  כדלעיל  ואפשר  יחד,  שיהיה 

משמע  שכן  דכתב  למרדכי  והביא  בפרש"י  נראה  דכן  כתב  ובב"ח  בעזר"ה].  ויבואר  נראה 

ברש"י, וביאר דלשון רש"י ד"ה "המתאימות- שהשכיבן זו אצל זו" היינו דנוגעות. וכך כתב 

רש"י בסוכה להדיא וז"ל שם ד"ה "אם מקבלות אריח לרוחבו טפח- כשהן סמוכות זו לזו אין 



עז ברכת אריה

צריך להביא קורה אחרת ואם לאו שהן שתיהן רחבות טפח צריך להביא קורה אחרת", והבין 

הב"ח את דבריו שכך צריכים להיות סמוכות זו לזו.

והנה לכאורה צ"ב בדין הרמב"ם כמאן אזיל בפירוש הגמ' וכמי פסק, דאם כת"ק היה צריך 

לכתוב לכה"פ לשיטת הרשב"א והריטב"א אם מקבלות אריח לרוחבו בטפח או טפח ומחצה, 

חסר  והעיקר  טפח,  יחדיו  ורחבם  נוגעות  דצריך  להר"מ  מיבעי  ולא  הראב"ד,  השגת  וזוהי 

בלשונו, ולא משתמע עיקר פלוגתתן דרבנן ורשב"ג, דהל' אם יש בשתיהן כדי לקבל אריח 

נופל גם הדברי רשב"ג וגם הרבנן, והלא איפלגו באופן הדין ראוי לקבל אריח וכדלעיל, וצ"ע.

באחת  דכתב  דינו  מסוף  כן  ולמד  ג"ט,  ביניהן  ואין  טפח  דמצריך  ברמב"ם  הבין  והמ"מ 

בעינן  זו  בצד  זו  שנעשים  בכונה  זו  ועלתה  זו  כשירדה  אותם  כשרואין  למטה  ואחת  למעלה 

שלא יהיה ביניהן ג"ט, דזה קאי אמשך ולא אגובה ועיין בכס"מ. וסמך בתחילת דינו על סופו, 

או דבתחילת דינו הוא בהמשך להדין הקודם של שתי קורות אחת יוצאה מכותל זה ואחת מזה 

ואין מגיעות דפחות מג"ט הוי לבוד, ופשיטא דהכא נמי ככל לבוד. אלא שבסוף הדין באחת 

למעלה ולמטה חוזר לבאר ענין הלבוד, משום דהכא הוא דין רואין כאילו ירדה ואף בזה הוי 

לבוד. 

ולדבריו צ"ב בפלוגתת רבנן ורשב"ג, דהרי אפי' לרבנן ג"ט פחות משהו בין הקורות אתי 

שפיר אלא דבעינן טפח וא"כ רשב"ג מאי סבר. ועוד דאי אכתי צריך להטפח לרבנן היכן כתבו 

הרמב"ם וכדלעיל, וצ"ע. ועוד הקשה המ"מ אליבא דהרמב"ם היאך אמרינן כאן חבוט ואפי' 

חבוט  אמרינן  דלא  הכ"א  פ"ה  סוכה  הל'  הרמב"ם  פסק  והרי  מטפח,  פחות  מהקורות  דכ"א 

ברחב פחות מטפח כרבא בסוכה.

ואשר יראה דהרמב"ם ורש"י קאי בשיטה אחת, ורש"י לולי דברי הב"ח [והמרדכי] אפשר 

דאינו מצריך לרבנן שיהיו נוגעות, אלא כוונתו דלשיטת רבנן אף בשתי קורות צריך שיהיה 

בהם שיעור רחב טפח, היינו כאשר נצרפם יחד זה אצל זו יהיו יחד טפח. ולא רק בקורה אחת 

צריכה להיות רחב טפח דרק אז יכולה לשאת אריח, אלא אפי' שתי קורות אף שיכולים לשאת 

אפ"ה  האריח,  לשאת  יכולים  ריחוקם  דמחמת  אצבע,  כ"א  ואפי'  טפח  מרוחב  בפחות  אריח 

בעינן להשיעור טפח המחשיב להקורה. אבל ודאי דלא הצריך רש"י שיהיו להדיא נוגעות זו 

בזו, אלא שהסביר בדבריו ששניהם עולים לטפח באם נשכיבם יחד ויהיו טפח אזי אין צריך 

קורה אחרת, משא"כ אם בחשבון שניהם אין עדין טפח צריך קורה אחרת. ורשב"ג פליג וסבר 

דטפח צריך רק בקורה אחת דזהו ההכרח הנדרש לשאת אריח, אבל בשתים עדיפי וכבר בלא 

טפח נושאים אריח, ויכול להרחיקם עד קרוב לג"ט של אריח ע"מ לשאתו ויהיו אצבע מכאן 

ואצבע מכאן וביניהם חלל שני טפחים ומחצה או חלל ג"ט פחות שני משהויין שהם הקורות. 



ברכת אריהעח

וכל הדין טפח לרשב"ג הוא רק לההיכי תימצי לשאת אריח, שאינו נצרך בב' קורות.

לאחד  מצטרפין  ג"ט  עד  רחוקים  אפי'  טפח  שניהם  בחשבון  בהם  דיש  כיון  לרבנן  ומעתה 

אריח  נשיאת  בעינן  ולא  הקורות,  שבשתי  בהטפח  קיים  אריח  נשיאת  דהשיעור  לבוד.  מדין 

בפועל אלא שיעור נשיאת אריח בהקורה האחת שנצטרפה. וכך עולים דברי המ"מ, ודו"ק.

ולפ"ז עיקר פלוגתת רבנן ורשב"ג הוא בהדין טפח המתבאר במשנה, האם הוא שיעור שטח 

טפח להחשיב הקורה כך סברו רבנן ומש"ה מצריכנן ליה אף בשתי קורות בצירוף. או דשיעור 

להטפח  צריך  לא  קורות  בשתי  משא"כ  הקורה  ע"י  האריח  לשאת  תימצי  היכי  רק  הוא  טפח 

וזהו דעת רשב"ג. 

וכו'  קורה  עושין  וז"ל "בכל  י"ג  בהל'  הרמב"ם  כן  פסק  וכבר  כרבנן,  דהלכה  ניחא  ועתה 

וכמה רוחב הקורה אין פחות מטפח ועביה כל שהוא, והוא שתהיה בריאה לקבל אריח" וכו'. 

ודייק בדבריו וכתב ענין קבלת אריח רק גבי הדין בריאה אבל ברחב טפח לא הזכיר כלל ענין 

קבלת אריח כמו שמוזכר במשנה, ללמדנו ששיעור טפח הוא שיעור בשטח הקורה להחשיבה 

ולא רק היכי תימצי לשאת אריח ודלא כרשב"ג.

ואילו בהלכה כ"ה, לא איירי הרמב"ם בפלוגתת רבנן ורשב"ג דבזה כבר פסק כרבנן  וכדלעיל. 

אלא קאי אהיכי דיש שתי קורות שהחסרון בכ"א שאינו יכול לקבל אריח דהיינו שאינו בריא 

וכדלעיל בדבריו בהי"ג שחסרון זה הוא בדין בריאות הקורה, ורק ביחד בריאים לשאת קורה, 

והוא שאין ביניהן ג"ט דהוי לבוד ומצטרפים לאחד והוי קורה בריאה דיש בה שיעור בריאות 

לשאת קורה אף שאינו בפועל דלא בעינן בפועל לא לרבנן [ולא לרשב"ג] אלא שיעור בלבד. 

וממילא דין זה בב' קורות המתאימות לא שייך כלל לפלוגתת רבנן ורשב"ג שהם חלקו בהדין 

זה  בציור  משתמש  והרמב"ם  קורות.  דב'  בציור  הנפק"מ  ופירשו  גדרו,  מה  שבקורה  טפח 

להדין צרוף בקורות כשאינם בריאות שביניהם פחות מג"ט לצרפם בלבוד וכמו הדין דלעיל 

בהכ"ד גבי קורה היוצאת מכותל זה וקורה מכותל זה ואין רחוקים ג"ט, וזוהי דוגמא נוספת 

בהצרוף. ונשמע כן בדברי הבריתא שכתבה וכן קורות המתאימות דקאי אלעיל שמצטרפות 

תיקון  להכשר  קורות  שתי  שמצרפים  דוגמאות  שלש  נקט  דבריתא  תנא  ולמעשה  לבוד.  ע"י 

קורה. א. היתה אחת יוצאה מכותל זה וכו'. ב. שתי קורות המתאימות. ג. אחת למעלה ואחת 

רחב  בשיעור  שהחסרון  ובאופן  ורשב"ג  רבנן  פלוגתת  את  ב'  בדוגמא  שהביא  אלא  למטה. 

הקורה טפח וכדלעיל. ואילו הרמב"ם סידרו באופן שהחסרון בבריאות הקורה דבהא ליכא 

לעיל  דקאי  באופן  והמשיך  בר"י,  יוסי  ר'  דברי  את  התנא  נקט  ג'  בדוגמא  וכן  להפלוגתא. 

בחסרון שיעור טפח בכ"א מהקורות, ובהא קאמר דאמרינן רואין וחבוט ואף בפחות מטפח, 

אבל  מטפח.  פחות  שכ"א  אפי'  חבוט  בה  נימא  ולשיטתו  רואין  דאמרינן  כאביו  סבר  דהוא 



עט ברכת אריה

הרמב"ם לדידן דלא סברינן לר' יהודה ברואין, א"א לומר הציור הג' אלא באופן שהחסרון 

היתה  אחת  כל  אבל  הקורה,  בריאות  בשיעור  דוקא  אלא  טפח  בשיעור  אינו  מהקורות  בכ"א 

רחבה טפח. ומש"ה אמרינן בה חבוט אף בגבוהה יותר מג"ט, וכדפסק הרמב"ם בהל' סוכה, 

ומצטרפות לשיעור בריאות, ודין זה לכו"ע. והרוויח הרמב"ם הדוגמא הג' גם לדידן, ודו"ק.

[ועתה  ניחא סדר הדברים ברמב"ם שהפריד דין השיעור קורה טפח וכתבו בהי"ג, מהדין 

שסיים  ואחר   וקורה,   לחי   דמבוי  השיעורין  כותב  דלמעלה  הוא,  כך  דבריו  דסדר  דהכא. 

דיני השעורין החל להביא מקרים המהווים בעיה במבוי, וכן בלחי, כגון נראה מבפנים ושוה 

מבחוץ, ולחי רחב. ועתה עוסק במצבים שבהם יש או אין חסרון בקורה עצמה, ואינו שייך 

כלל לגדרי השיעורים כמו מחלוקת רבנן ורשב"ג. והדין רואין אינו שייך לשיעורין דוקא, אלא 

לגבי  מתעוררת  שלכאורה  לבעיה  והן  קורה,  בריאות  בהדין  הן  בקורה  לחסרון  פתרון  חשיב 

השיעורים, ודו"ק.]

נרות גדולים בליל הסדר

יש שנוהגים להדליק נרות גדולים מאוד בליל פסח, לפי שבליל 

פסח מאריכים באמירת ההגדה ובסעודה, לכן יש להדליק נרות 

שכן  תחילתה,  עד  ולפחות  הסעודה,  לאחר  עד  שידלקו  גדולים 

עיקר חובת ההדלקה הוא במקום שאוכלים.

 (כף החיים סימן רסג ס"ק לא).
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הגאון רבי שמואל כהן שליט"א
רב קהילת 'חניכי הישיבות הספרדים'

ראש הכולל בבית מדרשנו

בענין מצוות צריכות כונה (תוס' פסחים קט"ו)

בגמ' בפסחים קי"ד ע"ב נחלקו ר"ה ור"ח במי שאין לו ירק לכרפס, אלא רק מין שראוי 

כרפס,  לשם  ואוכל  האדמה  פרי  בורא  ראשון  בטובל  שמברך  ס"ל  ר"ה  מרור,  מצות  לקיום 

ובטיבול שני מברך על אכילת מרור ואוכל לשם מרור, ר"ח מקשה וכי לאחר שמילא כרסו 

ואכול  מרור  אכילת  ועל  האדמה  פרי  בואר  מברך  מעיקרא  אלא  עליה,  ומברך  חוזר  הימנו 

ולבסוף אכול בלי ברכה, והלכתא כר"ח, ונחלקו הראשונים בביאור דברי ר"ח, התוס' כתבו 

דגם ר"ח מודה שעיקר מצות אכילת מרור הוא מקיים בטיבול שני, אבל טיבול ראשון אינו 

אוכל לשם מרור אלא לשם כרפס ואינו מקיים בזה מצות אכילת מרור דמצות צריכות כונה, 

ואעפ"כ סובר ר"ח שלא יברך על טיבול ראשון בגלל סברת אחר שמילא כרסו הימנו חוזר 

ומברך עליה.

הרמב"ן במלחמות חולק על תוס' וכתב כיון דלר"ח מברך על טיבול ראשון בודאי שקיום 

מצות מרור הוא על טיבול ארשון, והוא צריך לאכול טיבול ראשון אם כונה לקיים בזה מצות 

מרור, ומה שחוזר ואוכל בטיבול שני אינו לשם מצות מרור אלא לשם טיבול שני כדי שישאלו 

התינוקות, וברש"י וברשב"ם מבואר דס"ל כרמב"ן דכתבו דמה דחוזר ואוכל הוא כדי לקיים 

הדין של טיבול ראשון ולא כתבו שאוכל כדי שקיים מצות אכילת מרור,

במחלוקת זו תלוי הביאור בטענתו של ר"ח על ר"ה אחר שמילא כרסו הימנו חוזר ומברך 

עליה, זלהרמב"ן הביאור בזה הוא שאין ראוי לקיים מצות אכילת מרור לאחר שמילא כריסו 

גם  קשה  ר"ח  של  טענתו  זה  שאם  הפשט,  זה  דאין  בהכרח  ולתוס'  מצוה,  לשם  שלא  ממנו 

לדידיה דלתוס' קיים מצות אכילת מרור הוא בטיבול שני והוא אחר שמילא כרסו ממנו, אלא 

אחר  לברך  ראוי  שלא  הברכה  לגבי  רק  אלא  המצוה,  קיום  לגבי  אינה  דהטענה  צ"ל  לתוס' 

שעשה מעשה המצוה שלא לשם מצוה, אלא יברך לפני אכילה ראשונה ויקיים מצות אכילת 

מרור באכילה שניה שהוא אחר שמילא כרסו הימנו. ואין בזה חסרון כיון שהברכה היתה לפני 

שמילא כריסו ממנה.

ועיין ברמ"א ס' תע"א סעיף ב' שכתב בהדיא שיש נוהגים שלא לאכול חזרת בערב פסח 

כדי שיאכל בלילה מרור לתיאבון, והב"י שם הביא מנהג זה, וכתב על זה דאין טעם למנהג זה, 
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וההסבר בב"י הוא דס"ל דבאכילת מרור אין דין שתהיה אכילה מהודרת ואין בזה ענין שיאכל 

לתיאבון דאדרבה אכילה זו הוא זכר למרירות וצער, אבל ברמ"א מבואר שיש גם באכילה זו 

ענין שיאכל לתיאבון.

שלא  למנהג  מקום  יש  מ"מ  פסח.  בערב  מרור  אכילת  אסרו  לא  שחז"ל  דאפי'  ס"ל  ולכן 

לאוכלו בער" כדי שיאכל לתיאבון, ולכאורה יש מקור לסברת הרמ"א שיש ענין לתיאבון גם 

באכילת המרור. מטענתו של רב חסדא ר"ח אחא שמילא כריסו הימנו חוזר ומברך עליה, אך 

זהו רק לד' הרמב"ן. אבל לתוס' ע"כ אין זה דין באכילת מרור אלא בברכה על המרור כמו 

שנתבאר.

לשיטת התוס' יוצא שהברכה על אכילת מרור הוא מברך בטיבול ראשון אפי' שאת מצות 

אכילת מרור לא מקיים עד אחר אכילת מצה בטיבול שני, וכתבו התוס' ע"ז דאע"ג דעיקר מצות 

מרור לא נפיק אלא בטיבול שני אחר מצה מועלת הברכה שבירך בטיבול ראשון לטיבול שני 

מאחר שאכל ממנו מעט בטיבול ראשון מידי דהוי אברכת שופר דמברך על תקיעות דמיושב 

בתוס'  כתבו  וכן  הברכות,  סדר  על  ונעשים  עיקר  שהם  דמעומד,  לתקיעות  הברכה  ומועלת 

בדף ק"כ ע"א דמספקא להו באכילת מצה אם עיקר קיום המצוה דאוריתא הוא בכמות ראשון 

שאוכלים בתחילה או בכמות של אפיקומן שאוכלים בסוף, וכתבו דגם עם העיקר בסוף אין 

תימה אם אנו מברכים על הראשונה כדי לפטור את האחרונה שאין לברך על האחרונה לאחר 

שמילא כרסו ממנה, אבל יכול הוא לברך על הראשונה ותיפטר האחרונה שהיא עיקר המצוה 

כדפרישית לעיל לר"ח גבי תרי טיבולי דמרור, עכ"ד.

התוס' מדמה טיבול הנ"ל לדין שופר תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד וצ"ב דאינו מובן 

ותוקעין  וחוזרים  יושבים  כשהם  תוקעים  שהיו  חכמים,  תקנת  היה  התקיעות  דשם  הדמיון, 

כשהם עומדים, כמבואר בגמ' בר"ה, וא"כ בתקיעות דודאי יש קיום מצוה מדרבנן בתקיעות 

כיון  כאן  אבל  דמעומד,  תקיעות  גם  פוטר  הוא  וממילא  הברכה,  ע"ז  חלה  ושפיר  דמיושב. 

שבטיבול הראשון הוא אוכל לשם כרפס ולא לשם מרור ומצות צריכות כוונה. א"כ אין בזה 

קיום מצוה כלל ולא חל על זה הברכה, ועיין בחזון איש או"ח ס' קכ"ד שהקשה כן, עיי"ש 

בכ"ד. 

ובטעם הדבר דמהני הברכה שמברך לפני טיבול ראשון למצות מרור שמקיים בטיבול שני 

לא  לכן  מרור  ואח"כ  מצוה  בעינן  דלכתחילה  דאפי'  כ"ו  ס"ק  תע"ה  ס'  ברורה  המשנה  כתב 

יכוון בטיבול למצות אכילת מרור ומ"מ מברך על טיבול ראשון ומהני הברכה לטיבול שני, 

ואין בזה ברכה לבטלה שמברך אותה כדי לאכול המרור שאחר המצה, ואמירת ההגדה לא 

חשיב הפסק. ובלבד שלא יפסיק בדיבורים אחרים. עכ"ד.
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משמע מהמ"ב שמפרש שאין הברכה חלה כלל על אכילה זו של טיבול ראשון אלא הברכה 

חלה על טיבול שני, אלא שאין אמירת ההגדה הפסק, ולשון התוס' אינו כן, דכתבו דהברכה 

שאין  ומפרש  ראשון,  בטיבול  מעט  ממנה  שאכל  כיון  שני  לטיבול  מועלת  ראשון  טיבול  על 

הברכה חלה כלל על אכילה זו של טיבול ראשון אלא הברכה חלה על טיבול שני אלא שאין 

אמרית ההגדה הפסק, ולשון התוס' אינו כן דכתבו דהברכה על טיבול ראשון מועלת לטיבול 

שלא  אפי'  זו  אכילה  על  חלה  שהברכה  ומפורש  ראשון,  דטיבול  מעט  ממנה  שאכל  כון  שני 

מקיים בזה מצוה אכילת מרור, ועיין בשער הציון שם דכתב מקור לדברים מתוס' בפסחים 

ק"כ ע"א ואח"כ כתב דתוס' בדף קט"ו ע"א כתבו עוד דמועלת הברכה מאחר שאוכל ממנו 

מעט, הרי שהרגיש דהסברא שכתב המ"ב אינו מה שכתבו התוס' אלא סמך על התוס' בדף 

ק"כ, והדברים צ"ב שתוס' בדף ק"כ ע"א לא כתבו אחרת ממה שכתבו בדף קט"ו אלא כתבו 

כדפרישית לעיל, וצ"ע.

דאחר  הסברא  בגלל  בוא  ר"ה  על  חולק  שר"ח  דמה  עוד.  לעיין  יש  המ"ב  סברת  ובעיקר 

שמילא כרסו הימנו חוזר ומברך ונתבאר בתוס' דאין חסרון בקיום המצוה של אכילת מרור 

ענין  שזה  לתוס'  דגם  נראה  ולכאורה  ממנו,  כרסו  מילא  שכבר  מצוה  על  לברך  שאין  אלא 

המצוה  על  לברך  שאין  הוא  בברכה  הענין  מ"מ  מרור,  אכילת  המצוה,  בקיום  ולא  בברכה 

ולא  הראשון  טיבול  לפני  לר"ח  מברך  ואם  הימנו.  כרסו  שמילא  לאחר  אותה  מקיים  שהוא 

חלה הברכה כלל על האכילה ראשונה, אלא רק על טיבול השני א"כ הברכה מיוחד לאכילה 

של מרור שהוא אחר שמילא כרסו הימנו. ומה הרווח שהוא מברך את הברכה לפני שמילא 

כרסו ממנו, הרי הוא מברך על מצוה שמתקיימת לאחר שמילא כרסו, ואה"נ דאין בזה חסרון 

בקיום המצוה אלא חסרון בברכה מ"מ אין הקפידא שלא לומר ברכה אחר שמילא כריסו אלא 

הקפידא שלא לברך על מצות אכילה שנאכל אחר שמילא כריסו ממנה.

ולכן נראה כונת התוס' בדף קט"ו וגם בדף ק"כ כמבואר בלשון התוס' שהברכה חלה על 

האכילה של טיבול ראשון, ושפיר הוי ברכה על אכילה שהוא לפני שמילא כרסו וכיון שחלה 

מצות  עיקר  מתקיים  שבו  שני  טיבול  של  האכילה  את  גם  פוטרת  היא  זו  אכילה  על  הברכה 

מצות  בזה  מקיים  אינו  הרי  ראשונה  אכילה  על  הברכה  חל  איך  שהקשה  ומה  מרור,  אכילת 

אכילה, שמצות צריכות כונה. מוכח מתוס' דאפי' דס"ל דמצות צריכות כונה ואינו יוצא בזה 

חובת מצוה, מ"מ יש על זה שם מעשה מצוה וחלה על זה הברכה.

צריכות  מצות  למ"ד  שצריך  הכוונה  מהו  הראשונים.  שנחלקו  מה  ע"פ  הוא  בזה  הביאור 

כונה.  

המשנה ברורה בסימן ס' כתב שהכונה שצריך למ"ד מצות צריכות כונה היא כונה לצאת ידי 
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חובת המצוה, אמנם רש"י בר"ה ר"ח דכתב דיש צד לומר שבמצות של אכילה כיון שיש בהם 

הנאה לא בעינן כונה ורש"י מדמה להא דמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה, וכן פסק 

הרמב"ם והשו"ע בס' תע"ה דאפי' דבעלמא מצות צריכות כונה באכילת מצה לא בעינן כונה, 

והטעם כמו שכתבו הר"ן בר"ה והמגן אברהם בס' תע"ה מפני שנהנה, ואם הכונה שצריך הוא 

כונה לצאת ידי חובת המצוה, א"כ מה מועיל ומה יועיל לענין זה שכן נהנה, אלא על כרחך 

כמו שכתב הקהילות יעקב בסי' ל"ה בראשונים, אלא ס"ל דמה שלא יוצא היינו משום דלגבי 

קיום המצוה הוי כמתעסק. וכמו דמתבאר הסברא שכן נהנה מיחס אליו את המעשה ומסלק 

את הפטור של מתעסק. כך זה בקיום מצוה שזה גורם שלא יחשב עושה המצוה בדרך מתעסק, 

אך זה יתכן רק אם הכונה הוא לשם מעשה המצוה. אבל אם הכונה לא יועיל לזה מה שנהנה 

בסוף סוף לא הי כונה לצאת ידי חובתו

אם הכונה למ"ד מצות צריכות כונה היא כונה לעשות הפעולה לשם מצות ה', ואם לא כיון 

הרי הוא כמתעסק דודאי דלמ"ד מצות צריכות כונה. אם לא כיון אין זה מעשה מצוה כלל, 

אבל אם הכונה כוונה לצאת ידי חובה י"ל דגם בלי כונה הוא עשה מעשה מצוה אלא כיון 

ולא  נשר  כעין  והוי  מחיובו,  נפטר  ולא  חובתו  לשם  עולה  המצוה  אין  בזה  לצאת  כיון  שלא 

עלה לשם חובה, אבל מעשה מצוה יש בזה, וא"כ שפיר חלה עליו הברכה: והברכה לא בטלה 

י"ח.  יוצא  שבה  המצוה  עיקר  שהיא  השניה  האכילה  את  גם  לפטור  זו  ברכה  מהני  וממילא 

ושפיר דימי התוס' ענין זה של טיבול ראשון דמיושב דגם כאן יש באכילה הראשונה מעשה 

מצוה אפי' שלא יוצא י"ח בזה.

מעשה  לשם  לעשות  כונה  אלא  י"ח  לצאת  כונה  אינה  שהכונה  לצד  דאפי'  להוסיף  ויש 

מצוה.  מעשה  שם  זה  על  שיש  לומר  מקום  יש  מ"מ  כמתעסק  הוי  המצוה  זה  ובלי  המצוה 

דידועה שיטת הגרע"א בסי' ח' דגם במתעסק הוא מעשה עבירה אלא שאין על זה חיוב קרבן. 

חובתו.  ידי  בזה  יוצא  שאינו  אלא  מצוה  מעשה  היא  במצוה  דמתעסק  לומר  דיש  ה"ה  וא"כ 

ודו"ק.

שרק  נמצא  י"ח,  בה  יוצא  שאינו  אלא  מצוה  מעשה  זה  כונה  בלי  שגם  זה  חידוש  ולפי 

במצוות חיוביות יש דין של  מצות צריכות כונה. אבל במצוות קיומיות, כגון נשים במצות 

עשה שהזמן גרמא, שגם בלי כונה זהו מעשה מצוה. ולצאת ידי חובה אין ענין במצות אלו 

כיון שנשים לא חייבות במצות עשה אלו אלא רשות, וכענין זה כתב הפרמ"ג במשבצות זהב 

סימן ד' ס"ק ט"ו שכל מצוה שאי אפשר להיפטר ממנה צריכה כונת העושה אותה. משא"כ 

מצות שחיטה וטבילה. וכדומה לא לשחוט ולא לאכול דהני אין צריך כונה, עכ"ד. אמנם אין 

ראיה מדברי הפרמ"ג שיש לומר דכונתו דשאני שחיטה וטבילה שאינם אלא הכשר שרק אם 

רוצה לאכול יש מצוה לשחוט. וכמו שכתב המגן אברהם בס' ח' ס"ק ב' דבמצות כאלו אין 



ברכת אריהפד

דין עמידה בברכת המצוות, כיון שאין זה מצוה גמורה אלא רק הכשר, ואין ראיה מזה למצוה 

וטבילה  ששחיטה  ומה  למצוה,  כונה  יצטרכו  שלא  קיומית  מצוה  רק  חיוב  שאין  אלא  ממש 

רמ"ט  אות  בכתובות  שיעורים  הקובץ  שכתב  מה  פי  על  עוד  לבאר  יש  כונה.  צריכים  אינם 

שבמצות שעיקרם הוא התוצאה ולא הפעולה כגון צדקה או פרו ורבו לכו"ע מצות אין צריכות 

כונה. וכן י"ל בשחיטה וטבילה.

ונפ"מ מכל זה למה שדנים האחרונים (עי' מנ"ח) מי שאכל בסוכה בלי כונה דלמ"ד מצות 

אכל  סוף  דסוף  נימא  או  לסוכה  חוץ  אכל  כאילו  נחשב  אם  המצוה  מקיים  לא  כונה  צריכות 

בסוכה אלא שלא קיים מצוה.

וכן דנים האחרונים במי שלבש טלית מצויצת ולא נתכוין למצוה מי אמרינן דעבר אעשה 

מרן  שכתב  מה  בזה  וידוע  ציצית.  בלי  כנפות  ד'  כלובש  נחשב  האם  והיינו   לא,  או  דציצית 

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בספרו מנחת שלמה סי' א' לפי מה שמוכח בתוס' דגם 

בלי כונה זה מעשה מצוה רק שאינו יוצא בזה ידי חובתו פשוט וברור שאין זה כאוכל חוץ 

לסוכה שהרי הוא אכל וקיים מצוה רק שלא נפטר בזה מחובתו ודו"ק.

ועיין באגלי טל בהקדמה לספרו שעמד בזה בדברי התוס' וכתב וז"ל דלא מתכון למצוה 

למ"ד מצות צריכות כונה לאו מצוה היא כלל כדמוכח בעירובין דף צ"ה ע"ב דלמ"ד מצות 

צריכות כונה בלי כונה למצוה אינו עובר בבל תוסיף כלל, ואי נימא דלמ"ד מצות צריכות כונה 

אם לא כוון הוי מעשה מצוה רק לא יצא י"ח א"כ אמאי לא עבר על בל תוסיף ממילא הוי 

מוסיף ועבירה היא, אמנם תוס' בפסחים דף קט"ו דאפי' למ"ד מצות צריכות כונה מצוה הואי 

אלא שלא יצאו בו ידי חובתו, אך דעת יחיד היא זו, עכ"ל.

הרי שכתב שכן הוא דעת התוס' אלא שכתב שהגמ' בעירובין הנ"ל דלא כדבריהם, שאם זה 

מעשה מצוה למה מבואר שם ובר"ה כ"ח ע"ב שאם מצות צריכות כונה כשמוסיף שלא בכונה 

לא עובר בבל תוסיף, וקשה לומר שבל תוסיף היא רק כשעושה את המצוה באופן שהיה יוצא 

בה ודי חובתו.

אלא יש לומר שאם אינו מכוין כלל למעשה מצוה כההיא בעירובין שהכניסו התפילין כדי 

שלא יהיו מונחים בבזיון מודים התוס' שאין זה מעשה מצוה כלל, וממילא אין בזה בל תוסיף, 

אבל בפסחים אין לו ענין שלא יהיה בזה מצות אכילת מרור, אלא שאינו רוצה לצאת בה ידי 

חובתו. כדי שלא יצא בזה חובת מצות אכילת מרור לפני אכילת מצה, בזה ס"ל לתוס' שהכונה 

לצאת ידי חובה נצרכת ורק כדי שיצא בזה, אבל גם בלי זה זה מעשה מצוה, ושפיר חל על זה 

הברכה ובאופן כזה לא יועיל חסרון כונה שלא יהיה ע"ז בל תוסיף ודו"ק.                                               



פה ברכת אריה

הרה"ג ר' אברהם שוקרון שליט"א

בעניין תיקוני מבוי
(שיעור שנמסר בכולל)

בעירובין ה' ב' איתא להכשיר לחי רחב מד"א במבוי הרחב ז', דעל אף דמדין לחי הוה לחי 

במבוי  מרובה  עומד  דילפינן  איתה  ובגמ'  שרי,  מרובה  עומד  מדין  אך  בהיכר,  דחסר  פסול, 

מחצר בק"ו.

וכבר עמד באחרונים בתרתי א. אמאי בעינן למילף לעומ"ר מק"ו והרי עומד מרובה הוה 

מחיצה מעליתא בכל התורה, דהוה ליה גדור רובה, ב. ואי נימא דיש חסרון בעומ"ר וכדלקמן, 

א"כ מנלן בחצר דמהני.

ובביאור הדבר איתא בחזו"א ס' א' – א' דהבעיה בעומ"ר, דס"ד דדוקא לחי וקורה דאין 

בהם תורת מחיצה למקומם למאי דקיימא לן דאין מחיצה לפחות מד' טפחים, א"כ בהכרח כל 

תוקפם של לחי וקורה הוא למשווי להך פירצה שם פתח, ושם פתח זה הוא מחיצתם.

את  לסתום  בכוחם  וקורה  לחי  דדוקא  קצת  אחר  בנוסח  איתא  י"ז  בכורות  הגרי"ז  ובכתבי 

שאר הפתח עי"ש.

ולכא' בעיקר הדברים הוה כחזו"א דבמחיצה אשכחן דחוצצת וגודרת כנגדה ולכן כשאין 

בה ד' טפחים אין היא חוצצת "מקום" כלל ואין בה תורת מחיצה משא"כ בלחי וקורה כוחם 

הוא לגדור את שאר הפתח ולא כנגדם ולכן אין בהם החסרון דפחות מד"ט, ולזה בעינן ק"ו 

מחצר, דבתיקוני חצר בעינן נמי למעבד "פתח" לכל פתח החצר ולמעבד סתימה בכל רוח, 

ובחצר מסתברא דיהני לסתימה זו גם עומ"ר, שהרי בחצר אישתני דינא ממבוי דבעינן בה פס 

ד"ט, והיינו מחמת החומרה שבחצר וכדמבואר בשו"ת הרשב"א דבעינן בחצר מחיצה טפי 

ממבוי מחמת תשמישי הצנע דאית בחצר, 

ומדחזינן דגדרו חז"ל את המחיצה הרביעית דחצר בצורה של ד"ט חזינן דההוספה הנצרכת 

ואחרי  כנגדה,  החוצצת  מחיצה  כאן  שיהיה  דבעינן  מחיצה,  חיסור  משום  הוא  חצר  בתיקוני 

שפס זה חוצץ כנגדו מועיל הוא גם בתור תיקון לשאר החצר [ודלא כהבנת הבית מאיר שס"ג 

יא' דכתב דאין בחצר תיקוני חצר אלא דכל מה דמהני הפס ד"ט דלא להוה פרוץ במילואו, 

דלדברו לא מובן הלימוד מבוי מחצר, דבתיקוני מבוי ותיקוני חצר לדבריו, הוה ב' פרשיות 

נפרדות, דבחצר הוא דלא להוה במילואו, ובמבוי הוה "תיקוני מבוי" וק"ל]



ברכת אריהפו

כל  סתימת  דבעינן  מחמת  מבוי,  לתקוני  עומ"ר  לפסול  אמינא  הוה  הק"ו  דבלא  והיינו 

כלל  ביה דאינו חוצץ  דאית  המחיצה  גריעות  מחמת  לחי,  דדוקא  פתח, והו"א  הצד ולמעבד 

כנגדו, לכן בכוחו לגדור ולסתום את כל הפתח דזהו כל מהותו, משא"כ היכא דאיכה מחיצה 

לכשנגדו, א"כ לא התחדש בו מחיצה וסתימה לשאר הפתח, ולזה קאתי ק"ו, דחזינן דעל אף 

במבוי  ק"ו  בכוליה  וסתימה  פתח  למעבד  גם  מהני  זאת  ובכל  מחיצה  תורת  בחצר  כאן  דיש 

דהקלו בו חז"ל בדין מחיצה שבו דהרי מהני גם לו"ק ודאי דיהני בו מחיצה גמורה דעומ"ר.

אך לכאו' יש לעיין בזה הק"ו, דאמנם מחד אשכחן קולא במבוי וכנ"ל דסגי במחיצה קלושה

[וכדברי הרשב"א הנ"ל דמבוי הוה כרה"ר דכל מחיצה פועלת בו] אך מאידך מדיני היכר 

מחיצה  לדין  דהרי בעינן במבוי בנוסף  מחצר  מבוי  לן  חמיר  בזה  מבוי,  בתיקוני  חז"ל  דבעו 

גם היכר, משא"כ בחצר דלא בעי היכר כלל, וכדמבואר בתוס' בסוגי' דפס ד"א בחצר עי"ש.

וא"כ כל הק"ו פירכא הוא ,דאדרבה הרי כל החסרון בלחי הרחב ד"א [דבאות להכשיר מדין 

עומ"ר]

הוה חסרון בהיכר דהרי אדרבה מדין מחיצה שבלחי, הוה מחיצה טפי ואחרי שכל החסרון 

הוא בהיכר א"כ מה הראיה מחצר, דמהא דמהני בחצר מהני נמי במבוי, ויקשה דאמנם בחצר 

תיתי  מהיכי  היכר  בו  דבעינן  מבוי  משא"כ  היכר,  בה  בעינן  דלא  מהטעם  היינו  עומ"ר  מהני 

דיועיל עומ"ר.

דניעבד  דהקשה  רש"י   לקושית  בסוגי'  התוס'  קישית  היא  זו  דקושיה  לומר  אפשר  והיה 

ק"ו מפס ד"א גופיה דמהני בחצר כ"ש דיהני עומ"ר, וכתבו דא"א למילף מחצר דכל תיקונו 

הוא מצד מחיצה וא"כ כ"ש דמהני היכא דסותם טפי עי"ש ואח"כ הקשו דא"כ איך ילפינן 

דהוה  עומ"ר  דשאני  תירצו  זה  ועל  במבוי,  ולא  מהני  בחצר  דרק  נאמר  בזה  דגם  לעומ"ר, 

מחיצה גמורה המועלת בכל ד' רוחות עי"ש, אך דבריהם צריכים ביאור.

והנראה בביאור העניין דבאמת מבוי חמור בהלכות היכר מחיצותיו, אך חסרון ההיכר יכול 

לגרוע רק במחיצות לו"ק ולא במחיצה עומ"ר, והוא, דיש לחקור בביאור הך כללא, דחזינן 

דבנוסף לדין מחיצה שהצריכו חז"ל במבוי הצריכו נמי היכר, דאפשר לומר דחז"ל הצריכו 

תוספת היכר על דין המחיצה כדבר נוסף, או לומר דמחמת הדין היכר שהצריכו בפתח המבוי, 

היכן שיחסר ההיכר לא מהני בו מחיצה כלל, ואי נימה כלישנא בתרא, אפשר לומר כל שאמרו 

חז"ל הוא רק בלחי – וקורה שהם מחיצות גרועות בזה צריך בדווקא היכר כי ללא היכר אין 

מציאות של מחיצה ודין מחיצה ללא היכר אין. משא"כ עומד מרובה דהוה מחיצה מעליתא 

[ככל דין רוב שבתורה] בזה א"א לפסלה מתורת מחיצה משום חיסרון היכר.

וא"כ נמצאנו למדים בביאור הלימוד מבוי מחצר, דאחרי דחזינן דעומ"ר יש בו תורת תיקון 



פז ברכת אריה

פתח דהינו שמועיל על כל הפתח גם על מה שלא כנגד המחיצה, א"כ ה"ה וק"ו דיהני כזו 

קשיא  לא  זה  אך  היכר,  חסר  אכתי  ואמנם  שבו,  המחיצה  בהלכות  קל  שהוא   במבוי  מחיצה 

מידי, כי היכר שייך רק בלחי וקורה שהם  מחיצות גרועות אמרו חכמים שצריך היכר.

ונראה להביא ראיה ליסוד זה דחסרון היכר פוסל את הלחי מלהיות מחיצה, דהנה לעיל (ד:) 

נחלקו אמוראים בקורה למעלה מכ' אמה אי בעינן להגביה טפח או ד"ט, והאוקימתות בגמ' 

בביארו פלוגתתם היא, האם קורה משום היכר וסגי בטפח או קורה משום מחיצה ובעינן ד"ט. 

ופרש"י דאין מחיצה לפחות מד"ט עי"ש. וכבר הקשו גם למ"ד קורה משום מחיצה אין חסרון 

בהלכות מחיצה מה דהיא למעלה מכ' אמה דאדרבה פי תקרה יורד וסותם גם למעלה מכ', 

וכמו בצורת הפתח דמהני למעלה מכ', וכמו בצורת הפתח דמהני למעלה מכ' אמה דאדרבה 

פי תקרה יורד וסותם גם למעלה מכ' אמה, ואמנם בריטב"א לקמן פט. מבואר דלא אמרינן פי 

תקרה למעלה מכ', אך בפשטות היא שיטת יחידאה בזה.

ולפי הדברים לעיל אתי שפיר, אמנם החסרון למעלה מכ' הוא בהיכר, אך דין היכר פוסל 

את הקורה מלהיות מחיצה ובעינן שפיר להגביה ברוחב ד"ט, למהוה מחיצה לפחות לד"ט. 

וא"כ דוקא לו"ק שתיקנו חז"ל למבוי להיות מחיצה בצרוף היכר, אבל מחיצות גמורות אינם 

נפסלות מחמת ההעדר היכר כנ"ל.

העולה מהדברים למעשה מבוי ניתר בעומ"ר בראשו גם בלא היכר, אבל לחי הרחב יותר 

מד' במקרה שאין עומד מרובה פסול משום שאינו ניכר בתור "לחי".

ואפשר להוסיף טפי דהרי כל מה דבעינן תיקון ברוח רביעית הוא רק במבוי הפרוץ לרה"ר 

או לכרמלית, וא"כ עומ"ר לא הוה פרוץ משום דין רוב. ולכן ילפינן ק"ו מחצר שיש בה גדר 

תיקוני חצר דחצר צריכה תיקון אם נפרצה לרשות הרבים [חמור ממבוי] ובכל זאת בעומ"ר 

לא הצריכו תיקון.



ברכת אריהפח

הרב אליהו מלכא שליט"א

בדין מיעוט מבוי הגבוה למעלה מעשרים אמה 

לרגל השמחה הגדולה, שמחת בר המצוה ליקירנו אריה נ"י, בן גיסי היקר 
רבי אברהם שוקרון שליט"א וב"ב היקרים שיחיו לאוי"ט

גמ' ד: היה גבוה מעשרים אמה, ובא למעטו, כמה ממעט וכו', אלא רוחבו בכמה ? רב יוסף 

אמר טפח, אביי אמר ארבעה, וכו', ואיבעית אימא דכולי עלמא אמרינן היכר של מטה כהיכר 

של מעלהוהכא בגזירא שמא יפחות קמיפלגי.

ובפשטות את ההיכר של מטה, כול לעשות ע"י קורה, או בנין, ו עפר, העיקר שימעט את 

חללו של המבוי, יעמדנו על פחות מעשרים.

הרי"ף כתב היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו, מעטו בקורה רחבה טפח ודיו – ומדכתב 

במאי  בקורה,  אלא  וכדו',  עפר  ע"י  ימעט  לא  למעט,  דבא  שמע  ממעטו "בקורה",  בפירוש 

דדמי ליה באבן וכדו', שאין דרכן להיפחת

ובפירוש רבינו יהונתן כתב שאין ה"נ, גם הרי"ף מודה שאפשר למעט ע"י עפר ואף שדרכו 

ליפחת ע"י דריסת רגלים, א חוששין שמא יפחת, לא יהיב דעתיה לתיקונה, ולכן כתב הרי"ף 

בקורה, החמיר שאין דרכה ליפחת ע"י דריסת רגלים,

קורה  שנותן  מעלה,  של  הקורה  דקאי  מדבריו  שהבין   – הרי"ף  על  לתמוה  כתב  והרא"ש 

אחרת בתוך עשרים, בזה ממעט את גובה הקורה שלמעלה מעשרים, ותמה עליו דלישנא דגמ' 

לא משמע הכי, עיי"ש באורך דבריו,

והרב המגיד כתב ליישב דעתו ש ל הרי"ף, וכן של הרמב"ם, שמדובר על קורה ששם למטה 

בקרקעית המבוי, וזה כוונת ההלכות, שהיכר של מטה כהיכר של מעלה, ובשניהם דים טפח,

וכתב עוד להביא סעד לדבריו, מספר העיתים שהוא מחזר אחר דברי ההלכות בכל מקום, 

למטה  המבוי  שפת  ל  שמניח,  הקורה  באותה  או  איצטבא,  באותה  שיהא  צריך  וז"ל  וכתב 

בקרקע טפח, רי להדיא שדיבר על על מיעוט הקורה בקרקע המבוי, רק מה שיש לדון במה 

שכתבו מניח קורה וכו' 

האם עצה טובה קמ"ל, כדאי למעט בדבר שלא נפחת במהרה ע"י דריסת רגלים.

לחוש  יש  בעפר  בנין,  או  קורה  ע"י  דווקא  מעט  לכתחילה,  שהחמירו  היא  חומרא  האם 

לדריסת רגלים, ושמא יפחת ולא ירגישו בדבר.



פט ברכת אריה

האם בעפר מודה רב יוסף לאביי, שצריך ד' טפחים, שבטפח ודאי יתמעט ע"י דריסת רגלים, 

ובד' טפחים אין לחוש לכך, וכל המחלוקת של אביי ורב יוסף, בקורה שמניח למטה, שאף 

בזה אביי חושש, שאם יהיה רוחבה טפח יתמעט ע"י דריסת רגלים (כך פירש הקרבן נתנאל 

בדעת הרי"ף

ובאבן האזל כתב לדייק בשם בנו. שהדין הזה של קורה, קח הרי"ף, דברי הגמ' כהיכר של 

מטה, כהיכר של מעלה, מו שלמעלה מדובר במיעוט ע"י קורה, אף למטה ע"י קורה,

ולענ"ד אין דבריו מוכרחים מלבד שפשטות דברי הגמ' קאי השיעור רוחב טפח, ולא על 

סוג המיעוט, כי אטו נדייק שאם למעלה יש קורה, מטה לא יוכל לעשות מאבן, ואין לפרש 

בקורה ובדדמי ליה.כי למעלה במציאות אי אפשר לעשות ע"י עפר, בל היכא דאפשר שפיר 

דמי ודו"ק,

עד כה נדברנו, ם בא למעט גובה עשרים כיצד? כעת נבאר אם המבוי פחות מעשרה כיצד 

הכשרו? נחלקו בגמ' רבא ורב יוסף – רב יוסף אמר בד' טפחים, אביי אמר בארבע אמות,

מספיק  המבוי  גובה  למעט  שכמו  מדלעיל,  מחלוקתם  שונה  מה  ביאור  צריכים  והדברים 

לכו"ע בד' טפחים, ה"ה כאן יספיק חקק ד' טפחים, ולמה אביי הצריך ד' אמות, ופרש"י התם 

איתיה לדופן ולמעוטי קאתי ףבהיכר בעלמא סגי, כא דהשתא הוא דמשוי ליה דופן בין לרב 

יוסף  לרב  הלכך  שלם,  מבוי  אורך  הכשר  לשיעור  דופן  האי  דליתחזי  עינן  לאביי,  בין  יוסף, 

שיעור משך מבוי בד' טפחים, אביי ס"ל שיעור משך מבוי בד' אמות עכ"ל.

ועדיין צריך ביאור היכי איירי, במבוי שהוא פחות מעשרה טפחים, האם גוף המבוי פחות 

מעשרה טפחים, לומר שאין בדופני המבוי עשרה טפחים, ו שיש בדופני המבוי עשרה טפחים 

רק הקורה מונחת פחות מעשרה טפחים, ו דאייר במבוי עם תקרה, התקרה פחותה מעשרה 

טפחים,

שיטת הריטב"א וכך כתב בשם רש"י – וז"ל אבל הכא שאין לזו גובה מבוי ולא גובה דפנות 

וכו' משמע שאיירי שהדפנות פחותות מעשרה,

וכן הוא בהדיא במאירי, שכתב היה מבוי פחות מעשרה טפחים גובה, ונמצא שאין הקורה 

מונחת על הדופן שאין מחיצה פחות מעשרה,

רק מה שצריך לבאר לשיטה זו, האם צורת הפתח מועילה לפחות מעשרה- איברא דהרמב"ם 

כתב להדיא בפרק י"ז הי"ד, שגובהו של מבוי אין פחות מעשרה טפחים, ולא יתר על עשרים 

אמה וכו', בד"א אמורים שלא היה לו צורת הפתח, בל אם היה לו צורת הפתח, פילו היה גבוה 

מאה אמה או פחות מעשרה או רחב מאה אמה הרי זה מותר, רי מבואר להדיא שצורת הפתח 

מועילה למבוי שהוא פחות מעשרה.



ברכת אריהצ

פתח,  חשיב  לא  מעשרה  פחות  שפתח  עליו  והקשה  הרשב"א  הרמב"ם,  על  תפשו  וכבר 

כל  הרי  זו  שיטה  על  יקשה  עוד  הכיפה,  עד  עשרה  ברגליה  שאין  כיפה,  עם  דשער  מהסוגיא 

לא  הפתח,  צורת  לה  יועיל  איך  א"כ  דופן,  חשובה  אינה  טפחים  מעשרה  פחות  שהיא  דופן 

נידון  מחיצות,  אינם  עשר  בגובהן  אין  מחיצות,  ארבע  מוקף  מקום  עדיין  לגמרי  כסתום  יהי 

ככרמלית, לא כרה"י ובמה עדיף צורת הפתח על מחיצה,

עשרה,  שיהיו  צריך  הלחיין  שגובה  משבת,  הי"ט  ט"ז  בפרק  כתב  דהרמב"ם עצמו  איברא 

כדי שיחשב צורת הפתח, ונמצאו דבריו סותרים זה את זה, לפי ביארו של המאירי אין סתירה 

בדברי הרמב"ם, לא תקשי עליו ממשמעות דכיפה, דשם איירי שדופני המבוי פחותות מעשרה, 

בל צורת הפתח מיירי שיש בגובהה עשרה, ועדיין לא נמלטנו מהשאלה השניה, איך תוכשר 

מחיצה שאין בדופנה עשרה שאין לה שם מחיצה כלל, ולזה דייק הגר"א מלשונו הזהב של 

הרמב"ם שכתב " כמה יהא פתח המבוי ויהיה די להכשירו בלחי או בקורה" מזה שכתב פתח 

המבוי משמע שכל המחיצות יש בגובהן עשרה טפחים, רק במקום המבוי יש פחות מעשרה, 

ולזה מועיל צורת הפתח שהיא בגובה עשרה טפחים להכשירו למבוי, ובביאורו זה מיושבים 

כל התמיהות שתמהו על הרמב"ם,

בהם  יש  מבחוץ  שהמחיצות  שאיירי  אחר,  באופן  הרמב"ם  את  לבאר  כתב  העוזר  ובאבן 

תפשן  וכבר  הפתח,  צורת  ק  קורה,  או  לחי  מועיל  לא  לזה  עשרה,  בהם  אין  ומבפנים  עשרה, 

עליו מהסוגיא דגידוד חמישה ומחיצה חמשה מצטרפים וה"ה לכאן, ויספיק לזה המבוי לחי 

או קורה,

(יעוין בחזו"א שביאר דאיירי במבוי עם תקרה, והתקרה פחות מעשרה טפחים, אף שאין 

בחללו עשרה, בכ"א חשיבי המחיצות כדפנות, ואיל ועם עובי קירויו של הגג יש בהם עשרה 

טפחים יעויי"ש באורך)

ויש מהראשונים שכתבו שאיירי במבוי עשרה טפחים, גם דפנותיו עשרה אלא שהקורה או 

תקרת המבוי פחות מעשרה טפחים, בזה באנו למחלוקת, רב יוסף ואביי, כמה צריך לחקוק, 

ואה"נ שצורת הפתח לא יועיל להכשיר במבוי שהוא פחות מעשרה טפחים,

ועדיין צריכים אנו לבאר, באותה מחלוקת של רב יוסף ואביי, שכחן דפליגי במשך מבוי, 

האם הוא בד' טפחים או בד' אמות, עד כמה צריך לחקוק ברוחב המבוי לא אשכחן

ודעת ההלכות והרמב"ם שהוא ארבע אמות על ארבע אמות, והרא"ש כתב שחוקק ד' אמות 

לרוחב כל המבוי, רי שלא תלה הדבר בשיעור ד' טפחים או ד' אמות אלא לכל רוחב המבוי, 

ואפשר דמדסתמא הגמ' משמע שאין הדבר נתון לשיעור, פחים או אמות, אלא כשיעור כל 

רוחב המבוי .



צא ברכת אריה

הוא  המבוי  רוחב  שיעור  דהרי  טפחים,  ד'  על  אמות  ד'  ברי"ף  להגיה  רצה  נתנאל  ובקרבן 

בד' טפחים, ואם איירי בד' אמות על ד' אמות א"כ הוי אורכו כרוחבו, ואנן קיי"ל שכל המבוי 

דווקא,  לאו  אמות  דד'  אפשר  תיקשי,  לא  הא  משום  רוחבו, (ואי  על  יתר  אורכו  שיהא  צריך 

אלא פורתא יתר על רוחבו, ועוד שאפשר להחשיב גם חלק המבוי שחוץ לחקק לשיעור אורך 

המבוי, ולא מבעיא לשיטות שמחיצות המבוי עשרה טפחים, ודאי אפשר לצרף משך המבוי, 

טפחים  מעשרה  פחותות  שהמחיצות  נימא  אי  אפי'  אלא  המבוי,  אורך  לשיעור  לחקק  מחוץ 

אחרי המשך המבוי, נידונין כחורי המבוי ויכולים להחשב באורכו, לא שיש לדון שאין משך 

מבוי) כחורי  לחוריו  נדון  יאך  למבוי,  נחשב  לא  אם  וא"כ  כרוחבו  שאורכו  כיון  בחקק  מבוי 

ומכח שאלות אלו הגיהה הקרבן נתנאל ברי"ף ד' אמות על ד' טפחים וכתב כן בשם הב"ח 

(שבאלפסי ישן לא גרסינן על ארבע אמות)

אבל מה נעשה שברמב"ם כתב מפורש ד' אמות על ד' אמות, וידוע שהרמב"ם הולך בשיטתו 

של הרי"ף, כמו שכתב בהקדמה לפירוש המשנה, וז"ל וההלכות אשר עשה הרב הגדול רבנו 

יצחק זכרונו לברכה וכו', ביאר שם כל הטעויות אשר נמצאו לאשר היו לפניו, ואין תפישה 

עליו בהם אלא בהלכות מועטות לא יגיעו "עד עשר בשום פנים" 

המגיד  הרב  בדברי  עיין  אמות,  ד'  על  אמות  ד'  שכתב  העיתים  בספר  להדיא  מצאתי  ועוד 

דברי  אחר  מחזר  שהוא  העיתים  בספר  מצאתי  לדברי  וסעד  וז"ל  שכתב  לעיל,  שהבאתי 

ההלכות, וא"כ הוא גם סעד לדברי הרמב"ם ולא כגירסת הב"ח והקרבן נתנאל.

לסיכום נמצא שיש ג' שיטות בשיעור רוחב החקק

ד' אמות על ד' טפחים

ד' אמות על ד' אמות

ד' אמות על רוחב כל המבוי

וד' יאיר עיננו בתורתו אכי"ר



ברכת אריהצב

הרב דוד דקלבוים

בענין איסור אכילה בערב שבת 
וערב פסח והמסתעף

-א-

כתב הרמב"ם (פרק ל' מהלכות שבת הלכה ד') "אסור לקבוע סעודה ומשתה בערב שבת מפני 
כבוד השבת, ומותר לאכול ולשתות עד שתחשך, ואע"פ כן מכבוד השבת שימנע אדם מן 

המנחה ולמעלה מלקבוע סעודה כדי שיכנס לשבת כשהוא מתאוה לאכול". 

מקור הדין הוא בגמ' פסחים דף צ"ט ע"ב, דפליגי רבי יהודה ורבי יוסי אם מותר לאכול 

בערב שבת מן המנחה ולמעלה. אליבא דרבי יהודה - "לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים 

טובים מן המנחה ולמעלה, כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד 

שתחשך". וכאן פסק הרמב"ם כרבי יוסי ש'מותר לאכול ולשתות עד שתחשך'. 

דהלכה  כיון  ולמעלה,  המנחה  מן  סעודה  מלקבוע  שימנע  הרמב"ם  דכתב  בהא  לעיין  ויש 

כרבי יוסי שמותר לאכול כל היום, מדוע - "אעפ"כ צריך שימנע מלקבוע סעודה". וכן צ"ב 

במש"כ בריש דבריו - "אסור לקבוע סעודה ומשתה", והלא בדברי רבי יוסי משמע שמותר 

לאכול בכל גווני.

ויעויין במגיד משנה שביאר בדעת הרמב"ם דאזיל כר' יוסי - 'שמותר לאכול ולשתות עד 

יום,  בכל  בה  רגיל  שאינו  בסעודה  הוא  ומשתה"  סעודה  לקבוע  ש"אסור  ומש"כ  שתחשך', 

אף  סעודה"  מלקבוע  להמנע  ולמעלה - "מצוה  המנחה  מן  וכן  לכו"ע.  אסורה  כזו  שסעודה 

בסעודה שרגיל בה, שלא התיר רבי יוסי לאכול בערב שבת אלא באכילה בעלמא, אבל לקבוע 

סעודה אסור. 

נתבאר ברמב"ם ג' ענינים, אכילה בעלמא שמותרת כל היום, סעודה שאינו רגיל בה שאסורה 

כרבי  שהלכה  ואע"פ  ולמעלה.  המנחה  מן  אסורה  בה  שרגיל  דאף  סעודה  וקביעת  היום,  כל 

יוסי שאוכל ושותה עד שתחשך - "אעפ"כ מכבוד שבת שימנע מלקבוע סעודה מן המנחה 

ולמעלה", דבזה מודה רבי יוסי לרבי יהודה שאסור.

ואשר יראה בביאור דברי המגיד משנה, הנה מבואר בגמ' דלא נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה 

אלא בערב שבת, אבל בערב הפסח משום חיובא דמצה מודה רבי יוסי לרבי יהודה שאסור 



צג ברכת אריה

לאכול. ובטעם הדבר כתב רש"י - "כדי שיאכל מצה של מצווה לתאבון - משום הדור מצוה".

והקשה הר"ן מאי שנא חיובא דמצה מחיוב 'עונג שבת'. מדוע בערב פסח מודה רבי יוסי 

שאסור לאכול סמוך למנחה - כדי שיאכל מצה לתאבון, ואילו בערב שבת ס"ל דליכא איסור 

אכילה כלל, ואין צריך שיאכל סעודת שבת לתאבון. הלא מצות עונג שבת אף היא מדאוריתא 

כחיוב המצה, ומ"ש.

ותירץ הר"ן שיש לחלק בין חיוב אכילה בשבת לחיוב אכילת מצה, דין המצה הוא על גוף 

מעשה האכילה, ואילו בשבת החיוב דאוריתא אינו על המעשה אכילה בפועל - 'דלא פקדיה 

רחמנא אאכילה בהדיא - אלא לקדש השבת ולענגו', ומדאורייתא יכול לענג את השבת בכל 

מה שירצה ולאו דוקא בסעודה.

והיינו, דכיון שאיסור האכילה הוא כדי שיאכל לתאבון ועל ידי כך יהדר במצות האכילה 

(כמש"כ רש"י, הובא לעיל), אין זה שייך אלא היכא שמעשה המצוה הוא האכילה גופיה. אולם 

בשבת אין האכילה מצוה מצד עצמה, אלא ה"ת לעונג שבת.

ומעתה יש לדון בהא דכתב הרמב"ם דיש להחמיר שלא לקבוע סעודה בערב שבת - מהו 

יסוד האיסור, בפשוטו הוא משום שיאכל סעודת שבת לתאבון, וכמפורש לענין איסור אכילה 

בערב פסח. אולם נראה שיש עניין נוסף באיסור אכילה בערב שבת, והוא 'כבוד שבת', שאין 

זה מכבוד השבת להתעסק בסעודה ומשתה, בעוד השבת ממשמשת ובאה.

[ולחידוד הענין נימא נ"מ בין הני תרי צדדים. בגוונא שקיים את דין איסור אכילה בערב 

שבת ובערב פסח, ולבסוף נאנס ולא אכל את סעודת שבת ואת המצה בפסח, דלענין המצה 

לא עשה כלום במה שלא אכל בערב פסח, שכן האיסור האכילה בערב פסח אינה אלא כה"ת 

ממילא  המצה  אכל  לא  דהא  קיים  לא  המצוה  דעיקר  וכיון  בהידור,  תהיה  מצה  שהאכילת 

דההידור נמי לא קיים. אולם לענין סעודת שבת אם לבסוף נאנס ולא אכל הסעודה, מ"מ כיבד 

את השבת במה שהכין עצמו לאכילה בלילה, דההכנה לשבת היא עצמה מכבוד השבת].

ו'עונג  שבת'  'כבוד  בשבת,  נאמרו  דינים  שני  הרמב"ם:  כתב  שבת  מהלכות  ל'  בפרק  הנה 

שבת'. בהלכה ב' כתב - "איזהו כבוד - זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו 

מיחל  ראש  בכובד  ויושב  בציצית  ומתעטף  השבת,  כבוד  מפני  שבת  בערב  בחמין  ורגליו 

להקבלת פני השבת", וכך הולך ומונה הרמב"ם כל עניני כבוד השבת עד הלכה ז'. ובהלכה 

ז' כותב הרמב"ם את דיני 'עונג שבת' - "איזה הוא עונג - זה שאמרו חכמים שצריך לתקן 

תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת".

והנה דין איסור אכילה בערב שבת מנה הרמב"ם עם שאר עניני כבוד, ולא בהני עניני עונג 

המובאים שם, ועל כך כתב - "מכבוד השבת שימנע אדם מן המנחה ולמעלה מלקבוע סעודה 



ברכת אריהצד

האכילה  שאיסור  הרמב"ם  בדברי  מבואר  נראה  לאכול".  מתאוה  כשהוא  לשבת  שיכנס  כדי 

בערב שבת הוא מכבוד השבת, ולא כה"ת לאכול בתאבון.

דהגע עצמך, אי נימא כפשוטו שאיסור האכילה בערב שבת הוה היכי תימצי להדר באכילת 

הלילה ולאכלה בתאבון, דין זה היה צריך להימנות בכלל דיני 'עונג שבת', דמאי שנא מענין 

תיקון המאכלים לשבת שאף הם עניינם כדי שיתענג עליהם בשבת, ואף שנעשים בערב שבת, 

מ"מ נכללו בענייני עונג שבת כיון שתכליתם ועניינם כדי לענג את השבת. וא"כ ה"ה באיסור 

עונג  לענייני  נמי  שייך  הוא  הרי  לתיאבון,  בשבת  שיאכל  כדי  עצמו  להכין  עניינו  אם  אכילה 

שבת, ולמה כתבו הר"מ בדיני כבוד השבת. 

ומהא שמנה הרמב"ם איסור זה בין הני דיני 'כבוד שבת' מוכח שהוא דין בפנ"ע שעניינו - 

כבוד השבת, שזה שאינו קובע סעודה בערב שבת, אין זה כה"ת לאכול סעודת שבת בתאבון, 

אלא זה עצמו מכבוד השבת - שמצפה לסעודת הלילה ואינו קובע סעודות ומשתה. והוה כדין 
מה דמחוייב "לרחוץ פניו וכו' ומתעטף בציצית ויושב וכו' מיחל להקבלת פני השבת".1 2

כבוד  מפני   - עצמו  בפני  דין  אלא  לתאבון  שיאכל  כדי  בשבת  האכילה  איסור  שאין  זה  ראיה לגדר  [וקצת   
המנחה  מפלג  אח"כ  מעט  שבת  לקבל  מצי  הא  ולמעלה  המנחה  מן  אוכל  דאינו  הא  מהני  מאי  דאל"כ  השבת. 
ולאכול סעודת שבת כדין (דבשלמא בפסח הא לא מצי לאכול מצה אלא בלילה, עיין תוד"ה עד שתחשך). א"ו 
ענין איסור האכילה אינו כדי שיאכל סעודת שבת לתיאבון, רק דזה שנמנע מאכילה מן המנחה ולמעלה זהו גופא 
מכבוד השבת, וע"כ אף אם יאכל תיכף אח"כ סעודת שבת כבר קיים דין כבוד השבת בזה שנמנע מאכילה מן 
המנחה ולמעלה, דדין זה גדרו מזמן השייך לכבוד השבת דאכילה בזמן זה נחשב כזלזול בכבוד שבת, וזהו מן 

המנחה ולמעלה.]

האיסור  שיסוד  משום  הדין,  מעיקר  ולא  בעלמא  מצוה  שהוא  הרמב"ם  מש"כ  יתבאר  בזה 

הוא מדיני 'כבוד השבת', שבכולם נאמר שהם מצוה ולא חובה, וכמו שכתב במשנה ברורה 

גמורה,  חובה  זה  אין  ומ"מ  השבת,  כבוד  "מפני   - שבת"  בערב  לרחוץ  "מצוה  ר"ס  סימן 

והמקיימה מקבל עליה שכר, ושאינו מקיימה אינו נענש עליה". 

 ואמנם רבי יוסי מודה שקביעת סעודה אסורה, אולם אין זה משום דבכה"ג חזר דין איסור 

1 ויעויין ברמ"א סי' תקכ"ט - "ואסור לאכול מן המנחה ולמעלה בעיו"ט כמו בשבת שזהו מכלל הכבודשזהו מכלל הכבוד". והביא 
הגר"א שם המקור להא דהוה מכלל ענייני הכבוד (דלכך ישנו אף ביו"ט) מדברי הרמב"ם בפ"ל מהל' שבת שכ' 
איזהו כבוד ואיזהו עונג, ובכלל ענייני כבוד השבת הביא להא דצריך להמנע מסעודה בע"ש מפני כבוד השבת, 
ובדיני עונג שבת כתב להא דצריך לענגה במאכלים שמנים וכדו'. וכ' הגר"א לבאר הגדר בזה - "דר"ל עונג הוא 
בשבת עצמו וכבוד הוא בערב שבת", והיינו שכל הני דיני עונג הם ה"ת כדי לענג את השבת, אולם דיני הכבוד 

הם דינים בפני עצמם אשר חיובם הוא בערב השבת גופא.

2 אלא שיש לדון בדין קביעת סעודה מט' שעות ולמעלה שכתב הרמב"ם דטעמא הוא - "כדי שייכנס לשבת 
ויענגה  ויכבדה  בשבת  שיאכל  השבת  דמכבוד  כוונתו  אי  השבת",  "מכבוד  דהוא  וכ'  לאכול"  מתאווה  כשהוא 
או  מבעו"י,  שעות  כמה  סעודה  מקביעת  עצמו  שימנע  צריך  לתיאבון  זו  אכילה  שתהא  וכדי  ובמשתה,  במאכל 

דכוונתו דזה שנמנע מאכילה בע"ש כדי שיאכל בשבת לתיאבון, זהו גופא מכבוד השבת.



צה ברכת אריה

אכילה בערב שבת משום תאבון, אלא מדין אחר של כבוד שבת הוא מודה ש'מצוה להמנע'.

אף  היום,  כל  אסורים  ומשתה  שסעודה  דבריו  בריש  הרמב"ם  מש"כ  מבואר  זה  דרך  ועל 

פוגם  אינו  היום  בתחילת  שאוכל  מה  הלא  הא,  תיתי  מהיכי  הסמ"ג  והקשה  יוסי,  רבי  לדעת 

התיאבון בסעודת הלילה. ולהמבואר דעניינו משום כבוד השבת, ולא משום תיאבון, שפיר 

מבוארים דברי הרמב"ם.

-ב-

מן  סעודה  ובקביעת  היום,  כל  גדולה  בסעודה   - יוסי  לר'  האכילה  שאיסור  למדים  נמצינו 

המנחה ולמעלה - אינה כדין איסור האכילה בערב פסח, אלא הוא דין אחר - מכבוד השבת, 

שכן איסור אכילה משום תאבון אינו שייך בשבת כלל לדעת ר' יוסי כמו שביאר הר"ן, ורק 

משום כבוד השבת מודה רבי יוסי שאסור, וכמו שמצינו שהביא הרמב"ם דין זה בדיני כבוד 

שבת. 

ועל דרך זה נראה לומר עוד, דאף לדעת רבי יהודה שאוסר באכילה בערב שבת, אין גדר 

הר"ן  דברי  עיקר  על  שכן  בפסח.  האכילה  איסור  כדין  לתאבון,  שיאכל  כדי  האיסור -  וטעם 

(בדעת רבי יוסי) שבשבת אין חיוב על מעשה האכילה, לא פליג רבי יהודה. וע"כ צ"ל דאף 

לרבי יהודה שאסור לאכול בערב שבת כשם שאסור לאכול בערב הפסח, מ"מ איסור האכילה 

בערב שבת שונה במהותה מאיסור האכילה בערב פסח. בערב פסח האיסור הוא כדי שיאכל 
לתאבון, ואילו בערב שבת הוא משום שיש בזה משום חילול כבוד השבת, וכאמור.3

וכך נראה מבואר מתוך דברי רבי יהודה. דהנה פריך בגמ' על הא דאי' במתני' שאסור לאכול 

בערב הפסח מסמוך למנחה - "מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי" 

נאסרו באכילה אליבא דרבי יהודה. ותירץ רב פפא, דלעולם מתני' כרבי יהודה, אלא שבאיסור 

אכילה בערב פסח נתחדש במתני' שתחילת האיסור הוא חצי שעה קודם המנחה, ובכך הוא 

מוקדם יותר מהאיסור אכילה בערב שבת. 

והנה, אם ס"ל לר' יהודה שאיסור האכילה בערב שבת ובערב פסח עניינם אחד - כדי שייכנס 

לשבת ולפסח כשהוא תאוה, מאי שנא ערב פסח מערב שבת שבו צריך להקדים חצי שעה.4 

מצווה  של  מצה  שיאכל  מצווה "כדי  של  מצה  שיאכל  הוא - "כדי  שהטעם  רש"י  כתב  פסח  בערב  האכילה  איסור  שבטעם  לדקדק  יש  וכן   3
קידוש  שיהא  קידוש כדי  שיהא  "כדי  שהוא  ברשב"ם  אי'  שבת  בערב  אכילה  איסור  לענין  ואילו  מצווה",  הידור  משום  מצווהלתאבון  הידור  משום  לתאבון 

וסעודת שבת חביב עליווסעודת שבת חביב עליו", והיינו לא הידור מצות האכילה, אלא חביבות וחשיבות השבת.

4  וכמו שהקשה הר"ן בדעת ר' יוסי מה החילוק בין ערב שבת המותר באכילה לערב פסח שאסור, כמו כן יש 

להקשות לר' יהודה מ"ש ערב פסח שאסור חצי שעה קודם המנחה משבת.



ברכת אריהצו

המנחה,  קודם  שעה  חצי  של  זה  איסור  דוקא  בו  דניתוסף  בהא  דמצה  חיובא  נתייחד  ובמה 

דליכא נפק"מ כ"כ בשיעור זמן זה לענין תאוה. 

אסור  שבת  ערב  שאף  יהודה  לר'  דאף  נתבאר  דהנה  מבוארים.  הדברים  לעיל  ולהאמור 

באכילה, מ"מ יש לחלק בין איסור האכילה דערב שבת לאיסור אכילה דערב הפסח. בערב 

פסח האיסור אכילה הוא דין הידור במצוות האכילה דמצה בפסח, ואין זה דין בפנ"ע, אלא 

הוה היכי תמצא בלבד כדי להיכנס לפסח כשהוא תאוה - ולהדר המצוה דאכילת מצה. 

משא"כ לענין שבת דליכא מצוות אכילה, וכל מה שמחויב לאכול הוא כדי לכבד את השבת 

ולענגה, א"כ אין האיסור אכילה כדי שיהדר במצות אכילה, אלא כשם שבאכילה בשבת מכבד 

את השבת, כך במה שנמנע מאכילה בערב שבת בכדי שיתענג מהאכילה בשבת בזה גופא נמי 

מכבד את השבת.

ולפי"ז מבואר כמין חומר מה דחילק ר' יהודה בין ער"ש לער"פ, דבערב פסח אסור לאכול 

חצי שעה סמוך למנחה ובערב שבת האיסור רק מן המנחה ולמעלה, ולהמבואר הרי שבערב 

פסח איסור האכילה הוא כדי שיאכל כשהוא תאוה, ולזה שיערו חכמים דמסמוך למנחה זהו 

אינו  אכילה  דהאיסור  שבת  בערב  אבל  תאוה,  כשהוא  המצה  שיאכל  כדי  דבעינן  הזמן  כבר 

סברו  א"כ  בעצמו,  שבת  כבוד  דין  הוא  אלא  הלילה,  דסעודת  השבת  לכבוד  תימצי  כהיכי 

המנחה  מן  רק  וזה  ממש,  לשבת  הסמוך  בזמן  רק  הם  השבת  כבוד  מצד  דהחיובים  חכמים 

ולמעלה, דאם יאכל קדם המנחה אין זה זלזול בשבת שאין לו להכין עצמו לשבת אלא מן 

המנחה ולמעלה. (וכמו דמצינו באיסור מלאכה דערב שבת דאף הוא מכבוד השבת כפי שיבואר להלן, דאינו 
אסור רק מן המנחה ולמעלה).

בסעודתו  מפסיק  אינו  שבת  שבערב  המאירי  כתב  בהיתר,  סעודתו  שהתחיל  בכה"ג  והנה 

ובערב פסח מפסיק,5  ואי נימא דבתרויהו יסוד האיסור הוא אחד - להיכנס כשהוא מתאוה 

5  בגמ' איתא "מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אין מפסיקין", ואמר רבי יוחנן "הלכה כרבי 
יהודה בערב פסח והלכה כרבי יוסי בערב שבת". והקשה המאירי אמאי חילק ר' יוחנן בין ערב שבת לערב פסח 
דבער"ש פסק כר' יוסי דאין צריך להפסיק סעודתו, ובערב פסח פסק כר' יהודה דצריך להפסיק, והא כל מאי 
דשייך חילוק בין ערב שבת לער"פ הוא רק מצד חיבת מצה, ואי חיוב הפסקה הוא כשיחשיך היום, א"כ צריך 
להפסיק כדי לעשות היכר בין סעודת חול לסעודת יו"ט, וחיבת מצה לא שייכא כלל לענין זה, דהיכר זה צריך 

לעשות בין בפסח ובין בשאר שבתות ויו"ט.

ומכח קו' זו כתב המאירי לבאר פלוגתת ר' יהודה ור' יוסי באופן אחר. דפלוגתיהו לענין חיוב הפסקה בערב הפסח 
אינה באותו ענין דפליגי לענין חיוב הפסקה בערב שבת, דבערב שבת פליגי לענין הפסקה משתחשך אי בעינן 
להפסיק בשקיעת החמה כשקידש היום משום כבוד השבת כדי שיהא היכר בין סעודת חול לסעודת שבת, דלר' 
יהודה חייב להפסיק, ולר' יוסי אינו חייב להפסיק דלא בעינן היכירא. ואילו בערב הפסח פליגי לענין הפסקה 
שייך  ובהא  ולמעלה,  המנחה  מן  לאכול  אסור  יוס  לר'  ובין  יהודה  לר'  בין  פסח  ערב  לענין  דהא  סמוך למנחה, 
שיחלקו בכה"ג שהתחיל לאכול קודם זמן האיסור אם חייב להפסיק סעודתו סמוך למנחה כדי שיהא תאוה, דלר' 
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לאכול - מאי שנא ערב פסח מערב שבת לענין דין הפסקה. וע"ש במאירי שכ' דיש חולקים על 

שיטה זו, ומהאי טעמא דמאי שנא (יעויין הערה 6), ולפי מה שנתבאר אכן אין דין איסור אכילה 

דערב שבת כדין איסור אכילה דערב הפסח. בערב פסח הוא משום תאבון ובערב שבת משום 

כבוד שבת. ועתה נראה דמתוך חילוק זה ביסוד וגדר איסור אכילה, ממילא חלוקים הם אף 

לענין הפסקה. 

המצה  לאכילת  תימצא  היכי  הוא  האכילה  איסור  שענין  הפסח  בערב  הביאור.  נראה  וכך 

בהידור,  מצה  אכילת  מבטל  ידה  שעל  בפנ"ע  איסור  הויא  ואכילה  אכילה  כל  א"כ  בתאבון, 

של  התאבון  את  באכילתו  שמבטל  זה  דלענין  להפסיק,  צריך  בהיתר  התחיל  אם  אף  ולכך 

הלילה, מאי מהני שהתחיל סעודתו בזמן ההיתר, סוף סוף בכל אכילה ואכילה גורם לבטל 

אכילת מצה לתאבון, הלכך כיון שמגיע זמן האיסור חייב להפסיק סעודתו.

אבל בערב שבת דענין איסור האכילה הוא מפני כבוד השבת, שפיר מבואר דאין האיסור 

סעודה  בקביעת  שרק  האכילה,  מעשה  בעצם  ולא  לשבת  סמוך  סעודה  קביעת  בעצם  אלא 

להמשיך  אסור  אינו  מקודם  הייתה  הסעודה  עיקר  אם  לכן  השבת.  בכבוד  פגיעה  משום  יש 

בסעודה, דאין בזה זלזול בשבת, שאין הוא אלא ממשיך הסעודה שקבע מקודם, ועצם מעשה 

האכילה המונעת התאבון לא נאסרה.

ומעתה נמצא דמה דאין מפסיקין אין זה משום 'שלא אטרחוהו להפסיק' - (שאם זה היה מעשה 

שיסוד  דכיון  להפסיק,  צריך  אין  הדין  מעיקר  אלא   - להפסיק)  אותו  מטריחים  שהינו  ודאי  עבירה 

לשבת  הסמוך  בזמן  סעודה  לקבוע  הוא  האיסור  שכל  הרי  השבת  כבוד  מפני  הוא  האיסור 

ולא על עצם מעשה האכילה, ואם כבר קבע סעודה לפני המנחה, בזמן שאין בו חילול כבוד 

עצם  על  שהאיסור  בער"פ  אבל  כלום.  בכך  אין  באכילה  שממשיך  מה  ואילך  מכאן  השבת, 

יהודה צריך להפסיק ולר' יוסי אין צריך להפסיק, ואוכל והולך עד שתחשך.

ולפי"ז מאי דפליגי ר' יהודה ור' יוסי לענין הפסקה, הן לענין ערב שבת והן לענין ערב פסח הוו תרי עניינים 
נפרדים לגמרי, ושוב לא קשה דליפלגו רק בערב שבת וממילא נדע דהוא הדין בערב פסח, דהפלוגתא דהפסקה 
דערב שבת ל"ש כלל לפלוגתא דערב הפסח. ולכך הוקשה להתוס' מנלן דהא דפליגי לענין הפסקה בערבי שבתות 

דפליגי נמי בערבי פסחים, כיון דתרי פלוגתות נינהו, והוצרכו ליישב דהכי קי"ל.

איברא דלפי שיטה זו יקשה מצד אחר, וכדמקשינן עתה, דלר' יהודה דסבירא ליה דבין בערב שבת ובין בערב 
הפסח איכא איסור אכילה מבעוד יום כדי שייכנס אליהם כשהוא תאוה, מאי שנא דבערב פסח מיחייב מדין זה אף 
להפסיק סעודתו בזמן האיסור, ואילו בערב שבת לא מיחייב להפסיק הסעודה בזמן האיסור אלא רק לכשתחשך, 

ומדין כבוד השבת, הא בשבת נמי איכא דין דיכנס לשבת כשהוא תאוה.

וע"ש במאירי בד"ה ומ"מ שכ' דיש חולקים על שיטה זו ומהאי טעמא, וז"ל "הרבה חולקים לומר שאף בערב 
הפסח אין מפסיקים עד שיקדש היום, שהרי לר' יהודה ערב שבת וערב פסח שוים הם לאיסור התחלה מתשע 
שעות ולמעלה, ואעפ"כ בערב שבת וערב יו"ט אם התחיל בהיתר אינו מפסיק עד שיקדש היום, וכדתניא בני 

החבורה שהיו מסובין וקידש עליהם היום". ויבואר בזה להלן
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מעשה האכילה ודאי מחויב להפסיק משום שבכל רגע ורגע עביד איסור.

-ג-

באיסור אכילה קודם המנחה

שבת דף ט' ע"ב מתני' "אסור לאכול סמוך למנחה ואם התחיל אין מפסיקין". ובגמ' מבואר 

הטעם דאסור לאכול סמוך למנחה משום דילמא אתי לאימשוכי בסעודה.

ובירושלמי איתא ע"ז "ר' משה ור' שמואל בר רב יצחק הווין יתבין אכלין בחדא מן כנישתא 

סעודתו  דהפסיק  מיצלייא",  יצחק  רב  בר  שמואל  רב  ליה  קם  דצלותא  ענתא  אתא  עיליתא 

לתפילת המנחה. 

"אמר ליה ר' מיישא, ולא כן אלפן רבי אם התחיל אין מפסיקין, ותני חזקיה כל מי שהוא 

פטור ועושהו נקרא הדיוט". כלומר לא רק שמדינא אין הוא צריך להפסיק אלא הרי זה בגדר 

כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט, "אמר ליה, והתניא חתן פטור אם רוצה לקרות קורא", 

הדיוט.  נקרא  ואינו  קורא  לקרות  רוצה  אם  ואפ"ה  מק"ש,  פטור  דחתן  בק"ש  מצינו  דכן  פי' 

"א"ל יכיל אנא פתיר לה כרבן גמליאל דאמר איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים שעה 

אחת", ע"כ.

וצ"ב בטענת ר' מיישא דהמפסיק סעודתו לתפילת המנחה נקרא הדיוט - כיון דאינו מחויב 

הסעודה  להפסיק  רבנן  אטרחוהו  שלא  מפני  הוא  מפסיק  אין  התחיל  שאם  הטעם  הא  בכך, 

שהתחיל בה כבר (אולם טעמא דדילמא אתי לאימשוכי שייך נמי עתה), וכי משום שהחמיר והטריח 

עצמו להפסיק בסעודה כדי להתפלל ייקרא הדיוט, וכל מאי דנקרא הדיוט לכאו' אינו אלא 

כשאין כלל ענין בזה.

דפטור  דהיכא  יעקב,  הביכורי  בשם  להדיה  שכתב  הדיוטות)  ד"ה  תרל"ט  (סי'  בבה"ל  ויעוין 

מים  משתיית  שנא  - "דמאי  בסוכה  ולישב  ע"ע  להחמיר  יכול  משום טירחא  סוכה  מישיבת 

בסוכה דאמרינן הרי זה משובח אף שפטור מן הדין", ואינו נקרא הדיוט אלא במקום שפטור 

לגמרי ואין בזה משום מצות ישיבת סוכה כלל, כגון מצטער וכדו' דלא חשיב ישיבת סוכה 

כלל באופן זה, התם הוא דאמרינן כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט. וא"כ יש להקשות 

אמאי נקרא הכא הדיוט במה שהחמיר ע"ע והפסיק סעודתו לתפילת המנחה.

ומכאן נראה שגדר איסור אכילה סמוך למנחה הוא מעין הגדר המבואר באיסור אכילה בערב 

שבת, ואף לענין מנחה לא גזרו חכמים על עצם מעשה האכילה אלא על קביעת הסעודה, שכן 

דאם  סעודה,  קביעת  במקום  אלא  שייך  אינו  וזה  לאימשוכי,  אתי  דילמא  הוא  האיסור  טעם 

מעשה  בעצם  אבל  יתפלל,  ולא  מימשיך  דילמא  חיישינן  המנחה  זמן  כשמגיע  סעודה  קובע 
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האכילה לא עביד מידי.

נמצא לפי"ז שהדין ש'אינו מפסיק בסעודתו' אין זה משום - 'דלא אטרחוהו', אלא התקנה 

מעיקרה לא נאמרה כלל על המשך הסעודה, רק על עיקר קביעת הסעודה בזמן המנחה. וע"כ 

בהמשך  האכילה  מעשה  עצם  על  שכן  כלל,  מצוה  חשיב  זה  שאין  הדיוט  נקרא  מפסיק  אם 
סעודתו לא נאמרה התקנה כל עיקר, והוי כמו 'מצטער בסוכה' שלא נאמרה המצוה בכה"ג.6

-ד-
באיסור אכילה מעלות השחר

בטור סי' פ"ט מובא דאסור לאכול קודם תפילת שחרית משיעלה עמוד השחר, וכתב עוד 

הרא"ש  לדעת  להפסיק,  צריך  אם  הראשונים  נחלקו  השחר  עלות  קודם  לאכול  התחיל  שאם 

מאי  וצ"ב  להפסיק.  צריך  אין  הרמב"ם  ולדעת  השחר.  עמוד  משעלה  סעודתו  להפסיק  צריך 

שנא מתפילת המנחה דלכו"ע אם התחיל אין צריך להפסיק.

אין  התחילו  אם  המנחה  בתפילת  דאמרינן  דאע"ג  משום  "וטעמא  וז"ל  שם  הב"י  וכתב 

מפסיקין, שאני הכא דאסמכוהו אקרא דאיכא לאו ד'לא תאכלו על הדם', וכן כתב הר' רבנו 

יונה ז"ל. אבל הרשב"א כתב אהא ד'אל תיקרי גויך אלא גאיך', ודוקא כשאכל לאחר שהגיע 

זמן התפילה אבל התחיל קודם לכן א"צ להפסיק", עכ"ל. 

והיינו דהטעם שבתפילת השחר מפסיקין בסעודה משום דסמכינן אקרא ד'לא תאכלו על 

הדם', אולם לדעת הרשב"א דילפינן האיסור מ'אל תקרי גויך' אין מפסיקין. וצ"ב, מאי שנא 

קרא דלא תאכלו על הדם דכיון 'דאסמכוהו אקרא' - מפסיקין, לקרא ד'אותי השלכת מאחרי 

גויך' דדרשינן ביה אל תיקרי גויך אלא גאיך, דאין צריך להפסיק.

ונראה דלשיטת רבנו יונה דאסמכוהו אקרא - דלא תאכלו על הדם, גדר האיסור הוא בעצם 

אכילה  שבכל  וכיון  תאכלו",  ד"לא  איסורא  איכא  השחר  תפילת  דקודם  האכילה,  מעשה 

דנקרא  ועושהו  מדבר  הפטור  בגדר  אחר  גדר  הפתחי תשובה  בשם  הביא  הפטור)  וכל  ד"ה  (שם  בבה"ל  והנה   6

הדיוט, שאין זה אלא בשיש צד איסור בדבר, וכמו במצטער דהוי חילול יו"ט, אבל אם אינו מצטער רשאי להחמיר 
ע"ע ולישב בסוכה על אף דפטור. ולפי דבריו אכתי צ"ע מדוע הכא שמפסיק בסעודתו נקרא הדיוט. ולשיטתו 
אין לישב כדאמרן, דהן אמנם דלא נאמרה כלל התקנה בכה"ג, ואינו מקיים כלום במה שהפסיק, מ"מ מאי צד 

איסור שייך הכא.

ועל דרך הפתחי תשובה  נראה לומר בדרך אחר, דהנה מהא דמדמה רב שמואל בר רב יצחק דין ההפסקה להדין 
דחתן פטור מקריאת שמע, משמע דהטעם דלא מפסיק סעודתו לתפילה דמי להטעם דחתן פטור מק"ש, והיינו 
דכי היכי דהתם הוי טעמא דכיון דטריד לא יוכל לכוון בקריאתו, הכא נמי אם יפסיק הסעודה ויתפלל לא יוכל 
להתפלל בכוונה משום טרדת הסעודה (וכדאי' בירושלמי התם "ומפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה, 
תפילה צריכה כוונה קריאת שמע אין צריכה כוונה"), ולפי"ז נמצא דהטעם שאין מפסיקים משום דאם יפסיק לא 
יתפלל בכוונה (ולא משום שלא הטריחוהו להפסיק סעודתו) ומעתה המפסיק במקום שאין מפסיקים, לבד מאי 

דא"צ להפסיק עוד איכא בזה צד איסור נמי, ושפיר מבואר הא דנקרא הדיוט אף לדעת הפתחי תשובה.
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ואכילה עובר באיסור אף אם התחיל לאכול קודם עלות השחר חייב להפסיק משיעלה עמוד 

השחר, דמאי מהני שהתחיל בהיתר הא בכל אכילה ואכילה דאחר זמן האיסור עובר באיסורא 

דלא תאכלו.

דהוי  מה  הוא  האיסור  וענין  גויך'  מאחרי  השלכת  דאותי  מקרא  לה  דמייתי  הרשב"א  אבל 

'גאוה', יש לחלק ולומר שאין מעשה האכילה עצמה נחשב גאוה, אלא מה שפותח בסעודה 

בזמן שצריך להתפלל (ומעין גדר האיסור בערב שבת שאין זה נחשב זלזול בכבוד שבת במה שאוכל אלא 

במה שקובע סעודה).

נמצא דפלוגתת הראשונים מהיכן ילפינן לאיסור האכילה, הוא פלוגתא בעיקר גדר האיסור 

מאמתי  נ"מ  ואין  האכילה,  מעשה  עצם  על  הוא  האיסור  תאכלו'  מ'לא  ילפינן  אם  ועניינו, 

התחיל בסעודה זו. 

וכיון  לתפילה.  סעודתו  שמקדים  מה  הוא  שהאיסור  הרי  'גאוה',  הוא  האיסור  ענין  ואם 

ויכול  שממשיך,  בכך  גאוה  חשיב  לא  תו  התפילה  זמן  קודם  סעודתו  וקבע  לאכול  שהתחיל 

להמשיך באכילתו אף כשהגיע זמן התפילה, דאין זה זלזול בתפילה כיון שאין זה אלא המשך 

לסעודה שקבע קודם זמן התפילה.

ולכך להרשב"א דיליף האיסור מאל תיקרי גויך אלא גאיך ס"ל דאין מפסיקין, ורבנו יונה 

ושאר מפרשים דילפי לה מקרא דלא תאכלו על הדם סברי דמפסיקין.

-ה-

באיסור אכילה בערב סוכות

בסימן תרל"ט ס"ג כתב הרמ"א "ולא יאכל ביום מחצות ואילך כדי שיאכל בסוכה לתיאבון, 

ילפינן  סוכות  בערב  אכילה  דאיסור  מהירושלמי  הביא  שם  ובט"ז  מצה".  דאכילת  דומיא 

מאיסור אכילה דערב הפסח בגז"ש דט"ו ט"ו מחג המצות.

ס"ל  ואמאי  זה,  דין  השמיטו  למה  וצ"ב  ובשו"ע.  בר"מ  עיין  פוסקים,  בשאר  אינו  זה  ודין 

דשאני ערב סוכות מערב הפסח בזה, וצ"ב פלוגתייהו.

ובמג"א הק' על דברי הרמ"א דבסי' תע"א גבי ערב הפסח פסק המחבר דאינו אסור אלא 

משעה עשירית "א"כ למה נחמיר טפי בסוכה", ותי' שם דאפשר דבערב פסח כיון דאינו יכול 

לאכול פת רק מצה עשירה דאינו משביע כ"כ, די באיסור אכילה משעה עשירית כדי שיאכל 

מצה לתיאבון, משא"כ בערב סוכות דמותר באכילת פת, ובזה צריך שיימנע מאכילה מחצות 

ואילך כדי שיאכל לתיאבון.

ומקשה המג"א דמ"מ מנ"ל להרמ"א לחלק בהכי בין ערב סוכות לערב פסח, ועוד מק' דלא 

הוי דומיא דערב פסח, ומאי קאמר הרמ"א "דומיא דערב הפסח", ע"כ דברי המג"א.



קא ברכת אריה

אסור  נמי  הפסח  דבערב  דס"ל  הר"ן  לשי'  בזה  אזיל  דהרמ"א  כ'  הגר"א  בהגהות  ובאמת 

באכילה מחצות, וע"כ ס"ל ה"נ בערב סוכות, וצ"ע דהנה בהל' פסח כ' המחבר הדין דאסור 

לאכול משעה עשירת בלבד, ולא פליג התם הרמ"א לומר דאסור כבר מחצות היום.

עוד צ"ב בדברי הרמ"א ע"פ מש"כ הט"ז דהוא מגז"ש דט"ו ט"ו, דהא איסור אכילה אינו 

אלא דין דרבנן, והיכי ילפינן לה בגז"ש.

ונראה לבאר דהנה להמבואר לעיל גדר איסור האכילה בערב הפסח עניינו כדי שיאכל מצה 

לתיאבון, וכדכ' רש"י "כדי שיאכל מצה של מצוה לתיאבון משום הידור מצוה". וא"כ י"ל 

מדיני  בעצמו  שזהו  אלא  לתיאבון,  מצה  אכילת  בענין  ותועלתו  שמטרתו  נפרד  איסור  דאינו 

ההידורים במצות מצה, דהאופן לקיים אכילת מצה בהידור הוא ע"י שיימנע מאכילה מבעוד 

יום.

ולפי"ז שפיר י"ל דאף דדין זה אינו אלא מדרבנן מ"מ כיון דהוא דין הידור בעצם המצוה 

הידור  דין  איכא  נמי  דהתם  נמי,  סוכות  בערב  דה"ה  לה  למילף  מצינן  שפיר  מצה,  דאכילת 

שיאכל בסוכה לתיאבון, וכשם דבאכילת מצה לתיאבון נאמר אופן זה דיימנע מלאכול מקודם 

לשם כך, ה"ה בערב סוכות נמי איכא דין זה.

הענין  לעיקר  אלא  ילפינן  לא  מ"מ  הפסח,  בערב  הוא  זה  לדין  דהמקור  דאף  די"ל  ומינה 

דאיכא דין תיאבון באכילה בסוכה, ודצריך להמנע מאכילה מבעוד יום לשם כך, ולא דילפי' 

לאיסור האכילה בפנ"ע, ומעתה יש לדון בכל מקום לפי עניינו כמה זמן יש לאסור האכילה 

מבעו"י בכדי להדר במצות הלילה.

וזהו שכ' המג"א דחלוק דין ערב סוכות מערב הפסח בשיעור הזמן דאיסור האכילה, ותלה 

לה בהא דבע"פ לא מצי למיכל אלא מצה עשירה דאינה מבטלת התיאבון כ"כ, ומש"כ שם 

דמנ"ל להרמ"א דמצינן כלל לחלק בין ע"פ וערב סוכות, מבואר במש"כ דכיון דעיקר הענין 

הוא דצריך להדר במצות הלילה, א"כ בכל מקום משערינן ליה לפי עניינו ובמאי דצריך כדי 

שיאכל בלילה לתיאבון.

אכילה  חובת  דאיכא  ילפינן  דמינה  המצות  מחג  ט"ו  דט"ו  הגז"ש  בעיקר  לדון  יש  והנה 

בליל  מצה  כזית  לאכול  מצוה  התם  דמה  מצה  אכילת  כדין  הוי  אי  הראשונה,  בלילה  בסוכה 

ט"ו בניסן אף הכא בישיבת סוכה נאמר חיוב לאכול כזית פת בסוכה בלילה הראשון, והוי דין 

אכילה ככל חיובי אכילה שנאמרו בתורה, או דילמא דאמנם מהתם הוא דילפינן לחיוב זה, אך 

הכא בסוכה עניינו דעי"ז מקיימים הענין דתשבו כעין תדורו הנאמר בסוכה (וכמו דאי' בר"ח 
סוכה כ"ז אהך גז"ש וז"ל "נאמר חמשה עשר בחג המצות אכילת מצה ונאמר בחמשה עשר בחג הסוכות 
מצות,  תאכלו  בערב  שנאמר  חובה  הראשונה  בלילה  מצה  אכילת  המצות  חג  מה  דירה,  כעין  ישיבה 
חובה,  הראשון  בלילה  בסוכה  אכילה  דהיינו  דירה  כעין  ישיבה  הסוכות  בחג  אף  חובה,  קבעו  הכתוב 



ברכת אריהקב

תדורו,  כעין  מתשבו  הוא  בסוכה  דאכילה  המצוה  דעיקר  ומשמע  עכ"ל.  רשות דמצוה",  ואילך  מכאן 
אלא דילפינן דחייב בזה בג"ש מחג המצות ולא דילפינן ממצה לעיקר חיוב האכילה בלילה הראשון). 

בסוכה,  לישב  מחוייב  הראשונה  דבלילה  סוכה,  דישיבת  הקיום  באופן  אלא  אינו  ולפי"ז 

ומקיים לה ע"י שאוכל בה כזית פת, וכל מאי דילפינן מפסח אינו אלא היאך לקיים המצוה 

דישיבת סוכה, ואינו חיוב אכילה בפנ"ע.

וכעין מה שהבאנו לעיל בשיטת הר"ן דחילק התם דחיוב האכילה בשבת אינו חיוב אכילה 

בפנ"ע, כמו חיוב אכילת מצה בליל הפסח, רק הוא היכי תימצי לכבד השבת ולענגו. ובזה 

ביאר מאי דס"ל לר' יוסי דלא נאמר איסור אכילה בערב שבת, אף דבערב הפסח נאמר איסור 

אכילה, דהתם הוא דהוי הכנה לקיום מצות האכילה, אבל בערב שבת לא נאמר איסור, דהתם 

אין האכילה מצוה בפנ"ע "דלא פקדיה רחמנא אאכילה בהדיא".

ושמעתי לבאר עפי"ז דהנה בסי' תרל"ט ס"ה כתב המחבר וז"ל "ירדו גשמים ה"ז נכנס לתוך 

הבית" וברמ"א שם כ' "וכל זה דוקא בשאר ימים או לילות של סוכות אבל לילה הראשונה 

צריך לאכול כזית בסוכה אף אם גשמים יורדים" עכ"ל, והמחבר שלא כתב לחילוק זה נראה 

דפליג עליה וס"ל דלא חלוק בזה לילה הראשון משאר ימים. וזה תלוי בנידו"ד, דאי ילפינן 

מדין אכילת מצה עיקר החיוב דאכילה בסוכה לילה ראשונה א"כ אפי' ירדו גשמים מחוייב 

בזה, ואע"ג דאין זה תשבו כעין תדורו, דהא מחוייב עכ"פ לאכול כזית כדילפי' מג"ש, אבל אי 

עיקר החיוב דלילה הראשונה נמי עניינו לקיום מצות ישיבת סוכה ובגדרי תשבו כעין תדורו, 

כעין  תשבו  בזה  מתקיים  שאין  כיון  גשמים  בירדו  א"כ  גז"ש),  מהך  הוא  לכך  דהמקור  (רק 

תדורו, ופטור מישיבת סוכה כדין מצטער, יהיה הפטור אף בלילה הראשונה. 

עוד שמעתי נפק"מ בזה דהנה בשו"ת הרע"א כתב דבעינן שלא ישהה באכילת הכזית יותר 

מכדי אכילת פרס, והביאור בזה דאי נימא דעיקר חיובו בלילה ראשונה הוא משום תשבו כעין 

תדורו א"כ שוהה אפי' יותר מכדי א"פ, רק אי ילפי' לחיוב אכילה א"כ בעינן שלא ישהה יותר 

מכדי א"פ דומיא דכל חיובי אכילה שבתורה, וכמו באכילת מצה.

לשיטתייהו.  בזה  ואזלי  סוכות,  בערב  אכילה  איסור  נאמר  אי  המחלוקת  לבאר  נראה  ובזה 

בליל  מצה  אכילת  כחיוב  בפנ"ע  אכילה  לחיוב  ט"ו  דט"ו  מהגז"ש  דילפינן  דס"ל  דלהרמ"א 

הפסח, (דלכך ס"ל דאף אם ירדו גשמים מחוייב בזה), א"כ ילפינן מהתם לחיוב האכילה על 

כל גדריה, וכשם שאכילת מצה צריכה תיאבון ה"ה אכילה כזית בסוכה צריכה תיאבון, וע"כ 

יש לאסור האכילה בערב סוכות נמי (אמנם שיעור הזמן באיסור זה משערינן בכל מקום לפי 

עניינו, כמבואר). 

אף  דע"כ  סוכה,  דישיבת  הקיום  בגדרי  דמחוייב  הויא  דהילפותא  ס"ל  הא  המחבר  אבל 



קג ברכת אריה

לחיוב  דמי  לא  א"כ  בשיטתו,  כמבואר  גשמים  ירדו  אם  זו  מישיבה  ייפטר  הראשונה  בלילה 

אכילת מצה, דאין האכילה אלא היכי תימצי לקיום הענין דתשבו כעין תדורו, ובזה שאוכל 

לתיאבון ליכא הידור בדין תשבו כעין תדורו, ורק היכא דהאכילה עצמה מצוה מהדר בה בזה 

שנמנע מאכילה מקודם, וז"ב. (ודמי לחיוב האכילה בשבת המבואר בדברי הר"ן דלכך אין 

איסור אכילה בערב שבת).

מחג  ט"ו  ט"ו  בגז"ש  סוכות  בערב  האכילה  לאיסור  דילפי'  בירושלמי  דאמר  מאי  ולפי"ז 

בלילה  בסוכה  כזית  אכילת  חובת  דאיכא  דאורייתא  הדין  לעיקר  רק  ילפי'  באמת  המצות, 

הראשונה, וסבר הרמ"א דאף בסוכות איכא דין אכילה כפסח, דזהו הגדר בגז"ש, וכמבואר. 

דאיכא  נשמע  מינה  ט"ו,  דט"ו  גז"ש  מהך  לה  וילפינן  אכילה,  דין  נמי  בסוכה  שנאמר  וכיון 

בסוכה נמי לאיסור אכילה מבעו"י, דהוא דין הידור בעצם האכילה, דכיון דילפי' מהך גז"ש 

דהוי חיוב אכילה בפנ"ע, א"כ נלמד לחיוב האכילה על כל גדריה, ואף לדין ההידור הנאמר 

בה.

אבל הרמב"ם והמחבר הא ס"ל דאין האכילה בסוכה אלא היכי תימצי לקיום ישיבת סוכה, 

שבת,  לערב  דדמיא  סוכות,  בערב  אכילה  איסור  כלל  ליה  דלית  ממילא  בפנ"ע,  מצוה  ואינו 

וכמבואר.

-ו-

באיסור מלאכה בערב שבת

כתב הט"ז בסי' רנ"א ס"ק א' שדין איסור מלאכה בערב שבת מסתבר שהוא מזמן מנחה 

קטנה, כמו איסור אכילה בערב שבת וערב הפסח דהוא ממנחה קטנה. וצ"ב היאך מדמה הט"ז 

דין איסור מלאכה דערב שבת לאיסור האכילה דנאמר בו, דהא איסור אכילה דע"ש עניינו כדי 

שיאכל בלילה לתיאבון ובזה שיערו חכמים דצריך להימנע מאכילה ממנחה קטנה ואילך, אבל 

איסור מלאכה עניינו הא הוה כדי שיהא פנוי להתעסק בצרכי שבת, ומה שייך ללמוד שיעור 

הזמן הצריך לזה מאיסור אכילה.

ובאמת המאירי בסוגיין צ"ט ע"ב כ' וז"ל "ופי' בגמ' מנחה קטנה שהיא בט' שעות ומחצה" 

וכו', "ואע"פ שלענין מלאכה בערב שבת וערב יו"ט שאסורה מן המנחה ולמעלה פירשנוה 

בפרק מקום שנהגו על מנחה גדולה, בזו מפני שהוא צריך להכנת שבת ולהכנת יו"ט צריך 

ריווח מרובה, אבל לענין אכילת מצה לתיאבון דיו בסמוך למנחה קטנה", ע"כ.

חד  וכל  מלאכה,  לאיסור  אכילה  איסור  דמי  לא  ואכן  הט"ז,  כסברת  דלא  במאירי  מבואר 

משערינן ליה לפי עניינו, וצ"ב בסברת הט"ז.



ברכת אריהקד

ואפשר דס"ל להט"ז כשיטת הח"ה, הובא במג"א סי' רמ"ט ס"ב, דאיסור האכילה בערב 

שבת עניינו כדי שיהא פנוי להתעסק בצרכי שבת, ולא יימנע מכך עקב טירדת הסעודה, ולטעם 

זה איסור אכילה ואיסור מלאכה שוים, דתרווייהו עניינם כדי שיוכל לעסוק בצרכי שבת, וא"כ 

שיעור זמנם שוה, ומצינן למילף חד מחבריה.

 אולם לפי המתבאר לעיל בגדר איסור אכילה דערב שבת, דהוא מענין כבוד השבת, א"כ 

אף אי עניינא דאיסור אכילה הוא כדי שיהא תאב בסעודת הלילה, מ"מ שפיר מצינן לדמות 

ליה איסור מלאכה.

בצרכי  להתעסק  פנוי  שיהיה  כדי  הוא  האם  שבת,  דערב  מלאכה  באיסור  לחקור  יש  דהנה 

שבת, או משום שאין זה מכבוד השבת שעוסק במלאכה בזמן שהשבת ממשמשת ובאה, וזה 

שנמנע מעשיית מלאכות אחרות ומפנה עצמו לעסוק רק בצרכי שבת זהו עצמו מכבוד השבת.

והנה בהך דינא דאיסור מלאכה מצינו חילוק בין מלאכה בצינעא למלאכה בפרהסיא, ואי 

מהא  וכן  בפרהסיא,  לי  מה  בצינעא  לי  מה  א"כ  שבת,  בצרכי  לעסוק  פנוי  שיהא  כדי  עניינא 

דמצינו חילוק בין תספורת לתיקון בגדים בשכר, דבתספורת ניכר שהיא לכבוד השבת ושריא, 

אין  שבת  לצרכי  פנוי  שיהיה  כדי  הוה  דאי  השבת  מכבוד  הוא  המלאכה  איסור  דענין  חזינן 

השבת  לכבוד  שהיא  בה  דניכר  מטעם  תספורת  להתיר  אין  וכן  לפרהסיא,  צינעא  בין  לחלק 

דמ"מ אינו פנוי להתעסק בצרכי שבת, א"ו טעמא משום כבוד שבת הוא, דבזה איכא חילוק 

בין בצינעא לבפרהסיא, וכמו"כ שייך להתיר דבר שהוא עצמו ניכר שהוא לכבוד השבת.

קטנה,  ממנחה  הוא  שבת  דכבוד  הענין  שייך  שבו  הזמן  דשיעור  דכיון  הט"ז  סבר  ולפי"ז 

וכמבואר),  השבת,  מכבוד  עצמו  זהו  מאכילה  שנמנע  דזה  אכילה (דעניינו  באיסור  וכדחזינן 

דממנחה  זה,  שיעור  נאמר  בו  ואף  השבת,  כבוד  מענין  הוא  דאף  מלאכה  לאיסור  ה"ה  א"כ 

קטנה ואילך צריך להימנע ממלאכה, ולהיות פנוי לעסוק בצרכי שבת, דזהו גופא כבוד השבת.

-ז-

נמצא שיש ג' עניינים באיסור קביעת סעודה בערב שבת אחר שעת המנחה, הא' כדי שייכנס 

לשבת כשהוא מתאווה לאכול, הב' כדי שלא יהיה זילותא בשבת במה שאוכל סמוך לשבת 

כל  אסורה  החול  בימות  בה  רגיל  שאין  גדולה  (וסעודה  בתיאבון  לאכילה  עצמו  מכין  ואינו 

היום מטעם זה), הג' כדי שיהא פנוי להתעסק בצרכי שבת.

שהתירו  מה  דכל  הבן,  ופדיון  מילה  ברית  סעודת  לענין  מותר)  ד"ה  רנ"א  (סי'  בביה"ל  ועיין 

לעשות סעודת מצוה בע"ש אף שעל ידי כך לא יאכל בשבת לתיאבון, זהו רק אם לא תתבטל 

אם  "וגם  שם  כתב  עוד  אסור.  בשבת  מאכילה  לגמרי  ייבטל  אם  אבל  עי"ז,  לגמרי  אכילתו 
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טעם איסור קביעות סעודה הוא משום דמזלזל בשבת, בזה לא מיחשב זלזול כלל כיון שהוא 

סועד סעודת מצוה, או אם הטעם משום דעי"ז אין הכנה לצורך שבת י"ל דבסעודת מצוה לא 

החמירו בזה וסמכו דמסתמא יכין עכ"פ כסא דהרסנא לכבוד שבת" ע"כ.

הרי דהביא הביה"ל לג' הטעמים הנ"ל באיסור קביעת סעודה בערב שבת, וביאר דבסעודת 

מצוה לא שייך אלא הטעם דעי"ז לא יאכל בשבת לתיאבון, וכ' דמ"מ לא אסור אלא במקום 

שעי"ז ייבטל לגמרי מאכילה בשבת ולכך מותר לעשות סעודת מצוה בערב שבת.

ולפי שנתבאר לעיל דעניינא דכדי שיאכל סעודת שבת לתיאבון, אף הוא מענין כבוד השבת 

(וכמבואר עפ"י דברי הר"ן דאין כלל דין אכילה בשבת מצד עצמו, ול"ש ענין הידור בעצם האכילה)  

על כך כתב הביאור הלכה דאף לטעם זה אין לאסור סעודת מצוה, דבסעודת מצוה ליכא זלזול 

בכבוד השבת. 

אכן לפי"ז יש לדון בעשיית סעודת מצוה בערב הפסח, בגוונא שייבטל עי"ז מאכילת מצה 

לתיאבון, דהתם הא איכא דין הידור בעצם האכילה, וכמבואר.

תחילת תפילת ערבית- במזמור "אשרי האיש"

במזמור  ערבית  תפילת  קודם  טוב  יום  בליל  לפתוח  נוהגים  יש 

התהילים (פרק א): "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים", 

לפי שהמועדים הם ימי שמחה, ויש להזהיר את העם שלא יבואו 

בהם לידי קלות ראש ולא ילכו בעצת רשעים

 (מנהג תימן מובא בסידור תכלאל עץ חיים)



ברכת אריהקו

הרב דוד דקלבוים

צריך לעשות שינוי כדי שישאלו הבנים

שיראו  כדי  הזה  בלילה  שינוי  לעשות  "וצריך  ג':  הלכה  ומצה  מחמץ  פ"ז  הרמב"ם  כתב 

הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך 

וכך אירע כך וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם 

קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו. אין לו בן אשתו שואלתו, אין 

לו אשה שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה, ואפילו היו כלן חכמים. היה לבדו, שואל 

לעצמו מה נשתנה הלילה הזה". ע"כ.

ויש להבין מדוע דין סיפור יציאת מצרים הוא בדרך שאלה ותשובה, ומדוע עושים תחבולות 

כדי שישאלו הבנים, ולא עוד אלא אם אין מי שישאל הוא שואל את עצמו. מה תוספת יש 

במה ששואלים, הא ענין זכירת יציאת מצרים וחובת 'והגדת לבנך' יכולים להתקיים אף בדרך 

סיפור והגדה, בלא שאלה ותשובה.

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה

ואחד  חכם  אחד  תורה  דיברה  בנים  ארבעה  ההגדה "כנגד  בעל  שסידר  מה  להבין,  יש  כן 

רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול" ואח"כ מפרט חכם מה הוא אומר וכו', הרי לא די 

שצריכים אנו לשאלת הבנים, עוד עומדים אנו - כחלק מסדר ההגדה - על סגנון ואופי השאלה 

של כל אחד. מה איכפת לן בסגנון השאלה וניסוחה, עד שצריך לפרט שאלת כל בן ובן בפני 

עצמה.

וכן יש להבין בתשובות שעונים לבנים, מדוע נחלקו הם לארבעה, והלא עיקר מצוות סיפור 

יציאת מצרים שווה היא לכל נפש, ויכל לומר לכל אחד שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים להיות 

לו לעם.

וביותר יש להתבונן ב'תשובה' הניתנת לרשע - 'אף אתה הקהה את שיניו' וכו'. הלא התורה 

דרכיה דרכי נעם. אדרבה, מן הראוי היה לקרבו ביותר ולהסביר לו בטוב טעם כי ביד חזקה 

הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים.

עוד יש להבין בענין ארבעה בנים שדיברה תורה כנגדם, למה מנו ארבעה בנים אלו בדווקא. 

ועוד, דלכאורה היה לו למנות דבר והיפוכו, כגון חכם וכנגדו סכל, רשע ולעומתו צדיק, יודע 
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לשאול ושאינו יודע, ואמאי מנה ארבעה אלו שאין אחד מהם היפך האחר1.

ובגר"א כתב שתם הוא הפך הרשע ושאינו יודע לשאול הוא היפך של חכם, וצריך להבין 

במה מקביל התם לרשע, ובמה הוה שאינו יודע לשאול היפך החכם.

עוד יש להבין, בשלמא חכם תם ורשע הם מהגדרת אופיו וטבעו של הבן, אולם שאינו יודע 

יודע  שאינו  את  מנו  ולמה  באדם,  טבע  או  אופי  תכונת  המסמל  דבר  זה  אין  לכאורה  לשאול 

לשאול במנין הבנים שבהם מנו סוגי טבעים שונים.

- ב -

כתב הרמב"ם פ"ז מחמץ ומצה ה"א: "מצווה עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו 

כמו  ממצרים  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  זכור  שנאמר  בניסן  עשר  חמישה  בליל  לאבותינו 

שנאמר זכור את יום השבת לקדשו ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום 

ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך ואף על פי שאין לו בן אפילו 

זה  הרי  ושהיו  שאירעו  בדברים  המאריך  וכל  מצרים  ביציאת  לספר  חיבים  גדולים  חכמים 

משובח". ע"כ.

והקשה המנח"ח (מצווה כ"א) מאי מעליותא דליל זה מכל הלילות שבו צריך לספר בניסים 

מצרים  יציאת  להזכיר  מדאוריתא  אנו  מצווים  ויום  יום  בכל  הא  מצרים,  דיציאת  ונפלאות 

הלילות  את  לרבות  וגו'  תזכור  דלמען  מקרא  וכדילפי'  ה"ג,  מק"ש  בפ"א  הרמב"ם  וכדפסק 

ג"כ, ומה נתוסף בליל ט"ו.

ותירץ המנח"ח דהזכרת יציאת מצרים שבכל השנה הוא דין זכירה בינו לבין עצמו, ושאני 

חיוב  אלא  עליו  אין  עמו  אחר  אין  אם  אמנם  לאחרים,  לספרו  שצריך  נתחדש  שבו  ט"ו  ליל 

הזכירה של כל השנה, והדר דינא שצריך להזכיר יציאת מצרים בינו לבין עצמו.

וצ"ב לפי' זה מהא דמייתי הרמב"ם לקרא דזכור את היום הזה אשר יצאתם מצרים, ועוד 

כתב דהוי כמו זכור את יום השבת לקדשו, דמכל זה משמע דהוי דין זכירה כשאר ימות השנה 

ולא דין חדש שצריך לספר לאחרים, והכא הא מיירי מדין סיפור והגדה לבנים דליל ט"ו.

עוד צ"ב, דהנה מדברי הרמב"ם משמע דדין סיפור יציאת מצרים המיוחד לליל ט"ו והדין 

דכשאין אחר עמו מ"מ מצוה עליו לספר בינו לבין עצמו דין אחד הם, מדכייל להו בהדדי, 

ועוד מהא דכ' "ואעפ"י שאין לו בן" וכו', משמע דאותו הדין עצמו מתקיים הוא באופן זה 

דמספר לעצמו. עוד משמע דאף לעצמו הוא "מספר" בניסים ונפלאות, ואם כשאין אחר עמו 

1 יעוי' אברבנאל בפי' להגדש"פ שהק' כן וז"ל "הענין הרביעי למה עשה המגיד חלוקת הבנים בזה הדרך, א' חכם 
וא' רשע וכו', ומה טבע החומר שחייב והכריח חלוקה הזאת, כי הנה החכם אינו מקביל להפכי הרשע ולא התם 

למי שאינו יודע לשאול", ע"כ.
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אין עליו אלא דין זכירה דכל השנה בזכירה בעלמא סגי, ואמאי בעי 'לספר'.

כולנו  נבונים  כולנו  חכמים  כולנו  "ואפילו  ההגדה  בסדר  אומרים  שאנו  במה  משמע  וכן 

יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים", ומשמע שהדין "לספר" אינו רק למי 

אף  וא"כ  הסיפור,  ענין  שייך  בכה"ג  ואף  לספר,  מצוה  ונבונים  לחכמים  ואפי'  יודע  שאינו 

כשהוא בינו לבין עצמו יש עליו אותו דין סיפור שישנו כשמספר לאחרים.

והנה בסדר ההגדה משמע דכל עיקר דין סיפור יציאת מצרים דליל ט"ו אינו מצוה נפרדת 

למתני'  מייתי  דהא  השנה,  כל  של  מצרים  יציאת  זכירת  מדין  הוא  אלא  זה,  לליל  המיוחדת 

דברכות אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה וכו' עד שדרשה בן זומא וכו', 

ובן זומא וחכמים פלוגתייהו בדין זכירת יצי"מ דכל השנה היא, ואין עניינה לדין "והגדת" 

דליל ט"ו בייחוד, וא"כ צ"ב מה נתחדש בדין סיפור יציאת מצרים המיוחד לליל ט"ו מקרא 

ד"והגדת לבנך ביום ההוא".

עוד צ"ב במש"כ החינוך במצוה כ"א "לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן 

כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם יתברך על כל הניסים שעשה לנו שם, שנאמר 

והגדת לבנך" וכו'. הרי שמסדר מצוות והגדת לבנך הוא אף להודות להלל ולשבח, ע"כ דאין 

סיפור  מצוות  בהדי  ולהלל  דלהודות  ענין  החינוך  דכייל  הא  וצ"ב  השנה,  דכל  זכירה  דין  זה 

יציאת מצרים.

לקדשו  השבת  יום  את  זכור  כמו  הוי  מצרים  יציאת  דזכירת  שכתב  הרמב"ם  דברי  ובעיקר 

צ"ב, מה ראה הרמב"ם ליתן דוגמא ומשל מזכירה דשבת, ועוד דלכאורה באמת אינו דומה 

לזכירת שבת דהתם הוא דין זכירה גרידה והכא הא נתחדש דין "סיפור".

השנה,  דכל  הזכירה  מדין  היא  ט"ו  דליל  זכירה  דמצות  חזינן  דהנה  לבאר,  ייראה  ואשר 

ומאידך הא חזינן דבליל ט"ו נתחדש מצוה נוספת, דמלבד חיוב הזכירה דכל יום איכא נמי 

דין סיפור לאחרים, ומהא נראה דבאמת אף דין סיפור יצי"מ שנתחדש בפסח ביסודו הוא דין 

חמשה  בליל  ונפלאות  בניסים  לספר  דהמ"ע  הרמב"ם  וכמש"כ  השנה,  שבכל  יצי"מ  זכירת 

עשר יסודה מקרא דזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ולא מייתי הקראי דוהגדת לבנך 

לקדשו,  השבת  יום  את  זכור  שנאמר  כמו  דהוי  הרמב"ם  ממש"כ  וכ"נ  וכיוצא,  תספר  ולמען 

היינו שאין זה דין חדש רק דין "זכירה", כזכירת שבת.

אלא דנתחדש בהך דין זכירה דליל ט"ו דהאופן בו מתקיים דין זה הוא בדרך סיפור (שזהו 

טעמי  דמזכירים  הא  וכן  וכו'  בגנות  ומתחיל  ותשובה  שאלה  בדרך  שיהא  דבעינן  מאי  יסוד 

המצוות של אותו הלילה מצה זו וכו' כמו שסידר בעל ההגדה, ועיין בהערה)2, וכך הוא אופן 

2  בעמק ברכה (עמוד ע"ו) הביא דברי הגר"ח לבאר החילוק בין זכירת יציאת מצרים דכל השנה לדין סיפור 
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הקיום דמצוות הזכירה.

ולפי"ז ברור דליכא חילוק בדבר בין היכא שיש אחר עמו שמספר לו, לבין היכא שנמצא 

בינו לבין עצמו, דמ"מ מחוייב הוא לקיים דין הזכירה כבכל לילה, ולעשותו באופן של סיפור, 

שזהו מה שנתייחד בדין זכירת יצי"מ דליל זה. וא"כ נמצא דדין סיפור לעצמו הוה אותו דין 

ואותו ענין של לספר לאחרים - דין זכירת יציאת מצרים באופן דסיפור.

ובזה יבואר מאי דאמרינן "ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה מצוה 

עלינו לספר ביציאת מצרים", וצ"ב מאי קס"ד דחכמים ונבונים יהיו פטורים ממצות סיפור 

יציאת מצרים דליל ט"ו.

ולפי המבואר אפשר דהנה אם הוא דין חדש לספר לבנו או לאחר שאינו יודע, הרי דבאין 

לו למי לספר אין עליו אלא דין זכירה של כל השנה וליכא כלל דין סיפור (וכדכתב המנח"ח), 

ולפי"ז נמצא דאם כולם חכמים ונבונים ואין לו למי לספר לא נאמר בזה הדין סיפור רק דין 

זכירה דכל השנה.

אכן לפי המבואר זהו מה שנתחדש הכא דאפי' כולנו חכמים וכו' מצוה עלינו לספר ביציאת 

מצרים משום שדין סיפור אין ענינו לספר לאחר שאינו יודע אלא דכך הוא אופן הקיום דמצות 

זכירת יציאת מצרים, שצריך שתעשה בדרך סיפור, ומצוות זכירה הא כו"ע מודו דמוטלת היא 

על כל אחד ואחד וע"כ אף על החכמים והנבונים מוטלת מצוה זו.

והנה כתב החינוך דמצוה זו נוהגת בזכרים ובנקבות והקשה המנח"ח למה יהיה נוהג מצוה 

זו בנשים כיון דהוי מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות.

ולפי המבואר לא יקשה כן אלא לשיטת המנח"ח דהוא מצוה בפנ"ע לספר לאחרים שאינם 

יודעים3, אבל לפי המבואר דמצוות ליל ט"ו היא רק אופן הקיום דמצות הזכירה של כל השנה 

יציאת מצרים דליל ט"ו ומה ניתוסף במצות הסיפור שאינו בזכירה, ואמר הגר"ח דהחילוק בין זכירה לסיפור הוא 
בג' דברים, חדא שבזכירה אין צריך אלא להזכיר לעצמו יצי"מ, אבל סיפור הוא לספר לאחר דרך שאלה ותשובה, 
וכדכתיב והיה כי ישאלך בנך וגו' והגדת לבנך וגו', הבן שואל מה נשתנה וכו' והאב משיב עבדים היינו, ואפילו 

היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה וכו' כדרך סיפור לאחר.

השתלשלות  כל  לספר  צריך  בסיפור  אבל  לבדה,  מצרים  יציאת  אלא  להזכיר  צריך  אין  שבזכירה  חילק  עוד 
המאורעות וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. עוד ניתוסף במצות סיפור לספר טעמי המצות של אותה הלילה, 
מה שאנו אומרים בהגדה רבן גמליאל אומר כל שלא אמר ג' דברים הללו בפסח לא יצא ידי"ח ואלו הן פסח מצה 
ומרור, ואח"ז אומרים פסח זה וכו' על שום מה. כל הני דברים הוו מעיקר המצוה של סיפור יציאת מצרים. עכת"ד 
הגר"ח כמובא בספר עמק ברכה. מבואר מדבריו דאף כשמזכיר בינו לבין עצמו אין זה מדין זכירה דשאר ימות 
השנה אלא הוא דין מיוחד שנתחדש בליל ט"ו שצריך לספר לעצמו בדרך שאלה ותשובה וכו', ודלא כהמנ"ח. 

ולפי המבואר עתה גדר הדברים הוא דדין הזכירה עצמו מתקיים הוא באופן דסיפור, וכמש"כ.

3  וכמו שהק' שם דחשיב מ"ע שהזמן גרמא משום דנוהג פעם אחת בשנה, הרי דחשיב לה מצוה בפנ"ע.



ברכת אריהקי

יש מקום לדין דאף נשים יתחייבו בהכי.4

- ג -
עיקר הדבר הוא מחשבת הלב

רק  השנה  דכל  יצי"מ  זכירת  בדין  יסודה  הפסח  בליל  מצרים  יציאת  סיפור  דמצות  נתבאר 

דנתחדש בליל זה דאופן הקיום דמצות הזכירה הוא בדרך סיפור. 

ונראה לבאר ביסוד הדבר, עפ"י מאי דאי' במהר"ל בספר גבורת ה' סוף פרק ס"ב בביאור 

הגדה  על  מברכין  אין  למה  תאמר  "ואם  וז"ל:  מצרים  יציאת  סיפור  על  מברכים  דאין  הא 

שהרי מצוה לספר ביציאת מצרים והיה לנו לברך על המצוה זאת. ויראה כיון דעיקר הדבר 

הוא מחשבת הלב דצריך להבין מה שאומר ואם לא כן לא הוי מידי, וכיון שהעיקר הוא בלב 

לא שייך ברכה אלא במצוה שעיקר שלה כמעשה ומברך אשר קדשנו כי המעשה הוא עיקר 

ולפיכך אין מברכין על הגדה".

לבו  על  ויעלה  במחשבתו  שישים  כדי  הוא  מצרים  יציאת  וסיפור  ההגדה  ענין  דכל  והיינו, 

חיוב  איכא  השנה  דבכל  דברים,  של  גדרן  נמצא  א"כ  ממצרים.  ישראל  את  הוציא  שהקב"ה 

על מעשה זכירה, שעניינו כדי שיזכור הדברים וידע אותם בשכלו, אבל בליל ט"ו צריך הוא 

ישיב  וכדו'  הדברים  סיפור  שע"י  הלב,  אל  ולהשיבה  הזכירה  אותה  עפ"י  פעולות  לעשות 

הדברים אל לבו, ועיקר מצוה זו במחשבת הלב נאמרה.

ובזה יבואר שהאופן לקיים מצות זכירה בליל ט"ו הוא בדרך סיפור, משום שבכח הסיפור 

וסגולתו שיעשו רושם ויתקבלו על הלב, שזהו עיקר מצות הסיפור דליל ט"ו כמבואר במהר"ל, 

ודבר זה אפשר לו שיתקיים ע"י הסיפור, ולא די לזה בזכירה בעלמא.

ההשבה אל הלב - יסוד כל מצוות הלילה

את  ממחישים  אנו  ידם  שעל  דברים  הם  ט"ו  בליל  המצוות  וקיום  ההגדה  סדר  כל  ובאמת 

זכירת יציאת מצרים ועל ידי כך משרישים זאת בליבנו.

הנה אי' "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה ממצרים", והלא הוא עצמו באמת 

לא יצא ממצרים, אלא שצריך לקבוע הדברים בלבו ע"י שימחיש לעצמו ויצייר במחשבתו 

כאילו יצא עתה ממצרים, והיאך היא הדרך לבא לידי כך, ע"י הסבה וד' כוסות ושאר ענייני 

החרות הנוהגים בליל זה, שעל ידן ממחיש את ענין היציאה לחרות.

ומשום הכי אמרי' "בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך", ו"כל 

ודלא  ובלילה,  ביום  דנוהגת  כיון  שהז"ג  מ"ע  חשיבא  דלא  השנה,  כל  של  זכירה  במצות  דחייבות  אם נימא    4
כהשאג"א שהביא המנ"ח שם (דס"ל דכיון דשני חיובים הם הא' זמנו ביום והב' זמנו בלילה א"כ חשיב כ"א מ"ע 

שהז"ג), אלא כהמג"א המובא בדברי השאג"א שם דס"ל דכה"ג לא חשיב זמן גרמא.
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שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצה ומרור" וכו', וכל 

זאת משום דשאני זכירת ליל ט"ו שעיקר מצוותה להמחיש לעצמו ולהשריש בלבו את זכרון 

יציאת מצרים ובלא זה 'לא יצא ידי חובתו', וכמו שכתב המהר"ל שאם לא הבין את הדברים 

לא הוי מידי.

התורה  את  יודעים  כולנו  נבונים  כולנו  חכמים  כולנו  "אפילו  המאמר  לעיל  מבואר  והנה 

מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים", והוקשה מאי ס"ד לפטור החכמים והנבונים ממצות סיפור 

יציאת מצרים, ונתבאר דהחידוש הוא דסיפור יציאת מצרים דליל ט"ו אין עניינו לספר ולהודיע 

הדבר למי שאינו יודע, אלא זהו אופן הקיום דמצוות הזכירה ע"י שמספר את הדברים.

ולפי המבואר הכא יסוד הענין הוא דע"י כך משריש הדברים וזוכרם בלבו,  ולענין זה אין 

נ"מ אם הוא חכם ונבון ויודע הדברים, דמ"מ חובה עליו בליל זה לספר הדברים ולקובעם 

בלבו.

ובזה יבואר ג"כ הא דסיים שם "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", כיון 

החכמים  שאף  שבי'  אחר  וקצבה.  שיעור  בו  אין  זה  ודבר  הלב,  אל  ההשבה  מענין  זה  דהוי 

והנבונים בכלל מצוה זו, לפי שאין עניינה פעולת הזכירה וידיעת השכל רק סיפור הדברים 

והשבתם אל הלב, אחר זה הוסיף דכיון שכך - "כל המרבה... הרי זה משובח".

נמצא כללו של דבר, בליל ט"ו מחויבים במצות זכירת יצי“מ של כל השנה, אלא דבליל 

ט"ו נתחדש דאופן קיום הזכירה הוא ע"י סיפור, ויסוד הדבר הוא משום דבליל ט"ו היא מצוה 

שבלב, שצריך לקבוע את הדברים בלבו ע"י שימחיש את הדברים וע"י שאומר את הדברים 

בדרך סיפור בכך הוא ממחיש אותם. מסוגל הוא הסיפור להבנת הדברים, לשימם במחשבתו 

ולקובעם בלבו.

(וכעין הא דאיתא ברש"י דברים י"ז עה"פ למען תזכור דאיירי במצוות הזכירה דכל השנה 

וכתב ע"י אכילת הפסח והמצה והיינו דע"י כן יושרשו הדברים בלבו עד שיזכרם כל השנה).

- ד -

ובזה אפשר ליתן טעם במה שטורחים כ"כ בענין שאלת הבנים, ובזה שכל סדר ההגדה הוא 

בדרך שאלה ותשובה, שמכיון שמהות המצוה היא הבנת הדברים והשבתם אל הלב משום כך 

בעינן שהדברים ייאמרו אחר שאלה ובקשה לידע אותם, שזהו תנאי ומפתח להבנת הדברים 

וקבלתם. וכפי שכותב רבנו יונה שאם אדם לא יעורר את עצמו מה יועילו המוסרים, ועד כמה 

שיהיה בו רצון והשתוקקות לדעת ולהבין, כך יהיה פתוח לקבל את הדברים ולהבינם.

ולפי"ז אפשר לומר שארבעה בנים שדיברה עליהם התורה לא דיברו על ארבעה מיני בנים 



ברכת אריהקיב

דבר  זה  ואין  מקבילים  הם  שאין  ועוד  אלו.  דווקא  מנו  למה  ואופיים (שא"כ  טבעם  מבחינת 

והיפוכו. כן תמוה שענין יודע לשאול אינה תכונה וטבע באדם), אלא הם ארבעה דרכים האיך 

להגיד הדברים לבן בדרך כזו שיתקבלו ויובנו אצלו, ודבר זה תלוי ברצונו לדעת את הדברים 

הנקבע לפי מידת התענינותו, וכפי שיבואר.

"חכם מהו אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקינו אתכם" - החכם הוא 

בבחינת "איזהו חכם הלומד מכל אדם", המאפיין של החכם הוא הרצון לדעת ולהבין ולכך 

הוא שואל מה העדות וכו' וכיון שהוא שואל ופתוח להבנת הדברים אף אתה אמור לו וכו', 

ובכך תתקיים מצות "והגדת לבנך".

לעומת זאת - "רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם - לכם ולא לו" - המאפיין של 

הרשע הוא שאין לו רצון וענין לדעת5, והרי הוא מכריז מלכתחילה שידיעת הדברים וטעמיהם 

אינה נוגעת לו כלל ועיקר6 וטרם שמיעתו את הדברים מודיע שהעבודה הזאת היא לכם ולא 

לו, עליו נאמר לפי שהוציא את עצמו - מלכתחילה - מן הכלל, הרי שאין ענין להשיב לו ולא 

שייך לקיים בו מצוות והגדת לבנך שכל ענינה הבנת הדברים והשרשתם בלב, דכיון שאין הוא 

ואינו מבקש לדעת הרי שהדברים לא יתקבלו אצלו כלל, ועל כן אף אתה הקהה את  שואל 

שיניו וכו' - אם אין הוא רוצה בקבלת התשובה ובהבנת הדברים אין לנו עסק אתו בליל זה7.

תם מה הוא אומר מה זאת - התם מטבעו הוא מקבל ורוצה לשמוע ושפיר אפשר לקיים בו 

והגדת לבנך.

אך  האדם  בנפש  תכונה  או  אופי  ציון  זה  אין  אמנם  לשאול,  יודע  שאינו   - הרביעי  והבן 

לעניננו שההגדה מיתלא תליא ברצון לדעת שזה בא לידי ביטוי בשאלה הרי שכשאינו יודע 

5  וכדאיתא במשך חכמה (שמות י"ג י"ד) דבבן הרשע לא נאמר והיה כי ישאלך בנך אלא והיה כי יאמרו אליכם 
בניכם היינו שאין זו שאלה אלא אמירה כי אינו חפץ כלל לקבל תשובה על דבריו.

6  במכתב מאליהו חלק ב' עמ' צ"ט מבואר שמהות הרשע הוא שחסר בו הרצון לקבוע בליבו מה שמבין בשכלו, 
וכתב שמשום הכי רשעים נכתבים ונחתמין לאלתר למיתה משום שאין להם תקנה ותקוה שהרי אין מה שיעוררם, 
שכל מה שיורום ויעוררום לא יכנס לליבם כיון שליבם אטום לקלוט את הדברים, וכמו שכתוב רשעים בחייהם 
קרויים מתים היינו שאבד מהם שרש ההתעוררות והתקוה להבין הדברים ולשוב בתשובה. והביא על כך דברי 
המדרש תנחומא פר' ניצבים "מפני מה הרשעים נתחייבו כליה" וכו', עיי"ש דהענין הוא משום שחסר בהם כח 

סגולת ההשבה אל הלב.

ובזה מבואר נמי מה שמסיים הכא ב'תשובה' אל הרשע "אילו היה שם לא היה נגאל", היינו דהרי הוא בכלל 
ולהשיבם  הדברים  את  מעוניין לקבל  הוא  אין  שמלכתחילה  ה"נ  להם תקומה.  ואין  כליה  שמתחייבים  הרשעים 

לליבו והרי הוא בכלל הרשעים שאין להם תקנה וע"כ - אילו היה שם לא היה נגאל.

הדברים  להבין  כך  וע"י  לשמוע,  רצון  בו  לעורר  האפשרות  דזהו  הוא  שיניו  את  הקהה  שענין  עוד  ואפשר    7
ולקבלם.
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לשאול חסרה בו היכולת לקלוט ולהבין את הדברים וכיון שכך - כדי לקיים בו מצוות והגדת 

כלל  תתקיים  לא  שבזה  שהם  כמות  הדברים  את  לו  לומר  לא  כלומר  לו",  פתח  לבנך - "את 

"והגדת" אלא לפתוח לו ולפתח בו את היכולת לשאול והרצון לדעת, ורק אז כאשר הוא ישאל 

וירצה להבין יהיה נכון לשמוע את הדברים ולקבלם.

(ובזה אפשר לבאר מש"כ הגר"א שאינו יודע לשאול הוא הפך החכם, משום שמהות החכם 

הוא החכמה לשאול והרצון להבין וזהו ההיפך הגמור משאינו יודע לשאול).

ברכת האילנות בחודש ניסן

כדי  נתקנה  האילנות  ברכת  כי  מסביר  זי"ע,  חי"  איש  ה"בן  הגאון  רבנו  הגולה,  ראש 

הינן  הזה  בזמן  שהאילנות  ליבו  אל  וישים  האילנות  כשיראה  האדם  יזכור  ש"זכור 

דשנים ורעננים, ואחר כך נהפכו בימות החורף לעצים יבשים. וכן האדם עץ השדה". 

ה"תפארת ישראל" מרחיב את הדברים בלשונו הציורית וכותב כך: "העולם ובריותיה 

לבד  לא  יהיה  בחורף,  השני.  מקרה  הוא  האחד  ומקרה  יחד  אמיץ  בקשר  עומדים 

חורף בעולם, כי אם גם על כל הבריות בו יהיו אז רפויי ידיים ומושקעים בתרדמה, 

מהאביב  הראשון  הקרן  יבקע  כאשר  ואולם  הכל.  על  ימשלו  רוח  ונמיכות  וקיפאון 

ילדות  לחיי  יקיץ  בטבע  הכל  החיים.  נר  להעלות  הכל  ישוב  שוב  אז  העולם,  פני  על 

חדשים, כמו שנאמר "חדשים לבקרים"- היינו, שבכל בוקר יתראה חיות חדשה בטבע 

הבריאה וכח חדש יתראה בו, "רבה אמונתך ה'" – ואיך נאמן אתה ה', שהלווינו לטבע 

שהלווינו  ממה  כפולים  אחוזים  באביב  לנו  תשלם  והנה  העולם,  כוחות  בחורף  שלך 

לה..." ומוסיף ה"תפארת ישראל" ומקשר את האילנות אלינו, כך: "והישראלי, שבכל 

השינויים שיקרו בטבע, תמיד ימצא בהן דבר אשר יעוררו לבקש השלמת נפשו, לכן 

רטובים,  קטנים  לבבות  כמו  האילנות  ענפי  על  שיתהוו  מלבלבים  אילנות  כשרואה 

ייזכר כי האדם עץ השדה- גם זה האילן ייאבד פעם אחת את רטיבותו בחורף שלו, 

היינו בזקנותו. אך בסוף החורף ההוא, יקיץ לאביב יותר יפה וישוב לחיי נערות שוב, 

ללבלב בחיים אחרים בעולם הבא". והוא מסיים בלשון מליצית ויפה: "ועיקר כוונתו 

בברכתו, שכל זה נסדר כך מיוצר בראשית יתברך כדי להנאות בהם בני אדם, שעל ידי 

זה יחשוב האדם גם כן שהמיתה הנדמית שלו, ישאנו לחיים אחרים, וענן הרעם של 

המוות תשאנו כאליהו לשמים, לאור לפני ה' באור החיים".



ברכת אריהקיד

הרב דוד יצחק הופנר

בענין שהחיינו על ספירת העומר

בברכת שהחיינו  דינים  ג'  דאיכא  דמבואר  הרמב"ם  דברי  מביא  א]  הענינים:  תוכן 
העומר  ספירת  על  זמן  אין מברכין  מנוח אמאי  רבינו  קו'  מביא  ב]  המצוות.  בעשיית 
וביאורו שהוי צער  בזכרון לחרבן הבית וכן במילה אין מברכין משום צערא דינוקא. 
ג] מביא כהביאור הנ"ל מספר מושב זקנים וביאורו מהארחות חיים והכלבו. ד] מראה 
שלהר"מ  לא יתכן הביאור הנ"ל  מב' טעמים א. דס"ל דמברכין זמן על המילה ב. דס"ל 
דספיה"ע הוי מצווה דאוריתא וא"כ אינה זכר למקדש . ה] מביא דברי המהרי"ל דטעם 
עיקר הספירה  הוא משום דהוי כמכשירי מצווה שהרי  זמן על ספיה"ע  דאין מברכין 
הוא להגיע לרגל דשבועות וכעי"ז בשו"ת הרדב"ז ובמנהגות וורמייזא לרי"ל קירכום  
ובזה יבואר הטעם שאין מברכין שהחיינו  ו] ולפי"ז י"ל נמי לגבי הא דאין מברכין זמן 
ספיה"ע  מצוות  בין  לחלק  ויש  הדם  מכיסוי  ע"ז  להקשות  יש  אמנם  בדיקת חמץ  על 
מקראי  בספר  וביאורו  שהז"ג  מ"ע  הוי  לא  דספיה"ע  דס"ל  הרמב"ן  ז]  הדם.  לכיסוי 
קודש כביכורים שמה שנוהגת בזמן זה, הוא לאו בדווקא אלא תלוי בדברים אחרים וכן 
ספיה"ע הוא תלוי בהבאת העומר ולא בזמן של ט"ז ניסן ולפי"ז לא שייך לברך שהחיינו  
שאין לה זמן קבוע אבל לשי' הרמב"ם לא שייך לומר כן.ח] נראה שהרמב"ם לשיטתו 
שספיה"ע בזה"ז הוי דאוריתא והרמב"ן לשיטתו שהוי דרבנן.ט]מביא תי' הנוהג כצאן 
יוסף על הקושיא משהחיינו דסומך על קידוש היום וביאורו, וקושיא מהא דמברכין זמן 
על לולב .י] יישוב להקושיא עפ"י דברי המהרי"ל הנ"ל שהוי מצווה של זמן  הנמשכת 

על פני חמישים יום .יא] לפי"ז יישוב בדעת הרמב"ם. 

ברמב"ם פי"א מברכות ה"ט כתב וז"ל כל מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב 

ומקרא מגילה ונר חנוכה וכן כל מצוה שהיא קנין לו כגון ציצת ותפילין ומזוזה ומעקה וכן 

כגון  לזמן  מזמן  שהיא  למצוה  דומה  היא  שהרי  עת  בכל  מצויה  ואינה  תדירה  שאינה  מצוה 

מילת בנו ופדיון בנו מברך עליה בשעת עשייה שהחיינו וקיימנו ואם לא בירך על סוכה ולולב 

וכיוצא בהן שהחיינו בשעת עשייה מברך עליהן שהחיינו בשעה שיצא ידי חובתו בהן וכן כל 

כיוצא בזה.עכ"ל

מזמן  שהם  מצוות  א.  מצוות  בעשיית  שהחיינו  בברכת  החייבים  דינים  ג'  ברמב"ם  מבואר 

לזמן ב. מצוות שהם קנין לו ג. מצווה שאינה תדירה ואינה מצויה בכל עת.

והנה עי' ברבינו מנוח שכתב וז"ל ובספירת העומר לא מברכים זמן דאין בו הנאה וכי תימא 

והא קא מטי הנאה לידיה בהתרת אכילת חדש אפילו הכי אינו מברך זמן שאותו היתר (חדש) 



קטו ברכת אריה

בית  לחורבן  עגמת  זכרון  אלא  הנאה  שום  ליכא  הברכה  וענין  ביו"ט  אלא  בברכה  תלוי  אינו 

אלוקינו ולפי סברא זו בזמן שביהמ"ק קיים מברך זמן על ספירת העומר וכן בביעור חמץ לא 

מברך זמן שהרי מצטער באיבוד חמצו. כללא דמילתא לא נתקנה ברכת הזמן אלא בדבר הנאה 

כגון סוכה ונטילת לולב שהם באים לשמחה ותקיעת שופר שמכנסת זכרון ישראל לאביהם 

יתברך כדאמר בשבת (קלא:) ומקרא מגילה ונר חנוכה נמי דחס רחמנא עלן ופרוקינא והיינו 

דאמרינן בפסחים (קכא:) גבי פדיון הבן שהחיינו מאן מברך וכו' עכ"ל

ועי' עוד ברבינו מנוח קודם לכן שכתב וז"ל ומנהג שלא לברך אבי הבן שהחיינו על מילת 

בנו משום דלית ביה הנאה משום צערא דינוקא וכו' עכ"ל

וחזינן בדברי רבינו מנוח דהכלל בחיוב ברכת הזמן בעשיית המצוות הוא רק היכא דאיכא 

וספירת  במילה  וכגון  שהחיינו  מברכין  אין  צער  שיש  שבמצוות  והטעם  הסיבה  וזהו  הנאה. 

העומר.

וכן מצינו בעוד פוסקים דהנה בספר  מושב זקנים עה"ת (ויקרא כ"ג ט"ו) כתב וז"ל ופסק 

דאין מברכין זמן על ספה"ע ואע"פ דהוא מזמן לזמן דאין לברך שהחיינו אלא על דבר שיש 

מילת  על  אדם  מברך  ואין  הבן  פדיון  על  שהחיינו  דמברכין  פסק  טעמא  ומהאי  שמחה.  בו 

בנו כדאסיק תלמודא (כתובות ח.) כיון דאיכא צערא דינוקא לא מברכינן שהשמחה במעונו 

עכ"ל, וביאור הדברים דספה"ע חשיב צער הוא עפ"י דברי הארחות חיים והכלבו (סי' כה, 

מובא בסידור עבו"י שם) ז"ל ואין מברכין זמן בספה"ע לפי שאין מברכין זמן אלא על דבר 

המתחדש לו שיש לו הנאה ושמחה, ובזה אין לו שום הנאה אבל יש לו צער שמזכירין חורבן 

הבית שאין אנו יכולים להביא עומר עכ"ל. וכ"כ הר"ן בסוף פסחים והרשב"א בתשובה (קכו) 

ובהגהות למנהגות וורמייזא לרי"ל קירכום (הוצאת מ"י עמ' רל"ו)

והנה לכאורה זה וודאי לא יתכן לבאר בשיטת הרמב"ם שהטעם שאין מברכין שהחיינו על 

ספיה"ע הוא משום צער החורבן שהרי הרמב"ם  כותב מפורש דגם במילת בנו מברך שהחיינו 

אין  אמאי  הרמב"ם  שי'  צ"ב  ולפי"ז  דינוקא.  צערא  שם  שיש  ואפי'  שהבאנו  וכמו  וקיימנו 

מברכין שהחיינו בספירת העומר.

או  מדאורייתא  הוי  הזה  בזמן  ספה"ע  מצוות  האם  בראשונים  מחלוקת  דאיכא  ידוע  והנה 

דרבנן. דהרמב"ם (פ"ז מתמידין ומוספין הכ"ב) כתב דהוי דאורייתא ולכן גם פוסק שמצווה 

למנות את הימים עם השבועות, וזה כדעת רב אשי בגמ' (מנחות סו.) וכן דעת החינוך ועוד 

ראשונים (עי' ביאור הלכה סי' תפ"ט ד"ה לספור העומר) אמנם דעת הטור והשו"ע ועוד כמה 

אמימר)  (ד"ה  רש"י  שם  (שם)וביאר  בגמ'  אמימר  כדעת  וזה  דרבנן,  הוי  שבזמה"ז  פוסקים 

דאמימר מני יומי ולא שבועי אמר האי מנינא דהשתא לאו חובה הוא דהא ליכא עומר אלא 



ברכת אריהקטז

זכר למקדש בעלמא הוא הלכך ביומי סגי עכ"ל וע"ע בר"ן שם.

והנה בשלמא לשיטות שהוי דרבנן זכר למקדש מובן שפיר הביאור הנ"ל דהא דאין מברכין 

המצווה  היום  באמת  דהא  הבית  בחורבן  כשנזכרים  הצער  משום  הוא  ספה"ע  על  שהחיינו 

של ספה"ע הוי זכר למקדש אבל לשיטת הרמב"ם ודעימי' דגם בזמה"ז הוי דאורייתא משום 

צער  של  מצווה  דהוי  משום  זמן  אמרינן  דלא  למימר  שייך  היאך  א"כ  לכם  וספרתם  דכתיב 

דנזכרים בחורבן הבית אטו גם במצוות לולב נימא דהיאך מברכים שהחיינו והרי נזכרים בזמן 

שביהמ"ק הי' קיים שנטלנו לולב במקדש והשתא אין לנו מקדש. והתם ודאי דלא אמרינן הכי 

וא"כ לשיטות אלו צ"ב אמאי אין מברכין זמן על ספה"ע.

לבאר  יכול  לא  מדאוירתא  הוי  העומר  שספירת  שסובר  לשיטתו  דהרמב"ם  חזינן  ועכ"פ 

שמה שאיןמברכין זמן הוא משום הענין של צער וכמשנ"ת וממילא מובן שגם במילה סובר 

הרמב"ם שיברך אע"פ דאיכא צערא דינוקא. אך עכ"פ צ"ב באמת מה סברת הרמב"ם דאין 

מברכין זמן בספירת העומר.

והנה במהרי"ל (מ"י עמ' קנא) כתב וז"ל מאי דאין מברכין שהחיינו על ספה"ע דאינו אלא 

כמכשירי מצווה דעיקר מניינא משום רגל דשבועות ועדיין לא הגיע סוף שבעה שבועות עכ"ל

סוף  עד  המצווה  גמר  אין  וז"ל  דכתב  שכ"ז)  תשו'  (ח"ב  הרדב"ז  בשו"ת  איכא  זה  וכעין 

הספירה ולפיכך א"א לברך שהחיינו בתחילת הספירה שהיא חלק מהמצווה ולא בסופה שאין 

בהגהות  מצאתי  והרחבה  ביאור  ביתר  האלו  וכדברים  עכ"ל.  מצווה  בסוף  שהחיינו  מברכים 

מנהגות וורמייזא לרי"ל קירכום (שם) וז"ל ועוד יש טעם אחר שא"א זמן על הספירה משום 

שטעם הספירה הוא שציוונו הש"י לספור שבועות וימים עד יום חמישים מיום שיצאו ממצרים 

שבו יהיה יום מתן תורה כאדם המצפה וממתין אל יום המוגבל לו לתת מתנה מרובה או דבר 

אחר שישמח בו ומקווה ומייחל מתי יהיה אותו היום שיקבל אותה הטובה המיועדת לו ובכל 

הוא  אשר  היום  אותו  ומקרב  היום  זה  שעבר  לאלוקיו  ומברך  סופר  הוא  השמש  שישקע  יום 

חפץ בו כן ציווה הש"י לספור כל הימים והשבועות עד היום שקיוינוהו הוא יום מ"ת לחבב 

עלינו את התורה ולהראות שהיא חביבה עלינו יותר מיום הגאולה של מצרים והיא עיקר היום 

שקיוינוהו, ואם כן הספירה היא בעבור תוחלת ממושכה שאנו מראים שיאריך לנו הזמן עד 

יום מ"ת ובכל יום אנו מברכין ומשבחין שהגיע אותו היום ונתקרב יום מ"ת וא"כ איך נברך 

זמן על הספירה ועדיין לא הגיע היום שקיוינוהו שהוא עיקר השמחה שהוא מ"ת. שהרי אין 

מברכין זמן אלא על הדבר ששמחין בו ובהספירה אין בה שמחה לכן אין מברכין זמן עכ"ל.

וחזינן דטעם הדבר דאין מברכין זמן על ספה"ע הוא משום דמצווה זו היא בעבור תוחלת 

חלק  רק  שהיא  הספירה  לפני  שהחיינו  לברך  שייך  לא  ולכך  מצווה  כמכשירי  והוי  ממושכה 



קיז ברכת אריה

מהמצווה ולא בסופה. שאין מברכין שהחיינו בסוף המצווה.. וכטעם זה שייך לומר גם אם 

נימא דמצוות ספה"ע הוי דאורייתא וכשי' הרמב"ם.

ולפי"ז הי' נראה ליישב נמי גבי בדיקת חמץ אמאי אין מברכין שהחיינו על מצוות בדיקת 

דהנה  לכאורה  ואפש"ל  שע"ט)  סי'  (שו"ת  הרשב"א  ובתוכם  בראשונים  שהקשו  וכמו  חמץ 

בשו"ע  (סי' תל"ב ס"א) כתב דקודם שיתחיל לבדוק יברך על ביעור חמץ. ובמ"ב שם ביאר 

ואין  הביעור.  מעין  הוי  ביעור  לצורך  זו  דבדיקה  כיון  מ"מ  למחר  עד  מבער  דאינו  דאע"ג 

מברכים  שאין  דהטעם  נמי  י"ל  לפי"ז  וא"כ  מצוותו.  סוף  זה  דאין  חמץ  בדיקת  על  מברכין 

שהחיינו בבדיקת חמץ הוא משום דהוי מצוה אחת שנמשכת ונגמרת רק למחר ולאחמ"כ כבר 

א"א לברך וכנ"ל.

שמכסה  הבה"ג  שיטת  הביא  הדם  כיסוי  גבי  כ"ח)  סי'  (יו"ד  בטור  דהנה  בזה  יל"ע  אמנם 

ואח"כ מברך אע"ג דבכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן ה"מ בתחילת המצווה אבל 

זו סיום מצווה הוא. ובאמצע מצווה אין ראוי לברך לכך מברך על הכיסוי אחר גמר המצווה. 

ובבית יוסף הביא שכן פסק רבינו ירוחם ודלא כהרא"ש עיי"ש. ולפי"ז קשה אמאי לא יכול 

שמצינו  וכמו  המצווה  קודם  לברך  יכול  שאינו  אע"ג  המצווה  גמר  לאחר  שהחיינו  לברך 

בראשונים לגבי כיסוי הדם.(אמנם על הרמב"ם לק"מ דהוא פסק בפי"ד משחיטה ה"א דחייב 

אדם לברך קודם שיכסה ואפי' אם כיסה קודם שבירך עי' ברמב"ם בפי"א מברכות ה"ו שאינו 

חוזר ומברך אחר עשייה וע"ע בט"ז יו"ד סי' י"ט סק"ג )

ולכאורה יש לחלק בין מצוות ספיה"ע למצוות כיסוי הדם די"ל דאמנם כיסוי הדם הוא גמר 

ע"ז  דיברך  לומר  שייך  וא"כ  עצמו  בפני  מצווה  מעשה  עכ"פ  דהוא  י"ל  אך  שחיטה   מצוות 

שהחיינו מיד אחר קיום המצווה אך ספירת העומר דלפי הביאור הנ"ל של המהרי"ל ודעימי' 

כל מהות המצווה היא מצווה של "זמן" שנמשכת על פני חמישים יום שהרי מצווה זו היא 

בעבור "תוחלת ממושכה" (כלשון הריל"ק) והוי כמכשירי מצווה (כלשון המהרי"ל) א"כ אין 

בסוף המצווה איזה מעשה שע"ז יברך שהחיינו וע"כ שייך להבין דע"ז לא שייך לומר שיברך 

שהחיינו בסוף המצווה.

והנה ברמב"ן (קידושין ל"ד) כתב דספה"ע לא הוי בכלל מ"ע שהזמן גרמא. ולכאורה דבריו 

צ"ע דאמאי לא תהא מצווה זו מ"ע שהזמן גרמא וכבר עמד בזה האבני נזר (הלכות פסח סי' 

שפה)

שכתב  פערלא  הגר"י  בשם  ליישב  הביא  ב')  אות  ס"ז  סי'  ח"ב  קודש (פסח  מקראי  ובספר 

דנשים  במשנה  דאיתא  ביכורים  הבאת  לענין   ( (כ:  במגילה  אבן  הטורי  דברי  עפ"י  ליישב 

חייבות בהבאת ביכורים וכתב הטו"א דלכן לא הוי הבאת ביכורים מ"ע  שהז"ג משום דלא 
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שקבעה  הזמן  באותו  אלא  נוהגת  אינה  עצמה  שמצד  מצווה  דווקא  אלא  שהז"ג  מ"ע  נקרא 

לה תורה אבל היכא שדבר אחר הוא שגורם לה שלא תתקיים אלא באותו הזמן וכגון הבאת 

ביכורים דמה שאין מביאין קודם עצרת היינו רק משום דשתי הלחם מעכבים עליהם שאין 

מביאין למקדש מנחות וביכורים קודם לשתי הלחם  דקרינהו קרא ביכורים וכו' ואחר החנוכה 

אין מביאין משום דכתיב מארצך דמשמע כל זמן שמצויים בארצך ומחנוכה ואילך כבר כלה 

לחיה מן השדה אין זה בכלל מ"ע שהזמן גרמא. ולפי"ז י"ל גם לענין מצוות ספיה"ע שהטעם 

דזמן המצווה הוקבע באותו הזמן הוא רק משום שתלויה בעומר כדכתיב  מיום הביאכם את 

עומר התנופה וכתיב מהחל חרמש בקמה תחל לספור. א"כ לא הזמן מצד עצמו גורם אלא 

ועל  גרמא.  שהזמן  מ"ע  בכלל  זו  שאין  הרמב"ן  סובר  לכן  זה.  זמן  לקביעות  גורם  אחר  דבר 

דרך זה כתב גם כן בדברי יחזקאל (סי' מה אות ד') וראיתי שעפ"י דברים אלו מיישבים את 

הקושיא מדוע אין מברכין זמן על ספיה"ע דברכת שהחיינו הוי דווקא על מצווה שזמנה קבוע 

שעל זמן זה אנו מברכין שהחיינו וקיימנו והגיענו ל"זמן" הזה אבל בכה"ג שאינו בזמן קבוע 

כיון  דספה"ע  אפש"ל  וא"כ  בזמן  תלוי  דאינו  הזה  ל"זמן"  וקיימנו  שהחיינו  לברך  שייך  לא 

שהחיינו.  עליו  מברכין  אין  לכך  העומר ]  בהבאת  רק  תלוי  דהוא  בזמן [וכמש"נ  תלוי  דאינו 

וכן שייך לומר בבדיקת חמץ דכיוון שאין לו זמן קבוע שהרי מעיקר הדין היוצא לדרך אפי' 

מתחילת השנה צריך לברך א"כ אינו שייך בדווקא לזמן זה לכן לא אמרינן שהחיינו. ונראה 

מכמה  כן  לומר  שייך  לא  הרמב"ם  בדעת  אבל  הרמב"ן.  לשיטת  רק  לומר  שייך  זה  דיישוב 

טעמים. א. דברמב"ם משמע דס"ל דאפי' מצווה שהיא מזמן לזמן ואינה תלויה בשום תאריך 

כגון  לזמן  מזמן  שהיא  מצווה  על  גם  לברך  דחייב  שכתב  וכמו  שהחיינו  לברך  שייך  מסויים 

מילת בנו ופדיון בנו. ואלו המצוות הרי לא תלויות בזמן שנימא ששייך לומר ל"זמן הזה" על 

תאריך מסויים . אלא עצם הדבר שהיא מצווה שהזדמנה לו  והיא "אינה תדירה ואינה מצויה 

בכל עת" מברך עליה שהחיינו. ב. ברמב"ם משמע שסובר שספה"ע הוי מצוות עשה שהזמן 

הכ"ד)  ומוספין  מתמידין  פ"ז   ) קורקוס  והמהר"י  משנה  הכסף  להדיא  שכתבו  וכמו  גרמא. 

בדעת הרמב"ם ולכן כותב הרמב"ם (שם) דנשים ועבדים פטורין מספה"ע. וא"כ לא שייך את 

הביאור הנ"ל  (שנאמר עפ"י שי' הרמב"ן דספיה"ע הוי מ"ע שאין הז"ג)

והנה נראה שהרמב"ם בזה לשיטתו דס"ל בהלכות תו"מ הנ"ל דספה"ע גם בזמן הזה שאין 

עומר הוי דאוריתא ולדבריו ע"כ שאין הספירה תלויה בעומר וטעמו הוא משום דס"ל דמאי 

דכתיב מהחל חרמש בקמה תחל לספור היינו רק סימנא בעלמא לומר דבזמן קצירת העומר 

מתחיל זמן מצוות הספירה  וכן הפסוק מיום הביאכם  לא בא אלא להורות דההבאה והספירה 

הוא  בספיה"ע  תורה  שקבעה  והזמן  בעומר  תלויה  הספירה  אין  ולשיטתו  אחד.  ביום  חיילא 

מצד עצם זמן המצווה ואינו תלוי בדבר אחר. ושפיר הו"ל מ"ע שהזמן גרמא [ומדויק בזה 
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מקום  בכל  היא  זו  שמצווה  זה  עם  אחת  בהלכה  פטורות  שנשים  הדין  שכלל  הרמב"ם  לשון 

ובכל זמן ] אולם הרמב"ן לשיטתו כדעת העיטור דספיה"ע בזה"ז ליתא מדאוריתא ומטעם 

דהשתא ליכא הבאה ולא קרבן  ( אולם עי' במקראי קודש שם שכתב על מהלך זה דקשה לומר 

שהאשונים לשיטתם בזה וצ"ע )

והנה לגבי הקושיא אמאי אין מברכין זמן על מצוות ספירת העומר כתב בספר נוהג כצאן 

יוסף (עמ' רכ"ד סוף אות ה') וז"ל ואין מברכין זמן על הספירה רק סומך על זמן דקידוש היום 

כמ"ש בליל ראשון בקידוש היום עכ"ל. וכוונתו למה שכתב לעיל מיני' (עמ' ר"כ בסוגריים) 

כשאיירי על זמן דקידוש היום וז"ל וברכה זו היא נעשה על כל צרכי יו"ט לפיכך אין מברכין 

זמן על ביעור חמץ כיון שלצורך המועד הוא מבערו סומך על זמן דקידוש היום וכו' עכ"ל. 

וחזינן בדברי הנכ"י דכמו דכשמברך זמן בקידוש היום קאי נמי על ביעור חמץ כיון דחשיב 

צורך המועד ה"נ לגבי מצוות ספה"ע אמרינן דנחשב צורך המועד לגבי הא דכשמברך זמן 

בקידוש היום קאי גם על מצווה זו. וכשיטה זו מצאתי בהגהות מנהגות וורמייזא לרי"ל קירכום 

דכתב וז"ל ואין מברכין זמן על הספירה משום שהספירה היא משום צריך יו"ט עכ"ל. ומשמע 

דכוונתו כדברי הנכ"י דאז יוצא בזמן דקידוש היום. (וכשיטה זו נמצא בספר האשכול הלכות 

פסח קנ"ט ע"א.) ודבר זה צריך ביאור מדוע נחשב הדבר כחלק מצרכי יו"ט דאמרינן דברכת 

הזמן של קידוש היום קאי גם על מצוות ספה"ע.

ואולי יש ליישב עפ"י מה דמצאתי בסידור עבודת ישראל (עמ' 363) שמביא מספר התניא 

(סי' נ') שהביא בשם החבר ר' בנימין בר אברהם הרופא שלא נהגו לברך שהחיינו לפי שזמן 

שאין  נראה  ולכן  השבת,  ממחרת  לכם  וספרתם  שכתוב  כמו  הפסח  בקביעת  תלוי  הספירה 

מברכין עליו זמן ודי לו בברכת הזמן של יו"ט עצמו עכ"ל ומבואר דכיון דמצוות ספה"ע תלוי 

שפיר  א"כ חשיב  ממחרת הפסח  השבת והיינו  ממחרת  ביה  דכתיב  חג הפסח כיון  בקביעות 

זו.  אמצווה  נמי  היום  דקידוש  הזמן  ברכת  קאי  שפיר  שכן  וכיון  הפסח  וצרכי  מענייני  כחלק 

ואולי בזה יבוא הביאור לדברי הנכ"י הנ"ל.

אך קשה לי בדברי ר' בנימין בר אברהם הרופא דלפ"ז קשה אמאי מברכין זמן על מצוות 

לולב והרי גם מצוות לולב תלוי בקביעותא דחג הסוכות כדכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון. 

וא"כ אמאי התם לא נימא דברכת הזמן שעושה בקידוש היום קאי נמי על מצוות לולב וצ"ע.

והנראה בזה ליישב בעזה"י עפ"י מה שנתבאר לעיל (אות ה' בסופו) לפי דברי המהרי"ל 

ורידב"ז דכל מהות המצווה היא מצווה של "זמן" שנמשכת על פני חמישים יום  שהרי מצווה 

זו היא בעבור "תוחלת ממושכה" [כלשון הריל"ק] "והוי כמכשיר מצוה" [כלשון המהרי"ל] 

ברכת  לולב  כמצוות  בפ"ע  שהיא  מצווה  על  לברך  צריך  שפיר  דלעולם  דאפש"ל  יתכן  א"כ 
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שהחיינו. ואפי' דהוה תלוי בקביעותא דסוכות, אבל ספה"ע דכל מהות המצווה היא מצווה 

של "זמן" שנמשכת על פני חמישים יום א"כ י"ל שכיון דחזינן בקרא דממחרת השבת  דתלויה 

בקביעותא דפסח א"כ שפיר שייך לומר דברכת הזמן שמברך על פסח קאי גם על מצווה זו.

ולפי כל הנ"ל אולי י"ל בדעת הרמב"ם דהן אמנם דס"ל דאפי' מצוה שהיא מזמן לזמן ואינה 

דכיון  נראה  מ"מ  אך  ופה"ב.   מילה  במצות  וכמו  שהחיינו  לברך  שייך  תאריך  בשום  תלויה 

דחזינן דס"ל דספיה"ע הוי מ"ע שהז"ג. וגם ס"ל דבזה"ז נמי הוי מצוה דאוריתא משום דאינה 

תלויה בהבאת העומר וכמשנ"ת לעיל  (אות ח' ) א"כ אולי י"ל דס"ל דמה דהוי מ"ע שהז"ג 

הוא  ספה"ע  של  המצווה  דזמן  והיינו    " השבת  ממחרת  לכם  "וספרתם  דכתיב  משום  הוא 

ממחרת יו"ט ראשון דפסח . וכיון שכן דחזינן דתליא בקביעותא דפסח אזי שפיר שייך לומר 

בקביעותא    דתליא  זו  מצווה  על  גם  קאי  דפסח  יו"ט  דליל  בקידוש  שאומר  שהחיינו  דברכת 

פני  על  הנמשכת  "זמן"  של  מצווה  הוי  דספה"ע  דכיון   ( ט'    אות   ) לעיל  וכמשנ"ת  דפסח 

חמישים יום א"כ שפיר י"ל דתחילתה תלויה בזמן דממחרת הפסח בדווקא ולא  בזמן דט"ז 

ניסן דהרי מהות המצווה  הוא ספירת הזמן מיום בו יצאנו ממצרים עד היום המיוחל לקבל את 

מתנת התורה וכיון שכן ברכת הזמן של יום הפסח קאי גם על מצווה זו שתלויה בה וקשורה 

בה.

וע"ע במשמרת חיים  וע"ע בשו"ת שרידי אש יו"ד סי' צ'.
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הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

ביאור השיעור של 'עד שתחטפנו שינה'  * ההבדל בין ברכת ספירת העומר 

לברכת שהחיינו' וגדר ברכת הספירה  * טירחא דציבורא דרבים שהם יחידים   

* צירוף ספירה שלא לשם מצוה

מוקטר לידידנו תמכין דאורייתא רבי אברהם שוקרון שליט"א וב"ב, ולסב היקר ידי"נ 
תורה  לחיוב  נ"י  אריה  היקר  הבן  כניסת  לרגל  וב"ב,  שליט"א  דקלבוים  מנחם  רבי 

ומצוות. יזכו לשפע אושר ומלוא חופנים נחת.

ביאור השיעור של 'עד שתחטפנו שינה' 

כתב השו"ע (תפא,ב): "חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, ולספר בניסים 
ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה". 

ויש לעיין האם 'עד שתחטפנו שינה' הוא שיעור וגדר בהמצוה, או שהוא כעין פטור של 
אונס, שכאשר חטפתו שינה אינו מחויב להתאמץ ולעמול בנפשו כדי שלא יירדם. וההשלכה 

ההלכתית שבין ב' הצדדים היא לכאורה האם כשהאדם נרדם בליל הסדר ושוב התעורר עירני 

באמצע הלילה, האם עליו לשוב ולספר ביצי"מ. שאם כשנרדם אזי הסתיים חיובו לספר, כיון 

של  סוג  הוא  אם  אך  ולספר.  לשוב  צריך  אינו  שוב  אזי  שנרדמים,  עד  הסיפור  את  שמספרים 

אונס, א"כ כשהוא שוב עירני, עליו לשוב ולספר ביצי"מ. ואכן מצינו שהחק יעקב (תפא,א), 

שינה  חטפתו  שאם  כתבו  א)  (שם  הגר"ז  ושו"ע  א)  (שם  המקו"ח  א'),  א"א  (שם  הפרמ"ג 

ושוב התעורר קודם עלוה"ש, שפקע ממנו חיוב הסיפור ומותר לו כבר לאכול ולשתות (היינו 

לספר  עליו  תקשה  לא  שהאכילה  בכדי  הוא  אפיקומן  אחר  אכילה  איסור  שטעם  להשיטות 

ביצי"מ). ואולם ראיתי מציינים שבשו"ת התעוררות תשובה (סי' רעא) האריך להוכיח שגם 

לאחר שהתעורר, חייב לספר ביצי"מ (ואין הספר תח"י). וחזינן מכל הני פוסקים, למעט לדעת 

ההתעוררות תשובה, שהחיוב פוקע לאחר שנרדם.

ואולם עדיין עלינו להבין את סיבת השיעור הלזה, שלא מצאנו כמותו בכל התורה, שאדם 
נפטר ממצוה בגלל שהשינה חוטפתו.

צלילות  ובלא  בעייפות  סיפור  מספר  אדם  כאשר  א]  דרכים:  במספר  כך  על  להשיב  וננסה 
הדעת- זהו חסרון בעצם הסיפור (כך ביאר לי הרה"ג רבי אריה פרידמן שליט"א).  ב] מצד 
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אחד עלינו לספר ביצי"מ, אך מנגד יש לנו חיוב לשמוח ביו"ט ולא לענות את גופינו בו, ואדם 

שרוצה לישון ואינו יכול- הרי זהו פגם בשמחת היו"ט שלו. ומצאתי שהמהר"ל כתב (גבורות 

ה' פנ"ג) לגבי החכמים שהיו מספרים כל הלילה ביצי"מ, וז"ל: "וכדי שלא יקשה לך איך היו 

מונעים את השינה מעיניהם ביו"ט, אמרו שלא היה להם צער, כי מחיבוב המצוה היה הזמן 

קצר להם מאד שלא הרגישו עד שעלה עמוד השחר", עכ"ל. הרי למדנו מדבריו שישנה בעיה 

למנוע בפועל ובכוח את השינה מעינינו ביו"ט, וכמשנ"ת. ג] יתכן חידוש חדש, דהנה מהלכות 

ליל הסדר צריך שיחוש אדם בן חורין, (שפירושו תחושת שיחרור ונינוחות, כמבואר בכמה 

דוכתין). ונראה שאדם ששינה חוטפתו והוא מכריח את עצמו בדוחק להישאר עירני, שאין זה 

מדרך חירות, וע"כ לא תיקנו שכה"ג צריך להתאמץ ולספר ביצי"מ.

והנה שנינו במשנה בריש פאה, ואנו אומרים זאת בכל בוקר, 'אלו דברים שאין להם שיעור' 
וכו', והקשה שם ה'משנה ראשונה' מדוע לא נאמר בו גם שאין שיעור בסיפור יצי"מ, שכל 

המרבה לספר הרי"ז משובח, עי"ש מה שתירץ בדוחק. [ואין לתרץ ששיעור המצוה הוא עד 

עלוה"ש וממילא נחשב הדבר לשיעור. כי הרי גם ל'הראיון' ישנו שיעור, של כל ימי החג בו 

ישנה מצות ראיה, ולא לאחר החג, ובכל זאת מופיעה מצוות הראיון ברשימת המצוות שאין 

להם שיעור, וא"כ ה"ה בנידו"ד].

והנה א"נ שאחר שחטפתו השינה שוב ל"ש בזה מצות סיפור, כי סיפור של אדם לא עירני 
הוא פגם בהסיפור, או בדרך החירות, או בשמחת היו"ט,  א"כ י"ל שזהו גופא השיעור הקצוב 

של הסיפור, עד שתחטפנו שינה, ואין ענין להמשיך  בסיפור אחר שתחטפנו שינה, וא"כ זוהי 

מצוה שיש בה שיעור.

והנה האברבנאל בפירושו להגדה כ' שכיון שבני ישראל לא ישנו כלל בליל יצי"מ, על כן 
אנו צריכים להראות את עצמינו כאילו יצאנו ממצרים ולספר ביצי"מ כל הלילה. ולאור דבריו 

את  הפסיק  שבשנתו  כיון  שוב,  לספר  צריך  אינו  שוב  התעורר,  ואח"כ  שנרדם  שאדם  אפ"ל 

רציפות העירנות, שבזה דומה לבנ"י שיצאו ממצרים. ויל"פ בזה. 

ולאור כל משנ"ת מובן גם מדוע אנו מתאמצים שלא לישון בליל שבועות ולא מתאמצים 
ומשא"כ  בהמצוה,  חייב  אינו  חוטפתו-כבר  שהשינה  שאדם  כיון  פסח.  בליל  להירדם  שלא 

בליל שבועות המנהג להילחם עם מלאך השינה וללמוד.
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מבלי  גם  ההגדה,  כל  את  שאומרים  שאלו  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  ממרן  ואגב,שמעתי 
הרי  לספר  המרבה  'וכל  של  הדין  את  קיימו  ביצי"מ-  לספר  וממשיכים  מכן  לאחר  שיושבים 

זה משובח'. ואם כי ודאי שכל הוספה נוספת בסיפור, מצוה היא. אך הדין של 'וכל המרבה' 

מתקיים בקריאת כל ההגדה של פסח. וכוונת מרן שליט"א היא ש"מרבה" פירושו ריבוי יתר 

על המעט שחייבים בו, וכל ריבוי הנוסף על מעט הסיפור המינימלי שאנו חייבים בו ("ר"ג 

אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא י"ח, ואלו הן: פסח מצה ומרור"), נחשב ל'כל 

המרבה'. אולם יעויין במה שהבאתי בס"ד בס' אוצר מפרשי ההגדה (עמוד 91 ואילך) דברי 

המפרשים שביארו ש'כל המרבה', היינו להוסיף יותר מהמובא בהגדה, ויל"ע בזה.--ומעניין 

שישנם  רבים מחשובי מפרשי ההגדה (עי' בזה במה שהבאנו בס"ד ב'אוצר מפרשי ההגדה' 

עמוד 93) המפרשים ש'וכל המרבה הרי זה משובח' היינו שריבוי הסיפור מראה על אישיותו 

הגדולה של המספר בעצמו, המבין את חשיבות המצוה וערך הנס.  

-ההבדל בין ברכת ספירת העומר לברכת 'שהחיינו'

וגדר ברכת הספירה-

משה  ובמטה  העומר,  ספירת  מצות  על  'שהחיינו'  מברכים  לא  מדוע  התקשו  הראשונים 
וז"ל: "דאיך  שתי'  מינץ  מהר"ם  בשם  כתבו  קס"ב)  סי'  הלק"ט (ח"ב  ובשו"ת  תרס"ט)  (סי' 

יברך זמן על הספירה שמא ישכח יום א', ונמצא ברכה לבטלה". ודבריו צ"ע, שהרי אם אנו 

חוששים שמא ישכח לספור באחד הימים וברכת ה'שהחיינו' תהיה לבטלה, א"כ הכיצד אנו 

יהיו  וברכותיו  אחת  פעם  לספור  ישכח  שמא   חוששים  ולא  לילה  בכל  הספירה  על  מברכים 

לבטלה.

וחשבתי חידוש חדש בזה, והוא שאע"פ  שברכת המצווה אינה תנאי בקיום המצוה, מ"מ 
ואם  המצוות.  על  לברך  תיקנו  כך  מאכל,  הנאת  על  לברך  שתיקנו  וכעין  מהמצוה,  חלק  היא 

בתוספתא  מצינו  וכן  המצוה.  בעצם  לו  חסר  מ"מ  י"ח,  שיצא  אף  בירך,  ולא  המצוה  עשה 

דתרומות (פ"ג ה"א) שאלם לא יתרום מפני שאינו יכול לברך, וכאמור, שחסרון הברכה על 

המצוה היא חסרון בגוף המצוה. אך ברכת שהחיינו היא ברכה הנפרדת יותר  מהמצוה, שהיא 

שמא  החשש  למרות  ברכה  תיקנו  הספירה  ברכת  גבי  וע"כ  המצוה.  על  והלל  שמחה  ברכת 

ישכח לספור באחד הימים, כיוון שהברכה קשורה יותר לעצם המצוה. ובזה לא חיישינן לדעת 

מהמצוה,  חלק  שאינה  שהחיינו,  בברכת  אך  היא.  מתמשכת  אחת  מצוה  שהספירה  הבה"ג 

אמרו  למצוה,  קשורה  כה  שאינה  ברכה  דגבי  וכנ"ל.  ישכח   שמא  מחשש  יברך  שלא  אמרו 
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שעדיף שלא יברכוה, מחשש התקלה שמא ישכח לספור.

והנה הב"י (סי' תפט) כתב: כתב ה"ר דוד אבודרהם (עמ' רמב): כתוב במחזור ויטרי (ח"א 
אזכור  אם  אמר  מימר  ברכה,  בלא  עמהם  מונה  יום  מבעוד  הציבור  עם  המתפלל   (301 עמ' 

בלילה בביתי אחזור ואברך כדין ונמצא שלא בירכתי לבטלה, ואם אשכח, הרי מניתי ימים 

ושבועות למצוה. אבל כתב הרמב"ם (תמידין ומוספין פ"ז ה' כה) אם מנה ולא בירך, יצא. 

וכן עיקר. ולפיכך צריך ליזהר מי ששואל אותו חבירו כמה ימי הספירה, שיאמר לו אתמול 

היו כך וכך, שאם אומר לו היום כך וכך, נמצא שכבר מנה ואינו יכול לחזור ולמנות בברכה 

לו  ואמר  יום  מבעוד  אותו  שאל  אם  אבל  השמשות,  בין  דהיינו  הספירה  זמן  כשהגיע  ודוקא 

כמה יהיה לנו מהספירה זה הלילה יכול לומר לו כך וכך הם ואין בזה חשש, עכ"ל. והשו"ע  

(תפט,ז) כתב: "המתפלל עם הצבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה. ואם יזכור בלילה 

יברך ויספור". ודבריו תמוהים המה, כאשר התקשו נושאי כליו, כיצד פסק את ד' האבודרהם, 

אחר שהאבודרהם עצמו כ' שמד' הרמב"ם לא משמע כן, ובפרט שהשו"ע עצמו פסק ביתר 

שיוצא  השמשות  בין  היינו  כו'.  וז"ל: "המתפלל  ביאר  והגר"א  כהרמב"ם.  זה  בענין  סעיפיו 

בדיעבד כיון שהוא ספיקא דרבנן כנ"ל וכמ"ש בס"ד וס"ל דברכה מעכב לענין זה שיחזור 

ויברך וכמ"ש בסי' ס' ס"ב לענין ק"ש וכמ"ש בירושלמי פ"א דברכות ועמש"ש. אבל הרד"א 

עצמו חזר בו וכו'. אבל הרמב"ם כ' אם מנה ולא בירך יצא וכן עיקר ולפיכך כו' ואפשר דס"ל 

לש"ע כדעתו הראשונה, דמרמב"ם אין ראיה דשם איירי שיוצא ידי ספירה", עכל"ק. ונמצא 

שלדברי האבודרהם, טרם שחזר בו, וגם אולי למסקנת השו"ע, ברכת הספירה מעכבת. וא"כ 

אפ"ל דכן סבר המהר"ם מינץ, וממילא א"א לחשוש בברכה זו שמא ישכחנה, כפי שחוששים 

בברכת שהחיינו שאינה מעכבת את הספירה, והכל א"ש.

והנה השו"ע בסעיף ו' כתב: אם פתח ואמר: "בא"י אמ"ה אדעתא דלימא היום ד', שהוא 
סבור שהם ד', ונזכר  וסיים בה', והם ה',  או איפכא, שהם ד' ופתח אדעתא דלימא ארבעה, 

וטעה וסיים בה', אינו חוזר ומברך". והגר"א  הביא דעת הראב"ה באבי עזרי שחוזר ומברך, 

טעם  שזהו  "ואפשר  כתב:  ולבסוף  לאו,  או  מעכבת  הספירה  ברכת  האם  בזה,  שוב  ופילפל 

שהוא  מדבריהם  ומשמע  'שהיום',  בספירה  לומר  שכ'  שלהם  הנוסחא  לפי  ג"כ  ראבי"ה  של 

סיום הברכה", עכל"ק. וא"כ שוב י"ל דגם נוסחת מהר"ם מינץ היתה 'שהיום', אשר הברכה 

שבה היא ממש התחלת הספירה. וא"כ שוב יוסבר הענין מדוע שונה ברכת שהחיינו מברכת 

הספירה.
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ובעצם הדין שצריך לברך על ספירת העומר בכל לילה, צ"ע  לדעת הבה"ג מדוע מברכים 
על מצוה אחת מ"ט ברכות, ודנו בזה רבות בספרים. ולהיסוד הנודע בי מדרשא, שגם להבה"ג 

אין הכוונה שהיא מצוה אחת המתמשכת על פני מ"ט יום. אלא שא"א לספור יום ללא ספירת 

היום שלפניו (כשם שא"א לדלג לקומה שלישית, מבלי לעלות קודם לקומה שניה)- א"ש. 

-טירחא דציבורא דרבים שהם יחידים-

השו"ע (תפ"ט, ב') פסק שמנין שהתפלל וטעה ביום המעונן וברכו על ספירת העומר, חוזרים 
לספור לכשתחשך. וכ' המשנ"ב: "הוא מדברי הרשב"א, שמבואר שם שהקהל התפללו גם 

לענין  ורק  דציבורא,  טירחא  משום  ולהתפלל  לחזור  להם  אין  מעריב  ולענין  קודם,  מעריב 

ספירה לא משגחינן בטירחא דידהו, כי איך יאמר למשל עשרה ימים ואינן אלא תשעה?! כי 

אותו היום תשיעי הוא ולא עשירי עד צאת הכוכבים, עכ"ד שם", עכ"ל המשנ"ב.

והתקשתי, לשם מה הוצרך הרשב"א לטעם שהספירה אינה נכונה ואילולי זה היו צריכים 
(ורק  בציבור,  כלל  לספור  א"צ  העומר  ספירת  והלא  דציבורא,  טירחא  מדין  ולספור  לשוב 

בסידור היעב"ץ ובקיצור השל"ה מובא שישנו ענין מסוים לספור בציבור. אך בפוסקים לא 

הזכירו זאת), וא"כ מהו בכלל הדמיון לתפילת ערבית, שבגלל שצריך להתפלל בציבור ע"כ 

סבר  אכן  הרשב"א  דאולי  וחשבתי  ולהתפלל.  לשוב  שא"צ  ב')  כ"ו,  (בברכות  חז"ל  אמרו 

יחדיו  ויתפלל  יתכנס  הציבור  שכל  זה  את  רק  כולל  אינו  דציבורא"  ש"טירחא  חדש,  חידוש 

שוב, אלא גם אם כל יחיד ויחיד מתוך הציבור יצטרך לשוב ולספור, הוי "טירחא דציבורא". 

ולכן כ' הרשב"א דאע"פ דאיכא ביה "טירחא דציבורא", מ"מ כיון שהספירה איננה נכונה, 

ע"כ ל"ש ביה טעמא דטירח"ד. ולכאו' הוא חידוש שלא שמענו כמותו.

אחרת  סברא  כתב  הגר"א  "ובביאור  וז"ל:  שכתב  בשעה"צ  ראיתי  ולשמחתי  ולהפתעתי 
לחלק בין הא דתפלה, משום דכאן א"צ לציבור", עכ"ל. ולא אבין מדוע חידש טעם אחר. וכי 

כעורה היא זו שכתב הרשב"א דלא משגחינן בטרחא, בדבר שהוא נגד החוש? וצ"ע", עכ"ל 

השעה"צ. 

ולדברינו י"ל שבכוונה הדגיש הגר"א ז"ל שבספירת העומר אין שייכות של טירחד"צ, כיון 
שטירחה של יחידים רבים-אינה מחשיבתם לטירחד"צ.
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-צירוף ספירה שלא לשם מצוה-

יל"ע בא' שספר את אחד הימים במפורש שסופר שלא לשם מצוה, או שספר בתנאי שאם 

יירד גשם למשל, שהספירה לא תהיה לשם מצוה, ולבסוף  אכן ירד גשם. האם יוכל להמשיך 

ולספור בימים הבאים.

דבלא"ה  לזה,  א"צ  בפנ"ע,  מצוה  היא  יום  כל  שספירת  א'  ס"ו  במנחות  התוס'  לדעת  הנה 

ניתן להמשיך ולספור. וגם לדעת הבה"ג שמקובל בדעתו שמ"ט ימי הספירה היא מצוה בפני 

העולה  אחת  משרשרת  כחלק  הקודם,  היום  ספירת  על  תורכב  ספירה  שכל  צריך  ורק  עצמה 

מעלה. [וידידי הרב יששכר דוב הרצוג הערני ע"ז דאף אם נוכל לפרש כן בדעת הבה"ג, מ"מ 

הרא"ש הביא בשם ר"י להקשות על הבה"ג שהרי "כל לילה ולילה מצוה בפני עצמה היא", 

וא"כ אא"ל כן בדבריו, לפחות לפי הבנת הרא"ש]. ולפי"ז יש לדון ולומר שאם ספר את היום, 

הגם שכיוון שלא לשם מצוה, מ"מ היום נחשב ל"יום ָספּור" ושפיר אפשר להמשיך ולספור 

על גביו ביום הבא.

והנה באדם שמת לו מת רח"ל נחלקו הנהר שלום והנוב"י (כמובא בביאה"ל) האם יספור 

עדיין  מוטל  היה  שמתו  (כיון  ביום  גם  ספר  לא  אם  ולכן  יספור,  לא  הנה"ש  שלדעת  לא,  או 

לפניו), לא יספור בשאר הלילות בברכה, ואילו הנוב"י כתב שיספור, כיון שספירה של רגע 

אינה מפריעה לאונן לעסוק במתו. וכ' הנוב"י דכיון דנחלקו הפוסקים האם אונן שקיים מצוה, 

אף שהיה פטור מקיימה, עליו לשוב ולקיימה (כגון באונן שקרא מגילה), ע"כ יספור ויוכל 

להמשיך בספירתו בימים הבאים בברכה, כיון דלא ברירא לן הלכה כמי, עי"ש. ולכאו' חזי' 

ולספור  להמשיך  יכול  שאינו  מצוה,  לשם  שלא  ספר  שאם  בפירוש  סברו  והנוב"י  דהנה"ש 

בלילות הבאים, דא"כ היה עליהם לומר שיספור ויכוין שעושה כן שלא לשם מצוה, או לכה"פ 

שיספור בתנאי דאם לא יוכל מדינא לספור כעת, שספירתו לא תעלה לשם מצוה, וירויח בזה 

שסו"ס יוכל לספור בברכה בימים הבאים.

דעכ"פ  כיון  "צ"ע  וז"ל:  שכ'  הנוב"י,  על  חיים  בן  חבר  בהגהות  לראות  שמחתי  ושוב 
"תמימות" היו לו. נהי שלא קיים המצוה בלילה זו, מ"מ הו"ל לברך בשאר לילות. ולא דמי 

לשכח ולא ספר", עכ"ל. וא"כ ס"ל להחב"ח דאם ספר, הגם שלא קיים מצוה, יוכל להמשיך 

ולספור בשאר הלילות, וכמשנ"ת בס"ד. ואולם ידידי הרב אשר לוי אמר דיתכן ויש לחלק בין 

א' שספר לשם מצוה, רק לא עלתה לו ספירתו משום דהוא אונן, לבין א' שספר בפירוש שלא 

לשם מצוה, שאז אי"ז כלל בגדר "ספירה".
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הרב אברהם ישעיהו בן חיים

בירור גדרי אתי אוירא דהאי גיסא
א.

איתא בגמ' י' ע"א וע"ב, תני לוי תיקון מבוי רחב עשרים אמה נועץ קנה באמצעיתו. הוא 

תני לה והוא אמר לה אין הלכה כאותה משנה, וביאר רש"י שהטעם שאין הלכה כאותה משנה 

משום דאתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה. 

והק' הגרעק"א בשו"ע על רש"י ב' שאלות, חדא שהרי הקנה שנעץ באמצע לא הפך את זה 

לשני מבואות וא"כ עדין נשאר במבוי פתח שרחב יותר מעשר חוץ ממקום הקנה. ועוד שהגמ' 

בהו"א לא ידעה הטעם של אתי אוירא דהאי גיסא, דהרי בגמ' הקשו שנעשה תיקון של עומד 

אמה וחצי ופתח שני אמות ואח"כ עוד עומד של אמה וחצי, ועל זה כתבה הגמ' דלא מהני 

משום דאתי אוירא דהאי גיסא והאי גיסא, וצע"ג. 

מבואות,  ב'  יצר  לא  שהקנה  נימא  אי  גם  דלכאו'  הגרעק"א  של  בקושיותיו  לדון  יש  והנה 

מכ"מ זהו מבוי אחד עם שני פתחים וכל פתח הוא פחות מעשר ואילולא הטעם של אתי אוירא 

דהאי גיסא היה צריך להועיל כי אין כאן פתח שהוא יותר מעשר. וגם על קו' השניה שהקשה 

נראה לומר שיש כמה דרגות באתי אוירא דהאי גיסא. הדרגה הראשונה של אתי אוירא היא 

כשאין עומד בכלל שהוא יותר מהפרוץ אפי' משתי רוחות וזה כעין נעץ קנה דלוי, ששם יש 

רק פרוץ מרובה ובזה ודאי ידענו שאתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה, וכל 

מה שחדשה הגמ' בסברא של אתי אוירא, זה במקרה שמניח פס אמה וחצי ופרוץ של שתים 

ואח"כ עוד פס של אמה ומחצה שבמקרה הזה הוי עומד מרובה משתי רוחות, ובזה התחדש 

שגם בכי האי גוונא אמרינן אתי אוירא דהאי גיסא, ויש את הדרגה השלישית באתי אוירא, 

שאם מצד אחד העומד כמו הפרוץ ועומד כפרוץ מותר, ורק מהצד השני הפרוץ מרובה על 

העומד, גם בכי האי אמרינן אתי אוירא דהאי גיסא. ולפי"ז דברי רש"י מיושבים היטב במה 

שכתב שהטעם שלפי לוי לא מועיל תיקון של קנה באמצע זה מטעם דאתי אוירא, דאכן זה 

הגמ' ידעה כבר בהתחלה. 

וראיה לדבריו נראה מדברי הגמ' שכתבה דתיקון מבוי שרחב חמש עשרה אמה הוא ע"י 

האי  בכי  למה  מובן  לרש"י  ובשלמא  אמות,  שתי  מהכותל  ומרחיק  אמות  שלוש  פס  שעושה 

לא אמרינן אתי אוירא דהאי גיסא והאי גיסא ומבטל ליה דיש כאן עומד מרובה על הפרוץ 

ברוח אחת, אבל לפי הגרעק"א שמק' על רש"י שכשאין שני מבואות זה נחשב לפתח יותר 

מעשר אמות, לכאו' למה במקרה הזה שהניח פס שלוש אמות והרחיק מהפתח שני אמות אין 
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זה נחשב לפתח יותר מעשר אמות, ולמה שיועיל בו תקון דלחי או קורה. ועוד דלביאורו של 

רש"י שזה אתי אוירא ניתן לבאר את מהלך הגמ' יותר שפיר, דהגמ' שאלה שנימא תיקון של 

פס אמה ומחצה ואויר שני אמות ועוד פס אמה ומחצה. והגמ' אומרת דמהא שלא אמרו תיקון 

זה משמע שעומד משתי רוחות לא אמרינן, ואח"כ הגמ' אומרת שבאמת עומד משתי רוחות 

אמרינן רק כל החסרון הוא משום דאתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא, ולכאו' ההבדל 

האם החסרון שעומד משני רוחות לא אמרינן, או שעומד משתי רוחות אמרינן והחסרון הוא 

קנה,  נעץ  של  אוירא  האתי  ממש  הוי  זה  אמרינן.  לא  רוחות  משתי  עומד  דאם  אוירא.  אתי 

העומד  אם  שאפי'  יותר,  מחודש  הוא  אוירא  האתי  אמרינן  רוחות  משתי  עומד  אם  משא"כ 

מרובה על הפרוץ משתי רוחות ואמרינן שעומד משתי רוחות מהני בכל אופן אתי אוירא דהאי 

גיסא, והאי גיסא ומבטל ליה.

אולם אפשר לדחות את הראיה שהבאנו לרש"י מהגמ' ששם פס ג' והרחיק מהכותל שתים, 

דשם כיון שפס ג' הוא עומד מרובה על הפרוץ ביחס לפירצה שתים זה סיבה שהפירצה שתים 

מנותקת מהפתח עשר ובכי האי גם הרעק"א מסכים שזה לא נקרא שיש פתח יותר מעשר.

ב.

והנה יש מחל' ראשונים מהו החסרון להניח לחי שאינו סמוך לכותל מבוי, רוב הראשונים 

הרי"ף  מדפי  ע"א  ד'  בדף  יהונתן  רבינו  אולם  מבוי.  לכותל  סמוך  לחי  דבעי  שהחסרון  סברו 

כתב בשיטת ר' יוסי דבעי לחי בשיעור של ג' טפחים, דהטעם הוא דאל"כ תהיה בעיה של אתי 

אוירא ולכן אם שם לחי חשוב בשיעור של ג' טפחים גם אם ירחיק מהכותל ג' טפחים שזה 

יותר משיעור לבוד בכל אופן לא יאמרו אתי אוירא כי הלחי בשיעור ג' טפחים כמו השיעור 

של בין הכותל ללחי. 

וכתב הגרעק"א בתשובות (תשובה י"ח) להק' על רבינו יהונתן שלכאו' יש סתירה בדבריו 

דבנידון דידן כתב הרבינו יהונתן שאם היה מבוי חמש עשרה אמה ושם פס ג' אמות והרחיק 

מהכותל ב' אמות צריך לתקן את הפתחים ע"י קורה. ולכאו' למה הפס ג' אמות לא ישמש 

בתור לחי כמו שכתב בר' יוסי, וצ"ע. 

ועוד אפשר להק' על דברי הרבינו יהונתן במה שכתב שאם יש לחי רחב בשיעור ג' טפחים 

לא אמרינן אתי אוירא דהאי גיסא והאי גיסא, שהרי איתא בגמ' (י,ב) שגם אם עומד כפרוץ 

מרוח אחד ואפי' שעומד כפרוץ מותר, מכ"מ אמרינן אתי אוירא דהאי גיסא והאי גיסא ומבטל 

ליה. וא"כ למה ר' יהונתן כתב דלא אמרינן אתי אוירא 
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וגם על עיקר דבריו יש מקום להעיר, שהרי כל מה דאתי אוירא דהאי גיסא והאי גיסא עושה,  

שהיום אין כאן שני פתחים אלא פתח אחד, וא"כ בגמ' בדף י' שקאי על מבוי שרחב חמש 

יותר מעשר ולא מועיל תיקון של לחי או  יהיה כאן פתח  אוירא  אתי  אי אמרינן  עשרה א"כ 

קורה בפתח יותר מעשר אבל אצל ר' יוסי שעושה לחי בשיעור ג' טפחים מדובר בפתח של 

עשר אמות שלפתח כזה מועיל תיקון של לחי או קורה וממילא גם אם נגיד אתי אוירא זה רק 

יעשה ששני הפתחים זה פתח אחד, וא"כ צריך שיועיל לחי או קורה דסו"ס הוי פתח פחות 

מי' וא"כ דבריו דר' יהונתן אינם צריכים דאף אם נימא דגם אתי אוירא, עדיין מהני כיון דזה 

פתח של עשר ולפתח של עשר מועיל לחי וקורה.

גיסא  דהאי  אוירא  אתי  האם  לר"ן  הרשב"א  בין  מחל'  יש  דהנה  הדברים  בביאור  והנראה 

להיות  הפרוץ  עם  מצטרף  והוא  פרוץ  נהיה  שהעומד  העומד  את  מבטל  גיסא  דהאי  ואוירא 

פרוץ מרובה, או שאוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא זה אך ורק מגדיר שאין שני פתחים 

והכל פתח אחד אבל ודאי שהעומד לא מתבטל להיות כחלק מהפרוץ. דהנה הרשב"א למד 

רק  זה  אלא  פרוץ  שיהיה  העומד  את  מבטל  לא  גיסא  דהאי  ואוירא  גיסא  דהאי  אוירא  דאתי 

מגדיר את שני הפתחים לפתח אחד, אולם הר"ן בדף ט"ז ע"ב כתב דאתי אוירא דהאי גיסא 

העומד  על  מרובה  פרוץ  להיות  ומצטרף  פרוץ  להיות  העומד  את  מבטל  גיסא  דהאי  ואוירא 

ועפ"ז אפשר לומר שרבינו יהונתן למד כהר"ן דאתי אוירא מבטל את העומד ולכן כתב שאם 

עשה לחי חשוב לא אמרינן אתי אוירא וזה יכול להיות לחי של הפתח, רק דא"כ תוקשה קו' 

הרעק"א, שחזינן בגמ' בדף י' שגם במקרה שעומד כפרוץ מותר אמרינן אתי אוירא, אם בצד 

השני הפרוץ מרובה על העומד. 

ומה שצריך לומר דיש הבדל בין אם הפרוץ מרובה על העומד בשתי הרוחות, לבין אם רק 

האויר  דאם  הפרוץ,  כמו  העומד  השניה  וברוח  העומד  על  פתוח  מרובה  הפרוץ  אחד  ברוח 

מרובה על העומד בשתי הרוחות רק בכי האי גוונא אמרינן שהאתי אוירא מבטל את העומד, 

אולם אם הפרוץ מרובה על העומד ברוח אחד וברוח השניה העומד כפרוץ האתי אוירא לא 

מבטל את העומד אלא רק משוה את שני הפתחים לפתח אחד, וממילא אין מקום לקושיתנו, 

דבגמ' בדף י' הוי פתח יותר מעשר אמות ולכן אם אתי אוירא מהאי גיסא אע"ג שזה לא מבטל 

את העומד שיהיה כפרוץ מכ"מ  זה עשה את שני הפתחים כפתח אחד יותר מעשר שלא מועיל 

אצלו לחי או קורה, ומשא"כ בשיטת ר' יוסי שהיה פתח של פחות מעשר אמות שמועיל לחי 

או קורה א"כ גם אם אתי אוירא דהאי גיסא הוא רק משוה את שני הפתחים לפתח אחד וזהו 

פתח פחות מעשר ומועיל לחי וקורה. 
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דברי  דכל  יהונתן,  ברבינו  סתירה  דיש  שהק'  הגרעק"א  קושית  את  לתרץ  אפשר  גם  ועפ"ז 

לשם  הונח  שהלחי  עשר  בפתח  זהו  מועיל,  ג'  מהכותל  רחוק  דכשהלחי  אמר  יהונתן  רבינו 

לחי ומועיל לפתח הזה לחי, משא"כ בגמ' בדף י' ששם פס ג' והרחיק שתים, הרי הפתח היה 

יותר מעשר והפס הוא בשביל לעשות הפתח לפתח י' וא"כ אינו יכול לשמש כלחי וצריך לחי 

א"א  הפירצה,  ולסתום  מחיצה  לעשות  ג'  הפס  עם  שהשתמשנו  כמה  דעד  אחרים,  קורה  או 

להשתמש איתו משום לחי או קורה.

"לכה דודי" בפסח שחל בשבת

דודי"  "לכה  אומרים  שלא  הסוברים  ישנם  בשבת,  שחל  בפסח 

הסוברים  וישנם  א),  ס"ק  תפח  סימן  א"א  (פרמ"ג  שבת  בקבלת 

ברכי  רסד;  סימן  או"ח  דוד  בית  (שו"ת  דודי"  "לכה  שאומרים 

יוסף סימן תפז ס"ק ו).

כאשר  החג  את  לבייש  שלא  כדי  היא  הראשונה  הדעה  טעם 

את  ואילו  נקבלה",  שבת  באמירת "פני  השבת  פני  את  מקבלים 

פני החג אין מקבלים (שו"ת פני דוד או"ח סימן רסד).

על  ונתקדש  נתקבל  כבר  והחג  שמכיון  היא  השניה  הדעה  טעם 

ולקבלו  לקראתו  לצאת  צורך  אין  לכן  החודש,  בקידוש  ידינו 

כי  דין,  בית  ידי  על  מתקדשת  שאינה  השבת  אך  הקבוע,  בזמנו 

לקראתה  לצאת  עלינו  בראשית,  ימי  מששת  ועומדת  קבועה  אם 

ולקבלה 

(שו"ת בית דוד שם; הגאון החיד"א זי"ע בברכי יוסף 
סימן תפז ס"ק ו).



קלא ברכת אריה

הרב אברהם ישעיהו בן חיים

שביתת תחום שבת

 במשנה בריש פרק רביעי מבואר לגבי אדם שיצא או שהוצא מתחום שבת שלו שיש לו ד' 
אמות אבל היכא שהוציאו והחזירוהו כאילו לא יצא. ומדייקים הראשונים שאם היציאה היתה 

לדעת אבל החזרה היתה באונס או שהיציאה היתה באונס והחזרה היתה ברצון אז אין לו אלא 

ד' אמות בתחומו והוא לא מקבל את כל תחומו.

 והנה לכאו' יש לדון האם מה שיצאתי מהעיר זה מבטל את מקום שביתתי או שזה רק קנס 
שנתנוהו  או  לתחום  מחוץ  שהיא  אחרת  לעיר  הוליכוהו  שאם  כתוב  ובמשנה  אותו.  שקנסנו 

בדיר או בסהר ישנה מחלוקת האם מהלך את כולה או שלא יכול ללכת אלא ד' אמות, וביאר 

רש"י שהעיר האחרת היתה מוקפת מחיצות וכך גם נקט הרמב"ם, וכעין דיר וסהר שמוקפים  

מחיצות. וע"ז השאלה האם יש לו ד' אמות או את כל העיר. והראשונים גם נחלקו האם מה 

שהוליכוהו לעיר אחרת שיש לו את כל העיר מדין ד' אמות, זה רק במקרה שהוליכוהו לעיר 

באונס אבל אם הלך מעצמו לעיר אחרת שמחוץ לתחום, אפי' שזה מוקף מחיצות יהיה לו רק 

ד' אמות, ולא את כל העיר, אולם גם לראשונים שלומדים שבהוליכוהו לעיר אחרת יש לו את 

כל העיר זה רק במוקף מחיצות וזה דוקא כשהוא הלך בשבת למקום מחוץ לתחום אבל אם 

שבת בעיר שלא מוקפת מחיצות בע"ש בין השמשות, כל העיר נקרא מקום שביתה ומתחיל 

למקומך  המקום  כל  את  והגדרנו  השביתה  מקום  שזה  כיון  לעיר.  מחוץ  אמה  אלפים  לספור 

ולכן מחוץ למקומך מונים. 

מחוץ  שהיתה  למברכתא  כבשים  שהביאו  גויים  לענין  ע"ב)  מ"ז  (דף  בתוס'  חזינן  וכעי"ז 
לתחום והתירו לבני מברכתא לקנות מדין עיר אחרת וכתב התוס' שמדובר שהמברכתא היתה 

מוקפת מחיצות. אולם במקום ששבת בע"ש אפי' שלא מוקף מחיצות כל העיר נחשבת למקום 

השביתה. אבל כשיוצא חוץ לתחום ונתנו לו ד' אמות הדין שעיר שלא מוקפת מחיצה בגדר 

ד' אמות זה לא נקרא ד' אמות אלא אם מוקפת מחיצות. 

והנה תוס' בדף כ"ט ע"א בד"ה והושיבו ר' מאיר וכו' לענין אדם שעשה עירוב עם בצלים 
ויצא מחוץ לתחום כיון שחשב שזה עירוב ור' מאיר אמר לו שאסור לו אלא ד' אמות כי א"א 

לערב בבצלים, וכתבו בתוס' שמדובר שהיה מחוץ לעיר כי אם היה בתוך העיר אפי' שהלך 

חוץ לתחום במזיד יש לו ד' אמות. וההבנה לתוס' כיון שכל אחד שיצא חוץ לתחום הוא מקבל 

הגיע  הוא  אם  משנה  לא  וממילא  אמות,  ד'  נקראת  מחיצות  מוקפת  שהיא  עיר  לכן  אמות  ד' 

במזיד או באונס.



ברכת אריהקלב

אולם הרמב"ם בפרק כ"ז מהל' שבת הי"א והי"ג כותב שאם נתנוהו ברשות היחיד, כגון 
שנתנוהו בדיר וסהר ומערה או בעיר אחרת. וחזינן שההגדרה "בעיר אחרת", היא שנחשבת 

רה"י וזה ע"י שהיא מוקפת מחיצות. ובהי"ג כתב "וכן אם יצא חוץ לתחום לדעת אע"פ שהוא 

בתוך רה"י כגון דיר וסהר אין לו אלא ד' אמות בלבד". ומוכח מהרמב"ם שבהלך במזיד לעיר 

אם  ההבדל  מה  צ"ע  ולכאו'  מחיצות,  מוקפת  היא  שהעיר  אפי'  אמות  ד'  אלא  לו  אין  אחרת 

במזיד או בשוגג הרי לכאו' יש לו ד' אמות ועיר מוקפת נקראת ד' אמות. 

והנראה דהנה הירושלמי בתחילת פרק ד' בעירובין דן לגבי ד' אמות שנתנו לאדם שיצא 
אבל  אמות  בד'  לו  יש  להשתמש  זכות  שרק  או  אמות  ד'  של  תחום  זה  האם  לתחום,  מחוץ 

לא נתנו לו תחום של ד' אמות. ונראה שהרמב"ם סבר שרק באונס יש לו גדר של תחום של 

ד' אמות, אבל אם הלך במזיד אין לו תחום של ד' אמות אלא רק זכות להשתמש ד' אמות. 

וממילא גם אם העיר מוקפת מחיצות יש לו רק ד' אמות ולא את כל העיר כי אין לו תחום של 

ד' אמות, ורק כשהוציאוהו באונס מקבל תחום של ד' אמות, ולכן אם הוליכוהו לעיר אחרת 

שמוקפת מחיצות יש לו את כל העיר. 

מוקפת  עיר  היינו  אחרת  לעיר  שבהוליכוהו  שביארו  הראשונים  על  חלק  הרמב"ן  ואמנם 
מחיצות, וכתב שמדובר אפי' בעיר שלא מוקפת מחיצות ויש לו את כל העיר, וז"ל: "שכל עיר 

שבעולם אפי' אינה מוקפת מחיצות ורה"ר גמורה עוברת שם הרי היא כד' אמות בין לשובת 

מחיצות  מוקפת  אינה  אפי'  דעיר  נראה   וביאורו  גויים",  נתנוהו  בין  עירוב  למניח  בין  שם 

נקראת כד' אמות, כיון שכל העיר היא בשביל תושבי העיר וזה מגדיר את העיר לד' אמות, 

דהיינו למקום אחד. אולם הרמב"ן מוסיף ואומר שאם הלך במזיד לעיר אחרת אין לו אלא ד' 

אמות גם אם זה דיר וסהר ואין לו את כל המקום, והיינו כפי שבארנו ברמב"ם דכשיצא חוץ 

לתחום במזיד אין לו תחום של ד' אמות אלא זכות שימושים בד' אמותיו. 

באונס  ובין   במזיד  בין  מתחומו  יצא  דאם  מרוטנבורג  המהר"ם  דברי  הביא  ברא"ש  והנה 
מהמהר"ם  מוכח  ולכאו'  העיר.  כל  את  לו  יש  השמשות  בין  בע"ש  בה  ששבת  לעירו  וחזר 

מרוטנבורג שמקום השביתה נשארה שלו אפי' שיצא ממנה ורק דין אלפים אמה אין לו, ורצה 

הרא"ש להוכיח ששייך לחלק בין מקום השביתה, לאלפיים אמה של התחום, וכפי שמצינו 

מצד  אמה  אלפים  לו  שאין  אפי'  כולה  את  ללכת  יכול  בע"ש  בספינה  ששבת  שכיון  בספינה 

התחום. ולכאו' אם מקום השביתה נשאר באותה עיר ולכן גם אם הולך וחוזר במזיד יש לו 

את כל העיר כי זה מקום השביתה ולא הפסיד אותו א"כ לא צריך עיר מוקפת מחיצות כפי 

שכששבת בע"ש בין השמשות שלא צריכים שזה יהיה מוקף מחיצות אלא כל העיר זה מקום 

השביתה. 



קלג ברכת אריה

ובתרומת הדשן כתב דאם חזר במזיד או באונס לעיר ששבת בה בע"ש יכול להלך את כולה, 
כיון ששבת באותה עיר בע"ש ועוד שהיא מוקפת מחיצות. וצ"ע בדבריו כי אם מה ששבתתי 

בעיר מגדיר שלא הפסדתי את  העיר הזאת בתור מקום שביתה א"כ מדוע  צריך שיהיה מוקף 

מחיצות. דהרי בעיר ששבת לא בעי מוקף מחיצות.

 ואולי צ"ל שבעיר ששבת בה בע"ש בין השמשות, מה שכל העיר שלך אפי' שזה לא מוקף 
מחיצות, הוא מפאת שתי סיבות, חדא  שזה מקום שאני שובת בו וא"כ זה מקום שלי, ועוד 

שאני נמצא שם וכל העיר נקראת מקומי. וממילא למד התרומת הדשן שאם יצאת מהעיר אף 

שלא איבדת את מה שזה מקומך כיון שבתת שם אבל מכמ' ביציאתך אבדת את ההתייחסות 

שכל העיר זה מקומי, וכפי שלראשונים שסברו שבהוליכוהו לעיר אחרת צריך שתהיה מוקפת 

מחיצות, אפי' שאם זה העיר ששבתת בה מועיל אפי' לא מוקפת מחיצות, דוודאי שמי ששובת 

בעיר כל העיר נקראת מקומו, אבל מי שלא שבת בעיר העיר לא נקראת מקומו, כיון שהעיר 

מקומו של הגר שם, וממילא כשיצאת מהעיר בשבת אז את החלק הזה שהעיר מקומך הפסדת, 

ולכן סבר התרומת הדשן דבעי מוקף מחיצות, ומכ"מ  מועיל גם אם חזרת במזיד כי את מקום 

שביתתך לא הפסדת אמנם  הרמב"ן שסבר דבעיר אחרת לא צריך מוקף מחיצות ויש לו את 

כל העיר, יסבור שהעיר נקראת מקום גם למי שלא גר שם. 

ואפשר לומר בדרך אחרת להגדיר החילוק בין הוציאוהו והחזירוהו עכו"ם דהדין שכאילו 
לא יצא ויש לו תחום שבת, לבין אם יצא לדעת והחזירוהו נכרים או שהוציאוהו נכרים וחזר 

לדעת, שאין לו אלא ד' אמות.  דנראה לומר דאדם שיצא ממקום שביתתו ותחומו בשבת הוא 

הפסיד את מקום השביתה לחלוטין ורק אם הוציאוהו והחזירוהו נחשב כאילו לא יצא ונשאר 

לו התחום שבת כשהחזירוהו. אבל אם הוציאוהו נכרים אפי' שהוציאוהו באונס   ובגלל זה 

נשאר לו תחום השבת שהיה לו במקום ששבת, אבל מכ"מ כיון שכעת נמצא מחוץ לתחומו 

ולא יכול להכנס לתחומו אם הוא חזר לתחומו כיון שהוא הגיע למקום תחומו באיסור דהיינו 

מחוץ לתחום אין לו את מקום השביתה. רק אם עדיין צ"ב מדוע יש הבדל בין אם הוא בעיר 

אחרת דכל העיר כד' אמות רק מוקפת מחיצות, אבל אם חזר לעירו  כל עירו כד' אמות אפי' 

את  איבד  הרי  לדברינו  ולכאו'  בע"ש,  שם  ששבת  מפני  מחיצות,  מוקפת  לא  היא  העיר  אם 

מקום השביתה שלו. וא"כ מה אכפ"ל ששבת שם בע"ש. 

והנראה לומר בזה דעיר שאינה מוקפת מחיצות נחשבת למקום אחד רק לבני העיר ששבתו 
שם. אבל לאנשים שלא שבתו שם.  היא איננה מקום אחד כיון שעיר זו אינה מקומם, ולכן 

כשהלך לעיר אחרת בשבת העיר נחשבת ד' אמות אך ורק אם היא מוקפת מחיצות שהמחיצות 

היה  שלא  למי  אחד  כמקום  נחשבת  אינה  מחיצות  וכשאין  באמת  אמות  לד'  אותה  הופכות 

לתחום  חוץ  ויצא  בע"ש  בעיר  שבת  הוא  אם  וממילא  השמשות,  בין  בע"ש  העיר  מתושבי 



ברכת אריהקלד

באמצע השבת  באמת הפסיד את מקום השביתה של אלפיים אמה, אבל אם הוא חזר בשבת 

לעיר כל העיר תהיה כד' אמות מכיון שהוא שבת בע"ש בין השמשות ונחשב מבני העיר דכל 

העיר נקראת מקומו, אבל לא יהיה לו   תחום של אלפים אמה כי למעשה הוא יצא מהשביתה 

שלו. 

ולכאורה דברינו נכונים אליבא דתוס' והראשונים שסברו שגם בעיר אחרת אין הבדל בין 
אונס למזיד ותמיד יש לו ד' אמות, וממילא כל ההבדל בין עיר אחרת לעיר ששבת זה רק לגבי 

דמהני  מה  כל  אחרת  שבעיר  שסברו  לראשונים  אמנם  לא.  או  מחיצות  מוקפת  עיר  צריך  אם 

שהעיר תהיה כד' אמותיו זה רק אם הוליכוהו באונס אבל במזיד אין לו את כל העיר כד' אמות 

אפי' שמוקפת מחיצות, וביארנו שסברו שכל מה שנתנו לאחד שיצא במזיד ד' אמות זה לא 

תחום של ד' אמות, אלא נתנו לו רק מקומו ויכול להשתמש בשביל שמושיו בד' אמותיו אבל 

כל  את  לו  נותנים  לעירו במזיד  בחזר  להבין מדוע  יש  וא"כ  אמות,  ד'  של  תחום  לא נתנו לו 

העיר. שהרי  את דיני השביתה  איבד בעירו כשיצא ממנה. 

ואולי אפ"ל על אותה הדרך ולהוסיף שמקום השביתה שהיה לי נשאר מקום שביתתי, ולכן 
אם חזר אפי' במזיד יכול ללכת בכל העיר כי זה מקום שביתתו, אך לגבי תחום של אלפיים 

יכול  לא  לתחום  מחוץ  נמצא  שעכשיו  כיון  מכ"מ  באונס,  לתחום  חוץ  שהוציאוהו  אף  אמה 

להכנס לתחום של האלפים אמה כיון שזה מחוץ לאלפים אמה  שלו, ולכן גם אם הגיע למקום 

לו  להוסיף  ותיקנו  במקומו  שנמצא  לאדם  הם  אמה  דאלפיים  אמות  ד'  אלא  לו  אין  תחומו 

אלפים אמה. אבל הוא שנמצא מחוץ לתחומו אינו יכול להכנס לאלפים אמה של תחומו, כי 

זה מחוץ לתחומו. ולכן אם נכנס יש לו רק ד' אמות ואין לו את התחום, אבל אם הוציאוהו 

באונס והחזירוהו באונס הוי כאילו לא יצא כלל ואין זה נחשב שהגיע לתחומו מחוץ לתחום, 

דהכל היה באונס ולכן יש לו את כל תחומו.

והנה בגמ' הסתפקו בהוצרך לנקביו מהו וכו' אמרי נהרדעי אי פיקח וכו'. וכתב רש"י  בספק 
הגמ' שאם הוצרך לנקביו דזה כשהוציאוהו באונס ומשמע דביוצא לדעת  הדין לא כך ואפ"ל 

ברש"י דכתב דבריו רק  בנהדרעי שכיון דעל על, ויקבל את כל תחומו. 

והנה ברא"ש מובא לדון האם כבוד הבריות הוא מצד הכבוד של האנשים האחרים או גם 

מצד כבוד עצמו שהוא לא יכול להמשיך ולהיות במקום שעשה את צרכיו, ונפק"מ גבי הטלת 

הוא  באונס  שבהוציאוהו  רש"י  לפי  אפ"ל  וממילא  רבים,  לפני  גם  מים  להטיל  שאפשר  מים 

יכול לצאת ממקומו לנקביו, אבל אם יצא במזיד צריך לעשות במקומו, ובגלל הריח יתרחק 

ד' אמות. 



קלה ברכת אריה

וברמב"ם פרק כ"ז הלכה ט"ו כתב  דהיוצא בין מדעת ובין באונס והוצרך לנקביו, מקבל 
רשות ללכת לצאת לנקביו ויחזור למקומו. ולכאו' מוכח ברמב"ם דמה שיכול ללכת זה מדין 

הד' אמות שהוא היה שם שנתנו לו ללכת בשביל לצאת לנקביו, אבל הד' אמות נשאר איפה 

שהבלעת  שלרבה  שם,  רש"י  ובדברי  ע"ב  מ"ד  דף  בגמ'  עיין   והנה  לתחום.  מחוץ  שהיה 

תחומים לאו מילתא הוא הוי שלא כנהרדעי.

לנהרדעי   שבתורה,  לאו  לדחות  לי  מאפשר  הבריות  שכבוד  דמה  מחלוקתם  לבאר   ונראה 
שאינו  ואף  לדעת  שיצא  נחשב  לרבה  אבל  באונס,  יוצא  כאילו  הדבר  מחשיב  הבריות  כבוד 

עובר עבירה משום כבוד הבריות, אבל למעשה נחשב שיוצא מחוץ לתחום. ועיין באור זרוע 

את  יקבל  לנקביו,  הוצרך  מצד  חוזר  ועכשיו  מדעת  היתה  היציאה  אם  גם  דלנהרדעי  שכתב 

תחומו והדברים צ"ת. 

ונ"ל דלפי מה שביארנו בגדר של תחומים דכשאדם נמצא במקום בע"ש בין השמשות הוא 
אלא  במקומו  נמצא  לא  שבת  באמצע  הוא  אם  אבל  אמה,  אלפים  של  למקומו  תחום  מקבל 

מחוץ  זה  היום  מקומו  כי  אמה  אלפים  לו  נותנים  אין  התחום  לתוך  כשמגיע  לתחום,  מחוץ 

לתחום. ולגבי חוץ לתחום זה לא תחומו האלפים אמה הללו. וממילא אם הוציאוהו נכרים אף 

שזה באונס מכ"מ כיון  שהוא לא יכול לחזור למקומו דלמעשה הוא  מחוץ לתחום, אם הוא 

ילך מדעת לתחום  נחשב שהגיע ממקום אחר ואין לו אלפיים אמה. וכן יוצא לדעת והחזירוהו 

דכשהחזירהו  כיון  לנקביו,  שהוצרך  מחמת  כהחוזר  זה  אין  התחום.  את  מקבל  שלא  נכרים 

נכרים אפי' שהוא לא עשה מעשה עבירה, אלא מישהו הוליך אותו, מכ"מ הוא הגיע ממקום 

שהוא חוץ לתחום וממילא הוא לא מקבל את התחום כי התחום של אלפים אמה הוא תחום 

כיום  לנקביו  שהוצרך  מפאת  בא  כשהוא  אבל  אחר.  ממקום  בא  והוא  השביתה  מקום  של 

הרחיבו את הד' אמות שהיו לו מחוץ לתחום במקום שהוא נמצא. לתוך התחום והוי דין של 

הבלעת תחומים ולכן הוא מקבל את התחום כי כל איפה שהולך מחוץ לתחום עד התחום הוא 

קיבל את המקום הזה מדין ד' אמות והוי כהבלעת תחומים ומועיל לו לקבל עכשיו את כל 

האלפים אמה.



ברכת אריהקלו

הרב אברהם ישעיהו בן חיים

לחי וקורה משום מחיצה או היכר

איתא בגמ' (ח, ב) מחלוקת על תחת הקורה, האם מותר להשתמש או אסור. ותולה הגמ' 

ולמ"ד  אסור  מחיצה  משום  דלמ"ד  היכר  משום  או  מחיצה  משום  קורה  האם  המחלוקת  את 

משום היכר מותר, ובהמשך הגמ' אומרת שלכו"ע משום היכר או לכו"ע משום מחיצה ובכ"ז 

נחלקו בתחת הקורה. ואמר ר' חסדא שגם למתיר תחת הקורה, בן לחיים יהא אסור. וביארו 

בתוס' שם ההבדל בין, בין לחיים לתחת הקורה, שלחי ניתר אפי' במשהו ודלמא אתי לאפוקי 

משא"כ קורה שהיא טפח. 

אולם הרשב"א לומד שמה שר' חסדא אומר דבין לחיים אסור ותחת הקורה מותר כי קורה 

משום היכר והיכרא מלבר אבל לחי משום מחיצה וחודה הפנימי סותם.

 והנה לביאורו של תוס' קשה טובא דהרי הגמ' בדף ט' ע"א מביאה מחלוקת בין אביי ורבא 

זה  אם  הלחיים  שבין  סובר  ורבא  אסור,  לחיים  בין  דלאביי  הלחיים,  בין  גבי  יוחנן  ר'  בדברי 

פחות מד' על ד' יהא מותר דהוי כמקום פטור. ולכאורה אם הטעם שבין לחיים אסור דחישינן 

דאתי לאפוקי כי שיעורו משהו וכפי שכתבו בתוס' א"כ  ביותר מד' יש סיבה פחות לאסור, 

ומדוע רבא אוסר ביותר מד' על ד' שהרי בפחות מד' על ד' הוא התיר משום מקום פטור. ואין 

סיבה לגזור על יותר מד' על ד', וגם לדברי הרשב"א שהחילוק לר' חסדא בין תחת הקורה 

לבין לחיים, הוא מפני שלחי משום מחיצה וחודו  הפנימי סותם וקורה משום היכר, והיכרא 

ד'  על  מד'  פחות  בין  הבדל  יש  למה  וא"כ  היכר,  משום  זה  לחי  שגם  סובר  רבא  הרי  מלבר. 

ליותר מד' על ד' הרי היכרא מלבר וכמו שבקורה זה מועיל תמיד גם בלחי צריך שיהא מותר. 

ועוד קשה החילוק שרבא אומר בין פתוח לרה"ר שמותר בבין לחיים, לפתוח לכרמלית שיהא 

אסור אפי' בפחות מד' על ד', הרי לרבא הכל משום היכר, והיכר מלבר. 

ועיין ברי"ף שפסק כרבא ומותר להשתמש גם תחת הקורה וגם בין לחיים, אולם רק בפתוח 

לרה"ר  פתוח  בין  החילוק  שכל  ברי"ף  למד  והרא"ש  אסור.  לכרמלית  בפתוח  אבל  לרה"ר, 

לפתוח לכרמלית זה אך ורק לגבי הלחי ולא לגבי הקורה, שתמיד מותרת. אמנם הבעל המאור 

חלק על דברי הרי"ף  ופסק כאביי בנדון של בין לחיים דהרי אזלינן כאביי ביע"ל קג"ם לענין 

לחי העומד מאליו (טו, א), שאביי לומד שלחי משום מחיצה ורבא לומד שלחי משום היכר. 

וכיון שנפסק שלחי משום מחיצה ממילא אסור להשתמש בין לחיים. 

ועיין ברמב"ן במלחמות שם שתמה על הבעל המאור, דהרי רבא סבר שלחי משום היכר 



קלז ברכת אריה

ומכ"מ הוא מחלק בין פחות  מד' על ד' ליותר מד' על ד' וא"כ אין זה תליא הא בהא,  התירו 

של רבא בפחות מד' על ד' בבין לחיים, למה שהוא סובר שלחי משום היכרא, עוד הק' שם 

שהרי יש צד בגמ' שלאביי גם קורה משום מחיצה ובכל זאת אביי לומד שמותר להשתמש 

תחת הקורה דחודו החיצון יורד וסותם וממילא גם אם לחי משום מחיצה מ"מ אפשר לומר 

שחודו החיצון סותם. 

פתוח  בין  ומחלק  לחיים  בבין  ומתיר  כרבא  דפסק  כתב  הרי"ף  דברי  בגוף  הרמב"ן  והנה 

לרה"ר לפתוח לכרמלית ולכאו' זהו תימא שהרי בגמ' מופיע בדברי רבא חילוק בין פחות מד' 

על ד' ליותר מד' על ד' והרי"ף לא הזכיר שום חילוק בין פחות מד' ליותר מד' אלא כל החילוק 

שמזכיר זה בין פתוח לרה"ר לפתוח לכרמלית.

או  מלבר,  והיכרא  היכר  משם  שלחי  סבר  רבא  דבאמת  הרי"ף  בדברי  הרמב"ן  ביאר  וע"כ 

שמשום מחיצה וחודו החיצון יורד וסותם, ויהא מותר להשתמש בין לחיים גם ברחבים יותר 

מד' על ד' וכל מה שרבא חילק בין פחות מד' ליותר מד' זה רק לטעמיה דאביי שסבר שאסור 

להשתמש בין לחיים  דלחי משום מחיצה וחודו הפנימי סותם, דלכאו' למה בפחות מד' על 

ד' אסור הרי זה כמו מקום פטור וצריך להיות מותר. ואביי בא ומק' עליו מר' חנין בר אבא 

שאומר דתוך הפתח צריך לחי אחר להתירו בין דלית ד' ובין דאית ד', וחזינן דלא כרבא. וע"ז 

עצמו  רבא  שלפי  מוכיח  והרמב"ן  לכרמלית.  לפתוח  לרה"ר  פתוח  בין  הבדל  שיש  רבא  תי' 

רבא  על  שואלת  הגמ'  הרי  כי  ד'  על  ד'  דאית  ובין  ד'  על  ד'  דלית  בין  מותר  לרה"ר  בפתוח 

ממבוי שרצפו בלחיים באנו למחל' רשב"ג ורבנן דלכאו' אם לרבא ביותר מד' על ד' יהא אסור 

בין לחיים א"כ מובן למה לרשב"ג אסור להשתמש כי זה היה יותר מד' על ד', אלא בהכרח 

שלרבא עצמו תמיד מותר בין לחיים בין פחות מד' על ד' בין יותר. ועוד ראיה מהא דאביי 

דלחי המושך מדופנו של מבוי פחות מד' אמות נידון משום לחי ומשתמש עד חודו הפנימי. 

ולכאו' אם גם רבא סובר שביותר מד' על ד' אסור בין לחיים א"כ אין ראיה משם דלא כרבא 

דשם זה יותר מד' על ד' טפחים אבל פחות מד' אמות, אלא בהכרח שלפי רבא בין לחיים תמיד 

מותר בפתוח לרה"ר בין פחות מד' על ד' בין יותר. 

לרבא  אם  ולכאו'  לכרמלית  לפתוח  לרה"ר  פתוח  בין  חילק  הרי"ף  דהרי  צ"ע  לכא'  אולם 

כמה  לחיים. ועד  בין  להשתמש  אסור  לכרמלית  הלחיים מדוע בפתוח  גם לבין  הלחי מועיל 

שיש חילוק בין פתוח לכרמלית ופתוח לרה"ר גם בתחת הקורה צריך שיהא חילוק בין פתוח 

לרה"ר לפתוח לכרמלית. 

והנה הרמב"ם בפי"ז מהל' שבת הלכה י"א כתב: מותר לטלטל במבוי תחת הקורה או בין 

לחיים במה דברים אמורים בשהיה סמוך לרה"ר אבל אם היה סמוך לכרמלית אסור לטלטל 



ברכת אריהקלח

תחת הקורה או בין לחיים עד שיעשה לחי אחר להתיר תוך הפתח שהרי מצא מין את מינו 

וניעור, עכ"ל. ולכאו' רואים ברמב"ם גם שלא חילק בפתוח לרה"ר בין פחות מד' ליותר מד' 

אלא כל מה שחילק זה בין פתוח לרה"ר לפתוח לכרמלית והוא חילק זאת גם בקורה וגם בלחי 

וביאורו דמצא מין את מינו וניעור. והדבר צ"ת דעד כמה שהלחי והקורה תקנו את בין לחיים 

ואת תחת הקורה, מדוע יש חסרון של מצא מין את מינו ונעור. דהרי ודאי ששייך לתקן מבוי 

שפתוח לכרמלית ולא אומרים מצא מין את מינו. 

ועיין בראב"ד שהשיג על הרמב"ם וכתב: אמר אברהם שבוש הוא זה תחת הקורה לעולם 

מותר אבל בין הלחיים, פליג רבא, דאי פתוח לרה"ר מותר ואיהו פסיק כרבא, עכ"ל. ולכאו' 

לפי הראב"ד גם רואים שאין חילוק בין פחות מד' על ד' ליותר מד' על ד' בתיקון של לחי 

ורק החילוק בין פתוח לרה"ר לפתוח לכרמלית ורק בקורה הוא לא מחלק בין פתוח לרה"ר 

לפתוח לכרמלית אלא תמיד מותר תחת הקורה, וצריך להבין למה בלחי יש הבדל בין פתוח 

מותר  בשניהם  לרה"ר  שבפתוח  ביניהם,  ההבדל  ומה  בקורה,  ולא  לכרמלית  לפתוח  לרה"ר 

אפי' ביותר מד' על ד'. 

ועל דברי הרמב"ם שכתב שהחסרון בפתוח לכרמלית, כי מצא מין את מינו ונעור. מצאנו 

שני הבנות ברש"י כתב: שהפשט הוא, שמצא כרמלית שבין לחיים את מינו שחוצה לו ונתחזק 

ע"י מינו וניעור משנתו, עכ"ל. ולכאו' לפי הפשט הזה לא יובן הרמב"ם דהרי בפתוח לרה"ר 

מותר בין הלחיים, כי הלחיים  תיקנו את בין הלחיים. אמנם ברבינו יהונתן כתב לבאר באופן 

אחר את מצא מין את מינו וניעור, שהיות והכרמלית כל איסורה הוא אסור דרבנן וזה איסור 

קל בעיני המשתמשים במבוי, ולכן תוך הפתח שדומה לכרמלית שחוצה לו, כי לשניהם יש 

הלחיים דלמא יטלטל בכרמלית  דאי שרית לאשתמושי תוך הפתח בין  ג' מחיצות וחיישינן 

הסמוכה לו, ואולי זה כוונת הרמב"ם שאומר שכשפתוח לכרמלית אסור כי מצא מין את מינו 

ונעור ולא כטעם דרש"י שנתחזק ע"י המצא מין את מינו. 

הרבים  לרשות  הפתוח  דמבוי  כתב:  י"א  סי'  א'  בשער  לרשב"א  הקודש  בעבודת  אולם 

והכשירו בלחי מותר להשתמש אפי' בין הלחי שמקום הלחי נמשך אחר המבוי ונחשב מכללו, 

לחודו החיצון של לחי סותם. היה פתוח לכרמלית, מה שהוא כנגד הלחי נגרר אחר הכרמלית 

הרשב"א  מדברי  ולכאו'  עכ"ל.  בקורה,  וכן  הלחי  בין  להשתמש  אסור  ולפיכך  מינו  שהוא 

משמע שהחסרון בפתוח לכרמלית הוא שמה שכנגד הלחי נגרר אחר הכרמלית כי הוא מינו. 

שהרי  לכרמלית,  לפתוח  לרה"ר  פתוח  בין  לחלק  הסברא  מה  צ"ע  וא"כ  יהונתן,  כרבינו  ולא 

הלחי מתקן עד חודו החיצון. 

והיוצא מהדברים דיש ב' דעות בראשונים דעת הרמב"ם והרשב"א שבין בקורה בין בלחי 



קלט ברכת אריה

פתוח  החילוק בין  שכל  והר"ן  הראב"ד  ודעת  לרה"ר,  לפתוח  לכרמלית  פתוח  הבדל בין  יש 

פתוח  לבין  לכרמלית  בפתוח  בין  בקורה  אולם  בלחי,  ורק  אך  זה  לכרמלית  לפתוח  לרה"ר 

לרה"ר מותר להשתמש תחת הקורה.

ונראה לבאר מחלוקתם עפ"י מה שביארו את דברי ר' חסדא דבין לחיים אסור. דהרשב"א 

היכר  משום  וקורה  סותם  הפנימי  וחודו  מחיצה  משום  שלחי  משום  הוא  דהטעם  שם  ביאר 

והיכרא מלבר, אמנם הר"ן כשמסביר את ר' חסדא אזיל בשיטת התוס' שבלחי כיון  ששיעורו 

כל שהוא לכן אסור בין לחיים, משא"כ קורה ששיעורה טפח. 

ועפי"ז יבוארו הדברים דלפי הר"ן וכך לכאו' גם שי' הראב"ד, גם קורה וגם לחי אמרינן 

כיון  לאפוקי  אתו  כי  אסור,  לחיים  בבין  חסדא  ר'  לפי  רק  מבחוץ,  היכר  או  החיצון  דחודם 

ששיעורו משהו ואין היכר ואתי לאחלופי, משא"כ בקורה שיש היכר כיון שהיא רחבה טפח 

לכרמלית  לפתוח  לרה"ר  פתוח  בין  הבדל  יש  לחיים  שבין  סבר  רבא  אבל  לאפוקי.  אתו  ולא 

כיון שעל אף שלחי שיעורו משהו אבל עד כמה שהוא פתוח לרה"ר יש הבדל ברור בין שני 

הרשויות ואין אתי לאחלופי, אבל כשהוא פתוח לכרמלית כיון שזה אותו סוג רשות יש את 

החשש דאתי לאפוקי, אך כל זה רק בלחי אבל בקורה שרחבה טפח גם בפתוח לכרמלית אין 

סברא לגזור דלמא אתי לאפוקי. 

אולם לרשב"א שביאר בר' חסדא שהחילוק בין לחי לקורה כי לחי משום מחיצה ואמרינן 

דחודו הפנימי סותם לבין קורה שהיא משום היכר והכירא מלבר, א"כ רבא שאומר שגם בלחי 

וגם בקורה חודם החיצון סותם ולכן בפתוח לרה"ר מותר להשתמש בין לחיים ותחת הקורה, 

יש להבין מדוע בפתוח לכרמלית יהא אסור להשתמש תחת הקורה ובין לחיים. 

והנראה בזה, דהנה יש חילוק בטעם שרבנן הצריכו קורה או לחי במבוי שפתוח לרה"ר לבין 

מבוי שפתוח לכרמלית, שבמבוי הפתוח לרה"ר כל מה דרבנן הצריכו תיקון של לחי או קורה 

זה לא בשביל בני המבוי כי בני המבוי רואים שהם נמצאים ברשות שונה מרה"ר שפתוחה 

כשהם  ברה"ר  לטלטל  לעצמם  יתירו  לא  שהם  רה"ר  בני  בשביל  זה  התיקון  כל  אלא  אליהם 

רואים שבני המבוי מטלטלים במקומם וממילא כיון שכל ענין התיקון לבני רה"ר שייך לומר 

חודו החיצון או שהיכרא מלבר. משא"כ במבוי שפתוח לכרמלית כיון שיש דמיון בין המבוי 

המבוי  בני  בשביל  זה  קורה,  או  לחי  הצריכו  שרבנן  התיקון  כאן  אצלה  שפתוחה  לכרמלית 

שהם רואים שזה אותו סוג של רשות ואתי לאחלופי ולכן בזה רבנן הצריכו שהתיקון יהיה 

לבני מבוי וממילא אמרינן חודו הפנימי או היכרא מלגיו וזה מה שכתבו הרמב"ם והרשב"א 

שבפתוח לכרמלית בין בקורה ובין בלחי אסור להשתמש תחת הקורה או בין לחיים. 
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הרב שמואל גורטלר

בענין קורה ע"ג מבוי ובנפרץ מצידו
והמסתעף להגדרת דין "שבקי" (עירובין ה.- ו., י:)

אמר ר' חנין בר רבא אמר רב מבוי שנפרץ מצידו בי' מראשו בד' ופרש"י מצידו – שיש פס 

ד' טפחים מהצד מהפתח ועד הפרצה (דאל"ה לר' אמי ור' אסי לא הוי תיקון מבוי ופרש"י 

שם [ה.] דכיון שממעטין בני מבוי בהלוכן ומקצרין את דרכן דרך אותה פרצה חיישינן דלמא 

שבקי פתחא רבה. ועיילי ונפקא בההיא פירצה ובטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דידיה 
ואין קורה למבוי זה ורק כשיש פס ד' טפח' דיש תיקון מבוי בתחילתו בצידו רק אז אמרינן 

שפירצה עד י' לא מפריע לתיקון מבוי) ומראשו בד' – היינו שהיה פתח גדול ורחב כ' אמה 

וסתמו י' אמות ונפרץ פירצה באותה סתימה דאז מד' טפחים הוי פירצה ופוסל את המבוי.

ר'  אמר  הוא  פתחא  נימא  נמי  מראשו  הוא  פתחא  דאמר  בי'  מצידו  שנא  מאי  בגמ'  והקשו 

הונא בריה דר' יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית, כלומר דבאמת מראשו ה"ה דעד י' אמות לא 

הוי פרצה ובקרן זוית שאין דרך לעשות פתח לכן בד' טפחים הוי פרצה ור' הונא אמר אחד זה 

ואחד זה בארבעה דהיינו גם קרן זוית הוי פרצה בד' טפחים ואם בצידו הוי פרצה בד' טפחים 

(גם אם יש פס ד' בתחילת הצד זה לא עוזר ואסור שבכל הצד יהיה פרצה ד' טפחים) אבל 

בראשו אומר תוד"ה "אחד זה ואחד זה בד'" דד' טפחים לא הוי פרצה דלא פליג אדר' יהודה 

והשתא הוי  אמות  אמות ועושה פס ג'  אמות מרחיק ב'  דאמר בדף י: מבוי שהוא רחב ט"ו 

פירצה ב' אמות, וא"כ חזינן דלא מפריע אפי' פרצה של ב' אמות אלא רק מצידו הוי פרצה בד' 

טפחים משום דשבקי דקא ממעט בהילוכא אבל כשהפרצה בראשו לא ממעט בהלוכא דלא 

שבקי פתחא קמא ועיילי בפתחא זוטא.

וכו'  אמה  ט"ו  רחב  מבוי  של  זה  תיקון  סוג  מביא  יהודה  ר'  דשם  י:  בדף  הונח  זה  ויסוד 

והקשתה הגמ' וליחוש דלמא שביק פתחא קמא ועיילי בפתחא זוטא ועונה ע"ז ר' אדא בר 

מתנה חזקה אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח קטן, והקשתה הגמ' מאי שנא מדר' אמי 

ור' אסי דבדף ה. הם חוששים בפירצה גדולה מג' טפחים דילמא עיילי ונפקי בההיא פירצה ג' 

ובטיל קמא מפתח ובטיל תיקונו, ותי' הגמ' דהתם ממעט בהלוכא הכא לא קא ממעט דהיינו 

כל החשש שלי דלמא שבקי ועיילי זה דווקא מצידו דממעט בהלוכא ולכן יש הגיון שישבקו 

את הפתחא רבה וילכו בפתחא זוטא, משא"כ בראשו שאין שום קיצור בזוטא יותר מהרבה 

רבה  פתחא  יהיה  אם  (אמנם  פירצה.  הוי  לא  אמות  ב'  אפי'  ולכן  לשבקי,  חיישינן  לא  א"כ 
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ופתחא רבה משמע מגמ' שיש חשש של שבקי אף בלא שיקצרו את ההליכה וכל מה שלא 

אמרינן שבקי זה רק בגלל שהוא פתחא זוטא, ולפתח קטן לא שבקי אם לא מקצר הילוכו).

חזינן דלאחר שיהא שבקי אז יתבטל התיקון מראש המבוי, גם מלשון רש"י שאומר ובטיל 

תורת פתח וכו' ובטיל לחי המתוקן דמשמע שאם שבקי בני המבוי את הלחי כמאן דליתיה.

וגם מלשון הרשב"א ד"ה וליחוש שאומר ומבטל לקורה מתורת פתח והויא ליה כפירצה.

ולפי מה שדייקנו לעיל בסוגריים דפתחא דכוותה שבקי איניש הקשה הריטב"א והרשב"א 

בדף י: דבדף ו. אמר ר' חנן משמיה דרבה משמיה דרב שמבוי שנפרץ מראשו בעשר כל היכא 

דלא הוי בקרן זוית ולא חישינן דלמא עילי בפתחא רבה ושבקי לאידך והתם שוות הם שא"א 

לפתח מבוי שיהא ברחבו יותר מי', וא"כ מקשים הריטב"א והרשב"א למה במבוי ט"ו אמה 

חישינן דלמא שבקי ורק בגלל שזה פתחא זוטא לא שבקי ובדף ו. דהוי ב' פתחים אותו רוחב 

ולא חיישינן ששבקי.

שכבר  ישן  במבוי  מדובר  ט.  דבדף  ישן,  למבוי  חדש  מבוי  בין  הבדל  שיש  הריטב"א  ותי' 

הורגלו בפתח הראשון לגמרי וגם הפתח החדש של הפירצה אינו מיושר כ"כ וכדמוקי התם 

פתח  בשום  הורגלו  לא  ועדיין  מבוי  הכשר  בתחילת  שהוא  הכא  אבל  רבים  בה  בקעי  דלא 

מסוים ובקעי בה רבים אז משום פתחא זוטא לא יהיה שבקי אבל בפתחא דכוותיה יש חשש 

של שבקי.

והרשב"א הוסיף שזה כוונת הגמ' בפתחא רבה – חדש, ופתחא זוטא – ישן ולא שבקי את 

מיושר  אינו  החדש  שהפתח  הריטב"א  תוספת  את  משמיט  הוא  (אמנם  בחדש  ועיילי  הישן 

כ"כ). ובקושית הגמ' דפרכינן מאי שנא מדר' אמי ור' אסי פרש"י דבדף ה. אמרינן לר' אמי 

ור' אסי דיש חשש של שבקי בני מבוי פתחא רבה ועיילי בפתחא זוטא מהצד כשאין שם מבוי 

ד' טפחים ועי"ז מבטל תורת הכשר קורה מיניה ואילו הכא בדף י: לא אמרינן שבקי משום 

ישן  מבוי  דהוי  ה.  בדף  דאם  שכן  כל  דהוי  הריטב"א  ומסביר  שבקי.  ולא  זוטא  פתחא  דהוה 

חדש  מבוי  שהוי  הכא  כ"ש  לשבקי  חיישינן  טפחים  ד'  מצידו  כשנפרץ  ובכ"ז  גידודי  בו  ויש 

ופרצתו בב' אמות ודאי שיחששו לשבקי (וע"ז תי' הגמ' דבדף ה. ממעט בהילוכא לכן שבקי 

משא"כ הכא ששני הפתחים בראש המבוי לא ממעט בהילוכא ולכן לא שבקי אף שהוי פתח 

יותר גדול).

והקשו הרשב"א והר"ן על רש"י דבדף ה. ודאי שלא הוי מצד שבקי אלא רק מצד קורה ע"ג 

מבוי דאם היה הנידון מצד שבקי א"כ גם כשיש פס ד' יהא פסול המבוי דשבקי ועיילי התם 

ומדוע כשיש פס ד' כשר המבוי. אלא ודאי דאין הטעם כלל מצד שבקי התם אלא רק מצד 

דבעינן קורה ע"ג מבוי וליכא.
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י:  לדף  קשור  רק  אלא  ה.  לדף  כלל  קשור  לא  שבקי  של  הדין  כל  ולר"ן  דלרשב"א  העולה 

ויכנס  הקורה  עליו  שנמצא  פתח  שישבוק  חשש  יש  דאז  המבוי  בראש  נמצאים  וכשהפתחים 

בפתח השני.

(ומביא הרשב"א גם סברא לדבריו, דכשאדם שובק פתח מן הצד זה לא ראיה שהוא שובק 

את הפתח עם הקורה אלא דנוח לו לקצר דרכו, אמנם כשאדם שובק בראש המבוי פתח אחד 

והולך לפתח השני שנמצא ג"כ בראש המבוי ואינו מקצר בכך את דרכו כלום, זה ודאי שבקי. 

אמנם לפי"ז יהיה צ"ב קושית הגמ' דף י: מאי שנא מדר' אמי ור' אסי דהרי לשיטת הרשב"א 

הם כלל לא דיברו על שבקי אלא על קורה ע"ג מבוי וא"כ מה הקושיא ומה התי' ואולי נבאר 

דבריהם אח"כ בעז"ה).

צריך  מה  הקשה  דשם  ה.  בדף  זאת  פי'  וכבר  פירש"י  היטב  מיושב  עצמו  לריטב"א  אמנם 

רש"י לומר דבגלל השבקי אין קורה ע"ג מבוי תיפוק ליה משום הטעם של קורה ע"ג מבוי 

לחודה דבעינן קורה ע"ג מבוי וליכא כיון שאין הכותל סמוך לקורה כשיעור הכשר מבוי ואז 

גם אם לא שבקי בני מבוי ועיילי התם ג"כ אין קורה ע"ג מבוי.

ותי' הריטב"א וז"ל כיון דסוף מבוי אילו הוו עיילי ונפקי בה כדמעיקרא בני מבוי מקיימי 

הכשרה דידיה בתשמישם ולא מיבטיל תורת קורה מינה אבל השתא דאיכא תרתי לגריעותא 
מבטל תורת קורה מינה.

בד'  פרצה  שיש  זה  עצם  ישן  דמבוי  ישן  למבוי  חדש  מבוי  בין  מחלק  דהריטב"א  העולה 

טפחים שבצד המבוי, זה עדיין לא הורס את הקורה ע"ג מבוי כל עוד לא שבקי ועיילי בההיא 

הכשר  כמין  יש  עכשיו,  עד  הולכים  היו  שבה  הדרך  באותה  ללכת  שממשיכים  דכיון  פירצה 

של קורה ע"ג מבוי אפי' שהמבוי לא קיים באמת והקורה לא באמת נשענת עליו בכ"ז נעשה 

שבצד  בפירצה  ויעלו  קמא  פתחא  האנשים  ישבקו  אם  ורק  מבוי,  ע"ג  הקורה  שהונחה  כמי 

המבוי רק אז עי"ז יתבטל שם הקורה ע"ג מבוי. משא"כ במבוי חדש צריך לפרש בריטב"א 

דאין צורך באמת להגיע לדין שבקי ועצם הפירצה שיש בד' טפחים ראשונות יוצרת חיסרון 

שאין קורה ע"ג מבוי (אמנם יש עדיין לחקור בריטב"א מה יהיה במבוי חדש כשמצד סיבה 

שכיון  נאמר  האם  שבצד,  ד'  בפרצה  עיילי  ולא  הגדול  הפתח  את  שבקו  לא  אנשים  כלשהיא 

שלא הולכים שם א"כ מקיימי דין של קורה ע"ג מבוי בזה שהם לא שבקי את הפתח הראשון, 

או שכל מה שמחשיבים את הקורה ע"ג מבוי כשלא שבקי זה רק במבוי ישן שכבר היה פעם 

בהכשרו והקורה עמדה פעם ע"ג מבוי כמו שצריך, רק אז משאירים מצב על מכונו כל עוד לא 

שבקי, אבל ליצור תיקון מבוי על אף שיש פירצה ד' בצידו בגלל שלא שבקי – זה לא נאמר 

בריטב"א. ולפי הצד הזה בהסבר הריטב"א א"כ גם אם מסיבה כלשהיא לא ישבקו פתחא רבה 
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בכ"ז יפסל המבוי כי לא היה לקורה שעת הכושר לעמוד שעה אחת ע"ג מבוי).

השבקי  בגלל  דרק  שבקי  לדין  להגיע  צריך  רש"י  דהיה  י:)  (דף  הריטב"א  אומר  ומשו"ה 

כניסת  בהיכר  ולא  ד')  פס  בגופו (מצד  לא  היכר  שום  נשתייר  דלא  מבוי  ע"ג  לקורה  פסלינן 

הנכנסים והיוצאים.

והקשה הריטב"א בסוף דבריו דמה בכלל הקשתה הגמ' דניחוש דלמא שבקי פתחא רבה 

ועיילי בפתחא זוטא, והרי מה בכך כיון ששניהם בתחילת המבוי וקורה ע"ג הרי המבוי מוכשר 

שהרי יש בשתי אמות שיעור פתח, יש לומר שאילו הניח קורה מכותל לכותל ה"נ אבל מיירי 

שלא הניח קורה אלא מן הפס של ג' אמות לכותל ונשתיירו ב' אמות אלו פרוצות בלא שום 

הכשר קורה ולא לחי, וכך פי' הרא"ש עכ"ל.

חזינן מדברי הריטב"א דאין בעיה בשבקי בעצם זה שאנשים מפסיקים ללכת בפתחא רבה 

ומתחילים ללכת בפתח אחר, דזה עדין לא ממעיט שום דבר מהקורה ומהתיקון של הפתחא 

הרבה, "דמה בכך" והרי לשני הפתחים סו"ס יש תיקון.

אלא כל הבעיה של ה"שבקי" היא שאנשים ילכו בפתח ללא תיקון קורה או לחי. ולכן כשיש 

קורה ט"ו אמה מצד לצד הוי הכשר מבוי אפי' בפתחים הרבה ואפי' בפתח רבה ופתח נוסף 

דכוותא גם אין שום בעיה, דסו"ס לכולם יש היכר לחי או קורה.

שאנשים  הפתחים  מן  באחד  המבוי  ביציאת  היכר  כשאין  מתחילה  שבקי  של  הבעיה  וכל 

רגילים לצאת בהם דאז כל תיקון חז"ל יורד לטמיון, דרבנן חייבו היכר בראש מבוי ולא ליתו 

פתח  שיש  כיון  אבל  לרה"ר  היציאה  בפתח  היכר  חייבו  לכן  לרה"ר  מהמבוי  לטלטל  אינשי 

שאנשים רגילים שם לצאת ואין שום היכר א"כ נפסל המבוי מדרבנן.

העולה עד כאן מכל דברי הריטב"א:

דהחילוק בין פתחא רבה לזוטא בראש מבוי הוא רק במבוי חדש דאז צריך לומר שלא עיילי 

בפתחא זוטא, ולכן אם אין שום תיקון לא מבטיל קורה מיניה, אמנם בפתחא דכוותא באמת 

יהיה בעיה ששבקי.

כיון  שם  שילכו  חשש  אין  דכוותא  פתחא  דאף  זוטא  פתחא  לומר  אי"צ  ישן  במבוי  אבל 

שהתרגלו ללכת בפתח אחד אין סיבה שילכו בפתח חדש שגם אינו מיושר כ"כ.

דכל הדין של שבקי בפרצה מהצד בד' טפחים ראשונים הוא רק בשביל ליצור את הבעיה 

של קורה ע"ג מבוי במבוי ישן דאז עד כמה שלא יהיה "שבקי" זה יקרא כאילו הקורה עדין 

ע"ג מבוי ורק ע"י השבקי - הקורה כבר לא נקראת ע"ג מבוי אבל במבוי חדש, גם בלי הבעיה 

של שבקי הקורה לא נקראת ע"ג מבוי.



ברכת אריהקמד

דהם  רבה,  בפתחא  שנמצאים  קורה  או  הלחי  קלקול  מצד  לא  זה  ב"שבקי"  הבעיה  דכל 

נשארים בסדר גמור, על אף שהם לא התיקונים הבלעדיים למבוי זה, רק הבעיה מצד האנשים 

שהולכים בפתח זוטא ללא תיקון ואם באמת יהיה תיקון נוסף לפתחא זוטא אין שום חשש 

של שבקי.

כל החשש של "שבקי" קיים רק כלפי הד' טפחים הראשונים של המבוי אבל כלפי ההמשך 

בפתחים  נפסל  אינו  דמבוי  ה.  רש"י  (וכלשון  הרבה  פתחים  שם  שיהיו  בעיה  שום  אין  מבוי 

הרבה) ואפי' מבוי חדש ג"כ אינו נפסל בכך אף שעוד אין רגילות להכנס ולצאת בפתח מסוים, 

ורק בד' טפחים ראשונים יש בעיה של שבקי או בד' טפחים מהצד, דעי"ז יתבטל שם קורה 

מיניה או בפתחא זוטא בראשו דעי"ז ילכו בפתח ללא תיקון לחי או קורה, אבל אחרי' הד' 

כשהעומד  רק  ניתר  מצידו  י'  עד  דפתח  הפרוץ  על  מרובה  עומד  של  תיקון  יש  תמיד  טפחים 

מרובה על הפרוץ.

אמנם צ"ל דיש שני סוגים של שבקי: א. שבקי בדף ה. ב. שבקי בדף י:, דבשבקי דבדף ה. 

הוא דין שהקורה נחשבת ע"ג מבוי ועי"ז שאין היכר הנכנסים והיוצאים תחת הקורה משום 

והקורה  בצידו  בכותל  פירצה  שם  האנשים  יוצרים  בצידו  ד'  הפרצה  דרך  ללכת  ששובקים 

נחשבת כקורה לא ע"ג מבוי ותיקון של הקורה שבראש המבוי מתבטל. (ולא יעזור אף אם 

ישים לחי או קורה בפירצה)

אמנם השבקי דבדף י: הוא כלל לא מבטל את הקורה, דהקורה ממשיכה לשבת ע"ג מבוי גם 

אחרי ששבקו האנשים והלכו בפתחא זוטא, וכל הבעיה שצריך לפתור בשבקי הוא רק כלפי 

האנשים שיוצאים מהפתחא זוטא ללא היכר ויבואו לטלטל, ולא כלפי הקורה שבפתחא רבה. 
ואז אם באמת ישימו תיקון נוסף בפתחא זוטא (עד כמה שישבקו את הפתחא רבה האנשים 

וילכו בפתחא זוטא) אז אין שום בעיה במבוי.

יוצר  לא  הוא  לחודא  שהשבקי  משום  לגריעותא  תרתי  הריטב"א  מצריך  ה.  בדף  רק  ולכן 

מצידו  ד'  פריצה  ויהיה  קורה,  ולא  המתוקן  בצד  מבוי  בראש  לחי  יהיה  דאם  אמיתית  בעיה 

ויהיה שבקי, לא פוסל את המבוי משום דהוי עומד ברובו מצידו ורק בגלל שיש קורה ע"ג 

מבוי ונפרץ בצד הקורה אז מצריך הרשב"א שבקי בשביל לקרא לפירצה בצד בשם פירצה 

לגרעותא  תרתי  הוי  שאז  מבוי  ע"ג  קורה  וגם  שבקי  גם  צריך  ולכן  הקורה,  את  להפיל  ועי"ז 

במבוי ישן ובשונה ממבוי חדש דהוי חדא לגריעותא שמיד שיוצר פירצה ד' בצידו זה נקרא 

שהקורה לא ע"ג מבוי. 

ועוד: דאם עשה מבוי חדש עם פירצה ד' בצידו ועשה שם צורת הפתח בצידו אין בעיה של 

שבקי ועילי התם, דהקורה נמצאת ע"ג מבוי, ולכן הצורת הפתח מועילה לעשות שם תיקון.



קמה ברכת אריה

אבל בדף י: אין ענין בתרתי לגריעותא במבוי ישן כשיש פרצה בראשו, דשם השבקי הוא על 

האנשים הנכנסים ויוצאים, והשבקי אומר שאין להם תיקון, ומשו"ה נפסל הכשר מבוי אפי' 

שיש רק בעיה של שבקי לחודה ואין בעיה כלל של קורה ע"ג מבוי.

שיש  משמע  בראשו  דכוותא  דבפתחא  (י:)  דבריו  בריש  הקשה  שהריטב"א  לזה  והראיה 

בעיה של שבקי וא"כ מ"ט בדף ו. אמר ר' חנן שאין בעיה בפירצה י' בראשו ואמאי לא חייש 

לשבקי ותי' הריטב"א שאין שבקי במבוי ישן ורק במבוי חדש יש שבקי בראשו ולכאו' מ"ט 

תרתי  בעינן  ישן  במבוי  דהרי  נפסל  לא  בכ"ז  ישן  במבוי  שבקי  יש  שאפי'  הריטב"א  תי'  לא 

לגריעותא, וליכא. אלא מוכח דבדף י: לא בעי הריטב"א תרתי לגריעותא דענין השבקי שונה 

מרובה  עומד  יש  דהא  מצידו  בעיה  מהווה  לא  לחודא  שבקי  כי  תרתי  בעי  שם  דרק  ה.  מדף 

ומועיל השבקי רק לגרוע את הקורה ע"ג מבוי. אבל בראשו שהשבקי מהווה מצד עצמו בעיה 

שאין שם תיקון ומשו"ה כל עוד אין תיקון בפתח הזוטא אין הכשר למבוי זה. וחלוק השבקי 

בדף ה. לשבקי בדף י: דבדף ה. הרי ודאי שאין בעיה אם עשה פתחים הרבה מצידו על אף 

ששבקי ועיילי שם בכ"ז יש שם עומד מרובה והוי כגדור ולכן רק בנפרץ בפס ד' יש בעיה של 

שבקי מצד הקורה ע"ג מבוי.

משא"כ בדף י: שגדר ג' אמות ופרוץ ב' אמות אין שם תיקון בב' אמות ולכן עד כמה שיהא 

שבקי ועיילי בפתחא זוטא יהיה צריך שם תיקון בשביל להכשירו. ואמנם יש להקשות והא 

גם בפרצה ב' אמות הוי גדור מצד עומד מרובה ומ"ט לא יועיל להחשב כסתום ומתוקן כמו 

בפירצה מצידו (אחרי הפס ד') שאין בעיה של שבקי שם מצד התיקון של עומד מרובה.

מחצר  בק"ו  אותו  שלומדים  מרובה  עומד  יש  מרובה,  עומד  של  סוגים  שני  שיש  צ"ל  ע"ז 

הפתח  כל  את  גודר  מרובה  כשהעומד  דוקא  וזה  בצידו  או  מבוי  בפתח  תיקון  מהווה  שהוא 

דהיינו במבוי ט"ו אמה שגדור ח' אמות שאז ודאי שאי"צ תיקון כלל אפי' בבקעי ועיילי דזה 

נלמד מחצר דמהני לגדירת מבוי. אבל הכא העומד מרובה היא רק יחסית לב' אמות בשביל 

מחצר  בק"ו  ללומדו  שאי"צ  דין  (שזה  אמות  לי'  ולצמצם  אמה  הט"ו  את  ולסתום  לצמצם 

הג'  שיועיל  הגם  וא"כ  מבוי)  פתח  היכר  לגבי  לימוד  כאן  ואין  גודר  מרובה  שעומד  דפשוט 

אמות לצימצום פתח המבוי אבל בכ"ז לא יועיל לגבי היכר לנכנסים ויוצאים בפתחא זוטא 

ומשו"ה עד כמה שלא ישים שם לחי או קורה לא הוי תיקון לבני המבוי.

ולפי הריטב"א צריך להוסיף: שהבעיה בשבקי זה אפי' אם מעט אנשים ישבקו את הפתחא 

רבה כבר יהיה בעיה של שבקי משום שלאותם מעט אין תיקון מבוי לגבם והראיה א"כ מדברי 

הריטב"א שהוא לומד את הסוגיא שבפרצה ד' מצידו איכא גידודי ולא בקעי שם רבים והפרצה 

שם היא ג' טפחים, ובכ"ז איכא שבקי משמע ששבקי זה אפי' עיילי מעט אנשים.



ברכת אריהקמו

לכותל  סמוך  שאינו  לחי  של  בעיה  שאין  הריטב"א  לשיטת  הוא  שאמרנו  מה  כל  אמנם 

(והראיה שהריטב"א סובר שאין בעיה של לחי שאינו סמוך לכותל דהוא הרי אומר שמועיל 

קורה ע"ג מבוי ט"ו אע"ג שהקורה נמצאת ע"פ הפס ג' והוא רחוק מהכותל ב' אמות בכ"ז 

נחשב קורה ע"ג מבוי טו' אע"ג שהקורה נמצאת ע"ג הפס ג' והוא רחוק מהכותל ב' אמות 

בכ"ז נחשב קורה ע"ג מבוי וכבר הקשו ע"ז דלדעת הריטב"א מ"ט לא מועיל הפס ג' בתור 

יכול  לא  מרובה  לעומד  שמשמש  דלחי  או  אפש"ל  ואולי  תיקון  עוד  יצטרכו  ולא  עצמו  לחי 

לשמש לתרתי גם לעומד מרובה וגם ללחי. או דהוי כלחי למעלה מד' אמות דלא מהני למעלה 

מה  שלוש  פס  ועושה  תוד"ה  על  קה"י  ועי'  ודו"ק  לחי,  לשם  שהעמידו  בכה"ג  אפי'  מד"א 

שביאר בזה).

ומשו"ה  כלחי  נידון  אין  מהכותל  המורחק  שלחי  דס"ל  להדיא  מוכח  מרש"י ותוס'  אמנם 

פשיטא מ"ט לא מהני הפס ג' אמות לתיקון המבוי משום דהוי מופלג מכותל מבוי יותר מג"ט. 

ובתוס' אומר זאת להדיא (י: תוד"ה ועושה פס ג') דצריך לחי אחר להתירו דהאי פס לא מהני 
הואיל ומופלג מן הכותל ג' טפחים דאמר לקמן דלא הוי לחי. וברש"י ג"כ מוכח כך דרש"י 

ד"ה "דלמא שביק פתחא רבה" אומר ובטיל תורת פתח מיניה ובטיל לחי המתוקן בו ונמצא 

מבוי זה בלא תיקון ולכאו' מ"ט רש"י נקט דווקא לחי ולא נקט קורה, או שאמר בטיל תיקון 

המבוי.

אלא ודאי ס"ל לרש"י כתוס' שקורה ודאי לא מועילה גם ללא השבקי משום דלא הוי ע"ג 
מבוי דהלחי ג' אמות מופלג מן הכותל ומשו"ה יהני רק לחי כשעושהו בצד הקרוב לכותלי 

המבוי תוך ג' טפחים.

אמנם משמע עוד דין מדברי רש"י והוא: שאין הבעיה בשבקי לבני המבוי שאין להם היכר 

אלא הבעיה בשבקי שבטיל התיקון מהפתחא רבה ע"י הליכת הרבים בפתחא זוטא, וצריך 

ביאור בשיטת רש"י מ"ט התיקון בטל על ידי שהולכים בפתחא זוטא (כלפי הריטב"א ברור 

לרש"י  אבל  זוטא  בפתחא  ויוצאים  לנכנסים  תיקון  שאין  שהסברנו  כמו  בשבקי  הבעיה  מה 

קשה).

ואפש"ל דרש"י מבואר היטב שיטתו בזה עפ"י מה שביאר הרשב"א.

דהנה  בעז"ה.  ונבארה  רש"י  לשיטת  נחזור  ולאחמ"כ  הרשב"א  שיטת  את  לבאר  ונקדים 

הרשב"א למד כשיטת הריטב"א דאין בעיה בלחי המורחק מהכותל ולכן מועיל תיקון קורה 

או לחי בפתחא רבה (ובזה ס"ל דלא כרש"י ותוס') אמנם בשאלת הגמ' וליחוש דלמא שבקי 

לקורה  ליה  מבטיל  השבקי  דע"י  כרש"י  הרשב"א  מסביר  זוטא  בפתחא  ועיילי  רבה  פתחא 

הגדול  מהפתח  הקורה  את  מבטל  הוא  שהשבקי  דמשמע  כפרצה  ליה  והווה  פתח  מתורת 



קמז ברכת אריה

והמתוקן וע"ז עונה הגמ' דלא שבקי פתח גדול ועיילי בפתח קטן והקשה הרשב"א דמשמע 

חנין  ר'  אמר  ששם  ו.  מדף  שנא  מאי  וא"כ  שבקיה  כן  אז  דכוותיה  או  רבה  יהיה  הפתח  דאם 

שמבוי בין מראשון ובין מצידו בעשר ולמה לא חייש לשבקיה דשם הרי לא הוי פתחא זוטא 

דאפי' בי' יכול להפתח ודומיא דראשו ומתרץ הריטב"א דסוף מבוי שאני – דהיינו: יש הבדל 

בפתחא  שעיילי  חשש  יש  אז  חדשים  הפתחים  ששני  חדש  דמבוי  חדש  למבוי  ישן  מבוי  בין 

זוטא כי אין עדיפות לרבה על הזוטא דהרי כל מה שנפק"מ בין רבה לזוטא זה רק אם הרבה 

הוא  בראשו  שהפתח  ו.  בדף  ולכן  בזוטא  ללכת  שימשיכו  ודאי  ישן  בזוטא  אבל  הישן,  הוא 

הישן אין חשש של שבקי אפי' שהפתח השני הוא יותר גדול כי אנשים שומרים אמונים לפתח 

הישן והמוכר. ומסביר הרשב"א דאי נמי זה הכוונה בהסבר הגמ' "פתחא רבה ופתחא זוטא" 

לאו רבה ממש וזוטא ממש אלא רבה הכוונה ישן וזוטא הכוונה חדש וכדאמרינן ביבמות אבא 

רבה וכו' דהכוונה רבה לזקן וישן יותר.

הפתחים  ושני  שמיעטו  ט"ו  מדובר במבוי  דהרי  הגמ'  בהבנת  הרשב"א  מאד  קשה  ולכאו' 

(10 אמות ו-2 אמות) נוצרו באותו יום וא"כ כשהגמ' הקשתה וליחוש דלמא שבקי פתחא רבה 

(ישן) ועיילי בפתחא זוטא (חדש) מה בכלל הקושיא והרי שניהם חדשים ומדוע קראה להם 

הגמ' רבה וזוטא, אלא בהכרח שמכיון שהגמ' הבינה ששניהם חדשים לכן אין עדיפות לגדול 

על הקטן ולכן יש חשש שיעלו באמת בקטן כי גם הוא חדש א"כ מה תי' הגמ' חזקה לא שבקי 

עדיפות  אין  חדשים  שניהם  דאם  קודם  אמרנו  והרי  זוטא  בפתחא  ועיילי  רבה  פתחא  איניש 

לפתח גדול על פתח קטן ומה"ת שלא יכנסו בפתח הקטן והרי רק במבוי ישן אין חשש שבקי 

וא"כ  אמה  ט"ו  גודלו  המבוי  דהרי  י"ל  אלא  קטן,  בפתח  אפי'  שבקי  חשש  יש  הרי  ובחדש 

כדי  אמות  לי'  הפתח  את  למעטו  וכשבא  המעשה  ימי  ששת  כל  רחב  לפתח  האנשים  הורגלו 

לעשות תיקון מבוי לשבת יצא דיש עכשיו פתח 10 אמות ופתח 2 אמות ומכיון שלא שבקי 

איניש פתחא רבה (ישן) א"כ אנשים ימשיכו ללכת בפתח הרבה מכיון שהתרגלו לפתח גדול 

וילכו בפתח י' אמות ויעדיפוהו על פני פתח של 2 אמות וזה הכוונה לא שבקי איניש פתח ישן 

ועיילי בפתח חדש, ולא בגלל שהרבה הוא הגדול, אלא שהרבה הוא בדומה יותר לישן ולכן 

ימשיכו ללכת בו, דהוי דומיא דישן.

ומקשה הגמ' מאי שנא מדר' אמי ור' אסי ופרש"י מאי שנא דהכא לא חיש לשבקי בפתחא 

זוטא ובדף ה. חיישינן לפתחא זוטא בד' טפחים בצידו ומקשה ע"ז הרשב"א:

א) הרי בדף ה. הבעיה היא כלל לא מצד שבקי אלא מצד קורה על מבוי.

ב) הרי מדובר על פרצה ג' טפחים ובזה ודאי לא יכול להיות שבקי דאין דרך ללכת שם.

ג) דאם חיישינן לשבקי מצידו א"כ גם אחרי פס ד' ניחוש לשבקי בכל רוחב צידו.
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הוא  בהילוכה  ממעט  אם  דהרי  בהילוכה,  ממעט  דהתם  שנא"  ה"מאי  על  הגמ'  תי'  מה  ד) 

סיבה לשבקי אפי' כשיש פס ד' ניחוש לשבקי.

חששנו  י:  בדף  הכא  מ"ט  להבין  היתה  וכו'  שנא  מאי  הגמ'  דקושית  הרשב"א  פי'  ולכן 

לדילמא שבקי ואילו בדף ה: ברב אמי ורב אסי כלל לא חששנו לשבקי מצידו ואפילו שבדף 

ה. יש הרבה יותר סיבה לחשוש דהרי יתכן שהפתח מצידו עוד יותר גדול מאשר הפתח מראשו 

ואפ"ה לא חייש לשבקי.

ותי' הגמ' דאין כלל חשש שבקי מצידו משום דממעט בהילוכה, דכל הבעיה של שבקי זה 

משום דמבטלין את התיקון בפתחא קמא וזה דווקא אם אין לאנשים ענין לא ללכת בפתחא 

קמא ובכ"ז לא הולכים שם סימן שמבטלין את התיקון דמגלים בדעתם דאינם חפצים בפתח 

שבקי  לא  כלל  זה  מצידו  דהפתח  ה.  בדף  אבל  פתח  באותו  התיקון  שם  בטל  כך  ומתוך  זה 

משום דאורחא דמילתא הכי לקצר בפתח מן הצד ואין זה מראה שאין הם חפצים בפתח הישן 

אבל הכא בדף י. דאיכא פתחא בראשו ועוזבים אותו ועולים בפתח השני שגם הוא בראשו, 

אין זאת אלא שמבטלים ומגלים דעתם שאינם חפצים בפתח הראשון ומשו"ה מבטלים שם 

התיקון, עד כאן פי' הגמ' לדברי הרשב"א.

אמנם מקשה הרשב"א דהרי היה אפשר לתרץ פשוט, דבר' אמי ור' אסי אין שבקי כי אין שם 

אפשרות ללכת כמעט, הואיל ולא בקעי ואיכא שם גידודי. ואומר הרשב"א דאה"נ היה אפשר 

לתרץ כך בשינויא דמאי שנא.

וכן היה אפשר לומר דיש הבדל בין מבוי חדש וישן, אלא דזה ודאי שהמקשן ששאל "מאי 

שנא מדר' אמאי ור' אסי" לא הבין שפתחא רבה וזוטא הכוונה לחדש וישן אלא המקשן הבין 

כפשוטו רבה וזוטא – קטן וגדול וחייבים לומר כך, דהא אם המקשן הבין שמדובר כאן על 

ישן וחדש א"כ מה בכלל הקשה מר' אמי ור' אסי והרי שם מדובר בפתח ישן, ונפרץ פתח חדש 

וא"כ ודאי וודאי שלא שבקי, ואילו הכא שני הפתחים חדשים וודאי שיש יותר לחוש לשבקי, 

אלא מוכח מקושיתו שהוא הבין שזוטא ורבה הכוונה קטן וגדול ואז מובן מה שהקשה מר' 

אמי ור' אסי.

העולה מדברי הרשב"א:

דיש הבדל בין מבוי חדש למבוי ישן דמבוי חדש חוששין לשבקי בין מצידו ובין מראשו 

אפי' שיש פתחא זוטא חוששין שיצאו ויכנסו דרך הקטן, אא"כ התרגלו כבר לפתח ט"ו אמה 

רבה,  לפתח  שהתרגלו  אחרי  זוטא  בפתח  יכנסו  שלא  וודאי  טבע  נעשה  הרגל  דאז  ומעטוהו 

ובמבוי ישן ימשיכו ללכת דרך מה שהתרגלו אפי' שהפתח המורגל הוא קטן יותר מהפרצה 
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שנפרצה בכ"ז אין חשש שבקי.

על אף שחידש הרשב"א דמבוי חדש יש חשש שבקי בכ"ז מיסד הרשב"א שמצידו אין כלל 

דין שבקי (זה יוסבר באות ג').

יסוד דין שבקי לרשב"א הוא רק אם לא מרוויח בהילוכו כלום בפתח החדש ובכ"ז הולך 

שם רק עי"ז מבטל את הקורה או הלחי מתורת תיקון בפתח הראשון (ומשו"ה מצידו לא הוי 

שבקי דאין זה ביטול, אלא סוג של נוחות לקצר דרכו ולא הוי ביטול).

מכיון שיסוד דין שבקי הוא בביטול דין קורה א"כ לא מספיק לכאו' שיעברו רק קצת מבני 

המבוי בפתח החדש בשביל לבטל את התיקון מהפתח הראשון אלא צריך שרוב או כל בני 

המבוי ידירו דרכם מהפתח של התיקון ויעברו דרך הפרצה ורק עי"ז יתבטל שם תיקון מהפתח 

הראשון. ויסוד זה מוכח דלרשב"א הרי היה ברור בקושיתו השניה על רש"י דאם יש פרצה 

של ג' טפחים לא יכול להיות שבקי וזה לריטב"א כלל לא הפריע משום דלריטב"א השבקי 

הוא ביטול תיקון אפי' ממעט אנשים שח"ו עברו בפתח לא מתוקן אבל לרשב"א זה לא ביטול 

תיקון מאנשים אלא ביטול תיקון מהמבוי וזה יכול לקרות רק עד כמה שרוב בני המבוי יעברו 

דרך הפרצה א"כ ברור לרשב"א שרוב בני המבוי לא יעברו דרך פרצה ג' טפחים. וכן מוכח 

מזה שאומר דברב אמי ור' אסי לא שייך כלל שבקי מצידו דהרי איכא גידודי ולא בקעי בה 

יחידים  כמה  מספיק  ולא  רבים  בעינן  שבקי  דין  שבשביל  משמע  שבקי  שייך  איך  א"כ  רבים 

שישבקו ויעברו דרך הפרצה.

סברו  ה.  דבדף  כהרשב"א,  גיסא  ובאידך  כהריטב"א  גיסא  בחד  סברו  ותוס'  רש"י  והנה 

כהריטב"א דשבקי יחד עם קורה ע"ג מבוי מצטרף לתרתי לגריעותא כדי לבטל את הקורה 

אולם בדף י: ס"ל כהרשב"א דשבקי הוי גריעותא לתיקון הלחי עי"ז שבני המבוי מפסיקים 

להשתמש בלחי והולכים בפתח אחר.

שלחי  בזה   – הרשב"א  על  ובין  הריטב"א  על  בין  חולקין  אחד  בדבר  ותוס'  רש"י  אמנם 

המופלג מן הכותל לא הוי לחי ומביאים התוד"ה "ועושה פס ג'" ראיה דבעי לחי אחר להתיר 

מבוי ט"ו שמעטו בפס ג' אמות. "דדוקא משו"ה פריך מדר' אמי ור' אסי שהיה לו להתבטל 

לאותו תיקון" עכ"ל וצ"ב מה כוונת תוס', מ"ט בגלל שצריך לחי אחר להתירו והפס ג' אמות 

לא מהני למהוי לחי דוקא משום כך פריך מדר' אמי ור' אסי.

ואפשר להסביר את כוונת תוס' לפי פי' הריטב"א ולפי הרשב"א.

דלפי הריטב"א עד כמה שהבעיה היא משום תיקון מבוי לנכנסין ויוצאין, ואם נאמר שאין 

בעיה שהלחי מופלג מן הכותל א"כ מאי פריך מדר' אמי ור' אסי והא יש תיקון מבוי דהלחי 

ג' אמות עולה לכאן ולכאן.



ברכת אריהקנ

בעי  דלא  דעת  גילוי  שיש  הקורה  מצד  דהבעיה  ברש"י)  (וכדמשמע  כהרשב"א  ואפש"ל 

להשתמש בה כיון שהולך בפתח אחר וא"כ זה הכל כשלא משתמשים בקורה והולכים בפתח 

שלא תחת הקורה אז יש גילוי דעת שאינו רוצה להשתמש בקורה. אבל הכא הרי יש לחי ועם 

הלחי הזה הוא כן משתמש גם כשעובר בפתח הקטן א"כ מה נפק"מ איפה הוא משתמש עם 

הלחי, העיקר שאין גילוי דעת שלא ניחא לו בלחי. ואם כך מה קשה מר' אמי ור' אסי דשם 

הרי השבקי מגלה בדעתו שלא רוצה להשתמש בקורה משא"כ הכא שלא מגלה מדעתו שאין 

ניחא לו בלחי ולכן מהני.

ובכ"ז  הכותל  מן  המופלג  בפס  בעיה  שאין  שלומדים  עצמם  והריטב"א  הרשב"א  ואמנם 

הקשתה הגמ' מאי שנא מר' אמי ור' אסי וזאת: א. משום שפס שהועמד בתור עומד מרובה 

למעט את המבוי טו לי' לא יכול לשמש כתרתי גם בתור עומד מרובה וגם בתור לחי. ב. משום 

שנחשב הפס ג' יחד עם הפרוץ ב' אמות ביחד ה' אמות סתומים ולחי למעלה מד' אמות נדון 

כמבוי ואין נידון כלחי וכשיטת הטור (שס"ג) דלאו דווקא עומד מאליו אלא אפי' בעשאוהו 

לשם לחי לא מהני ביותר מד' אמות.

ובשו"ע שס"ג ל"ד מביא את התיקון מבוי שרחב כ' אמה שירחיק ב' אמות ויעשה פס ג' 

אמות וכן יעשה מהצד השני וישאר פתח רחב י' אמות, ומביא עוד דוגמאות ובלבד שהפס 

יהא יתר על האויר שבינו לכותל דאל"כ אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה, וצריך 

עשה  אלא"כ  המבוי  תיקון  בטל  כן  עשה  שאם  בזוטא  ועייל  רבא  פתחא  לשבוק  דלא  ליזהר 

צורת הפתח לזוטא. (אבל מסתמא לא עיילי שם דלא ממעט בהליכה משא"כ ברש"י שס"ה 

דהוי מן הצד ומקצרין דרכן (מג"א)).

לא  דלרש"י ותוס'  מהכותל,  המופלג  לחי  רש"י ותוס' בענין  על  שחולק  שהשו"ע  ומשמע 

הוי לחי ולשו"ע הוי לחי דהכא כשמופלג הפס ג' משני הצדדים אין שום אפשרות להניח את 

הלחי סמוך לכותל ובכ"ז מהני.

שאין  היא  שהבעיה  כהריטב"א  נסבור  דאם  בזוטא  הפתח  הצורת  עוזר  מה  להבין  וצריך 

צוה"פ,  השו"ע  אומר  ומ"ט  זוטא  בפתחא  קורה  או  לחי  גם  מספיק  א"כ  המבוי  לבני  תיקון 

ואם כהרשב"א דהבעיה בפתחא זוטא שמגלים דעתם שמבטלים תורת קורה או לחי מהפתח 

הגדול א"כ לא יהני כלל אף צוה"פ בפתחא זוטא דא"כ ביטלו תורת מבוי מהלחי או הקורה 

בפתחא רבא.

הגדולה  לפתחים,  שתיהן  חשבינן  לזוטא  צוה"פ  שעשה  "דכיון  מסביר  הלבוש  והנה 

שבעשיית  מתוקנת  מבוי  ליה  והוי  הרבה,  בפתחים  נפסל  אינו  דמבוי  הן.  דשקולין  והקטנה, 

צוה"פ לקטנה מוכח דחשיב תרוויהו לפתח וכי הדר עייל ונפיק לא מהני דמבטל פתח הגדולה 
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דשתיהן חשיבו ליה, זו משום גדלותה וזו משום צורתה אבל כשלא עשה צוה"פ לזוטא ועייל 

ונפק בה ושבק פתח הגדולה מיחזי דחשיב לה לזו לפתח ובטל הגדולה מהיות פתח והוא לה 

הוא  בשבקי  דהבעיה  (ורש"י)  הרשב"א  כשיטת  ס"ל  דלהלבוש  חזינן  מתוקנת  שאינה  מבוי 

משום ביטול הקורה והלחי מדעתו ע"י השתמשות בפתח אחר וע"י צוה"פ דווקא מחשיב את 

שני הפתחים דכל אחד מחשיב בפ"ע דגם אם שביק את הקורה, זה לא מצד שמגלה בדעתו 

שלא ניחא לו בקורה הרבא אלא שניחא לו בפתח עם צוה"פ והוי גילוי דעת דמחשיב את שני 

הפתחים.

והרע"א שס"ג לד' הביא את הלבוש ועדיין נשאר בצ"ע מה מועיל צוה"פ בזוטא ובתפארת 
שמואל פושט את בעיית הרע"א דהוי ט"ס בשו"ע וצריך לומר שעשה צוה"פ לרבא והשתא 
אתי שפיר דאחרי שעשה צוה"פ לא נתבטל שם פתח ממנו אף אם לא ילכו בו (מ"ב ס"ק ק"נ).

הנכנסים  מצד  תיקון  דבעי  כהריטב"א  ס"ל  שהשו"ע  יתכן  ולא  ט"ס  דהוי  ודאי  ולכאו' 

ויוצאים, דאם בעי תיקון מ"ט אומר השו"ע צוה"פ בזוטא, ולא אומר לחי או קורה בזוטא, 

ט"ס  הוי  ומשו"ה  דעת  גילוי  מחמת  קורה  שם  דמתבטל  כהרשב"א  דס"ל  מתוכו  מוכח  אלא 

בשו"ע וצריך לגרוס דרבא דע"י צוה"פ ברבא הוי עומד מרובה, והזוטא אינו צריך תיקון כלל.

הפרצה  היתה  אלא"כ  אסור  ד'  פס  נשאר  לא  דאם  שס"ה  סי  הבה"ל  מביא  מצידו  ובנפרץ 

זה  תיקון  נתקן  שלא  קורה  או  לחי  מהני  לא  הפרצה  דבמקום  שם  וכתב  טפחים.  מג'  פחות 

לפרצה, ואם מועיל צוה"פ נראה דתלוי בגרסת השו"ע שס"ג לד' אם גורסים ברבא או בזוטא.

והוי פשוט דלפי הריטב"א ודאי מועיל צוה"פ בזוטא דאמנם לחי או קורה וזוטא לא עוזר 

כדי להחשיב את הקורה כקורה ע"ג מבוי בראשו אבל צוה"פ דהוי גם כסותם (והקורה נחשבת 

שבקי  דאין  צוה"פ  מועיל  גם  ולרשב"א  מעליא,  תיקון  הוי  ליוצאים  כהיכר  וגם  מבוי)  ע"ג 

מצידו, וללבוש מועיל מצד שלכל אחד יש ריבותא אחרת וכדלעיל.

אמנם לרע"א שיש דין שבקי מצידו לא יעזור צוה"פ מצדו דסו"ס יש חשש של שבקי וע"י 

השבקי יהרס התיקון קורה שיש בראש המבוי ודו"ק.



ברכת אריהקנב

הרב שמואל דקלבוים
הרב שלמה פרלמן

 בגדרי מבוי והמסתעף

איתא בגמ' ח' ע"ב: מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, פחות מד"א מניח את הקורה 

באלכסון, ד"א אינו מניח אלא כנגד הקצר, רבא אמר אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה 

אלא כנגד הקצר וכו' אמר ר' כהנא וכו' הא דאמרת מניח הקורה באלכסון לא אמרינן אלא 

שאין באלכסונו יותר מעשר, אבל יש באלכסונו יותר מעשר דברי הכל אינו מניח אלא כנגד 

הקצר.

ובתוס' ד"ה מניח כתב: פ"ה משתמש כאן וכו' והדין עמו שפי' כן דאלת"ה וכו' הא בעינן 
קורה  שבעינן  הבעיה  שאלולא  עולה  דבריו  וממשמעות  במבוי.  דבוקה  הפחות  לכל  קורה 

דבוקה במבוי היה נח להם לפרש לא כפי שכתב רש"י דהיינו שא"א להשתמש כנגד הארוך 

לכו"ע, אלא כיון שבעי דבוקה למבוי צ"ל שהדין עם רש"י שפי' כן. ויש להבין מדוע לא היה 

לתוס' ניחא לפרש כך לכתחילה, שהרי לפירושו של רש"י מבוארת מחלוקתם של ר' כהנא 

סבורים  היינו  אם  ברה"ר.אך  שמשתמשים  נראה  הארוך  כנגד  דכשמשתמשים  היטב,  ורבא 

שא"א להשתמש לכו"ע כנגד הארוך, צ"ב במה נחלקו. ונראה ברור דניחא להו לתוס' לפרש 

שאסור להשתמש באלכסון דלא כרש"י דאז לא קשה קושיתם שהקשו לפי רש"י הרי יש רק 

מחלוקתם  ביאור  ליישב  נצטרך  שעדין  אלא  הארוך,  כנגד  להשתמש  שרי  והיכי  מחיצות  ב' 

דרבא ור' כהנא.

והנה מצאנו מחלוקת המחה"ש והפמ"ג, אליבא דרבא שסבר דלעולם מניח כנגד הקצר. מה 

דינו של המבוי כשמניח כנגד הארוך, האם אפשר להשתמש בחלקו הפנימי. וכתב במחה"ש 

(שס"ג סקל"ב) שמאחר וטעמו של רבא הוא כיון שהרואה אומר ברה"ר הוא משתמש ולכן 

יניח כנגד הקצר, א"כ אף כשמניח כנגד הארוך יכול להשתמש מן הקצר ופנימה שהרי שם אין 

חשש זה דאין מקום לטעות שזהו רה"ר. והקשה עליו הפמ"ג (מש"ז שס"ג כ"א) כמה וכמה 

כ"כ  אין  ועוד  הארוך.  כנגד  גם  ישתמשו  המבוי  שבני  לטעות  מקום  יש  דעדין  חדא  קושיות. 

היכר בקורה כזו המונחת באלכסון.

והנה יש להבין כוונתו שהרי לדברינו כיון שבתוך המבוי אין החשש לטעות שזהו רה"ר מנין 
לנו לחשוש לעוד חששות כגון אלו, ונראה ביאור דבריו ע"פ מש"כ בחזו"א סימן ח' סעיף 

ח' וז"ל: וכיון דבאלכסון לא הוי היכרא, ובצד הארוך נחשב כאין קורה מגיע מכותל לכותל 



קנג ברכת אריה

כיון שאין קורה כנגדו ביושר. משמעות דבריו היא שמאחר ואין היכר באלכסון נחשב כקורה 

שמגיעה עד חצי המבוי. ונראה שנחלקו המחצה"ש והפמ"ג האם קורה שאפשר לטעות בה 

הוי חסרון בקורה ופסולה לגמרי או לא, המחה"ש סובר שמאחר וכלפי המשתמשים בפנים 

הפמ"ג  אך  בכך  סגי  ברה"ר  שמשתמשים  ולחשוב  לטעות  מקום  ואין  היכר  זו  קורה  יוצרת 

סובר שקורה שבמקומה אינה מתרת אינה מתרת כלל דהוי חיסרון בקורה דנחשב חצי קורה 

וחצי קורה אינה מועלת לשום מקום. [עוד אפשר באפי' אם לא נחשב חצי קורה סובר הפר"מ 

שקורה שלא מתקנת במקומה פסולה בעצם וגם למקום אחר לא מועילה]. ועפ"ז אפשר לבאר 

קושיה נוספת שהק' שם בפמ"ג והיא שקורה זו אינה דבוקה במבוי שהרי אין משתמש כנגד 

הארוך. ונראה שסבר כתוס' ד"ה מניח, דאם מונחת הקורה במקום שא"א להשתמש בו, מקרי 

קורה שאינה דבוקה במבוי. אמנם המחה"ש לשיטתו שאף שא"א להשתמש שם מחמת שאתי 

למיטעי אין זה מפקיע משם מבוי, ועדיין מקרי מונחת ע"ג מבוי.

ונראה להוכיח הדברים ממ"ש רבינו יונתן בהמשך הסוגיא גבי נעץ ב' יתדות בשני כותלי 
המבוי, ופ' שם רש"י שיש חסרון של דבוקה במבוי כיון שיש אויר ביניהם. אך הרבינו יונתן 

שם ביאר באופן אחר וז"ל: אע"פ שנדבקות לכותלי המבוי לא כלום הוא וכו' שמא ישתמש 

תחת  להשתמש  שאסור  האומר  לדברי  ואפילו  וכו'.  כלל  מחיצות  ליכא  והתם  הקורה  תחת 

הקורה דליכא למיגזר בהו מידי, אפ"ה אסור משום דבעינן שתהא מונחת ע"ג כותל מבוי וכו', 

ע"כ. וחזינן בדבריו שאף שאסור להשתמש תחת הקורה דאין לה מחיצות מכ"מ כתב דמקרי 

דבוקה בכותלי המבוי אך אסור מגזירת חכמים עיי"ש. והיינו כדברינו שאיסור ההשתמשות 

לא מפקיע הדבר משמו.

כנגד  משתמש  כתבו  לא  ואמאי  הקצר.  כנגד  מניח  הגמ',  מלשון  הפמ"ג  שם  הקשה  עוד 

הקצר. ועוד שלדברי המחה"ש תוקשה קושית היעב"ץ על טעמו של רבא דבאלכסון לא הוי 

היכר. דלתירוצו הראשון של תוס'  היה רבא צ"ל דהחסרון שיש רק ב' מחיצות ומדוע נקט 

דאפי'  ר"ל  דרבא  הקושיא  מיושבת  דלשטתו  הפמ"ג  וכתב  בהיכר.  שחסר  יותר  קלה  לשון 

בחלק הפנימי אסור להשתמש כיון שקורה באלכסון אין לה היכר, והטעם שאין מחיצות אוסר 

להשתמש רק כנגד הארוך

ובחזו"א (סי' ח' ס"ח) כתב דלתירוצו של תוס' צ"ל דדברי רבא "ובאלכסון לא הוי היכר" 
אין הכוונה דלא ניכר, אלא דבאלכסון אין משתמש דין היכר כיון דאין כאן מחיצות, ותירץ 

בזה את קושית היעב"ץ. וכתב שם דנראה דאין חסרון של היכר דא"כ האיך כתב הרא"ש בשם 

ר"מ דלרבא בתוך המבוי אפשר להניח קורה באלכסון, והרי החלק האלכסוני נראה ככרמלית.

מסכתין  בריש  יונתן  רבינו  כתב  לכרמלית,  במלואו  ופתוח  רוחות  ג'  לו  שיש  מבוי  דהנה 



ברכת אריהקנד

שצריך קורה משום היכר. וע"כ דהכא אין חסרון של היכר, אלא חסרון של מחיצות, ולכן תוך 

המבוי שיש בפועל מחיצות, בהיכר קצת סגי.

פסק  וא"כ  קורה  כחצי  דהוי  פי'  היכר  הוי  לא  שבאלכסון  בחזו"א  דמשמע  כתבנו  ולעיל 
בקרן  ובאמת  שנא.  דמאי  כלל,  מובן  אינו  היכר,  הוי  באלכסון  קורה  המבוי  שבתוך  הרא"ש 

יהיה  שאז  מפני  בקורה  הוא  החסרון  היכר  הוי  לא  דבאלכסון  שהא  לפרש  שא"א  כתב  אורה 

קשה הרא"ש, אלא דהוי חסרון של היכר פי' דבתוך המבוי שלא הוי רה"ר אין בעיה  של היכר 

וע"ז מקשה החזו"א דגם בתוך המבוי הוי כרמלית ומוכיח דכשיש מחיצות אין בעיה של היכר 

כלל וגם באלכסון זה בעיה של מחיצות ולא של היכר.

והנה עיין ברא"ש שהוכיח דהרי"ף פסק כר' כהנא מהא דהזכיר "ואם יש באלכסונו יותר 

מי' ד"ה אינו מניח אלא כנגד הקצר" והרי לרבא אין בזה נפק"מ דאפי' פחות מי' מניח רק 

כנגד הקצר.

ועי' קרבן נתנאל ופרמ"ג שכתבו ליישב שיטת הרי"ף דאף אם סבר כרבא היה לו לכתוב כן, 
דהנה בט"ז חקר בדין אלכסון יותר מי' תוך מבוי והביא ראיה מלשון השו"ע דמשמע שתוך 

מבוי מועיל יותר מי' באלכסון לרבא, דהשוה השו"ע דין זה לדין צוה"פ שהיא ודאי מועלת 

לתוך  למבוי  חוץ  בין  החילוק  שביאר  קי"ד  ס"ק  שס"ג  סימן  שעה"צ  וע"י  עיי"ש.  מי'  יותר 

ורק  י'  הוא  שהחלל  מבוי  תוך  וא"כ  מבוי,  בחלל  חסרון  הוא  מי'  יותר  של  דהחסרון  המבוי, 

אלכסונו יותר מי', לא אכפ"ל ומהני, משא"כ חוץ למבוי דהחלל בין הקצר לארוך הוא יותר 

מי' שהרי אין שם מחיצות. והחולקים סברו דאחר הפתח אזלי וכיון שהפתח יותר מי', גם תוך 

מבוי לא מהני, וכך סברו הרבה מהפוסקים.

וע"פ הדברים הנ"ל רצו ליישב הרי"ף ולומר שאף שפסק כרבא, מ"מ הוצרך לכתוב הדין 
שלא מהני יותר מי' באלכסון, שהרי תוך מבוי לרבא מהני באלכסון, ורצה הרי"ף לומר דגם 

בזה הדין דעד י' מהני, וביותר מי' באלכסון לא מהני אף תוך המבוי.

ונראים הדברים דחוקים קצת א. דאמנם הט"ז סובר כך, אבל הוא עצמו דייק מהשו"ע שתוך 
המבוי יועיל יותר מי' ויש עוד שסוברים כך ב. דהרי"ף קאי כשהקורה עומדת באלכסון מחוץ 

למבוי ואיך נאמר שעתה קאי על קורה בתוך המבוי וזה לא הוזכר כלל בדבריו. ונ"ל ליישב 

באלכסון  שהקורה  שמדובר  לעיל  בדברינו  שהובאו  המחה"ש  דברי  ע"פ  היטב  הרי"ף  דברי 

מחוץ למבוי ולרבא שרי להשתמש מהקצר ולפנים וע"ז כתב הרי"ף דכשאלכסונו יותר מי' 

אסור להשתמש אף מהקצר ולפנים לרבא. ומיושב מה שהקשינו דעתה מדובר על קורה מחוץ 

למבוי וביותר מי' מחוץ למבוי לכ"ע לא מהני. 

טפי    להו  ניחא  דהיה  מדבריהם  דנראה  התוס'  שיטת  וליישב  דברינו  לתחילת  נחזור  ועתה 



קנה ברכת אריה

לפרש דבחלק האלכסון א"א להשתמש ומחלוקתם דר' כהנא ורבא היא רק מהפנימי ואילך, 

ורק משום הא דבעי דבוקה למבוי הכריחו לפרש כרש"י.

והנה לפרמ"ג שהבאנו לעיל דאי משום חסרון היכר היה אסור גם מהפנימי ואילך ואי משום 
חסרון מחיצות היה אסור רק בחיצוני. אבל מהפנימי ואילך שרי ואולי בזה גופא נימא שנחלקו 

רבא ור' כהנא לפי האמת שרצה לבאר התוס'.

אך זה ק"ק דהרי א"כ כיון שא"א להשתמש באלכסון הוי פתוח לכרמלית ובאמת שקושיא 
מותר  ואיך  לכרמלית  פתוח  הפנימי  א"כ  באלכסון  שאסור  דכיון  המחה"ש  על  גם  קשה  זו 

להשתמש בו, אמנם למחה"ש אפשר לדחוק דכיון שיש שם מחיצות אפי' שאסור להשתמש 

שאין  ולומר  תירוצם  את  להרויח  שרוצים  השתא  קיימינן  לתוס'  אבל  כרמלית.  נחשב  לא 

מחיצות וא"כ צ"ע כונת תוס'.



ברכת אריהקנו

הרב ישי וליס

ביאור גדר אלו ואלו דברי אלוקים חיים  
 

גמרא יג': אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים 
דברי  ואלו  אלו  ואמרה  משמיים  קול  בת  יצאה  כמותנו,  הלכה  אומרים  והללו  כמותנו  הלכה 

אלוקים חיים הן והלכה כבית הלל.

וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני 

שנוחים ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד שמקדימין דברי בית שמאי 

לדבריהן.

וזה  חיים  אלוקים  דברי  שניהם  שיהיו  אפשר  היאך  ז"ל  צרפת  רבני  שאלו  שם:  ובריטב"א 
אוסר וזה מתיר, ותרצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט 

פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר ושאלו להקב"ה על זה ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל 

שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותן, ונכון הוא לפי הדרש ובדרך האמת יש סוד בדבר.

ובתוספות רבנו פרץ כתב נמי מעין דברים אלו וז"ל: ואם תאמר גבי איסור והתר היכי שייך 
לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים אם הוא אוסר אינו מותר ואם הוא מותר אינו אסור, 

ואומר מר"פ נ"ע דמצא בתוס' רבנו יחיאל דאיתא במדרש (שוחר טוב תהילים פרק י"ב) 
אמר  אסור  פנים  ותשע  וארבעים  מותר  פנים  ותשע  בארבעים  למשה  התורה  שנאה  דהקב"ה 

הדור  חכמי  רוב  אם  הדור  חכמי   רוב  אחר  הלך  הקב"ה  לו  אמר  אעשה,  מה  להקב"ה  משה 

מסכימים להיתר יהיה מותר וכו'.

וברבנו ניסים גאון מובא מקור לחידוש זה:  כשהזכיר רבי אבהו "כסף צרוף בעליל מזוקק 
נבראו  בינה  שערי  חמישים  אמר  חד  ושמואל  רב  בה  פליגי  אמרו  י"ב)  (תהילים  שבעתיים" 

בעולם וכולם ניתנו למשה בסיני חסר אחד שנאמר: "ותחסרהו מעט מאלוקים" לפי שפירש 

מזוקק שבעתיים שבעה כפולים שבעה פעמים שיעלה חשבונם למ"ט', ויהיה פירוש ותחסרהו 

מעט בשביל האחד שחסר מן הנ'.

ובתלמוד סנהדרין דבני מערבא (פרק ד' הלכה ב') גרסינן : כדי שתהא התורה נדרשת מ"ט 
פנים טמא ומ"ט פנים טהור, רבא בר מריה בשם ר' יצחק נתן לו הקב"ה למשה את התורה 

מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא 

דכתיב: "ודגלו עלי אהבה" (שיר השירים ב') פירוש ודיגלו בגימטריה מט' .

וברש"י בכתובות (נז:) ד"ה הא קמ"ל כתב: ואיכא למימר אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם 



קנז ברכת אריה

זימנין דשייך האי טעמא וזימנין דשייך האי טעמא שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים במעט.

ולכאורה הדברים אכתי צריכים ביאור דתורה מסיני ודאי לא ניתנה אלא אחת וכלל נקוט 
בידנו "זאת התורה לא תהא מוחלפת" וא"כ היאך שייך שהדברים ישתנו .

עוד יש לבאר מדוע מסר הקב"ה למשה דווקא מ"ט פנים להיתר ומ"ט פנים לאיסור על כל 
דבר ודבר .

בדברי הגמרא בערובין מבואר דנפסקה הלכה כבית הלל על פי בת קול לפי שנוחין ועלובין,  
וצ"ע טובא וכי זהו טעמא לפסוק הלכה לא מצינו בכללי הפסיקה שנוטים אחר דעתו של הנוח 

מבין הפוסקים.

עוד קשה בדברי הגמרא מבואר דנפסקה הלכה כבית הלל על פי בת קול, והנה הגמרא בבא 
מציעא (נט:) בסוגייא דתנורו של עכנאי מבואר שאין הולכים בהלכה אחר בת קול.  

וכתוב בגמרא כך: חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה רבי אליעזר מטהר וחכמים 

מטמאים וזהו תנורו של עכנאי. 

מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו, תנא באותו יום 
השיב ר"א כל תשובות שהעולם ולא קיבלו הימנו. 

מין  כמותי  הלכה  אם  להם  ואמר  חזר  וכו'.  יוכיח  זה  חרוב  כמותי  הלכה  אם  להם  אמר 
השמיים יוכיחו יצאתה בת קול משמיים ואמרה להם מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו 

בכל מקום, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמיים היא מאי לא בשמיים היא אמר רבי 

ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני אין משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני "אחרי רבים 

להטות". 

אשכחיה רבי נתן לאליהו אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא א"ל קא חייך 

ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

צ"ב  הגמרא  שדברי  אלא  קול,  כבת  הלכה  פוסקים  שאין  הגמרא  בדברי  מבואר  לכאורה 
ראשית מדוע אין פוסקים הלכה כבת קול הא הקב"ה מעיד שהלכה כר"א ואיך שייך פלוגתא 

בזה,

טעמא  קול  כבת  הלכה  פוסקים  דאין  כללא,  להאי  להטות  רבים  אחרי  עניין  מה  קשה  עוד 
באנפי נפשיה הוא .

עוד יש להעיר מהו ביאור הדברים שאמר אליהו בשמו של הקב"ה נצחוני בני.

בגמרא גיטין (דף ו:) נמי איכא מעין דברים אלו "ותזנה עליו פילגשו" רבי אביתר אמר זבוב 
מצא לה רבי יונתן אמר נימא מצא לה.



ברכת אריהקנח

אשכחיה רבי אביתר לאליהו אמר ליה מאי עביד קוב"ה, א"ל עסיק בפילגש בגבעה ומאי 

קאמר א"ל אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר, א"ל חס וחלילה ומי איכא ספיקא 

קמי שמיא.

א"ל אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן זבוב מצא לה ולא הקפיד נימא מצא  והקפיד.

וכן מצינו במשנה באבות: (פרק ה' משנה כ') כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים 
ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים,

איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמאי ואיזו היא מחלוקת שאינה 
לשם שמיים זו מחלוקת קרח וכל עדתו.

ובפרי צדיק לר' צדוק הכהן מלובלין בשם האריז"ל (הלכות חנוכה) כתב לדקדק בכוונת 
המשנה סופה להתקיים, כל מקום שנפסקה הלכה כבית הלל לעתיד לבא לימות המשיח תהיה 

הלכה כבית שמאי.

והדברים צ"ע הא כיצד אם נפסקה הלכה כבית הלל תהיה הלכה לעתיד לבא כבית שמאי 
הא תורת אמת אחת היא.

עוד כתוב במשנה ביבמות (פרק א' משנה ד') בית שמאי מתירין הצרות לאחים ובית הלל 
אוסרים,

חלצו בית שמאי פוסלין מין הכהונה ובית הלל מכשירין, נתייבמו בית שמאי מכשירין ובית 
הלל פוסלין, אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי 

מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי,

כל טהרות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על אלו.

וקשיא דאי סברי שיש לאסור או לטמא כיצד נושאין נשים אלו מאלו וכיצד אוכלין טהרות 
אלו על אלו וכי אין פיהם וליבם שווה חס ושלום.{וברש"י פירש שהיו מודיעים זה את זה}

וכן במשנה בראש השנה(פרק ה' משנה ח' וט') נחלקו רבי יהושע ורבן גמליאל לגבי קידוש 

החודש אי מקודש או לא.

שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ומעותיך ביום הכיפורים שחל להיות 

עשוי  גמליאל  רבן  שעשה  מה  שכל  ללמוד  לי  יש  לו  אמר  מיצר  ר"ע  ומצאו  הלך  בחשבונך, 

שנאמר "אלה מועדי ד' אשר תקראו אתם" בין בזמנם בין שלא בזמנם אין לי מועדות אלא 

רבן  של  דינו  בית  אחר  לדון  אנו  באים  אם  לו  אמר  הורכינס,  בן  דוסא  רבי  אצל  לו  בא  אלו. 

שנאמר:  עכשיו  עד  משה  מימות  עמד  דין  ובית  דין  בית  כל  אחר  לדון  אנו  צריכים  גמליאל 

"ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים הזקנים מזקני ישראל" 



קנט ברכת אריה

על  דין  בית  שעמדו  ושלשה  שלשה  שכל  ללמד  אלא  זקנים  של  שמותם  נתפרשו  לא  למה 
ישראל הרי הוא כבית דינו של משה.

להיות  הכיפורים  יום  שחל  ביום  גמליאל  רבן  אצל  ליבנה  והלך  בידו  ומעותיו  מקלו  נטל 

בחכמה  רבי  ותלמידי  רבי  בשלום  בא  לו  אמר  ראשו  על  ונשקו  גמליאל  רבן  עמד  בחשבונו, 

ותלמידי שקיבלת את דברי.

והנה גם כאן יש לתמוה אי מודה רבן גמליאל שרבי יהושע רבו בחכמה כיצד פליג עליה 
וכופהו לדון כשיטתו.

וכדי לישב הדברים על אופנם נראה להקדים מה שכתב הרמב"ם במורה נבוכים (חלק א' 
פרק לג') בעניין החכמה האלוקית ודרך השגתה ובאם אי אפשר השגתה מה טעם מלמדים 

קטנים כפי כוח השגתם .

משלי  ביאור  וכן  האלוקית  החכמה  ר"ל  מאד  מזקת  החכמה  בזאת  ההתחלה  כי  דע  וז"ל: 
הנבואה וההערה על השאלות הנעשות בסיפור אשר ספרי הנביאים מלאים מהם,

שלם  שיראה  ומי  השגתם  שיעור  כפי  התבונה  קצרי  וליישב  הקטנים  לחנוך  צריך  אבל 

בשכל מוזמן לזאת המדרגה העליונה, רצונו לומר מדרגת העיון המופתי וההוראות השכליות 

האמיתיות יעלוהו מעט מעט עד שיגיע אל שלמותו, אם ממעורר שיעירוהו או מעצמו. 

ואין המשל בו אצלי אלא כמי שיזון הנער היונק בלחם החיטה והבשר ושתיית יין שהוא 
ימיתהו בלא ספק, לא שאלו מזונות רעים בלתי טבעיים לאדם אבל לחולשת לוקחם לעכלם 

עד שיגיע לקבל התועלת בהם עכ"ל.

ונראה בכוונת דבריו דרזי התורה עמוקים וגבוהים לאין חקר, ומכל מקום כל אחד מצווה 
להבינם כפי קוצר שיכלו, ואל לו לומר כיוון שכוונת חז"ל במאמריהם נשגבה עד מאוד אין לי 

לעיין כלל. וכשם שמאכל טוב ומזין אינו מחייב שכל האוכל ממנו יתחזק אלא פעמים שמזיק 

את האוכל ממנו כך דברי התורה הנפלאים פעמים שלא יובנו או לא יתאימו לעוסק בהם.

נוכל  פיה  שעל  הלל,  ובית  שמאי  בית  ממחלוקות  אחת  את  זו  בדרך  לבאר  כתב  המלבי"ם 
ללמוד על שאר מחלוקותיהם שבש"ס.

בגמרא סוכה (ג'.) כתוב כך: מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי 
פוסלין ובית הלל מכשירין, אמרו ב"ה לב"ש לא כך היה מעשה שהלכו זיקני ב"ש וזיקני בית 

הלל לבקר את ר' יוחנן בן החורנית ומצאוהו יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית 

ולא אמרו לו דבר, אמרו להם משם ראיה אף הם אמרו לו אם כך היית נוהג לא קיימת מצוות 

סוכה מימיך.

וביאר שם: על פי רוב ידוע בית שמאי מחמירים ובית הלל מקילים. עיקר מחלוקתם היא על 



ברכת אריהקס

דרך הנהגתו של האדם בעולמו, בית שמאי סברי דצריך האדם לשים העולם הזה כארעי לכל 

דבריו וכל ענינו רק בעוה"ב, ואילו ב"ה סברי "לא תוהו בראה לשבת יצרה" צריך גם להנות 

מהעוה"ז במידה ובמסורה .

והנה מצוות סוכה מלבד שנעשית כזכר לענני כבוד יש בה עניין נוסף: והוא כל שבעת ימים 
צא מדירת קבע ושב בדירת עראי.

שהייתו  כי  ליבו  אל  ולשים  הזה  בעולם  עיסוקיו  כל  את  לעצור  האדם  צריך  בשנה  שבוע 

כאן איננה אלא דבר ארעי שאינו אלא פרוזדור לעוה"ב, לפיכך ציוונו חז"ל הקדושים לצאת 

מדירת קבע וליישב דווקא בסוכה העראית.

ונחלקו בית הלל ובית שמאי מה דין השולחן האם גם אותו צריך לשים בדירת עראי או את 
השולחן אפשר להשאיר בביתו. 

השולחן איינו אלא סמל לצרכיו הבסיסיים של האדם בעולם הזה,

ואם כן יש לדון האם גם הם צריכים להיות כעראי או דילמא ראוי לנהוג בהם קצת קבע, 
ב"ש סברי כל עניינו של האדם הוא העוה"ב וממילא גם שולחנו צריך להיות בסוכה, דאם 

ישאירו בביתו חיישינן שמא ייגרר אחר שולחנו.

אמנם ב"ה סברי דשולחנו יכול להישאר בבית ולא חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו. עכת"ד

והעולה מדבריו שמחלוקתם היא בענייני דעות והיחס לעוה"ז.

והשתא על פי הדברים האלו יבוארו הדברים אחד לאחד. תורה משמיים ודאי ניתנה תורה 
קדוש  כולו  אשר  דעה  דור  מדבר  דור  אחר,  לדור  ניתנו  הקדושה  התורה  שציווי  אלא  אחת 

ומופרש מענייני העוה"ז.

ולדאבון ליבנו כבר אמרו חז"ל אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם כבני אדם אנו 
כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר.

ירידת הדורות היא שגרמה לריבוי המחלוקות בעם ולא מפני שנשתכחה תורה, אלא מפני 

שאין לנו את אותם כוחות שהיו לאבותינו ולא את אותם כלים להבין את ציווי הבורא יתברך.

וא"כ בית הלל לא נחלקו על בית שמאי מה ציווה הקב"ה, אלא כיצד יש לנהוג להלכה בדור 
שאינו באותה דרגה רוחנית כפי שהיה דור מדבר. כיוון שהיו סבלנים ונוחים ידעו והכירו גם 

את האדם הפשוט היהודי שאינו בן תורה אבל חפץ בקיום תורה ומצוות,  לדור שיש בו ירידה 

רוחנית צריך הנהגות שונות מדור בדרגה רוחנית גבוהה כדור המדבר.

כשנתן הקב"ה תורה למשה נתן לו על כל דבר מ"ט טעמים להיתר ומ"ט טעמים לאיסור.

כיוון שעם ישראל יש בו מט' רמות רוחניות, וכשיצאו ממצריים היו במ"ט שערי טומאה 



קסא ברכת אריה

וכשקיבלו את התורה בהר סיני היו במ"ט שערי קדושה, על כל דור שרמתו הרוחנית משתנה 

נתן הקב"ה כוח לחכמי ישראל שבאותו הדור להכריע כיצד יש לנהוג להלכה בדורם. 

יפתח בדורו כשמואל בדורו כוח של מנהיג לקבוע לעם אותו הוא מנהיג כיצד יש לנהוג.

אחרי רבים להטות אינו חס ושלום פסק הנוגד את האמת, אלא אדרבה דווקא הרוב יש לו 

כוח להכריע כיוון שהתורה ניתנה לכלל ישראל ולא ליחידים.

וכשיצאה בת קול משמיים הלכה כר"א עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמיים היא. 

דהיינו שאין הלכה כאותה שניתנה לדור שהיה ברמה יותר ממלאכי השרת, שהרי אמר הקב"ה 

אחרי רבים להטות יש לנהוג בכל דור כפי רוב העם שלו ניתנה התורה .

מכיוון  שמאי.  כבית  הלכה  תהיה  הלל  כבית  הלכה  שנפסקה  מקום  כל  לבוא  לעתיד  ולכן 

אבל  לדורם,  ההנהגה  התאימו  הלל  ובית  הדורות  לירידת  בהתאם  היא  הלל  כבית  שההלכה 

לעתיד לבוא שעם ישראל יעלה במדרגתו הרוחנית כיום מתן תורה ודאי שיתכן לפסוק כבית 

שמאי .

ומבואר מדוע לא נמנעו ב"ה מלישא נשים מבית שמאי ולא בית שמאי מבית הלל.

גם ב"ש מודו דלהלכתא יש לפסוק כפי הדור אלא דפליגי מהי רמתו הרוחנית של הדור, 

וכיוון שלהלכה הוכרע כבית הלל ינהגו להלכה כבית הלל ולא כשיטתם.

וזהו מה שכתוב כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, מכוח הכלל שאלו ואלו 

דיברי אלוקים חיים אלא שכל דור תתקיים ההלכה בהתאם לאותו הדור.

כשנחלקו רבי יהושע ורבן גמליאל נפסקה ההלכה כרבן גמליאל לפי שהיה נשיא ישראל.

הלכה  הרי  ההנהגה  כוח  את  שקיבל  כיוון  בתורה  ממנו  גדול  יהושע  שרבי  סובר  אם  ואף 

כמותו, שלו נמסר הכוח להכריע ההלכה בדורו.

כפי  חיים.  אלוקים  דברי  ואלו  אלו  לומר  שייך  שהיו  ומעשים  מציאות  על  במחלוקת  וכן 

שכל  אלא  ארץ,  מיני  ורחבים  ים  מיני  עמוקים  נביאים  של  מעשיהם  שכל  ברמב"ם  המבואר 

אחד מצווה להבין כפי שכוח השגתו מגיע  וצריך לקחת מוסר כפי דרגתו.

וככל שדרגתו יותר גבוה יכול להבין את רזי החכמים וסודותיהם ביתר דקות.

וזוהי גם כוונת רש"י בכתובות שהטעם מתהפך בשינוי מעט.דיש לידע כל דור יש כוח ביד 

חכמי ישראל לקבוע כיצד יש לנהוג כלפי אותו הדור והכל שריר וקיים.



ברכת אריהקסב

הרב ישי וליס

בסוגיה דרשות וחצר הנכרי
 

איתא בגמ' (סב, א):גופא חצירו של עכו"ם הרי היא כדיר של בהמה ומותר להכניס ולהוציא 
מן החצר לבתים ומן הבתים לחצר ואם יש שם ישראל אחד אוסר דברי רבי מאיר, רבי אליעזר 

בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה, 

אמר מר חצירו של עכו"ם הרי היא כדיר של בהמה והא אנן תנן הדר עם העכו"ם בחצר הרי 

זה אוסר עליו, לא קשיא הא דאיתה הא דליתה . 

ומאי קסבר אי קסבר דירה בלא בעלים שמה דירה אפילו עכו"ם נמי ניתסר ואי קסבר דירה 

בלא בעלים לא שמה דירה אפילו ישראל נמי לא ניתסר לעולם קסבר דירה בלא בעלים לא 

שמה דירה וישראל דכי איתיה אסר כי ליתיה גזרו ביה רבנן, עכו"ם דכי איתיה גזירה שמא 

ילמוד ממעשיו כי איתיה אסר כי ליתיה לא אסר.

וברש"י ד"ה חצירו של עכו"ם: אע"ג שסתם חצירות פתוחין לתוכן בתים הרבה אין רשות 
וישראל  דירה  שמיה  לא  עכו"ם  דדירת  לבדו,  ואחד  אחד  כל  רשות  להיחשב  חלוקה  עכו"ם 

הוי  ולא  לחצר,  הבתים  מן  להוציא  מותר  בשבת  הבתים  מן  לאחד  שנכנס  עימהם  דר  שאינו 

מוציא מרשות המיוחדת לעכו"ם זה לרשות שהיא לכולם.

 ואם יש שם ישראל אחד דר עימהם אוסר על כל ישראל להוציא מן הבתים לחצר מפני שהיא 
שנחשבים  הגם  העכו"ם  ובתי  להוציא  שרי  עצמו  דלישראל  רש"י  מדברי  כחצירו.(מתבאר 

דירה אינם קונים חלק בחצר ורק מבתיהם אסור להוציא)

ובגאון יעקב הקשה על שיטת רש"י דגם במשנה וגם בבריתא כתוב הלשון אוסר מאי שנא 
בבריתא מוקמת לה בביתא דנוכרי ובמשנה אפילו על בית הישראל.

ובמהרש"א תירץ קושיא זו דמתני' ליכא לאוקמא בכה"ג דישראל אוסר על ביתו של נוכרי 

דלישנא דמתני' אוסר עליו משמע על הישראל גופו דעל הנוכרי לא שייך אלא על ביתו.

עוד הקשה בגאו"י דכיוון דגזרינן שמא ילמוד ממעשיו א"כ כי ליתא לעכו"ם מדוע אסרינן 
את ביתו הא ליכא שמא ילמד ממעשיו וכשם שלא אסרינן חצירו המשותפת עם הישראל לא 

נאסור את ביתו.

ותו מה טעם לאיסור איכא הא כל הגזירה שמא ילמד ממעשיו וא"כ מאי נפקא ליה לישראל 

דאסרינן ביתו של נוכרי.

ועוד קשה לשיטת רש"י דאוקי פלוגתא נוספת בין ר"מ לרשב"ג דלא פליגי רק אם בעינן 



קסג ברכת אריה

שני ישראלים או בישראל אחד סגי כדי לאסור, אלא בליתיה לעכו"ם בכה"ג שנאסר לר"מ 

רק ביתו של העכו"ם נאסר אבל החצר נחשבת כחצירו של הישראל ורק מבית העכו"ם אסור 

להוציא, ואילו לרשב"ג בכה"ג שנאסר (דאיכא שני ישראלים) גם החצר נחשבת כחצרו של 

עכו"ם ואם יערבו הישראלים ביניהם לא מהני דחלקו של עכו"ם מפריע .

אמר  זה  ועל  בביתו  לעכו"ם  דליתיה  דמיירי  למסקנה  בגמרא  דמוקמינן  כיוון  קשה  עוד 
רשב"ג דכשיש שני ישראלים אוסרים זה על זה רשות העכו"ם חלוקה מהן ואוסר העכו"ם על 

בתיהם והם אוסרים על בתי העכו"ם מלהוציא לחצר כמתבאר בדברי רש"י,

 ואמאי הא מסקינן דדירה בלא בעלים לא שמיה דירה ולא מצאנו בגמרא לקמן פו. בסוגיא 

דדירה בלא בעלים שיטת רשב"ג.

עוד יש להעיר מדוע הקשתה הגמרא סתירה דווקא מהלשון אוסר שבבריתא דמשמע שאינו 
נאסר רק אוסר את בית הגוי ובמשנה  כתוב אוסר עליו דמשמע שגם בית הישראל נאסר, 

בהמה  של  כדיר  היא  הרי  עכו"ם  של  חצרו  מהלשון  טפי  בפשיטות  להקשות  לגמ'  היה 

דמשמע שאינו אוסר על בית הישראל ודלא כמבואר במשנה.

והנלע"ד בסוגיא זו דהא דאמרינן חצרו של עכו"ם הרי היא כדיר של בהמה, ובריש סוגיין 
פרש"י ואין לו כוח לאסור היינו דהגם שביתו של העכו"ם דירה גמורה היא אבל אין הדירה 

משפיעה על החצר להיות חלק ממנה וליחסה אצלה ואין כוח בדירה לאסור את החצר, 

כשם שדיר של בהמה אין לו חלק בחצר למרות שהוא רשות בפני עצמו וכמבואר לקמן עב: 

ת"ר מי שיש לו בית שער אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו הרי זה אין אוסר עליו וכו' רבי יהודה 

אומר אינו אוסר אלא מקום דירה בלבד.

 ומבואר דעל מנת לקבל חלק בחצר צריך שם חשוב של דירה ודירת עכו"ם לאו שמיה דירה 
ואינה מיחסת אליה חלק מהחצר.

אבל דירתו של הגוי בפני עצמה ללא יחס לחצר הוי מקום חשוב בפני עצמו ואסור להוציא 

מבית הגוי לבית אחר, דרק החצר אינה מתייחסת לבית אבל הבית הוי בית בפני עצמו.

דברים אלו מדוקדקים מלשונו של  רש"י וישראל שאינו דר עימהן שנכנס לאחד מן הבתים 
בשבת מותר להוציא מן הבתים לחצר ולא כתב חידוש טפי דאפילו מהבתים לבתים שרי וכן 

משמע מדברי תוס' ד"ה חצירו של עכו"ם ואם יש בתים הרבה פתוחים בחצר מותר לישראל 

להכניס ולהוציא לשם .

וכן מורה הלשון חצירו של עכו"ם הרי היא כדיר של בהמה ואי בעי לאשמיעונן דביתו שרי 
הוי ליה למימר ביתו של עכו"ם הרי הוא כדיר של בהמה.



ברכת אריהקסד

של  ביתו  אוסר  אינו  הגוי  ודווקא  וז"ל  בסוגיין  הריטב"א  של  מלשונו  גם  מתבאר  זה  יסוד 
ביתו של  דירתו בחצר כדאי לאוסרה על  ואין  חשיב  רשות  חד  דכולה  החצר  עם  הישראל 

ישראל. 

לפי יסוד זה מתבארים דברי רש"י בסוגיין הפלא ופלא, דחצירו של העכו"ם הרי היא כדיר 
של בהמה ומותר להוציא מהחצר לבתים ומהבתים לחצר אבל מבית לבית אפילו מביתו של 

העכו"ם אסור להוציא דודאי רשויות הבתים חלוקות הם .

ואם יש ישראל גר באחד מהבתים אוסר להוציא גם מבית הגוי לחצר שהרי החצר מתייחסת 

לביתו של הישראל והרי היא רשות חלוקה מביתו של הגוי, 

ואפילו כי ליכא לגוי בביתו דדירה בלא בעלים לא הוי דירה רק לעניין אשווי שייכות בן 

החצר לדירה אבל בית העכו"ם גם בלא בעלים חשיב רשות בפני עצמו ללא כל קשר לגזירה, 

ומה דגזרו חכמים היה לאשויי שם דירה לבית הגוי לעניין זה שהחצר תתייחס לבית שיחשב 

כדירה בחצר לחלוק רשות גם בחצר והני מילי כי איתיה לגוי בביתו אבל כי ליתיה לא גזרו 

חכמים על חצרו, 

אבל לדין בית הגוי מה לי אם ישנו בחצר מה לי אינו בחצר ביתו הוי רשות חלוקה בפני 

עצמה.

ראב"י אומר לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה מלשונו של ראב"י 
משמע דלא אוסר כלל אפילו לא את ביתו של הגוי ועל כורחך ראב"י פליג על דין זה שבית 

הגוי לעולם אסור דאי מודה לא היה לו לחלוק דהא מיירי שאין העכו"ם בביתו וכל מה דאוסר 

רבי מאיר בכה"ג דליתיה הוא רק על בית הגוי ולא על החצר ואי אמר ראב"י לעולם אינן אוסר 

משמע דקאי על ביתו .

וא"כ ירדו כל קושיות הגאו"י דמה שהקשה כי ליתיה לגוי מה טעם יש לגזור על ביתו, אה"נ 
לא גזרינן שמא ילמד ממעשיו ומה שביתו אסור הוא מעיקר הדין. 

ומה שהקשה מניין לרש"י שראב"י פליג בזה על ר"מ לפי מסקנת הגמ' דמיירי בליתיה לגוי 

וכל מה שאסר ר"מ הוא את בית העכו"ם ועל זה פליג ראב"י על כורחך פליג בתרתי על ר"מ.

לפי דברים אלו ניתן לבאר את המשך מהלך הגמרא על אותה הדרך, הגמרא מקשה מאי 
ואי  ניתסר  נמי  עכו"ם  אפילו  דירה  שמה  בעלים  בלא  דירה  אי  לעכו"ם  דליתיה  כיוון  קסבר 

קסבר לא שמה דירה אפילו ישראל נמי לא ניתסר.

דהיינו כיוון שהגזירה שמא ילמד ממעשיו נאמרה כשהגוי והישראל דרים בחצר אחת אין 
סברא לומר שברגע שיצא הגוי מביתו תתבטל הגזירה, דמה איכפת לן שיצא הגוי לשבת זו 



קסה ברכת אריה

שמא  לגוי  בשכנות  יגור  ולא  זו  מחצר  הישראל  שייצא  היה  בגזירה  הטעם  עיקר  הרי  מביתו 

ילמד ממעשיו.

ואם הטעם שאין גזירה כיוון שדירה בלא בעלים אין בכוחה לתת לחצר שם חצר של הדירה 

א"כ גם כשיצא ישראל מביתו והדירה ללא בעלים לא יאסור ישראל על חבירו כשאינו בדירתו, 

דאין לחצר שם רשות האסורה וממילא אין איסור להוציא.

מתרצת הגמרא לעולם קסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה רק ישראל שאוסר את החצר 
באיתיה מעיקר הדין גם כי ליתיה לא פלוג רבנן משא"כ עכו"ם באיתיה כל כוחו לאסור את 

החצר הוא מכוח הגזירה שמא ילמד ממעשיו אבל בלא זה אין כוח בדירה לתת לחצר שם חצר 

של הדירה דמעיקר הדין יש לו רק בית בלא חצר לפיכך כי ליתיה לא גזרו רבנן .

ועל פי דברים אלו אפשר לישב את דיברי המרדכי בשם רש"י שפסק ישראל הדר עם הנכרי 
וליתא לנכרי ובא ישראל אורח הרי הישראל הקיים אוסר על בית הנוכרי להוציא לחצר.

שני  דבעינן  כראב"י  להלכה פסקינן  דהרי  עלדבריו  שפב')  סימן  סוף  יוסף (  הבית  והקשה 

ישראלים ואיך אוסר המרדכי בישראל אחד ובתרומת הדשן כתב שבמרדכי דבני אושטרייך 

לא נמצא פסק זה כלל ואי לאו דמיסתפינא הו"א דפסק תמוה הוא.

 עוד יש להקשות דאם פוסק כר"מ מדוע דווקא אוסר הישראל הקיים על האורח הרי גם 
הוא נאסר להוציא לחצר. 

אבל לדברינו הדברים מיושבים כמן חומר דלעניין הגזירה שמא ילמד ממעשיו פסק שפיר 
כראב"י דרק שני ישראלים אוסרים זע"ז אוסרים בנוכרי, אבל בהא דבית הגוי נחשב רשות 

בפני עצמו ואוסר בזה פסק כר"מ דבית העכו"ם הוי רשות בפני עצמה ואסור להוציא ממנה 

לחצר לפיכך אסור לאורח להוציא מבית הגוי לחצר.



ברכת אריהקסו

הרב אריאל וקחי

בגדרי תיקוני מבוי 

א. 

בגמ' אי' מבוי שהוא רחב ט"ו אמות מרחיק שתי אמות ועושה פס ג' אמות, ומבאר רש"י 
המבוי  פתח  נשאר  וממילא  מרובה,  עומד  מדין  אמות  השתי  של  הפרצה  את  סותם  ג'  דהפס 

לשמש  יכול  אינו  ג'  פס  דאותו  אחר.  לחי  להניח  שצריך  תוס'  או'  י'  פתח  ובאותו  אמות.  י' 

כלחי לפתח הגדול משום שהוא מרוחק ג' טפחים מן הכותל (כדרבא לקמן י"ד:), וכן כתבו 

הרשב"א ועוד ראשונים דצריך תיקון לחי או קורה בפתח של הי'. 

שתי  מרחיק  כה"ג  עביד  אמה  כ'  רוחב  דאיכא  וז"ל: "והיכא  כתוס'  כתב  כאן  יהונתן  בר' 
אמות מכאן ועושה פס ג' וכן מאידך גיסא ונשארו י' והקורה מתירתן", וכעין זה כתב בהמשך 

דבריו על קו' הגמ' ודילמא שביק פתחא רבה וכו' שכתב שם" ובטיל תורת פתח מפתחא רבה 

מצינו  להדיא  הרי  תיקון",  שום  בלא  זה  מבוי  ונמצא  בו  המתוקנים  הקורה  או  הלחי  ובטיל 

בדבריו שגם הפתח של הי' צריך תיקון של לחי או קורה. ומאידך, לקמן במשנה י"ד: בשי' ר' 

יוסי שמצריך לחי ברוחב ג"ט כתב שם הר' יהונתן שטעמו של ר' יוסי הוא "שצריך דבר חשוב 

וליבטליה",  גיסא  והאי  גיסא  דהאי  אוירא  ליתי  לא  ג"ט  הכותל  מן  יפליגנו  שאפי'  במחיצה 

מרובה  עומד  מדין  אמות  השתי  את  שסוגר  אמות  ג'  פס  דאיכא  שבסוגיין  מדבריו  ומשמע 

וממילא ל"ש לבטלו מטעם אתי אוירא, וא"כ אותו פס ג' יכול להוות גם לחי לפתח הגדול 

של הי' אמות. וסתרי דברי הר' יהונתן להדדי, וכך הק' התבו"ש מובא ברע"א בתשובה י"ח, 

וכן הק' הבית מאיר. 

ויש ליישב, א. ע"פ דברי הקרן אורה שסובר שלחי צריך להיות בתוך הי' אמות וכאן הרי 
הפס ג' נמצא מחוץ לפתח י' של המבוי וממילא לא יכול לפעול גם בתורת לחי, [וכן תירץ 

של  ט"ו  הפרצה  את  לתקן  אמור  ג'  שהפס  שכיון  הרע"א,  תי'  ב.  הא"ר].  בשם  מאיר  הבית 

המבוי כדי שיהיה המבוי בשיעור הראוי לתיקון לחי או קורה א"כ אין הפס יכול לשמש שני 

דברים כאחד גם למעט הפרצה וגם לדונו כלחי. 

והק' החזו"א (סי' ס"ט סק"י) על תי' הרע"א, שלפי"ד מדוע בחצר קטנה (י') שנפרצה לחצר 
גדולה (י"א) אמרי' שהגיפופין מהנו להתיר את הגדולה, הרי שם הגיפופים משמשים לשני 

דברים גם לסתום את הפרצה של הי"א וגם תיקון לי'  הנותרים? ותי' החזו"א דבסוגיין כיון 

שהפס ג' משמש כעומד מרובה לכן לא יכול להוות גם כלחי. ודבריו צ"ב. ואולי י"ל דכוונתו 
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דבפס ג' כיוון דסותם צד א' מדין עומ"ר א"א למשוך את המחיצה שבו שתשמש כלחי לצד 

לתוך  סותמים  הרי  הגיפופין  שם  וגדולה  קטנה  בחצר  משא"כ  הי',  של  לפתח  דהיינו  שכנגד 

הפתח של ה-י'. וא"כ אחרי שתקנו את הפרצה של הי"א אזי ממשיכים אותם עד הסוף והם 

סוגרים גם את הפתח של הי' הנותרים [ועיין בחזו"א שהק' ע"ז].

הפרצה... למעט  צריך  שהפס  שכתב "שכיון  דבריו  עפ"י  הרע"א  את  ליישב  אפשר  ואולי 
אמות  ט"ו  רחב  עצמו  שהמבוי  שכיון  דבריו,  ובי'  אחר",  לחי  ובעי  עצמו  כמבוי  הפס  נידון 

וצריך להעמידו על השיעור הראוי של י'. א"כ כשמרחיק ב' אמות ומניח פס ג' הרי למעשה 

אותו פס ג' סוגר ה' אמות וא"כ אני מתייחס אליו כפס של ה' אמות ושיעור זה הרי יצא משם 

לחי, וזו כוונת הרע"א שנידון הפס כמבוי עצמו, וכיון שכך אין הפס יכול להוות לחי לפתח 

הגדול, משא"כ בחצר קטנה וגדולה ששם כל פס למעשה הוא ג"ט ונשארו כל אחד עם השם 

פס וממילא יכולים הם גם לסתום את הפתח של הי' הנותרים.

ועוד אפשר ליישב את הרע"א מסברא, דהרי אמרי' דבמבוי בכל לחי מלבד המחיצה שבו 
בעי' גם היכר. וא"כ כאן שהפס ג' מהווה מחיצה לסתום את הפרצה של השתי אמות – אינו 

ששם  וגדולה  קטנה  בחצר  משא"כ  בהיכר,  שחסר  כיון  הגדול  לפתח  כלחי  גם  לשמש  יכול 

הפסים הם מחיצה גרידא אזי יכולים הם להיות גם מחיצה לסגור את הפתח י' שנשאר.

והנה עפ"י תי' הרע"א הנ"ל ניתן לבאר עוד עניין, דמצינו גבי מבוי כמין גאם שנח' המ"ב 
והחזו"א, דעת המ"ב דמהני לחי לעשותו רה"י מדאו' ואילו החזו"א ס"ל דלא מהני, והוכיח 

והק'  באלכסון,  הקורה  את  מניח  כהנא  דלרב  ארוך  ואחד  קצר  אחד  דמבוי  מסוגיא  החזו"א 

התוס' כיצד משתמש במבוי באותו חלק שלא מגיעה אליו המחיצה הקצרה הרי יש לו רק שתי 

מחיצות? ותי' שם ב' תירוצים, והק' החזו"א דלפי המ"ב מדוע לא תי' תוס' שהדופן הקצרה 

שהדופן  החזו"א  מכאן  הוכיח  אלא  מחיצות?  ג'  הוו  וא"כ  לחי  בתורת  תשמש  המבוי  של 

החזו"א,  קו'  ל"ק  הרע"א  תשובת  ולפי  בתוס'.  הק'  ושפיר  כלחי  לשמש  יכולה  לא  הקצרה 

דהמ"ב יסבור שבמבוי כמין גאם תועיל הלחי לשמש כמחיצה שלישית ואילו במבוי אחד קצר 

ואחד ארוך כיון שהדופן הקצרה משמשת כמחיצה א"כ אינה יכולה לשמש גם בתורת לחי 

ולכן יצטרכו תיקון אחר לאותו חלק שבמבוי.

ב.

בדעת תוס' והראשונים שהובאו לעיל דבמבוי ט"ו שמניח בו פס ג"א צריך גם תיקון לפתח 
הגדול, מצינו מח' היכן מניח את הלחי, דעת הרשב"א דיניחנה ליד הפס או ליד הכותל שמול 

הפס.  שמול  לכותל  צמוד  שיניחנה  החזו"א  ודעת  לפס,  צמוד  דיניחנה  השפ"א  דעת  הפס, 

ולדעת החזו"א צ"ע, דהשו"ע בסימן שס"ג סל"ד פסק דבמבוי כ' עושה פס ג' משני הצדדים 
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וניתרים הצדדים ע"י עומ"ר וממילא נשאר פתח של י', דהיינו כזה  ולפי החזו"א 

היכן יניח את הלחי בפתח של הי'? 

בדין עומד מרובה משתי רוחות הביא השעה"צ בסי' שס"ב סק"ל מח' ראשונים, דעת תוס' 
בדף ט"ז: ד"ה אי (ובמהר"ם שם) שאמרי' עומ"ר משתי רוחות ורק במקום שיש סברה של 

בעבוה"ק  הרשב"א  דעת  ואילו  האו"ז,  דעת  וכן  רוחות  משתי  עומ"ר  אמרי  לא  אוירא  אתי 

והריא"ז דלא אמרי' עומ"ר משתי רוחות.

והנה במבוי כ' שהבאנו לעיל בזה יחלקו הרשב"א ותוס', שהרי שם איירי דיש עומ"ר משני 
צדדים ול"ש לו' שם אתי אוירא ומבטל ליה וא"כ לדעת הרשב"א יצטרכו תיקון בפתח של 

אתי  שם  לו'  שייך  דלא  כיוון  תוס'  לדעת  ואילו  צדדים,  משני  עומ"ר  מצרפינן  דלא  כיון  הי' 

אמות  וי'  סתומות  אמות  י'  שם  שיש  יוצא  ,ובס"ה  צדדים  משני  עומ"ר  שם  יש  א"כ  אווירא 

פתוחות דהיינו פרוץ כעומד, ולהל' קיי"ל דפרוץ כעומד מותר וא"כ לא יצטרכו שום תיקון 

בפתח של הי'. וממילא אפשר לו' בדעת החזו"א שהוא יסבור כתוס' שכשאין סברה של אתי 

אוירא אמרי' עומ"ר משתי רוחות וא"כ במבוי כ' לא יצטרכו תיקון בפתח של הי' וכדביארנו.

אך עדיין צ"ע קצת, דבסעי' ל"ד גבי מבוי כ', השו"ע לא כתב כלום ביחס לפתח י' שנשאר 
ואילו המ"ב במקום בס"ק קמ"ו כתב שצריך לחי או קורה להתיר המבוי, ולכא' קשה דהרי 

קיי"ל פרוץ כעומד מותר וא"כ ל"צ שום תיקון בפתח של הי'?

שאפי'  וי"א  עומ"ר  גבי  כתב  מ"ה  ס"ק  שס"ב  דבסי'  לשי'  אזיל  דהמ"ב  לו'  אפשר  ואולי 
העומ"ר משני צדדים מצטרפי אהדדי" ובשעה"צ שם סק"ל כתב דמה שכתב במ"ב בשם י"א 

לדעת  חשש  שהמ"ב  ורואים  מצטרפי,  לא  צדדים  משני  שעומ"ר  הרשב"א  שדעת  משום  זה 

הרשב"א, ולפי הרשב"א ביארנו דגם במבוי כ' יצטרכו תיקון בפתח של הי', ולכן שפיר כתב 

המ"ב (בסי' שס"ג סל"ד) גבי מבוי כ' שצריך תיקון של לחי או קורה בפתח של הי' כשאר 

מהני  דלא  ס"ל  והמ"ב  רוחות  משתי  הווי  כעומד  הפרוץ  שכאן  שנאמר  או  דעלמא.  מבואות 

ולכן יצטרכו תיקון בפתח של ה-י'. וכן הכריע החזו"א בדעת המ"ב.

הקטן  הפתח  את  מתיר  ג'  שהפס  ט"ו  מבוי  גבי  דלעיל  והרשב"א  תוס'  בשי'  מצינו  [ברם, 

מדין עומ"ר, ואילו המג"א (בסי' שס"ה סק"ג) פליג וס"ל דגם הפתח הקטן צריך תיקון ול"מ 

עומ"ר. ואולי ס"ל למג"א שפרצת מבוי בראשו בד"ט וכאן שיש פרצה של ב' אמות לכן צריך 

שם ג"כ תיקון.]

ג.

במבוי ט"ו אמות ניסתה הגמ' להעמיד אוקימתא שיניח פס אמה ומחצה וירחיק ב' אמות 
ויניח פס אמה ומחצה ואז הווי עומ"ר משתי רוחות, ודחתה הגמ' של"מ ומשום דאתי אוירא 
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דה"ג ודה"ג ומבטיל ליה. ונח' הראשונים מה הפשט באתי אוירא. דעת הרשב"א דמתבטל 

התיקון של הלחי ויש צירוף אויר וממילא הווי מבוי רחב מי', ואילו דעת הר"ן (לקמן ט"ז) 

שכ"מ שאמרי' אתי  אוירא "העומד נחשב כפרוץ" ומצטרף להיות פרוץ מרובה, וכלו' שהלחי 

כמי שאינו.

יוסי  ר'  בשי'  שכתב  לעיל  שהבאנו  יהונתן  דלהר'  שבת,  בתוס'  וכן  במשניות  הרע"א  והק' 
שצריך לחי ג"ט כדי שאם יניחנו רחוק מהכותל ג"ט לא נאמר אתי אוירא, א"כ במבוי שהוא 

רחב י' אמות והניח הלחי מופלג ג"ט מן הכותל לכא' לא יועיל, כיון שאמנם מצד אחד הווי 

פרוץ כעומד אבל בגמ' אמרי' שגם בפרוץ כעומד אמרי' אתי אוריא, וא"כ לא יועיל כאן הלחי 

ג"ט? ונשאר בצע"ג.

ואולי אפשר לומר, דבמצב של פרוץ כעומד הר' יהונתן יודה לרשב"א שאין הלחי עצמו 
מתבטל אלא רק התיקון שבו וא"כ במבוי י' שהרחיק את הלחי ג"ט מן הכותל אמנם התיקון 

מתבטל מצד ה"אתי אוירא" וממילא יש כאן צירוף אויר משני הצדדים, אבל כיון שבפועל 

הלחי בעצמותו נשאר במקומו והמבוי עצמו רחב רק י' אמות א"כ שפיר דאינו חשיב פרוץ, 

הלחי  שכל  כהר"ן  ללמוד  יכול  יהונתן  הר'  בזה  מרובה  פרוץ  הווי  דשם  ט"ו  במבוי  משא"כ 

מתבטל לגמרי וכמי שאינו ואז ממילא נוצר מבוי שהוא רחב מי' וללא תיקון.



ברכת אריהקע

הרב ראובן חכים

בענין לחי המופלג מן הכותל

עירובין י' ע"ב תני לוי מבוי שהוא רחב עשרים אמה נועץ קנה וכו' הוא תני לה והוא אמר 

לה דאין הלכה כאותה משנה, אלא היכי עביד אמר שמואל משמיה דלוי עושה פס גבוה עשרה 

שהוא  מבוי  יהודה  ר'  דאמר  יהודה  כדר'  נמי  אי  מבוי  של  לאורכו  ומעמידו  אמות  ד'  במשך 

רחב ט"ו אמה מרחיק שתי אמות ועושה פס שלש אמות, ר"ל והיכא דרחב כ' יעשה תיקון זה 

אף בצד השני או יעשה פס ו' אמות וירחיק ד"א דהוי עומד מרובה על הפרוץ, ונמצא דפתח 

המבוי י' אמות, וכדפי' רש"י.

וכתבו תוס' על הא דר' יהודה דצריך לחי אחר דהאי פס לא מהני משום לחי כיון שמופלג 

מן כותל המבוי שלשה טפחים, וכדאמר רבא לקמן י"ד ע"ב שלחי שהפליגו מן הכותל שלשה 

לא עשה ולא כלום.

ועי' ברבינו יהונתן בדף ג' בדפי הרי"ף בד"ה ור' אליעזר וכו', דצריך להיזהר שהלחי יהיה 

דהאי  אוירא  אתי  ג"ט  הפסק  ביניהם  יהיה  שאם  טפחים,  ג'  הפסק  בלא  המבוי  לכותל  סמוך 

גיסא והאי גיסא ומבטלי ליה, אבל כאשר אין ג"ט אמרינן לבוד וכמאן דמיחבר דמי, ולפי"ז 

דליכא  כיון  מהני  הכותל  לבין  בינו  מג"ט  יותר  שיש  אף  מהאויר  יותר  רחב  יהיה  הלחי  אם 

אוירא דלבטיל ליה.

וקשה דהנה בגמ' מקשינן על הא דאמר ר' יהודה דמרחיק ב' אמות ועושה פס ג', דניחוש 

הב'  של  בפתח  שילכו  דניחוש  יהונתן  ר'  ופי'  זוטא,  בפתחא  ועייל  רבה  פתחא  שביק  דלמא 

אמות ויבטל שם פתח מפתחא רבה ובטל לחי וקורה המתוקנים בו ונמצא מבוי זה בלא שום 

קורה,  או  לחי  תיקון  צריך  אכתי  אמות  ג'  פס  ונתן  אמות  ב'  שהרחיק  דלאחר  מבואר  תיקון. 

ואמאי הא כיון שפס זה הוא ג' אמות והוא רחב מהאויר שבינו לבין הכותל דהוא רק ב' אמות, 

שהוא עצמו ישמש ללחי כיון דליכא למימר אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה.

יהונתן,  ר'  לפי  ללחי  ישמש  זה  שפס  ראוי  הי'  הכ"נ  דאין  י"ח,  בסי'  בשו"ת  רעק"א  וכתב 

ומה שאינו משמש ללחי כיון שא"א שפס זה ישמש לב' דברים כאחד דהיינו גם למעט הפתח 

וגם להיות לחי, והביא לזה ראיה מהירושלמי דאמר התם מרחיק ב' אמות ונותן פס ג' אמות 

וכל שהוא, והאי כל שהוא היינו לחי (דלמעוט הפירצה סגי בג' אמות מצומצמות) ומפשטות 

הירושלמי משמע שמניח את הלחי בצד הפס, ואי נימא כתוס' שיש חיסרון במה שמופלג מן 

הכותל איך יועיל להניח לידו לחי, אלא ודאי ס"ל לירושלמי שאף שהפס מופלג ג"ט ליתן לן 
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בה, כיון דליכא אוירא דלבטיל ליה וכר' יהונתן, ולכן מועיל להניח לידו לחי, אלא דתמוה 

א"כ אמאי הפס עצמו אינו לחי כיון שלא איכפת לן במה שמופלג ג"ט, אלא ודאי הטעם הוא 

כיון שאין הפס יכול לשמש לב' דברים גם למעט הפתח וגם להיות לחי, עי"ש.

ועי' בשפ"א שכתב דאף דלתוס' אין פס זה משמש ללחי כיון שהוא מופלג מן הכותל מ"מ 

מהני להניח לידו לחי דפס זה נחשב למחיצת המבוי ונמצא שמניח את הלחי בפתח המבוי, 

עי"ש.

ונראה דהסברא בזה דצריך שהלחי יהיה בצד פתח המבוי ולכן כאשר רוצה שפס זה ישמש 

ללחי יש חיסרון במה שהוא מופלג ג"ט מכותל המבוי, משא"כ כאשר פס זה משמש רק למעט 

את הפתח כמו בנידון דידן שע"י הפס פתח המבוי נידון מכותל שכנגדו עד הפס יכול להניח 

את הלחי בצידו דאף שהפס עצמו מופלג מן הכותל מ"מ פתח המבוי הוא מהפס עד כותל 

שכנגדו ונמצא דהלחי מונח בצד הפתח.

ומצאתי סברא זו ביד אפרים, דהנה הטור בריש סי' שס"ה כתב דמבוי שנפרץ בראשו שיעורו 

לפסול בד' טפחים, והק' בב"י דבדף ו' ע"א מבואר דרק בקרן זוית אמרינן ששיעורו בהכי הא 

לאו הכי שיעורו בי' אמות כנפרץ מצידו, ועוד דהכא אמרינן דלר' יהודה מבוי רחב ט"ו אמות 

עושה פס ג' אמות ונותן אותו בריחוק ב' אמות מהכותל, הרי שאפי' פירצה בת שתי אמות 

דהטור  ג'  בס"ק  במג"א  ותי'  תפסול,  לא  טפחים  ד'  בת  שפירצה  וכ"ש  בראשו  פוסלת  אינה 

מיירי שהניח קורה מן הכותל עד לפס וכיון שיש ד"ט בין הפס ולכותל אין זה קורה ע"ג מבוי 

(והא דלא סגי בג"ט יעויין שם בסו"ד) משא"כ בגמ' בדף ו' וכן במה שאמר ר"י הכא דמרחיק 

ב' אמות מיירי שמתקן את המבוי בלחי בצד הבתים.

ובפשטות כוונתו דהטור מיירי שהניח קורה מן הכותל ולפס וכיון שהפס מופלג מן הכותל 

אין הקורה מונחת ע"ג מבוי משא"כ בגמ' בדף ו' וכאן, לא תיקן את המבוי ע"י קורה אלא ע"י 

הלחי שהניחו בצד הבתים דהיינו ליד הכותל שבו נמצאים הבתים ולא בצד הפס, דאם הניחו 

בצד הפס הוי מופלג מן הכותל וכמש"כ רעק"א בדעת תוס', אלא שביד אפרים כתב שמש"כ 

במג"א שהניח הלחי בצד הבתים זה ט"ס וצ"ל שהניח הלחי בצד הפסים, וכוונת המג"א היא, 

שהטור מיירי שהניח קורה מן הכותל ולפס וכיון שהפס מופלג מן הכותל אין זה קורה ע"ג 

מבוי, משא"כ בגמ' בדף ו' וכאן לא תיקן את המבוי ע"י קורה אלא ע"י לחי שהניח בצד הפס, 

דאף שהפס מופלג מן הכותל מ"מ כיון שהוא נמצא בצד הפתח של המבוי סגי בהכי משא"כ 

בקורה דבעינן שתהא ע"ג המבוי ממש, עי"ש.

על דברי תוס', דיעויין בריטב"א וברשב"א שכתבו  והנה בהכרח שדברי המג"א מיוסדים 

המג"א  כדברי  לא  וזה  לחי,  מניח  או  ולפס  הכותל  מן  קורה  נותן  אמות  ב'  שמרחיק  שאחר 
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שכתב שהיכא שמניח קורה מן הכותל ולפס אין זה קורה ע"ג מבוי וכבר העיר כך היד אפרים 

בסו"ד, ופשוט שהמקור של המג"א מהתוס' דכיון שא"א להשתמש בפס לשם לחי כיון שהוא 

מופלג כך א"א להניח עליו קורה דאין זה קורה ע"ג מבוי, ואפ"ה ס"ל שאפשר להניח לחי 

בצד הפס וכמש"כ ביד אפרים, וזה כדברי השפ"א, [ואין לומר שס"ל כר' יהונתן דאין חיסרון 

במה שמופלג מן הכותל ולכן מועיל להניח את הלחי בצד הפס, אבל לתוס' אין הכ"נ א"א 

להניח  שא"א  יהונתן  לר'  ס"ל  גיסא  ומאידך  הרעק"א,  וכמש"כ  הפס  בצד  הלחי  את  להניח 

ועייל  רבה  פתחא  שביק  דלמא  וליחוש  הקושיא  בביאור  כתב  דר"י  ולפס,  הכותל  מן  קורה 

בפתחא זוטא, דע"ז בטל לחי וקורה המתוקנים בפתח הגדול, משמע שסובר שאפשר להניח 

קורה מן הכותל ולפס כריטב"א וכרשב"א, וע"כ שדברי המג"א מיוסדים על תוס' וכנ"ל].

דיתכן  דברים  לב'  משמש  הפס  שאין  רעק"א  של  ליסוד  מהירושלמי  ראיה  אין  ולפי"ז 

שבעלמא דבר אחד יכול לשמש לב' דברים אלא דהירושלמי ס"ל כתוס' שהטעם שאין הפס 

פתח  נקרא  שהוא  כיון  לידו  הלחי  את  להניח  אפשר  ואפ"ה  מופלג  שהוא  כיון  ללחי  משמש 

המבוי וכמש"כ השפ"א והיד אפרים.

וכמו  כסתום  נידון  הפרוץ  על  מרובה  עומד  האם  יהונתן,  ורבינו  התוס'  מח'  דיסוד  ונראה 

ולכן  כסתום  שאינו  ס"ל  דתוס'  כפירצה,  פוסל  שאינו  אלא  כסתום  שאינו  או  בלבוד  שמצינו 

אף שפס זה רחב מן האויר שבצידו ואין לומר דאתי אוירא דהאי גיסא ומבטל ליה, מ"מ כיון 

שהוא מופלג הוא כלול במימרא של רבא דלחי שהפליגו מן הכותל ג"ט לא עשה ולא כלום, 

ומהאי טעמא אין להניח עליו קורה דאין זה ע"ג מבוי וכמש"כ לעיל, אבל ר"י סבר שעומד 

מרובה על הפרוץ הוא סתום ומה שרבא אמר שלחי שהפליגו מן הכותל ג"ט אינו כלום זה רק 

שאופן שהי' לחי משהו דאתי אוירא ומבטל ליה, ומהאי טעמא ס"ל לרבינו יהונתן שאפשר 

מבוי,  ע"ג  קורה  הוי  ושפיר  המבוי  כותל  המשך  הוא  סתום  שהוא  דכיון  ע"ג  קורה  להניח 

והי' ראוי אף שישמש ללחי אלא שאינו משמש לב' דברים וכמש"כ הרעק"א. וזהו ג"כ הבי' 

ברשב"א ובריטב"א שכתבו שאפשר להניח קורה ע"ג הפס דס"ל דהוא כסתום ומאידך גיסא 

אינו משמש ללחי כיון שאינו משמש לב' דברים (ועי' בתוס' ר"פ לעיל ה' ע"ב בד"ה תאמר 

במבוי).

ב. ועי' לעיל ו' ע"א דלת"ק דברייתא מערבין רה"ר הרחב ט"ז אמה ע"י צוה"פ ולחי וקורה, 

והק' תוס' דהא לחי לא מהני ביותר מעשר וכתבו דיעשה לחי רחב עד שיתמעט האויר מעשר 

ולפי  אמות,  י'  רק  אלא  אמה  ט"ז  הי'  לא  הלחי  הנחת  שבמקום  תי'  הריטב"א  אולם  אמות, 

הנ"ל י"ל דהתוס' תי' כך דס"ל שאין חיסרון במה שהפס שממעט את רוחב הפתח ישמש אף 

ללחי וכמש"כ בסוגיין שאילולי שהפס מופלג מן הכותל הי' משמש אף ללחי, אבל לריטב"א 

שסובר שאפשר אף להניח קורה מן הכותל לפס דמוכח מיניה דס"ל שזה כסתום ואינו נידון 
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אף  ישמש  עצמו  שהפס  ס"ל  ולא  קורה  או  לחי  מצריך  ואפ"ה  מבוי  ע"ג  הוי  ושפיר  כמופלג 

תוס'  בתי'  ניחא  לא  דברים,  לב'  לשמש  יכול  דאינו  ר"י  בדעת  רעק"א  שכתב  ומטעם  ללחי 

דכיון שמניח פס רחב להעמיד הפתח על י' אמות שוב אינו יכול להיות ללחי ולכן תי' באופן 

אחר, (ולפי הריטב"א מיושבת קושית המהרש"א שם על רב הסובר שצוה"פ לא מהני בפתח 

הרחב מי', דמבואר בברייתא דמניח בצד א' צוה"פ ואף שהוא רחב ט"ז אמה, ולפי הריטב"א 

י"ל דכמו שעל הלחי צ"ל שהפתח שבו הוא מונח אין ט"ז אמה כך בצד השני שבו מניח את 

הצוה"פ אין ט"ז אמה (שוב מצאתי ביד בנימין שכתב כך), והמהרש"א הק' שפיר לפי תוס' 

ותי'  לחי  על  להם  והוקשה  אמה,  ט"ז  יש  ג"כ  שבפתחים  כפשוטו  הברייתא  את  שמבארים 

קושיית  דבאמת  אלא  למימר,  איכא  מאי  צוה"פ  לחי  דתינח  קשה  וא"כ  רחב,  לחי  שעושה 

המהרש"א צ"ב, דהא איכא למימר שלא עושה צוה"פ קנה מכאן וקנה מכאן וכו' אלא קנה 

מכאן ופס רחב ו' אמה מכאן וקנה ע"ג וכמו שתי' תוס' לגבי לחי).

ג. ובחי' הגאון ר' יוסף מוילנא (הנדפס בסוף המסכת) ראיתי דבר תמוה מאוד, דלעיל בדף 

ה' ע"ב אמרינן אמר רמי בר חמא אמר ר' הונא לחי הבולט מדפנו של מבוי פחות מד' אמות 

נידון משום לחי וכו' ד' אמות נידון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו, ואיבעיא לן אותו 

לחי היכן מעמידו אי דמוקי ליה בהדי אוספי הוא דקא מוסיף עליה וכו', והק' הגאון הנ"ל לפי 

מש"כ תוס' שם דהאי לחי הבולט ד"א אינו לחי כיון שלא הוקבע לשם לחי אבל אם הוקבע 

לשם לחי אף ביותר מד"א מהני, אמאי אמרינן דאי מוקי ללחי בהדי לחי שלא הועמד לשם 

לחי אוספי הוא דקא מוסיף עליה, הא לחי זה הוקבע לשם לחי וא"כ אף שמצד הלחי הראשון 

מן  מופלג  שהוא  כיון  דנפסל  ותי'  לידו,  שהוקבע  הלחי  מחמת  נתירו  המבוי  את  להתיר  אין 

הכותל דאמר רבא לחי שהרחיקו מן הכותל ג"ט לא עשה ולא כלום, אלא שתמה א"כ אמאי 

אמרינן שם שיכול להניחו סמוך ללחי הבולט באופן שמבצר ליה וכו', הא סו"ס הוא מופלג, 

עיי"ש. ותמוה מאוד אמאי מיקרי מופלג מן הכותל, ולא מבעיא לפי השפ"א שאף בפס מופלג 

הוא  המבוי  פתח  הכא  דודאי  הפתח  בצד  מונח  דסו"ס  לחי  בצידו  להניח  אפשר  הכותל  מן 

מכותל שכנגד לחי הבולט עד לחי הבולט וכשמניח לחי בצד הלחי הבולט שפיר הוי בפתח 

עצמו  שהפס  מכיון  זהו  הפס  בצד  לחי  להניח  אין  שלתוס'  שסובר  לרעק"א  אף  אלא  המבוי, 

מופלג וא"כ נמצא שאין הלחי בצד כותל המבוי, אבל שם שהלחי הבולט ממשיך את כותל 

המבוי בלי שום הפסק אויר בינתיים ודאי שהוי לחי מעליא, ועוד שמלשון הגמ' לא משמע כך 

דאמרינן דאם רחב ד"א נידון משום מבוי, דהיינו שלחי זה נידון כחלק מצורת המבוי וכי אם 

יהיה מבוי העשוי בצורה כזו       לא נוכל להניח לחי ליד הפס, וצ"ע.

ד. ובגאון יעקב הק' על תוס' דמבואר בירושלמי שאחר שמרחיק ב' אמות עושה פס רחב 

ג' אמות ומשהו, ומאי אהני האי כלשהו כיון דמגופיה דפס הוא, ומה לי פס ג"א המופלג מן 
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הכותל דאינו לחי כיון שהוא מופלג ומה לי פס ג"א ומשהו המופלג מן הכותל, אלא לאו היינו 

טעמא דהאי פס לא מהני משום לחי כיון שהוא רחב רק ג"א וחלל הפתח הוא י' אמות, ואם 

נדונו משום לחי נמצא שאין הלחי עומד בחלל פתח המבוי ולכן כתב הירושלמי שיעשה פס 

ג"א ומשהו דהאי משהו נכנס בתוך חלל הפתח.

ונראה דכוונתו להק' ב' קושיות, א. דאם נימא כתוס' שיש חיסרון במה שהוא מופלג מה 

יועיל במה שנותן פס ג"א ומשהו הא אכתי מופלג הוא, ב. דמבואר מהירושלמי דבעינן פס 

ג"א ומשהו וטעם הדבר דבעינן שהלחי יעמוד בתוך החלל, ומתוס' מבואר שהטעם שפס ג' 

אינו משמש ללחי כיון שהוא מופלג הא לאו הכי שפיר הוי לחי ואמאי הא א"כ אין הלחי עומד 

בתוך חלל הפתח.

ובקרן אורה הק' קושיא זו (קושיא השניה) להדיא, דלמה לי טעמא דמופלג תיפו"ל שצריך 

אכן  לפתח,  מחוץ  נמצא  שהלחי  נמצא  ללחי  ישמש  ג'  הפס  ואי  הפתח,  בחלל  יהיה  שהלחי 

בתוס' לעיל ו' ע"א שהק' אמאי לת"ק דברייתא מהני להניח לחי ברה"ר הא שיעורו ט"ז אמה 

ואינו מועיל אלא בפתח י', תי' דכוונתו שיניח לחי רחב עד שיתמעט האוויר מעשר, ולא כתבו 

שמניח לחי רחב עד שיתמעט הפתח ויעמוד על י' אמות, ולכאו' טעמא דמילתא כדי שיהיה 

הלחי בפתח החלל, ואם יניח פס ו' אמה אכתי פתח המבוי אינו מתוקן דאין בו לחי לכן בעינן 

שהלחי  בעינן  דלא  מדבריהם  מבואר  כאן  אבל  וכירושלמי,  הפתח  בחלל  שיכנס  משהו  עוד 

שם  תוס'  את  ציטט  דבגאו"י  להעיר  ויש  וכנ"ל,  מהירושלמי  הק'  ולכן  הפתח  בחלל  יעמוד 

שמניח לחי עד שיתמעט האויר עד י' אמות, ולא הק' עליהם מהירושלמי.

מהני  לא  מופלג  שלחי  מה  שכל  כיון  מופלג  שהוא  במה  חיסרון  דאין  בגאו"י  כתב  וע"כ 

מטעם דאתי אוירא ומבטל ליה והכא כיון שהוא רחב מהאויר שבצידו לא אמרינן דאתי אוירא 

ומבטל ליה וכמו שכתב ר' יהונתן, והטעם שר' יהונתן מצריך לחי נוסף כיון דבעינן שהלחי 

יעמוד בתוך חלל הפתח ואם נשתמש בפס לשם לחי נמצא דהלחי כלה בפתח הי' אמות ולא 

בתוכם [ועי' בספר דרכי דוד לעיל ב' ע"א בד"ה והרחב מעשר אמות].

והנה כאשר נדייק בדברי הגאו"י ורעק"א נראה דיש נפקותא ביניהם בהבנת דברי הירושלמי, 

במה  יועיל  דאמאי  תוס'  על  והק'  הפס  אחר  משהוא  לחי  שמניח  בירושלמי  למד  דרעק"א 

ג"א  רחב  פס  שמניח  למד  הגאו"י  אבל  ג"ט,  הוא  מופלג  אכתי  הא  הפס  בצד  לחי  שמניח 

ומשהו, והק' על תוס' דאם יש חיסרון במה שמופלג מן הכותל מה יועיל במה שיניח פס רחב 

יותר מג"א, הא אכתי הוא מופלג מן הכותל, והנה לפי הבנה זו של הגאו"י אין לומר דטעם 

הירושלמי שהצריך לעשות הפס רחב קצת יותר מג"א כיון שאין הפס יכול לשמש גם למעט 

ומה  יתן  מה  אחד  בפס  שמדובר  דכיון  רעק"א,  שכתב  וכמו  ללחי  לשמש  וגם  הפתח  רוחב 
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יוסיף שהאריך אותו קצת יותר מג"א, הא סו"ס משמש לב' דברים, ולכן כתב דטעם הירושלמי 

שמוסיף משהו כי בעינן שהלחי יהיה בתוך חלל הפתח וכנ"ל.

ה. ועי' בקרן אורה שהק' עוד על תוס', דהכא אף בלא זה שמופלג מן הכותל האי פס לא 

הוי לחי כיון שהוי עומד מרובה על הפרוץ וא"כ הוי כסתום, ונמצא דרוחב הלחי יותר מד"א 

שהרי יש אויר ב' אמות ובנוסף פס ג"א, ואמרינן לעיל ה' ע"ב דלחי הרחב מד"א לא מהני, 

ואם לא נחשוב את הב' אמות כסתומות והאי משהוא דטפי ביה הוא משום לחי, א"כ נמצא 

אמות  הב'  ואת  האחד  שבצידו  אמות  הי'  את  גם  מתיר  שהרי  אמות  מי'  יותר  מתיר  זה  שפס 

שבצידו השני, עיי"ש.

והנה מה שהניח בפשטות דאי חשבינן ליה כסתום אין הפס יכול לשמש ללחי כיון שרחב 

יותר מד"א, צ"ב דהא לעיל ה' ע"ב כתבו תוס' בד"ה פחות, דאף דאמרינן דלחי הרחב מד"א 

ברחב  אף  מהני  לחי  לשם  הניחו  אם  אבל  לחי  לשם  הונח  שלא  באופן  רק  היינו  מועיל  אינו 

מד"א (ואף שכתבו כך בדעת רש"י בפשטות אף הם ס"ל הכי, וכן כתב בגאו"י דתוס' ס"ל 

כרש"י וכן מבואר מתוס' בדף ו' הנ"ל שכתבו שיעמיד לחי רחב עד שיתמעט מי' אמות, ושם 

הרי צריך למעטו מט"ז אמה שהוא שיעור רוחב רה"ר, ונמצא שעושה לחי רחב ו' אמה, וע"כ 

מהני כיון שהעמידו לשם לחי) וא"כ י"ל דכוונת תוס' דאף אם הניח האי פס לשם לחי דמשום 

לחי הרחב מד"א לא הי' לפוסלו, מ"מ יש לפוסלו כיון שאינו כסתום והוי מופלג.

ו. הזכרנו לעיל את קושיית הב"י אמאי הטור כתב דפרצת מבוי בראשו בד"ט הא אמרינן 

בגמ' דרק בקרן זוית שיעוריה בהכי, ולעולם בראשו פרצתו בי' אמות, ועוד דר' יהודה קאמר 

דמבוי הרחב ט"ו אמות מרחיק ב' אמות ועושה פס ג' אמות והטור פסק כך להלכה, הרי שאין 

חיסרון בפרצה ב' אמות וכ"ש שאין ד"ט פוסלים, ותי' במג"א דבגמ' שמבואר שאין פרצה 

אוסרת  ד"ט  בת  שפרצה  שכתב  הטור  משא"כ  לחי  שהניח  מדובר  אמות,  מי'  בפחות  אוסרת 

מיירי שתיקן המבוי ע"י קורה שהניח קורה מן הכותל ולפס, וכיון שהפס מופלג מן הכותל אין 

זה קורה ע"ג מבוי ונמצא שאין המבוי מתוקן.

והק' בבית מאיר בסי' שס"ג סעיף ל"ד דבריטב"א מבואר לא כך, שהק' אמאי פרכינן על 

על  מונחת  שהקורה  כיון  הא  זוטא  בפתחא  ועייל  רבה  פתחא  שביק  דלמא  וניחוש  יהודה  ר' 

הפתח הגדול ועל הפתח הקטן לא איכפת לן במה שילכו בפתח הקטן ותי' שאין הכ"נ אם שני 

מן  קורה  שהניח  מיירי  אלא  הקטן  בפתח  שילכו  במה  חיסרון  הי'  לא  מתוקנים  היו  הפתחים 

הכותל ולפס ג', עיי"ש. מבואר שהבית מאיר למד שכוונת המג"א שהניח ב' לחיים אחד בצד 

וע"ז  מתוקנים  הפתחים  שב'  ונמצא  הבתים  בצד  והיינו  הזה,  הכותל  בצד  ואחד  הזה  הכותל 

הוקשה לו דהריטב"א הכריח שאין הפתח של הב' אמות מתוקן דאם גם הוא הי' מתוקן לא 
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מקשינן וליחוש דלמא שביק וכנ"ל.

דהפס  משום  אחר  לחי  דצריך  שכתבו  דאחר  כריטב"א,  דס"ל  משמע  ג"כ  דמתוס'  ונראה 

מופלג ג"ט ואינו יכול לשמש ללחי, הוסיפו, ומשום הכי פריך מדר' אמי ומר' אסי שהיה לו 

להתבטל לאותו התיקון, וכוונתם דאם היינו מחשיבים פס זה ללחי לא היה קשה מדר' אמי 

ור' אסי דניחוש דלמא שביקי פתחא רבה ואזלי בפתחא זוטא, דכמו שפס זה משמש לפתח 

הגדול כך הוא משמש לפתח הקטן של הב' אמות ונמצא דשני הפתחים מתוקנים בלחי וכיון 

ששניהם מתוקנים לא איכפת לן במאי דשבקי פתחא רבה ואזלי בפתחא זוטא, אבל השתא 

דאמרינן דהאי פס אינו משמש ללחי כיון שהוא מופלג ג"ט ובעינן לחי אחר אין הפתח של 

הב' אמות מתוקן אלא רק הפתח הגדול שבו מונח הלחי, פרכינן שפיר דניחוש וכו'.

אלא דתמוה שהרי הכרחנו לעיל דמקור דברי המג"א מתוס' ולכן כתב שאם הניח קורה מן 

הכותל ולפס אין זה קורה ע"ג מבוי כיון שפס זה מופלג מן הכותל, דאילו לריטב"א אפשר 

להניח קורה על הפס, וא"כ הי' לב"מ להקשות דמתוס' שהוא מקור דברי המג"א שאין להניח 

קורה ע"ג הפס מבואר ג"כ שאין ב' הפתחים מתוקנים, ואמאי הק' מהריטב"א.             
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הרב יוסף שלמה מאיר

הערה בעניין אכילת פת של עירוב

מנהג מהרי"ל ודעת המשנה ברורה

רשאים  טוב  יום  שאחר  שבת  שבליל  נאמר,  י  סי'  תבשילין  עירובי  הלכות  מהרי"ל,  בספר 

לאכול את העירוב, ולבצוע בסעודת הלילה על הכיכר שבו עירב מערב יום טוב. אמנם, הנהיג 

מהר"י סג"ל, שלא לאכול את כיכר העירוב באותה סעודה אלא להניחו בתור לחם משנה בליל 

שבת, ושוב למחרת בסעודת שחרית, ורק בסעודה שלישית היה בוצע עליו ואוכלו. 

מבואות.  ושיתוף  חצירות  עירוב  של  בככר  גם  מנהגו  תבשילין,  עירוב  של  בככר  וכמנהגו 

אוכל  מתי  סג"ל:  מהר"י  לפני  ששאלו  הובא  ה,  סי'  חצירות  עירובי  הלכות  מהרי"ל,  בספר 

ריפתא דעירוב, והשיב שמנהגו להניח עירובי חצירות ושתופי מבואות בכל ערב שבת וערב 

שבת, ובסעודת ליל שבת, ושוב בסעודת שחרית, מניחו ללחם משנה תחת הפת שהיה בוצע 

עליו. ואמר שמעיקר הדין, גם בליל שבת יכולין לאוכלו, שהרי קנה בין השמשות, אלא מפני 

שחביב עליו להרבות בו מצוה, שמר הכיכר ללחם משנה לכל הסעודות ואכלו רק בסעודה 

שלישית. 

מנהג זה הובא במגן אברהם, סימן תקכז ס"ק טו, לגבי עירוב תבשילין, וז"ל: ומ"מ יניח 

בשם  יד  ס"ק  בט"ז  שם  הובא  וכן  עליו.  יבצע  ולמנחה  ושחרית  בערבית  משנה  ללחם  אותו 

מהרש"ל שמנהג מהר"ם מרוטנבורג להניח הככר תחת הלחם-משנה בליל שבת, וכן למחרתו, 

ובסעודה שלישית היה בוצע עליו. וטעמו, כיון דמתעביד ביה חדא מצוה, של עירוב, ליעביד 

ביה מצוה אחריתא של לחם משנה. והוסיף שם הט"ז: "וכן נהגו בעירוב חצירות", והיינו 

כמנהג מהרי"ל שנהג בשני העירובים מנהג זה. 

והנה, במשנה ברורה, שם ס"ק יא, הובא שמהרי"ל היה מניח הבשר של עירוב תבשילין, 

על טעלער [=מגש] ולא על הגלוסקא [=הפת של העירוב], משום מיאוס, וגם לקח לחם שלם 

ביה  דאיתעביד  דכיון  שלישית,  בסעודה  עליו  ובוצע  משנה,  ללחם  אח"כ  אותו  לוקח  והיה 

מצוה חדא ליתעבד ביה מצוה אחרינא. ועוד שנה המשנ"ב וכפל דבריו, שם ס"ק מח, שהפת 

של עירוב תבשילין לכתחלה נכון שיניח אותו ללחם משנה בערבית, ושחרית, ובמנחה יבצע 

עליו. דכיון דאיתעביד בו מצוה חדא, ליתעביד בו מצוה אחריתא. ובשער הציון שם ס"ק ע, 

ציין את המקור הכפול לכך: א] שכן נהג המהר"מ. ב] וכן כתבנו לעיל בשם המהרי"ל.

שני  מהרי"ל  של  מנהגו  את  ברורה  המשנה  הביא  תבשילין  עירוב  של  ככר  לגבי  ובעוד 
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פעמים, הרי לגבי הככר של עירובי חצרות לא הזכיר זאת אפילו ברמז. דהנה, הרמ"א, או"ח 

סימן שצד, פסק שהעירוב אינו צריך להיות קיים אלא רק בין השמשות, ויכול לאכלו כשכבר 

ודאי חשיכה, אלא שבשם ה'מנהגים' הביא שיש לבצוע עליו בשחרית בשבת. 

ואיתעביד  הואיל  הוא  בשבת  בשחרית  לאוכלו  שהטעם  כתב  ד,  ס"ק  ברורה,  במשנה  ושם 

ביה חדא מצוה חדא, נעשה בו מצוה אחרת, ומעיקר הדין היה אפשר לאוכלו בסעודת הלילה, 

ערבית  כשמתפללים  חשיכה,  קודם  לאכול  שמקדימים  פעמים  הקיץ  שבימות  שכיון  אלא 

ומקבלים שבת אחר פלג המנחה לפני השקיעה וצאת הכוכבים, לכן, טוב יותר לבצוע עליו 

בשחרית. אולם לא הזכיר המשנה ברורה מאומה ממנהגו של מהרי"ל, לשמור הפת לשחרית 

בשביל לחם משנה, וכן לא הזכיר שמטעם זה עדיף לשמרו לסעודה שלישית. ובעוד הט"ז 

ולא  מכך  התעלם  ברורה  שהמשנה  הרי  חצירות,  בעירובי  גם  המנהג  הוא  שכן  בפירוש  ציין 

הזכירו כלל, והדבר פלא, וכולו אומר דרשני (הע' זו העירני הרי"ש מילר שליט"א).

ופלא זה יש להעיר גם על בעל ערוך השולחן שבהלכות יום טוב, סימן תקכז סעיף כו, כתב 

לאוכלו  רגיל  היה  שהמהר"ם  וציין  שבת,  לסעודת  תבשילין  עירוב  של  הפת  להניח  שנכון  

בסעודה שלישית ולצרף הפת הזו ללחם משנה, מטעם שנעשה בו מצוה אחת ונכון לעשות 

בו עוד מצוה. ואילו בהלכות שבת, סימן שצד סעיף ד, חלק על דברי הרמ"א שהורה לבצוע 

על הפת של עירובי חצירות בשחרית בשבת, וביאר שהוראה זו היא לפי מנהגם שהיו אוכלין 

היא  חובה  הכוכבים,  צאת  אחר  רק  לאכול  שנהוג  במקומו  אבל  יום,  מבעוד  הערב  סעודת 

לבצוע עליו בסעודת הלילה.

ופליאה, שאפילו לא ציין שמנהג המהרי"ל בדבר זה היה שווה בין בעירוב תבשילין בין 

בעירוב חצירות. 

מקור המנהג 

מקורו של המנהג הנ"ל הוא בסוגיית הגמרא לגבי לחם משנה, ברכות דף לט עמוד ב: אמר 

רבי אבא, ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות. מאי טעמא, לחם משנה כתיב, וכו', רב 

אמי ורב אסי כי הוה מתרמי להו ריפתא דערובא, מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ, אמרי, 

הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא, נעביד ביה מצוה אחריתי. ע"כ. ואותה ריפתא, לדברי רש"י 

שם, הייתה ככר שערבו בו אתמול ערובי חצירות.

אותו  ומניחים  המוציא,  דעירובא  ריפתא  על  מברכים  שהיו  משמע  הגמרא  דברי  ומכללות 

לשם קיום מצוות לחם משנה, שהרי בסוגיית לחם משנה עסקינן. והואיל ועשו בו מצות עירוב 
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חצירות, קיימו בו עוד מצוה שהיא חובת לחם משנה (ואגב הכי, בספר כל בו, סימן כד, הובא 

כי ממעשה רב דרב אמי ורב אסי נוכל ללמוד מזה לשאר דברים, כגון באגודה של הדס של 

לולב שמיחדין אותו להריח על הבשמים במוצאי שבת, וכן שירי פתילות של שבת שמדליקין 

אותן במוצאי שבת לברך עליהן 'מאורי האש'. וכל זה, הואיל ועבידנא בהו מצוה חדא, נעביד 

בהו מצוה אחריתי). 

ומנהגם זה הובא גם בסוגית הגמרא בשבת, דף קיז עמוד ב, דרבי אמי ורבי אסי כי מיקלע 

להו ריפתא דעירובא, שרו עילויה, אמרי, הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה, ליתעביד בה מצוה 

אחרינא. ועל לשון כי מקלע, כתב רש"י שם שפעמים שהעירוב בביתם ופעמים בבית אחר, 

אמת  השפת  שביאר  כפי  והיינו  שבת.  בסעודת  עליו  בוצעים  היו  אצלם  העירוב  שהיה  ומתי 

שם, שמנהגם היה שבכל שבת נתן אחד מבני החצר פת, וזכה לכל בני החצר משלו והיה מונח 

אצלו, וכשהיה מגיע שבת שיתנו רבי אמי או רבי אסי את הפת לערב לכל החצר, היו אוכלים 

אותו למחר. 

וגם כאן מפורש בדברי רש"י שפת זו הייתה של עירוב חצירות, וכן מפורש הוא בירושלמי, 

עירובין פרק ו ה"ז, שרבי יוסי בי רבי בון היה מברך על הפת של עירובי חצירות בליל שבת, 

לומר שנעשה בו מצוה.

לחם  בתור  שימושו  היתה  לא  בפת  שנעשתה  הנוספת  שהמצוה  משמע  הירושלמי  מן  אכן 

משנה, אלא עצם ברכת המוציא על הפת ואכילתו לסעודת שבת, היא היא המצוה. וכן מדויק 

מלשון רש"י בשבת שם, שרבי אמי ורבי אסי שרו ביה, "היינו ברכת המוציא שהיא התחלת 

אכילה" 

ג. י"א שמנהגם של רבי אמי ורבי אסי היה בעירוב תבשילין

והנה יש שחלקו על רש"י בביאור דבר זה, וראשון להם, באוצר הגאונים, חלק התשובות 

סי' שכג, הובא בשם רב יוסף גאון, דריפתא דעירובא דרבי אמי ורבי אסי שרו עלויה היה "פת 

של עירובי תבשילין, כי נפיק יום טוב שרי ליה למיבצע עליה בי שמשי". 

וכמו כן המאירי בברכות שם כתב שגדולי החכמים כשהיה פת של עירובי תבשילין בביתם, 

היו מכינין אותו לברך בו המוציא בשבת, הואיל ונעשית בו מצות עירוב. וכן כתב המאירי גם 

בסוגיית שבת שם, שמגדולי החכמים כשהיה מזדמן להם פת של עירובי תבשילין היו בוצעין 

בו בליל שבת, שמאחר שנעשית מצוה אחת באותה הפת ראוי לעשות בה מצוה שנית.  

של  פת  שהרי  תחומין,  עירובי  של  בפת  זה  דבר  לפרש  נטעה  שלא  המאירי,  הדגיש  אכן 

עירובי תחומין צריך לכתחילה שיהא שלם כל השבת, ועוד כתב, שכל שכן שאין לפרש שהיה 

פת זה של עירובי חצרות, אלא אם כן נפרש בה שהיה בוצע בה למחר היינו ביום ראשון, שאם 
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היה זה בשבת עצמו הרי נאסר אחר כך לטלטל בחצר.

ואילו בספר אור זרוע, ח"א סימן קנג, הביא דברי רש"י שמעשה דרבי אמי ורבי אסי היה בפת 

של עירובי חצרות, והוסיף עליו שהוא הדין נוכל לפרש שעירבו בו עירובי תבשילין. והיינו 

שנקט כדברי רש"י והגאונים גם יחד, ושלא כדחיית המאירי שכתב שאי אפשר להעמידו בפת 

של עירובי חצרות. 

ואם כן, נראה לומר שגם מהרי"ל סבר שיש לפרש סוגיית הגמרא הן לגבי עירוב תבשילין, 

הן לגבי עירובי חצירות, ולכן נהג מנהג זה בשניהם. ויסוד מנהגו לשמור הפת עד לסעודה 

הוסיף  שיהיה,  איזה  עירוב,  זו  בככר  שעשה  שאחר  מצוה,  גוררת  מצוה  כעין  הוא  שלישית, 

עליו מצוה נוספת של לחם משנה בלילה, ועוד מצות לחם משנה בשחרית, ובסעודה שלישית 

בירך עליו המוציא.   

אמנם המשנה ברורה, וכן הערוך השולחן, נקטו סוגיית הגמרא כדעת רש"י, שהפת הייתה 

בסעודת  ואכילתו  המוציא  ברכת  הייתה  בו  שנעשתה  הנוספת  והמצווה  חצירות  עירובי  של 

שבת. ולכן לגבי עירובי חצירות לא הזכיר כלל העניין של לחם משנה, אלא רק ההלכה של 

אכילתו  לדחות  שכדאי  המשנ"ב  והוסיף  הגמרא.  פי  על  שהוא  שבת  בסעודת  הפת  אכילת 

למחר שמא יאכלנו בסעודת הלילה גם קודם צאת הכוכבים. 

מקור  לו  אין  הגאונים]  לפי  [ושלא  רש"י  דעת  שלפי  תבשילין,  עירוב  לגבי  זאת,  לעומת 

בגמרא, הדגיש המשנה ברורה שמנהג זה לשומרו ללחם משנה הוא על פי מהר"ם מרוטנבורג 

לסעודת  וגם  הלילה  לסעודת  גם  משנה,  ללחם  אותו  לשמור  היה  שמנהגם  וכיון  ומהרי"ל, 

הבוקר, ולבצוע בו רק בסעודה שלישית, ציין המשנה ברורה מנהג זה כבמקורו, ובזה חלק על 

הט"ז שנקט כדברי האור זרוע שמעשה רב דרבי אמי ורבי אסי היה גם בעירוב חצירות וגם 

בעירוב תבשילין וצירף זאת הט"ז למנהג של השימוש בפת זו כלחם משנה, ולפי רש"י אין לו 

מקור בגמרא ובדרך זו צעד המשנה ברורה בהביאו מנהג זה.  
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הרב מרדכי פרלמן

בענין קורה ע"ג מבוי והמסתעף

איתא בגמ' ח: אמר רב כהנא מבוי שצדו אחד ארוך וצדו אחד קצר פחות מד' אמות מניח 

את הקורה באלכסון ד' אמות אינו מניח אלא כנגד הקצר ורבא אמר אחד זה ואחד זה אינו 

מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. עכ"ל. וכתב ע"ז במחה"ש סי' שס"ג ס"ק ל"ב וז"ל: ודע 

דמ"ש בשו"ע אינו מניח הקורה אלא כנגד הקצר, היינו משום דאפי' יניחנו באלכסון אעפ"כ 

לא יהיה רשאי לטלטל אפי' במקום הארוך אלא כנגד הקצר, אבל אם ירצה להניחו באלכסון 

ושלא לטלטל כ"א כנגד הקצר רשאי, דעיקר הטעם הוא משום דאין רשאי לטלטל נגד הארוך 

מותר  רה"ר  שגם  יסבור  מטלטל,  ואפ"ה  חומה  אין  שכנגדו  שרואה  כיון  הקצר,  מנגד  יותר 

לטלטל, כי ההיכר שבאלכסון לא יועיל בזה. עכ"ל. ועיין בפמ"ג במשב"ז סקכ"א דחלק עליו 

והקשה, דהלא בעינן קורה ע"ג כותלי המבוי. ועוד נלענ"ד דאפשר להקשות דא אסור לטלטל 

כנגד הארוך הרי המבוי הוי פרוץ למקום האסור.

מבוי,  ע"ג  קורה  בהגדרת  והמחה"ש  הפמ"ג  דנחלקו  הפמ"ג,  קושית  לתרץ  אפשר  ואולי 

דלהפמ"ג לא רק דבעינן ע"ג מבוי היינו על כותלי המבוי, אלא אף דבוקה למבוי בפתחו, אבל 

להמחה"ש כיון דכדי להגיע למבוי הקצר צריך לעבור דרך המבוי הארוך נחשב לקורה ע"ג 

מבוי ולא בעינן דבוקה למבוי והרי הוא כמחיצת המבוי רק נאסר בטלטול שמא יבואו לטעות 

ולטלטל אף כנגד רה"ר .

מותר  אמרו  יוחנן  ור'  חייא  ור'  רב  הקורה  תחת  להשתמש  מהו  להו  אבעיא  בגמ'  שם  עוד 

להשתמש תחת הקורה שמואל ור"ש בר רבי ור"ל אמרו אסור להשתמש תחת הקורה וכו' בעא 

מיניה רמי בר חמא מרב חסדא נעץ שתי יתידות בשני כותלי המבוי מבחוץ והניח קורה על 

גביהן מהו א"ל לדברי המתיר אסור לדברי האוסר מותר. (ופרש"י בד"ה לברי המתיר וז"ל: 

להשתמש תחת הקרה אלמא חיצון יורד וסותם, אוסר כל המבוי הזה עד שיביאו קורה אחרת 

דאין הסתימה מחוברת לכתלים ויש אויר ביניהם, והכא לאו מחיצה ממש הוא להכשיר הפסק 

אויר שמכאן ומכאן עי' לבוד. עכ"ל) ורבא אמר לדברי האוסר נמי אסור בעינן קוקה ע"ג מבוי 

וליכא.

ויש לעיין בקורה רחבה שני טפחים טפח אחד ע"ג מבוי וטפח נוסף חוץ למבוי, אי אמרינן 

החיצון יורד וסותם א"כ יוצא דלא הוי קורה ע"ג מבוי, וא"כ למ"ד קורה משום מחיצה יוצא 

חומרא גדולה דהקורה צריכה להסתיים בסוף המבוי, אמועיל דאינו יכול להיות מחיצה למבוי 
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כדברי רש"י.

ועיין ברשב"א ובריטב"א שהביאו דהטעם לאסור לדברי המתיר, דא"א לומר לבוד למטה 

כלפי אויר שאין בו כלום לעשות לו לבוד, והקשו בתוס' מ"מ נימא לבוד למעלה בגופה של 

קורה ויהא חודו החיצון כאילו דבוק בכתלים ותרצו דליכא לבוד במקום שיש דבר המפסיק 

בינתים.

ודחו הרשב"א והריטב"א תרוצו ותרצו דהכא אין לומר לבוד דא"כ אתה רואה עובי הקורה 

כאילו אינו ונמצא שאין לנו קורה רחבה טפח. וא"כ ספק זה של קורה רחבה שני טפחים יהיה 

הנפק"מ בין דברי התוס' שהביא הריטב"א, לדברי הריטב"א. דלדברי התוס' הוי דבר מפסיק 

הוי  דלא  משום  לבוד  אמרינן  דלא  דהטעם  הריטב"א  לדברי  אבל  לבוד.  אמרינן  ולא  בינתים 

קורה רחבה טפח הכא איכא רחבה טפח אף לאחר הלבוד.

ואפשר לומר דבנידון זה אי אמרינן לבוד כשיש דבר המפסיק, נחלקו הטור והב"י. דבסוכה 

דף ד. איתא היתה פחותה מי' טפחים וחקק בה כדי להשלימה לי' אם יש משפת חקק ולכותל 

ג' טפחים פסולה, פחות מג' כשרה. ונחלקו הטור והב"י אי כשרה רק תוך החקק או אף חוצה 

לו, דדעת הטור דכשרה רק תוך החקק. וכתב ע"ז הב"י ואיני יודע למה ומשמע מדבריו דפוסק 

לבוד  אמרינן  אי  והריטב"א  התוס'  במחלוקת  דנחלקו  לומר  ואפשר  לחקק.  חוץ  אף  דמותר 

כשאיכא דבר המפסיק דלתוס' לא אמרינן ולהריטב"א אמרינן.

ולולא דמיסתפינא הייתי אומר דקורה רחבה ה' טפחים תהיה אף היא נפ"מ בין המחה"ש 

לא  אבל  המבוי  כותלי  על  היינו  מבוי  ע"ג  קורה  דהצריך  המחה"ש  דלדברי  דלעיל  והפמ"ג 

ממש בפתחו והוי הכר מספיק שפיר דמי אף אם הקורה יוצאת מהמבוי אבל לדברי הפמ"ג 

לרדת  צריך  תקרה  דהוי  משום  יוסיף  לא  ממש  בפתחו  במבוי  דבוק  היינו  מבוי  ע"ג  דמצריך 

בפתחו של מבוי ממש.

ויש לעיין בדברי התוס' שהביא הריטב"א דטעם האיסור משום דלא אמרינן לבוד בדאיכא 

דבר המפסיק ולכן לכאורה יאסור בקורה ב' טפחים כדאיכא טפח ע"ד מבוי וטפח מחוצה לו 

דאסור, מה יסבור אם הקורה אינה שלמה אלא עשויה לבוד מג' חבלים הרחוקים זה מזה טפח 

וחזקים כדי לקבל אריח כשהחבל האחרון נמצא חוץ למבוי אי אמרינן פי תקרה כבר בשני 

החבלים הראשונים או דלמא אמרינן לבוד והוי פי תקרה חוץ למבוי ואסור.

זה  נוגעים  שאינן  גגין  דב'  כהנים,  טומאת  בענין  ס"ד  שע"א  סי'  ביו"ד  הרמ"א  כתב  והנה 

בזה אין ביניהם רק פחות מג' לא הוי חיבור לטומאה דלא אמרינן לבוד להחמיר. וכן מוכח 

באו"ח סי' תרל"ו בטור, דהביא בשם הרא"ש דאם יש סכך פסול פחות מד' טפחים עי' לבוד, 

אין האויר משלימו לד' שיהא השוה כסתום מחמת לבוד דלא אמרינן לבוד להחמיר. וא"כ 

אף בנידון דידן מותר כיון דאמרינן פי תקרה כבר בפתח המבוי ולא משגיחנן בחבל השלישי.
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אמנם כבר הקשה המג"א בסי' תק"ב סק"ט על עיקר דין הרמ"א דפסיק דלא אמרינן לבוד 

מעירובין  מוכח  וכן  לבוד.  אמרינן  לא  ולכן  ליה  גמירא  דהלכתא  טומאה  דשאני  להחמיר, 

להחמיר. וכן משמע  דיש לבוד  החלל מצטרף לרוחב טפח וש"מ  שם תוס' דאעפ"כ  דכתבו 

בעירובין דף ט' ע"ב, דאמרינן לבוד להחמיר, גבי לחיים. ולענ"ד אפשר גם להקשות ממבוי 

שרצפו בלחיים דכל הטעם שהתירו רבנן משום דבד' לא הוי לבוד, אבל אי איכא ג' הוי לבוד, 

וא"כ הוי להחמיר. ומ"מ נשאר בצ"ע בדבר מדברי הטור וכן הוכיח מגמ' בשבת וכו'. וא"כ 

אף בחבלים אי אמרינן לבוד להחמיר אסור.

ואולי אפשר לתרץ דכל קושיות המג"א דהוכיח דאומרים לבוד להחמיר הן חומרא דאתי 

לידי קולא, וכדכתב ר' יונתן לגבי מהני שרצפו בלחיים, דביאר בדברי הרי"ף והרמב"ם, דטעם 

האיסור בסמוך לכרמלית משום דלא אתי לאחלופי. וא"כ אם נחמיר ונאמר דהוי מחיצה, הוי 

חומרא דאתי לידי קולא, דיבואו לטעות ולטלטל במקום האיסור ולכן אמרינן שם לבוד ואפי' 

להחמיר אבל בנידון החבלים דלא שייך אתי לאחלופי א"צ אף לדעת האוסרים בלבוד כאן 

ויתירו דלא אתי להקל. אלא א"כ נסיק דטעם אתי לאחלופי הוי גדר נוסף דאסרו חכמים ולא 

משום דלכיא מחיצות דאע"פ דאיכא מחיצות מעליתא מ"מ אסרו חכמים.

ועפ"ז אפשר להסביר דברי הרשב"א בעבוה"ק בבית נתיבות שער ראשון סי"א, דכתב שם: 

מבוי הפתוח לרה"ר והכשירו בלחי מותר להשתמש אפי' בין הלחי שמקום הלחי נמשך אחר 

המבוי ונחשב מכללו וחודו החיצון יורד וסותם, היה פתוח לכרמלית מה שהוא כנגד הלחי 

נגרר אחר הכרמלית שהוא מינו וכו', עכ"ל. ולכאורה דבריו סותרים דאם חודו החיצון יורד 

מתוקן  שהמקום  דאף  שפיר  אתי  דברינו  לפי  אלא  לכרמלית  רה"ר  בין  לחלק  מדוע  וסותם 

במחיצות מ"מ גזרו חכמים גזירה נוספת דלא אתי לאחלופי.

וכן מתורץ הא דלא חילק הרמב"ם בפי"ז הט"ז בין סמוך לרה"ר לכרמלית גבי מבוי שהיתה 

למד  ד"ט  מ"ד  בין  דהחילוק  (ד:)  בגמ'  ומשמע  טפח,  ברוחבה  דממעט  מכ'  למעלה  קורתו 

טפח אי מותר להשתמש תחת הקורה או לא. ולדברינו אתי שפיר דהתם בא לתקן המחיצות 

או להבליט ההיכר אבל טעם אתי לאחלופי הוא איסור נפרד.

דאסור  לכרמלית  הסמוך  בלחי  המוכשר  מבוי  גבי  לעיל  הרשב"א  דברי  שפיר  אתי  וא"כ 

ארוך  ואחד  קצר  אחד  במבוי  וכן  האיסור  למקום  פרוץ  הוי  לא  ומדוע  לחיים  בין  להשתמש 

פרוץ  הוי  דלא  באלכסון  הקורה  בהניח  אף  הקצר  כנגד  להשתמש  דהתיר  המחה"ש  לדברי 

למקום האסור דכל שאסרו חכמים משום פרוץ למקום האיסור היינו במקום דתיקון המחיצות 

בעייתי, אבל כשתיקון המחיצות הוי תיקון מעליתא רק האיסור מטעם אחר כאן אתי לאחלופי 

לא אמרינן פרוץ למקום האיסור



ברכת אריהקפד

הרב מרדכי פרלמן

בענין נראה מבחוץ ושווה מבפנים בעומד מאליו

גמ' ט: איתמר נראה מבפנים ושווה מבחוץ נידון משום לחי נראה מבחוץ ושווה מבפנים 

נראה  והלכתא  וכו'  לחי  משום  נידון  אינו  אמר  וחד  לחי  משום  נידון  אמר  חד  ורשב"ר  ר"ח 

מבחוץ ושווה מבפנים נדון משום לחי. עוד איתא בגמ' לקמן טו. איתמר לחי העומד מאיליו 

אביי אמר הוי לחי רבא אמר לא הוי לחי היכא דלא סמכינן עליה מאתמול כולי עלמא לא פליגי 

דלא הוי לחי היכא דסמכינן עליה מאתמול אביי אמר הוי לחי דהא סמכינן עליה מאתמול רבא 

אמר לא הוי לחי כיון דמעיקרא לאו אדעתיה דהכי עבידי לא הוי לחי. והלכתא כוותיה דאביי 

ביע"ל קג"ם.

כתב הר' יהונתן נראה מבחוץ ושווה מבפנים שמבפנים נראה כמוסיף על אורך הכותל אבל 

מבחוץ נראה שאינו מכותל המבוי שהרי נמשך להלאה מרוחב הכותל וכשנראה מבפנים דברי 

הכל דנידון משום לחי שהרי עיקר ההיכרא לבני מבוי נעשה והא איכא אבל בנראה מבחוץ 

ושווה מבפנים שההיכר לבני רה"ר בהא פליגי דחד אמר מועיל שהרי בני רה"ר לא יחשדו 

אותם בראותם שמטלטלים בתוך המבוי, והלכתא דמועיל כיון דאיכא היכרא לרה"ר והם גם 

הם בצאתם לרה"ר רואים אותם הלכך די להם בזה, עכ"ל.

וא"כ צ"ל דמחל' אביי ורבא בלתי העומד מאיליו אי הוי רק משום היכר כרבא או דלמא אף 

משום מחיצה כאביי והלכתא כוותיה דאביי דלחי הוי נמי משום מחיצה דאי לא תימא הכי מה 

טעם נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי דהרי אינה מחיצה אלא היכרא.

הזמינוהו  דלא  המבוי  תיקון  לשם  שם  הוקבע  דלא  היינו  מאיליו  העומד  דלחי  רש"י  כתב 

בעומד  נעשה  דאי  צ"ל  יהונתן  ר'  כדברי  היכר  משום  דהוא  מבחוץ  נראה  בנידון  וא"כ  לכך, 

מאיליו דהתם בלתי משום היכר היכא דלא הוקבע לשם לחי לא הוי לחי אפי' בסמכו מע"ש 

ויודה אביי לרבא.

תוס' ד"ה כותל כתב וז"ל אבל הכא מיירי בכותל שצידו אחד כנוס משל חבירו ודרך לעשות 

בנין זה שני מבואות זה אצל זה או בית וחצר אצל המבוי שפעמים מאריכים כותל שאצלו 

יותר מכותל המבוי, עכ"ל. וא"כ מוכח מדבריו דלחי העומד מאיליו הוי משום מחיצה גרידא 

ולא משום היכר דהכא אינו מהווה מחיצה לדברי ר' יהונתן אלא רק היכר ואז הכא דהוי עומד 

דתוס'  הרשב"א  כתב  וכן  מחיצה,  משום  דהוי  מוכח  א"כ  דמועיל  תוס'  סובר  ומ"מ  מאיליו 

סובר משום מחיצה, א"כ אכתי צריך ביאור בדברי תוס' דאי משום מחיצה גרידא מדוע בעינן 



קפה ברכת אריה

הוי  מ"מ  מחיצה  משום  תוס'  דסברו  דהא  לומר  ונ"ל  אביי,  לדברי  אפי'  מע"ש  עליו  סמכו 

מחיצה גרועה דאינה מועילה ביותר מי' וע"כ בעינן סמכו היינו קריאת שם מחיצה. 

כתב הגרעק"א בסי' שס"ג ס"ק י"א וז"ל מסתפקנא אם היה מחיצה ונפל בשבת ונשאר יותר 

עליו  סמכו  מקרי  עליו  שסמכו  המחיצה  בכלל  היה  קצת  דאותו  כיון  דמהני  נימא  אם  מטפח 

דעל כל המחיצה סמכו להתיר בטלטול ואותו מקצת בכלל ומסברא היה נראה דבעינן דוקא 

סמכו עליו בתורת לחי דהא קי"ל לחי משום מחיצה ובמחיצה העומד מאיליו מהני ומשמע 

גם בלא סמכו כגון היה מחיצה אחרת ונפל בשבת ובאים עתה לסמוך ע"ז המחיצה וע"כ הא 

דבלחי לא מהניד בעינן היכר דמחשבים אותו למחיצה ע"י שסמכו עליו מבעו"י, עכ"ל. וא"כ 

לדברינו דלעיל דנחל' הראשונים בטעם לחי אפשר להבין צדדי הספק שנסתפק הרעק"א דאי 

לחי משום מחיצה גרידא כדברי תוס' א"כ מחיצה שנפלה ונשאר לחי שפיר דכיון דסמכו על 

המחיצה מע"ש היינו קריאת שם מחיצה מועיל הכא דמחיצה בפועל אין לך קריאת שם טובה 

מזו אבל לדברי הר' יהונתן דברי היכר מ"מ השתא ליכא היכר והוי לא סמכו מע"ש.

פחות  מבוי  של  מדפנו  הבולט  לחי  הונא  רב  אמר  חמא  בר  רמי  אמר  גופא  איתא  ד:  בגמ' 

אחר  לחי  וצריך  מבוי  משום  נידון  אמות  ד'  להתירו  אחר  לחי  וא"צ  לחי  משום  נידון  מד"א 

להתירו ונחלקו התם רש"י ותוס' בקבע משום לחי אי מועיל בד"א דלרש"י מועיל ולתוס' אינו 

ובביאור  מועיל  ולרמ"א  מועיל  אינו  דלב"י  סי"ב  בשס"ג  והרמ"א  השו"ע  נחלקו  וכן  מועיל 

מלחי  גרע  לא  בסתימתו  שריבה  דמשום  כשר  הוי  לחי  משום  עבדיה  דאי  רש"י  כתב  הענין 

מ"מ  אטמו  אם  יותר  להועיל  לו  דיהיה  מחיצה  משום  לחי  למ"ד  דאפי'  כתבו  ובתוס'  משהו 

מ"מ  היכר  דאין  אע"ג  מועיל  לפרש"י  לחי  לשם  דהעמידו  דהיכא  ואע"ג  בעינן  קצת  היכר 

כשהעמיד לשם לחי יש קול ואיכא היכירא.

משום  נידון  לחי  אי  דנחל'  י"ל  והרמ"א  הב"י  או  ותוס'  רש"י  בדברי  המחל'  נק'  ובביאור 

מחיצה גרידא ולכן ברחב מד"א דאיכא גזירה של חז"ל משום מבוי מתבטל שם מחיצה ממנו 

משום  מועיל  מרוב  עומד  הלחי  דהוי  אמות  מח'  פחות  המבוי  ואם  גרועה  מחיצה  הוא  דהרי 

דהוי מחיצה מליתא אבל לדברי רש"י והרמ"א דכיון דהניח לשם לחי ואיכא קול מועיל דאף 

דגזרו משום מבוי לבטל שם מחיצה מלחי זו מ"מ שם היכר איכא ומועיל.

כ"ה  ס"ק  בס"ע  החזו"א  וז"ל  ד'  ברחב  לחי  שם  שאין  שסבר  בהמקו"ח  מצאתי  ובס"ד 

משקוף  מתורת  גם  נפקא  לחי  מתורת  דנפקא  כיון  ד"א  כותל  דכשנסמך  כ'  בתק"ע  במקו"ה 

ובפחותך מד"א דנידון משום לחי חשיב צו"ה אף בפתחי שמאי. 



ברכת אריהקפו

הרב שלמה פרלמן

במחלוקת הראשונים בדין תחת הקורה ובין לחיים

א. 

שמואל  הקורה  תחת  להשתמש  מותר  אמרו  יוחנן  ור'  חייא  ורבי  ט')רב  (ח',  בגמ'  איתא 
ורבי שמעון בר רבי ור"ש בן לקיש אמרו אסור להשתמש תחת הקורה וכו'. מחלוקת נוספת 

להתיר  סברות  ג'  יש  ובגמ'  לחיים,  בין  להשתמש  מותר  אם  ואביי  רבא  שנחלקו  ט'  בדף  יש 

להשתמש תחת קורה ובין לחיים א. קורה ולחי משום מחיצה וחודו החיצון יורד וסותם ב. 

קורה ולחי משום היכר והיכר מלבר ג. מקום שאין בו ד' על ד' הפתוח לרה"ר מתבטל המקום 

להכא ולהכא ושרי, ובסברת האוסרים להשתמש תחת הקורה אמרינן בגמ' שסוברים אי משום 

מחיצה חודו הפנימי אי משום היכר היכר מלגיו, ובסברת אביי שבין לחיים אסור מצאנו כמה 

סברות, להתיר משום מקום פטור שמתבטל לשתי הרשויות אומרת הגמ' שאביי סובר שאם 

המקום לא גבוה ג' אתי לאחלופי ולאפוקי לרה"ר, ולהתיר משום חודו החיצון או היכר מלבר 

כתבו בתוד"ה הכל מודים שתי סברות לאסור א. דלחי הוי אפי' משהו ואתי לאפוקי ב. לרב 

חסדא וה"ה לאביי אמרינן לקמן דף ט"ו דסבר לחי משום מחיצה וצ"ל שסובר חודו הפנימי, 

ובריטב"א כתב שהפשט הראשון של תוס' יותר מדויק דבגמ' אמרינן הכל מודים משמע גם 

מ"ד בקורה חודו החיצון.

וברשב"א נקט כסברא השניה של תוס' שלחי משום מחיצה ולכן אסור בבין לחיים, אלא 
שמפרש זאת בשתי דרכים דרך אחת שקורה משום היכר ולחי משום מחיצה כמו שכתבו תוס' 

ודרך שניה שתרויהו קורה ולחי משום מחיצה אלא שבקורה חודו החיצון ובלחי חודו הפנימי.

סותם  מחיצה  משום  שפועל  שדבר  הרשב"א  של  הראשונה  בדרכו  נראה  הדבר  ובסברות 
מחודו הפנימי וכלשון התוס' רי"ד במהדורא תליתאה דאביי סבר הלחי לא ניתקן אלא משום 

אלא  מתרת  שאינה  מחיצה  כל  כדין  ולפנים  הפנימי  מחודו  אלא  מתיר  אינו  והילכך  מחיצה 

הימנה ולפנים, פי' שמחיצה זה סתימה מלאה ולכן סותמת מחודו הפנימי. ומצאנו ג"כ שזו 

הסברא הפשוטה לומר שמחיצה זה סתימה מלאה מחודו הפנימי שכן כתב ברא"ש שרואים 

אמרה  שהגמ'  אפי'  הקורה  תחת  להשתמש  אסור  מחיצה  משום  שלמ"ד  היא  הגמ'  שסברת 

בהא  לימא  בהתחלה  אמרה  כשהגמ'  רש"י  פי'  וכן  מחיצה  משום  דכו"ע  ואבע"א  אח"כ 

קמיפלגי דמ"ס קורה משום היכר ומ"ס קורה משום מחיצה פי' רש"י שאי משום מחיצה אז 

חודו הפנימי, וכבר ביאר שם ברש"ש מנין לרש"י שזו כונת הגמ' וביאר דמ"ד מחיצה סובר גם 



קפז ברכת אריה

היכר ואם היכר מלגיו יוצא שלכו"ע אסור להשתמש תחת הקורה. בכ"א רואים שהגמ' סוברת 

בסברא פשוטה שמחיצה סותמת מחודו הפנימי.

ובדרכו השניה של הרשב"א שקורה ולחי תרויהו משום מחיצה ובקורה אמרינן חודו החיצון 
ובלחי חודו הפנימי יש להביא בזה את דברי התוס' רי"ד במהדורא תליתאה וז"ל דבקורה יש 

לומר חודה החיצון יורד וסותם כמו פי תיקרה והילכך מותר לטלטל תחתיה, אבל בלחי אין 

לומר חודו החיצון סותם שאין מחיצת הלחי דומה למחיצה הקורה שמחיצת הקורה יורדת 

וסותמת אבל הלחי הוא עומד זקוף והוא מחיצה הילכך אין להתיר אלא מחודו הפנימי כדין 

כל מחיצה המתרת ממנה ולפנים עכ"ל.

בלחי  שגם  לומדים  תוס'  הרשב"א  לתירוץ  תוס'  של  ראשון  תירוץ  בין  יוצא  יסודי  הבדל 
יש אפשרות סבירה לומר משום מחיצה וחודו החיצון אלא שיש סברא צדדית לאסור שאתי 

המחיצה  אז  מחיצה  משום  לחי  שאם  היא  הפשוטה  שהסברא  סובר  הרשב"א  אבל  לאפוקי 

סותמת בחודו הפנימי.

ב. 

פסקינן  הא  המאור  הבעל  והקשה  כרבא,  לחיים  בין  להשתמש  שמותר  שפסק  ברי"ף  עיין 
כאביי שלחי משום מחיצה וכיון שלחי משום מחיצה אסור להשתמש בין לחיים, וכתב עליו 

עדיין  איננה  מלבר  היכר  משום  להתיר  שהסיבה  שאפי'  צודקים  הרי"ף  שדברי  המלחמות 

ב'  וסותם  יורד  החיצון  חודו  א'  מחיצה  משום  שלחי  סברינן  אי  להיתר  סברות  שתי  נשארו 

הסברא שרבא אמר בגמ' כי אתא רב דימי א"ר יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' מותר וכו' דהוי 

מקום פטור.

ולפי מה שביארנו לעיל מחלוקת תוס' והרשב"א בסברת אביי שאוסר בין לחיים מתבאר 
היטב מחלוקת הבעל המאור והרמב"ן אם יכול הרי"ף להתיר בין לחיים משום חודו החיצון 

כשפוסקים לחי משום מחיצה, דהבעל המאור למד כסברת הרשב"א שאי לחי משום מחיצה 

אז מחיצה סותמת מחודו הפנימי שכך הסברא הפשוטה של הגמ' כמו שביארנו לעיל. אבל 

הרמב"ן למד כתוס' שגם אי לחי משום מחיצה שיך לומר חודו החיצון ומה שרב חסדא אוסר 

בין לחיים בגלל שלחי הוי משהו ואתי לאפוקי ורבא הרי לא חושש לאתי לאפוקי וכתב כך 

מפורש הרמב"ן שם וז"ל ואפשר שהטעם מפני שהקורה טפח וכו' והלחי אין חודו החיצון 

ניכר וכו' וכתב שרבא חולק (ובב"ח שם כתב שכונתו לתוס').

 ובטעם השני שכתב הרמב"ן לישב את הרי"ף שפסק להתיר בין לחיים משום דהוי מקום 
מנא  רבא  שדברי  מהרי"ף  הוכיח  בעצמו  שהרמב"ן  כמו  סובר  המאור  שהבעל  אפשר  פטור 

אמינא לה זה רק הוכחה לאביי אליבא דר' יוחנן מזה שהרי"ף מתיר אפי' יותר מד' והיתר של 

מקום פטור הוי רק בפחות מד'.



ברכת אריהקפח

רק  זה  שמתבטל  מקום  משום  להתיר  רבא  שדברי  לומר  הרי"ף  את  שהכריח  דמה  ונראה 
הוכחה לאביי בדברי ר' יוחנן א' מה שכתב הרמב"ן שאם סברת רבא היא משום ביטול קשה 

קושית תוד"ה ולרשב"ג מה הגמ' מקשה מרצפו בלחיין לרשב"ג זה יותר מד' ב' אפשר לפרש 

שדברי רבא מנא אמינא לה שבין לחיים מותר דכי אתא רב דימי וכו' הוקשה לרי"ף וכי זה 

הטעם של רבא, מה עם היכר מלבר (ומה עם חודו החיצון לרמב"ן) אבל למה שפי' הרמב"ן 

דברי רבא מנא אמינא לה פירושם מנא אמינא שר' יוחנן מתיר בין לחיים.

ג. 

דכל  ולחיים  קורה  השוה  שהרמב"ם  והראב"ד  הרמב"ם  מחלוקת  שמביא  ברא"ש  עיין 
שפתוח לכרמלית אסור והראב"ד סובר שתחת קורה אפי' פתוח לכרמלית מותר. ונראה שם 

שנחלקו  למעלה  שהזכרנו  בסברות  והראב"ד  הרמב"ם  מחלוקת  את  שתולה  הרא"ש  מדברי 

צריך  לא  ולכן  היכר  משום  שקורה  רבא  בדברי  כהרשב"א  סובר  שהראב"ד  והרשב"א  תוס' 

להגיע להיתר של ביטול ומותר גם בפתוח לכרמלית אבל לחי משום מחיצה ובמחיצה הסברא 

משמע  לכרמלית,  בפתוח  ויאסר  ביטול  של  להיתר  צריך  ולכן  הפנימי  חודו  היא  הפשוטה 

מדבריו שהרמב"ם שמשוה את קורה ללחי למד כשיטת תוס' שגם בלחי שמשום מחיצה שייך 

לומר חודו החיצון סותם ובכ"ז אסור בפתוח לכרמלית א"כ גם בקורה אומר הרמב"ם יאסר 

בפתוח לכרמלית (ובסברת הדבר נבאר בהמשך) אח"כ דוחה זאת הרא"ש שרבא סובר זה וזה 

משום היכר וא"כ אין ראיה שיהיה חילוק בין קורה ללחי בפתוח לכרמלית, ולכן מבאר שם 

הקרבן נתנאל את שיטת הראב"ד לחלק בין קורה ללחי כדברי תוס' שלחי משהו ואתי לאפוקי 

וסיבת ההיתר זה שהמקום מתבטל לכן אסור בפתוח לכרמלית.

אי  ובין  מלבר  היכר  משום  קורה  אי  בין  לכרמלית  בפתוח  בקורה  לאסור  הרמב"ם  וסברת 

על  בהגהות  עיין  היכר  משום  קורה  אי  כך,  לבאר  נראה  החיצון  וחודו  מחיצה  משום  קורה 

ובביאור  מלגיו,  הוא  ההיכר  ואז  מבוי  לבני  היכר  יצטרכו  לכרמלית  שבפתוח   288 רשב"א 

הדברים נראה שבפתוח לרה"ר אמרינן היכר מלבר שבני כרמלית לא ישוו את רשותם לרה"ר 

אבל בפתוח לכרמלית ששניהם זה אותו סוג רשות צריך היכר מלגיו גם לבני מבוי לכן אוסר 

הרמב"ם בפתוח לכרמלית, ואפי' אם נסבור משום מחיצה וחודו החיצון סותם עיין בחזו"א 

שתחת  החיצון  מחוד  מתירין  והלחי  הקורה  לרה"ר  דבפתוח  וז"ל  שכתב  ד'  סע"ק  סו'  סימן 

הקורה ובין הלחיים נטפל לפנים, אבל בפתוח לכרמלית אינן מתירין אלא מחוד הפנימי ותחת 

הקורה ובין לחיים נטפל לכרמלית עכ"ל.

הקה"י מבאר ביאור נוסף במחלוקת הרמב"ם והראב"ד שנחלקו רש"י ורבינו יונתן בביאור 
הדין של מצא מין את מינו וניעור רש"י פי' שהכרמלית מתחזקת ולא מתבטלת ורבינו יונתן 



קפט ברכת אריה

לכרמלית  שפתוח  כרש"י  סבר  הראב"ד  לאחלופי,  אתי  רשות  סוג  אותו  וזה  שמאחר  מפרש 

אסור בגלל שלא מתבטל ובקורה לא צריך לביטול בשביל להתיר והרמב"ם סבר כרבינו יונתן 

שבפתוח לכרמלית אתי לאיחלופי וא"כ גם בקורה אתי לאיחלופי מתחת הקורה לכרמלית. 

(שונה סברת הקה"י  ברמב"ם ממה שביארנו לעיל בהגהות הרשב"א דלעיל  פירשנו שתוך 

ביאר  הקה"י  אבל  מלגיו  היכר  ולכן  כרמלית  ששניהם  למבוי  חוץ  עם  לאיחלופי  אתי  המבוי 

שאם ישתמשו תחת הקורה יבואו לטלטל בכרמלית שמחוץ למבוי).

ד.

למה  א"כ  החיצון  חודו  משום  לחיים  בין  שמתיר  הרי"ף  את  שפי'  לרמב"ן  מקשה  הקה"י 
אוסר הרי"ף בפתוח לכרמלית ומתרץ שהרי"ף סבר כרבינו יונתן שאפי' אי חודו החיצון סותם 

בפתוח לכרמלית מצא מין את מינו ואתי לטלטולי בכרמלית.

בקורה  גם  אוסר  לכרמלית  פתוח  יונתן  רבינו  שלסברת  ביאר  הלא  דהקה"י  להקשות  ויש 

כשיטת הרמב"ם בשלמא לרש"י ברי"ף שכתב וז"ל וה"מ הא דשרי להשתמש בין הלחי ותחת 

הקורה דפתוח המבוי לרה"ר אבל פתוח לכרמלית אסור כדמסיק טעמא דמצא מין את מינו 

וניעור עכ"ל שפיר מצינן לפרש דהרי"ף סובר כרבינו יונתן, אלא לרא"ש שכתב שדברי הרי"ף 

וכן  מותר,  לכרמלית  פתוחה  אפי'  קורה  תחת  אבל  לחי  לגבי  רק  הכונה  לרה"ר  דפתוח  ה"מ 

מוכיח החזו"א בסימן סו' שהרמב"ן ברי"ף בשבת מפרש דלא כהרמב"ם א"כ צ"ל שהרי"ף 

בפתוח  בלחי  הרי"ף  אוסר  למה  לדוכתא  הקה"י  קושית  הדרא  א"כ  יונתן  כרבינו  סובר  לא 

לכרמלית לפירוש הרמב"ן שחודו החיצון יורד וסותם.

ונראה לבאר בזה ע"פ החזו"א שהזכרנו שהרי"ף סבר קורה משום היכר ולחי משום מחיצה 
ומחיצה נועדה להבדיל רשויות אם הרשות החיצונית היא כרמלית אומר החזו"א בין הלחיים 

נטפל לכרמלית וחודו החיצון לא גודר לי פה רשות, אבל קורה שמשום היכר גם אם הרשות 

טפילה יש פה היכר.

ה.

עוד יש להוסיף בענין דתחת הקורה אי היכר מלגיו או מלבר דצ"ב אי חישינן לאיחלופי מאי 
שנא בני מבוי מבני רה"ר. ומדוע לומר שאחד חושש לבני מבוי ואחד לבני רה"ר. 

ונראה לבאר ע"פ דברי הרבינו יונתן לגבי נראה מבחוץ ושוה מבפנים דף ט': וז"ל נראה 

שאינו  נראה  מבחוץ  אבל  הכותל  אורך  על  כמוסיף  נראה  שמבפנים  מבפנים  ושוה  מבחוץ 

מכותל המבוי שהרי נמשך להלאה מרוחב הכותל, וכשנראה מבפנים דברי הכל דנידון משום 

מבפנים  ושוה  מבחוץ  בנראה  אבל  איכא  והא  נעשה  מבוי  לבני  ההיכרא  עיקר  שהרי  לחי 

בראותם  אותן  יחשדו  לא  רה"ר  בני  שהרי  מועיל  אמר  דחד  פליגי  בהא  רה"ר  לבני  שההיכר 
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שמטלטלין בתוך המבוי והלכתא דמועיל כיון דאיכא היכרא לרה"ר וגם הם בצאתם לרה"ר 

רואין אותם הלכך די להם בזה עכ"ל.

ויש לבאר מדוע עיקר ההיכר לבני מבוי נעשה הלא הרבינו יונתן בתחילת המסכת מבאר 

אתי  דילמא  לכרמלית  או  הרבים  לרשות  פתוח  אחד  שראשו  כיון  חששו  חכמים  אבל  וז"ל 

למיטעי ולמישרי רה"ר גמורה א"נ כי היכי דלא ליתי לטלטולי מרה"ר לתוכו דכיון שנפרץ 

במלואו לרה"ר ושוה הוא לרה"ר אמרי דין רה"ר יש לו לפיכך הצריכו לעשות היכרא לבני 

רה"ר ולבני רה"י שלא יטלטלו  מזה לזה וכו' רואים לכאו' שצריך היכר גם לבני מבוי וגם 

שיבואו  דגזירה  שהקשה  אמת  השפת  קושית  ע"פ  לבאר  ואפשר  מידה  באותה  רה"ר  לבני 

לטלטל מרה"ר למבוי זה גזירה דלא שכיח שהרי ברה"ר מטלטלים רק פחות פחות מד' אמות. 

א"כ אפשר לפרש דזה ודאי שעיקר ההיכר נעשה לבני מבוי שכל הזמן מטלטלים בו ויבואו 

ששם  אפי'  למבוי  יכניסו  לא  רה"ר  שבני  גם  דנעשה  אלא  שימוש  כדי  תוך  לרה"ר  להוציא 

החשש יותר רחוק.

אלא שעכשיו קשה ביותר אחרי שהרבינו יונתן אומר שעיקר ההיכר נעשה לבני מבוי לכו"ע 
דסגי  למ"ד  איכא  מבחוץ  בנראה  איך  א"כ  לכו"ע  מועיל  מבחוץ  ושוה  מבפנים  בנראה  ולכן 

בהיכרא לבני רה"ר שחסר את עיקר התיקון.

ונראה דמ"ד נראה מבחוץ ושוה מבפנים שרי סובר שתקנת רבנן דבעינן לחי וקורה היתה 
רק מחמת שתי החששות שאתי לטלטולי בני רה"ר ובני מבוי אבל אילו היה רק חשש אחד 

היא  רה"ר  בני  שתקנת  שאפי'  שרי  רה"ר  לבני  היכרא  שיש  ברגע  ולכן  מתקנים  היו  לא  רבנן 

לא עיקרית אבל היא הכרחית בשביל לחייב לחי או קורה, ומ"ד נראה מבחוץ ושוה מבפנים 

אסור סובר שהתקנה היתה מחמת שניהם אבל סגי בחשש העיקרי של בני מבוי להצריך לחי 

או קורה אבל מחמת בני רה"ר בלבד שזה חשש יותר רחוק לא יחיבו לחי או קורה ולכן נראה 

מבפנים ושוה מבחוץ סגי.

לפי"ז נראה לבאר ג"כ את המחלוקת אי מותר להשתמש תחת הקורה שמאן דמתיר סובר 

שתי  את  יש  אם  רק  קורה  דמחיבינן  סגי  רה"ר  בני  חשש  את  מתקן  מלבר  והיכר  שמאחר 

סובר  דאסר  ומאן  מבוי,  בני  של  חשש  שיש  סובר  דמתיר  מאן  שגם  מובן  ובזה  החששות, 

היכר  שבעינן  סובר  ולכן  קורה  לחייב  זה  בחשש  סגי  מבוי,  בני  הוא  החשש  ועיקר  שמאחר 

מלגיו ואסור להשתמש תחת הקורה. 



קצא ברכת אריה

הרב  יעקב ישראל רוזנברג

בענין "מבוי עקום"

איתא בגמ' דף ו' אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא, דאיתמר מבוי עקום 

רב אמר תורתו כמפולש, ושמואל אמר תורתו כסתום, במאי עסקינן, אילמא ביותר מי' בהא 

לימא שמואל תורתו כסתום? אלא לאו בעשר (ולא יותר) וקאמר רב תורתו כמפולש, אילמא 

פירצת מבוי מצידו בד', (וקשיא על דברי רב חנן לעיל, דאמר אליבא דרב בצידו פירצתו הוי 

יותר מעשר, ופחות מכך אין דין פירצה עליה) מתרצת הגמ' – ורב חנן בר רבא, שאני התם 

דקא בקעי בה רבים. (ובאוקימתא דבקעי גם פחות מי' הוי פירצה אליבא דרב).

"תורתו  סבר  רב  כזה    ר  כמין  במבוי  האוקימתא  את  מעמיד  עקום"  "מבוי  בד"ה  רש"י 

כמפולש" – מכיון דקימא לן לקמן דכל מבוי שמפולש בשני צדדיו לרה"ר צריך צ"ה בצידו 

האחד ולחי בצידו השני, הכא נמי יש לתקן בשני צדדיו בצד הפונה לרה"ר בלחי, ובמקום 

שמפולש לחברו מתקנו בצ"ה, דהרי יש במבוי עקום זה, כמין פילוש בין שני מבואות ופילוש 

זה הוי כמפולש לרה"ר.

אלו  אלא  כלום  בעקמימותו  צריך  ואין  רש"י –  כותב  כסתום" –  דאמר "תורתו  ובשמואל 

עושים לחי לפתחן ואלו לחי לפתחן, דלא מצריכינן צורת הפתח אלא לפתחים המפולשים זה 

כנגד זה, לרה"ר.

ל"א מובאת בדברי רש"י דהיא דעת רבו, דלשמואל תורתו כסתום וצריך לחי בעקמימותו. 

(לאפוקי מדעת רב דבעקמימותו יש להניח צ"ה) ולקמן בע"ה נבאר את דברי רבו דרש"י.

להעמיד  דצריך  רב  בדברי  רש"י  דעת  את  מביאים  מהראשונים  חלק  ועוד  והרא"ש  התוס' 

ור"י  ר"ח  משיטת  (לאפוקי  לקמן  הגמ'  מסוגית  לדבריו  סיעתא  ומביאים  בעקמימותו,  צ"ה 

דלרב מבוי עקום הוי מבוי אחד מפולש רגיל), דף ו': ממבוי דהוי בנהרדא ואצרכוהו דלתות 

ע"מ לקיים חומריה דרב, ומעמידים את הסוגיא התם במבוי כמין ח' דאז ישנם שני עקמומיות 

וא"כ יש להניח בשניהם צורות הפתח, ואם הכוונה דלרב מבוי עקום הינו מבוי מפולש רגיל 

ויש להניח צורת הפתח בצד אחד ולחי בצד השני ותו לא מידי, (כשיטת ר"ח ור"י) א"כ מהי 

לשון הגמ' דלתות. (ועיין מה שתירצו לשיטה זו התוס' והרא"ש).

וכן הביאו ראיה ממבוי העשוי כמין נדל בדף ח': שהצריכו צורת הפתח מחד גיסא ולחי 

בחד גיסא לכל המבואות הקטנים (עיין בתוס' התם מהו מבוי כמין נדל) דלפי פירוש רש"י 

לשון הגמ' מדויקת דהוי "לאידך גיסא", (אך לפי ר"ח שפירש דלרב מבוי מפולש כפשוטו, 
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לשון הגמ' אינו מדוקדק, דצריך לכתוב "ולאידך" כלומר למבוי הגדול, ע"ש).

תוס' ד"ה רב אמר וכו' מקשה בסוף דבריו "ואין לתמוה למה יהיה מבוי עקום חמור ממפולש 

גמור דסגי בצ"ה ולחי אחד, דבענין שיראה צ"ה כל בני המבוי". מדברי התוס' משמע שהבין 

ברש"י, דלרב מבוי עקום הוי מפולש גמור ומעיקר הדין היה צריך להספיק צורת הפתח בצד 

אחד, ובסוף המבוי במקום שיוצא ממש לרה"ר לחי. (כמו כל מפולש רגיל) אולם מכיון שהוי 

עקום בענין שיהיה צ"ה, שכל מי שיכנס למבוי בין בצד זה ובין בצד זה יראה את צ"ה, ואם 

נניח את צ"ה במקום שהוא יוצא לרה"ר בצד השני, לא יראו אותו בכל צד של מבוי זה, ויבואו 

לטעות, משום שהנכנסים במבוי בצד שמתוקן עם לחי יחשבו שמספיק לתקן מבוי מפולש עם 

לחי בלבד, ולכן ע"מ שלא תצא תקלה הצריכו לעשות צ"ה בעקמימות.

הריטב"א בסוגיין מביא את קושיית התוס' וכן את דברי רבו של רש"י דצריך בעקמימותו 

צריך  מדוע  א"כ  סתום  מבוי  הוי  דעקום  סבר  שמואל  אם  והרי  דרש"י  רבו  על  ומקשה  לחי, 

לחי בעקמימותו, ותירץ את שני שאלות אלו (שאלת תוס', ושאלת הריטב"א על רבו דרש"י) 

באופן שווה.

דהמעיין בצורת מבוי העקום ימצא דהוי שני מבואות מצטלבים דכל אחד מהם הוי פתוח 

זה  מבוי  של  הפתח  וא"כ  לרה"ר  מפולש  הוי  לחברו  מפולש  דכל  סבר  רב  בצידו,  לחברו 

לחי  ע"י  לתקן  נצרך  מפולש  שכל  וכמו  "מפולש",  שם  למבוי  נותן  לחברו  בצידו  המפולש 

שהגם  רש"י)  של  דרבו  סבר (אליבא  שמואל  אולם  וצ"ה,  לחי  ע"י  לתקן  יש  נמי  הכא  וצ"ה 

דהינו מבוי מפולש אך מפולש אשר מופנה בצידו האחד למבוי ולא לרה"ר אין צורך לתקן 

כמו מפולש שבשני ראשיו לרה"ר, ולכן סובר שמואל שמספיק תיקון של לחי משני ראשיו. 

למבוי  רגיל  מפולש  מבוי  בין  מהותי  הבדל  דישנו  מתורצת,  תוס'  של  הקושיא  לפ"ז  והנה 

עקום דהכא, דעקום הוי שני מבואות ולכן אליבא דרב כל אחד נצרך בפני עצמו לתיקון לחי 

וצ"ה, ואין לנו אפשרות לתקן צ"ה בצד אחד הפונה לרה"ר ולחי בצד שני היוצא לרה"ר, דאז 

המבוי המתוקן בלחי אין לו תיקון של צ"ה, שהרי הפילוש שמפולש לחבירו אין בו תיקון, וכן 

הפוך, וא"כ יש צורך לתקן באמצע צ"ה ובכל אחד מהמבואות לחי.

והנה בדברי הריטב"א קושיית הגמ' מובנת באופן פשוט, דחזינן בדברי רב דמבוי הפרוץ 

בצידו פחות מי' הוי מבוי פרוץ וקשיא על דברי רב חנין בשם רב דכל מבוי הפרוץ בצידו עד 

10 אינו נחשב כמבוי פרוץ ואין צריך בשום תיקון (דישנו, עומד מרובה).

אולם אליבא דתוס' יש לבאר מה ראיית הגמ' להקשות על רב חנין והרי מבוי עקום אליבא 

במבוי  שדיבר  חנין  רב  על  להקשות  הראיה  ומה  כמפולש,  ודינו  עקום  אחד  מבוי  הוי  דתוס' 

שפרוץ בצידו, ולא בראשו כמו מבוי עקום, ואדרבה כל מה שאמר רב במבוי עקום דבענין 
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צ"ה בעקמימותו, הוי רק מחמת שיראה לכל בני מבוי, ולא מחמת פירצה.

ולפי  הריטב"א  לפי  עקום  במבוי  רב  סברת  עיקר  את  לבאר  להקדים  יש  זו  קושיא  לתרץ 

התוס'.

מחמת  הפירצה  באותו  צ"ה  רב  שהצריך  סיבת  דכל  חזינן  עקום  למבוי  הגמ'  בתירוץ  הנה 

שהוי בקעי בה רבים, משא"כ מה שאמר רב חנין בשם רב דפירצת מבוי בצידו עד י' הוי רק 

במקום שלא בקעי בה רבים.

בהבנת בקעי בה רבים נחלקו האחרונים מה גדר פסול זה.

בהקדמה לדברים יש לבאר דכל כותל שנפרץ בצידו נעשית הפירצה כמאן דליתיה מחמת 

"העומד מרובה" שנשאר בכותל, שסותם את הפירצה. (ומוכרח הדבר שנשאר עומד מרובה, 

שם  בו  אין  פרוץ,  שרובו  כותל  דהרי  פירצה,  יש  בה  הרוח  באותה  כותל  שם  אין  לא,  דאם 

מחיצה כלל ועיין משנ"ב שס"ב ח').

פעולתו,  את  לעשות  יכול  מרובה  העומד  אין  רבים",  "בקעי  זו  שבפירצה  במקום  אך 

שיעמוד  אפי'  מספיק  אלא  מחיצה  שיצור  בתיקון  צורך  אין  ובאמת  נוסף,  תיקון  ומצריכינן 

באותה פירצה "גידודי" (גידודי – שנשאר בקרקע את יסודות הכותל, אפי' פחות מי' טפחים 

ומפריעים להליכה) ומחמתם לא יבקעו לתוך המבוי בפירצה זו, ואם אין "בקעי", ממילא יש 

"עומד מרובה".

המעיין בדברי הלבוש בשס"ה ב' ידקדק ד"בקעי רבים" יוצר למבוי כמין פירצה שיש בה 

דרך רבים, וז"ל: "אבל אי בקעי בה רבים אפי' לא נפרץ רק ארבעה טפחים, לגבי מבוי אינו 

נקרא פתח, רק דרך הרבים וצריך שם תיקון".

מנגד מצינו בדברי השו"ע הרב הגדרה אחרת לבקעי, וז"ל: "אבל אם רבים בוקעים שם, 

אפי' אין שם בפירצה ד' טפחים צריך לתקנה בצו"פ כדין מבוי מפולש שהרי מבוי זה מפולש 

הוא מפתח זה לפתח הגדול שבו הלחי או הקורה". (שס"ה א')

היוצא מכל הנ"ל דבאנו למח' הלבוש והשו"ע הרב מהי הגדרת הפסול במבוי בו יש "בקעי 

רבים". הלבוש סבר דכל מבוי שיש בו פירצה בצידו ובקעי, המבוי הינו מבוי פרוץ, השו"ע 

סבר דכל מבוי כזה, הוי מבוי מפולש. (כלומר דנוצר עוד פתח, ולא שנוצר פירצה)

הנ"מ ביניהם תהיה בצורת התיקון של אותה פירצה בה בוקעים רבים, ל"שו"ע הרב" היות 

שהפירצה הינה פתח נוסף וא"כ מבוי מפולש מתוקן בצד זה צ"ה ולחי בצידו השני, ולכן הכא 

אין נ"מ איפה יניח את הלחי ואיפה את צ"ה.

אך לפי "הלבוש" לעולם אותה הפירצה היא פירצה ולא פתח, ופירצה לא מתקנים ע"י לחי, 

יועיל בה רק צורת הפתח.
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(כמובן שיש לסייג דכל הנ"מ בתיקון הוא עד כמה שלא נשאר גידודי, ואכן אם יהיה גידודי 

לא יהיה כלל צריך בתיקון דהרי אין בקעי ועיין לעיל מה שכתבתי).

לפ"ז יש ליישב את קושייתנו שהקשנו על תוס' לעיל, מה ראית הגמ' לשיטתו בדעת רב.

בצידו  מבוי  בכל  שפירצה  סבר  דתוס'  אחד,  כמבוי  נחשב  עקום  שמבוי  תוס'  סיבת  עיקר 

כאילו  הדבר  נחשב  לחברו  פורץ  אחד  שמבוי  במקום  וא"כ  פירצה  דין  היא  רבים"  "ובקעי 

המבוי ממשיך למקום הפירצה עד הפתח של רה"ר ולכן שאל התוס' כל מבוי עקום שיחשב 

כמבוי אחד ויתקן אותו כמו מבוי אחד מפולש בשני ראשיו לרה"ר. (צ"ה ולחי) דהרי הפירצה 

יוצרת כאילו אין בכלל כותל ושאין כותל המבוי ממשיך לתוך המבוי השני.

דין  המבוי  לאותו  ונותן  נוסף  פתח  הוי  מבוי  של  בצידו  בקעי  שכל  סבר  הריטב"א  אולם 

אחד  לכל  אלא  ממשיך,  המבוי  אין  פתח  זה  שאם  וכמובן  הרב)  השו"ע  (כדעת  מפולש. 

מהמבואות הנ"ל יש שני פתחים ומוכרחים להניח צ"ה לכל אחד ולחי לכל אחד, ובזה שמניח 

צ"ה בעקמימות ולחי בשני הפתחים מוכשרים שני המבואות בצ"ה ולחי.

ומתורץ בזה באופן נפלא מה קושיית הגמ' לפי תוס', דמכך שאותו המבוי עקום נעשה מבוי 

אחד, ולא הוי שני מבואות, מוכח שפירצה בצידו פחות מ - 10 אליבא דרב הוי פירצה וקשיא 

לרב חנין שאמר דפירצה בצידו לרב, לא הוי פירצה.

אך עדיין יש לבאר את שיטת השו"ע דכל בקעי נוצר מבוי מפולש, והרי אם יש בצידו של 

המבוי בקעי, וודאי שיש באותה הרוח עומד מרובה ע"מ שיהיה שם כותל בצד זה. א"כ מדוע 

לא יתוקן פתח זה ע"י העומד מרובה, כמו שראינו בדף ה': דמועיל עומד מרובה בפתח מבוי 

מחצר)  והראיה  וקורה,  לחי  מאשר  יותר  מועיל  מרובה  עומד  (ואדרבה  וקורה.  לחי  במקום 

יועיל  מרובה  שעומד  נאמר  אם  וגם  נוסף,  תיקון  יצטרך  המבוי  של  בצידו  פתח  אותו  ולמה 

רק ברוח רביעית ולא הכא שנמצא ברוח שלישית וא"כ למה יועיל לחי? (כמו שראינו לעיל 

דלשיטת השו"ע הרב אין נ"מ איפה יניח הלחי ואיפה יניח הצ"ה וגם בצידו יועיל להניח לחי, 

ובכניסה הראשית יועיל צ"ה), הרי במקום שלא מועיל עומד מרובה, יועיל לחי?!

המשנ"ב בבה"ל שס"ה ד"ה צריך לתקנו שם מביא את דעת השו"ע הרב, וכנגדו מביא את 

דעת "האבן העוזר" דאם יעשה צורת הפתח בראשו אין שום צורך בתיקון בצידו דכיון שעשה 

צ"ה בעצם סגר את המבוי ונשאר רק את הפתח בצידו ולכאו' נעשה כמין חצר (רוחבו יותר 

מאורכו) והפתח מתוקן בפשטות בעומד מרובה, (ממש כמו ששאלנו) ואדרבה אפי' לא קיים 

עומד מרובה מספיק פס ד' טפחים שתיקן מדין פתח חצר, (כמובן שהפתח לא יעלה מעל י' 

אמות), ונשאר הבה"ל בצ"ע למעשה.

וראיתי שהקשה החזו"א בסימן ס"ה ס"ק כ"א על הבה"ל הנ"ל מה הספק הרי אם יניח צ"ה 
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בראשו אדרבה לא יוצרך תיקון כלום בפירצה אלא יתוקן אפי' בפס ד' טפחים. ובעומק, דבריו 

הם קושיא על שיטת השו"ע דהצריך בצידו תיקון. וצ"ע שיטת השו"ע שיצטרכו תיקון בצידו 

הגם שמניח צ"ה בכניסת המבוי.

ברש"י ד"ה "תורתו כסתום" כותב רש"י ואין צריך בעקמימותו כלום אלא אלו עושין לחי 

לפתחן ואלו עושין לחי לפתחן דלא מצריכינן צורת הפתח אלא לפתחים המפולשין זה כנגד 

זה לרה"ר.

המשתמע מדבריו הם דשמואל סבר דכל מבוי עקום הוי שני מבואות המפולשים זה לתוך 

זה בצידם, אך כיון שזה מפולש בצד וכן הפלוש הוא לא לרה"ר אין הפירצה יוצרת שאותו 

המבוי פסול, והוא מוכשר.

בצד  וצ"ה  אחד  בצד  לחי  שיצטרכו  מפולש  למבוי  חכמים  תקנת  סיבת  דכל  היא  הסברא 

השני, רק מחמת שזה מפולש לזה בצורה ישרה, וכן מרה"ר לרה"ר דאז המבוי נראה כרה"ר 

גמורה שאנשים עוברים בה ונצרכו לתיקון חזק אך הכא דהוי בצידו וגם לא לרה"ר אין צורך 

בצ"ה, ומספיק לחי רק בכניסת המבוי.

אולם כמובן שפילוש זה מתוקן ע"י העמוד מרובה, כמו כל פירצה, דהרי כל זמן שאין בעיה 

של בקעי (דכל בקעי הוי רק לרה"ר) ישנו דין עומד מרובה בכל קירות המבוי, וחייבים להגיע 

לדין של עומד מרובה דאם אין עומד מרובה אין קיר המבוי נקרא קיר, אפי' שהמקום הפרוץ 

הינו לא לרה"ר, ודו"ק.

אולם שמעתי סברא בדברי רש"י שונה, והיא – שאין הסיבה להתיר כל מבוי מצד שמפולש 

למקום  מפולש  שהמבוי  ובזה  מתוקן,  שהוא  למבוי  שמפולש  אלא  מבוי,  שהוא  למקום  רק 

שהוא מתוקן כבר, אין צורך להניח תיקון במקום הפילוש. והאמת שאם המבוי מפולש למבוי 

אחר לא מתוקן גם שמואל יצריך תיקון בצידו. אולם יש להוסיף דיהיה מספיק לתקן בלחי 

ולחי, (ולא צורת הפתח) דעדיין זה לא דומה לגמרי למפולש רגיל.

והראיה לדבר ישנה ברש"י בדף ח' לגבי מבוי עקום בסורא שתיקנו אותו בצידו האחד בלחי 

והצד השני בבודיא, (כמין מחצלת).

וכותב רש"י התם דאת הבודיא הניחו במעבר בין שני המבואות, והאוקימתא התם היא דאין 

בני צד אחד במבוי רוצים לערב את חלקם ולכן מניח במעבר שבין שני המבואות בודיא והיא 

משמשת בתור לחי. (ועיין שם מה הגמ' מקשה לפ"ז).

מכיון  המבואות  שני  בין  לחי  בענין  לא  בשמואל  שאליבא  מה  דכל  מוכח  הנ"ל  לפי  וא"כ 

שכל מבוי פתוח למבוי אחד מתוקן ולכן במקום הפירצה אין צורך בתיקון. אך דא עקא בסורא 

ולכן  לתיקון,  כעת  נזקק  המבואות  בין  המעבר  ממילא  לעצמו,  עירב  לא  המבוי  מצידי  אחד 
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הניחו התם בודיא.

הסיבה  דשמואל  דאליבא  התם  לרש"י  שהקשו  יעקב  בגאון  וכן  פרץ  ברבינו  מצאתי  אולם 

שאין מניח במעבר לחי, משום שהפירצה נעשתה מתוקנת ע"י העומד מרובה ואין לנו נ"מ 

כלל אם החלק השני של המבוי מתוקן או לאו, ותימה למה הוצרך להניח בסורא את הבודיא 

בין המבואות.

היוצא מכך דרבינו פרץ והגאון יעקב הבינו ברש"י הכא בסוגיין דסיבת שמואל להגדיר את 

המבוי כמבוי סתום מצד העומד מרובה ולא מצד שמפולש למבוי מתוקן.

ויש עוד הרבה להאריך הכא ואכמ"ל.  

אין אומרים "שלום עליכם", 
"אשת חיל"  ו"אזמר בשבחין"

בפסח שחל בשבת, יש נוהגים שלא לומר "שלום עליכם", "אשת 

ולקדש  פסח  בליל  למהר  שמצוה  לפי  בשבחין",   ו"אזמר  חיל" 

מיד כדי שהתינוקות לא ירדמו.

(הבן איש חי בשו"ת רב פעלים סוף חלק א בסוד ישרים 
סימן יא; שיח אבות במנהגים אות סא). 



קצז ברכת אריה

הרב שמעון שלזינגר

הערות בדיני מבוי

הקשה הרשב"א דף ו. ד"ה אמר רב הונא בריה דרב יהושע מאי שנא כשנפרץ מצידו ולא 

נשתייר פס ד' טפחים שאמרו רבי אמי ורבי אסי שבפירצת ג' טפחים אוסר ואילו נפרץ בקרן 

זוית אינו אוסר אלא בד' טפחים, ותירץ דבאופן הראשון נמצא שאין הקורה מונחת ע"ג כותל 

מבוי כיון שאינו ד"ט ובאופן השני מונחת ע"ג כותל מבוי.

 ולכאורה יפלא שכשנפרץ מצדו משמע מסתימת הדברים שמדובר גם כשיש כותל מדופן 

שבצד ראשו ואכתי באופן זה שלא יאסר אלא בפירצת ד' טפחים כקרן זוית.

 וצריך לומר דלשון "אם יש שם פס ארבעה מתיר הפירצה עד עשר" כולל פס בראש המבוי 

לתירוץ הרשב"א, ואולם לסוברים שטעם דינא דרבי אמי ורבי אסי משום דלמא שבקי אינשי 

ד'  המבוי  בראש  כשנשתייר  מועיל  אינו  ודאי  הצד,  שמן  בפירצה  וישתמשו  הרגיל  לפתח 

טפחים אע"פ שהקורה מונחת ע"ג מבוי משום דשבקי פתחא ואזלי דרך הפירצה ונפ"מ לדינא 

דלפמש"כ משנ"ב סימן שס"ה סק"ד עולה דאינו מועיל ובפירצת ג' טפחים יאסר כשלא נשאר 

ד' טפחים בדופן שבצד אע"פ שנשאר מכותל שבראשו ולב' הטעמים בקרן זוית אם אין פס 

ד' אוסרת

פס  בראשו  עומד  נשאר  אם  ראשו  כלפי  מצדו  פרצה  בו  נפרץ  הי"ז):  הרמב"ם (פי"ז  כתב 

רוחב ארבעה טפחים מותר והוא שלא תהיה הפרצה יתר על עשר, ואם לא נשאר פס ארבעה 

הוה  והנה  הוא.  כלבוד  משלשה  פחות  שכל  משלשה  פחות  הפרצה  היתה  א"כ  אלא  אסור 

אמינא דפסק ג"כ כרב חנין בר רבא בשם רב, וע"כ אף בלא גיפופי אינו אסור אלא בפירצה 

יתר מעשר. רק דלא הביא שאם בקעי בה רבים נאסר בפירצת ארבעה, דס"ל דפי' הגמ' דהתם 

תורתו כמפולש הוא משום דבקעי בה רבים. וגדר בקעי בה רבים דוקא כי התם שזהו פתח 

המבוי, דדיו במה שפסק דמבוי עקום תורתו כמפולש. ובשו"ע פסק דגדר בקעי בה רבים יש 

גם בפירצה שרחבה ד' טפחים.



ברכת אריהקצח

הרב ציון טויטו

סוגיא דכבד חולין קי – קיא. יו"ד סי' ע"ג

א"ל אביי לרב ספרא כי סלקת להתם בעי מניהו כבדא מה אתון ביה וכו' בסוגיא זו עמדו כל 

רבותינו לבאר מהם הצדדים בספיקו דאביי, ולפי"ז ביארו כל אחד לדרכו את מהלך הסוגיא.

שיטת ר"ת שכל הסוגיא איירי בלא מליחה שאם במליחה פשיטא שהכבד מותר והמליחה 

מליחה  דשיעור  הבה"ג  למד  ומזה  דצלי  כרותח  מלח  שהרי  בשר,  ככל  דמו  מידי  מוציאתו 

כצליה ואם איתא שכח המלח להוציא דם הוא פחות מכח הצלי איך מספיק למליחה שיעור 

הזמן של צליה, ומזה הוכיח ר"ת שמליחה מוציאה דם גם מהכבד. וצדדי הספק לשיטתו הם 

האם דם הכבד אסור ככל דם האיברים כשיפרוש או שדם הכבד מותר שהרי כולו דם ואפ"ה 

התורה התירתו באכילה וגם כשיפרוש לא פקע התירו ממנו.

ויתירה מזאת מסקנת ר"ת דהכבד דמו מותר מה"ת לגמרי ורק רבנן אסרוהו וספק הגמ' האם 

אסרו אותו רק כשהוא כנוס בפ"ע בכלי או שאסרו אותו בכל אופן שפורש וממילא יאסור בשר 

שנתבשל עמו.

וצדדי  מרובה  שדמו  כיון  לכבד  כלום  מועילה  אינה  ודאי  שמליחה  למסקנתו  הר"ן  שיטת 

אופן  בכל  אותו  שאסרו  או  בכלי  בפ"ע  כנוס  כשהוא  רק  אותו  אסרו  האם  כר"ת  הם  הספק 

שפורש וממילא יאסור בשר שנתבשל עמו.

וצדדי  מרובה  שדמו  כיון  לכבד  כלום  מועילה  אינה  ודאי  שמליחה  למסקנתו  הר"ן  שיטת 

הספק הם כר"ת האם התורה התירה רק כשהדם בלוע בכבד או גם אחרי שפירש, וספק הגמ' 

הוא גם אחרי מליחה וגם קודם.

סוגיא  כולה  רש"י  דלדעת  כתב  הרא"ש  רש"י,  שיטת  היא  זו  בסוגיא  שצ"ב  השיטה  והנה 

להפליט  במלח  כח  אין  ושמא  דם  ריבוי  בו  שיש  משום  ליה  "ומספקא  מליחה  לבתר  איירי 

מבואר  רש"י  בדעת  כן  לו  יצא  ומהיכן  בתוכו".  ונבלע  הדם  חוזר  נתבשל  וכשהוא  הדם  כל 

במעיו"ט אות ס' שלמד כן ממה שרש"י ביאר (בד"ה כבדא מה) את צד האיסור ולא פירש 

לפרש  והו"ל  הפשוטה  היא  האיסור  שסיבת  הרי  מליחה  ללא  מדובר  ואם  ההיתר  בצד  כלום 

מה מקום להתיר כבד בלי מליחה. וכבר הרעישו כמה אחרונים על הרא"ש בזה שהרי מפורש 

ברש"י קי"א. ד"ה ומשום שמנונית שהספק הוא "אי אסיר אחריני אי לא דאיכא למימר דמא 

דהתירא הוא שהרי עיקרה דם וכ"ז שלא פירש פשיטא ליה דמותר וכי פירש מבעיא ליה מאי" 

בפשיטות  תפס  והפר"ח  לא.  או  דמו  כל  את  מוציא  המלח  האם  הוא  שהספק  כרא"ש  ודלא 



קצט ברכת אריה

פירש"י כהר"ן דפשיטא דהמלח אינו מוציא כל דם הכבד מחמת ריבויו והספק אם דמו הותר 

לגמרי או לא ותמה על הר"ן מדוע לא יחס את פירושו לרש"י, ודחה דברי הרא"ש. וכן עוד 

אחרונים נקטו דרש"י כהר"ן. ובודאי מצוה לישב פירש"י ומה גם שהב"י העתיק דברי הרא"ש 

בשתיקה וכן הסמ"ק, סה"ת, המרדכי והרוקח למדו בדעת רש"י דמיירי אחר מליחה דוקא.

 הבאנו לעיל דברי הראשונים שהתורה התירה את הכבד, והמקור לזה ציינו את דברי ילתא 

הכבד  כל  כבדא "דהא  ד"ה  קי:  תוס'  כתבו  כן  כבדא"  לן  שרא  דמא  לן  לר"נ "אסר  שאמרה 

דם הוא ושריא רחמנא כדאמר לעיל שרא לן כבדא" וכ"כ הרא"ש והר"ן וראה גם לשון בעל 

העיטור, ועוד. ומה שמבואר להדיא מזה הוא שהכבד מצד עצם מהותו היה ראוי לאוסרו ורק 

התורה התירה אותו.

[ובאמת צ"ב איך למדו "היתר" מדברי ילתא שלכאו' לא אמרה רק שאפשר לחוש בטעם 

דם בלי לעבור כל איסור, ואפשר שלמדו מדנקטא דוקא כבד שלכאו' אפשר לטעום דם גם 

בשאר בשר בדם איברים שלא פירש או באומצא, ומה"ת גם דם מבושל מותר, אלא משמע 

שיש בכבד דבר מיוחד שאפשר לאוכלו באופן כזה שאם היה בשר אחר היה אסור משום דם].

וצ"ע היכן כתוב בתורה שמותר לאכול כבד. ועי' כאן בערוה"ש שלמדו כן מדאכלו הכהנים 

כבד, וצ"ע שאפשר דוקא מבושל אכלו שהוא מותר מה"ת לדעת רוב הראשונים.

ובטעם ההיתר הלבוש כאן כתב משום דלא אסרה תורה אלא דם הנשפך כמים והכבד קרוש 

הוא ועומד בגופה של בהמה ואינו נשפך כמים. ודוקא זה צ"ב מאוד שהרי הכבד אינו שונה 

במציאות  רואים  ואדרבה  החתיכה  את  קורעים  או  חותכים  אם  נפשך  שדמם  האברים  מכל 

שמהכבד יוצא יותר דם מכל חתיכה אחרת בגוף.

היד יהודה סימן ע"ג בפיה"א סק"א כתב דהכבד יש בו שני מיני דמים האחד בשר הכבד 

עצמו שהוא דם קרוש, והשני עוד דם שהוא סובב והולך בתוך הכבד והוא ככל דם האיברים 

שבגוף [והאמת שכן נראה לעין ג"כ] וכ"כ החכמ"א כלל לד, יא.

ובזה מובן מאוד מש"כ הלבוש שהכבד אינו נשפך שזה קאי רק על הכבד גופו שהוא עשוי 

לדעת  וא"כ  כמים  נשפך  אכן  שהוא  כיון  מעולם  הותר  לא  בו  הסובב  הדם  אולם  קרוש  מדם 

הלבוש והחכמ"א ברור שא"א לאכול כבד מבלי להפליט ממנו תחילה את דם האיברים הנ"ל, 

ע"י מליחה או צליה.

ובזה יתבאר שההיתר המיוחד בכבד נאמר דוקא על הא דמותר לאכול את גוף הכבד [ולא 

את דם האיברים שלא פירש] למרות שכולו דם, והיינו לאחר מליחה או צליה המוציאה את 

דם האיברים שבכבד ועי"ז אפשר לטעום טעם דם כזה שאין אפשרות לטעום אותו בהיתר כי 

אם בכבד.



ברכת אריהר

ועל פי יסוד זה תבואר גם שיטת רש"י שלעולם סוגיין אחרי מליחה בדווקא שללא מליחה 

דם האיברים הסובב בכבד אסור מן התורה ברגע שהוא פורש מהכבד וכמפורש בד' הלבוש 

הנ"ל "מ"מ דם הפורש ממנה הוי דם האיברים ואסור" וזה פשוט לכו"ע ומעולם לא היה בזה 

ספק, וכן מבואר בד' החכמ"א הנ"ל. ולכן כאשר נסתפק אביי על כבד המבושל פשיטא דאיירי 

בבישול  נמחה  דם  ואותו  קרוש  דם  שהוא  גופו  הכבד  האם  הם  הספק  וצדדי  המליחה  אחרי 

ופורש מן הכבד האם אסור בכה"ג או בנימא כיון שכאשר היה בלוע בכבד התירתו תורה שוב 

לא פקע ממנו ההיתר.

ובזה מדוקדק מאוד לשון רש"י קי: ד"ה "כבדא מה אתם נוהגים בו מותר לבשל בקדירה 

או אסור, מפני שפולט דם [=אפי' אחרי מליחה או צליה] ואע"פ שכולו דם [=והרי התורה 

התירתו] אפ"ה לאחר שפירש ויצא הרי הוא דם ואסור" וזה הוא צד האיסור וגם לשונו קי"א. 

ד"ה משום וכו' "דאיכא למימר דמא דהתירא הוא שהרי עיקרה דם וכ"ז שלא פירש פשיטא לי 

דמותר וכי פירש מבעיא לי מאי" שכאן ביאר את צד ההיתר ולדברינו מובן מאוד סיום לשונו 

וכ"ז שלא פירש וכו' שלכאו' הוא נראה תוספת מיותרת.

ובאמת שצריך לבאר מה יתרץ רש"י לטענת ר"ת דמליח כרותח דצלי ואם צלי כוחו להכשיר 

הכבד לבישול מדוע מליחה לא, וכתב הלבוש ע"ז דשאני צליה שמלבד פעולתה שאיבת הדם 

פועלת גם ליבש את הדם שנותר בכבד שנצמת בתוכו ושוב לא יצא ע"י בישול משא"כ מליחה 

שאינה אלא שואבת הדם ואפי' תאמר שיוצא מהכבד כל דם האיברים אכתי איכא דם הכבד 

גופו שיוצא בבישול. וד"ז כבר מפורש באו"ה ובהגש"ד.

היוצא מזה דלשיטת רש"י כבד צלוי כל צורכו מותר באכילה [מלבד דם הסימפונות כדלקמן 

שהוא אינו נשאב בצליה וגם אינו מתיבש] ומלוח שנתבשל ג"כ מותר משום דאינו בולע את 

דמו הנפלט, וכאשר מתבשל עם בשר אח"כ זו בעיא דלא איפשטא אם אוסר את האחר או לא.

והנה האחרונים הקשו אמאי כבד שלוק לחודיה מותר ומדוע אינו נאסר משום דם שפירש 

ממקום למקום בתוך הכבד גופו, ותי' החוו"ד סק"ה דמשום שהכבד כולו דם לא שייך בזה 

פירש ממ"ל וכ"כ במטה יהונתן ס"ו כאן.

ונראה שכל סברא זו שייכת דוקא לגבי דם הכבד גופו ולא לגבי דם האיברים שסובב בתוכו, 

והביאור הוא דכל דם האיברים שלא פירש טעם היתרו הוא משום דאין עליו תורת דם כי אם 

בשר כיון שהוא חלק בלתי נפרד מבשר האיבר. ומשעה שנעקר ממקומו לצאת אחז"ל שהרי 

אמר  וע"ז  המקורי,  ממקומו  נפרד  וכבר  היות  לחוץ,  יצא  לא  שעדין  אע"פ  לפנינו  דם  הוא 

התורה  [ואעפ"כ  דם  הוא  עצמו  הבשר  כאשר  אולם  בבשר  הבלוע  דם  כשיש  דה"מ  החוו"ד 

התירתו מאיזה טעם] לא איכפת לן במה שהדם זז שהרי זה כאילו גוף החתיכה זז משהו ממנה.



רא ברכת אריה

סברא  שיכא  לא  שבכבד  האיברים  דם  אולם  וכנ"ל  דם  שהוא  גופו  הכבד  לגבי  שייך  וכ"ז 

זו לגביו שהוא מעולם לא הותר ואינו דם אחד עם דם הכבד גופו, וכל התירו הוא רק קודם 

שפירש כלל שאז בטל לגבי הכבד שהוא כבשר לגביו [- הואיל והתורה התירה אותו] אולם 

אם פירש ממ"ל, אסור.

ואם כנים אנו בזה יוצא דלדעת רש"י כל מה שפשוט בסוגיא שהכבד שנתבשל לבדו מותר 

בבישול  יאסר  מליחתו  קודם  אולם  שנמלח  בכבד  דוקא  הוא  בולעת  ואינה  שפולטת  משום 

דעת  ביאר  הנ"ל  יהונתן  המטה  (ובאמת  גופה,  בחתיכה  ממ"ל  שפירש  האיברים  דם  משום 

רבינו ירוחם [והרמ"א פסק אותו להלכה] שאסר את הכבד שנתבשל בקדירה אפילו אם יש 

שישים במים כנגד הכבד שהוא משום דם שפירש ממ"ל).

ולפי"ז אין מקום לקושית תוס' מדוע הגמ' לא תירצה את המשנה בתרומות שהכבד אוסרת 

ולא נאסרת בכבדא דאיסורא ולא תירצה בכבד שלא נמלח [ומכח קושיה זו הוכיחו תוס' דלא 

כשיטה זו] דלא שייך לאוקמה בלא נמלח היות ואז הכבד גופו נאסרת משום פירש ממ"ל.

וכן דעת מהרש"ל [במכונות שלמה סי' כד אות ב'] שהכבד גופו בנמלח מותר ובלא נמלח 

ולפי"ד  כן.  לבאר  אפשר  רש"י  בד'  אבל  מותר  הכבד  דלעולם  בו  חוזר  ביש"ש  אמנם  אסור 

אפשר לבאר כן את דעת האוסרים בכבד שנתבשל אפי' שיש ס' שהוא משום דם ממ"ל ודוקא 

כשלא נמלח, וכמבואר שם טעם האיסור דלא גרע מבשר רגיל שנתבשל בס' שאסור מטעם 

פירש ממ"ל. אמנם פסק הרמ"א בסעיף ו' שכבד שנתבשל ויש ס' נגדו הוא גופו אסור בפשטות 

מיירי אפי' בנמלח כמ"ש הש"ך שם וכ"כ המנח"י שם כלל כד אות ז (ועי"ש גם באות ו') וזה 

אפשר לבאר בפשיטות שגם הרמ"א אוסר מטעם פירש ממ"ל בדם האיברים רק שהוא חושש 

שגם אחרי מליחה נשאר מדם האיברים לפי השיטות שגם זה בכלל ספק הגמ' ודלא כמ"ש 

בדעת רש"י, ולפי"ז א"צ למ"ש שם הש"ך סקכ"ג, ולפי"ז מתורץ קושית המטה יהונתן שם 

בס"ו ודו"ק.

אכן למ"ש הפמ"ג במשב"ז אות ח', שתי תירוצים אחרים מדוע אין בכבד איסור דם שפירש 

ממ"ל אין מקום לחלק בין נמלח ללא נמלח, ובין דם איברים לכבד גופו. אבל בדעת רש"י, 

דשרי לבשלו לבדו,  לפירש"י מסיק  במליחה  ר"ה וז"ל "וכבד  נראה דכן משמע בסמ"ק סי' 

ולר"ת גם בלא מליחה" והוא ממש כנ"ל דלא הותר לבדו אלא במליחה, וכן בסה"ת סי' נח 

ז"ל "השתא לפירש"י אם בשל כבד בקדירה לאחר שנמלח ושהה וכו' הכבד מותר, ואם יש 

בשר עמו הבשר אסור" וכו'.
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הרב שלמה יפרח

בדין  חנ"ן ובדין אפשר לסוחטו
חולין דף ק'. וק"ח.

בדין חנ"ן נאמר דחתיכה הנאסרת – צריך שישים לבטל טעם כולה, ובדין "אפשר לסוחטו 

אסור" נאמר חתיכה הנאסרת משום טעם גם אי ירבה עליה היתר לא תחזור להיות היתר, והנה 

יש לדון אי שני דינים אלו שורש אחד וטעם אחד לשניהם או הוו שני דינים נפרדים. עוד יש 

רש"י  לדעת  בעז"ה  ויבואר  זה.  איסור  גדר  ומה  חנ"ן  של  זה  דין  טעם  ומה  נתחדש  מה  לדון 

והר"ן ולדעת תוס'.

שם  רש"י  ופירש  קסבר"  "ומאי  הגמ'  בדברי  ק"ח.  בדף  בסוגיא  ברש"י  כשנתבונן  והנה 

היתר  עם  ההיתר  ובישל  ונאסרת  טעם  המקבלת  היתר  "בחתיכת  רב  קסבר  מה  הגמ'  דדנה 

אחר שאפשר האיסור הנבלע בזה ליסחט ממנו ולחלק בהיתר אחרון ואין בו כשיעור לאסור 

תחזור  אי  שנאסרה  בחתיכה  דן  לסוחטו  אפשר  דדין  רש"י  כאן  מפרש  ובפשטות  האחרון" 

להיתרה או לאו וטוענת הגמ' אם "אפשר לסוחטו מותר" אמאי חתיכה נעשית נבלה ופירש 

רש"י "הא אפשר היא ליסחט ממנה ולחלק לאחרים שלא קבלו ממנה כלום ואין לנו לאסור 

הרי  א"כ  להתירה  לחזור  החתיכה  יכולה  דאי  ומבואר  וכו'  בכולם"  טעם  החלב  שיתן  עד 

שבחתיכות ההיתר יש כח לבטל טעם החלב ולהתיר החתיכה וא"כ ודאי דלא צריך שישים 

החתיכה  "משנאסרה  רש"י  וכתב  וכו'  קסבר  אלא  הגמ'  ומסיקה  האסור.  חתיכת  כל  לבטל 

שוב אין לה היתר בסחיטה ואשמועינן אף ההיתר שבה נעשה איסור להיות כאן שיעור גדול 

לאסור אחרים הרבה" ע"כ לשון רש"י ולכא' ברש"י כאן מבואר דהא דקסבר דאפשר לסוחטו 

אסור הוא דין לגבי חתיכה הראשונה ואשמועינן רב עוד שאף ההיתר נעשה איסור וכו' והוא 

דין חנ"ן ופשטות דברי רש"י כאן דאפשר לסוחטו אסור לא נאמר שההיתר נעשה אסור אלא 

זהו תוספת שנאמר בחנ"ן, אך כשנתבונן ברש"י בע"ב על דברי הגמ' בדברי ר' יהודא דדנה 

שם הגמ' בהא דאמר רבי נראין דברי ר' יהודא בשלא ניער וכיסה ואומרת הגמ' אי נער בסוף 

שכולה  רש"י "מפני  ופירש  אסור"  לסוחטו  אפשר  אלא "קסבר  פלט"  והא  בלע  הא  "אמאי 

נעשית איסור וכל הנסחט ממנה אסור וכל הנשאר בה אסור וכאן שאף טעם בשר שבה נאסרה 

חוזר ואוסר. אפי' אלף דמב"מ לא בטיל" עכ"ל. והרי כאן מבואר להדיא ברש"י דטעם אפשר 

לה  אין  שוב  ולכן  לאסור  נהפך  ההיתר  שכל  נאמר  ששם  חנ"ן  דין  משום  הוא  אסור  לסוחטו 

היתר ומשום דגם היתר שבה אסור הוא. וזה צ"ע מדברי רש"י דהראנו לעיל? וע"כ צ"ל דלפי 

רש"י זהו גופא השקלא וטריא דבהו"א דנה הגמ' על דין אפשר לסוחטו דאפשר דאינו מדין 
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חנ"ן ודנה מנ"ד חנ"ן מה יסבור בזה, אך לאחר המסקנה דהכרחנו דמנ"ד חנ"ן ס"ל אפשר 

לסוחטו אסור, וכמו דמצינו דרב עצמו ס"ל נמי דין אפשר לסוחטו אסור, א"כ אשמועינן רב 

בדין חנ"ן דכל טעם אפשר לסוחטו אסור הוא משום דנהיה ההיתר אסור ולכן גם צריך שישוב 

לבטלה, וזהו שכתב רש"י "ואשמועינן אף ההיתר שבה נעשה איסור" היינו אשמועינן שזהו 

טעם אפשר לסוחטו אסור ואין הפשט אשמועינן עוד דין, כנראה בהסתכלות ראשונית. וא"כ 

שמעינן לרש"י דדין אפשר לסוחטו אסור וחנ"ן שורש אחר לשניהם ולפי"ז כשאומרת הגמ' 

בע"ב שבאפשר לסוחטו פליגי ודאי דפליגי גם בדין חנ"ן.

וכן כשמתבוננים בר"ן המביא דברי רש"י נקט בפשטות דלרש"י דין אחד ושורש אחד לשני 

דינים אלו והוא דנתחדש בחנ"ן ואפשר לסוחטו דהיתר נהפך ונהיה גם הוא אסור.

ובדעת הר"ן מבואר דיסוד מח' אפשר לסוחטו מותר או אסור יסודו מה נאמר באיסור בשר 

וחלב דלמנ"ד אפשר לסוחטו אסור אמרה תורה דאי נתבשלו יחד נהפכו להיות איסור וגם אי 

יפרידם שוב לא מהני משום דאסרה תורה בשר שנתבשל עם חלב ולכן לא יהני סחיטה של 

טעם החלב משא"כ למנ"ד אפשר לסוחטו מותר ס"ל דכל איסור בשר וחלב נאמר שבמצב 

טעם  ללא  בשר  ויהא  התערובת  יפריד  שוב  אי  אך  לאוכלם  לא  תורה  אמרה  בתערובת  שהם 

חלב שוב ירדה סיבת האסור ויחזור להיתרו, דהיינו שלא נתהפך הבשר לאיסור, אלא שאסור 

במצב שמעורב בחלב. ודין אפשר לסוחטו ודין חנ"ן הינו הך, ובבשר וחלב המ' בדין דאור' 

דין  יהא  האסורים  בכל  גם  אסור  למנ"ד  ולכן  וחלב  כבשר  שיהיו  איסורים  בשאר  גזרו  ורבנן 

חנ"ן ואפשר לסוחטו אסור ונתיחס להיתר כאילו הוא עצמו נהפך לאיסור ממש ולכן גם צריך 

שישים ביחד לכל החתיכה כולה.

אפשר  למנ"ד  דגם  דאפשר  דס"ל  משום  לרב,  ס"ל  מאי  דגמ'  וטריא  דשקלא  פירש  ובר"ן 

חפצא  כולה  דנהיתה  משום  ולא  החתיכה  לבטל  שישים  וצריך  חנ"ן  דין  יהא  מותר  לסוחטו 

דאיסור אלא כיון דחיישינן שגם במצב דירבה היתר כדי לבטל האסור הבלוע שמא לא יצא 

אפי'  ולכן  בשוה"  מתחלה  בה  וניסרך  בחתיכה  שנבלע  האסור  אין  וכלשונו: "דשמא  הטעם 

אי אפשר לסוחטו מותר אך כיון דחיישינן שלא יצא הטעם שוב דנים החתיכה תמיד כאסור 

מחמת התערובת וכמו בבשר וחלב ותצטרך שישים שלא לאסור כל החתיכות.

אלא שדוחה הגמ' צד זה דא"כ, אפי' שצריך שישים לבטל איסורה "אך לא מסתבר דדבר 

וכל  מינה"  שהם  מפני  החתיכות  כל  שיאסור  האיסור  כגוף  נידון  יהא  להיתרו  לחזור  שיכול 

שאלת הגמ' אינה מדוע צריך שישים שזה אפשר משום דאין האיסור מתחלק בשוה אלא עיקר 

השאלה מדוע שיחשב בשר נבלה שנידון כמין במינו. ולכן מסיקה הגמ' דע"כ דלא ס"ל לרב 

דאומר חנ"ן ונחשב מין במינו אפשר לסוחטו מותר, וא"כ שמעינן בר"ן דביסוד המח' אפשר 
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לסוחטו מותר או אסור השאלה אי נהיה ההיתר חפצא דאיסור או לא. ואדרבא הדין שצריך 

שישים שהוא דין חנ"ן דין זה שייך גם אי לא נהיה חפצא דאיסור. וגם למסקנה מסיק דלמנ"ד 

אפשר לסוחטו מותר כל מה שנתיר ע"י שנרבה בהיתר. הוא רק באופן שיטעמו כפילא ויאמר 

דאין בו ולא נשאר טעם האיסור. אלא שדברי הר"ן צ"ע מדוע אי יש חשש שמא לא יצא כל 

הטעם מהחתיכה, חשוב סיבה להצריך שישים נגד כל החתיכה, דבשלמא דלא להתירה אפי' 

שהרבה בהיתר שפיר דיש לחוש אך מדוע יחשיב החתיכה לאיסור להצריך נגד כולה שישים 

דמה לי דוקא שישים דעי"ז שוב לא ניחוש לחשש זה?

עוד צ"ע בדעת הר"ן דהנה הקשה הר"ן כאן מדוע על דברי הגמ' בדף ק'. דס"ל לרב שם 

"דשם  לישב  הר"ן  וניסה  אסור  או  מותר  לסוחטו  אפשר  קסבר  אי  הגמ'  דנה  לא  חנ"ן  דין 

דהוא מן במינו ואוסר בכ"ש א"כ א"צ חנ"ן שם לדין אפשר לסוחטו אסור ואפי' נאמר אפשר 

לסוחטו מותר יאסור החתיכה הכל משא"כ בבשר וחלב שע"י שמרבה מבטל סיבת האיסור 

כיון שנתבטל החלב", עכ"ל. ופשטות דבריו דהיות ובמב"מ אוסר בכ"ש א"כ אין בכח ההיתר 

באמת  אך  הכל.  יאסור  בהכל  שיתפשט  איסור  אותו  אלף  ירבה  אי  דגם  האיסור  טעם  לבטל 

דפי  ל"ג  (בדף  הר"ן  הקשה  שם  בגמ'  דהא  ס"ל  כך  לא  להדיא  הר"ן  דהלא  כך  לאמר  דא"א 

הרי"ף) "כיון דרב כר"י ס"ל למה לי שתיתן טעם בחתיכה... ועוד לאביי דמוקי ליה בשקדם 

וסילקו ל"ל טעמא דחנ"ן אפי' אי לא אמרינן חנ"ן כיון שנאסרה אותה חתיכה אוסרת שאר 

החתיכות בפליטת אותו איסור משום מין במינו"? ותירץ שם הר"ן יסוד "דאע"ג דאמר ר"י 

מב"מ לא בטיל לא שמעינן ליה הכי כל שטעם אחר של היתר מעורב בו" ולכא' כונתו דלא 

מצינו חידושו של ר"י באופן שיוצא היתר ואיסור יחד, עכ"פ להדיא שם חזינן בר"ן דמהא 

דאמרה שם הגמ' להא דינא דחנ"ן ע"כ דאין כח הכ"ש לאסור לבדו וא"כ איך טוען כאן הר"ן 

הלא  יאסור  דאיסור  לחפצא  נהפך  ההיתר  שאין  דהיינו  מותר  לסוחטו  אפשר  נימא  אי  דגם 

הכ"ש שלא האיסור לבד אין בכוחו לאסור כמבואר שם, ואי כולו איסור וזה הנאמר שם בדין 

חנ"ן ע"כ אפשר לסוחטו אסור?

והנראה בדעת הר"ן דכוונתו דאי משום הסוגיה בדף ק' היה אפשר לומר דבדין חנ"ן לא 

להיתר  להתייחס  בחנ"ן  דנאמר  אלא  לאיסור,  נהפך  דההיתר  משום  שישים  להצריך  נאמר 

הכל  מחשיב  התערובת  שמצב  דהיינו  האיסור.  עם  בתערובת  שהוא  זמן  כל  גמור  כאיסור 

דבאמת  בדבריו,  הפשט  וזה  כולו.  כנגד  שישים  יצטרכו  בתערובת  שהוא  זמן  וכל  לאיסור 

אינו  שם  שנאמר  דהחנ"ן  אפשר  היה  אך  שם  וכדפירש  לבד  לאסור  יכול  לא  דאיסור  הכ"ש 

וע"כ  במינו  מין  שנחשב  רואים  שאנו  וחלב  בבשר  כאן  ורק  לאיסור,  ההיתר  התהפך  שממש 

ולא  עצמו  מצד  כאיסור  לבשר  מתייחסים  שממש  ע"כ  אסור  בשר  כאן  שיש  דנחשב  משום 

הר"ן  כאן  שמפרש  מה  גם  וזה  אסור  לסוחטו  אפשר  דס"ל  וע"כ  התערובת  מצב  מחמת  רק 
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בשקלא וטריא דגמ' דגם למנ"ד אפשר לסוחטו מותר היה אפשר שצריך שישים והוא משום 

דהייתי אומר דזהו גדר חנ"ן כדפירשתי שרק בזמן התערובת נתייחס להכל כאיסור גמור. ואם 

שהוא  בזמן  כאיסור  אליו  נתיחס  היתר  שבעצמותו  דדבר  חידוש  כזה  להמציא  מנ"ל  תקשה 

בתערובת, אף אני אומר דהדבר פשוט, דהרי לפי הר"ן כל יסוד חנ"ן דין דרבנן הוא להשוות 

שאר איסורים לבשר וחלב ולמנ"ד אפשר לסוחטו מותר, פירשנו בשם הר"ן שנאמר בבשר 

וחלב שבמצב של תערובת אמרה התורה אפי' שהבשר בעצמו לעולם נשאר בהיתרו וכן חלב 

כזית  מהם  והאוכל  באכילה  נאסרו  מעורבים  שהם  במצב  אך  היתר  לעולם  נשאר  בעצמותו 

ילקה ומשום דבמצב התערובת החשיבתם התורה לאיסור גמור, וא"כ שוב אפשר להבין דאי 

גם למנ"ד אפשר לסוחטו מותר יהא דין חנ"ן, היא גופא מה שאמר להשוות שאר איסורים 

עם דין בשר וחלב שבמצב תערובת אע"פ שגם עכשיו אוחזים אנו ההיתר להיתר מצד עצמו 

אך משום התערובת נתייחס להכל כאסור, ולכן אומר הר"ן שפיר שברגע שהוא מרבה בהיתר 

ואין ע"י רבויו להפריד התערובת משום הטעם הנסרך ואינו יוצא שוב חשבינן הכל לאיסור 

צריך שישים כנגד כולו, ורק משום דרב אחשביה בדף ק"ח לבשר אסור להחשיבו כמין במינו 

ע"כ דס"ל דאין האיסור מחמת מצב התערובת דבזה לא שייך לאמר שיש כאן בשר אסור אלא 

משום דס"ל אפשר לסוחטו אסור. ואחר שרב סובר אפשר לסוחטו אסור א"כ באמת למסקנה 

לא שמענו דלמנ"ד מותר נמי גזרו דין חנ"ן ולכן בפועל אין דין שישים ואין בכוחה לאסור, 

אלא דלהתיר החתיכה עצמה צריך לכפילא שיאמר שלא נסרך בה טעם האיסור.

והנה והר"ן הביא דברי התוס' דס"ל בפשט מתני' דטיפת חלב "דניער את הקדירה" הינו 

בכל  טעם  לתת  בחתיכה  יש  אם  בחתיכה  טעם  הטיפה  בה  שנתנה  לאחר  הקדירה  את  דניער 

שנאסרה  אחר  דהלא  הר"ן  והקשה  בשישים  דמב"מ  דר"י  וכרבנן  כולה  אסורה  הקדירה 

החתיכה מעבירה טעם בשאר החתיכות גם ללא ניעור ומדוע צריך ניער? והביא דברי תוס' 

דבלי ניעור נכון שיעבור טעם החתיכה לשאר החתיכות אך טעם הטיפה לא יצא מהחתיכה 

צו':  דף  בתוס'  מצינו  גם  זה  ויסוד  החלב,  מטעם  משהו  גם  יעבור  אי  רק  חנ"ן  אמרינן  ומתי 

ואפשר  נבילה  נעשית  עצמה  דחתיכה  דקימ"ל  תוס' "דכיון  על  הר"ן  והקשה  ד"ה "אפילו". 

לסוחטו אסור כלומר דאפי' נוציא כל האיסור עדין ההיתר אסור א"כ כל מה שחתיכה זו של 

היתר פולטת איסור גמור הוא... וכיון שהוא כגוף האיסור למה לא תאסור חברתה?" והיינו 

כדראינו לעיל דס"ל לר"ן דנאמר בחנ"ן "ואפשר לסוחטו" דההיתר ממש נחשב לאסור. ויש 

להבין מה יענה תוס' ומאי ס"ל דמדוע באמת צריך לתנאי זה? ובאמת דכשמתבוננים בתוס' 

עצמה  שהחתיכה  נאמר  אסור  לסוחטו  ואפשר  חנ"ן  דלמנ"ד  וכרש"י  כהר"ן  ס"ל  דלא  חזינן 

ממש חפצא דאיסור חשבינן לה. והראיה דהרי בדף צ"ו: בדברי תוס' שאומר יסוד זה פירש 

שם הרא"ש סי' כ"ד "דלא אמר חנ"ן ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם 
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הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות... ונהי דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות אותה חתיכה 

שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרה" וכו' מבואר שם דאין הטעם של חנ"ן משום דנהפך ההיתר 

לאיסור אלא שיש בכוחו לסיע לחתיכת האיסור לאסור, ואמנם רואים כאן דלא ס"ל כהר"ן, 

אך באמת דזה עצמו צריך ביאור מה סברה זו ומה הוא סיוע זה שיכולה לסייע? וכעין סברה 

זו שאומר הרא"ש בדבר תוס' רואים גם בר"ן עצמו דכשמביא דברי תוס' אומר שם דהוא "לפי 

דבכל מקום שהאיסור וההיתר מתפשטין יחד חשבינן אף פליטת ההיתר כפליטת האיסור כיון 

שהוא מתערב עמו" וכו' הרי שגם בלשון זה חזינן דלא נאמר משום דההיתר נהפך לאסור לכן 

צריך לבטלו אלא משום שמתפשט יחד עם האיסור – והוא לכא' כדברי הרא"ש. עוד חזינן 

בדברי תוס' בדף קי"ב. דאיירי שם בבי דוגי שנוטף לתוכו דם ומבואר בגמ' שע"י שיתן תרי 

שם  ותוס'  רש"י  כלשון  בשולים"  המלח  אצל  נגרר  משום "שהדם  והוא  שרי  דמילחה  גללי 

והקשה תוס' מדוע למנ"ד אפשר לסוחטו אסור יהא מותר, ומבאר דאפי' למנ"ד האוסר "יש 

להתיר... דכיון דהדם נפרש ממנו לגמרי אין נשאר בו טעם ואפילו משהו... ולא דמי לאפשר 

לסוחטו דלעיל דהתם אין האיסור יוצא לגמרי אלא שיתבטל" עכ"ל ומבואר שם יסוד בתוס' 

דגם למנ"ד אפשר לסוחטו אסור במקום שידוע לנו בודאי שיצא לגמרי ולא נשאר כלום מותר 

וע"כ דלא כהר"ן דאי נהפך ההיתר לאסור ע"י התערובת א"כ אפי' שיוצא לגמרי אסור [וכמו 

שהר"ן בעצמו הקשה לתוס' מדוע צריך שיצא גם מן האיסור יחד עם ההיתר הרי גם אם תוציא 

כל האיסור עדין ההיתר יהא אסור], אלא שבאמת דברי תוס' שם צ"ב דאי ע"י היתר זה מתבטל 

האיסור, והינו לכא' משום דכבר אין בו טעם לאסור, א"כ מדוע באמת אפשר לסוחטו אסור?

והנה בסוגיה דכחל דך צ"ז: מבואר שם "דכחל בשישים וכחל מן המנין" וביאר שם בתוס' 

ד"ה וכחל, דכחל עצמו אינו נהפך לחנ"ן משום דהוא עצמו לא קיבל טעם חלב יותר משאר 

חתיכות רק החלב שבתוכו קיבל טעם בשר ונאסר ולאחר תחילת בישול שוב לא מהני ביה 

קריעה ולכן אף אחר בישולו שיצא כל החלב ונתפשט בכל החתיכות בשוה שוב נאסר הכחל 

וכו'  אסור,  לסוחטו  דאפשר  אסור  שוב  קריעה  ליה  מהני  ולא  נאסר  אחד  דרגע  דכיון  משום 

רק  מעולם  נאסר  אינו  עצמו  הבשר  והרי  אסור  לסוחטו  אפשר  שייך  דמה  שם  רע"א  והקשה 

דדין  מתוס'  חזינן  עכ"פ  שבו?  האסור  החלב  מן  להפרידו  דא"א  משום  הכחל  לאכול  אסור 

אפשר לסוחטו אסור לא תלוי דוקא אי נהיה הבשר חפצא דאיסור מצד עצמו ע"י תערובת זו, 

ודלא כדברי הר"ן ורש"י דכל יסוד אפשר לסוחטו אסור נאמר בו שההיתר נהפך לאיסור, אלא 

שא"כ צריך באמת לדעת מה נאמר בדין אפשר לסוחטו אסור לדעת התוס'?

עוד חזינן בתוס' דף ק' ד"ה "בשקדם" דרצה להוכיח כרבינו אפרים מהגמ' בע"ז מיין נסך 

שנפל לבור דלא אמרינן שם חנ"ן ותירץ "ומיהו י"ל דאיירי בכ"ש שלא היה כדי לתת טעם", 

והיינו כמו שתוס' יסד בתחילתו דבכ"ש האוסר לא אמרינן חנ"ן ומוסיף תוס' "אע"ג דלא דמי 
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דלעיל לא אמרינן אלא שלא תאסור האחרות אבל היא עצמה נאסרה במשהו (היינו לר"י...) 

וכיון שנאסרה אסורה לעולם למנ"ד אפשר לסוחטו אסור? מ"מ י"ל דההוא... יסבור אפשר 

לסוחטו מותר" א"כ חזינן דאפי' דבכ"ש לא יהא חנ"ן ס"ל לתוס' דדין אפשר לסוחטו אסור 

עדין שייך שיהא וא"כ שוב חזינן דתוס' לא ס"ל כהר"ן ורש"י דכל דין "אפשר לסוחטו אסור" 

וחנ"ן הוא אותו דין ומשום דנהיה הכל חפצא דאיסורא, דא"כ בכ"ש שאין דין חנ"ן ולא נהיה 

לחפצא דאיסורא א"כ שוב לא שייך אפשר לסוחטו אסור.

והנה יסוד זה של ר"ת דבכ"ש לא אמרינן חנ"ן לכא' צ"ע מה סברא היא לחלק דאי נאמר 

הלכה בהל' תערובת שלאחר שנתערב איסור בהיתר ואסרו שוב נחשב הכל לאיסור מה לי אי 

הוא מין באינו מינו שאז צריך שיתן טעם או מב"מ שאין צריך לנתינת טעם, ואומנם הרמב"ן 

באמת חולק וס"ל דגם בכ"ש יהא דין חנ"ן לאסור הכל אליבא דר"י במב"מ ודלא כתוס' וא"כ 

גם זה צריך ביאור מה סברת תוס'?

והנה לבאר דעת התוס' יש קודם להוכיח מסוגיה דכחל ומתוס' ביין נסך דס"ל דדין חנ"ן 

ואפשר לסוחטו אינו אותו דין ממש, ושייך דין אפשר לסוחטו אסור גם במקום שלא יהא חנ"ן 

וכמו דחזינן בכחל ובאיסור ע"י כ"ש.

ועוד יש לעורר דהא בתוס' מבואר דדין זה שלא נאמר חנ"ן אא"כ האיסור הולך יחד עם 

ההיתר הוא אינו דוקא באיסור המעורב בהיתר, אלא גם בטיפת חלב המעורב עם בשר שנאסרו 

חזינן  ומזה  החלב  מן  משהו  עימו  יצא  אא"כ  חנ"ן  מדין  אחר  בשר  יאסור  הבשר  אין  שניהם 

דאין הדברים דחזינן ברא"ש כפשוטם "שההיתר מסיע לאיסור לאסור" דהא בבשר וחלב אין 

החלב איסור יותר מן הבשר, אלא הוא והבשר שוין ורק תערובתם היא האוסרת וא"כ צ"ע מה 

טעם דין זה ומהו לשון סיוע דכתב הרא"ש.

והנראה דס"ל לתוס' דגם למנ"ד אפשר לסוחטו אסור וגם למנ"ד חנ"ן בבשר וחלב מעולם 

לא נתחדש דע"י תערובתם אמרה תורה שיהפכו מהיתר לאיסור, וע"כ הוא מהא דחזינן דאי 

אלא  זה  בישול  ע"י  לאיסור  נהפך  לא  דהוא  ע"כ  אוסר,  אינו  מהתערובת  בשר  טעם  רק  יצא 

דלכו"ע כל איסור בשר וחלב אמרה תורה דמצב זה שבשר וחלב מעורבים ע"י בישול הוא 

חנ"ן  דבדין  לתוס'  ס"ל  רק  מותר)  לסוחטו  אפשר  למנ"ד  להר"ן  דס"ל  (וכמו  האסור  מצד 

נתחדש נקודה אחרת והוא שתקנו חז"ל דאע"פ שע"פ גדר איסור זה צריך להיות דאי נרבה 

הופרדה  ועי"ז  החלב  טעם  ויבטל  הבשר  יבוא  וחלב  בשר  בה  שנתבשל  זו  לקדרה  בשר 

התערובת באו חז"ל וגזרו להתייחס למצב זה של תערובת כמצב אסור כשנפגשת התערובת 

עם היתר נוסף לא נאמר דיבא ההיתר ויפריד התערובת אלא אדרבא תבוא תערובת זו שבמצב 

שהתערובת  במקום  רק  שייך  וזה  איסור,  דכולה  וכאילו  ההיתר  ותאסור  כאיסור  חשובה  זה 

הולכת יחד לכן יש בכוחה לאסור משא"כ אי יצא רק הבשר, דהוא הרי מעולם לא נאסר... וזה 
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גם הדין של חנ"ן בשאר איסורים דאחר שנותן טעם האיסור בהיתר והיום מדין טעם כעיקר 

ההיתר  דכל  תורה  אמרה  התערובת  דבמצב  דטעכ"ע,  בסוגיה  וכדחזינן  לאיסור  הכל  נחשב 

נחשב איסור וילקה על כזית זה, באו רבנן וגזרו דין חנ"ן דכשתערובת זו תפגש בהיתר אחר 

לא יהא בכח ההיתר להפריד התערובת אלא אדרבא יהא בכח התערובת לאסור, וא"כ מובן 

שפיר דהוא רק בטעם ולא בכ"ש. דבכ"ש אינו הפשט שנחשב כאן איסור כל התערובת דהרי 

לא נתהפך ההיתר לאיסור, אלא שם נאמר רק דאין ברוב כח לבטל המיעוט אך כל האיסור הוא 

רק אותו מיעוט [משא"כ הרמב"ן דלמד כהר"ן בכל הסוגיה ס"ל דאותו גזירה הנלמד בבשר 

וחלב נאמרה גם בכ"ש...] ואתי שפיר דברי הרא"ש ולשון תוס' דהא שהם מעורבין יחד הוא 

סיבת האיסור וכוחו. ולפי"ז יצא לנו דדין זה דחנ"ן דרבנן הוא גם בבשר וחלב ולא רק בשאר 

איסורים דהלא גם בבשר וחלב מדאור' אי יפריד התערובת יהא מותר.

משא"כ בדין אפשר לסוחטו אסור דשם הוא דין כללי לפי תוס' דכל דבר הנאסר גזרו בו 

רבנן ששוב לא יחזור להיתרו, ודין זה גזרו רק באופן שנשאר מסיבת איסורו משהו אז תקנו 

להחשיבו שלא יחזור להיות מותר משא"כ אי יצא לגמרי שלא גזרו כלל וכמבואר בתוס' בדף 

קי"ב, ולכן אתי שפיר דין דכחל דס"ל לתוס' דשייך איסור משום "דאפשר לסוחטו אסור" גם 

באופן שכל סיבת האיסור בבשר הוא רק משום דא"א להפרידו מהחלב האסור. ולכן גם דשייך 

אפשר לסוחטו אסור באיסור כ"ש כיון דגזרו רבנן על היתר הנאסר דשוב לא יחזור להיתרו.

ולפי"ז יש לבאר דאומרת הגמ' בדף ק"ח מאי קסבר דאי ס"ל חנ"ן דשם נתחדש דתערובת 

אמרינן  אלא  יאסור  לא  ושוב  התערובת  דנפרדה  אמרינן  לא  בהיתר  שנתערבו  ואיסור  היתר 

דאדרבא התערובת בעינה עומדת ואוסרת ע"כ דס"ל דדבר הנאסר לא יחזור להיתרו דאי דבר 

הנאסר חוזר להיתרו א"כ מדוע תערובת זו לא נחשבנה ע"י התרבות ההיתר כאינה קיימת! 

ע"כ דאפשר לסוחטו אסור ודבר הנאסר שוב לא יחזור להיתר, אך באמת בדין אפשר לסוחטו 

אסור נאמר יותר מדין חנ"ן וכדפירשנו.

אלא דכל זה אתי שפיר לפי הא דנקטי רוב האחרונים בדעת תוס' דס"ל חנ"ן דרבנן וכדמוכח 

לר"ת  כעיקר  דבטעם  ר"ת  בדעת  דס"ל  סק"ו  צ"ח  סימן  הש"ך  לפי  שפיר  ואתו  ק"ח:  בתוס' 

ההיתר נהפך לאיסור אבל לרע"א שם דס"ל דלא כהש"ך אלא דלר"ת אין ההיתר נהפך לאיסור 

בטעכ"ע עדין צ"ע – וביותר לרע"א בסימן צ"ב דהביא שם הש"ך בס"ק י"ב דברי האגור דגם 

למנ"ד דיש חנ"ן בכל האיסורים אינו אלא מדרבנן ותמה רע"א שם דהרי מתוס' דף ק' מהא 

וא"כ  דאורייתא  איסורים  בשאר  חנ"ן  דס"ל  ע"כ  מדין  כלי  להגעיל  תורה  מדאמרה  דהקשה 

לרע"א עדין צ"ב בדעת תוס' דדברינו לפי הש"ך אפשריים ולא לדבריו.

אלא דשני רע"א אלו צ"ע מיניה וביה דאיך יתכן דס"ל בדעת ר"ת דכל טעכ"ע אין ההיתר 

נעשה איסור ע"י הטעם אך חנ"ן בכל האיסורים יהיו דאור'? וה' יאיר עיננו.
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הרב נפתלי סיידון

פועל הטהרה בנט"י

גזרו חז"ל טומאה על ידיים, ותקנו להם טהרה ע"י נטילה והיינו שידיים טמאות באה להם 

טהרה ע"י נטילה. והגזירת חז"ל מבוארת בש"ס וגם הדין נטילה לטהר. (שבת יד. חולין קז., 

ידים א, ה וג', א') ויש לדון בהפועל טהרה לידיים טמאות, ומבואר במסכתין דהפועל טהרה 

טהרה  פעל  בזה  הידיים  על  מכלי  מים  רביעית  שופך  אדם  כאשר  דהיינו  נטילה  מעשה  הוא 

חש"ו  אפי'  לידיים  ליתן  כשרים  דהכל  ס"ל  דת"ק  בהא,  תנאים  נחלקו  מ"ה  ובפ"א  לידיים. 

ואפי' קוף, גם מניח חבית בין ברכיו או מטה חבית על צדה, אבל ר' יוסי פליג וס"ל דמטה 

חבית על צדה פסול והכ"נ קוף פסול לנט"י. ובגמ' חולין (קז.) אר"פ האי אריתא דדלאי אין 

נוטלין ממנו לידים, והפירוש שדולה מים מן הבור ושופך לצינורות להשקות את השדה דאין 

דלכאו'  צ"ב  והשתא  גברא.  כח  כאן  דאין  בגמ'  אמרינן  וטעמא  הצנורות,  מן  הידיים  נוטלין 

לת"ק ל"צ כח גברא דמכשר במטה חבית וקוף. (גם צריך לבאר מנ"ל דבעינן כח גברא).

וליכא  גברא  כח  דבעינן  מבואר  דהתם  מחולין  הנ"ל  הקושיה  הקשה  מ"ה)  (פ"א  והר"ש 

במטה  דמכשר  גברא  כח  דל"צ  משמע  לת"ק  ואילו  דדלאי,  באריתא  נט"י  פסלינן  ומשה"כ 

חבית ותירץ הר"ש דלעולם גם ת"ק ס"ל כר' יוסי דבעינן כח גברא מיהו ת"ק ס"ל דסגי במטה 

חבית אבל באריתא דדלאי אין כח גברא כלל, וז"ל, דהתם ששפך מן הדוולא לצנורות כשהמים 

נופלים מהצנורות על ידיו אי"ז חשוב מכח גברא, אבל הכא שהאדם עצמו הטה החבית אפי' 

הלך וישב לו אח"כ והחבית שופכת מים כל היום כולו מחמת הטייתו כח גברא הוא, עכ"ל. 

ומבואר דמה שהמים "נופלים" מהצנורות אי"ז חשוב כח גברא, והיינו דאעפ"י שהמים באים 

מכוחו וכמו בחבית שהמים מחמת הטייתו נופלים מ"מ כיוון ש"נופלים" מצנורות אי"ז כח 

גברא כלל ולכן פסול. וצ"ב כוונתו ואפשר דאעפ"י שהם באים רק מכוחו, כיוון שצורת הגעת 

המים הוא בנפילה מצנורות ולא בנפילה ממנו חסר בכח גברא, אבל בחבית חשיב טפי נפילה 

ממנו דהחבית טפילה למעשה ההטייה במים, שעשה מעשה במים ע"י החבית, אבל בצנורות, 

ברא"ש  אמנם  וצ"ב.  ל"מ.  ולהכי  מהצינור  בנפילה  המים  מגיעים  עוד  ששפך,  ממעשיו  חוץ 

כתוב לכאו' באו"א וז"ל, ולא דמי להא דאמרינן בפרק כל הבשר אריתא דדלאי וכו' דהתם 

הוא שהנוטל רחוק ממקום ששופכין המים לצינור ונתגלגלו המים עד סוף הצינור פסיק כח 

גברא אבל הכא שהטה האדם את החבית אפי' הלך וישב לו כל המים היוצאים מן החבית מכח 

הטייתו חשיב כח גברא, עכ"ל.



ברכת אריהרי

וממש"כ שכשנוטל רחוק פסיק כח גברא מבואר דכח גברא הוא כאשר כח הגברא נמצא 

במים והם באים מכוחו משא"כ בסוף הצינור כבר פסק כח האדם במים, ולכאו' אי"ז כפירוש 

ר"ש דלר"ש אפי' לא פסיק כח גברא אפה"כ פסול דהמים נופלים מהצינור ומשה"כ חשיב 

שאי"ז כח גברא דנפלו מצינור ולא ממנו (ועיין, דהר"ש לא דיבר מילה מנפסק כוחו). ונפק"מ 

בצינור קצר שעדיין לא פסק כוחו במים. ומבואר בזה ב' צדדים מהו כח גברא אם סגי עכ"פ 

כוחו וכל שידיו נטולות מכוחו מהני ואפי' נפלו מים מצינור כיוון דסו"ס ידיו נטולות מכוחו 

וחשיב כח גברא, משא"כ בסוף הצינור דפסק כוחו מהמים ל"ח כח גברא וזו סברת הרא"ש. 

אבל לר"ש לא סגי במאי דבאו מכוחו דאעפ"י שבאו מכוחו כיון שצורת הנטילת אינה צורה 

יש  חבית  במטה  אבל  גברא  כח  ל"ח  שמכוחו  אפי'  מצינור  שנופלים  אלא  מאדם  נטילה  של 

כאן צורה של נטילה מאדם שהמים שבחבית מגיעים ליד ממה שפעל בהם אדם ללא שנתערב 

עוד דבר בהגעת המים ליד כמו בדוולא שנתערב הצינור עד דחשיב שנפלו ממנו לידיים ולא 

מאדם. [שים לב דלכו"ע בין לר"ש ובין לרא"ש מהני במטה חבית כל חד לשיטתו וה"מ לת"ק 

כ"ז  אמנם  מפעולתו].  ובין  מכוחו  בין  גמור  מאדם  שיגיע  דבעינן  וס"ל  ע"ז  פליג  ר"י  אבל 

אינו, דבגמ' בחולין (שם) מבואר להדיא דכשנוטל מדוולא בתחילת הצינור מהני וא"כ ליכא 

הר"ש.  כוונת  וצ"ב  סברא).   מהך  לאפוקי  הגמ'  דכוונת  (ואפשר  כנ"ל.  הר"ש  דעת  לפרושי 

ועכ"פ מבואר בר"ש וברא"ש דלכו"ע בעינן כח גברא בין לת"ק ובין לר"י.

ודאתינן להכי צ"ב מהיכא נפק"ל דבעינן כח גברא בנט"י. והנה בהגהמ"י (קושטנטינא פ"ו 

הטמא,  על  הטהור  והזה  אדומה  פרה  גבי  מדכתיב  דנפק"ל  כתבו  סקנ"ט)  בב"י  נמצא  הי"ג, 

וביאור דבריהם הוא דמה שתקנו חז"ל טהרה לידיים בנטילה הוא דומיא דפרה דכל דתקון 

כעין דאו' תקון ודין טהרת ידיים שהוא בנטילה כעין דין טהרת פרה תקון, וכיון דהתם בעינן 

כח גברא דכתיב והזה הטהור על הטמא, הכ"נ בטהרת ידיים בעינן כח גברא. ומבואר דהפועל 

טהרה בנט"י הוא אדם, ולהכי בעינן כח גברא. והעולה בידינו כעת הוא דהא דהפועל טהרה 

בנט"י הוא אדם נפק"ל מפרה דדומיא דדאו' תקון ומצאנו בזה ב' סברות דבעינן שיגיע מכוחו 

של אדם ואפי' שמתערב עוד דבר בנפילת המים (וסברא נוספת דחויה בגמ', דבעינן נמי שלא 

נתערב דבר בנפילת המים).

עוד פרט אחד נמשך מהא דבענין דהפועל טהרה יהיה אדם, והיינו לבד ממה שיש לדון אי 

בעינן כוחו, עוד יש לדון אי בעינן בר דעת והוא ממאי דת"ק ור"י פליגי בקוף דלת"ק קוף 

כשר לידיים אבל ר"י ס"ל דפסול. ופרט זה מתבאר בדברי הכס"מ בהלכות ברכות (פ"ו הי"ג). 

דהנה הר"מ (שם) כתב בהי"ג דהכל כשרים וכו' ואפי' קוף ובהלכה י"ד כתב דבעינן שמים 
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דקוף  בהי"ג  עמש"כ  חדא  בתרתי,  עליו  השיג  בהשגות  והראב"ד  האדם.  נתינת  מכח  יגיעו 

כשר דבגמ' בחולין מבואר דהלכה כר' יוסי דקוף פסול דבעינן כח גברא. ועוד דלכאו' הר"מ 

יישב  והכס"מ  אדם.  נתינת  מכח  דבעינן  כתב  ובהי"ד  מהני  דקוף  כתב  דבהי"ג  עצמו  סותר 

מודה  ת"ק  גם  גברא,  כח  דבענין  בגמ'  ומש"כ  יוסי  כר'  ולא  כת"ק  הלכה  דודאי  הר"מ  דברי 

דבעינן כח גברא, אמנם מאי דבעינן כח גברא אי"ז למעוטי קוף, דקוף בכלל כח גברא הוא. 

ומש"כ הר"מ דבעינן כח נתינת אדם נמשך אחר לשון הגמ' אבל לעולם ל"צ דווקא אדם אלא 

סגי בכח נותן וכמש"כ שם בהי"ד שהרי אין נותן על ידיו. וגם מש"כ נתינת אדם הוא משום 

שכ"ה האמת שם שכשנותן אדם מהני שהגיעו מכח אדם, אבל כשהר"מ מבאר מדוע ל"מ הרי 

שאומר של"מ דבעינן כח נותן אבל לא דווקא כח אדם.

והביאור בדברי הכס"מ דכח גברא אינו לאפוקי קוף, מתבאר שם בהמשך דבריו וז"ל, ומ"ש 

בגמ' דבעינן דליתו מכח לאו למעוטי כי אתי מכח קוף אלא למעוטי כי אתו מכח נפשייהו 

בלא כח שום ב"ח וכו' עכ"ל. הנה מבואר מדבריו דבעינן עכ"פ כח בע"ח והענין הוא דמאי 

דבעינן דומיא דפרה דוהזה הטהור, דבעינן אדם נוטל אי"ז מצד מה שהוא בר דעת אלא מצד 

מה שהוא בר חיים וא"כ אפי' מי שהוא בר חיים ואינו בר דעת ג"כ כשר לנט"י ואפי' קוף. וזו 

סברא נוספת להיות צריך דבר נוסף מסיבת הכח גברא (לבד ממש"א לפנ"כ אי בעינן כוחו, 

דהשתא הנידון מצד דעתו) וקמ"ל תנא קמא דמתניתין וכ"פ הר"מ דמאי דבעינן מכח גברא 

פליג  יוסי  ור'  חיים.  בר  של  כח  שהוא  גברא  שבכח  כח  המין  אלא  גברא  שבכח  האדם  אינו 

זו  לסברא  גופיה,  בזה  לדון  יש  והנה  מחש"ו).  להקשות  (ואין  דעת.  בעל  דבעינן  וס"ל  בזה 

דת"ק דבעינן כח של בע"ח אם הוא כל כח של בע"ח או דווקא כח של בע"ח שהוא כח של 

בע"ח שהוא טוב בנטילה, ונפק"מ לפמש"כ הכס"מ בהמשך דבריו שם, ז"ל, ואפשר דקוף 

לאו דווקא אלא ה"ה לכל ב"ח אלא דאורחא דמילתא נקט. ואפי' תימא קוף דווקא לא אתיא 

למעוטי אלא כי אתו מנפשייהו בלא כח אדם ובלא כח קוף, עכ"ל. ומבואר דב' צדדים הם אם 

קוף בדווקא או קוף לאו דווקא ולפמש"כ הוא מבואר דלמאי דסגי כח בעל חיים ולא בעינן 

כח בר דעת, איכא למידק אי בעינן כל כח בע"ח וא"כ קוף לאו דווקא ואורחא דמילתא נקט. 

או דילמא בעינן כח של בע"ח שהוא כח בע"ח שיש לו יכולת לטול. וזוהי "טכניקה" ששייכת 

יותר אצל קוף כידוע. (וכמדומה שנובע ממה שיש בו קצת דעת ע' מ"ב סקנ"ט סקע"א).

ובכ"ז נתבאר שני פרטים במאי דילפינן מוהזה הטהור דבעינן אדם פועל טהרה, אחד מצד 

כוחו ואחד מצד דעתו מצד כוחו כתבנו ב' סברות לבאר מחלוקת ר"ש ורא"ש אליבא דת"ק 

(ודעת ר' יוסי בזה לקמן בעזהשי"ת). ומצד דעתו כתבנו ב' סברות, לדעת ת"ק ור' יוסי, ולדעת 
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ת"ק גופיה כתבנו ג"כ ב' סברות.

והנה הרשב"א (תוה"ב בית שישי שער רביעי) כתב דת"ק דמכשר קוף ס"ל דל"צ כח גברא 

אבל ר"י דפסל קוף ס"ל דבעינן כח גברא, והקשה הרשב"א מנ"ל לר"י האי ותירץ דהא דבעינן 

כח גברא לר' יוסי, אי"ז משום דבעינן אדם בעצם ורק משום דבעינן רביעית מים בנטילה דכל 

שיגיע  מים  הרביעית  לצמצם  א"א  א"כ  עכ"פ,  ברביעית  סגי  המים  וכמות  במים  היא  נטילה 

לכל מקום היד אא"כ יהיה אדם שופך שיש בכוחו לצמצם כמות המים ליד, והיינו ש'הרביעית 

מים' מהם נמשך הדין של כח גברא.

ומבואר מכל זה דחכמים שתקנו נט"י תקנו שאדם ישפוך רביעית מים מכלי על ידיו וענין 

זה הוא מה 

שפועל הטהרה, והרשב"א למד מזה דמאי דבעי ר' יוסי כח גברא הוא מסיבת המים אבל 

הגהמ"י למד דהכח גברא הוא מסיבת האדם בעצמו ובזה אמרנו הסברות הנ"ל אליבא דהר"ש 

ס"ל  תרווייהו  ור"י  שת"ק  הרי  ורא"ש  דלר"ש  עתה  ומבואר  בזה.  מודה  ת"ק  דגם  והרא"ש 

דבעינן כח גברא בנט"י, לר"י בעינן כוחו ממש ואפי' מטה חבית ל"מ ות"ק ס"ל דאפי' ע"י 

חבית חשיב כח גברא, אבל באריתא דדלאי גם ת"ק מודה דאי"ז כח גברא, ובזה אמרנו ב' 

סברות לר"ש ורא"ש. אבל דעת הרשב"א דת"ק ור"י פליגי באו"א דלת"ק ל"צ כלל כח גברא 

ולכן מהני במטה חבית והכ"נ בקוף אבל ר"י ס"ל דבעינן כח גברא ולכן פוסל במטה חבית 

ובקוף, מיהו הר"ש והרא"ש פליגי עם הרשב"א בהא דלדידהו כח גברא בעינן משום דבעינן 

בעצם אדם, דהפועל טהרה הר"ז דין באדם (ונחלקו ת"ק ור"י עד כמה.) אבל הרשב"א ס"ל 

דמאי דבעי ר"י כח גברא אי"ז משום דבעינן בעצם אדם אלא משום דהפועל טהרה בנט"י הוא 

דין ברביעית מים וא"א אלא ע"י אדם.

ונמצא מכ"ז דג' צדדים איכא. א. דל"צ כלל כח אדם (רשב"א לת"ק, וע"ע להלן בה"ג). ב. 

דצריך כח אדם משום אדם בעצמו (הגהמ"י) ובזה יש לדון ב' פרטים, אחד מצד כוחו והם ב' 

סברות לר"ש והרא"ש, ועוד פרט מצד דעתו והם ב' סברות בכס"מ. ג. דצריך כח אדם משום 

דבעינן רביעית מים (רשב"א).

לכך  ובהקדם  אחר,  מטעם  הוא  גברא  כח  דבעינן  דהא  ברא"ה  וכ"ה  הריטב"א  דעת  והנה 

בה"ג  שיטת  היא  גברא,  כח  בעינן  דלא  וסוברים  שחולקים  הנ"ל  הראשונה  השיטה  נבאר 

וסייעתו דס"ל דסגי בכח מנא, והיינו דהדין דפועל טהרה הוא מים מכח הכלי דווקא. וז"ל 

תוס' בחולין, פירש בהלכות גדולות שמותר להטביל ידים בתוך הכלי דחשיבא נטילה והביא 
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ראיה וכו' וקשה לפירושו דהכא אמר אינו נוטל ממנו דלא אתי מכח גברא משמע דבעינן כח 

גברא השופך ומיהו י"ל דבעינן נטילה מן הכלי בין טובל ידיו בתוך הכלי ובין שופך מן הכלי 

על ידיו יש כאן נטילה מן הכלי אבל הכא ידיו חוץ לכלי הן וכבר פסק כח הכלי כשהמים באים 

עליו הלכך אין כאן נטילה מן הכלי וכו' והא דנקט דלא אתי מכח גברא לאו דוקא מכח גברא 

אלא משום דלא אתו מכח כלי דבעינן נטילה מן הכלי, עכ"ל.

וכתבו תוס' טעם לדבריהם, דחז"ל קבעו דין הנט"י דומיא דקידוש ידיים ורגליים והתם סגי 

בכח מנא ול"ד כח גברא, דהקידוש יו"ר הוא מהכיור. ונפק"מ למש"כ דסגי בכח כלי ול"צ 

כלל לאדם. וכ"כ הגהמ"י הנ"ל, דמאן דס"ל דל"צ לכח גברא יליף מקיו"ר דסגי בכח מנא.

אבל הריטב"א והרא"ה למדו שגם אי ילפינן מקיו"ר אפה"כ בעינן כח גברא. והביאור הוא 

מכלי  מים  רביעית  נוטל  אדם  בעינן  לידיים  טהרה  שפועלת  מציאות  דליהוי  למדנו  כבר  כך, 

ולר"ש ולרא"ש הוא משום אדם בעצם ולדעת הרשב"א הפועל טהרה בנט"י אינו דין ב'אדם 

הנוטל' אלא הוא דין ב'רביעית מים' ומשה"כ בעינן כח גברא, ועתה ניגש לבאר הכלי דבעינן 

מלא  כלי  לידים,  ממנו  שנותנים  כלי  אלא  בעלמא  כלי  אינו  זה  כלי  כך,  והרי  ידיים.  לטהרת 

מים שנותנים ממנו לידיים כדי לטול הידיים, דאי"ז סתם נתינה לניקיון בעלמא אלא לנט"י 

שתקנו חז"ל (ונפק"מ דבעינן לזה כוונה וכו'). והרי לכאו' צ"ב דאמנם החפצא של הכלי הוא 

כלי שנותנים ממנו לידיים לשם נטילה, אמנם זה צ"ב מה עושה הכלי הזה מסתם כלי לכלי 

לנטילה, דמ"ש מסתם כלי בו מים לכלי של נטילה, דלכאו' זו"ז מחזיקים בהם מים. והנ"ל 

דבאמת אהכ"נ כל זמן שהוא מונח אין לו שם כלי לנט"י ורק ע"י מעשה האדם ששופך ממנו 

אם  הכלי  בצורת  הכא  איירינן  דלא  היטב  (ועיין  לנט"י'.  'כלי  שם  הכלי  מקבל  בזה  לידיים 

מחזיק רביעית או שיש לו נקב, או עמידה בעצמו דאלו הם הבחנות מצד הכלי בעצמו שיהיה 

בכלל ראוי להיות שם כלי שמוכן לקבל בו השם כלי לנט"י. אבל בסוגיין מיירי אחר דהוא 

כבר כלי שראוי לקבל בו שם כלי לנט"י, אחר כל זה מה פועל בו לעשותו בעל שם כזה בפועל 

בחולין  הריטב"א  וז"ל  בעלמא).  כלי  ככל  הוא  הרי  דאלאה"כ  האדם  שפיכת  ע"י  רק  וזה   –

(קז.), (מיירי בנט"י שמכניס ידיו לכלי ומהני) אבל הכא בכלי לאו משום טבילה הוא שהרי 

אין מטבילין בכלים, אלא משום נטילה, דשכשוך יד שבתוך הכלי מנענע המים בתוך הכלי 

וכח כלי חשיב, כי היכי דחשיב כח כלי כשנשפכו ממנו ע"י אדם, דאלו כשנשפכין מאליהם 

שלא מכח אדם שופך ליכא כח כלי, וכל עיקר לא בעינן כח גברא אלא כי היכי דלהוי לן כח 

כלי וכו' עכ"ל. והרי מבואר היטב בלשונו דמאי דילפינן בנט"י ילפינן מקידוש יו"ר (כ"כ שם 
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להדיא לפנ"כ וגם אח"כ) וכשם שבקיו"ר בעינן כח כלי הכ"נ בעינן כח כלי ורק של"ש כאן 

שהוכחנו  מה  ממש  וזה  שופך,  גברא  כח  בעינן  ומשה"כ  שופך  אדם  ע"י  לא  אם  מהכלי  כח 

לעיל דבעינן כלי אמנם הכלי דלהוי כלי לנט"י בעינן שיהיה אדם שופך ממנו. ונפק"מ דאפשר 

להטביל ידיו ומהני מדין נטילה דשם נטילה יש כאן מיהו בעינן שכשוך, והיינו דאין כאן דין 

שישפך אלא שע"י האדם תהיה נטילה פירוש שימוש בכלי לטהרת ידיים וכאשר משכשך הרי 

שימוש בכלי לנט"י, שהאדם עשה הכלי לכלי של נט"י והיינו דלאו דווקא במעשה שפיכה. 

וכ"ז כאמור לשיטת הריטב"א אבל לדברי בה"ג שבתוספות הרי שס"ל להדיא דל"צ כח גברא 

כלל בנט"י דהפועל טהרה אי"ז דין באדם אלא בכלי בעלמא (שהוא ראוי עכ"פ לטול ממנו 

כתיב  ובקיו"ר  יו"ר,  מקידוש  דילפינן  כנ"ל,  לבה"ג  וראיה  בכלי),  דין  זהו  עכ"פ  אבל  וכנ"ל 

בריטב"א  (ועי'  בנט"י,  הריטב"א  וכסברת  גברא  כח  בעינן  ולהכי  ליו"ר  ממנו  דבעינן  ממנו 

שתירץ מאי ממעטינן מ'ממנו' דאמר רחמנא גבי קיו"ר) והרי שבה"ג ס"ל דרק בקיו"ר בעינן 

כלי שנוטלים "ממנו" משא"כ בנט"י דסגי בכלי עכ"פ. ומאי דל"מ באריתא דדלאי דהתם אפי' 

נטילה מכלי ל"ח דבנטילה מכלי בעינן או שיתן ידיו לכלי, ול"צ שכשוך, או שישפוך מהכלי, 

ובאריתא זו"ז ליכא שנשפך מאריתא, ופסק כח הכלי מהמים עיי"ש בתוס'.

העולה מהאמור דהפועל טהרה בנט"י שנוי במחלו' הראשונים אם זהו דין בכח גברא (ובזה 

גופיה יש שני פרטים ושתי סברות לכ"א. ר"ש ורא"ש ושתיים בכס"מ) או שזהו דין ברביעית 

בכלי  דין  שזהו  או  אדם,  מצריכינן  ומשה"כ  הטהרה  פועל  על  קפדינן  מים  שברביעית  מים, 

יגיע  שממנו  בכלי  הוא  דהדין  גברא  כח  בעינן  אפה"כ  דלריטב"א  מחלו'  מצאנו  גופיה  ובזה 

לידיים וזה אפשר רק ע"י אדם, אבל בה"ג למד דסגי בכלי עכ"פ. ונפק"מ בין הני תרי טעמי 

לריטב"א ובה"ג הוא, אי בעינן שכשוך בכלי דלריטב"א כיון דמהכלי ילפינן דבעינן כח גברא 

א"כ צריך שכשוך אבל לבה"ג ל"צ וכנ"ל. ואמנם יש בזה סברא נוספת והוא סברת הרא"ה. 

ונקדים הקדמה קצרה והיינו דלפמש"כ בדעת ריטב"א דמשום הכלי בעינן כח גברא יש לדון 

בזה האם הפירוש דבעינן הכלי ממש וזה ל"ש אלא ע"י אדם דלולא האדם אין כאן שם כלי 

מהכלי  שישפך  בעינן  אלא  ממש  הכלי  בעינן  דלא  הוא  הפירוש  או  לידיים.  ממנו  שנוטלים 

לידיים. וע"כ בעינן האדם שיוציא המים מהכלי. ונפק"מ פשוטה אם אפשר להכניס הידיים 

לכלי דלצד השני בעינן שישפך מהכלי לידיים, וז"ל הרא"ה (בתוה"ב בית שישי שער רביעי 

בא"ד תנן), וכן הדין בנט"י דבתוכו ל"מ כלל ובר מיהא מ"מ כלי בעינן ולהכי מודו רבנן ור' 

יוסי דנתינת אחר בעינן דאי לא, לא חשיב מכח כלי, דמנא מאי קא עביד כל היכא דאתי ממילא 

והיכי מיקיים קרא דממנו דהא בתוכו ממעטינן כל דכן היכא דאתי ממילא, אבל בנתינת אחר 

סגי וחשיב בהכי כח כלי כי דלי הוי הנותן ואפי' כל דהו דמ"מ כלי מכח אחר חשיב מכח כלי 
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וכו'. עכ"ל. ומבואר מכ"ז להדיא דהרא"ה ס"ל דמאי דבעינן כלי הר"ז משום דבעינן שישפך 

ממנו לידיים ונפק"מ דבתוכו ל"מ כלל. וע"ש בדבריו היטב דמבאר דכ"ה דעת רבנן ור' יוסי 

דגם ר' יוסי דס"ל דבעינן כח גברא ס"ל דהוא משום דבעינן כח כלי ומבאר מחלוקתם (שם 

בהמשך) דרבנן ס"ל דנתינת אחר סגי אפי' ע"י קוף דבהכי נמי מתקיים שמגיע מהכלי אבל 

ר"י ס"ל דבעינן דווקא אדם.

בכלי,  או  במים  באדם  דין  הוא  אם  בנט"י  טהרה  בהפועל  הם  סברות  דג'  מהנ"ל  העולה 

ובאדם מצאנו כו"כ צדדים, ואם הוא דין במים ג"כ בעינן אדם מכח המים. או שהוא דין בכלי 

ובזה ג"כ שלושה צדדים אם דוקא כלי ול"צ אדם או דמהכלי נימא דבעינן אדם ובזה גופיה ב' 

צדדים, דרק ע"י האדם מקבל הכלי שם כלי לנט"י או דבעינן שישפך ממנו לידיים.

ולענין הלכה, בשו"ע סקנ"ט ס"ז – ס"י פסק החלק דבעינן כוחו והכריע כת"ק דר"י וכדעת 

פסק  י"ב  וסי"א –  נותן.  כח  הנקרא  והוא  מעט  גברא  כח  עכ"פ  בעינן  דלת"ק  ורא"ש  הר"ש 

החלק דבעינן דעתו ובזה הניח הדבר ביש ויש, דקוף יש פוסלין ויש מכשירין וחזינן עכ"פ 

דויש הוא דעת ת"ק דר"י וכנ"ל.
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הרב דוד יצחק הופנר

בענין זמן הדלקת נרות ביו"ט

תוכן הענינים: א) מביא מנהג אשכנז והרבה קהילות שנשים מדליקות נרות בליל 
יו"ט קודם וסמוך לסעודה. ומביא מהקדמת בן הפרישה שהביא מאימו שאינו נכון לנהוג 
כן אלא צריך להדליק הנרות קודם כניסת היו"ט וכן הביאו להלכה בעוד אחרונים ב) 
ומקור למנהג שמדליקים בלילה מבואר בחתם סופר בשבת (כד:) ממתני' שאין מדליקין 
בשמן שריפה ביו"ט ועוד הוכחה משמע בדברי הראשונים בשבת (כג:) ג) עוד מוכח 
כשיטה זו בבעל המאור שם וכן במאירי, ויש פירושים שמשמע שבזה גופא נחלקו רבה 
ורב חסדא  ד) ובטעם הדבר שמדליקין בלילה עי' משנת יעב"ץ (או"ח סי' ל"ד) שהביא 
עפ"י המג"א שבליל יו"ט שני צריך להדליק בלילה דווקא שאסור להכין מיו"ט ראשון 
ליו"ט שני. וגזרינן יו"ט ראשון אטו יו"ט שני. וגם בא"י שייך למגזר משום ב' ימי ר"ה. 
ה) מביא הסוגיא דדין כבוד ודין עונג בשבת שלכאו' יש שסתירה ברמב"ם. ובכתבי 
הגר"ח כתב שיש ב' דינים בזה. ומבואר בביאור הגר"א שכבוד הוא מערב שבת. ועונג 
מבואר  ביו"ט  וגם  מע"ש.  להיות  צריך  כבוד  דין  שהוא  הדלק"נ  ולפי"ז  משבת  הוא 
ברמב"ם דאיכא דין כבוד ו) ויישוב המנהג להדליק בלילה הוא עפ"י ההלכה שעיקר 
דין הדלק"נ הוא במקום סעודה בשביל שלא יאכל בחושך ולפי"ז ברור שעדיף להסמיך 

הדלק"נ לסעודה ודו"ק.

מנהג אשכנז ועוד הרבה קהילות כידוע דנוהגות הנשים להדליק נרות לכבוד יו"ט בלילה 

לאחר החזרה מבית הכנסת וקודם הסעודה. ומצינו בהקדמת בן הפרישה (ריש יו"ד) דכתב 

בשם אמו הרבנית אשת בעל הפרישה ז"ל דמה שנוהגות הנשים להדליק נרותיהן של יו"ט 

אחר שהתפללו הקהל ערבית ואחר יציאתם מבית הכנסת לביתם קודם אכילה. זה אינו נכון, 

התינח בליל יו"ט שני של גלויות שהוא ספיקא דיומא ואסור להכין מיו"ט ראשון לשני ראוי 

נכון  אינו  זה  כן,  ראשון  יו"ט  בליל  גם  לדלוק  שנוהגות  מזה  שנמשך  מה  אבל  כן.  לעשות 

ויותר טוב מדינא להדליק הנרות גם כן קודם תפילת ערבית ולקבל היו"ט בהדלקתן הכל כמו 

שעושין לכבוד שבת שיהא הכל מוכן מיד בבואו מביהכ"נ לביתו השולחן ערוך והנר דלוק 

שבת.  גבי  רס"ב  סי'  או"ח  ובטור  קיט:)  (שבת  כתבי  כל  בפרק  שאיתא  וכמו  מוצעת  ומטה 

לעשותו  אסור  מעיו"ט  מלאכה  אותו  לעשות  יכול  אם  ביו"ט  לעשות  שמותר  מלאכה  כל  גם 

ונלענ"ד  בפוסקים  אח"ז  וחפשתי  וכו'  תצ"ה  סי'  או"ח  בטור  שכתוב  וכמו  ביו"ט  לכתחילה 

שהדין עמה וסודה ברוך וטעמה  עידית עכ"ל בן הפרישה.

בין  קודם  יו"ט  לכבוד  דלוק  שיהא  מצוה  דודאי  סק"ג  במשב"ז  ר"ס  בסי'  הפמ"ג  וכ"כ 
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השמשות ולכן גם ביו"ט יאמר "הדליקו את הנר" (ועי' מה שהעיר עליו בס' תורת חיים כאן 

סק"ז ד"ה ומה) וכן האריך בספר פרי יצחק (ח"א ס' ו') וכ' דהעולם נהגו שלא לדקדק בכך 

להדליק נרות בעיו"ט ג"כ מבעוד יום כמו בערב שבת ולענ"ד נראה דאין חילוק כלל בין ער"ש 

לעיו"ט בזמן הדלקת הנר דגם בעיו"ט יש להקדים הדלקת נרות מבעו"י כמו בער"ש. ועיי"ש 

שהאריך לבאר דענין ההדלקה מבעו"י הוא מדין כבוד שבת וממילא דה"ה לענין הדלקת נר 

בעיו"ט דהוא מצווה ג"כ כמו בשבת וצריך לברך על הדלקתה ג"כ יש להקדים ולהדליק קודם 

שקה"ח כמו בער"ש והוא מכלל כבוד יו"ט כנ"ל. עכ"ד.

וכ"כ במטה אפרים (סי' תרכ"ה סעיף ל"ה) דנהגו נשים רבות שלא להדליק נרות של יו"ט עד 

אחר ביאתן מביהכ"נ לביתם. אמנם יש להנהיג לנשים שידליקו טרם צאתם מביתם לביהכ"נ 

כמו בערב שבת. וכ"כ עוד שם בסי' תקצ"ט ס"י דבליל ראשון של יו"ט נוהגות להדליק בעוד 

השל"ה  בשם  תק"ג  בסו"ס  היטב  הבאר  וכ"כ  ע"ש.  בער"ש  כמו  לביהכ"נ  הליכה  קודם  יום 

לביתם  בבואם  להדליק  שנוהגים  ממה  לביהכ"נ)  הליכתן  קודם  מצווה (להדליק  יותר  שהוא 

שהם יושבי חושך ע"כ.

ומקור למנהגינו שמדליקים בלילה קודם הסעודה מצאתי בחידושי חתם סופר בשבת (כד:) 

שהוכיח מלשון המשנה (שם) "אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט" דזמן ההדלקה ביו"ט הוא 

בלילה אחר שכבר קיבל עליו יו"ט ודלא כזמן הדלק"נ בער"ש שהוא ע"כ מבעו"י דאי זמן 

ביו"ט.  שריפה  בשמן  מדליקין  אין  סתם  למיתני  שייך  לא  א"כ  מבעו"י  הוא  ביו"ט  ההדלקה 

אולם כתב דהרבנית אשת הפרישה זצ"ל לשיטתה אזלה דכתבה (בהקדמה שם) דביו"ט תברך 

עובר לעשייתן קודם ההדלקה (ודלא כבכל ער"ש שמברכת לאחר ההדלקה) דבשלמא בער"ש 

מכיון שברכה קבלה עליה שבת ואסורה להדליק משא"כ ביו"ט תקדים הברכה עובר להדלקה 

ותקבל עליה יו"ט ומה בכך. וא"כ לפי"ז שפיר אפש"ל דמדליקים בעיו"ט מבעו"י אלא שכיון 

שמקדימה הברכה כבר קיבלה עליה יו"ט והוי יו"ט לגביה ולפיכך תני דאין מדליקין בשמן 

שריפה ביו"ט דכבר הוא יו"ט.

דבמסכת  בלילה  מדליקין  שביו"ט  הראשונים  מדברי  להוכיח  שכתב  אחד  לחכם  ומצאתי 

שבת (כג:) על הא דתנן "ולא בשמן שריפה" מפרש רבה דשמן שריפה היינו שמן של תרומה 

שנטמאה. ובשבת מאי טעמא לא. מתוך שמצווה עליו לבערו גזירה שמא יטה, א"ל אביי אלא 

מעתה ביו"ט לישתרי אלמה תנן אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט. וא"ל רבה גזירה יו"ט אטו 

שבת עי"ש. ובתוס' שם הקשו דמאי פריך הכא אביי הא הוא גופיה מסיק לקמן (כד:) דאין 

מדליקין בשמן שריפה ביו"ט מקרא דעולת שבת בשבתו (ולא עולת חול בשבת). ובפשוטו 

ולפיכך  עצמו  ביו"ט  היינו  ביו"ט  שריפה  בשמן  מדליקין  אין  דתנן  דהא  דר"ל  מתוס'  נראה 

מקשה מאי פריך אביי הא איהו עצמו סובר דאין שורפין ש"ש ביו"ט אבל גבי שבת דמדליקין 
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בער"ש הוי שרי להדליק אי לאו משום גזירת הטייה. וכן מקשה הר"ן וז"ל: וא"ת מאי קושיא 

ביו"ט ממש אסור לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט אבל רישא דמע"ש הוא מדליק שהוא חול 

הווה שרי אי לאו טעמא דהטייה עכ"ל. ומבואר מדבריהם בהדיא שהדלקת נרות יו"ט היינו 

ביו"ט עצמו ולא בעריו"ט מבעו"י.

ולכאורה לפי מש"כ החת"ס בדעת הרבנית אשת הפרישה י"ל נמי הכא דכיון שמברך קודם 

בשמן  להדליק  בשבתו  שבת  דעולת  מקרא  איסור  איכא  ותו  יו"ט  עליה  חל  לפיכך  ההדלקה 

שריפה אע"פ שמדליק מבעו"י ולפיכך הקשו הראשונים שפיר דא"כ מאי פריך אביי מיו"ט 

אולם דבר זה לכאורה תלוי בנידון האחרונים בגדר תוספת יו"ט אי חייל עליה קדושת יו"ט 

ממש או דהוויה רק לענין איסורי מלאכות (ועי' בזה ברמ"א יו"ד ריש סי' קצ"ו ובש"ך סק"ד) 

ונפק"מ אי חייל עליה אז איסור קדשים (שאסור לשרוף קדשים ביו"ט) דאי חייל קדושת יו"ט 

לא  שאר איסורין  א"כ תו אסור אף איסורי קדשים אבל אי חייל רק איסורי יו"ט א"כ  ממש 

חלים עליו כלל.

ולצד ב' נדחה דברינו כיון שאפילו שקבלה עליה יו"ט מ"מ שרי עדיין לשרוף קדשים דלגבי 

זה עדיין אינו יו"ט ולפי"ז בע"כ מוכרח מהראשונים הנ"ל דזמן ההדלקה ביו"ט הוא בלילה, 

ביו"ט עצמו ולפיכך שייכא אז דינא דאין שורפין קדשים ביו"ט.

וכשיטה זו מוכח מדברי בעל המאור שם שכתב בפירושו השני וז"ל וא"נ יש לפרש דרבה 

נמי ס"ל בהדלקת שמן שריפה ביו"ט משום שריפת קדשים ביו"ט כטעמיה דרב חסדא. אלא 

דהוה ס"ל לרבה דהא דתנן אין מדליקין בש"ש ביו"ט "הדלקה מבעוד יום כעין שבת היא" 

ולהכי איצטריך לפרושי טעמא גזירה יו"ט אטו שבת. דכיון שנאסרה הדלקתה בעיקר יו"ט 

משום שריפת קדשים ביו"ט אי שרית ליה מבעו"י מערב יו"ט אתי למשריה נמי בער"ש. ורב 

חסדא לא משמע ליה מתני' "הדלקת יו"ט כעין שבת, ולעולם הדלקת יו"ט בעיקר יו"ט בלבד 

הוא ולא מערב יו"ט". ע"כ.

וכן כתב המאירי ד"ה כבר וז"ל והזכירו הטעם הואיל ומצווה עליו לבערו שמא יטה כדי 

למהר את ביעורו עד שהקשו על טעם זה א"כ. ביו"ט מיהא, ר"ל ביו"ט בעצמו לישתרי. ור"ל 

בלא הדלקה מבערב "שהרי אין דרך להדליק ביו"ט מבעוד יום" ועוד כתב שם המאירי. י"מ 

דברי רבה בענין שאף הוא סובר שיש איסור בשריפת קדשים ביו"ט אף בהדלקה מבערב וכו' 

יו"ט  בעיקר  אלא  מבעו"י  אינה  ביו"ט  ש"הדלקה  לומר  טעמו  את  חסדא  ר'  דחה  כבר  ומ"מ 

ע"כ.

השני  ולפירוש  מבעו"י.  ביו"ט  להדליק  דרך  שאין  הנ"ל  הראשונים  בדברי  מפורש  הרי 

ביו"ט  דהדלקה  סובר  דרבה  ור"ח  רבה  חולקים  גופא  בזה  והמאירי  המאור  הבעל  שהביאו 
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מבעו"י כעין שבת. ור"ח לא משמע ליה הדלקת יו"ט כעין שבת ולעולם הדלקת יו"ט בעיקר 

יו"ט בלבד הוא ולא מערב יו"ט ולפי"ז להלכה דפסקינן כר"ח כדאמרו שם בגמ' (כד.) תניא 

ואין  יו"ט  בליל  מדליקין  לכתחילה  גם  יו"ט  של  נר  דהדלקת  מבואר  א"כ  וכו'  דר"ח  כוותיה 

צורך להקדים ולהדליק מבעו"י.

במשנת  כתב  מבעו"י  ולא  ממש  בלילה  יו"ט  של  נר  שמדליקין  העולם  מנהג  בטעם  והנה 

(סי'  או"ח  בשו"ע  ומבואר  שני  יו"ט  נוהג  בחו"ל  שהרי  משום  שהוא  לד)  סי'  (או"ח  יעב"ץ 

תק"ג ס"א) דאסור להכין מיו"ט לחברו ועי' במג"א שם וכ"ש האידנא דאנן בקיאים בקביעא 

דירחא ויו"ט שני לגבי ראשון חול הוא דאסור, וא"כ להדליק את הנר של יו"ט שני הרי בוודאי 

אסור מבעו"י אלא צריך להדליק בלילה ממש לכן נהגו להדליק גם הנר של יו"ט ראשון רק 

בלילה ולא מבעו"י גזירה משום יו"ט שני. אולם בא"י שנוהג רק יום אחד של יו"ט. א"כ יש 

להורות לפי עיקר הדין להדליק נר של יו"ט מבעו"י עכ"ל. אמנם ראיתי באחרונים שהעירו 

שגם בא"י איכא ב' ימים של ראש השנה וא"כ שייך לגזירה זו של יו"ט ראשון אטו יו"ט שני 

גם בא"י.

והנה כבר בתחילת דברינו הבאנו מהפרי יצחק וכן בעוד אחרונים בטעמא דצריך להדליק גם 

ביו"ט מבעו"י דהוא משום דין "כבוד" וביאור הדבר דהנה ברמב"ם לכאו' יש סתירה דבפ"ה 

משבת ה"א כתב דהדלקת הנר בשבת חיובא משום עונג שבת ואילו בפ"ל ה"ה כתב וצריך 

אלו  שכל  מוצעת  ומטה  ערוך  ושולחן  דלוק  נר  ויהיה  השבת  כבוד  מפני  מבעו"י  ביתו  לתקן 

לכבוד שבת הן עכ"ל ולכאורה הדברים סותרים דבפ"ה כתב דחיובא משום עונג שבת ובפ"ל 

כתב דחיובא משום כבוד שבת. ועוד צ"ע מש"כ בפ"ל דיהיה נר דלוק מבעו"י דוודאי דזה 

מבעו"י דבשבת הרי אסור להדליק. ובכתבי הגר"ח מובא לתרץ מהגרי"ז דבאמת תרי חיובים 

עצמה  בשבת  זה  יסודה  דעונג  ונפק"מ  כבוד  של  וחיוב  עונג  של  חיוב  הנר.  בהדלקת  איכא 

מבעו"י  מוכן  הכל  שיהא  השבת  כבוד  דזה  מבעו"י  חיובה  כבוד  אך  בשבת  להתענג  דצריך 

וכמבואר בדברי הרמב"ם וכנ"ל. ולכן בחיוב מצד עונג אם היה אפשר להדליק בשבת היה 

יכול להדליק בשבת דקיום עונג זה בשבת, אך בפ"ל דכתב הרמב"ם דחיובה מצד כבוד. בזה 

אף אם הי' אפשר להדליק בשבת הי' צריך להדליק מבעו"י כיון דחיוב כבוד זה מבעו"י זת"ד.

ועיקר היסוד מבואר בביאור הגר"א (סי' תקכ"ט בד"ה שזה) דכתב דעונג הוא בשבת עצמו 

וכבוד הוא בער"ש וכן כסות נקיה וכו' עיי"ש. וא"כ כיוון דמבואר בר"מ דהדלקת הנר זה גם 

מחיוב כבוד א"כ מדין כבוד צריך להדליק מבעו"י.

והנה ברמב"ם פ"ו מיו"ט ה' ט"ז כתב וז"ל כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל הימים 

ביארנו  וכבר  קודש.  מקרא  בהן  נאמר  טובים  ימים  וכל  מכובד.  ה'  לקדוש  שנאמר  טובים 
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הכיבוד והעינוג בהל' שבת עכ"ל.

ומפורש ברמב"ם דביו"ט איכא אותם דינים של כבוד ועונג שנאמרו בשבת וכיון דמבואר 

דהדלקת הנר זה גם מדין כבוד ומבואר בגר"א ובגרי"ז דכבוד חיובה מבעו"י א"כ גם ביו"ט 

צריך להדליק את הנר מבעו"י.

מבואר מכל הנ"ל דלשי' הרמב"ם דין הדלקת נר הוא גם מדין כבוד וכיון שדין כבוד הוא 

מבעו"י א"כ צריך להיות שדין הדלק"נ הוא מבעו"י וזה בין בשבת ובין ביו"ט. ולפי"ז צ"ע 

טעם המנהג להדליק בלילה.

מדליקין  דביו"ט  הנ"ל  והאחרונים  הראשונים  ושיטת  מנהגינו  ליישב  לענ"ד  בזה  והנראה 

בעזה"י)  להלן  (ויובאו  ובאחרונים  בראשונים  מצינו  דהנה  וי"ל  מביהכ"נ  כשחוזר  בלילה 

י"ל  א"כ  השבת  כבוד  עיקר  וזה  הסעודה  בשעת  דולק  שיהיה  היא  מצוותה  הדלק"נ  דעיקר 

שלא  ובלבד  (כג:)  הגמ'  לשון  וכפשטות  לסעודה  קרוב  שיותר  כמה  להדליק  עדיף  דלעולם 

יקדים ושלא יאחר והיינו שיש ענין שלא יקדים כדי שיהיה מינכרא שהוא של שבת (כלשון 

רש"י שם) ואמנם בשבת גם יש ענין של "שלא יאחר" כדי שלא יכשל בכניסת השבת אבל 

ביו"ט שיכול להדליק גם בלילה א"כ שפיר דמי שידליק כמה שיותר קרוב לסעודה שאז עיקר 

מצוות הדלקת נרות.

דהנה עי' רש"י דכתב לגבי הגמ' דהדלקת נר בשבת חובה (שבת כה: ד"ה חובה) וז"ל כבוד 

השבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא בפרק בתרא דיומא (עה:) עכ"ל. 

השולחן.  על  שמדליקין  בנרות  תלויה  הדלקה  ועיקר  וז"ל  ס"י)  רס"ג  (סי'  הרמ"א  כתב  וכן 

אבל לא בשאר הנרות שבבית (אור זרוע) עכ"ל. וכתב במ"ב בשם מג"א "לפי שעיקר המצווה 

לכתחילה הן הנרות שאוכלין לאורן וראוי שתהא הברכה עליהן" ע"כ. ועי' במרדכי פ' במה 

מדליקין שהביא בשם רבינו משולם שלא הי' מברך על הדלקת נרות משום דאמרינן בפרק 

גמר  אין  שבת  ונר  עליה  מברכין  אין  מצוותה  מלאכת  גמר  עשייתה  שאין  מצווה  כל  התכלת 

היא  מצוותה  דגמר  מהתכלת  קשה  ולא  לברך  שיש  אומר  ור"י  אכילה  בשעת  אלא  עשייתה 

שרואין בה לשמש בבית ולישא הכלים על השולחן עכ"ל. וחזינן עכ"פ ברש"י ובראשונים 

דוודאי עיקר מצוות הדלק"נ היא שיהיה כבוד שבת בשעת הסעודה.

ועפ"י יסוד זה כתב בערוך השולחן (סי' רסג ב') ליישב את הסתירה הנ"ל ברמב"ם דבפ"ה 

כתב הרמב"ם דהדלק"נ הוא משום עונג שבת ובפ"ל כתב דהוא מדין כבוד השבת. וז"ל די"ל 

שבת  מעונג  הווה  חדרים  ובשארי  השבת  מכבוד  הווה  שאוכלין  דבמקום  איתנהו.  דתרוויהו 

שלא יכשל בהליכתו שם עכ"ל.

המטות  ויציע  שולחנו  יסדר  השו"ע,  וז"ל  רס"ב  סי'  ריש  בשו"ע  הנ"ל  כיסוד  חזינן  ועוד 
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ויתקן כל עניני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מביהכ"נ עכ"ל. וכתב המ"ב שזהו 

טוב  אחד  לביתו  מביהכ"נ  בע"ש  לאדם  לו  מלווין  השרת  מלאכי  שני  ואחז"ל  השבת  כבוד 

ואחד רע כשבא לביתו מצא נר דלוק ושולחן ערוך ומטה מוצעת (לישב עליה בשעת הסעודה 

הכנסת  מבית  כשבא  הם  שבת  לכבוד  בהכנות  הענין  דעיקר  וחזינן  ע"כ.  וכו'  סק"ב)  מ"ב   –

יהיה הכל ערוך ומסודר ונר דלוק, וחזינן כנ"ל שעיקר הענין הוא שבסעודה יהיו כל הדברים 

לכבוד שבת.

שבת  לכבוד  ההכנות  שכל  ודאי  בשבת  הנר  להדליק  שאסור  כיון  שבשבת  וודאי  זה  והנה 

צריכים להסתיים קודם כניסת השבת. אך ביו"ט י"ל דכיון דעיקר הענין של כבוד היו"ט הוא 

בשעת הסעודה, א"כ עדיף להמתין עם הדלק"נ סמוך לסעודה מיד בבואו מביהכ"נ שאז ודאי 

שניכר הדבר שהוא לכבוד היום טוב, ושפיר מתיישב מנהגינו כנ"ל.                              

סוד תענית הבכורות בערב פסח

בני  וקצת  והאיסטניסים  הבכורים  פסח  בערב  שמתענים  "הסוד 
פסח,  בליל  כוסות  ארבע  לשתות  חייבים  שישראל  מפני  אדם, 
וכדי שלא ישטינו עליהם ס"מ ונחש, נוהגים להתענות בערב פסח 
בימים  יין  ושותים  שמחים  שכשישראל  ולהורות  כוחם,  להכניע 
אלו, אינו חס ושלום להשלים תאוות יצר הרע, אלא לעבודת ה', 

שהרי הם מקדימים להתענות להכניע תאוות יצר הרע" 

(מרן הב"י , מגיד מישרים פרשת ויקהל ד"ה אור יג)
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הרב דוד יצחק הופנר

בענין אמלתרא בעירובין נר חנוכה וסוכה

דנר  כא:  בשבת  והגמ'  ג:  בעירובין  אמלתרא  סוגית  את  מביא  [א]  הענינים:  תוכן 
חנוכה שהניחה למעלה מכ' פסולה כסוכה וכמבוי ומסתפק האם כמו שבקורת מבוי 
[ב] מביא את דברי  יועיל כך לגבי נ"ח ואם לא קשה מאי שנא  מועיל אמלתרא ה"נ 
השפ"א לגבי אמלתרא בסוכה  ומש"כ  להוכיח לפי שיטת רבה וביאור דבריו ונראה 
שהדבר תלוי בשיטות הראשונים שם התוס' והריטב"א לגבי החילוק בין דין "דפנות 
המגיעות לסכך" לבין נ"ח [ג] מביא להוכיח מסוגי' הגמ' ורש"י בסוכה דף י: דלא יועיל 
אמלתרא בסוכה אמנם עדיין יש להוכיח משם דיועיל במקרים מסוימים להפחית מכ' 
אמה ונשאר בצ"ע [ד] מביא מספר "שלמי תודה" שכתב לתלות מח' ראשונים לגבי 
עליו  ומקשה  הנ"ל  והריטב"א  התוס'  בפלוגתת  ביתו  בתוך  מכ"א  למעלה  נ"ח  הניח 
מלשון הריטב"א שלפי"ז לא יתכנו דבריו [ה] מביא מהט"ז סברא לחלק בין סוכה לנ"ח 
גם אמלתרא לא שייך שיועיל.  ולפי"ז  דבלילה לא שייך ההיתר ד"דפנות המגיעות" 
ומביא בשם מרן הגריש"א שליט"א להוכיח כן [ו] מקשה אמאי לא יועיל האור שמפיץ 
הנ"ח להיות כאמלתרא  ומבאר עפ"י הרמב"ם דפסק כמ"ד בגמ' בעירובין דאמלתרא 
להרשב"א  קשה  ועדיין  בה  מסתכלין  והכל  דתמיהא  מילתא  שהוי  והיינו  קיני  היינו 
[ז] מביא ליישב עפ"י דברי המשך  שפסק שם כהמ"ד דאמלתרא היינו פסקי דארזא 
חכמה דבנ"ח מלבד נס הניצחון במלחמה הי' גם נס פך השמן שהי יוצא מדרך הטבע 
ולפי"ז מובן שהנרות  שבאים להורות ע"ז צריך שיהיו ניכרים טפי [ח] מביא ב' סברות 

לחלק בין עירוב דמועיל אמלתרא לבין סוכה ונ"ח דלא מועיל אמלתרא.   

בקורה  היה  דאם  מבואר  אמה  מכ'  למעלה  שהניחה  מבוי  קורת  גבי  (ג.)  בעירובין  בגמ' 

"אמלתרא" והיינו ציור וכיור כשרה וכן פסק הרמב"ם (פי"ז משבת הט"ו) וז"ל וכן אם היה 

בקורה של מבוי כיור וציור עד שיהיו הכל מסתכלין בה. אע"פ שהיא למעלה מעשרים אמה 

כשרה שהקורה משום היכר עשויה ואם היתה למעלה מכ' אינה ניכרת. ואם יש בה ציור וכיור 

מסתכלים בה ונמצא שיש היכר עכ"ל.

והנה ידוע הגמ' שבת (כא:) אמר רב כהנא דרש רבה בר מניומי משמיה דר' תנחום נר של 
חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי ע"כ. פי' רש"י (ד"ה פסולה) דלא 

שלטא בה עינא למעלה מכ' אמה וליכא פרסומי ניסא עכ"ל.

וכן פסק הרמב"ם בהל' חנוכה (פ"ד ה"ז) וז"ל ונר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה 

לא עשה כלום לפי שאינו ניכר עכ"ל.
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וצ"ע לגבי דין אמלתרא בנר חנוכה דמסתימת הפוסקים משמע דבנר חנוכה שהניחו למעלה 

מכ' אמה לא יועיל דיהיה ציור וכיור על גבי מנורת החנוכה וצ"ע מאי שנא מדין קורת מבוי 

והא חזינן בגמ' בשבת הנ"ל דדין אחד להם.

והנה לגבי סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה כתב בשפת אמת (ב.) דלכאורה היה נראה 

למען  דכתיב  משום  הוא  פסולה  מכ'  למעלה  גבוהה  שהיא  דסוכה  (דהא  דרבה  טעמא  דלפי 

ידעו דורותיכם וכו' דלמעלה מכ' אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינא) 

סוכה  עשה  וז"ל  דכתב  רש"י  מלשון  לדקדק  דיש  כתב  אמנם  אמלתרא.  מהני  נמי  דבסוכה 

שישיבתה ניכרת לך דצריך להיות ההיכר בגוף הסכך ומקום הנחתו עכ"ל וי"ל דע"י אמלתרא 

לא שייך להיות נקרא למען ידעו וצ"ע.עכ"ד.

 ובביאור הענין  דלדעת רבה י"ל דמהני אמלתרא נראה דהוא עפ"י מה שאמר  בהמשך הגמ' 

שלטא  דמשלט  משום  כשרה  אמה  מכ'  למעלה  דאפי'  לסכך  מגיעות  בשדפנות  מודה  דרבה 

מגיעות  דכשהדפנות  דחזינן  דכמו  אמלתרא.  דיועיל  לומר  שייך  לכאורה  ולפי"ז  עינא.  בה 

לסכך שייך להכשיר גם בגבוהה למעלה מכ' והוא משום דאמרינן דבכה"ג משלט שלטא בה 

עינא בסכך דרך הדפנות [וכפי' רש"י שם] כמו"כ י"ל דכשאיכא ציורים המושכים את העין 

להסתכל בסכך תיהיה הסוכה כשרה אע"פ שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה.

כשר  לסכך  מגיעות  דכשדפנות  הא  בביאור  הראשונים  בשיטות  תלוי  דהדבר  נראה  אמנם 

דעי' בתוס' ד"ה וכיון דדפנות  וז"ל וכיון דדפנות מגיעות לסכך מישלט שלטא בה עינא ולא 
דמי לנר חנוכה וקורת מבוי דלא חשיב היכר למעלה מעשרים אמה אע"פ שהקורה על גבי 
כתלים דהתם קורה טפח לא שליט בה עינא כמו בסוכה דרחבה טובא עכ"ל  משמע בביאור 
הוי  והסכך  דהגג  בסוכה  משא"כ  עינא   שליט  לא  טפח  רק  דהוי  מבוי  דבקורת  התוס'  דברי 

רוויחא טפי אזי כיון דדפנות מגיעות לסכך א"כ דרך הדפנות שלטא בה עינא לראות את הסכך 

[וכש"כ מרש"י לעיל]  וכ"כ הר"ן.

פירוש לאו משום דהשתא דדפנות מגיעות לסכך  וז"ל  אחרת  דרך  כתב  בריטב"א  אמנם 
מעייני בה טפי דהא אמאי, ותו הרי מבוי שהדפנות מגיעות לקורה ופסלי ליה משום דליכא 
הפירוש  עיקר  אלא  טפח.  אלא  רחבה  הקורה  שאין  התם  דשאני  לומר  הוא  ודוחק  הכירא 
שתי  מוקף  שהוא  כיון  מ"מ  עיניו  להגביה  דרך  אין  אמה  מעשרים  למעלה  דכל  דאע"ג 
מחיצות כהלכתן דעריבן ושלישית  טפח ודפנות מגיעות לסכך ורואה עצמו מכוסה ועומד 
תחת הקירוי א"א שלא ישיב אל ליבו לדעת שהוא יושב תחת הסכך וכן פי' מורי עכ"ל (ועי' 

דכ"כ הרא"ה)

וחזינן ב' שי' בראשונים בביאור ההיתר דדפנות מגיעות לסכך דלהתוס' היינו משום דדרך 
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הדפנות יכול לראות את הסכך [בפועל]. ולהריטב"א היינו משום דכשאיכא דפנות א"א שלא 

ישיב אל ליבו שיושב תחת הסכך [אע"פ שבפועל לא יכול לראות את הסכך1].

ובערוך לנר כתב דיהיה נפק"מ בין שי' הראשונים בכה"ג דיש רק דופן אחד המגיע לסכך 

דלהתוס' יהיה כשר כיון שדרך אותו דופן יכול לראות את הסכך אבל לשי' הריטב"א עדיין 

לו  שיש  לומר  שייך  לא  הצדדין  מכל  לסכך  המגיעות  דפנות  שאין  שבכה"ג  כיון  פסול  יהיה 

הרגשה  שיושב תחת הסכך  "ומשיב אל ליבו דיושב תחת הסכך".

מכ'  למעלה  כשזה  חנוכה  בנר  וכן  בסוכה  אמלתרא  שיועיל  לומר  דשייך  מה  דכל  ונראה  

אמה זה דווקא לשי' תוס' דאמנם משמע בתוס' דלא יועיל ההיתר "דפנות מגיעות" בנר חנוכה 

גבי  דכתבו  וכמו  הנ"ח  ולראות  להגיע  יכול  הדופן  שע"י  מסתבר  ולא  קטן  דבר  דהוא  משום 

קורת מבוי אך מ"מ חזינן דשי' תוס' דשייך לומר דפעמים שלטא עינא נמי למעלה מכ' אמה 

וכמו שמצינו בהאי דינא דדפנות מגיעות לסכך.וא"כ אולי ע"י אמלתרא כן שייך לומר דמשלט 

שלטא בה עינא. אבל לשי' הריטב"א דס"ל דלעולם לא שייך לומר דלמעלה מכ' שלטא עינא 

א"כ לכאורה גם בכה"ג דאיכא אמלתרא לא יועיל.

והנה יעוי' בסוגיית הגמ' בסוכה [דף י:] אתמר נויי סוכה אין ממעטין בסוכה. וכתב רש"י 

[ד"ה אין ממעטין] וז"ל קרמין (מעשה אורג כגון בגדי צבעונין ) הפרוסין למעלה לנוי אין 

ממעטין בגבוהה מעשרים אמה להכשירה, דלאו מין סככה נינהו, דאי סכך הוו הוה מיפסלא 

משום מקבל טומאה, ולא לפוסלה משום פחותה מי'. עכ"ל. 

דאיכא  בכה"ג  אמאי  א"כ  בעירוב  כמו  בסוכה  מועיל  דאמלתרא  נימא  דאי  קשה  ולכאורה 

נויי סוכה שיורדים ומשתלשלים לתוך כ' אמה לא אמרינן דיועיל עי"ז להכשיר אפי' שהסכך 

נמצא למעלה מכ' אמה. ולכאורה מוכח מזה דבסוכה לא מועיל אמלתרא כלל. 

אמנם מהא דכתב רש"י דהטעם הוא משום "דלאו מין סככה נינהו" משמע דבסוכה איכא 

[וכגון  לסכך  שכשר  ממין  הוא  הנוי  אם  ולפי"ז  לעיניים.  ייראה  הסכך  שבדווקא  שצריך  דין 

שעיטר את סוכתו בעשבים ופרחים שאינם מקבלים טומאה] צריך להיות הדין דה"נ ממעטין 

וע"ע  שם  וא"א  סק"ג  במשב"ז  תרל"ג  סי'  בפמ"ג  בזה  הסוכה.(ועי'  את  ומכשירים  בסוכה 

בשפת אמת סוכה י: ) 

מהירושלמי  להוכיח  דכתב  בה)  ותלה  ד"ה  ס"ג  תרל"ג  (סי'  הלכה  בביאור  עי'  ובאמת 

שבכה"ג שתלה נוי סוכה שכשר לסכך בה הרי הכשיר את הסוכה [אם היתה גבוהה למעלה 

1 אמנם קשה לי מהא דחזינן דלגבי עירוב ודאי דאמרינן דמועיל אמלתרא בקורת מבוי שהיתה למעלה מכ' אמה 

וצע"ג
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מכ' אמה]. אכן כל זה הוא דין בלפחות מגובה כ' אמה אמנם לכאורה עדיין לא מצינו בזה  

ראיה לדין אמלתרא וצ"ע.    

בראשונים  בהא  נחלקו  אמה  מכ'  למעלה  והניחו  ביתו  בתוך  נ"ח  שמדליק  מי  לענין  והנה 

דהוא  בכה"ג  גם  ופוסל  הטור  עליה  ופליג  דמכשיר  יואל  מרבינו  הביא  תרע"א)  (סי'  דהטור 

בתוך הבית. ועי' במ"ב (שם סקכ"ח) דהכרעת הפוסקים כדעת הטור לפסול למעלה מעשרים 

אמה אף דהדליק בתוך הבית. 

בגמ'  דהנה  הראשונים  פלוגתת  לבאר  דכתב  קל"ט)  עמ'  (חנוכה  תודה  שלמי  בספר  ועי' 

משום  לסכך  מגיעות  הדפנות  אם  אמה  מכ'  למעלה  גבוהה  שהיא  סוכה  רבה  מכשיר  סוכה 

לסכך  מגיעות  דדפנות  וכיון  עינא  בה  שלטא  דלא  משום  הוא  מכ'  למעלה  סוכה  פסול  דכל 

משלט שלטא בה עינא וכתבו התוס' דבנר חנוכה ליכא להכשיר למעלה מכ' משום דשלטא 

עינא ע"י מחיצות הבנין המגיעות לנר הדולק דשאני נ"ח דהוא דבר קטן ולא שליט בה עינא 

ע"י הדפנות כמו בסכך. והריטב"א בשם הרא"ה חילק בענין אחר דסוכה שאני שהסכך מוקף 

מחיצות מכל צד וא"א שלא ישים אל ליבו לדעת שיושב תחת הסכך משא"כ בנ"ח שהולך 

ביתו  בתוך  נ"ח  דמדליק  היכא  ומעתה  צד.  מכל  מחיצות  מוקף  ואינו  לפניו  ומחיצה  בדרך 

למעלה מכ' ומוקף מחיצות מכל צד תליא בהני תרי שינויא. דלהריטב"א כיון דמוקף מחיצות 

והמחיצות מגיעות למעלה כשר אע"פ שחלל החדר גבוה מכ' אמה ומניח נרו למעלה מכ'. 

מחיצות  שיש  הבית  בתוך  במדליק  אף  ניכר  ואינו  קטן  דבר  שהוא  בנ"ח  התוס'  לסברת  אבל 

מכל צד לא מהני ופסול. וזה סברת הטור דקי"ל כוותיה לפסול עכ"ד.

יואל.  רבינו  וכדעת  כשר  יהיה  בכה"ג  דלהריטב"א  לומר  שייך  דלא  ברור  נראה  ובמחכ"ת 

דכל המעיין בלשון הריטב"א (המובאת לעיל) יראה דס"ל דלא שייך כלל לומר דאדם יכול 

לראות למעלה מכ' אמה וכל ההיתר בדפנות המגיעות לסכך אינו משום דע"י הדפנות הוא 

רואה את הסכך אלא רק שע"י שהדפנות מגיעות לסכך אמרינן שמשיב אל ליבו שיושב תחת 

הסכך ובהכי סגי לגבי דין "למען ידעו". אבל הא ודאי דלגבי דין נ"ח דצריך לראות את הנרות 

ממש דהוא דין פרסומי ניסא לא שייך לומר שיועיל להכשיר מה שהדפנות מגיעות לנ"ח.

והנה בט"ז כתב ביישוב קו' התוס'  סברא לחלק בין סוכה שמועיל ההיתר דדפנות המגיעות 

עיקר  כי  הדפנות  ע"י  בנר  להכשיר  כאן  מסתבר  דלא  נלענ"ד  ותו  וז"ל  מועיל  דלא  נ"ח  לבין 

מצוות הנר חנוכה היא בצאת הכוכבים כמ"ש המרדכי וכל שהוא גבוה למעלה מכ' אמה אין 

העין הולך שם דרך הדפנות כי גם הדפנות עצמן אינם נראים בלילה עכ"ל.
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אמה  מכ'  למעלה  בנ"ח  להכשיר  יועיל  לא  אמלתרא  דגם  נראה  לכאורה  הט"ז  סברת  ולפי 

שהרי בלילה לא שייך לראות הציורים. וכיון דעיקר מצוותה בלילה א"כ לא יועילו הציורים 

למשוך את העין.

ובספר "שבות יצחק" הביא משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב שליט"א דע"כ בנ"ח לא מועיל 

אמלתרא שהרי הנרות חנוכה עצמם הם כמו אמלתרא ואעפ"כ לא יצא כשזה למעלה מכ' א"כ 

מוכח שלא מועיל אמלתרא בנ"ח.

ועדיין צריך ביאור הדבר דבשלמא ע"י ציור ע"ג מנורת החנוכה לא מועיל וכסברת הט"ז 

אמנם עדיין קשה אמאי לא מועיל הנרות חנוכה עצמם ע"י האור שמפיצים להיות כאמלתרא 

שהרי מושכים את העין ומ"ש מקורת מבוי שמועיל.

והנראה לבאר בזה בהקדם הגמ' בעירובין (דף ג.) דשם איתא מאי אמלתרא רב חמא בריה 

דרבה בר אבוה אמר קיני [פי' רש"י-כמין קיני עופות היו בולטין מתחת האולם (בביהמ"ק)] 
כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא פסקי דארזא [פי רש"י-כלונסות של ארז ארוכים תחובין 
בכותל] מ"ד פסקי דארזא כ"ש קיני [פי' רש"י-דאיידי דחשיבי ומלתא דתמיהא היא מסתכלי 

בהו אינשי וחזו לקורה] ומ"ד קיני אבל פסקי דארזא לא ע"כ דברי הגמ'.

ועי' ברמב"ם (המובא לעיל באות א') ועיי"ש במגיד משנה דכתב דמוכח דהרמב"ם פסק 

כמ"ד קיני דאמלתרא היינו ציורים כדוגמת קיני שהי' בביהמ"ק. אבל הרשב"א שם פסק כמ"ד 

פסקי דארזא וכתב וז"ל היתה [הקורה] למעלה [מכ' אמה] אם עשה בסמוך לה חתיכות ארזים 
חשובים כשרה שכל שיש לה דבר חשוב יש לו קול. וכן אם עשה לה צורות נאות וכיורין 

כשרה שהכל מסתכלין בה. עכ"ל.

והנה לכאורה נראה לגבי נרות חנוכה דהן אמנם דשייך לדמותם לפסקי דארזא דהן חשובים 

בה  מסתכלין  שהכל  דתמיהא  מילתא  בכלל  דהם  לומר  שייך  לא  לכאו'  אך  קול.  להן  ויש 

שהרי  ב.  קינים.  כציורי  ומוזר  נדיר  דבר  אינו  אור  המפיצים  נרות  דהרי  א.  בקיני  וכהביאור 

מילתא  הוי  פה  שדווקא  לומר  שייך  ולא  בתים  בהרבה  שמדליקים  נרות  הרבה  יש  בחנוכה 

דתמיהא שהכל מסתכלין בה.

ולפי"ז אליבא דהרמב"ם דפסק כמ"ד קיני שמבואר בגמ' דלמ"ד הזה דווקא בכה"ג שיש 

לומר  שייך  לא  שבנ"ח  מובן  שפיר  א"כ  אמלתרא  לדין  הוי  דתמיהא  מילתא  שהם  ציורים 

שהכל  דתמיהא  "מילתא  בכלל  אינם  שהנרות  שביארנו  וכמו  אמלתרא  יהיו  חנוכה  שהנרות 

מסתכלין בה".

דהנ"ח  נימא  לא  דאמאי  קשה  עדיין  לכאורה  דארזא  פסקי  כמ"ד  דפסק  להרשב"א  אמנם 
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עצמן יועילו כדין אמלתרא כיון שזה ודאי דשייך לומר דמיקרי דבר חשוב ויש להם קול וכמו 

דמועיל פסקי דארזא בקורת מבוי להיות אמלתרא.

ונראה ליישב בזה דהנה לכאורה קשה מאוד בגמ' בשבת ( דף כב:) ואמר רב כהנא דרש רב 

נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב (בראשית ל"ז) והבור ריק אין בו מים ממשמע 

נחשים  אבל  בו  אין  מים  מים  בו  אין  ת"ל  מה  אלא  מים  בו  שאין  יודע  איני  ריק  והבור  שנא' 

ועקרבים יש בו ע"כ דברי הגמ' והוא תמוה מאי שייטא האי מימרא באמצע סוגיות דחנוכה .

וכתב בספר משך חכמה לבאר דהנה מבואר במדרש תנחומא דבשעה ששב יוסף מקבורת 

אביו הציץ בבור ולשם שמים נתכוין דבירך שעשה לי נס במקום הזה.

ולכאורה קשה שהרי מבואר באבודרהם דברכת "שעשה לי נס במקום הזה" שייך לברך רק 

על נס שיצא מדרך הטבע. והרי בפשטות עיקר הנס ביוסף הוא מה שהעלוהו מהבור ובסיבות 

ההשגחה נעשה לשר על כל מצרים. וזה לא דבר שנכנס בגדר של חוץ לדרך הטבע. ועל זה יש 

להשיב שעל זה אמר ר' תנחום שהוא ר' תנחומא במדרש דבבור היה נחשים ועקרבים וממילא 

זה היה נס שיוצא מטבע העולם.

והנה לגבי חנוכה עיקר הנס היה ניצחון מלכות אנטונינוס. וישראל קיבלו מלוכה מאתיים 

שנה ולזיכרון הנס הזה צריך להאיר הנרות אמנם לזה סגי בחזותא בעלמא. אך להורות על נס 

פך השמן שזה הי' נס נגד דרך הטבע צריך דיהא שלטא בה עינא תוך עשרים אמה.

ולפי"ז מבאר במ"ח דעתה יובן מה דמימרא זו איתא 

פסולה. אמה  מעשרים  למעלה  הניחה  שאם  תנחום  ר'  של  המימרא  אחר  מיד  בשבת  בגמ' 

והיינו להורות שבחנוכה וביוסף הנס הי' הסיבות מההשגחה נצחון[בחנוכה] ומלכות [ביוסף] 

רק שהברכה היה כאן על הבור שלא הזיקוהו נחשים וכאן על נס פך השמן. עכ"ד המ"ח.

מותר  היה  המלחמה  לנצחון  בעלמא  לזכרון  היתה  נ"ח  מצוות  דאם  י"ל  המבואר  ולפי 

להניחה למעלה מכ' אמה דעכ"פ חזותא בעלמא איכא גם בזה. אך להורות על נס פך השמן 

בעי' דשלטא בה עינא טפי וזה ודאי דווקא למטה מעשרים אמה.

ובסברת הדבר לחלק בין הא דבעירוב באמת מועיל אמלתרא להכשיר קורת מבוי המונחת 

למעלה מכ' אמה לבין סוכה ונר חנוכה דחזינן דלא מועיל  שמעתי מח"א לבאר בהא דדוקא 

בקורת מבוי מצינו דמועיל אמלתרא וזה משום דבקורת מבוי סגי בהיכר בעלמא הלכך סגי 

בראייה ע"י אמלתרא אע"פ דלא הוי ראייה מושלמת. משא"כ בסוכה שצריך שיידע שיושב 
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תחת הסכך וכן בנ"ח שצריך לראות ולא סגי בהיכר בעלמא כמבוי.

להביא  צריכה  הסכך  שראיית  והיינו  ידעו"  דין"למען  איכא  בסוכה  דהנה  לבאר  יש  ועוד 

מועיל  לא  שכן  וכיון  הנס  לידיעת  להביא  צריכה  הנרות  ראיית  בנ"ח  וכן  אחרת  לידיעה 
ראיית  שבעצם  מבוי  בקורת  משא"כ  מושלמת  ראייה  שאינה  אמלתרא  דרך  תיהיה  שהראייה 

הקורה סגי דכבר יודע שעד כאן יכול לטלטל ולכן מועיל ראייה ע"י אמלתרא.

הכנת שולחן הסדר ג' ימים לפני הפסח

בכמה מקהילות אשכנז ואיטליה נהגו להכין את שולחן הסדר שלושה 
ואף  פסח.  קרבן  של  ממום  הביקור  לימי  זכר  הפסח,  חג  לפני  ימים 
שהקרבן צריך ארבעה ימי ביקור, מכל מקום רק שלושה ימים מתוכם 
הם שלמים, ואילו היום הרביעי - יום השחיטה - אינו שלם, שמקצת 

היום ככולו.

(מהר"מ חגיז בסוף ברכת אליהו). 
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הרב חיים שלמה נחמני

 

האם המתפלל עם הש"ץ בחזרת הש"ץ - 
יוצא ידי תפלה בציבור (ובגדר תפילה בציבור)

חייב  ויחיד  יחיד  כל  כך  בעצמו  להתפלל  חייב  ציבור  ששליח  כשם  ע"ב  לג'  בר"ה  איתא 

להתפלל בעצמו ואינו יוצא יד"ח בתפילת הש"ץ, רבן גמליאל אומר שליח ציבור מוציא את 

הרבים ידי חובתן. ובגמ' שם לד ע"ב מובא אמר רבן גמליאל לחכמים לדבריכם למה שליח 

ציבור יורד, אמרו לו כדי להוציא את שאינו בקי, אמר להם כשם שמוציא את שאינו בקי כך 

מוציא את שהוא בקי. ואסיקנא דהלכה כרבן גמליאל בברכות של ר"ה ויוה"כ אבל בברכות 

של שאר ימות השנה הלכה כחכמים שאין הש"ץ מוציא את הבקי. ואף שתיקנו שלעולם יחזיר 

שהביא  הרמב"ם  מתשובת  והיא  ג'  סעיף  קכ"ד  בשו"ע  כדאיפסק  בקיאין  שכולם  אף  הש"ץ 

הב"י שם מדברי האבודרהם מ"מ הוא כדי לקיים תקנת חכמים, ומובא שם בתשובת הרמב"ם 

דאין בחזרת הש"ץ משום ברכה לבטלה כלל.

אמנם מדבריו יש לדון בטעמא דלא הוי ברכה לבטלה, האם הוא משום שכל מה שהש"ץ 

מחזיר את התפלה הוא בשביל התקנה ומכח התקנה לא הוי ברכה לבטלה ובאמת אין לחזרת 

הוי  דלא  דהטעם  להיפך  או  אז  מתפללים  הציבור  אין  שהרי  בציבור  תפלה  חשיבות  הש"ץ 

ברכה לבטלה משום דנחשב תפלה בציבור דמסתבר שאם לא היה לה חשיבות תפלה היה לה 

דין ברכה לבטלה ולכן הזכיר הרמב"ם הא דלא תהיה חזרת הש"ץ ברכה לבטלה תלוי בזה 

בחיוב חשיבות התפלה דהיינו הספק הוא האם תפלה בציבור הוא דווקא כשיתחילו הש"ץ 

הש"ץ  בחזרת  הש"ץ  עם  יתחיל  אם  גם  או  בלחש  עשרה  שמונה  תפלת  בשוה  והמתפללים 

לבוא  המאחר  דיני  שם  דמבואר  נ"ב  בס'  בא"א  הפמ"ג  הסתפק  וכך  בציבור,  תפלה  נחשב 

עם  עשרה  שמונה  להתפלל  יוכל  לא  כסדרם  דזמרה  פסוקי  כל  יאמר  שאם  ומשער  לבהכ"נ 

הציבור התירו לו לדלג על חלקים מהם המובאים בשו"ע אלא דמסתפק הפמ"ג אם לא יספיק 

להתפלל שמ"ע בלחש עם הציבור אם ידלג כדי להספיק להתחיל חזרת הש"ץ עם הש"ץ או 

שזה לא נחשב לתפלה בציבור ולכן יתפלל כסדרם בלי דילוג, ובסימן ק"ט מסיק הפמ"ג דאין 

חזרת הש"ץ נחשבת לתפלה בציבור ואין נחשב תפלה בציבור אלא בתפלה בלחש, והפמ"ג 

כותב זאת מסברא.
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 ועיין באגרות משה (ח"ג סי' ט') דהביא ראיה לדבריו ממה שכתב הרמ"א בסי' ק"ט ס"ב 

דלכתחילה לא יתחיל היחיד עם הש"ץ אלא ימתין עד אחר שאמר קדושה והקל הקדוש, והטעם 

בריש  כדאיתא  מהש"ץ  ולשמוע "נקדש"  לשתוק  שצריך  משום  בסק"ט  המג"א  כדכתב  הוא 

סימן קכ"ה, והא כשיש צורך להתחיל יוכל לומר נקדש וכדכתב הרמ"א שאם השעה עוברת 

או כדי לסמוך גאולה לתפלה מתחיל עם הש"ץ ואומר "נקדש" עם הש"ץ, ואם כשיתפלל עם 

הש"ץ יתחשב כדין תפלה בציבור וכשיחכה עד אחר הקל הקדוש הרי לא יתפלל בציבור הרי 

ודאי הוא ג"כ צורך גדול, והיה צריך לומר להתחיל עם הש"ץ בשביל זה עצמו כדי שיהיה 

לתפלתו דין תפלה בציבור דהא ג"כ צורך גדול הוא, אלמא דהרמ"א סובר דיחיד המתפלל עם 

הש"ץ לא נחשב תפלה בציבור שלכן אין שום צורך להתחיל עם הש"צ וממילא אינו רשאי 

משום שאין לומר "נקדש" אלא צריך לשתוק ולשמוע מהש"ץ.

וע"ש שהביא עוד ראיה מתוס' בברכות כ"א ע"ב אין יחיד מתפלל קדושה אבל המתפלל 

עם  לענות  יכול  הקדושה  וכל  נקדש  הש"ץ  עם  יאמר  לקדושה  ש"ץ  לכשיגיע  החזן  עם  יחד 

הציבור דאין זה קרוי יחיד עכ"ל. ולכאורה תמוה איך שייך להחשיבו ליחיד והרי כל הקהל 

אומרים אז קדושה, וכל הנידון הוא רק מחמת שהוא באמצע תפילתו דאפשר שהוא הפסק 

ומכיון שכתבו תוס' שיכול לומר עם הציבור נקדש וכל הקדושה כולה ליכא שוב מה לדון, 

בציבור  תפלה  נחשב  זה  אין  עשרה  אז  כשאין  הש"ץ  עם  דהמתפלל  ס"ל  דתוס'  צ"ל  ולכך 

אמירת קדושה וקדיש וכל דבר שבקדושה וכיון  והם בדיני ציבור לענין  תפילה ביחיד  אלא 

שאין תפילתו אלא תפילת יחיד לא שייך לציבור ולכן היה מקום לומר שגם לומר קדושה הוי 

כתפילת יחיד ואינו יכול לומר עם הציבור קמ"ל שלענין קדושה אינו נחשב ליחיד.

אמנם הא"א מבוטשאטש פליג עליה בריש סי' נ"ב וס"ל דגם תפלת חזרת הש"ץ נחשבת 

החת"ס  נוקט  וכך  הש"ץ,  עם  להתפלל  כדי  גם  דזמרה  מפסוקי  ידלג  ולכן  בציבור  תפלה 

בתשובות שנדפס מחדש בסימן ג' דמה שהיחיד מתפלל עם הש"ץ זהו עיקר התפלה בציבור 

כי מה שהיחידים כל אחד מתפלל בפני עצמו מיקרי תפלת יחיד ורק מה שאחד מוציא רבים 

זה מיקרי ציבור ורק מפני שא"א שיכוונו כולם לש"ץ תיקנו שיתפלל כל אחד לעצמו והיה 

ש"צ  שיסדיר  כדי  אלא  חובתן  ידי  רבים  מוציא  כמו  שזהו  במילה  מילה  עמו  שיאמרו  ראוי 

הש"צ  עם  אומר  שיחיד  כשאירע  וא"כ  ר"ה  בסוף  שם  כמבואר  תחילה  בלחש  תקנו  תפלתו 

זהו תפלת ציבור האמיתי, והביא ראיה ממג"א סי' תרפ"ט סק"י ע"ש. מבואר בדבריו דתרתי 

שומע  מדין  ויוצאין  וישתקו  ישמעו  וכולם  יתפלל  שש"צ  ראוי  היה  התקנה  דבשורש  קאמר 



רלא ברכת אריה

כעונה והיינו מרוויחים בזה תרתי: חדא עיקר תפלה בציבור ועוד ברוב עם הדרת מלך ולזה 

אמר החת"ס הא דלא תיקנו כן משום שא"א שיכוונו כולם לש"צ, ועיין באגרות משה שהביא 

דברי החת"ס וכתב עליהם שהם דברי טעות, שהרי לא שייך לומר שעיקר התפלה מה שהש"צ 

חוזר התפלה ותפלה בלחש אף בקהל גדול בב"א רק תפלת יחיד ואם לא ישמעו חזרת הש"ץ 

לא יצאו ידי תפלה בציבור ונמצא שעקרו לגמרי תפלה בציבור, אולם עיין בשלטי גיבורים 

בשילהי ר"ה שם  דכתב בהדיא כדברי החת"ס וז"ל, "דנראה בעיני שחבר עיר היינו כשש"ץ 

אומר תפילתו בקול רם אבל כשהציבור מתפללים כ"א בלחש כולם יחידים" וכ"כ הרמב"ם 

פ"ח מתפילה ה"ד "וכיצד היא תפלה בציבור יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל שומעים הרי 

שעיקר תפילה בציבור בכה"ג ולא כשעשרה מתפללים יחד ביחידות.

ונראה לבאר דנחלקו בגדר תפלה בציבור: איתא בברכות ח' ע"א מאי דכתיב "ואני תפלתי 

והראשונים  הגאונים  ונחלקו  מתפללין,  שהציבור  בשעה  רצון  עת  אימתי  רצון"  עת  ה'  לך 

בילפותות דסוגיין מה באו ללמד, שלגירסא שלפנינו היא גירסת הגאונים והובאו דבריו ברבינו 

יונה שהילפותות אלו הם על היחיד המכוון תפלתו לשעה שהציבור מתפללים ואופן הלימוד 

(בתוס'  ור"ת  והרא"ש  הרי"ף  אמנם  אז,  יתפלל  היחיד  שגם  ראוי  ודאי  רצון  עת  היא  דאם 

ע"ז דף ד' ע"ב ד"ה כיון) ס"ל שילפותות אלו הם על תפלה בציבור ממש שמינייהו ילפינן 

מעליותא ומצוה בתפלה בציבור, ועיין בפרישה בסי' צ' והצל"ח דהרי"ף והרא"ש ור"ת נמי 

מודו שמעלה איכא ביחיד המכוון תפלתו לשעה שהציבור מתפללין שהרי זו גמ' ערוכה בע"ז 

ד' ע"ב דכיון דאיכא ציבורא דמצלי לא מידחי אלא דילפינן ליה מסברא ולא מקראי.

 אמנם לפ"ז צ"ב במאי פליגי הגאונים והראשונים דהרי מבואר כאן דלכו"ע שעת תפלה 

בציבור,  דתפלה  החיוב  ביסוד  דפליגי  י"ל  אלא  פלוגתייהו,  מאי  א"כ  רצון  עת  היא  בציבור 

דלרי"ף והרא"ש ור"ת יסוד חיוב תפילה בציבור הוא מדין עת רצון שתהא תפלתו נשמעת, 

לפיכך  תמיד...  נשמעת  הציבור  ה"א "תפלת  תפלה  מהל'  פ"ח  מהרמב"ם  גם  כן  ללמוד  ויש 

צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד" ועל כן שפיר איכא למילף לדין תפלה 

בציבור מקראי דסוגיין המורים ענין זה שתפלת הציבור נשמעת ועת רצון היא הילכך מהני 

לאותה  שעתו  המכוון  יחיד  שאף  הוא  שכן  שכיון  עוד  ידעינן  ומסברא  לה,  דילפי  הוא  קראי 

אמנם  בציבור,  תפלה  שת  מעליותא  לעיקר  יש  לתפלתו  גם  ע"כ  היא  רצון  שעת  כיון  שעה 

תפלה  ענין  ועיקר  הדין,  יסוד  ולא  תוצאה  זה  הרי  הוא  רצון  עת  שבציבור  מה  ס"ל  הגאונים 

בציבור לדידהו אינו מפני העת רצון שבזה אלא איכא למימר משום "ברוב עם הדרת מלך" 



ברכת אריהרלב

כמ"ש הראב"ד בשם רב האי גאון בס' תמים דעים סי' קע"ב וז"ל "עדיף לצלויי איניש בהדי 

אינו  ועכ"פ  בציבור  תפלה  דין  יסוד  וזהו  מלך",  הדרת  עם  ברוב  משום  ברכות  י"ח  ציבורא 

משום העת רצון שבזה וע"כ ליכא למילף לדין תפלה בציבור מקראי דסוגיין דאינם מורים 

אלא ענין בפני עצמו ששעת תפלת הציבור היא שעה של עת רצון.

ולפ"ז י"ל דבזה גופא נחלקו הפמ"ג והא"א מבוטשאטש האם גדר תפלה בציבור היא משום 

עת רצון היא או מדין ברוב עם הדרת מלך, דהפמ"ג למד שתפלה בציבור היא מדין עת רצון 

שתהא תפלתו נשמעת א"כ י"ל מסברא דזמנא דעת רצון הוא דווקא בתפלה בלחש דאז כולם 

"ברוב  משום  בציבור  תפלה  דגדר  הבינו  וחת"ס  מבוטשאטש  הא"א  ואילו  יחד,  מתפללים 

עם הדרת מלך" וזה שייכא דווקא כשהש"צ מחזיר תפלתו וכולם שותקים ועונים ביחד על 

ברכותיו של הש"ץ, והרי לא תקנו חזרת הש"ץ אלא משום שא"א שיכוונו כולם לש"צ בתפלה 

בלחש. וזהו כוונת המג"א בסי' תרפ"ט שהביא החת"ס, ומוכח כן מראיתו מס' רצ"ח סי"ד 

עליו  שהקשה  ומה  מלך,  הדרת  עם  ברוב  משום  ישתקו  וכולם  מברך  שאחד  הבדלה  לענין 

אף  בלחש  ותפלה  התפלה  חוזר  שהש"צ  מה  התפלה  שעיקר  לומר  שייך  דלא  משה  האגרות 

ידי  יצאו  לא  הש"צ  תפלת  שמעו  שלא  שאלו  נמצא  יחיד,  תפלה  רק  הוי  בב"א  גדול  בקהל 

תפלה בציבור ונמצא עוקר לגמרי תפלה בציבור, מבארים די"ל דהחת"ס קאמר דדרגת תפלה 

בציבור האמיתי היה יותר אם היה זה ע"י ש"צ וכל העם עונים איתו ופשוט דמש"כ החת"ס 

לעומת  אלא  ממש  יחיד  לומר  רצונו  אין  יחיד  תפלת  נקרא  בפ"ע  מתפללים  שהיחידים  דמה 

מעלת תפלת הציבור ממש דהיינו יחד עם הש"צ, וא"כ עכשיו שתקנת הקדמונים שכל הציבור 

מתפלל בפ"ע יחיד יחיד א"כ מעיקר יסוד ההלכה כבר יצאו תפלה בציבור ובשביל תוספת 

מעלה של חזרת הש"ץ אין באופן כזה להוסיף מעלת תפלה בציבור שכיון שכבר יצאו, וע"כ 

שפיר הוצרך הטור באו"ח בסי' קכ"ד ליתן טעם לדידן מ"ט ש"צ חוזר תפלתו וכתב משום 

הש"צ  בחזרת  הש"צ  עם  להתפלל  והוצרך  איחר  שאחד  אירע  אם  והשתא  הקדמונים,  תקנת 

בחזרת הש"צ קיהיב ליה החת"ס מעלת תפלה בציבור דהיינו דרגא ראשונה של תפלה בציבור 

ופשוט שזה כוונת החת"ס ואינו חולק על יסודי הקדמונים.

אולם ע"פ ראיית האגרות משה בשיטת הפמ"ג מהרמ"א בסי' ק"ט דרק כשיש צורך כגון 

המתפלל  דיחיד  משמע  הש"צ  עם  מתחיל  לתפלה  גאולה  לסמוך  כדי  או  עוברת  השעה  אם 

מתחיל  אם  צורך  בלא  דגם  שם  השו"ע  פליג  וע"ז  בציבור,  לתפלה  נחשב  אינו  הש"צ  עם 

להתפלל עם הש"צ יאמר מילה במילה כל הקדושה ועיין בבה"ל בשם הא"ר דזה מותר אפילו 



רלג ברכת אריה

כתפלה  נחשבת  הש"צ  חזרת  אם  והרמ"א  המחבר  פליגי  גופא  דבזה  לומר  נראה  לכתחילה, 

בציבור או לא, דלשו"ע הוי שפיר תפלה בציבור ואילו לרמ"א לא הוי כתפלה בציבור, ואח"כ 

בשם  שם  וכתב  והרמ"א,  המחבר  פליגי  דבזה  סקכ"ט  ק"ט  בסי'  הכה"ח  כתב  שכך  מצאתי 

האר"י דנכון יותר להתחיל עם הש"ץ ויאמר כל הי"ח עם הש"ץ והטעם דהרי שיטת האר"י 

(מבוא בכה"ח קכ"ד סק"ב) דמעלת חזרת הש"ץ גדולה יותר מתפלה בלחש משום דתפלת 

עמידה חובה שתהא בלחש וחזרת הש"ץ בקול רם שתפלת הלחש לרוב יוקרתא היא כאדם 

המחביא יהלום יקר שלא יחטפוהו ליסטים וכוחות רעים ממנו משא"כ חזרת הש"ץ דרגתה 

היא כ"כ עליונה שאין שם מגע לליסטים וכוחות רעים כלל שהרי כבר עומד הוא בדביקות 

את  שיחטפו  חשש  שום  כאן  אין  זרים  ומכוחות  סכנה  שום  יותר  כאן  שאין  עד  להמלך  כ"כ 

התפילות הנוראות ההן ע"ש.

עכ"פ שיטת המ"ב בסי' נ"ב סק"י וז"ל: "דעיקר הקפידא הוא שיתפלל תפלת י"ח עם הציבור 

בלחש, וכן כתב בסי' ק"ט ס"ק י"ד ובספר א"ר האריך מכמה פוסקים דאפילו לכתחילה מותר 

להתחיל עם הש"צ בשוה, ועיין בח"א (כלל י"ט ס"ח) שמשמע מיניה דעכ"פ בשחרית בודאי 

יש להקל כדי שלא יצטרך להמתין כ"כ בשירה חדשה... וגם במנחה יש להקל כשיש צורך 

קצת" א"כ מוכח מכאן שהמתפלל עם הש"צ לא מיקרי תפלה בציבור, דאי הוי תפב"צ אמאי 

רק בשחרית ומנחה, וגם ממה שכתב דבמנחה יש להקל כשיש צורך קצת, והרי אין לך צורך 

גדול מזה מאשר לעשות כן בשביל תפלה בציבור אלא ודאי ש"מ דלא מיקרי תפב"צ וכך דייק 

בשו"ת שלמת חיים ח"א ס"ל, להגי"ח זוננפלד זצ"ל וז"ל בודאי לא מיקרי בציבור כמו תפלה 

בלחש, אבל בכ"ז אפשר שהוא יותר טוב משיתפלל ביחיד אם אפשר לו לכוון מילה במילה 

בשווה, עכ"ל.

והנה יש לדון האם תפלה בציבור הוי דווקא כשמתחיל ביחד עם הציבור או גם כשמתחיל 

אחר שכבר התחילו הציבור חשיב תפילה בציבור, והנה הפמ"ג (א"א ס' קט' סק"ב) כתב על 

המבואר במג"א דתפילת ציבור עדיפא מעניית איש"ר, דקשה מהדין המבואר בשו"ע ס' קט' 

דבא ומצא ציבור מתפללין אם אינו יכול לגמור תפילתו קודם קדושה וקודם קדיש אל יתפלל 

עם הציבור הרי דאיש"ר עדיף, ותירץ דכאן לא הוי ממש תפילת הציבור דבא באמצע משא"כ 

כשמכוין עמהם, הרי דס"ל להפמ"ג דתפילה בציבור אינו אלא כשהתחיל בשווה עם הציבור, 

עם  בשווה  במתחיל  רק  זה  לכתחילה  דשרי  הא  דכל  אם)  ד"ה  בביה"ל  (המובא  הא"ר  וכ"כ 

הש"ץ אבל כשמתחיל לפני או אחרי הש"ץ אינו מותר לכתחילה ולא ביאר הא"ר טעם הדבר, 



ברכת אריהרלד

תפילה  של  מעליותא  קצת  עכ"פ  יש  הש"ץ  עם  בשווה  כשמתחיל  שרק  אפשר  הנ"ל  לפי  אך 

בציבור משא"כ במתחיל לפני או אחרי.

 אולם בשו"ת אגרות משה (ח"ג ס' ד') חולק ע"ז דפשיטא ליה דאף דלא הספיק להתחיל 

הציבור  עם  בהתחילו  אף  דהלוא  הציבור  עם  כמתפלל  חשיב  הציבור  עם  בשווה  התפלה 

להתפלל בשווה אין מתפללים בשווה במשך כל הזמן אלא זה עומד באתה קדוש וזה ברפאנו 

וכו' וגם אין גומרין כאחת וא"כ מאי שני תחילת התפלה מאמצעה וסופה.



רלה ברכת אריה

הרב מאיר פרחי

בענין קשין מזונתיו של אדם פסחים קיח.

אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה קשין מזונתיו של אדם כקריעת ים סוף דכתיב 

נותן לחם לכל בשר וסמיך ליה לגוזר ים סוף לגזרים ע"ש 

וכבר הקשו האחרונים דהרי אין שום קושי כלפח הקב"ה הלא כל העלומות ברא במאמרו 

וא"כ מה שייך לומר קשה לקב"ה מזונות האדם וכמו קושי של קריעת ים סוף?

וכן יש להקשות מה השייכות והדמיון בין מזונתיו של אדם לבין קריעת ים סוף וכן הקשה 

התורה תמימה ?

ועוד הקשה המהרש"א בפסחים וז"ל וסמיך ליה לגוזר ים סוף וגו' לא ידענו מאי סמיך ליה 

דהא כמה קראי אפסיקו ביניהו ואי קרי ליה סמיךמשום דבחד מזמורא נינהו א"כ הל"ל נמי 

דקשין מזונתיו כבריאת שמים וארץ וכמכת בכורות וככל הני נסים דכתיב נמי בההוא מזמורא 

עכ"ל וצ"ב 

קשה  זה  שהיה  סוף  ים  קריעת  בענין  מבואר  הזוהר  בספר  לומר  ראיתי  הדברים  ובביאור 

לקב"ה כיון שבישראל היו אנשים רשעים והשר של הים קטרג לפני הקב"ה מה נשתנו אלו 

מהמצרים ולכן היה לו קשה לקרוע את הים ולהציל את בנ"י ואותו הדבר במזונות של אדם 

קשה לפני הקב"ה להשביע לרשעים ומה שבאמת חזינו שיש ירשעים אוכל זהו חסד מאתו 

הקדוש  הזוהר  אומר  לגוזר  וכן  צדיק  בין  רשע  בין  הבדל  ללא  בשר  לכל  לחם  שנותן  יתברך 

אין זה כי אם חסדו יתברך. ומזה הטעם י"ל שלא נמסרו המזנות ביד המלאך אלא מידו של 

הקב"ה לפי שאם היה ע"י מלאך לא היה מוותר כלום להזמין מזון לרשעים אבל הקב"ה הוא 

זן ומפרנס לנפש כל חי רעים וטובים עכ"ל 

ולפי"ז מבואר שהדמין לקריעת ים סוף שאה"נ היה קשה לקב"ה לקרוע את הים כיון שהיו 

קשה  היה  הקריעה  מעשה  שעצם  הכונה  שאין  אלא  נתן  לא  ים  של  ושרו  רשעים  בישראל 

זכות  למצוא  קשה  היה  וזה  רשעים  לאותם  זכות  איזה  למצוא  הוא  צריך  היה  אלא  לקב"ה 

בפניהים שיכלו לקרוע גם בעבורם את הים. 

ועתה ניתן להבין ביתר קלות את הדמיון בין מזונתיו של אדם לקריעת ים סוף שכמו שהיה 

קשה לקב"ה לקרוע את הים להציל את ישראל מפני הרשעים ה"נ קשה לקב"ה לפתוח ידיו 

והשביעם 

והמעיין היטב שם בתורה תמימה בראשית מח. טו אות יא יראה דהיכא שטובתו של אדם 



ברכת אריהרלו

תלויה בזכות מעשיו אז קשה לפני הקב"ה למלאותו מפני הקטיגור המשטין עליו כי גם כך 

אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא וא"כ ודאי שחובתיו מרובים המה על זכויתיו וא"כ 

נדרש לו לקב"ה להתגבר כביכול על כך ולמצוא לו זכות והנה אמרו בסוף קידושין פב: תניא 

רשב"א אומר מעולם לא ראיתי צבי קייץ ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער ואני כלומר 

מעשי  את  שהרועתי  אלא  בצער  שלא  שאתפרנס  דין  אינו  קוני  את  לשמש  שנבראתי  האדם 

וקפחתי את פרנסתי דהיינו שע"י מעשה האדם זכאי הוא לפרנסתו אם מעט ואם הרבה אם 

במנוחה ואם בצער . 

ולפי כל האמור לעיל מבואר היטב הקשר והדמיון בין מזונותיו של אדם לקריעת ים סוף. 

לפניו  קושי  שום  ליכא  וארץ  שמים  שבבריאת  כיון  המהרש"א  דהקשה  מה  קשה  לא  ולפי"ז 

קושי  שום  לו  היה  ולא  קלות  בקלי  לע"י  הקב"ה  שעשה  נסים  המון  מצינו  התנ"ך  בכל  וכן 

והסיבה שכל זמן שישראל ראוים  אין סיבה לקושי . כל הקושי מתחיל כשלישראל יש תלונות 

המבלי אין קברים במצרים ז"א שבנ"י לא היו במצב של אמונה אמיתית מכל הלב וא"כ טבעי 

הוא שיש קטרוג גדול על ע"י וזהו הקושי הגדול של הקב"ה למצוא להם זכיות ולהוריד את 

הקטרוג. ולכך דימה זה לקרי"ס ודרש וסמיך ליה לגוזר ים סוף לגזרים

וצער  הנסיונות  עיקר  וז"ל  הטהור  שולחן  בספר  שנאמר  מה  ע"פ  עוד  לתרץ  שרצו  וראיתי 

הפרנסה המזדמן לבנ"י כדי שישגו  וידעו גודל השגחת הבורא שאין להם שום עזר ומושיע 

מבלעדו ויתעררו  עי"ז לצעוק אל ה' וזה תאותו ועיי' וכתוב שם עוד שבשעה שהגיעו בנ"י 

אצל הים וראו שהם מוקפים משלשה רוחות הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר תלו 

עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו להקב"ה שנאמר ויצעקו בנ"י אל ה' ולמה עשה להם הקב"ה 

כך אלא שהיה הקב"ה מתאוה לתפליתן ע"כ וזה יהיה הפירוש המאמר קשין מזנותיו של אדם 

כקריעת ים סוף ששם היו ישראל בצער כדי שיצעקו אל ה' מעומק הלב ובלבם הנשבר ככה 

בענין קושיות הפרנסה הכל בשביל ישראל שיתעוררו וירבו בתחנונים עכ"ל 

הוא  המזונות  השגת  שלאדם  הכונה  אלא  לקב"ה  קשין  הכונה  אין  שודאי  בדבריו  ומבואר 

דבר קשה והכל בשביל שאדם מישראל ירבה בתחנונים להשי"ת וזהו הדמיון לקריעת ים סוף 

שהקב"ה גרם לבנ"י לצער גדול והסיבה היא שיצעקו אל ה' מעומק ליבם 

אדם  של  מזונתיו  דקשין  ראב"ע  בשם  ר"ש  דקאמר  בהא  דהנפק"מ  עתה  הוא  ברור  וא"כ 

להדיא  מבואר  וכן  המזונות  על  להשי"ת  בתחנונים  ולהרבות  להתעורר  הוא  סוף  ים  כקריעת 

ברשב"ם בפסחים שם וז"ל כקריעת ים סוף כלומר נס גדול עושה לו הקדוש ברוך הוא למי 

שנותן לו מזונות כאשר עשה לישראל שקרע להם ים סוף ונפקא מיניה למבעי רחמי עכ"ל 

מאמר  זצ"ל  שמולביץ  להגר"ח  מוסר  בשיחות  שכתב  מה  ע"פ  לבאר  ראיתי  ביאור  ועוד 



רלז ברכת אריה

ועיי'ש  וכ'ו  אמנה  בעלי  בשביל  אלא  יורדים  הגשמים  אין  אמי  ר'  אמר  חז"ל  אמרו  וז"ל  כו' 

שהאריך בענין אך לענינו רואים שם יסוד אחד שמה שאנו אומרים שקשים מזונתיו של אדם 

זהו מפני שהכל תלוי במדת בטחונו של אדם בקב"ה שככל שירבה בטחונו בו כך גם תתרבה 

מדת כוח ההשפעה מלמעלה. וזהו הדמיון לקריעת ים סוף כמבואר פעמים רבות בחז"ל שאף 

קריעת ים סוף היתה מכוח אמונתם של ישראל בקב"ה ולפי"ז הנפק"מ בהא דקאמר ר"ש בשם 

ראב"ע דקשין מזונתיו של אדם כקריעת ים סוף הוא להתחזק בבטחון בקב"ה ולדעת שכמדת 

בטחונו בה' כך מידת כח ההשפעה מלמעלה. 

והנה בבן יהוידע שם כתב וז"ל דלא אמרו קשים מזונות כקריעת ים סוף אלא לאותם בני 

אדם שהם עניים שאין להם קרקעות וקרן קיים שיתפרנסו ממנו אלא הוא יוצא לפעלו ולעבדתו 

עדי ערב כדי למצוא ריוח שיפרנס ממנו הוא ואנשי ביתו אבל אדם שהוא עשיר שהכל בא לו 

מכוח מזלו אין לזה שום קושי במזונות כי זה יש לו ריוח גדול מצד הטבע שהוא די והותר 

לפרנסתו עכ"ל וצ"ב מנ"ל לחלק בכך שהרי מסתימת לשינא דגמ' משמע שלכל אדם נאמר 

קשין מזונתיו?

וראיתי שרצו לבאר דהנה כתב הפרדס יוסף שמות יד. וז"ל וכן בפסחים קיח. קשה מזונתיו 

וכ'ו וקשה לשון וסמיך לי' הא יש ביניהם כמה פסוקים וי"ל ע"פ תוס' ערכין טו. ד"ה בשם 

שישראל הלכו בים כחצי גורן עגולה וכ'ו נמצא שהילוך בים לא היה שווה לכל יש שהלכו 

מרחק רב ויש בקצר כן במזונות יש שלא יצטרכו לעמל רב ובא להם בנקל .

ולפי"ז  מבואר הא דחזינן  דאיכא הרבה אנשים דאין להם קושי בהשגת המזונות דהרי אף 

שהלכו  ויש  רב  מרחק  שהלכו  יש  לכל  שוה  היה  לא  בים   דההילוך  כן  היה  סוף  ים  בקריעת 

מרחק קצר וכן הוא במזונות יש שבאים להם המזונות בקלות ויש שבאים להם לאחר עמל רב 

והיינו השייכות והדמיון דאיכא בין מזונתיו של אדם לקריעת ים סוף ונראה דאף הבו יהוידע 

סבר כן והלכך כתב דהא דאמרינן שקשין מזונתיו של אדם כקיעת ים סוף לא איירי בכל אדם 

ואיכא חילוק בזה חילוק בין עניים שאין להם קרקעות וקרן קיים שיתפרנסו ממנו שעליהם 

נאמר קשין מזונתיו של אדם כקריעת ים סוף לבין עשיר שכבר יש לו קרקעות וצאן ובקר שאין 

הוא בכלל הא דנאמר דקשין מזונתיו של אדם כקריעת ים סוף דהא חזינן להדיא דאין לו שום 

קושי בהשגת המזונות  



ברכת אריהרלח

הרב אופיר משה חדד

בגדרי ההיתרים במלאכת הוצאה

כלל דיני הוצאה מסימן ש"א ומסי' ש"ג וכן סי' ש"ה: דבר שאינו מלבוש ולא תכשיט מיקרי 

משוי ואסור מן התורה.

י"ח  פרק  וברמב"ם  להתיר.  הטעם  מה  תכשיט,  או  מלבוש  כשהוא  הוצאה  בהיתר  וצ"ב 

מהלכות שבת הלכה י"ז מבואר שהמוציא את הגדול אע"פ שהוא מלובש בכליו וטבעותיו 

בידו פטור, שהכל טפילה לו, אך אם כליו מקופלין על כתיפו הנושא אותו חייב.

ואפשר לבאר באופן אחד דין זה מעין מש"כ בגמ' עירובין דף ד' ע"א ובחולין ע"א ע"ב, 

שלגבי נכנס לבית המנוגע שדינו הוא ש"הבא אל הבית יטמא", ואם לבוש בבגדיו ובטבעותיו 

הוא  אז  בידו  אוחזם  אם  אך  וכו',  פרס  אכילת  כדי  ששהה  לאחר  רק  והם  מיד,  טמא  הוא  אז 

קוריין  לבישתן  שדרך  רש"י  ומפ'  יטמא,  הבית  אל  והבא  מקרי  שבשניהם  מיד,  טמאים  והם 

בגדיו ובטלים אצלו, ואינה נחשבת ביאה כלפיהם ובתוד"ה "למאי" (חולין ע"א ע"ב) הוסיף 

שבגדים שהוא לבוש בטלים אגבה ומכחו בא להם הטומאה וכו' (אך ברש"י במקומות אחרים 

ובר"ש בנגעים פי"ג פירשו שכיוון שכתוב בתורה והבא אל הבית יכבס בגדיו רק כשלבוש 

בהם חשיבי בגדיו, וא"כ משמע שגם אחרי שלבוש שמם עדיין עליהם ולא כמש"כ בשם תוס' 

שהם חלק מגופו). ועי"ש שמעיקר הדין הוא כן גם בבהמה הלבושה בבגדים שגם בטילים 

אליה.

כיון  הבגדים  לפי  הוצאה  כלל  כאן  שאין  הפי'  הוצאה  לגבי  הענין  נדמה  אם  לפי"ז  וא"כ 

אחרים  ביטול  דיני  לגבי  שמצינו  מה  וכעין  בגדיו  ולא  יוצא  שהאדם  וחשיב  כלפיו  שבטלים 

שבית שסיככו בזרעים בטלו לבית ואינם מטמאים טומאת אוכלים, וכן קופת שאור שיחדה 

לישיבה אינה אסורה משום חמץ, דע"י הביטול קיבלו שם חדש והוא הדין הכא בטלו לאדם 

ונחשבים כחלק מגופו.

אך עוד יל"ע אם זה שייך על דברים שלא לבוש בהם אלא שמשמשים אותו כי הרי בכלל 

שם תכשיט, אין זה רק דבר המשמש לנוי ולקישוט אלא כלל הדברים המשמשים לאדם מיקרי 

תכשיט, כגון קב לקטע, ומקל למי שצריך (סעי' ט"ז, י"ז) כבלים לאסיר ולבתולות (סעי' י"ט 

דברים  כמה  ש"ה  ובסי'  ועוד)  כ"ה  כ"ד  (סעי'  האדם  לרפואת  שמשמש  ומה  שם)  ושעה"צ 

שמשמשים לבהמה ומותרים.

דרך  דווקא  להיות  מוכרחים  שאינם  וביותר  ביטול  של  גדרים  אותם  בכ"ז  שייך  אם  ויל"ע 



רלט ברכת אריה

דרך  והוא  בידו  לשאתו  שדרכו  דבר  גם  שבעצם  שמבואר  ע"א  ס"ק  בשעה"צ  עיין  מלבוש, 

שימושו מותר (ויש דברים שאסרו מדרבנן ע"ש ובמ"א ס"ק כ"ז) ובזה צ"ע אם בטילים לגמרי 

ואם יכנס איתם לבית המנוגע יטמאו רק בשיעור זמן של בגדים, שלבוש בהם.

ואפשר לבאר באופן נוסף ע"פ הרמב"ם הנ"ל בהל' כ"ה שהמוציא בכלי פטור גם על הכלי 

שהכלי טפילה לו ואין כוונתו להוצאת הכלי אלא להוצאת מה שבתוכו והרי אין בו שיעור.

הוא  וכן  מחשבת  מלאכת  אינו  הכלי  שכלפי  מצד  הוא  שהפטור  ספר  בקרית  דבריו  וביאר 

המטה,  על  אף  פטור  במטה  החי  את  שהמוציא  ע"ב),  צ"ד  (שבת  פרחיה  רבינו  בחידושי 

דל"ה מלאכת מחשבת וא"כ לפי"ז לכאורה כל טעם הפטור שחשיב שעיקר מלאכת הוצאה 

מתייחסת כלפי האוכל והוצאת הכלי היא כלאחר יד.

אך לפי"ז צ"ב שלכאורה הפטור בדבר שאינו מלאכת מחשבת הוא מדאורייתא אך מדרבנן 

אסור אף שאין מתכוון (כמ"ש בגמ' שבת ס"ב ע"א שבאופן שהווי כלאח"י איכא איסור דרבנן 

וכן מבואר בגמ' בדף ס"ב לגבי טבעת שבאופן שאין דרך לצאת מ"מ אסור מדרבנן).

הכלי  על  אף  חייב  לכלי  וצריך  בכלי  אוכלין  שהוציא  ע"ב  צ"ג  בשבת  בגמ'  דמבואר  ועוד 

וא"כ האם באופן דמוציא אדם לבוש בבגדיו ויצטרך המוציא לבגדים יהי' חייב עליהם וכן 

לנדון דידן האם כשיתכוין להוצאת הבגדים שלבש בהם גם כן יתחייב.

וזה הרי מוכח שבבגדים אף שאין כוונתו ללבישה אלא לענין אחר פטור, כגון מציל מפני 

הדליקה (ק"כ ע"א) שכוונתו להציל בגדיו ושרי. וכן מה שפסק השו"ע שלובש בגד ע"ג בגד 

שהכלי  סתם  כתב  י"ח  שבהל'  בלשונו  שינה  שהרמב"ם  ועוד  ל"ו).  שרי (סעי'  חבירו  לצורך 

לומר  מקום  והיה  הכלי.  להוצאת  כוונתו  דאין  הוא  שפטורו  כתב  כ"ה  בהל'  וכן  לו  טפילה 

דאיכא באמת ב' גדרים שכלפי כליו ותכשיטו הגדר כנ"ל מפני שטפלים ומתבטלים, אך כלפי 

הכלי שאומנם טפל לפירות אך לא בטל אליהם וכן מוציא חי במטה שא"א לומר שהמטה היא 

כאחד ממלבושיו בזה פטורו רק מצד שאין כאן מלאכת מחשבת להוצאת המטה, ומ"מ אפשר 

דאיכא איסור דרבנן וכמו שבדרך כלל לשון פטור כוונתו פטור אבל אסור. אך ראיתי במנחת 

יצחק (ח"ב קי"ד) ובשלחן שלמה (ש"א, י"ג) נראה שהבינו שאין אפילו איסור דרבנן כלפי 

הוצאת המטה, דנקטו שלנכה המוציא עצמו בכסא גלגלים אין איסור של חי נושא את עצמו 

מדרבנן, ועד כמה שהמטה טפילה לו יהי' מותר לו לצאת בכסא לרה"ר גמור, רק דנו האם 

היא באמת טפילה ועיין באורחות שבת ח"ג שכבר הרגיש בזה דפטור דהכא הוא פטור ומותר.

אדם  ליקח  בשבת  שהתיר  ש"א  בסי'  הטור  ומדברי  לגמרי,  ששרי  לכך  המקור  מנ"ל  וצ"ב 

שהרבים צריכים לו בכסא אין ראיה, כי כמו שהותר להוציאו ולא אסרו מדרבנן כמו בכל חי 



ברכת אריהרמ

נושא את עצמו, התירו אף את הכסא אף אם נימא שיש עדיין איסור דרבנן להוציא את הדבר 

שטפל לו היקלו לצורך רבים.

ולכאורה נראה שהבינו שאין חילוק בין בגדים לבין מטה ועד כמה שכאן טפל הכוונה טפל 

שאין  מפני  שההיתר  הר"מ  הוסיף  למה  צ"ב  לפי"ז  אך  ומותר.  טפל  הכוונה  כאן  אף  ומותר, 

כוונתו להוצאת הכלי ולמה אם התכוון באמת להוציאו חייב.

ואפ"ל שאותו חילוק דנקט הר"מ בין מוציא אדם בבגדיו למוציא אוכל בכלי או חי במטה, 

שפה נראה שלא תלוי בכוונתו ופה כן, הוא אותו חילוק דאיכא בין בגד לתכשיט שבבגד כבר 

נ"ל שאפילו אם אין כוונתו ללבישה אלא להוצאה מ"מ פטור עליו, אבל בתכשיט הרי מבואר 

בשו"ע סע' י"א ובמשנ"ב שם ובשעה"צ אות ל"ח ובביאוה"ל ד"ה בזה, שאם התכוון להוציא 

התכשיט לשם תשמיש חייב עליו חטאת, ואף שכרגע אותו תכשיט מיפה את האדם מ"מ כיון 

שהוא מתכוון לתשמיש כגון מפתח של כסף לשם פתיחה וסגירה, או טבעת של חותם כדי 

לחתום חייב. ונראה מזה ששם תכשיט נקבע לפי כוונתו אך בגד לא. ואפשר לבאר החילוק 

שלא  גם  וא"כ  י"ג  בסעי'  שמבואר  כמו  מצער,  הגוף  על  להגן  שבא  במה  הוא  מהותו  שבגד 

מכוון לשם זה עדיין הוא מצד עצמו מגן משא"כ תכשיט שאינו מגן על הגוף רק משמש את 

הגוף, כאן אם אין כוונתו להשתמש בו לזה א"כ לא עומד לזה, וקביעת תשמישו ולמה עומד 

נקבעת לפי רצון האדם ולכן אם מתכוין להוציאו לדבר אחר חייב עליו.

הביאוה"ל  שנקט  שחייב  להשתמש  כדי  להוציא  שמתכוון  זה  דין  שכל  עוד  לומר  ואפשר 

בשם הירו', והחשש שחשש השו"ע בסעי' י"א שמא יאמרו שמוציא לשם תשמיש, כ"ז הוא 

רק בתכשיט שבאמת עומד לב' שימושים וא"כ במחשבתו קובע יעודו למה עומד כעת, אבל 

בתכשיט שכל יעודו לנוי והוא יתכוון לא להנאת נוי או שיוציאו בשביל חבירו או להציל מפני 

הדליקה יהי' פטור כמו מלבוש.

אך כשמוציא טבעת שיש עליהם חותם, שם שייך לומר שכל כוונתו לחתום ולכך זה עומד 

יותר  מובן  ובזה  כשירצה.  בו  להשתמש  כדי  שמוציאו  שעון  או  כסף  של  מפתח  וכן  כעת, 

תכשיט  שם  מתבטל  לא  שלעולם  אפשר  תכשיט  שם  מבטל  לא  שהתשמיש  שבאופן  הסברא 

מיניה דסו"ס אפשר להשתמש בו לשני היעודים.

הבגדים  להוצאת  יתכוון  אם  אף  בבגדיו  לבוש  אדם  כשמוציא  הרמב"ם  בדברי  ה"ה  וא"כ 

למעשה הם משמשים את האדם וטפילים אליו, משא"כ כשמוציא אוכלין ע"י כלי אז הכלי 

וחייב  אחר  לדבר  עומדים  א"כ  אחר  לדבר  כוונתו  אם  אך  לאדם  כתכשיט  והוא  אליהם  טפל 

עליהם.



רמא ברכת אריה

הגמרא ביצה (ל"ז ע"ב) מבואר ששנים ששאלו חלוק בשותפות זה עירב עליו לצפון וזה 

לדרום זה שעירב עליו לצפון מהלך לצפון רק כשיעור שיש לחבירו שם ע"ש מכיון שהבהמה 

והכלים כרגלי הבעלים כמבואר שם בע"א, ואף שלובש הבגד בכ"ז אין לו יותר מרגלי בעליו.

קנו  שלא  מים  שיש  שבאופן  שם  יהודה  ר'  שלדעת  מבואר  ע"ב)  (צ"ז  עירובין  בגמ'  אך 

שביתה ומותר להוליכם אלפיים אמה ואין להם תחום והחבית קנתה שביתה ואסור להוציאה 

מחוץ לתחומה בטילה החבית לגבי המים כמו כלי לגבי אוכלים לגבי הוצאת שבת, ואין איסור 

תחומין בחבית וא"כ צ"ע למה בבגדים לא אומרים שמתבטלים לאדם ויהיה מותר להוציאם. 

ובקו"ש (ביצה ס' ע"א) ביאר בשם הגר"מ אטלס ז"ל שאה"נ מלבוש כלל לא טפל אך מכיון 

שבהוצאת שבת כתוב (ירמיה פי"ז) "לא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת" ובגד לא איקרי 

משא, אך איסור תחומין לא תלוי בשם משא כי הרי אפילו את עצמו אסור לו להוציא מחוץ 

לתחומו, ולכן שם כל ההיתר האם חשיב לטפל או לא. ואף שלגבי בית המנוגע חשיב הבגדים 

טפילים שם הוא גזה"כ דהרי בנכרי הלבוש בבגדיו כן טמאים מיד כשנכנס (עיין בתוס' חולין 

ומלבושיו  עליו  וכליו  אדם  שהמוציא  ע"א)  (קמ"ב  בשבת  מהגמ'  מקשה  וקו"ש  ע"ב).  ע"א 

וטבעתו בידו פטור, ואלו הוציאן כמות שהן חייב ומוכח שהוא מדין טפילות שכן כלפי אחר 

המוציא לא שייך לומר שאינו משא. והיה מקום לדון וליישב שכשאחר מוציא ב' דברים דנים 

מה העיקר ומה הטפל וא"כ כלפיו ודאי האדם עיקר והבגדים טפילים, משא"כ כשאדם יוצא 

עם בגדיו כלפי גופו אינו הוצאה בכלל, וא"כ כל הנדון שמוציא הבגדים לבד וע"ז ע"כ הפטור 

דאינם משא ולא מצד טפילות אליו.

ומעין סברא זו מבוארת במנח"ש (א', ט"ו) לפ"ד הריטב"א (עירובין שם) שדווקא מוציא 

חי בלבוש הוי רק איסור דרבנן בתחומין, אך אם הוא עצמו יצא בבגד של אחר אז יהי' איסור 

דאורייתא ולא נחשב כטפל ע"ש.

ולכן גם הרמב"ם לא ביאר את יסוד טפילות רק בפי"ח ששם דן כשאחד מוציא חפצים כגון 

אדם וכליו או פירות וכלי, אך בפי"ט ששם הוא דיני הוצאה דבגדים ותכשיטים לא ביאר יסוד 

זה.

ולפי"ז כל יסוד משאוי הוא כשנוטל דבר ע"מ להעביר אותו שיהי' במקום אחר, אך דבר 

אלא  למקום  ממקום  העברה  מעשה  עושה  לא  כרגע  כי  שנושאו  נחשב  לא  אותו  שמשמש 

מעשה שימוש בחפץ.

ובריטב"א בעירובין צ"ז ע"ב מבאר בדעת רבנן שלא אומרים כאן שהחבית בטילה למים אף 

שהכלי כן טפל לאוכלין כמבואר בשבת (צ"ג ע"ב) והראב"ד נוקט שכל דין טפל שייך למימר 

רק כשהאוכלין חשיבי אך במים שאינם חשובים לא נאמר שהחבית בטילה להם. והריטב"א 



ברכת אריהרמב

חולק וסובר "דנהי דמדינא דאורייתא בטל כלי לגבי אוכל שלא חייב הכתוב בהוצאת שבת 

אלא על דבר שעיקר הכוונה בהוצאתו, אבל לענין תחומין בכלים נמי גזרו רבנן, דהתם נמי 

פטור אבל אסור" ובקו"ש הבין שבתחומין אין דין טפל ורק במלאכת הוצאה מהני זה, והאריך 

או  דמלאכה  לתא  מצד  הוא  תחומין  איסור  האם  בשאלה  זה  שתלה  ט"ז)  (סו"ס  הקה"י  בזה 

איסור בפנ"ע ולכן אם הוא מצד מלאכה מהני דין טפילות שחשיב שעוסק בהוצאת העיקר 

ולא הטפל אך אם הוא איסור בפנ"ע לא מהני טפילות. ועוד מצדד שאפילו אם תחומין הוא 

משום לתא דמלאכה מ"מ דווקא לגבי הוצאה חשיב טפל בפחות משיעור אך בתחומין אפשר 

שחייב גם על פחות משיעור וכן נראה בחזו"א (או"ח קי"ב, י"ג) שלגבי תחומין לא מהני דין 

טפילה "דמ"מ הוציא החפץ חוץ לתחום" וכ"ה נוקט לדינא עי"ש.

הוא  בעירובין  שם  ורבנן  ר"י  שמח'  הריטב"א  דעת  מבאר  ט"ו)  סי'  (ח"א  שלמה  ובמנחת 

האם איכא איסור דרבנן במקום שהכלים טפילים לאוכל שלר"י אין כלל איסור ולרבנן אסור 

מדרבנן, וכן נקט גם בשפ"א (שבת קמ"א ע"ב) שמוציא את החי במיטה איכא איסור דרבנן 

על המיטה ע"ש.

ולפי"ז דאיכא איסור דרבנן בכלי שטפל לאוכלין ע"כ שבלבוש בבגדיו אין אפילו איסור 

דרבנן ופה יל"ע האם מטעם שרבנן לא גזרו בבגדיו שלבוש בהם כיון דמדאורייתא שרי, או 

שכנ"ל באדם עצמו לא חשיב כלל למשא ולכן מותר.

כיון  בושם  שצלוחית  שנוקט  ע"ב  צ"ד  בשבת  הרמב"ן  טפל.  בדין  ראשונים  עוד  בזה  ודנו 

במטה  דהחי  דומיא  כתכשיט  נעשית  בושם  בה  שיש  כיון  והצלוחית  לבושם  הוצאה  שעיקר 

שפטור כיון שצריכה לו וטפילה לו ואפילו לר' יהודה שמשאצל"ג חייב מותר בזה. ומבואר 

לכאורה שמותר לגמרי כמו שמותר לצאת בצלוחית של פלייטון.

וצריכה  המת  בהוצאת  שמסייעתו  לפי  טפילה  חשיבא  מטה  שדווקא  הרמב"ן  נוקט  ועוד 

לן (משא"כ ככר או תינוק ע"ש) וא"כ לפי"ז הוצאת חי בבגדיו שפטור על הבגדים הרי פה 

הבגדים אינם מסייעים בהוצאתו ולכאורה משמע שהוא גדר אחר שאינו משא כנ"ל או דנימא 

שפה טפל טפי ולכן מותר.

שחשיב  סוברים  יש  ששם  מת  על  תינוק  או  ככר  מניח  א.  דברים  סוגי  ג'  שיש  עולה  וא"כ 

טפל לגמרי ומותר, והרמב"ן סובר שחשיב מרבה בהוצאה אך אפשר שמודה שהוא רק איסור 

דרבנן דסו"ס הוא טפל. ב. מוציא מת ע"י המטה או בושם ע"י צלוחיתו ששם מותר לגמרי 

מכיון שמשמש ומסייע לדבר המותר, ובלשון הרמב"ן נראה שצלוחית עצמה כיון שיש בה 

בושם נעשית כתכשיט דומיא דהמת במטה, ויל"ע אם כוונתו שנטפלת הצלוחית לבושם וכמו 

שנ"ל  וכמו  שמו,  מקבלת  הצלוחית  הדין  הוא  לאדם)  שימושו  (מצד  תכשיט  הוא  שהבושם 



רמג ברכת אריה

ונחשבת  בית)  שם  שמקבלים  בזרעים  בית  המסכך  (כמו  השם  ושינוי  ביטול  של  מושג  שיש 

לתכשיט.

ולפי"ז הוא הדין בבגדי האדם יחשבו כחלק מגופו ולכן שרי וכן המטה כחלק מהמת כיון 

ההיתר של חי נושא את עצמו. ג. או שבבגדי האדם כיון שהם  שמשמשתו וגם עליה נאמר 

עצמם לא משמשים לעצם החזקתו והליכתו לא נחשבים כטפילים הנ"ל אלא סתם אין שם 

משא עליהם אך יותר נראה שכוונת הרמב"ן כנ"ל שכל המשמש דבר חשוב מקבל שמו של 

אותו דבר ומותר.

ככר  ע"י  לרשות  מרשות  המת  להוציא  ששרי  כשיטות  סובר  הרי"ף)  בד'  ע"ב  ובר"ן (ל"ה 

או תינוק ואין בזה תוספת הוצאה מפני שכל הנטפל לדבר לאו הוצאה מיקרי". וכ"ה לכאורה 

דעת רש"י שם (ד"ה לאפוקיה), אך גם זה רק מפני שסו"ס מסייע לטלטל המת ולרמב"ן זה 

לא חשיב צורך.

צורך  שאינו  דכל  הטעם  מפ'  מבטל  לא  תינוק  לגבי  שכיס  ע"ב)  (קמ"א  ברשב"א  ועיין 

בר"ן  הגמ') וכ"ה  בהמשך  כמבואר  לא חשוב  אם  לגביה (ואפילו  לגמרי  תשמישו אינו בטל 

וריטב"א שם (דלא כרי"ד שנקט שהסיבה הוא שלא בטל מפני שחשוב ע"ש). ומשמע שכל 

דבר המטמא בטל לגביו לגמרי.

ובכ"א עדיין י"ל כנ"ל שכל הנדון של הראשונים הוא כלפי אחר המוציא ב' דברים שאחד 

עיקרי ואחד טפל אך אדם עצמו היוצא בכליו לא צריך להגיע לסברא שבטל כלפיו אלא מפני 

שמשמשו בכלל אין ע"ז שם משא כנ"ל.

ובקו"ש שם (ביצה סי' ע"א) חקר בפטור טפל האם הוא פטור במלאכת שבת שאינו מלאכת 

מחשבת ולא חשיב צורך כלפי הוצאת הטפל, ואפילו לר"י דמשאצל"ג חייב עליו כאן פטור 

מפני דלא חשיב צורך כלל ע"ש. או שפטור טפל שמכיון שהטפל בטל לעיקר וכמאן דליתא 

דמי וא"כ כל המעשה מתייחס לעיקר ואז יכול להיות פטור אף בשאר איסורים ולא דווקא 

בשבת.

פלייטון  של  צלוחית  עם  שביוצאת  ע"ב  ס"ב  מהגמ'  הוכיח  ע"ב)  (צ"ג  אריאל  ובמנחת 

רש"י  ומפ'  הצלוחית,  על  חייבת  אז  בושם  ריח  רק  בושם  בה  אין  אם  תכשיט  הוא  דהבושם 

שבאופן זה א"א לומר שהצלוחית נהיי' טפילה לבושם ואינו כמוציא פחות מכשיעור אוכלין 

בכלי שפטור על הכלי ע"ש.

ואם נימא שפטור טפל הוא פטור במלאכת מחשבת, א"כ מ"ט חייב הכא הרי סו"ס אין לו 

צורך בהוצאת הצלוחית וע"כ שהכל הוא רק דינא דטפל כמאן דליתא וא"כ כאן שהעיקר כ"כ 

מועט שהוא רק ריחא בעלמא א"א להחשב טפל אליו.



ברכת אריהרמד

אך כנ"ל בדעת הרמב"ם פי' הקרי"ס שהוא פטור במלאכת מחשבת וכ"כ בר' פרחיה (צ"ג 

ע"ב), ולפי"ז נצטרך לומר שבמקום שהעיקר הוא כמאן דליתא א"כ נחשב שמוציא צלוחית 

בלא בושם וחשיב צורך והווי' מלאכת מחשבת.

משמע  בעצמה  תכשיט  וחשיבא  לבושם  בטילה  שהצלוחית  לעיל  הרמב"ן  בדברי  ומ"מ 

שהסברא הוא שע"י טפילות בטל לעיקר הדבר, והוא יותר ממש"כ בקו"ש שהוא כמאן דליתא 

אלא שנהי' כעיקר הדבר ואותו היתר שחל על עיקרו חל גם עליו.

ובשאר הראשונים אפשר לבאר כאחד מב' הטעמים, וגם הרמב"ם שמפ' (בהל' כ"ח) שאין 

כוונתו להוצאת הכלי אלא להוצאת מה שבתוכו, אפשר לפרש או מפני שמה שבתוכו כמאן 

ההבדל  שזה  לפרש  אפשר  והיה  מחשבת.  מלאכת  ואינו  כוונה  שאין  פטור  שהוא  או  דליתא 

בין הל' י"ז להל' כ"ח שכלפי כליו ותכשיטיו שם הם כמאן דליתא ואינו תלוי בכוונתו, אך 

בהל' כ"ח שם כל פטורו הוא מצד שאין כוונתו להוצאת המטה (ואז יש צד של איסור דרבנן 

חשיב  שלא  הרמב"ם  הבין  טפילות  פטור  מצד  כי  מחשבת,  מלאכת  ואינו  בשפ"א)  כמש"א 

טפל כ"כ ולכן אם יתכוון להוציא המטה חייב. אך לכאורה הפשטות הוא בצד שטפל כמאן 

דליתא כי כנ"ל הניחא כשמוציא אוכלים ע"י כלי וכדומה, עיקר כוונתו ומעשהו הוא כלפי 

האוכל אך כשלבוש בבגדיו שאינם מסייעים בהוצאתו שם רוצה שבגדיו וכליו יהי' איתו וכן 

בדין שבהמתו יוצאת בכליה הרי רוצה וצריך שהכלים יצאו עמה, ולמה לא חשיבא למלאכה, 

וע"כ שזה מדין שטפילים אליה ובטלים. ובסיכום הדברים נמצא שישנם שני מהלכים שהם 

ג', הראשון שהיתר הוצאת בגדים וכלים שאינם בכלל משא כלל אף שכלפי אדם היוצא אינם 

טפלים ובטלים אליו ורק במוציא ב' חפצים שייך לדון על עיקר וטפל.

שבטילים  מצד  שהיא  לצדד  אפשר  ופה  כטפילים  כליו  על  דנים  עצמו  ביוצא  שגם  והשני 

אליו וכמאן דליתא או שהפכו לחלק מגופו, או שרק כלפי דין מלאכת הוצאה אין המלאכה 

מתייחסת אליהם ואינה מלאכת מחשבת.

והיה אפשר לבאר בכל זה החילוק בין מלבוש לתכשיט, שהרי במלבוש אף שאין כוונתו 

להנאה כמו שמציל מפני הדליקה או מוציא לצורך חבירו או מלבוש ע"ג מלבוש בכ"ז מותר, 

ובתכשיט אם כוונתו להוציא לשם שימוש חייב חטאת (עיין בסעי' י"א בשעה"צ ובביאוה"ל) 

ואם לובש תכשיט  מיותר אסור, כגון סיכות לאשה אם אינה צריכה את כולן חשיבי משוי, 

ולעיל ביארנו החילוק שאולי איירי דווקא בתכשיט שעומד לב' עניינים ולכן מחשבתו קובעת 

יעודו משא"כ מלבוש דיש לו שימוש אחר.

אך אפ"ל בעוד אופן, שמלבוש לעולם יסוד פטורו דמלבוש אינו משא, כמ"ש הגר"מ אטלס 

גם  ולכן  עליו.  מלבוש  שם  עדיין  כי  הדין   את  משנה  אחר  לצורך  כוונתו  ואין  הנ"ל  בקו"ש 



רמה ברכת אריה

אע"פ  כ"ט)  בסעי'  (כמו  חטאת  חייב  מקום,  באותו  בכך  מלבוש  דרך  אין  אם  גיסא  לאידך 

שהוא  מה  אלא  לאדם,  שמשמש  מה  פטורו  יסוד  אין  כי  מצער  ומגן  מחמם  לכאורה  שעדיין 

מלבוש ואינו משא.

משא"כ בתכשיט יסוד פטורו הוא במה שמשמש לאדם ולכן טפל אליו ופטור וא"כ עד כמה 

שאין כוונתו להשתמש בו חשיב משוי וחייב.

אך העומד לנגדי הוא מש"כ בסעיף י"ג שנדה הקושרת בגד שלא בדרך מלבוש אם הוא כדי 

שלא יכאב לה הדם ולא תצטער מותר לצאת בו וא"כ מוכח שגם מלבוש עיקר יסודו להגנת 

הגוף וא"כ למה בסעי' כ"ט כשקיפל שולי הטלית על כתיפיו חייב חטאת, הרי לכאורה עדיין 

מגין מחום או מקור ויהי' מותר אף שאינו דרך מלבוש.

ואולי צ"ל שאה"נ אם יתכוון לזה במיוחד יהי' פטור, אם שם כוונתו בעיקר למלבוש ולא 

אלא  מלבוש  מדין  לא  הוא  אומנם  שפטורו  צ"ל  י"ג  בסעי'  ולפי"ז  חייב.  ולכן  שבו  לשימוש 

מדין תכשיט שמשמש לה ובטל אליה, (ואף שנקטו שהוא דין מלבוש שם מלבוש ותכשיט 

מתחלף הרבה) ולכן אם עושה כן שלא יטנפו בגדיה חייבת, ובמלבוש אין חילוק בזה. ולכן 

לרפא  ולא  מצער  להגן  רק  שנועדה  ברטיה  ומ"א  השו"ע  לשיטת  וכ"ח  כ"ב  בסעי'  מצאנו 

שאסור לצאת בה, ובפמ"ג (א"א ס"ק מ"א מבאר מפני שהוא חשוב בפנ"ע ובאופן זה לא בטל 

וסברא זו הוא רק בתכשיט המשמש ולא במלבוש שהיתרו מצד ביטולו לגוף.

ולכן גם בסעי' כ"א כשמשתמש בתיבה וקופה ומחצלת להגן מפני הגשמים אסור והטעם 

דרך  אינו  כי  פטור  אין  בגד  מצד  משמשו  שאומנם  שאף  הכוונה  ולפי"ז  מלבוש,  דרך  דאינו 

ומצד תכשיט אף שמגן עליו כיון שחשיב בפנ"ע יותר מדאי אסור ועיין עוד לקמן בזה.

כוונתו  ואפילו  מלבוש  חשיב  הגוף  שעוטף  שמה  קי"א)  (סי'  באגר"מ  נראה  זה  ומעין 

של  מהירו'  דבריו  על  צ"ע  (אכן  כלל.  משא  דאינו  כנ"ל  הפי'  ולכאורה  שרי,  בו  להשתמש 

טבעת של חותם שאם כוונתו לחתום חייב חטאת, וכן מסעי' י"א והרי אם זה מלבוש מה נ"מ 

בכוונתו וצ"ע).

ואפשר שלפי"ז מובן היתר תפילין להוצאה בשבת שכותב תוד"ה 'וכי' (עירובין צ"ה ע"ב) 

שהיתרם מצד מלבוש כדרכו בחול ואף שאין לזה צורך כלל בשבת (וע"ש במהרש"א שאסור 

להוציא תפילין אפילו אם שבת לאו זמן תפילין, כי אינו דרך מלבוש ללבוש ב' בחול).

אינו  דמלבוש  הוא  שהיתרו  וע"כ  כלל,  והנאה  צורך  בו  שאין  אף  מותר  שמלבוש  ומוכח 

משוי, וכ"ה גם בטלית מצויצת בלילה שאין תועלת בציציות ואפילו הכי שרי מפני שהוא דרך 

מלבוש, ומוכח שבזה לא צריך תועלת אלא רק דרך לבישה. אך בוודאי אפשר לדחות שלעולם 

מלבוש בטל טפי מתכשיט ולכן שרי אף שאינו משמשו כלל, וכן אפשר שזה היתרו דאו"ז 



ברכת אריהרמו

שפסקו הרמ"א בסעי' כ"ג בעיגולים הירוקים שדרכו לילך כל היום, שאף שאינו בטל לבגד 

מ"מ קיבל שם מלבוש ומותר אף שלא מועיל. וכן אפשר שזהו היתר יציאה בחותם של עבד 

בסי' ד"ש אך אפשר ששם הוא צורך לאדון וכעין תכשיטי בהמה וצ"ע.

איתם,  ללכת  לעולם  אשה  כל  ודרך  האשה  לנוי  שעומדים  הגמורים  בתכשיטים  ומסופקני 

מבואר  ולכן  בשניהם.  קיים  משוי  חשיב  שאינו  פטור  ואותו  כמלבושים  ממש  שהם  שאפשר 

בביאוה"ל סי' ש"ג סעי' ט"ו ד"ה ויוצאה, שאפילו תכשיטים מוסתרים מתחת לבגדים מותרים 

ולכאורה אף שאינם משמשים עכשיו לכלום מ"מ הוו מלבוש גמור, וכן בדבר שאינו דרך כ"כ 

וכן לובשו כדי שישמשו ויועיל לו בזה שייך לחלק בין בגד למלבוש. והיה אפ"ל שזו כוונת 

שעה"צ ס"ק ע"ה שכבלים המשמשים וודאי מותר אך באסיר אינו כן, ובכ"ז מתיר דנחשב לו 

כמו מלבוש דדרך הליכתו ובטלים הם לגוף, כלו' שדין מלבוש אין יסודו מצד משמש אלא כי 

זו צורת הלבישה ואינו משא כנ"ל (אך בדבריו משמע שהכל מדין ביטול רק שבגד בטל טפי 

וצ"ע) ועוד שלכאורה לא כל הבגדים מצילים מצער וכד' כגון חגורה שעיקר מטרתה להחזיק 

הבגדים, ועניבה שעיקר מטרתה לנוי ולכאורה אין דינה כתכשיט אלא כמלבוש כי חשיב בגד 

(ונ"מ שאם היו תכשיט יהי' אסור להוציאה לצורך חבירו וכד') רק שהמ"ב דן על דבר שאינו 

מלבוש (כגון אותו בגד דנדה) אז אם הוא מציל הגוף נדון כמלבוש שזה עיקר עמידתו לכך, 

אך מלבוש ממש יש כאלו שמותרים אפילו שאינם מגינים כל כך כנ"ל, ולא כ"כ נראה לומר 

שהם מלבוש דנדונים כבגד מפני שגם באותה רצועה של החגורה או העניבה הם מחממים או 

מגינים כבגד.

ואפשר שהוא שדנו הפוסקים לענין קטטר לחולה שבספר שה"ל (ח"ט סי' ס"ה) אוסרו אף 

אם מציל את גופו מצער שסו"ס אינו דרך מלבוש, ובספר חוט שני ושולחן שלמה (הלכות 

רפואה) מתירו כמו שמותר אותו סינר לאשה, והיה מקום לבאר שנחלקו בכל דבר המשמש 

לגוף ולכן בטל אגבן האם סגי בזה ומותר או שבעצם איכא רק היתר אחד שנקרא מלבושי 

האדם שאינם משא, ושאר המשמשים אם שמשמשים אותו הופכים למלבושו ואז מותרים, או 

שרק מלבוש חשיב לטפל גמור ואחרי שחשיבי כמלבוש חשובים טפלים ועיין בסוף תוד"ה 

"במה" שבת נז. שמפרש שגרגר ומלח לאשה חשיבי כמלבוש גמור מחמת רפואה וקצת מ"ש 

שצריך שם מלבוש כדי להתיר.

ולכן בשק וקופה אף שמצילים מצער הגוף בכ"א ל"ה דרך מלבוש כלל ואסירי ולפי דברי 

המתירים לעיל בקטטר צ"ב מה החילוק בין זה לזה, ואפשר שצריך לדחוק שנוטל אותם תיבה 

וקופה בכוונה להציל בגדיו ולא את צער גופו, ולכאורה כדבריהם משמע בשעה"צ ס"ק ע"א 

שמקל שנועד לכבוד האדם יש מתירים כי זה דרך תכשיט, וא"כ רואים שאף מחזיק בידו שרי 

ומשמע שלא צריך דרך מלבוש.



רמז ברכת אריה

משוי,  חשיב  ובלא"ה  לכך  תשמישו  עיקר  שיהי'  צריך  בכ"א  הגוף  שמציל  דאף  דנימא  או 

ולכן מקל של כבוד זהו תשמישו ושרי משא"כ בקופה ותיבה שאינם עומדים לזה, ולכן חשיבי 

בשולחן  שהק'  כמו  ביטול  בה  שייך  בעצם  לכך  שעומדת  מטריה  (ולפי"ז  לעולם  בטלי  ולא 

שלמה).

בשבת  מטפחת  לטלטל  שרוצה  שאדם  החזו"א,  בשם  שליט"א  גלבר  מהרב  שמעתי  אך 

סו"ס  כי  ומותר  השרוול  איתה  ולקשרו  שם  המטפחת  ולהכניס  חולצתו  כפתור  לפתוח  יכול 

משמשו  אם  כלל  מלבוש  דרך  שאינו  דבר  שאפילו  ורואים  כפתור,  כעין  משמשתו  המטפחת 

אע"פ  לבגדיו,  להתבטל  מדאי  חשיב  השעון  כי  כן  לעשות  א"א  שבשעון  הוסיף  אך  מותר, 

שישמשו כמטפחת הנ"ל. וא"כ לפי"ז צ"ל שקופה ותיבה חשובים מדאי להתבטל ולכן לא 

מתבטלים, אך דבר שאינו חשיב אף שאין דרך, או דבר שעומד לכך אף שחשוב בטל אפילו 

אם אינו לבוש בו כמקל של כבוד הנ"ל.

אך עדיין צ"ב מה הם גדרי תכשיט ומלבוש שהתירו חז"ל והאם נימא שבכ"א שמשמש את 

האדם בטל כלפיו ומותר להוציאו.

מלבוש  מיקרי  הגוף  להגנת  שנעשה  דבר  שבעצם  י"ג  בסעי'  מבואר  כבר  מלבוש  ובגדר 

וזה אפילו באופן שלא עשוי בדרך מלבוש, ואם הוא מלבוש לחלק מהאנשים חשיב מלבוש 

מתי  אופנים  מבואר  ל"א   – כ"ט  ובסעיפים  לרועים  מלבוש  שהוו  וחמילה  שק  כגון  לכולם 

חשיב דרך מלבוש ומתי לא.

כשהולך  צווארו  סביב  מגבת  האם  מ"ח)  ד',  מהרש"ג  ח',  ב',  לציון  (אור  האחרונים  ודנו 

למקווה וכד' חשיבי כדרך מלבוש או לא.

וצ"ע בזה מסעיף מ"ג, דהמוצא ס"ת בבזיון והיו גשמים יורדים מתעטף בעור וחוזר ומכסה 

אותו ונכנס בו ולכאורה רהיטת הדברים שאפילו במכניס מרה"ר לרה"י, וברה"ר גמורה מותר 

להעבירו ד' אמות ולכאורה הרי אין לך לא דרך מלבוש גדול מזה להתעטף ביריעת עור על 

גופו, ועוד עצם זה שהוא ס"ת אין דרך מלבוש בו, ולכאורה היה משמע מזה שהעיקר הוא 

ביריעה  כשמשתמש  אף  א"כ  באריג  ולהתעטף  להתלבש  שהדרך  וכיון  מלבוש  צורת  שיהי' 

זה  שאין  נימא  אם  אף  וא"כ  ושרי,  מלבוש  בצורת  הוא  עדיין  מ"מ  בה  להתעטף  דרך  שאין 

דרך מלבוש להניח מגבת על צוארו ואין דרך אנשים להשתמש בזה כצעיף מ"מ כיון שצורת 

ההשתמשות הוא כצורת ההשתמשות בצעיף יהי' מותר בזה.

מדרבנן  ומ"מ  מדאורייתא  מלבוש  חשיב  כמש"נ  שאומנם  דאפשר  ראיה  כ"כ  מזה  אין  אך 

אסרו בזה, ורק במקום בזיון דס"ת לא העמידו דבריהם ולכן בשאר דברים שאינו דרך מלבוש 

מ"מ נאסור מדרבנן וצ"ע.
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הוצאה  שהוא  מפני  בס"ת  ההוצאה  שהיתר  שאפשר  נוקט  כ"ט)  (מ"ז,  שהפמ"ג  ובאמת 

כלאחר יד, וכן מבואר בתוד"ה וכל (שבת פ"ב ע"א) שתפילין לאשה חשיב כהוצאה כלאחר 

אף  תפילין  להכניס  לאשה  התירו  שלא  שם  דמבואר  לדבריו  קושיא  קצת  משם  כי  אם  יד, 

שנמצאות בבזיון אף שהוא רק איסור דרבנן והטעם כותב שם תוס' מפני שחששו שאם יוציא 

שמא  בס"ת  גם  גזרו  לא  מדוע  לפי"ז  וא"כ  בזיון  משום  מתירים  לא  חטאת,  חייב  אז  כדרך 

יוציאו בלא שינוי ויתחייב ובפמ"ג שם נשאר בצ"ע ע"ש.

והיה מקום לבאר שדעת השו"ע בסעי' ל"ו ששרי לצאת במלבוש ע"ג מלבוש אף שאין לו 

בזה הנאה כ"כ, כמו חגורה ע"ג חגורה שלא מועיל לחימום, כי סו"ס מה שהוא צורת מלבוש 

אף שאינו דרך ללבוש אחד על השני מ"מ כך צורת לבישת חגורה מותר בזה כמו לגבי ס"ת.

ובירושלמי (עירובין פ"י ה"א) כותב על דין זה דהוצאת ס"ת "הדא דתימר ְבָּרך, אבל בקשה 

כמשאוי הוא" וא"כ לפי"ז משמע שדווקא בעור רך שאולי דרך להתעטף בו אף בזמן אחר 

ואינו  כמשאוי  נראה  רק  הוא  בקשה  שגם  משמע  שם  בנו"כ  אך  כך  כל  ראיה  אין  וא"כ  שרי, 

שבין  זה  חילוק  השמיט  כ"ה)  הלכה  (פי"ט  שהרמב"ם  שם  במה"פ  ועיין  דאורייתא.  איסור 

קשה לרך, ע"פ גי' התוספתא שלא חילקה ואפילו בקשה, לעולם חששה לבזיון הס"ת. ועוד 

אפ"ל ע"פ מש"כ החזון יחזקאל (עירובין פ"ח) שבירושלמי מ"ש שההיתר הוא ללכת לביתו 

לרך  קשה  בין  שחילקו  אפשר  ובזה  הס"ת,  את  ולכסות  ולחזור  שם  לו  שיש  בעור  להתעטף 

שבקשה נראה נושא על מנת לכסות בה ואסור. (כמ"ש קה"ע שם בירושלמי) אך לפי הרמב"ם 

ועוד  בקשה.  בין  ברך  בין  הותר  לעולם  וזה  עצמו,  בס"ת  להתעטף  הוא  הנדון  כאן  והשו"ע 

שבדר"כ עור ס"ת הוא קשה ובכ"ז שרי, ועוד שוודאי אין דרך מלבוש להתעטף בס"ת ובכ"ז 

מותר ואין חילוק בין רך לקשה.

ומ"מ העולה מזה שבאופן שלובש הדבר באופן שנלבשים בגדים אחרים אף שכלפי זה אין 

זה דרך כלל, איסור דאורייתא לכאורה אין בזה, וצ"ע אם אפילו איסור דרבנן יש. וגם לדברי 

הפמ"ג שבס"ת היתירו הוא דהווי הוצאה כלאח"י זה שייך רק בס"ת או תפילין לאשה, אך 

בהוצאת מגבת על צווארו פה זה דרך הוצאה וא"כ א"א להתיר בזה מדין כלאח"י.

ובאגר"מ (ח"א, קי"א) נוקט שבעצם כל דבר שלבוש על גופו אין בזה איסור הוצאה אף אם 

עיקרו לתשמיש (כגון טבעת של חותם או שעון יד) ולכאורה דין זה כהוצאת ס"ת הוא ראיה 

לדבריו שאף שכוונתו כאן להוציא ולהציל הס"ת שרי.

ועוד יש לדון בהגדרות תכשיט באיזה שימושים התירו ובאלו לא, דהרי בסעי' י"ג מבואר 

אף  מלבוש  דרך  ואינו  טינוף  לאצולי  רק  שנעשה  ובגד  בכיס  לצאת  ונדה  לזב  התירו  שלא 

שמשמש אותו, ומבואר (עיין שעה"צ נ"א) שאף חייב על זה. וכן בסעי' י"ב לגבי מחט שתוחב 



רמט ברכת אריה

עצמו  על  להכריז  שמשמשו  אף  מ"ז)  בס"ק  עיין  שחייב  אף  (ואפשר  שאסור  בבגדו  החייט 

שהוא אומן אסור (ואפשר שכיון שבשבת אסור במלאכה לא חשיב כצורך).

ועוד  כבודו  או  רפואתו  לצורך  כגון  התירו,  אותו  שמשמשים  אחרים  דברים  גיסא  ומאידך 

מבואר בסי' ש"ה ובמשנ"ב ס"ק ע"ו שברוכב גוי על בהמתו ומשתמש באוכף, כיון שבטל 

דבר  שכל  מ"ש  ולכאורה  בהמתו  שביתת  איסור  על  הבעלים  עובר  לא  הרוכב  לגבי  האוכף 

המשמשו בטל אליו ולכאורה הם אותם גדרים.

ולכאורה עיקר ההיתר הוא דבר שמהנה את גופו וזה או בגד שמגן מצער או תכשיט שמיפה 

או שמרפא גופו אז הווי כמלבוש גמור מחמת זה (כמ"ש תוד"ה במה נ"ז ע"א) אך כיס של 

זב לא מהנה את גופו אלא את בגדיו או שאפילו לגופו אך אין זה הנאה כ"כ (עיין בשש"כ). 

כמ"ש  שחייב  הוא  והדין  בזה  גופו  דנהנה  בפיו  אוכלין  להוציא  מותר  שיהי'  צ"ב  א"כ  אך 

תוד"ה המוציא (צ"ב ע"א), שאוכלים שדרכו להוציאם בפיו. וכן נראה בסי' ש"ה סעי' י' לגבי 

טרסקל לבהמה חייב עליהם. ודוחק לומר שאיירי שלא נהנה עכשיו וא"כ מאי שנא שבגרגר 

בפיה מותר לצאת (סי' ש"ג סעי' ט"ו) דמשמשה לרפואה ולמניעת ריח, ואילו אוכל להנאתו 

אסור וחייב עליו. ואפ"ל באופן אחד שמאכלים לא יכולים ליבטל לגוף האדם ולהחשב ככליו 

כחפץ  אלא  אוכל  בתורת  משמשים  אינם  שם  מתבטלים,  ומלח  פלפל  שגרגר  ואף  ובגדיו, 

שתועלתו לרפואה לריח.

ובעוד אופן אפשר לומר שלא חשיב דבר המשמש אותו כיון שהוא דבר הכלה ע"י אכילה 

א"כ לא בטל אליו. וצ"ע בדין הרמב"ם (פי"ח הלכה י"ז) אם יוציא אדם גדול ואוכלין בפה 

יהי'  ואכן  לאדם  טפילים  חשיבי  לא  שלנ"ל  ואפשר  האוכלין  על  אז  חייב  יהי'  האם  הגדול, 

חייב עליהם, דאינו כמו מטה לחי ששם כל טפילותו הוא משום שמוציא את החי ע"י המטה, 

אך ברור שאם הוציא את החי באופן אחר ורק המטה מחוברת אליו שחייב על המטה דאינה 

כתכשיט הבטל, וכן לכאורה לגבי בית המנוגע אם יכניס חי במטה יל"ע שהמטה תטמא מיד 

וזה  כבגדיו.  חשיבא  אינה  מ"מ  לו  שטפילה  אף  כי  מיד,  שטמאים  בידו  טבעותיו  אוחז  כמו 

כלפי  אך  המוציא  בכוונת  תלוי  לא  ותכשיטיו  בגדיו  שכלפי  לעיל  שהקשינו  מה  עוד  מבאר 

א"כ  אחרת  כוונה  לו  יש  אם  אך  החי  להוצאת   שנועדה  מכח  רק  היא  טפילותה  כל  המטה 

חשיבה כבר להוצאה בפנ"ע וחייב עליה.

בפמ"ג  שמבואר  זצ"ל  הגרש"ז  שהק'  ד')  הע'  ט'  סי'  (ח"א  שלמה  מנחת  בשו"ת  ועיין 

שבנשיאת מטריה איכא גם חשש הוצאה, ולמה הרי נועדה להגן מצער הגוף מפני הגשמים, 
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שדן  מה  וכן  ע"א).  ס"ק  בשעה"צ  גם  (כמ"ש  מותר  גם  בידו  בקמיע  הרי  בידו  שהיא  ואף 

הגוף  את  משמש  לכאורה  שם  שגם  אף  יד  בשעון  לאסור  י"א)  סעי'  בזה  (ד"ה  הביאוה"ל 

לידיעת השעה. ועוד למה לא נתיר לאדם ללכת עם ספר שקורא בו תוך כדי הליכה הרי מהנה 

אותו ומשמשו. ולכאורה הגדר באלו הוא שהיתר תכשיט הוא בדבר המשמש אותו ולא בדבר 

שאני משתמש בו. כלומר באופן שאני לא משתמש בו כל הזמן ורק כשצריך אז משתמש בו 

כמו שעון שכל עוד שהוא לא צריך לראיית השעה אין צריך לו אז פשוט שבעצם עכשיו נשאו 

לשעה שיצטרך לו וחשיב עכשיו למשאוי. וצ"ע למה שהתיר בשש"כ בשם הגרש"ז בדיסקית 

לחייל שאם ח"ו יקרה משהו אז תועיל לו. ולכאורה עד אז הוא משאוי, ואולי באופן שכל רגע 

אולי יצטרך חשיב כמשמש משא"כ שעון שלאחר שראה את השעה לא צריך לו עד זמן אחר 

(ע"ש בפ' י"ח סעי' כ"ב), כמו מקל למי שזקוק לו רק במקומות מסויימים שעד מקומות אלו 

צריך  כתכשיט  שיחשב  כדי  לכאורה  מטריה,  כגון  בדברים  אפילו  אך  כלפיו.  כמשאוי  חשיב 

שיחשב לדבר המשמש ממילא וללא מעשה כמו בגד ותכשיט וקמיע שמשמשים ממילא אך 

מטריה שכשאין גשם סוגרה וכשיש פותחה חשיב שהוא משתמש בה ולא שמשמשתו ממילא, 

ולכן גם שעון דאינו משמשו ממילא לא נחשב לתכשיט.

מכשיר  בין  לחלק  ק"ח)  הע'  ל"ד  (פרק  זצ"ל  הגרש"ז  בשם  השש"כ  כתב  שכעי"ז  ושו"ר 

שמיעה לקמיע מומחה ומשקפים שמותר ששם הנאתם ושימושם הוא ממילא משא"כ במכשיר 

כמלבוש.  חשיב  לא  המכשיר  בתוך  פעולה  פועל  וזה  שמדברים  ע"י  רק  שתועלתו  שמיעה 

המטריה  פעולת  שעיקר  כנראה  הוצאה  תתיר  לא  שמטריה  שלמה  בשולחן  משה"ק  (ולפי"ז 

הוא ממילא שמגינה מפני הגשם ואף שצריך לפותחה מה ההבדל ממעיל גשם שצריך ללובשו 

ומותר) וכן בשעון נוקט שלא חשיב תשמיש המותר מפני שצריך לעשות פעולה כדי לראות 

במכשיר  שה"ה  נוקט  כמלבוש  שעון  להחשיב  למקילים  ובכ"א  ממילא  מהני  ולא  השעה 

שמיעה.

ואולי לפי"ז אפ"ל שגם אוכל לא חשיב כמשמש ממילא את האדם אלא כעי' מעשה כיון 

שצריך ללעוס ולבלוע אך א"כ בסוכריה וכד' יהי' מותר, ואולי כל שם אוכל אחד הוא ואסור.

ולנ"ל שאחרי הכל עיקר היסוד הוא מצד טפילות והתבטלות מובן מש"כ השו"ע בסעי' כ"ח 

שקושר מטבע שלא ינגף אף שמצילו מצער אם לא מרפאו אסור וכ"ה בסעי' כ"ב וכמו שביאר 

המ"א, וביאר בפמ"ג (א"א ס"ק מ"א) שכל שהוא חשיב אין מבטלו ובאופן זה אף שמועיל לו 

מ"מ עדיין הוא חשיב ולא מבטלו (אך אם מרפא אז כנראה כן מתבטל).

ואולי אף לפי"ז אפשר לבאר שבאוכלים אין הנאת האכילה חשובה מספיק שיתבטל לגופו, 

וביתר ביאור אפ"ל שדבר כזה שגם בשעה שהולך ממקום למקום הוא נחוץ לו להגן עליו א"כ 
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בטל אליו אך אוכל שלא שייך לעצם היציאה וההליכה אלא סתם זקוק לו לרעבונו לא חשיב 

הנאה מספיק כדי שתבטל לגופו.

מפני  שאסור  נוקט  י"א  בסעי'  דהביאוה"ל  מילתא,  ביה  נימא  לידן  דאתא  כיון  ובשעון   

שסתמא כוונתו בשביל תשמיש לידע בעת הלוכו את השעה אלא שממילא מתקשט בו גם כן. 

עשוי  שאפילו  ונוקט  אותו)  לשאת  בנ"א  דרך  אך  הולך  ואינו  מתקלקל  שהוא  דבזמן  (וראיה 

לתכשיט אם כוונתו לתשמיש חייב חטאת. וצ"ב א. נוקט שאפילו אם כוונתו בשעון לתכשיט 

מ"מ כיון שעשוי גם לתשמיש א"כ לדיעה ראשונה בסעי' י"א דבר העשוי לתכשיט ותשמיש 

של  בטבעת  לצאת  שרי  למה  לפי"ז  וא"כ  לתשמיש,  שהוציא  שיחשדוהו  החשד  מפני  אסור 

חותם הרי עשויה לנוי ושימוש ואם יתכוון להוציא לשם חתימה חייב עליה.

ואפ"ל א. שכיון שאינה עומדת לחתום בשבת דהוא מלאכה האסורה ממילא לא שייך חשד 

משא"כ בראיית השעון שהוא מלאכה מותרת. ב. באופן אחר אפ"ל ע"פ דברי הגרש"ז זצ"ל 

בו  השימוש  ששם  כסף  של  במפתח  השו"ע  של  במקרה  שדווקא  קי"א)  הע'  פי"ח  (בשש"כ 

סותר לשם תכשיט שבו שכשמשתמש בו לפתוח אז אינו תכשיט וכשהוא לנוי אינו לתשמיש 

בזה יחשדוהו שנושא לצורך אחד ולא לשני אך בטבעת שאף שרוצה לחתום לא צריך להסירו 

מידו ולא מבטל ממש את צורת תכשיט שבו ע"י שימושו א"כ שם לא צריך לומר שנושא רק 

נקט  חותם  של  בטבעת  שדווקא  שנקטו  ח"ג)  (סוף  שבת  באורחות  וראיתי  ג.  שימוש.  לשם 

הירושלמי שאם התכוון להוציא לשם תשמיש חייב חטאת מפני ששם הנדון היה מה עיקר 

הטבעת האם החותם ושאר הטבעת בטילה אליו, או העיקר זה הטבעת והחותם בטל אליה 

ואייר בטבעת שמורכבת מב' חלקים והשאלה מה עיקרי אך שעון שהוא גוף אחד ויש לו ב' 

שימושים שם אפילו מתכוון להוציאו לשם תשמיש אינו חייב חטאת כי עדיין שם תכשיט שבו 

לא בטל ומשמש לב' דברים יחד ובזה משיגים על המשנ"ב שנראה שהחמיר בכל התכשיטים 

אם כוונתו להוצאתה לשם תשמיש ולפי"ז אף בשעון אין חשש וכ"ש שעון יד. ד. ובאגר"מ 

ח"א סי' קי"א דן עוד בדברי הביאוה"ל שהחמיר בשעון מפני שעיקרו לתשמיש הרי מסתבר 

שרי  שלם  כשחותמה  ובכ"ז  יותר  בה  יצא  לא  חותמה  יתקלקל  אם  חותם  של  בטבעת  שגם 

יתקלקל  שאם  פשוט  לדבר  שנקט  דבריו  על  להעיר  ויש  תכשיט.  וחשיבא  בשבת  בה  לצאת 

חותם הטבעת לא יצא בו יותר, שהרי לדעת הגר"א שהובא בשעה"צ ל"ד מבואר שאף טבעת 

של חותם שא"א להשתמש בחותמה (מחשש איסור ע"ז) מותר לצאת בה כי סו"ס שם תכשיט 

חותם  של  טבעת  שם  עליה  הווי  ששם  לדחות  ויש  כן,  חותמה  יתקלקל  אם  אף  וא"כ  עליה 

לפחות אצל הגויים ואין בה שום קלקול וא"כ אף אצל ישראל מיקרי תכשיט, משא"כ כאן 

בחותם שהתקלקל שאף אצל כולם ל"ה טבעת ובכ"ז שרי לצאת בה כשהיא שלימה.



ברכת אריהרנב

אך אפ"ל שהביאוה"ל סובר שהוא חלוק משם כנ"ל, שבשבת טבעת של חותם לא עומדת 

לחתום ולכן מיקרי עיקרה לנוי משא"כ שעון שגם בשבת עיקרו לתשמיש. אך יל"ע בזה האם 

אפשר לקבוע תכלית הכלי רק לפי השבת אף שמשך כל השבוע תכליתו אחרת או שנקבע לפי 

רוב תשמישו. ה. אך עוד יל"ע בעצם הטענה שעיקר שעון לתשמיש הרי זה ברור שרוב העולם 

מוסיפים תוספת ממון ליופי השעון ויש בו בודאי כלי המכבד את האדם וכל חתן מתכבד בזה 

קצת.

וא"כ מה הטעם שאם עמד מהלוכו רוב האנשים אף אם נתנו בו ממון רב לא ילכו בו ואפשר 

שהביאור הוא מפני שכיון שנפגם הלוכו נפגם גם התכשיט שבו, שחלק מנוי השעון הוא עצם 

פעולתו ודיוקו וככל שהוא מדוייק יותר חשוב יותר ויקר יותר, וא"כ כשמפסיק לעבוד חסר 

בשם תכשיט שבו ולכן מאבד מחשיבותו בעיני אנשים. ולדוגמא אפ"ל לדעת י"א (בשבת ס"ג 

ע"א) שכלי מלחמה לחייל הווי תכשיט ושרי לצאת בהם, אפשר שאם אינם חדים ומתוקנים 

אסור מפני שאז חסר בשם תכשיט שבהם שחלק מנויו הוא עצם יעילותו ותיקונו, וא"כ לפי"ז 

כל עוד מיפה את האדם עכשיו יהי' מותר. ואומנם אפשר שאם מתכוון רק לשימוש שבו אז 

שאם  לחוד  זה  דבר  אך  דטבעת,  מירושלמי  וכדמוכח  בביאוה"ל  כמש"כ  חייב  יהי'  אומנם 

יתקלקל לא ילבשנו היה מקום לדון שלא מבטל שם תכשיט שבו.

והיה קצת אפשר לדון שזה המחלוקת בין הגר"א לחמד משה הנ"ל (בשעה"צ ל"ד) האם 

טבעת שאסור לחתום בה חשיבא עשויה לחותם או לא, שדבר שעיקר יצירתו היא לתשמיש, 

ונויו מגיע אגב תשמישו, כשא"א להשתמש בה האם בטל ממנה שם תכשיט שבה (ואפשר 

שגם טבעת נויה הוא בעמידתה לתשמיש שאדם חשוב חותם ע"י טבעת כעין שעון שיש בו 

חשיבות) או שאפילו שא"א להשתמש לא בטל ממנה שם תכשיט.

וא"כ לחמד משה שעיקר עמידת טבעת של חותם הוא לשימושה ובכ"ז כל עוד לא בטל 

ממנה שם חותם שרי להשתמש בה א"כ הוא הדין שעון. וגם הגר"א אפשר שחולק רק באופן 

שמעיקרה א"א לחתום בה אצל ישראל ואפשר לחתום אצל גוי חשיב טבעת של חותם, אך אם 

תתקלקל טבעת רגילה יאסור ובכ"ז בשעון מותר וזו בעצם הוכחת האגר"מ הנ"ל.

ועוד ראיה לכאורה הוא מדין ציצית המבואר בשו"ע סי' ו' סעי' ז' ובסי' י"ג, ודעת המשנ"ב 

שם ס"ק ב' וד' שנוקטים שבאופן שחייב בציצית מספק או באופן שאין שיעור בט"ק אסור 

הציצית  היתר  הרי  אסור  מ"ט  כ"ח)  או"ח (ג',  החזו"א  תמה  וכבר  לרה"ר,  בשבת  בה  לצאת 

הוא מפני שהוא צורך לבגד והוא מנוי הבגד כמ"ש הרמב"ם ויש לו צורך בזה, ועוד דלא גרע 

מעיגולים הירוקים דהתיר הרמ"א שבטל לבגד והוא הדין בזה יתבטל לבגדו, ועוד שהרי גם 

בלילה שרי ללכת בציצית מטעם זה (כמ"ש בשו"ת הרמב"ם).



רנג ברכת אריה

יכול  שבמהותו  כמה  עד  הוא  הבגד  נוי  שחשיב  מה  שכל  והמשנ"ב  השו"ע  דעת  ולכאורה 

לזה,  ועומד  ראוי  עדיין  לילה  כגון  זמן  מחוסר  שכרגע  ואף  בה  אותו  ולקיים  למצוה  לשמש 

משא"כ כשאין בבגד שיעור וכן בספק אם מועיל בכלל א"כ אז אינו בטל לבגד מפני שאינו 

נוי לו כי אין צורך בו.

וא"כ דמיא לשעון שנויו הוא מכח מה שיכול לשמש לתפקידו ולכן מותר בו, וכמו בציצית 

שאף שאם תתקלקל או ספק אחר יהי' אסור לילך בה מ"מ כיום מותר בה הוא הדין בזה שיהי' 

מותר כי קלקול בו מקלקלו מנויו וכל עוד הוא שלם מותר בזה.



ברכת אריהרנד

הרב אופיר משה חדד

 בדיני שביתת עבדים

יעשה  שלא  אפילו  עליו,  מוזהר  רבו  וטבל  שמל  בעבד  הדינים  חילוקי  מבואר  ד"ש  בסי' 

מלאכת עצמו, וזה נלמד מלמען ינוח עבדך ואמתך כמוך.

עבד שלא מל וטבל הגמ' ביבמות מ"ח ע"ב נוקטת שמגלגל עמו י"ב חודש מותר לו לעשות 

מלאכה לעצמו ואין רבו מוזהר עליו אך אסור לכל ישראל לומר לעשות להם מלאכה, ולרבו 

אפילו עושה מעצמו צריך למונעו ואם העבד קיבל ז' מצוות הוא כישראל לכל דבריו.

אך באופן שלא קיבל ז' מצוות ב"נ ועובד ע"ז בזה נחלקו הראשונים שלרמב"ן ורמב"ם הוי 

כגוי דעלמא שכל איסור אמירה הוא רק מטעם שבות. והרשב"א נוקט שגם בזה הוא איסור 

עבד)  (ולא  בעלמא  תושב  גר  הוא  אם  וגם  ישראל  לכל  אפילו  אלא  לרבו  רק  ולא  דאורייתא 

שקיבל עליו ז' מצוות גם אסור לכל ישראל לומר לו לעשות מלאכה.

ובדעת הרמב"ן בפשטות כל דין עבד הוא רק בקיבל עליו ומל וטבל דאז נגמר הקנין בו דיש 

בו קנין עבדות ועליו נאמר למען ינוח אך אחד שלא מל וטבל בעצם אינו עבד לענין שביתה, 

וכל מה שמצווה עליו הוא רק מדין גר תושב שקיבל ז' מצוות ואסור לומר לו לעשות מלאכה 

ואינו כלל מדין עבד (ועיין ברה"מ שאם לא קיבל אסור כלל לקיימו וצריך להרגו ולכן אין 

עליו שום דינים).

והאמת שגם בדעת הרמב"ן היה מקום להסתפק שאף עבד שקיבל ז' מצוות אינו בפרשה 

של ג"ת אלא הוא כן בפרשה של עבד בפס' של בן אמתך שבא לרבות אותו, וגר הוא ג"ת. 

ולרשב"א לכאורה באמת הוא נלמד מבן אמתך שאם לא מל וטבל חשיב בכ"ז עבד (אף שאם 

הוא באמת בן אמתו הרי היא עצמה מלה וטבלה וא"כ בזה ממילא חשיב עבד יהודי).

היינו  ומסברא  אסור  בכ"ז  מעצמו  לרבו  עושה  שהוא  שאף  ריבוי  צריך  לרמב"ן  גם  ואולי 

במשנ"ב  ועיין  לו.  כשאומר  איירי  בג"ת  משא"כ  מותר  עביד  דנפשיה  אדעתא  שאם  אומרים 

כי  ישראל  לכל  האיסור  מצוות  ז'  שקיבל  באחד  שאפילו  שנראה  שם  י"ח  ושעה"צ  כ"ג  ס"ק 

הוא עבד ישראל וצריך ביאור דהרי אז אסור מצד שהוא ג"ת ויש בו קצת שם גדר של עבד 

סתם  השו"ע  הרי  כי  כלום  קיבל  שלא  שאיירי  הביאור  לכאורה  עצמו  בשו"ע  כי  אם  ישראל 

כדעת הרשב"א שגם בזה אסור.

ועיין ברא"ש שמשמע שמש"כ בן אמתך ללמד שהגר איירי דומיא דבן אמתך שהגדל בביתו 



רנה ברכת אריה

כשכירו ולקיטו ועושה מלאכה לצורכו, ואולי זה מתרץ גם לרמב"ן שאומנם כל האיסור מדין 

ג"ת אך באו לומר גדר שזה כך במקום שברור שזה לצורכו ולא בסתם וצע"ג במכילתא.

אך דעת הרשב"א תשובה חולק על הרמב"ן בכמה קושיות וטוען שאם קנה בו קנין הגוף 

א"כ ממילא הוא עבדו וא"כ מצווה עלי' כבהמתו ולמה יהי' מותר לומר לו לעשות מלאכה.

וא"כ צ"ע עד כמה שיש לו דין בהמתו למה בזה לא מוזהר על מלאכת עצמו וא"צ למונעו 

מזה.

ונראה (ושורש הדברים לר"י קמנצקי זצ"ל) שבעצם חיוב האדם על עבדו הוא כעל בהמתו 

כלו' שתהי' לה ולו נייח ולא לעשות מה שסותר למנוחתו. וא"כ בעצם כשעובד לעצמו חשיב 

בעושה  אפילו  התיר  ז"ל  והגרש"ז  עשבים,  לתלוש  לה  לתת  מותר  שלבהמה  (כמו  מנוחתו 

מלאכה מעצמה כגון ?? (שש"כ פכ"ז הל' י"ב) ויותר שבסנהדרין דף נח. מבואר שגוי ששבת 

חייב מיתה מדכתיב יום ולילה לא ישבותו לכן אין בזה סתירה למנוחה, אך ברגע שהוא עצמו 

מצווה על שבת א"כ פה מלאכתו אסורה לו והוא כן כסתירה למנוחתו ולכן צריך למונעו מזה. 

והיה אפ"ל עוד שכדי לתת לזה שם מלאכה צריך שיהי' עליו איסור שבת אך בלא"ה אין על זה 

שם מלאכה, אך קצ"ע לזה ממש"כ שגוי שמדליק נר בשבת חשיב שלא שבת ממלאכת עבירה 

וא"כ משמע שיש ע"ז שם מלאכה.

ולפי"ז יל"ע בדיעה הנוספת שאם לא קיבל כלום אסור לרבו לומר לו ושרי לאחר לומר לו, 

שכלפי אחר לעולם נחשב שעושה ע"ד עצמו ושרי, משא"כ לגבי רבו אולי חשיב כעושה על 

כורחו ולא ברצונו וא"כ בזה הוי סתירה למנוחתו ואף שאינו מצווה אך מ"מ אינו נח.

וברשב"א באמת בעבוה"ק ש"ה נראה שלא פשוט לו שעבד ישראל שעובד ע"ז אסור לכל 

ישראל לומר לו לעשות, כי סו"ס אינו בפרשה דג"ת אך בחידושים כותב מצד שהוקשו ג"ת 

ושאר עבדים זל"ז.

ובבהגר"א (ס"ק צו סי' ש"ה) נוקט שבהמה שעושה לעצמה מלאכה או לאחר ואינו נהנה 

מזה כלל שרי, וכותב שכן הדין בעבד וצ"ע הרי בעבד יש איסור אם מל וטבל ולמה מדמה 

בהמה לזה שלא מל וטבל ולנתבאר בהמה דומה ללא מל כי אין עליה שם מלאכה ורק במל 

שיש ע"ז שם מלאכה אז אסור.

ושו"ר באגר"מ ח"ה שדן בדעת המ"א שאפילו בעבד שמל וטבל אין איסור מלאכה להנאתו 

ודווקא לצורך האדון, וכן אם עושה לצורך אחרים מעצמו (ואין האדון מרוויח לכאורה) גם 

שרי ואם כ"ה דעת הגר"א אז מובן היטב.

וצ"ב עדיין שהרי מבואר בסו' קרא שגוי שבא לכבות על דעת עצמו אין מוחין בידו דעביד 

אדעתא דנפשיה, משא"כ בקטן מוחה בו דעביד אדעתא דאבוה. ומפה לומד הגר"א (ובדמש"א 



ברכת אריהרנו

מבאר) שנלמד שעבד אסור לעשות לרבו מפני שכאן אדעתא דרבו עביד.

מדאורייתא  אסור  לעשות  לו  אומר  ואם  מותר  מעצמו  עושה  אם  הרי  בג"ת  קצת  וצ"ב 

ולכאורה סו"ס עושה על דעת שכרו ואף שהוא גזה"כ, צ"ב שהרי עושה מעצמו שרי ואמנם 

ברמב"ם וברא"ש (יבמות מ"ח) נקטו שאיירי בשכירו ולקיטו וא"כ אפשר שבאופן זה חשיב 

עכשיו קצת כעבדו (כי אולי כבר שכרו קצוב ומה שעושה מלאכות נוספות לא מקבל ע"ז שכר 

ועושה רק להנאת רבו) ובכ"א בגוי שה?? לו ג"ת לא אסור מדאורייתא דסו"ס אין איסור תורה 

כי אין שליחות לגוי.

הר"מ  על  וחולק  אסור  ולקיטו  שכירו  אינו  שאפילו  הרשב"א  דעת  מביא  שם  הרה"מ  אך 

שאמר דווקא שכירו ולקיטו, ונוקט המ"מ שהר"מ לא התכוון בדווקא וכמ"ש  רעק"א שאם 

אומר לו חשיב שכירו ולקיטו בדבר זה. וצ"ב א"כ סו"ס עושה ע"ד שכרו, ועוד שברשב"א 

בתשובה נ"ט כותב שמסתפק בג"ת שעושה מעצמו לישראל שאולי מותר מפני שעושה ע"ד 

עצמו כיון שאינו תחת ידינו א"כ למה באמירה אסור סו"ס עושה ע"ד שכרו.

ועוד יל"ע אם יקצוץ שכרו או בקבלנות וכד' האם יהי' אסור בגוי שהוא ג"ת או שבאופן 

זה שעשה וודאי ע"ד עצמו כמבואר בסימן רמ"ג שרי אפילו בג"ת. והיה אפ"ל אולי שהגדר 

שלישראל  והגר  אמתך  בן  שינפש  שהטעם  אלא  לישראל  שמיוחס  המלאכה  איסור  מצד  לא 

בכל  משא"כ  שכרו.  ע"ד  ועושה  שכר  ע"ז  מקבל  ואפילו  מלאכה,  לעשות  לו  לגרום  אסור 

אמירה לנכרי שבות שם הדין שהמלאכה מתייחסת אלי בעשייה ע"י גוי מצד שליחות לחומרא 

(רש"י), או מצד כל מלאכה לא יעשה אפילו ע"י אחרים (סמ"ג). ובלשון הרמב"ן בחי' יבמות 

כותב שהכתוב מזהיר לישראל שלא לעשות מלאכה בשבת ע"י עבדו בין שהוא ערל ומהול 

בין ע"י ג"ת משמע שהנדון הוא איסור המלאכה כלפי ישראל.

ובסברא זה וודאי מובן יותר כי מה הטעם שתצווה התורה על שביתתו הרי הוא לא מצווה 

על השבת וא"כ עצ"ע.

ואפשר להביא עוד ראיה למהלך זה מדברי רש"י יבמות מ"ז ע"ב ד"ה "אבל" שמפ' שהראיה 

שעבד לא צריך לקבל מצוות בשעת שחרור דמשעה שטובל לשם עבדות חייב במצוות דכתיב 

למען ינוח עבדך ואמתך, תמה בקוה"ע (ל"ח, ט"ו) ששם הוא מצווה על האדון ומפ' שהרי 

על האדון הוא קל וחומר מעבד ערל וא"כ ע"כ הוא לעבד וכמוך הפי' כמוך ממש, ופי' תמוה 

עושה  אפילו  לאדון  איסור  הוא  מהול  לאדון ובעבד  עושה  אם  רק  האיסור  ערל  בעבד  שהרי 

לעצמו.

ולדברינו אפ"ל שרש"י מפ' שכל סיבת האיסור לאדון הוא מפני שנתחייב במצוות לעצמו 

וממילא לא הוי שביתה גם בעושה לעצמו ולכן בזה האדון מצווה עליו משא"כ בערל שאינו 

מצווה ולכן גם האדון אינו מצווה.



רנז ברכת אריה

הרב אברהם יצחק ארואס

כל שיש בו מחמש מיני דגן

מברכין  המינין  מחמשת  שהוא  כל  תרוויהו  דאמרי  ושמואל  רב  גופא  איתא:  לו:  בברכות 

היות  הלפת  בתבשיל  קמח  כשמרבים  שאף  איתא:  ע"א  ל"ט  ובדף  מזונות.  מיני  בורא  עליו 

ומטרת הקמח אינו אלא לדבק, נחשב הקמח לטפל. הנה מבואר בגמרא ובפוסקים כי חז"ל 

במ"מ,  ברכתו  דגן  מיני  מה'  בו  שמעורב  שתבשיל  עד  דגן,  מיני  לה'  מיוחדת  חשיבות  נתנו 

למרות שהמיני דגן הוא המיעוט בתבשיל ;  לעומת זאת אם המיני דגן הושם בתבשיל במטרה 

לדבק את המאכל יחד, הרי הוא טפל, ובטל הוא למרכיב העיקרי של התבשיל.

הנה לדבי דין זה של "כל שיש בו" וכו' נאמרו בזה ג' שיטות עיקריות בראשונים: א) דעת 

בזה"ל  בו"  שיש  של "כל  המיוחד  החידוש  את  מבאר  ז')  סי'  הרא"ש (פ"ו  וסיעתו:  הרא"ש 
"כל שעיקרו מחמשת המינין אפי' רובו ממין אחר מברכין עליו בורא מיני מזונות", ועל דרך 

זה כותב המאירי (לז:) "אם עירב בו דברים אחרים כגון דבש ושמן ותבשיל, אע"פ שהכניס 

מהן הרבה, הואיל ויש בו מחמשת המינין, ושעיקר התבשיל קרוי על שם אותו מין מחמת 

המינין, אע"פ שרובו מדברים אחרים, הולכים אחרי אותו המין וכו' אבל אם עיקר התבשיל 
מדברים אחרים, ומכניס בו קמח הרבה כדי למתק את הטעם או לעבות התבשיל אין הקמח 

עיקר" ; ומשמעות דברי הראשונים הללו: שהדין "כל שיש בו" אינו אמור אא"כ עיקר שם 

התבשיל נקרא ע"ש המין מזונות, ומחדש הדין "כל שיש בו" שאע"פ שהמין השני הוא רוב 

ביחס למזונות, והיה ניתן לתת לו דין עיקר מחמת זה, מ"מ אין הוא חשוב לעיקר אלא המין 

מזונות נחשב לעיקר כיון שהתבשיל קרוי על שמו.

ב) שיטת הרשב"א: וז"ל (לז:) :פי' דרובו דבש ומיעוטו סולת, וא"נ עיקרן מחמת דובשו 
וסולתו להטעימו ולהכשירו, ומ"מ כיון דסולתו מעורב בו להכשירו מברכין על הסולת" ; 
נראה שבפי' הראשון, הרשב"א ביאר את החידוש של כל שיש בו על דרך הרא"ש וסיעתו, 

בו"  שיש  של "כל  הכלל  את  אומרים  מזונות  המין  שם  על  קרוי  התבשיל  עיקר  כאשר  שרק 

למרות שהמין השני הוא רוב, אך בהמשך מציע הרשב"א פירוש חדש: "אי נמי" שהדובשה 

מקום  היה  ולכאו'  בו"  שיש  "כל  אמרינן  אופן  ובכל  עיקר  אותו  בשביל  בא  והסולת  עיקר 

להסביר דעת הרשב"א, שאע"פ שהמין מזונות בא בשביל המין שהני, והתבשיל הכללי אינו 

קרוי על שמו, אך כיון שיש לו חשיבות בזה שהוא מוסיף טעם לתבשיל השני, הרי הוא נחשב 

לעיקר; אך נראה לבאר אחרת את דעת הרשב"א כפי ששמעתי לבארו, על פי דקדוק בלשונו 



ברכת אריהרנח

שכתב "להטעימו ולהכשירו", שלעולם בנתינת טעם גרידא של הדגן בשאר התבשיל עדיין 

אינו מספיק כדי להחשיב את הדגן לעיקר אא"כ הוא בא "להכשירו" דהיינו שלולא הדגן לא 

הללו  התנאים  שני  בצירוף  ודוקא  מתיקותו,  מרוב  שהוא  כמות  הדבש  את  לאכול  ניתן  היה 

חשיב  התבשיל  שאר  את  לאכילה  להכשיר  כשבא  וגם  טעם  לתת  הדגן  כשמטרת  גם  דהיינו 

הדגן עיקר. 

הטפילה  היא  "כיצד  כתב:  ה"ו)  ברכות  הל'  (בפ"ג  הרמב"ם  וסיעתו:  הרמב"ם  שיטת  ג) 
המעורבת? לפת או כרוב שבשלו וערב בו קמח של א' מחמשת המינים כדי לדבקו אינו מברך 

עליו בורא מיני מזונות, שהלפת הוא העיקר וקמח זה טפילה, שכל דבר שמערבין אותו כדי 

לדבק או כדי ליתן ריח או כדי לצבוע התבשיל ה"ז טפילה לו, אבל אם עורב כדי ליתן טעם 

בתערובת הרי היא עיקר; לפיכך מיני דבש שמבשלין אותן ונותנין בהן חלב חיטה כדי לדבק, 

ועושין מהן מיני מתיקה אינו מברך עליו בורא מיני מזונות מפני שהדבש הוא העיקר". והנה 

למרות שמדברי הרמב"ם נראה דס"ל כדעת הרשב"א, שכל שהדגן בא להטעים העיקר נחשב 

הדגן לעיקר מ"מ ראיתי (בספר "וזאת הברכה", ברור הלכה סי' י"ט) לבאר אחרת את שיטת 

לעיקר  נחשב  דגן  שהמין  חידוש,  ישנו  הנ"ל  להרשב"א  כי  בלשונו;  דקדוק  פי  על  הרמב"ם 

אף באופן ששאר התבשיל הוא העיקר, לעומת זאת הרמב"ם לא הזכיר ששאר התבשיל הוא 

העיקר אלא שהוא הגדיר מתי נחשב שהמין מזונות איננו בא כטפל, ולגבי זה כתב שכל שבא 

לתת טעם לתבשיל הכללי הרי הוא נחשב כעיקר, ובמקרה הזה נאמר הדין של "כל שיש בו"; 

ויש לדייק עוד בלשון הרמב"ם: שלא כתב שהמין מזונות הוא העיקר בתבשיל כשם שהזכיר 

לסוף הלכה ו' לגבי הדבש, אלא שהוא "עיקר", ז"א שאינו טפל, אלא שקול לפחות כמו המין 

השני.

והדבר מוכרח שהרמב"ם חולק על הרשב"א, כי הרמב"ם כתב להדיא- כל שהמין דגן כלול 

בכלל "כל שעמו טפלה" אין שייך לעשותו עיקר;  והרי אם המין השני העיקר והמין דגן בא 

ללפתו ולהכשירו, הרי יש למין דגן דין של טפל והא אינו עיקר [ראה בשו"ע רי"ב, ובמ"ב 

סק"ו], וממילא לא שייך לומר עליו את הדין של כל שיש בו

סיכום: נמצא לפי דברינו, שדעת הרמב"ם היא דיעה ממוצעת בין הרא"ש שמייחס את הדין 
"כל שיש בו" רק למקרה שהמין מזונות הוא עיקר, לבין הרשב"א שמייחס דין זה גם כשהמין 

השני הוא העיקר, ובא הרמב"ם והכריע ביניהם: שהדין "כל שיש בו" מתייחס למקרה ששני 

המאכלים הם עיקרים בתערובת, ו"כל שיש בו" אומר שיש להכריע לצד הה' מינים

להלכה 



רנט ברכת אריה

המג"א  מדברי  נראה  וכן  כ"ה],  ר"ד-  מג"א  [ראה  הרמב"ם   כדעת  שפסק  נראה  מהשו"ע 

שמברך  ופוסק:  להטעימו,  בשיכר  לחם  פירורי  ששמו  במקרה  שדן  סק"ל],  סוף  קס"ח,  [סי' 

"שהכל" על השיכר ושהפירורים אינם נחשבים לעיקר; המג"א שם מביא את דברי הרמב"ם 

שהובאו לעיל, ומסביר "והכא הלחם טפל, דעיקר כוונתו לשתות השיכר..." ; וביאורו כנ"ל, 

שאין אומרים "כל שיש בו" על כל דבר שבא לטעם, רק על דבר שחשוב אצלו ו"עיקרי", ולא 

שבא רק להטעים מאכל או משקה אחר ; וכן יש להוכיח מדברי המ"א (רח, ז) שפסק במקרה 

ששמו מיני מזונות במרק, והמרק הוא העיקר, שאין אומרים שהמין מזונות פוטר את המרק, 

אע"פ שהמין מזונות נותן טעם לתבשיל הכללי, כיון שעיקר הכוונה הוא למרק, אכן מהמ"א 

(ר"ד כ"ה) מוכח להיפך, שאם הוא מהה' מינים אף שהוא רק ניתן לתבלין, כבצל וחומץ, מ"מ 

מברך עליו מזונות, וצ"ע.

אחד  שבמקום  הרשב"א,  כשיטת  שהכריע  שנראה  המ"ב:  דברי  על  להתפלא  יש  ולכאורה 

[רי"ב ס"ק א] כותב המ"ב: "ודע דבה' מיני דגן קי"ל דאם מעורבין גם שאר מינים אפי' הם 

מביא  המ"ב  ז']  ר"ח [ס"ק  בסי'  ואילו  בתרייהו",  אזלינן  לטעם  בהתבשיל  שניתן  כל  מיעוט 

מה'   והוא  התבשיל  את  ולהכשיר  להטעים  בא  דהוא  כיון  "והטעם  הרשב"א:  לשון  להדיא 

מינין דחשבי הוא העיקר"; ובשעה"צ (שם י"א) מציין שזה דברי הרשב"א; ונראה שמקורו 

מהגר"א (ר"ח ס"ק ב' ד"ה "יותר מהם") שביאר שהשו"ע (ר"ד י"ב) פוסק כהרשב"א, והרכיב 

את דעת הרמב"ם, המובא שם בשו"ע, עם הרשב"א; וכן נראה מהב"י (ריש סי' ר"ח) שצירף 

יחד שלשת השיטות:  הרא"ש, הרשב"א והרמב"ם, ומשמע  שלדעתו אין השיטות חולקות 

זו על זו.

מהראשונים  שונה  שיטה  לחדש  בא  לא  הרשב"א  שגם  הבינו  הללו  שהפוסקים  נראה   

האחרים, וגם לדעתו הכלל של "כל שיש בו" איננו מתייחס למקרה של טפל, שהדבר ברור 

ומוכרח מסברא שאין טפל יכול להיות עיקר, אלא שתירוצו השני של הרשב"א מוסיף: שאף 

במקרה שמטרת התבשיל היא לטעם ולא לשבוע, ועיקר הטעם הרצוי הוא הדבש, בכל אופן 

אומרים את הכלל "כל שיש בו" כיון שגם המין מזונות ניתן להוסיף טעם; נמצא שהרשב"א 

לא דיבר במקרה שהמין מזונות מוגדר כטפל ממש, אלא כפחות חשוב בתערובת שני מינים 

של  התירוצים  כשתי  להלכה  שנראה שפסק  הגר"א (שם, ב),  דעת  לטעם; ובזה יובן  הבאים 

הרשב"א, ולכאו' הם פליגי אהדדי, אלא לדברינו הדיעה השניה באה רק להוסיף ביאור ולא 

לחלוק על התירוץ הראשון (ויתכן שגם הוא מודה שמדובר במקרה של רוב דובשא) וכן נראה 

(רח-ז):  וז"ל  הרמב"ם,  לשון  עם  אותו  הרכיב  אך  הרשב"א  דין  את  שהביא  המ"ב   מדברי 

"להטעים ולהכשיר את התבשיל", ומשמע שהבין שהרשב"א דיבר במקרה שגם המין מזונות 



ברכת אריהרס

הוא עיקר, כמו שביארנו לעיל בדעת הרמב"ם; וכן משמע מדברי המ"ב (רי"ב א) שהביא את 

הדין "שניתן לטעם" במקרה תערובת של שני עיקרים, ומין א' הוא הרוב.

לסיכום: משמעות לשונות הראשונים שישנן ג' שיטות בגדר הדין של "כל שיש בו"; אך 
מדברי הב"י, הגר"א והמ"ב, מבואר שהבינו שאין כאן מחלוקת, ובין כך ובין כך המסקנה היא 

שאין אומרים הדין של "כל שיש בו" במקרה מ זונות טפל.

אלישיב  הגרי"ש  קמנצקי,  הגר"י  פינשטיין,  הגר"מ  זמנינו,  מפוסקי  הרבה  הכרעת  וכן   

שליט"א והגר"ש וואזנר שליט"א (שו"ת שבה"ל ח"ד סי' קס"א) בענין שניצל, שהורו שאע"פ 

שהמעטה החיצוני ניתן לטעם, הרי הוא טפל לחלק הפנימי, שהוא עיקר המאכל, ומברך עליו 

שהכל, כי כל שניתן לתבלין לא נחשב לעיקר; וכן מתבאר מתוך דברי ה"פתח הדביר" (ר"ח 

דף נג), שדן בענין דגים העטופים בקמח, וכתב: שכיון שהקמח בא לשמש את הדגים הוא 

אינו נחשב לעיקר. אך יעויין בשות אול"צ ח"ב פי"ד תשובה י"ט שפסק שמברכים בורא מיני 

מזונות.



רסא ברכת אריה

הרב צפריר פרץ

ברכת מעין ג' אי הוי דאורייתא או דרבנן

ובסוף  זאת.  למדים  מהיכן  הנהנין  ברכת  בחיוב  דנה  מברכין  כיצד  בריש  בברכות  הגמ' 

הסוגיא הגמ' רוצה ללמוד זאת משבעת המינים כמו שבעת המינים דבר שנהנה וטעון ברכה 

המינים)  שבעת  לעניין  שם  ובגמ'  מד  במשנה  מזה  (וע"ע  ברכה.  טעון  שנהנה  דבר  כל  אף 

ולמסקנת הגמ' חיוב ברכת הנהנין הוא מסברא עיי"ש. ויש לדון בדברי הגמ'  אחר שהסיקה 

דהלימוד הוא מסברא האם הלימוד דלעיל משבעת המינים הוא נדחה לגמרי והפסוק שם הוא 

נשאר  המינים  ב-ז'  דהלימוד  או  בהמשך)  שנביאם  והרמב"ם  'הגאון'  (וכדברי  אסמכתא  רק 

דאו' ושאר דברים מסברא.

 ולכאו' דבר זה תלוי בפלוגתת הראשונים בברכת מעין ג' איי חיובה הוא מדאו' או מדרבנן. 

דהנה דעת רוב הראשונים דחיוב ברכת מעין ג' הוי דאוריתא וכדברי הרמב"ן דף מט': וכן 

הביא שם בשם בה"ג דברכת המזון וכן ברכת מעין ג' על שבעת המינים דחיובא דאו' נינהו 

עי"ש וכ"כ הריטב"א בהילכותיו פ"א ה"ה: וכ"כ הרא"ש סי' ט"ז וכ"כ המאירי והרא"ה וכ"כ 

ולא  לפניו  לא  ברכה  דטעון  ליכא  וכו'  כלומר  וז"ל:  היא'-  'סברא-  בד"ה  להדיא  ברשב"א 

לאחריו מן התורה אלא שבעת המינים בלבד שהן טעונין ברכה לאחריהן מן התו' וכו'. ובדברי 

רבינו יונה יש לדון מה דעתו דהנה רבינו יונה בריש פירקין ד"ה קודש הילולים כתב שם דודאי 

ושבעתה  ואכלת  דכתיב  התו'  מן  לאחריהן  ברכה  שטעונים  המינים  שבעת  אפי'  התורה  מן 

וברכת- אינם טעונים ברכה לפניהם מן התו' אלא מדרבנן הרי להר"א ברבינו יונה דברכה על 

שבעת המינין לאחריהן הוי דאו' וכ"כ רבינו יונה בהמשך דבריו שם גבי "שיבולים- שחרכין" 

ששבעת המינים צריכים ברכה לאחריהן מן התו' וכו' עי"ש. 

אלא שראיתי שם בהגהות שהקשו לכאו' סתירה מדברי רבינו יונה בסוף פורקין ד"ה ונראה 

למורת הרב וכו' וז"ל דברכת מעין ג' אינה אלא מדרבנן- ומביא ראיה לדבריו מדאמרינן (יב) 

שאם יברך על התמרים ברכת הזן יצא. דתמירי נמי מיזן זייני ואם איתא דברכה אחת מעין 

ג' מן התו' האיך היה אומר שאם אמר במקומה ברכת הזן יצא- אלא ודאי אינה אלא מדרבנן 

לפיכך אם אמר במקומה ברכת הזן כיון שהזכיר ברכת המזון יצא. ועי"ש שרצו לחלק דלאו 

דוקא כל ז' המינים וכו' עי"ש ולכאו' אין דבריהם נראים מלשון ר"י שם.

חלקים  ב'  יש  המינים  בשבעת  אחרונה  ברכה  בחיוב  דהנה  בפשטות  לתרץ  נראה  ולכאו'   

הראשון  החלק  דלענין  האכילה.  אחר  הברכה  נוסח  ב-  האכילה  אחר  ברכה  חיוב  עצם  א- 
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הברכה  בנוסח  אמנם  מדאו'  שהוא  יונה  רבינו  סובר  בזה  המינים-  ז'  על  הברכה  חיוב  בעצם 

שלאחריהן הוא בדרבנן (בשונה מלחם שגם הנוסח של הברכה שלאחריו הוא מדאו' כדאיתא 

הראשונים  המקומות  דבשני  יונה-  רבינו  בדברי  שפיר  מדוייק  כדברינו  ולכאו'  בראשונים) 

שהבאנ לעיל שסובר ר"י דהוי דאו' שם דיבר ר"י על עצם חיוב הברכה על ז' מינים משא"כ 

ולא  דרבנן  אלא  אינה  ג'  מעין  "דברכת  שם  דכתב  הברכה  נוסח  על  דיבר  שם  פירקין  בסוף 

כתב כבשאר- המקומות דריש פירקין "דשבעת המינים צריכים ברכה לאחריהן מן התו' וכו'. 

עיי"ש. כך נראה בדעת ר"י.

 ולכאו' דבר זה מוכרח נמי מדברי הרשב"א דהנה הרשב"א דף מד גבי מחלוקתם של ר"ג 

וחכמים בשבעת המינים, ואכלת ושבעת וכו' קאי נמי על ז' המינים ולא רק אלחם ולרבנן ארץ 

הפסיק הענין וממילא ואכלתה וכו' קאי רק על לחם ולא על ז' המינים. ולפי"ז שואל הרשב"א 

דא"כ דלרבנן ארץ הפסיק הענין ולא קאי על ז' המינים א"כ מהיכן יש לרבנן ברכת מעין ג' על 

תאנים וכו'. ומתרץ הרשב"א שחיוב ברכת מעין ג' בשבעת המינים לרבנן נלמד מהא דהזכירה 

התו' שבעת המינים וכתוב אחריהן ואכלת וכו' משמע שיש בהם 'חיוב ברכה' ואם לא היה 

ארץ מפסיקן היינו מברכים עליהן ג' ברכות כמו בלחם (בר"ג) ועכשיו שמ"מ הפסיקן ארץ 

לא מברכינן עליהו ברכה גמורה כמו בלחם ג' ברכות אלא רק מעין ג' ברכות עיי"ש. מוכח 

מהרשב"א דאע"פ שחיוב הברכה בז' המינים הוי דאו' אף לרבנן מ"מ נוסח הברכה שהו מעין 

הברכה של התו' דהיינו מעין ג' הוי מדרבנן ולא מהתו'- וכדחילקנו בדברי רבינו יונה. 

לעיל  שהבאנו  (ואע"פ  עיי"ש.  רצ"ה  סי'  ח"ד  בשו"ת  הרשב"א  לחלק  נמי  כתב  זה  וכעין 

שהרשב"א ס"ל דברכה אחרונה מעין ג' הוי דאורייתא מ"מ הנוסח הוא דרבנן) וברשב"א דף 

מ"ח מצאתי יותר מפורש כדברינו (בר"י) גבי הא דאמרינן בגמ' מח: משה תיקן להם לישראל 

וי"ל  הרשב"א  ומתרץ  נינהו  מדאו'  אילו  דברכות  קימ"ל  הא  הרשב"א  שואל  וכו'  הזן  ברכת 

"דמטבען הוא שטבעו להן" (רבנן) דאי מדאו' אם רצה לאומרה באיזה מטבע שירצה אומרה 

שהדיא  הרי  עי"ש  וכו'  בזמנה  ואחת  אחת  לכל  מטבע  להם  ותיקנו  וכו'  ויהושע  משה  ואתו 

כדברינו וכעין דברינו ברבינו יונה מצאתי נמי בראש- יוסף (להפמ"ג) כאן בסוגיין דהקשה 

וארץ  זן  דברים-  שלשה  שיכלול  בעינן  דלא  לישב  ויש  וז"ל  ותירץ  מיונה  ברבינו  זו  סתירה 

ובונה ירושלים ודי בהזכיר 'זן' לחוד עכ"ל ועי"ש. 

ובדברי הרמב"ם בפשטות י"ל דס"ל דברכת מעין ג' הוי דרבנן דהנה הרמב"ם פ"ח הי"ב 

חוזר  אינו  לאו  או  בירך  אם  לו  נסתפק  אם  כולם  הברכות  דכל  דכתב  כט'  ס"ס  הטור  והביאו 

ומברך לא בתחילה ולא בסוף מפני שהם מדברי סופרים וכתב עליו הטור ונראה דוקא בברכה 

ברכה  אבל  ברכה  בלא  מהעוה"ז  להנות  שאסור  מסברא  לן  דנפקא  מדרבנן  שהיא  ראשונה 

אחרונה מעין ג' דשבעת המינים דאו' היא וכו' וכתב שם הב"י דדעת הרמב"ם דברכת מעין 



רסג ברכת אריה

ג' הוי דרבנן דרך משמע "מלשון" הרמב"ם וכ"כ בה"ג וכו' ובאמת דמהרמב"ם מוכח דהוי 

שכתב-  ה"א  ברכות  הל'  בריש  בדבריו  מפורש  יותר  לכאו'  אלא  כאן  מלשונו  רק  לא  דרבנן 

מצות עשה מן התו' לברך אחר אכילת המזון שנאמר ואכלת ושבעתה וכו' ובהלכה ב' כתב... 

וכן מדברי סופרים לברך אחר כל שיאכל וכו' ולכאו' מדכתב הרמב"ם שמדאו' ברכה לאחריו 

דוקא אחר אכילת 'מזון' דהיינו חמשת המינים (לחם או מזונות "בקביעות") מדכתב בהמשך 

שביעה  חיוב  אין  דבהם  המינים-  ז'  על  דיבר  דלא  לכאו'  מוכח  ומזה  שבע  אם  דוקא  דבריו- 

(אע"פ שמזה גם מדברים במפרשים)

ועוד מדכתב הרמב"ם בה"ב וכן מדברי סופרים וכו' משמע שכלל בזה גם ברכת ז' המינים 

לאחריהן דהוי נמי דרבנן- (ועיי"ש בכ"מ) וע"ע בב"י קפ"ד ה"ד שכ"כ להדיא בדברי הרמב"ם 

הכא.

דאו'  הוי  המזון  ברכת  דרק  הראשונים  רוב  נגד  הרמב"ם  כדעת  פסק  סג'  כ"ט  סי'  בשו"ע 

משא"כ שאר ברכה אחרונה אפי' על שבעת המינים הוי דרבנן. לכן בניסתפק אם ברך אחר 

האוכל או לאו חוזר רק בברכת המזון ולא בשאר ברכות וכדבריו כתב נמי בביאור הגר"א שם 

דמשמע ממנו שנוטה לדעת הרמב"ם דמעין ג' הוי דרבנן. ושהרמב"ם למד בסוגיין דהפסוק 

על מעין ג' הוי אסמכתא בעלמא עי"ש

אמנם בט"ז שם הביא את דעת שאר הראשונים דלעיל דסבורא להו דלא רק ברכת המזון 

הוי דאו' וחוזר אלא אפי' שבעת המינין הוי דאוריתא ולכן כתב שראוי לכל יר"ש שיאכל עוד 

מאותו המין ויברך עליו לצאת ידי הספק. וגם בחזו"א סי' ל"ד ס"ק א' משמע שדעתו נוטה 

יוסף  הרא"ש  וכדברי  כדעת  שם  ס"ל  וגם  דרבנן-  הוי  ג'  מעין  דברכת  והגר"א  השו"ע  לדעת 

דלעיל דבברכת המזון בעינן בדוקא ג' ברכות ושיזכיר מזון ארץ וירושלים משא"ה במעין ג' 

סגי בחדא עיי"ש, וכדברינו לעיל ביישוב דברי רבינו יונה.
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הרב צפריר פרץ

בסוגיא דחביצא

עליו  מברך  בתחילה  כזית  פירורין  ביה  דאית  חביצא  האי  יוסף  רב  אמר  ל"ז  ברכות  בגמ' 

המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליו ג' ברכות דלית ביה פירורין כזית בתחילה מברך 

עליו במ"מ ולבסוף ברכה אחת מעין ג'.

ועיי"ש בגמ' ראייתו ממנחות ובסוף הסוגיא שואלת הגמ' מאי הוי עלה אמר רב ששת האי 

חביצא אע"ג דלית ביה פירורין כזית מברך עליו המוציא למ"ה אמר רבא והוא דאיכא עליה 

תוריתא דנהמא.

ובפירוש חביצא נחלקו הראשונים מהי

דעת רש"י – (כהבנת תוס' והראשונים). שמבשלים לחם בתוך האילפס דהיינו שלקחתי פת 
גמורה אחר אפיה ובשילתי אותה (לכאו' אפי' שיש בה כזית).

וכ"כ ברא"ה וז"ל ופירוש חביצא פתיתין של פת ש"נתבשלו" בקדרה ועיין בריטב"א כעין 

זה.

(עיין  לגמרי  נימוח  אא"כ  לחם  תואר  מיקרי  שניתבשל  דאע"פ  כרש"י  ס"ל  ג"כ  ובמרדכי 

במג"א קס"ח סקח"כ)

דעת הרא"ש – סי' י' כשיטת תוס' ד"ה חביצא. דהם פירורי לחם שנידבקים יחד ע"י חלב 
ודבש וכ"כ בערוך שהם פירורי לחם הנידבקין יחד ע"י מרק.

ומקור דברי הרא"ש הם ברבינו יונה שהביא להקשות על רש"י ממנחות וכו'.

ולכן פירש כפירוש הערוך ותוס' שמדובר בפירורין שדבקין ביחד עם דבש או מרק עיי"ש 

באורך בדבריו.

אפי'  מכזית  פחות  שהם  דפירורין  ד"ה "על"  יונה  ברבינו  דבריו  הובאו  רבינו חננאל  דעת 

בפני עצמן (שלא בשלן – או דיבקן) מברכינן עליהו בורא מ"מ וחלק עליו שם ר' יונה.

ולמסקנא הביאו הראשונים ג' חילוקים  מה יברכו על פירורין (הרא"ש בשם רבינו יונה). 

א – היכא דהפירורין נתבשלו ביש מהן כזית מברך עליהם המוציא ושלש ברכות ואם אין 
בהן כזית אע"פ שלכאו' נראה שיש עליהן תוריתא דנהמא (ניתבשלו) אין מברך עליהן אלא 

בורא מ"מ דכיון שהוא מבושל לא חשיב תואר לחם.
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חילוק ב' – כשהפירורין לא מבושלים אלא דיבקן ע"י מרק או דבש אם יש בפרוסות כזית 
אם  אז   – כזית  בפרוסת  אין  ואם  דנהמא.  תוריתא  עליהן  שאין  אע"פ  המוציא  עליהן  מברך 

יש עליהן תוריתא דנהמא מברך עליהן המוציא למ"ה ואם אין עליהן תוריתא דנהמא מברך 

עליהן בורא מ"מ.

חילוק ג' – היכא דאינו לא מבושל ולא מודבק ע"י דבש וכו' אלא מפורר בפני עצמו דק דק 
אע"פ שאין בהן כזית ואין עליהם תואר לחם אפה"כ מברך עליהן המוציא וג' ברכות דכיון 

שהוא פת בפני עצמו אינו יוצא לעולם מתורת פת כך הביא הרא"ש בשם ר' יונה.

ובב"י – כאן כתב שהחילוק הראשון נלמד מהא דתניא (לז.) הכוסס את החיטה מברך עליה 
למה"א  המוציא  מברך  בתחילה  קיימות  שהפרוסות  בזמן  ובשלה  אפאה  טחנה  פה"א  בורא 

ולבסוף ג' ברכות אם אין הפרוסות קיימות בתחילה מברך במ"מ ולבסוף מעין ג'.

הראשון  החילוק  נלמד  ומכאן  כזית  בהן  שיש  דהיינו  קיימות  פרוסות  מפרש  ובירושלמי 

תוריתא  איכא  אי  לן  אכפת  ולא  לאו  או  כזית  בחתיכות  יש  אם  תלוי  זה  שנתבשל  דבמקום 

דנהמא או לאו.

והחילוק השלישי כתב הב"י שהוא נלמד מסברא דכיון שהוא פת בעין בלי שום תערובת 

אינו יוצא מידי תורת לחם משום דרבא לא בעי תוריתא דנהמא אלא היכא דדיבקן ולא שהם 

בעינייהו.

"מדיוקא"  נלמד  אלא  הב"י  כדברי  מסברא  נלמד  לא  השלישי  שהחילוק  כתב  שם  ובב"ח 
אבל  לאו  או  דנהמא  תוריתא  בה  יש  ובין  לאו  או  כזית  יש  בין  חילקה  הגמ'  בחביצא  דדוקא 

היכא שזה לא חביצא (מודבק) אלא שזה מפורר דק דק אע"פ דליכא כזית וגם ליכא תוריתא 

דנהמא הוי בירכתו המוציא ו"ג ברכות דאלה"כ אדאשמועינן חביצא הוי לגמ' להשמיע לנו 

חידוש יותר גדול אפי' בפירורין שיש חילוק בין כזית ללא כזית או אי איכא תוריתא דהנמא 

ומדכתבה הגמ' דוקא בכזית משמע דבפירורין בענייהו ליכא האי חילוק ותמיד יברך עליהם 

המוציא וג' ברכות (כשהן בענייהו).

על  דווקא  דיברו  ורבא  שר"ש  ראיה  אין  דבאמת  הב"ח  דברי  את  דחה  דוד  בדרכי  אמנם 
חביצא מפני שזה היה רגילות בזמנם לאכול חביצא ואה"נ גם בפירורים בעניהו מברך עליהו 

בורא מיני מזונות היכא דליכא עלייהו תוריתא דנהמא עיי"ש.

מר"ש  ראיה  יש  שכן  כהב"ח  ממנו  דמשמע  אינו  ואם  ד"ה  סוף  וע"ע בזה בביאור הגר"א 
ורבא לעניין פירורין בעין רק שבאר זאת בדרך אחרת עיי"ש.

ובהא דחביצא בנתבשל או נידבק כדלעיל, ברמב"ם מבואר שיש לו שיטה חדשה בסוגיא זו.

או  בקדרה  ובשלה  פיתים  אותה  שפתת  הפת  וז"ל  כתב  ה"ח  מברכות  פ"ג  דהנה הרמב"ם 
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לשה במרק אם יש בפתיתים כזית או שניכר שהם פת ולא נשתנית צורתה מברך עליה בתחילה 

מיני  בורא  בתחילה  עליו  מברך  בבישול  הפת  צורת  שעברה  או  כזית  בהן  אין  ואם  המוציא 

מזונות עכ"ל.

ובדברי הרמב"ם התקשו הרבה מהראשונים והאחרונים דלכאו' דבריו נראים כסותרים אלו 

אפי'  או  צורתן  שנשתנית  אע"פ  כזית  בהן  יש  דאם  הרמב"ם  כותב  דבריו  דבתחילת  אלו  את 

אם לא נישתנית צורתן אע"פ שאין בהן כזית מברך עליהו המוציא למ"ה דהיינו דסגי חדא 

לטיבותא בשביל להשאיר את ברכתן המוציא למ"ה – ואח"כ כתב הרמב"ם דאם אין בהם 

כזית אע"פ שיש בהן כזית מברך בורא מ"מ דהיינו דבחדא לריעותא כבר יורד מברכתו לברכת 

בורא מ"מ וזה לכאו' סותר לדבריו ברישא.

ובביאור דברי הרמב"ם מצינו כמה תירוצים בראשונים והאחרונים.

בכסף משנה שם הביא לתרץ בשם הר"ר יהושוע מבני בניו של הרמב"ם דמה דכתב הרמב"ם 

בסוף דבריו "או" שעברה צורת הפת הפירוש של המילה "או" היא "אם" כדמצינו במקרא 

כזית  בהם  אין  אם  הרמב"ם  בדברי  הפירוש  וממילא  עם "אם"  מתחלף  פעמים "שאו"  כמה 

"ואם" עברה צורת הפת דהיינו דבעינן תרתי לריעותא אז מברך בורא מ"מ ולא סתר בכך את 

דבריו ברישא דבעינן חדא לטיבותא .

עוד הביא הכסף משנה לתרץ בשם הרב יהודה אבן שושן וכן בשם הרב יוסף פאסי ששניהם 

תירצו כעין אותו תירוץ דהיינו שיש לחלק בין היכא שרק השתנתה צורת הפת להיכא דעברה 

כל צורת הפת מכל וכל דהיינו שגם בבישול עצמו יש חילוק – דהיינו היכא דהבישול חלש 

הוי "שינוי" בלבד אבל אם הבישול הוא בישול חזק בזה שייך "העברת הצורה" מכל וכל ובזה 

אפי' אם יהיה בפתיתין כזית אפיה"כ מברך בורא מיני מזונות ולא המוציא.

שייך  לא  במרק  דבדיבוק  במרק  לדיבוק  בישול  בין  מחלק  שהרמב"ם  זה  תירוץ  לפי  יוצא 
שייך  שבשניהם  לבישול  דיבוק  בין  הרמב"ם  השווה  שני  ומצד  בבישול  רק  אלא  העברה 

"שינוי" (מתואר לחם).

כתב  דבתחילה  הרמב"ם  לשון  מדוייק  זה  שלתירוץ  דאפי'  ובב"י  משנה  בכסף  ע"ז  וכתב 

לשון "שינוי" ולבסוף כתב לשון  "העברה" מ"מ לא נמצא לזה מקור בדברי הגמ'.

פיתים  אותה  שפתת  הפת  בתחילה  כתב  דהרמב"ם   – והוא  אחר  תירוץ  הכ"מ  מתרץ  לכן 

ובשלה או לשה וכו' והתחיל הרמב"ם לפרש במאי דסליק מיניה דהיינו "לשה" לכן לא הצריך 

ברמב"ם אלא חדא לטיבותא דזה דווקא "בלשה" (דהיינו ע"י דיבוק) אע"פ שנשתנה צורת 

הרמב"ם  ממשיך  ואח"כ  המוציא  ברכתו  כזית  בהן  שאין  אע"פ  הפת  צורת  שניכר  או  הפת 

להוריד  בשביל  סגי  לריעותא  בחדא  ובזה  "שבשלה"  בפת  דהיינו  ביה  דפתח  במאי  לפרש 



רסז ברכת אריה

היכא  או   – הפת  צורת  שניכר  אע"פ  כזית  בו  אין  שאם  דהיינו  למזונות  מהמוציא  מברכתו 

שעברה צורת הפת אע"פ שיש בו כזית מברך בורא מיני מזונות.

ובב"ח קס"ח סק"ז בסופו כתב לבאר את הרמב"ם בדרך אחרת ומה שנראה מדבריו הוא 
דברישא דיבר הרמב"ם ביש בפתיתים כזית אז גם אם יש לנו ספק אם יש בפתיתים תוריתא 

אם  הוא  שהספק  אלא  נשתנית  ודאי  אם  או  הפת).  צורת  נשתנית  אם  לאו (דהיינו  או  דנהמא 

יש בפתיתין כזית או לאו ואפי' אם ודאי אין בהם כזית כיון דאיכא חדא לטיבותא ובאין ספק 

מברך עליהם המוציא למ"ה וג' ברכות.

ואח"כ מדבר הרמב"ם היכא דאין בהן כזית אע"פ שיש ספק אם נשתנית צורת הפת אם לאו 

או הפוך שודאי עברה צורת הפת בבישול אע"פ שיש ספק אי הוי הפירורין כזית או לאו מברך 

בורא מ"מ דכיון דאיכא חדא לריעותא בודאי – ובאידך (בשאר הריעותא) יש ספק חיישינן 

וכתב  בגמ'  הרמב"ם  זאת  למד  מהיכן  דבריו  בהמשך  ועיי"ש  ריעותא.  יש  באידך  גם  שמא 

הב"ח שזה מדוייק היטב בדברי הרמב"ם – דבתחילה כתב או שניכר שהן פת ולא נשתנית 

שעברה  או  בסופו  עיי"ש  ספק.  בזה  ואין  צורתה  נשתנית  שלא  היטב  שניכר  כלומר  צורתה, 

צורת הפת בבישול הדגיש הרמב"ם "בבישול" וגם "שעברה" צורת הפת לומר שאין פה ספק 

כלל בעברה צורת הפת דרגילות שע"י בישול עוברת צורת הפת בזה ודאי שמברך בורא מ"מ 

(דאזלינן לחומרא – ט"ז).

צריך  אין  דודאי  בזה.  ספק  שייכות  מה  ידעתי  ולא  הב"ח  דברי  על  כתב  י"ב  ס"ק  ובט"ז 
בקיאות בזה לידע אם יש שם צורת פת וכ"ש אם יש שם כזית

לכן אומר הט"ז פירוש אחר ברמב"ם – דהרמב"ם ס"ל דהיכא דהפירורים "ניתבשלו הוי 

עדיפא מנדבק ע"י "מרק" והטעם הוא משום דבתחילה לא היה בפירורין כזית כל אחד בפני 

עצמו אלא דע"י הבישול הם נידבקו ונעשו לאחד (ועתה יש כזית) וכשנידבקו ע"י בישול הוא 

דבק טוב יותר מאשר נידבקו ע"י מרק שבזה יכול לחזור ולהפרידם – לכן בבישול החילוק 

הוא אם יש תואר לחם עליו או לא – ובמרק החילוק הוא שונה דבמרק לא שייך שינוי תואר 

לחם.

ומדייק הט"ז דבריו מהרמב"ם עצמו שבתחילה כתב  שיש שני סוגי דבק – ע"י בישול או 

שינה  אם  שנא  ולא  כזית  בו  שיהיה  צריך  מרק  ע"י  דדיבוק  חילוק  יש  דיבוק  ולכל  מרק  ע"י 

צורתו או לאו ואילו בבישול המודד הוא אם יש בו תואר לחם או שהישתנה צורתו ואין עליו 

תואר לחם ולא משנה אם יש בו כזית או לאו ולכן אח"כ הדגיש הרמב"ם בדבריו – דאם במרק 

אין כזית ובבישול עברה צורתו דהיינו כל אחד בריעותא השייך בו אז לא יברך המוציא.

בשו"ע קס"ח סי' פסק גבי "חביצא" את ה-ג' אופנים שהביא רבינו יונה ודלא כהרמב"ם 
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עיי"ש ולדינא יוצא שאם בישל את הלחם ויש בו כזית לעולם הוי המוציא אפי' אין לו עתה 

תואר לחם ואם אין בחתיכות כזית אע"פ שנראה שיש תואר לחם אפה"כ מברך מזונות.

ועתה יש לדון "בטיגון" הלחם אי הוי כבישול ובפחות מכזית ברכתו מזונות או דלא דמי 
לבישול אלא לאפיה ונשאר ברכתו המוציא.

מסוגית הגמ' לח' לכאו' משמע שטיגון אין דינו כבישול – דהרי מוכח שם מרב ששת ורבא 

(דס"ל כאביי) דבמנחות אף בפחות מכזית מברכינן עלייהו המוציא למ"ה משום דיש עליהן 

עדיין תוריתא דנהמא (עיין שעה"צ נ"ב).

אמנם מרבינו יונה לכאו' משמע אחרת דהנה כל הראשונים שהביאו את שיטת רש"י הבינו 

דס"ל דמיירי בבישול וכך גם רבינו יונה שהביא בסוף דבריו את ג' החילוקים בחילוק הראשון 

הביא את דעת רש"י דמיירי בבישול וכו'. עיי"ש אבל בתחילת דברי ר"י בסוגיא הביא את דעת 

רש"י וכתב דחביצא הוא פירורין מפת "שמטגנין" וכו'.

משמע דס"ל דאין הבדל בין טיגון לבישול.

השו"ע סעיף י"ג פסק גבי דבר שבלילתו עבה אם בישלה או טיגנה אין מברך עליה המוציא 
אפי' שיש עליה תוריתא דנהמא

רואים שהשו"ע השווה טיגון לבישול לענין ברכת מזונות אלא שזה לא ראיה לנידון דידן 

בטיגון  סגי  דלא  י"ל  גמור  לחם  דעל  גמור.  לחם  על   ולא  שטיגנו  "בצק"  על  דיבר  שכאן 

כדי להוציאו מתורת לחם אלא בעינן בישול ממש משא"כ בבצק שעדיין לא הגיע לתוריתא 

דנהמא בזה סגי אפי' בטיגון כדי לא להביאו לתורת לחם.

וכ"כ במג"א שם ס"ק לא' שהשו"ע דיבר כגון שאפאו באילפס (מחבת) (ולזה קרא השו"ע 
כל  לכן  מעיקרא  לחם  דהוי  בס"י  משא"כ  מזונות  מברך  לכן  לחם  הוי  לא  אפה"כ  "טיגון") 

י"ד  בסעיף  הרמ"א  את  המ"א  והביא  לחם  מתורת  נפיק  לא  לחם  תואר  עדיין  עליו  שיש  זמן 

שמעט שמן לא הוי משקה וא"כ גם בבצק לא חשיב קצת שמן להביאו לברכת מזונות אלא 

שמברך  באילפס  שמן  בהרבה  אפי  לחם  בטיגן  כמו  המוציא  ברכתו  שמן  בקצת  במחבת  גם 

המוציא אפי' בפחו מכזית כך משמע מהמג"א.

ובמג"א ס"ק ל"ו גם כתב כן וז"ל נ"ל דנקט אפיה משום דהכא מיירי שאפה הפשטיד"א 

במחבת במשקה (שמן) או במים דאם בשלו בקדרה פשיטא דלא הוי תואר לחם אפי' לחם 

גמור שבישלו וכו' עיי"ש מוכח מהמג"א שאפי' אם טיגן בשמן (לכאו' אפי' הרבה דהרי דיבר 

שם על סופגנים שלכאו' מטגנים אותם בשמן עמוק אפיה"כ לא חשיב כבישול לענין תוריתא 

דנהמא וזה אפי' על בצק כמו שדיבר שם וכ"ש אם טיגן לחם במחבת שלא מוגדר כבישול 

להוציאו מתוריתא דהנמא אלא טיגון זה מוגדר כאפיה. 
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אלא דלכאו' משמע מהמג"א דדבר זה תלוי בסוג הכלי דהוא דיבר על מחבת לכן זה מוגדר 

כאפיה משמע שאם טיגן בקדרה  זה כן מוגדר כבישול ומרידו מתוריתא דנהמא עיי"ש וכ"כ 

הטיגון  לא  לחם  תואר  מבטל  בקדרה  בישול  כי  וז"ל  בכלי  תלוי  זה  דדבר  לא'  בא"א  בפמ"ג 

באלפס כמ"ש באות ל"ו וכו' ועיי"ש גם בלבושי שרד שלמד כך במג"א ובמחצית השקל שם 

וכ"כ במשבצות זהב ס"ק י"ט.

לא  ואם   – וז"ל  וכתב  סקל"ו  י"ג  בסעיף  המג"א  את  הביא  י'  סעי'  קס"ח  ברורה  המשנה 
בשלם בקדרה אלא "טיגנם במשקה במחבת, משמע ממג"א דלא הוי בבישול וכו' (כתב המ"ב 

"משמע" ממג"א דהרי המג"א שם לא דיבר בפירוש על לחם מטוגן אלא על בצק מטוגן ובזה 

אין דינו כבישול א"כ כ"ש לחם גמור שצריך להפקיעו מתורת לחם כדליעל לא יעזור הטיגון 

המ"ב  כתב  לכן  המג"א  על  חולקים  שהאחרונים  המ"ב  והביא  כבישול)  דינו  ואין  להפקיעו 

שמהנכון שלא לאכול טיגון שיש בו תואר לחם אלא בתוך הסעודה. 

בחזו"א (או"ח סי' כ"ו סק"ט) משמע שס"ל כהמ"א דטיגון אין דינו כבישול דאחר שהביא 
שם את דיני הבישול כתב וז"ל שאם "נטגן" (הלחם) אפי' אין כזית ויש בה תוריתא דנהמא 

צריך נט"י וברכת המזון והלכך מצה שנטיגנה וכן המניחים פירורי מצה במחבת הדגים שיש 

להם דין טיגון צריכין נט"י וברכה"מ בכזית (מהכל) אף שהפרוסות פחותין מכזית כיון שיש 

בהן תוריתא דנהמא אבל לחם שניטגן ואין בו תוריתא דנהמא ואין בפרוסה כזית בטל לחמו 

וקובעין עליהן ומברך מעין ג' וכן הדין בעירב פירורין במרק ודבש וכיו"ב וכו'.

לכאו' רואים בחזו"א כדברי המג"א דס"ל שטיגון אין לו דין של בישול וכן משמע מהחזו"א 

וע"ז  הדגים  במחבת  וכו'  המניחים  וכן  מדכתב  בו  שמטגן  הכלי  בסוג  תלוי  זה  הטיגון  שדין 

הדגיש החזו"א "שיש להן דין טיגון" שזה לא אמר מקודם אלא רק שדיבר על "מחבת" הדגים 

שע"ז יש דין טיגון משמע שבקדרה אפי' ע"י שמן דין בישול יש לו ולא בעינן בזה שאין לו 

תוריתא דנהמא אלא בעינן פחות מכזית גרידא. 

משא"כ בטיגון "במחבת" אם יש לו תוריתא דנהמא אפי' בפחות מכזית דין לחם עליו והוי 

ברכתו המוציא משא"כ בבישלו.

אמנם  "טיגון"  של   ההגדרה  מה  דצ"ב  במג"א)  מוכרח  שלא  (מה  בחזו"א  מבואר  ועוד 

מגדר הבישול הוצאנו אותו רק עתה יש לדון אם דינו כדיבקן במרק (החילוק השני כשהביאו 

הראשונים). או דנימא שהוא גדר חדש. 

הטיגון  דין  מדביאר  בדבש  או  במרק  כדיבקן  הוא  הטיגון  שדין  להדיא  החזו"א  כתב  ובזה 

וכתב אח"כ וכן הדין בעירב פירורין במרק ודבש וכו'. וכך למד המ"ב בדעת המג"א שכתב 

משמע ממג"א וכו' ומהני בו תואר לחם "כמו באופן השני" – דהיינו באופן של דיבק הפירורין 



ברכת אריהרע

במרק וכו'.

בבצים  מעורבין  כתושה  ממצה  בפסח  שעושין  סופגנין  גבי  כתב  פ"ה  ס"ק  ובכה"ח קס"ח 
במים  כשחברו  מ"מ  ברכות  ו-ג'  המוציא  לברך  צריך  כתוש  שבעודו  אע"פ  בשמן  ומטוגנין 

ובצים נשתנה וא"צ לברך המוציא אלא במ"מ וכ"ש אחר הטיגון וכו', עיי"ש.

ויש שרצו להביא מכאן ראיה לנידון דידן דדין הטיגון כבישול וודאי ברכתו מזונות ודלא 

כהמג"א ודלא כהמ"ב שהסתפק.

גבי "קנידלאך,  בס"י  המג"א  של  אחר  לנידון  אלא  דידן  לנידון  קשור  לא  זה  לכאו'  אמנם 

שכתשם דק וחברם לכזית ואח"כ בשלם או טיגנם שבזה נשאר המ"א בצ"ע וע"ז כתב בכה"ח 

שמברך במ"מ וראיה מהמשך דבירו שם שהביא דעת המהרש"ק ושם הוא דיבר על קינדלאך 

בנידון  ולכאו'  בצ"ע  בזה  נשאר  שהמ"א  נמי  הכה"ח  כתב  וכן  בס"י  שם  המג"א  נמי  והביאו 

דידן המג"א לא נשאר בצ"ע אלא פשוט לו שאין דינו כבישול אלא דבסעיף י' נשאר שם בצ"ע 

(ועיין בכה"ח סקי"ג בסופו שמשמע שגם בנידון דידן דעתו שמברך במ"מ עיי"ש).

וגם בחיי אדם כלל קכ"ט י"ג מבואר שעל מצה מטוגנת (פחות מכזית) דינה כמבושלת ודלא 

כהמ"א והמ"ב

מכזית  פחות  החתיכות  אם  מטוגנת  שמצה  הביאורים  בסוף  ה"ג  פי"ג  ח"ג  באול"צ  וכ"כ 

מברך במ"מ (מספק) רק שלא יאכל מהן שיעור קביעות סעודה כדי שלא יכנס בברכת המזון. 
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