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נכנס אדר מרבים מש'ישנו דיון מעניין לגבי 
אולם ', או באדר ב'  אם הוא באדר א,'בשמחה

, מרבים בשמחה ' הכל מסכימים שבכניסת אדר ב
שהרי פורים חל בו והוא החודש הסמוך לחודש 

י אדר י במסכת תענית שימ"ניסן וכפי שאומר רש
ניסים לישראל ועל כך וניסן ימים שנעשו בהם 

  . מרבים בהם בשמחה
ש רבים שדנו אודות השוני שבין דין הגמרא י

ם מפרטת הגמרא ש, למעט בשמחה משנכנס אב
ו למעט נמכלול של פרטים ודינים כיצד ואיך עלי

אי , ר על ידי איסור שתיית יין ואכילת בש,בשמחה
  . ' שמחות וכוקיומם של

 לא מזכירה ,אולם בריבוי השמחה של חודש אדר
מה הם , הגמרא איך תהיה הדרך להרבות בשמחה

הכללים והדינים להרבות את השמחה וכיצד יש 
  . לעשות זאת

הסכנה שראו , מסבירים גדולי החסידות, אולם
ל היא במיעוט השמחה שעליה אנו מצווים "חז
מחה יגרום יש חשש שמא מיעוט הש, חודש אב.ב

ו שאחריתה מי "לאדם להיכנס למצב של עצבות ח
ה ל את מיעוט השמח" סייגו חזלכן, ישורנו
 אך ורק בקיומם של דינים , כמי שאומר,בדינים

  . אלו יתקיים מיעוט השמחה ויוגבל ולא יותר מכך
 אין צורך ,ה של חודש אדרריבוי השמחאולם 

 ,תרבה השמחה ותגדל,  כי אדרבה.לפרטו בדינים
 הרי ,ו הוללות" ולא חתככל שהיא שמחה אמיתי

 .למקימיהשאין צורך להגבילה כי אך טוב תביא 
גדולה ורבה שמחתם ללא , ואלו הדבקים בתורה

היא הדרגה  התורה שמחתהרי ש, גבול ושיעור
להיות שמחים , הנעלה והמרוממת של השמחה

להיות שמחים על שזכינו , בדביקות בו יתברך
  . להיות בניו ועושי רצונו

 בשיחה סיפר ל"זצ גיפטר מרדכי רבי הגאון
 םבקעל הימים באחד כי קליבלנד – טלז בישיבת
 את נוטש ל"זצוק זיסל שמחה רבי כי הבחינו
 בקומה צדדי לחדר ועלה הישיבה  בהיכל מקומו
 שמחה רבי מבחינת חריג מעשה היה זה, העליונה
 כי גילה הוא,  אחריו שעקב תלמיד שם היה, זיסל

 ריקוד של סודו על שאל הוא... רוקד האלטער
 אמר" א"ברשב חדש פשט הבנתי: "תשובה וקיבל

 לא שאחרים בשעה, באולם לרקוד "האלטער
, טעם בנותן זה אין א"הרשב את עימי יחד הבינו
  ".לכאן עליתי לכן
 השיעורים אחד של ובסיומו ספורים ימים חלפו
 עומק להבנת נפלאה דרך נסללה מרדכי רבי של

 קרא הוא, מאושר היה מרדכי רבי, א"הרשב דברי
 אחד העיז, א"ברשב פשט הבנו! הא – בקול

 האחרון השמועס את נצרף אם: ואמר התלמידים
 כיון עצמו באולם לרקוד מותר שעתה הרי, לכאן
 ראש... א"ברשב פשט הבינו יחד כולם שהרי

 לבחור יד הושיט הוא דבריו את קיבל הישיבה
 רקדה טלז וישיבת ליד נתחבה יד, לידו העומד
  .משמחה

  
  

שלמה יצחק הלוי  רוזנשטיין  
    
  

  א" אליהו שמואל שמרלר שליטהגאון רבי
  ראש ישיבות צאנז

        

  בעניני מתעסק 
  

, אביי ורבא בגדר פטור מתעסק בשבת' מייתי פלוג, 'ב ב"בשבת ע' בגמ      
אבל , דלאביי היינו באופן שנתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר

יכה בנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר חייב דהא קמיכוין לחת
ל דגם בנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר פטור כיון "ורבא ס. בעלמא

  .דהא לא נתכוין לחתיכה דאיסורא
דתניא חומר בשאר מצוות , אמר רבא מנא אמינא לה, שם איתא' והנה בגמ      

רבא דהיינו באכל ' ובי, דבשאר מצוות שגג בלא מכוין חייב ובשבת פטור, משבת
, כ בשבת"דבשאר מצוות חייב שכן נהנה משא, ן הוא ואכלוחלב וכסבור דשומ

ואביי דחי לה דמיירי . ומוכח מזה דגם בנתכוין לחתוך איכא פטור מתעסק
היינו , ודומיא דהכי בשבת דפטור, כשהיה סבור רוק הוא ובלעו וחייב שכן נהנה
מנליה להוכיח , ב"ודברי רבא צ. בנכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר

כדיחויא דאביי דמיירי בנכוין לבלוע רוק ואכל ' ואמאי לא פי, רייתא כוותיהמב
  .י שם שעמד בזה"בפנ' ועי, ג הוי כנתכוין להגביה תלוש וחתך מחובר"דבכה, חלב
ט "בכריתות י' והנה עיקר ההפרש בין שבת לחלבים ועריות הוא מדברי הגמ      
כ בשבת "משא,  נהנהאמר שמואל המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן, 'ב

הקשו בדברי שמואל ' ט א"בשבועות י' ובתוס. דמלאכת מחשבת אסרה תורה
דאי טעמא דנהנה בעריות עיקר למאי בעי לפטורא דמלאכת , דתרתי למה לי

למאי בעינן , ואי טעמא דמלאכת מחשבת לפטור שבת עיקר, מחשבת גבי שבת
' אכן בתוס. דלצדדים קתני' שם תי' ובתוס. לטעמא דנהנה לחייב בחלבים ועריות

דאיצטריך מלאכת מחשבת דבשבת פטור גם ' א' תירצו בתי' ב ב"בסנהדרין ס
ג שנהנה כמו "ובפשטות כוונתם דלאו לכולהו מלאכות קאי אלא בכה, כשנהנה

אם בשבת הוה ' בין תירוצי התוס' ב יסוד הפלוג"וצ. 'בהדליק את הנר וכדו
הכי איצטריך טעמא דמלאכת דנימא דל[מחייבינן מחמת טעמא דנהנה 

  ].מחשבת
דגריעותא , ד"כ' י ענגיל באתוון דאורייתא סי"כ הגר"דהנה ידוע מש, ונראה      

ומה שאברי , דמתעסק הוא משום שאינו מתייחס לאדם והוה כנעשה מאליו
אבל באכילה ועריות שלא . האדם עושים בלי דעתו אינו מתייחס למעשהו כלל

, ועיקר האיסור הוא ההנאה, ק על הרגשת ההנאההקפידה תורה על המעשה ר
, ס הא הרגיש הנאה מחלב ועריות"וסו, כ מה בכך שלא נתכוין ושהיה מתעסק"א

' ב א"ביומא פ' ע מהתוס"אולם יל. ש"עיי, ולהכי מתעסק בחלבים ועריות חייב
  .שנראה שעיקר האיסור בעריות הוא המעשה ולא ההנאה

ל דענין נהנה אינו כדי לומר שההנאה היא "ביומא צ' ולפי דברי התוס      
' כ התוס"וכעין מש, אלא ענין נהנה הוא דמשוי ליה כוונה למעשה, האיסור
ה גם מתעסק בחלבים "וה, דפסיק רישא דניחא ליה משוי כמכוין' א א"בשבת מ
, ל"שכתב וז' ב ב"י סנהדרין ס"לשון רש' ועי. ל כמיכוין"י הנאתו הו"ועריות ע

ב דהואיל ונהנה "א הי"ד ממאכ"ם בפי"כ ברמב"וכ.  חשוב כוונהשכן נהנה הלכך
, ל"ם כנ"י והרמב"ומבואר מדברי רש. חייב כמי שנתכוין לעצמה של אכילה

ח לגבי מצה שהסמיך "ה כ"י ר"רש' ועי. (ז חשיב כמתכוין"שענין נהנה הוא שעי
נה והיינו לשיטתו שההנאה היא מהשלמת הכוו, שכן נהנה דמצה לחלבים ועריות

  ).למעשה
ל בסנהדרין אם שייך טעמא דנהנה "הנ' ונראה דבזה פליגי תירוצי התוס      

דענין שכן נהנה הוא , ד"כ האתוו"ל כמש"ס' הב' דהתי. לחייב מתעסק בשבת
, וזה שייך רק בעריות ולא בשבת, דבעריות אסרה תורה את הרגשת ההנאה
נ בדברי "ל כמש"ס' הא' אבל התי. דודאי בשבת לא אסרה תורה את ההנאה

וזה , ל"ר דניח"בפ' כ התוס"ם דההנאה משוי ליה למתכוין וכמש"י והרמב"רש
ולהכי בעינן לפטור דמלאכת מחשבת לפטור מתעסק , שייך גם כשמתכוין בשבת

ולא דמי (ז מלאכת מחשבת "דלא עשה מעשה בחפץ זה ואי, בשבת כשנהנה
  ).ק"ל ודו"ר דניח"לפס
דאיסורי שבת הוא רק ' י' כ באתוון דאורייתא בסי"שדלפמ, ל ביתר שאת"וי      

כ אין האיסור כלל הפועל יוצא מן "א, על הגברא ואין המעשה בעצם מתועב
כ בחלבים ועריות "משא. י הגברא"המעשה אלא עצם עשיית המעשה ע

וזה שייך גם , שהמעשה בעצם מתועב הרי קפידת התורה על המעשה שלא יעשה
  .במתעסק

. אה דאפשר דאביי ורובא פליגי בזה גופא בטעם הפטור דמתעסקומעתה נר      
אלא שלגבי שבת עיקר , ל דמתעסק אינו חסרון בצורת המעשה"דרבא ס

דהאיסור הוא מעשה , וזה הכוונה מלאכת מחשבת(, הקפידא היא מעשה האדם
דאף , מ בין מגביה או מחתך בכוונת היתר"כ אין נפ"וא, )האדם ולא הפועל יוצא

מ אין האדם עושה חיתוך של "מ, כ התעסקות בעושה דרך חתיכה"ז כ"שאי
ז פעולת מלאכה כשנעשית "ל דפטור מתעסק הוא שאי"אבל אביי ס. איסור

ג שמכוין "ולכך בכה, והוי שחוק וגריעות במעשה המלאכה, בצורת מתעסק
ליכא פטור של ) אף שמכוין לחיתוך של היתר(לחתיכה ולצורת המלאכה 

  .מתעסק
ל דפטור מתעסק "דלאביי דס, פירושים אלו יהא תלוי הטעם דנהנה חייב' בוב      

הרי בהכרח שענין נהנה בחלבים ועריות הוא , ל"הוא מעצם צורת המלאכה וכנ
. ולכך גריעות צורת האכילה אינו מגרע האיסור דנהנה, שהנהנה הוא גוף האיסור

, מלאכה לא נגרערבא דפטור מתעסק הוא מצד הגברא אבל עצם ענין ה' אבל לשי
, ז חייב"הרי דענין נהנה הוא דכיון שהמעשה מתועב החלבים ונעשה המעשה הר

ורק דסגי בנעשה תיעוב המעשה על , אבל לעולם גם בחלבים בעינן מעשה אכילה
  .ידו
דלאביי דענין נהנה בחלבים הוא , ויהיה תלוי בזה סבור שהוא רוק ובלעו      

הרי , צ צורת מעשה בחלבים ועריות"ולם איולע, ל"שנאסר ההנאה בחלבים וכנ
מ הא יש הרגשת "ז צורת מעשה אכילה מ"דאף שאי, דחייב גם ברוק ובלעו

ורק דבחלבים דהמעשה , אבל לרבא בעינן גם בחלבים צורת מעשה אכילה. הנאה
ז נמצא דבסבור שהוא רוק "ולפ, מתועב סגי מה שתיעוב המעשה נעשה על ידו

ז הא דלא "ש היטב לפ"וא. ת מעשה אכילה יהא שריובלעו שאין כאן כלל צור
  .ג"ל נמצא דלדידיה שרי בכה"דהא להנ, אוקים רבא ברוק ובלעו

  )   ש בהרחבה"עיי, ד"ל' פ דברי אליהו שבת סי"ע(                                          
  

 

 

  

  למה כל שוכח עיקר שבת 
  אינו מתעסק

  
דף [בשבת '  בתוסתמיהה גדולה דהנה תמה ]'י' סי[במנחת ברוך 

 לחתוך תלושבשבת נתכוין ם דא, מבואר] ה נתכוין"ד: עב
דכתיב אשר  ,פטורונמצא מחובר ] דבר זה תלוששהיה סבור ד[

ואין זה פטור בשבת בלבד ומדינא , חטא בה פרט למתעסק
: דף סב[סנהדרין ' א בתוס"דכתבו המהרש, דמלאכת מחשבת

אם ש, נ בשאר איסורי תורה"דה] ' ח'סי[א "והגרע] ה רישא"ד
 קדשים ושחטה בחוץ דפטורשל בהמה זו חולין והיתה שסבר 

  .משום מתעסק
ה "ד: דף יט[בכריתות ' ויסוד הדברים מבואר גם בדברי התוס

, דכל שהוא לבדו טועה בדין, לחלק בין שוגג למתעסק] דהא
אך מה , זהו הנחשב כשוגג, שנתעלמה ממנה הלכה הידועה לנו

הרי , ששגג במציאות הדבר שאינו מבורר לנו כלל בדיני התורה
, כגון שסבור שבהמת חולין היא זו ושחטה בחוץ, תעסקזה מ

ולכן אין , י דיני התורה שזוהי בהמת קדשים"שאין ידוע לנו עפ
  .זה נחשב כשגגה אלא כמתעסק בדבר היתר ופטור

הוא , ל"בכריתות הנ' דיסוד דברי התוס, ובביאור הדברים נראה
משום דמדיני התורה אין מוטל על האדם לידע איזו בהמה 

ואך שהתורה אסרה לשחוט בהמת , ין היא ואיזו קדשחול
כ מי שטעה וכסבור שהבהמה היא בהמת "וא, קדשים בחוץ

, אלא מתעסק בדבר היתר ועלה בידו איסור, אין זה שוגג, חולין
הרי שבדיני התורה על כל אדם לידע , כ מי שטעה בדין"משא

  .אלא שגגה, ולכן אין זה מתעסק בהתירא, המותר והאסור
:] דף סז[ה תמה במנחת ברוך ממשנה ערוכה בשבת ומעת

והרי , דהשוכח שהיום שבת ועשה מלאכה הרי זה חייב חטאת
ואין זה שוגג אחר , מתעסק הוא בהיותו סבור שהיום יום חול

  .שלא שגג בהלכות ודיני התורה
] ' ח'סי[א "דהנה הגרע, א ליישב"ר הגאון שליט"והאירני אאמו

והרי הוא סבור , המטמא מקדשהקשה בעיקר קרבן חטאת של 
  .וכל המתעסק פטור מחטאת, ומתעסק הוא, שזה בית של חול

דבנעלם ממנו מקום , א"תירץ קושית הגרע] ' כ'סי[ובעמודי אור 
לא שייך לפטרו מטעם , המקדש וסבור שהוא בא לבית של חול

ולא , י התורה המקדש וקדושתו ידועים לכל"שהרי עפ, מתעסק
כי בהתורה באו כל ההלכות של ,  ישראלשייך בזה העלם לכל

כ זה הסבור שהוא "וא, י נבואה"בנין בית המקדש ומקומו עפ
ולכן אין , י דיני התורה"טועה בדבר שידוע לנו עפ, בית של חול

  .ב"ודבריו עדיין צ, ד"עכ, זה מתעסק כי אם שוגג
אינו נחשב , דמי שאינו יודע מקום המקדש, ל"ומעתה י

, אלא שוגג הוא בכך, ועלה לו דבר איסורכמתעסק בדבר היתר 
ומיושבת בזה , ]ואף אם מצות לשכנו תדרשו היא מצות הציבור[

  .ש"יעוי, א"קושית הגרע
דמאחר שאמרה , הלא מעתה נראה דכוותה לענין מצות שבת

כ מעיקר מצות השבת "א, תורה זכור את יום השבת לקדשו
היום שבת וכל ששכח ש, לזכור את יום השבת דרך שבח וקידוש

ונמצא שהעושה מלאכה בשבת משום , הרי זה ביטל מצוה זו
אין זה מתעסק בדבר היתר ועלה בידו , שסבר שאינו יום השבת

כי מוטל עליו , אלא ביסודו שוגג הוא במצות השבת, איסור
  .לזכור ולידע שהיום הוא יום השבת

כ בגוונא ששכח "דלענין שגגת יוה, אכן עדיין צריך תלמוד
:] דף קא[ואילו בחולין , נ"בזה אין ליישב כמש, כ"והשהיום י

  .כ חייב חטאת"י שם מבואר דגם בשגגת יוה"וברש
והנראה ליישב בין השוחט בהמת קדשים בחוץ וכסבור שהיא 

לבין השוכח שהיום , דחשיב כמתעסק ופטור מן הקרבן, חולין
דיסוד דין . שבת ועשה מלאכה דחשיב כשוגג וחייב בקרבן

אמר אלא אם לפי טעותו הרי הוא מתעסק מתעסק לא נ
וזה גופא הפטור של מתעסק דכל , בהתעסקות של היתר

והוא חידוש דין בהלכות , שמתעסק בהתירא ועלה בידו איסור
מ לא חשיב "מ, דאף שרוצה לעשות מעשה זה', מעשה עבירה'

אך , מעשה עבירה אלא אם כן הוא מתעסק בהחפצא דהעבירה
, לא בשעה שהוא מתעסק בהתיראאם עלתה לו העבירה ממי

  .אינו נחשב מעשה עבירה לחייבו חטאת
דהעושה מלאכה ביום השבת אין בו פטור , ומעתה נראה לחדש

, בהקדם מה שיש לחקור באיסור עשיית מלאכה בשבת, מתעסק
ושם האיסור הוא , האם האיסור הוא עצם עשיית המלאכה

 אלא ואך שלא אסרה תורה מעשים אלו', חרישה' 'זריעה'
נמצא דשם ', חילול השבת'או דנימא דיסוד האיסור הוא , בשבת

וביותר , האיסור מורכב משם המלאכה עם יום השבת כאחד
  .'העדר השביתה בשבת'כפי שיבואר לקמן דהאיסור הוא 

   מרדכי קרליבךג"הרה

ד "פ' ח סי"או(ס "כ בחת"מ במש"ולכאורה נפ[
להוכיח דאף לדעת שמאי ) ה"קפ' מ סי"וחו

ז "עכ, שליח לדבר עבירהדיש .) דף מג(בקידושין 
ע אין המשלח חייב במעשה חילול "בשבת לכו

שכן איסור מלאכה בשבת ענינו , שבת של השליח
, והלא גופו של המשלח נח ושובת, שיהא שובת

ואשר , )ו"ג סק"רס' סי(וכן כתב בישועות יעקב 
ת מדין "ט אמירה לנכרי אינה אסורה מה"מה

שובת דכל איסורי שבת יסודם שיהא , שליחות
  ].ד"ונח ביום השבת עכ

דהעומד ביום השבת וכסבור שהוא , מעתה נראה
הרי דאף שלפי , יום חול ומתכוין לעשות מלאכה

מ החפצא דעבירה הוא "מ, טעותו אין כאן עבירה
, והרי דעתו לעשות מעשה זה, מעשה המלאכה

כ אין זה מתעסק בחפצא דהתירא ועלה בידו "וא
ה באותו אלא הריהו מתעסק בשגג, איסור

ורק אם נימא דהאיסור , החפצא שאסרתו תורה
הרי , הוא מלאכת שבת וביטול שביתת השבת
ונחשב , שלפי דעתו אין כאן ביטול שביתת שבת

' מ סי"חו[ר ישוב זה באבני נזר "שו. כמתעסק
  ].צ"ק

  



 

  א בדין מתעסק"בדברי רעק
  

, בגדר פטור מתעסק) 'ח' ת סי"שו(א "ידועים דברי הגרעק  
לענין שבת פטור ' היתה אבן מונחת לו בחיקו וכו) ב"ו ע"כ(ק "דאיתא בב

ון דשכח שהיתה האבן א דכי"והקשה רעק. מלאכת מחשבת אסרה תורה
. ל דפטור מחמת דין מתעסק של כל התורה כולה"תיפו, מונחת לו בחיקו

אינו אלא פטור " אשר חטא בה"א דדין מתעסק הנלמד מ"ומחדש רעק
אבל מה דממעטינן מטעם מלאכת , מ מיקרי שגגת איסור"אבל מ, מקרבן
מ "קלבמ לענין "ונפק. אינו בכלל מלאכה ולא נעשתה העבירה כלל, מחשבת

  .ש"ולענין שביתת עבדו עיי
, א"הקשה על דברי הגרעק) ז"א מגירושין הי"פ(ובאור שמח   
דהמתעסק בעריות חייב וכן בחייבי ) ב"ב הי"א מאיסו"פ(ם "מדברי הרמב

מ "ד דבשלמא בחייבי כריתות איכא נפק"והקשה הראב. לאוין ובשניות
. מ"ב קרבן מאי נפקאבל בחייבי לאוין ובשניות דלית בהו חיו, דחייב קרבן

  ).ב"מ' א סי"ובמרחשת ח, מ מה שתירץ"ש בכס"ועיי[
ם דהא דחשיב ביאת מתעסק עבירה "מבואר בדברי הרמב  

היינו מחמת הדין ] לענין זה דבעי כפרה ושאין המים בודקים את אשתו[
ומשמע דמתעסק בשאר עבירות לא , המיוחד שהמתעסק בעריות חייב

  .א"ודלא כדברי הגרעק, פרהצ כ"חשיב כלל מעשה עבירה וא
א נראהבהקדם דברי רבינו גרשום "וביישוב דברי רעק  

שכתב לפרש מתעסק בעריות דאיירי כשנפל מן הגג ) ב"ט ע"כריתות י(
' לגבי אשם שפחה חרופה מבואר בתוס) א"א ע"י(והנה לעיל שם . ונתקע בה

חלוק וקשה לומר שרבינו גרשום י, ג שנפל מן הגג הוי אנוס ופטור"דבכה
  .ויסבור דחייב ממש קרבן

דשלא , אמנם מצינו בדין משמש את אשתו ונמצאת נדה  
ד "א יו"ונפסק ברמ, א"ח ע"כמבואר בשבועות י(בשעת וסתה חשיב אנוס 

פ נהנה "ם פאדווה דצריך להתענות דעכ"כ כתב המהר"ואעפ, )ה"ס קפ"סו
גג וחשיב ג דנפל מן ה"דאע, ונראה דכך היא דעת רבינו גרשום. מן העבירה

  .מ כיון שנהנה צריך מיהא כפרה על שנהנה מהעבירה"מ, אנוס
דהא דנקט חיובא לגבי , ם"ל נמי בכוונת הרמב"ז י"ולפ  

ומה , היינו לענין זה שצריכים כפרה אף במתעסק, חייבי לאוין ושניות
, ל דכל מתעסק חשיב עבירה וצריך כפרה"א תיפו"שהקשינו דאליבא דרעק

א "ג מודה רעק"ובכה, כגון שנפל מן הגג ונתקע בהם איירי "ל דהרמב"י
ודוקא בעריות שנהנה מן העבירה , צ כפרה"שבשאר עבירות חשיב אנוס וא
  .לא הוי מנוקה מעון וצריך כפרה

 )הערות במסכת כריתות(
  

כ מה דממעטים "משא, מ נקרא שגגת איסור"ממעטים מקרבן אבל מ
רה תורה היכן שאין מלאכת לגבי שבת מטעם דמלאכת מחשבת אס

והראיה לזה מהא . מחשבת אינו בכלל מלאכה ולא נעשה העבירה כלל
 המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ואם –ט "דאמרו בברכות דף י

. הוא אינו יודע שיש בו כלאים ואחר רואהו צריך להגיד לו אפילו בשוק
 ידוע שיש ולכאורה כיון שאינו, ג"ד סימן ש"ע יור"וכך נפסק בשו

בבגדו כלאים הוי מתעסק ואין איסור דאורייתא ומותר משום כבוד 
כ איסור דאוריתא אלא דלא חייבה "כ דמתעסק הוא ג"אלא ע, הבריות

אולם כתב לדחות ראיה זו דכלאים האיסור הוא הנאת . עליו תורה קרבן
וכתב באמרי בינה . כ זה כמו חלבים ועריות דמתעסק חייב"חימום וא

ולדעתי אין זה נכון כיון דשמואל נקט חלבים ועריות משמע  –ל "הנ
דוקא באלו דהוה אכילת איסור דנכנס תוך הגוף ועריות שפועל כל הגוף 

  .בזה חייב שכן נהנה ולא בשאר הנאות
תאמר במעילה שכן אם נתכוין דחייב ) א, לג(ס פסחים "וראיה לזה מש

ל חפץ וסך ידו במעילה מתעסק כאינו מתעסק בהושיט ידו לכלי ליטו
. י"ש ברש"בשמן להתחמם בגיזי חולין ונתחמם בגיזי הקדש שמעל וע

כ "וקשה בלא קרא הרי בשאר מצוות ג, וכן איתא שם של קדש דמעל
אלא ודאי דהנאת סיכה וחימום לא , ג מטעם שכן נהנה"חייב בכה

  .חשבינן לחייבו מתעסק כאינו מתעסק אי לאו קרא
דלא הוציא לחייב מתעסק רק חלבים ) א"פ(ם שגגות "וכן משמע מהרמב

מ פטור בו "ש אף דנהנה מ"הרי מבואר דהמפטם וסך בשמה, ועריות
כ דהטעם הוא דהנאת סיכה וחימום אינה נחשבת להנאה "מתעסק ובע

  .כמו חלבים ועריות ולכן פטור מתעסק
דמפרש פלוגתייהו דאביי ורבא ) פרק גיד הנשה(ן "וכן מבואר בדברי הר

דאביי סובר דהוי , הי אם ריחא מילתא או לאו מילתאז בבת תי"בע
ה "ורבא סובר דל, כשתיה ממש ולכן אסור דהוי כמתעסק בחלבים דחייב

הרי דמצד הנאה מתעסק , כשתיה רק בהנאה בלבד ובאינו מתכוין מותר
ד "ת אחיעזר יור"שו' עי. (פטור ורק בהנאת חלבים ועריות בלבד חייב

  ).'אות ו' סימן כ
כתב דמה דאמרינן מתעסק בחלבים ) ח"א משבת ה"פ( שמח אולם באור

ליכא למימר דוקא בהנאה דאכילה ודכותה ולא , ועריות חייב שכן נהנה
) ב, קטו(דהרי בחולין , בהנאה דסיכה או שנתכון להתחמם בגיזי עולה

לא יהיה "ונאמר להלן " כי עם קדוש אתה"' ל וכו"איתא ורבי בהנאה מנ
, להלן הנאה אף כאן בהנאה ובעילה הנאה היאמה , "קדש מבני ישראל

ועיין בתוספות . הרי נהנה דעריות הוי בסוג אחד עם הנאה דאיסורים
ה אי מה דבראשית הגז לא שייך אכילה הנאתה היא "ד) א, קלו(חולין 

  ).ז"ת עמוד הימיני סימן ל"שו' עי. (ש"יעו, אכילתה

        גגגג
 אין לאסור משום ג מובא דבאכילת תולעים"ת שיבת ציון סימן כ"בשו

אבל באכילת , מתעסק דהטעם דמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה
אמנם באמרי בינה . תולעים שאין הנאה בזה אין שייך לומר שנהנה

כתב דכל דהוא איסור אכילה אין פטור ' הלכות בשר בחלב סוף סימן ד
מביא ' א סימן ח"ת רעק"בהגהות אחיזה בעקב על שו. של מתעסק

א ששמע מהגאון רבי שמואל "רבי שמואל אויערבאך שליטמהגאון 
דעמד הגאון רבי ישראל סלנטר ) ס אור הישר"מח(ל "יצחק הילמן זצ

ל בקושיא בהלכות תולעים דלמה אנו חייבים לבדוק אוכל משום "זצ
ומה ? חשש תולעים הרי אפילו אם יש תולעים לא יהא אלא כמתעסק

ל כיון דתולעים "ת שכן נהנה ישלא מתרצים דזה כמתעסק בחלבים ועריו
ד סעיף "ד סימן פ"ערוך השלחן יור' עי(מאוסים הם אין זה שכן נהנה 

א שמתעסק הוא רק פטור מקרבן אבל שפיר נקרא "אולם לפי הגרע, )'ג
' עי(כ עבירה היא "עבירה ולכן צריך לבדוק שלא לעבור במתעסק דג

' א סימן ח"קל על רע"בהערות צמח דוד להגאון רבי דוד רפפורט זצ
ת "שו' ח סימן כ"ת עונג יום טוב או"שו' ת מנחת ברוך סימן ט"שו

ת "ובשו' ב ב"א סימן מ"ת מרחשת ח"שו' ח סימן ז"חלקת יואב או
  ).'סימן א' משנה הלכות חלק ד

        דדדד
כתב להעיר בסוגיא דנהנה בחלבים ' ס כריתות דף ט"אור הישר עמ' בס

  מתעסק אצל קטן
ב ”כי המצווה לקטן מבין לעשות איסור עובר עבירה וראה משנ, דע

בין של דבריהם הוא , אבל החינוך בלא תעשה בין של תורה”:שכתב

ן כשאומרים לו שזה אסור לעשות או בכל תינוק שהוא בר הבנה שמבי

הגדרת בר הבנה כפי הנראה היא כאשר מבין שיש שבת ויש . ”לאכול

כמו כן המצווה לקטן בשבת עובר על . וזה לערך כבן שלוש, ימי חולין

ד ”של' וכן כתב בשער הציון ס, איסור לא תעשה מלאכה אתה ובנך

  . לעניין קטן המכבה שריפת אביו', ק ד”ס

ע כי מתעסק פטור בשבת ומעתה יש להתבונן לעניין קטן ידו, והנה

מאוד שנתנו לו להתעסק עם חוט חשמל האם נחשב הדבר כספיית 

שהרי מלאכת מחשבת אסרה תורה וקטן זה לא חושב על , איסור

ומתעסק הוא ושמא לא , המלאכה והחוט עבורו כמו חבל בעלמא

  . אסרה תורה ספייה כזאת

  

  י קטן"פתיחת מקרר ע
 ששכחו לכבות את האור שבתוכו יש לצדד שמותר לומר לילד מקרר

שלא יודע שהאור דלוק שיוציא משם דבר לצורכו כגון מאכל מכל סוג 

אחר שנפתח המקרר צריך . ובלבד שמבין כי עושה זאת לעצמו, שהוא

  . להניח מגבת כדי שלא תיסגר הדלת ולקחת את אשר צריכים

מגמתו פתיחת המקרר כי ” מתעסק"ההיתר בנוי על כך שהקטן 

ואינו יודע שפועל בזה הדלקת נורה ומתעסק הוא איסור דרבנן 

א חולק מחלוקתו היא לעניין ”ואף שרעק. ת אבני נזר”ש בשו”כמ

אולם גם , חשב לעשות דבר היתר ואותו מעשה היה אסור באמת

לשיטתו אם חשב לעשות דבר אחד ובטעות הגיע לפעולה אחרת גם 

  . ואיסור דרבנן מותר לצורכו של קטן, לדעתו מתעסק דרבנן

  

  העומד לפתוח מקרר דלוק
לכאורה , ודע כי הרואה אדם גדול העומד לפתוח מקרר שאורו דלוק

והיינו מתעסק , צריך למונעו כדי שלא יעבור איסור דרבנן בשוגג

ד ”של' ב ס”וראיה לזה  מדברי המשנ. שאיסורו דרבנן וללא ידיעה

' מ ס”לדרבנן בשוגג וראה נתיבות חוח שכתב כי צריך כפרה ”ק ע”ס

ת מנחת שלמה העיר על דברי הנתיבות "ד החולק עליו ובשו”רל

  .וראה מה שכתב בזה בספר נשך כסף

  

  צדקה

ז כי "רנ' א בהלכות צדקה סי"ידועה דעת הראשונים המוזכרת ברמ

. ה שכן"ד. י קידושין מא"וראה רש. מחשבה של מצווה מחייבת בצדקה

אבל , ד הערוך לשולחן דהיינו דווקא כאשר החליט וקבעוהנה יס

. מחשבות העוברות בראשו של אדם רצוא ושוב אין הם בגדר מחשבה

ויש מקום להסתפק לעניין מחשבת עבירה שלא קבע האדם את 

האם נחשבת לו לאיסור בדבר , דעתו בה אלא בגדר הרהורים בעלמא

וראה בספר .  בזהאו שמא אין שום איסור בדבר אף שאולי גנאי יש

א כי גדר הרהור היינו בקובע עצמו לכך "כ' ע סי"עזר מקודש באבה

  . ופחות מזה לא נחשב איסור

  

  מעשה

ונראה לבאר זאת כי יסוד הרהור במצווה או להבדיל הרהור עבירה 

לאדם " מעשה"ואי אתה יכול לקרוא , עניינו דנחשב לאדם כמעשה

ונחשבת מחשבתו זו , שחשב כהרף עין ולא נתן דעתו למחשבה זו

  .שהיא מחשבת עראי בגדר מתעסק ולא בגדר חושב ועושה

 

  א"ש אלישיב שליט"רבינו הגרי
  

   ג אלחנן פרץ"הרה

  עסק בענין המת
  בחלבים ובעריות

        אאאא
 המתעסק בחלבים –ב "ט ע"כריתות דף י' מובא בגמ

סנהדרין דף ' וכן מבואר בגמ, ועריות חייב שכן נהנה
ב ומבואר דאף שהמתעסק בכל מקום פטור "ד ע"ס

  .אבל בחלבים ועריות חייב מאחר שיש כאן הנאה
ד להסביר הדברים "אתוון דאוריתא כלל כ' וכתב בס

משום דיסוד ענין פטור מתעסק משום דכל שלא 
נעשה מדעתו וכוונתו הרי זה נחשב כאילו נעשה 

אמנם כל זה בשאר , ממילא ואין כאן מעשה האדם
כ "עבירות שהתורה אסרה לעשות את המעשה משא

בחלבים ועריות דנהנה שם עיקר האיסור והבלתי 
מתעסק לא ונכון דכיון שהיה , נרצה הוא ההנאה

נחשב כאילו הוא עשה את הפעולה דביאה ואכילה 
והאריך להוכיח , אבל הנאה יש לו וזהו האיסור

  .שחלבים ועריות עיקר האיסור הוא ההנאה
ג שכתב והנה "כ' ב סי"ועיין בקובץ שיעורים ח

איסורים שהתורה ) א. באיסורים מצינו שני סוגים
 גזרה שהאדם לא יעשה את המעשה אבל אם תיעשה
המעשה מאליה אין בזה קפידא כלל כגון במלאכת 

ובאיסורים אלו דבר שאינו מתכוין , שבת וכדומה
ומתעסק מותר דמתעסק נחשב כאילו נעשית המעשה 

, י האדם וממילא אין כאן איסור כלל"מאליה ולא ע
, ישנם סוג שני של עבירות כמו חלבים ועריות) ב

ר דהמעשה מצד עצמה גם בלא האדם הוא דבר אסו
וגם אם לא , מה שהגיע לאדם הנאה מאכילה אסורה

מ "מ, נחשבנה על האדם אלא כאילו נעשית מאליה
ז הקפידה התורה שלא תגיע הנאת מאכל אסור "גם ע

כ לא מהני בזה הא דבמתעסק אין "וע, אל האדם
ה חייב מתעסק "ומשו, המעשה נחשבת על האדם

דבזה לא מהני מה דגלי לן קרא דנחשבת , בחלבים
  .עשה כאילו נעשית מאליההמ

) ג"ל' סי(ז בקהילות יעקב מסכת שבת "וכתב ע
דליכא , ד והקובץ שיעורים קשה"דדברי האתו

ע ליכא מעשה דגברא רק "למימר דמתעסק בחלו
, משום דזהו עיקר החטא, דחייב עבור ההנאה גרידא

כ תקשי היכי חייב חטאת הא לעניין חטאת "דא
רבן בפסח ומילה ט ליכא ק"דמה, בעינן דוקא מעשה

לפי שאינו עושה מעשה וכן מגדף פטור מקרבן 
ד "ל כדרך האתו"אלא שי. ט שאינו עושה מעשה"מה

פ דכל מתעסק לא "והיינו דאע, באופן אחר קצת
מ היכא דנהנה מחשבא "חשיב מעשה דגברא מ

ז "שפיר מעשה דכיון שההנאה הוא האיסור ה
להנאה מעשה ' כעושה מעשה דרחמנא אחשבי

ש "ט האשה חייבת ע"דמה, )א, לב(ק " בבכדאיתא
ואפשר דגם איסורי אכילה כגון , ה איהו"ד' בתוס

' ב נלמד מעריות דרחמנא אחשבי"חלבים וכיו
ז גבי כל מתעסק נחשב כאילו "ולפ, להנאה כמעשה

אבל במקום דנהנה נחשבת , נעשה הפעולה מאיליה
  .ההנאה כמעשה

הגביה ה ל"ד) ב, סב(סנהדרין ' כ התוס"אמנם לפמש
בתירוצם הראשון דגם בשבת מתעסק חייב היכא 

ש אי אפשר כלל לבאר כדברי "דנהנה מהמלאכה ע
כ "ד דהאיסור הוא ההנאה או כפי מש"האתו

דהא , דרחמנא אחשביה להנאת איסור כמעשה
בשבת ודאי שאין האיסור כלל הנאתו אלא גוף 
המלאכה הוא החטא רק שבמקרה דהתם אירע 

ל דגוף הפעולה נחשב "והשתא את, כ"שנהנה ג
מה יועיל כאן , כנעשית מאיליה כיון שהיה מתעסק

  .לענין מלאכה בשבת מה שהוא כמעשה
ולזאת נראה לבאר דבאמת גם מתעסק חשיב מעשה 
אלא שחסר הכוונה והתורה לא חייבה עבור מעשה 

והיכא דנהנה נחשב הרגשת ההנאה , בלא כוונה
 הנפש שענין כוונה הוא השתתפות, בגופו ככוונה

במעשה הגוף וגם הרגשת הנאה היא בנפש החיונית 
ש דגם בשבת שאין עצם "ז א"ולפ, ונחשבת ככונה

מ כשנהנה חייב המתעסק "ההנאה ענין האיסור מ
וכל פטור מתעסק , פ הנאתו משוי ליה כמתכוין"דעכ

ולפירוש זה מתבאר ענין . הוא משום חסרון בכוונה
רוש הראשון ולפי, שכן נהנה דמשום זה נחשב ככונה

. מתבאר ענין שכן נהנה דמשום זה נחשב כמעשה
  .ד"עכ

ב מבואר דלא "ב ע"י בסנהדרין דף ס"והנה מרש
י פירש שכן נהנה "ש דרש"כדאתוון דאוריתא והקוב

הרי דאין החידוש שהיה בלי , """"הלכך חשיב בכוונההלכך חשיב בכוונההלכך חשיב בכוונההלכך חשיב בכוונה""""
, מעשה וכוונה אלא שנחשב כאילו יש כאן כוונה

זה הוא שהאיסורים ש הרי החידוש ב"ולדברי הקוב
' כ תוס"ראוי לציין מש. אלו חייב אף בלא כוונה

א לגבי מתעסק בחלבים ועריות שם "ב ע"ק ל"ב
  .נהנה דהנאה משוי למעשה

        בבבב
ג "ת אחיעזר ח"ושו' ח סימן ז"ת אמרי בינה או"בשו

כתבו ' ח סימן ז"ת חלקת יואב או"ז ובשו"סימן נ
או , להסתפק האם דווקא נהנה בחלבים ועריות חייב

א "ת רעק"והנה בשו. כ חייב מתעסק"דכל ההנאות ג
דמתעסק פטור בשבת ' כתב להביא ראי' סימן ח

לא דמתעסק לא נעשית " אשר חטא בה"מהפסוק 
העבירה כלל אלא דנקרא עבירה בשוגג ובשוגג כזה 

  ג אליקום דבורקס"הרה

ב כתב שחייב "ב ע"רין דסי בסנהד"דהנה רש, ועריות חייב שכן נהנה
א "ט ע"י בכריתות י"וקשה לפירש, שכן נהנה הלכך חשיב בכוונה

שפירש דמתעסק בחלבים כגון חלב ושומן לפניו ונתכוון לאכול השומן 
והלכה ידו אל החלב ומתעסק בעריות כגון שהיו אחותו ואשתו לפניו 

נה כ מה שייך שם נה"א, ונשמטה אשתו ולא ידע ובאה אחותו במקומו
הרי גם מהשומן היה נהנה וכוונתו היתה באמת שנהנה מהשומן ובשביל 

וכן גבי מתעסק בעריות הרי , טעות ההנאה מה מקום לחייבו שכן נהנה
גם מאשתו היה נהנה וכוונתו לשעתו היתה שנהנה מבעילת אשתו 
ובשביל חילופי ההנאה מביאת אחותו מה מקום לחייבו מטעם שכן נהנה 

 היה נהנה ובעצם האכילה והבעילה לא נקרא רק דבין כך ובין כך
ה דמתעסק בחלבים "כ פירש רגמ"ומשום כך רוצה לומר דמשו? מתעסק

כגון כסבור רוק הוא ובלעו והיה חלב ובעריות כגון שנפל מן הגג ונתקע 
ל "ז וז"ב מהלכות שגגות ה"ם בפ"וכן פירש הרמב, ז חייב שכן נהנה"ע
בלא כוונה לבעילה והרי היא ערוה כיצד היה מתעסק עם אשה ובעלה "

דימה שבפיו רוק הוא ובלעו בלי כוונה לשם אכילה בעולם והרי , עליו
שכן נהנה ' ז מובן היטב לשון הגמ"לפי, "ז חייב חטאת"הוא חלב ה

מ שסבר שהוא רוק או שפעולת הבעילה היתה ללא כוונה הרי לא "דלפי
ב ובעל את הערוה ורק משום אמיתת המציאות שאכל חל, היה נהנה כלל

  .ז שפיר יש לחייבו משום שנהנה"באה לו ההנאה ע

        הההה
" מלאכת מחשבת"מוצאים אנו לגבי איסור מלאכת שבת שצריך שיהיה 



  

 אֹו) כג פסוק ד רקפ ויקרא(בפרשתנו . מקור העניןמקור העניןמקור העניןמקור הענין.] .] .] .] אאאא
 ָקְרָּבנֹו ֶאת ְוֵהִביא ָּבּה ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו ֵאָליו הֹוַדע
, א"ע יט דף כריתות ובגמרא: ָּתִמים ָזָכר ִעִּזים ְׂשִעיר
 פרט: ליה מיבעי? ליה עביד מאי בה האי אליעזר ורבי

והיינו שהתורה פטרה מחטאת את המתעסק שהוא  .למתעסק
 כל ילפותא זו היא לפטור מתעסק אמנם. פטור מן הקרבן

}, לבד מחלבים ועריות{מקרבן בכל איסורי התורה 
אבל בשבת פטור מתעסק הוא מטעם אחר וכפי 

 -ב"ע עב דף שבת מסכת איגר עקיבא כ הרבי"וראה מש. שיבואר
 פרט בה חטא מאשר דממעטינן דמה חדש דבר ל"ל ונ"שכתב וז
 עבירה דמקרי אלא כלל העבירה נעשית לא דמתעסק לא, למתעסק
 מקרבן דפטור בה חטא מאשר ממעטינן כהאי בשוגג ואך, בשוגג
 דמלאכת מטעם דממעטינן מה אבל, איסור שגגת מקרי מ"מ אבל

 בכלל אינו מחשבת מלאכת דליכא היכא תורה אסרה מחשבת
  .כ"כלל ע העבירה נעשה ולא מלאכה

  

יש חילוק בין מתעסק בכל העבירות . . . . מהו מתעסקמהו מתעסקמהו מתעסקמהו מתעסק.] .] .] .] בבבב
והיינו שהמתעסק בכל –.  למתעסק בשבתשבתורה

התורה כולה הוא דוגמת נתכוין לחתוך את התלוש 
דהיינו שחשב לעשות דבר שאינו כלל . וחתך את המחובר
וכן בשאר העבירות חשב לעשות דבר שאינו , מלאכה ועשה מלאכה

אמנם בשבת מצינו . עבירה ומתוך התעסקותו עשה מעשה עבירה
 אחרת מלאכה לו ונעשתה, בשבת כהמלא לעשות התכוון שאפילו
 כי, מחשבתו נעשתה שלא לפי, הוא" מתעסק "- לה התכוון שלא
: כגון. לעשות חשב לא - שעשה ואת, עשה לא - לעשות שחשב את
 סטתה והאבן, ")שחיטה "מלאכה אב (להורגה כדי בבהמה אבן זרק
 אב (בהליכתה פרי השירה אלא, הבהמה את הרגה ולא המטרה מן

וגם בזה . זו למלאכה נתכוון לא כי, הוא מתעסק, ")קצירה "מלאכה
וכן , פטור רק בשבת מחמת ששם הפטור הוא מצד מלאכת מחשבת

 בשבת מלאכה לעשות המתכוון: המלאכה נעשתה בו בגוף מתעסק
 המלאכה נעשתה לב תשומת חוסר או טעות ומתוך, מסויים בגוף
, מסויים נר הדליקל התכוון: כגון. הוא" מתעסק "זה אף - אחר בגוף

: המלאכות בסדר מתעסק וכן מצינו בשבת. אחר נר בטעות והדליק
 טעות ומתוך, מסויים בסדר, יותר או מלאכות שתי לעשות המתכוון

 היו: כגון". מתעסק "הנו - פעולותיו סדר נהפך לב תשומת חוסר או
 הכבוי את להדליק והתכוון, דולק ואחד כבוי אחד, נרות שני לפניו
 הדולק את וכיבה פעולותיו סדר ונהפך, הדולק את לכבות כך ואחר

: המלאכה גם באיכות וכן מצינו בשבת פטור מתעסק–. בראשונה
 פחותה באיכות ונעשתה מעולה באיכות מלאכה לעשות המתכוון

 הוזכר" מתעסק "של זה סוג". מתעסק"ל נחשב - לה שהתכוון מזו
 גופו על תלוי האשי באופן משא להוציא התכוון: הוצאה במלאכת
 לו בא כוונה ובלא, )לראותו יכול הוא כי, מעולה בשמירה (לפניו
  בהוצאה הוא" מתעסק "-) פחתה שמירתו איכות (לאחריו המשא

 .  
פטור מתעסק שאנו מחשיבין . . . . גדר הפטור מתעסקגדר הפטור מתעסקגדר הפטור מתעסקגדר הפטור מתעסק.] .] .] .] גגגג

כריתות '  ראה תוס.אותו כשגגה גדולה מן השוגג הרגיל
אבל , ר שידוע לנו שהוא איסורל דשוגג הוא בדב"ה דהא וז"ד: ט"י

הכא במתעסק מתכוין לדבר שהוא היתר לכולי עלמא אפילו יהיה 
כ "ב מאי שנא מכל שוגג שהוא ג"ובאמת צ, כפי מה שהוא סבור
והביאור שיסוד ענין מתעסק שאין כאן רק , חשב שהיום לא שבת

טעות בדין אלא אף במציאות שנתכוין לחתוך התלוש וחתך את 
קו האחרונים האם פטור מתעסק משום נחל. המחובר

. או שזה רק פטור מקרבן, שאין זה מעשה איסור כלל
נקט שהוא מעשה עבירה ואף צריך כפרה על כך ' ח' א בסי"הרעק

ל נקט "ת' אמנם המקור חיים בסי, ורק פטרתו התורה המקרבן
וכן -.והמעשה לא מתייחס אליו בכלל, שאין זה מעשה איסור כלל

ד והוכיח כן בראיות שמתעסק הביאור "ייתא כלל כנקט באתון דאור
ובספר שעשועי רעיונים הביא . בזה שאין המעשה מתיחס אליו

ג שמען קולי וכי איש אשר "כ' י בראשית פ"ראיה ליסוד זה מרש
וכי אני פצעתיו מזיד שיהא הפצע קרוי על , הרגתי לפצעי הוא נהרג

, ד" זה חבורתי עכוהלא שוגג אני ולא מזיד לא זהו פצעי ולא, שמי
  .ג אין המעשה מתייחס אליו"והיינו שבכה

  
בשבת המתעסק פטור מטעם . . . . מתעסק בשבתמתעסק בשבתמתעסק בשבתמתעסק בשבת.] .] .] .] דדדד

  מאיר שולביץב הר
 

  

        מוסד מוסד מוסד מוסד 
        הרב קוקהרב קוקהרב קוקהרב קוק

  

  

  חדש

  תניא רבתי
*  

  שערי הלכה
  מסכת נדה

  
', ד ( אשר חטא בה, מתעסק-ויקרא

  )'ט א"כריתות י, ג"כ
 ענינא דיומא , השיכור בהלכה-צו

  פורים
   הפסקה-שמיני

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   מכון ירושלים
  
  

  

  יצירת הפאר יצא לאור מחדש

  אוצר מפרשי ההגדה
  על

  הגדה של פסח
  

 ניתן להשיג בכריכה מהודרת ובכריכה רגילה

  

ובעוד {ב "סנהדרין סב עוהוא כמבואר בגמרא , אחר
 רק והיינו שלא. מלאכת מחשבת אסרה תורה} מקומות

 את גם אלא, המשכן ממלאכת ל"חז למדו המלאכות מהות את
, "מחשבת מלאכת "שהיא נאמר שכןהמ במלאכת. עשייתן איכות
 בדרך נעשית שאינה מלאכה כל לפיכך; אומנות מלאכת: כלומר
 ואין, התורה מן בשבת אסורה אינה, מחשבת מלאכת עשיית
ואחד . עשייתה על קרבן או עונש חייבים שאין לומר צריך

שלא יעשה המלאכה באופן של , הוא מחשבת מלאכת מתנאי
 במתעסק בשבת הוא מצד ומכיון שטעם הפטור-, מתעסק

  , לכן מתעסק של שבת חלוק משאר העבירות, מלאכת מחשבת
והאם מותר להנות ממעשה שבת ממלאכה 

 דהנה .יש בזה חילוקי דינים, י מתעסק"שנעשתה ע
אמנם , ע מבואר לגבי שוגג שבו ביום אסור אפילו לאחרים"בשו

י כ שדן במ"ט ס"אמנם ראה בעונג יו, קיל משוגג' מתעסק לכאו
והיה , שהניח קדרה על האש בשבת וחשב שהיא קדירה ריקנית

בו שבר חי ונתבשל ודן שיהא אסור לאכלו שאפילו אם פטור 
אמנם , אבל מלאכה בשגג זה נקרא ואסור להנות מזה, מקרבן

יש לדון במי שנשען על הקיר ונדלק האור בזה הוא 
ראה . מתעסק גמור שהרי לא נתכוין לשום מלאכה

ח "א ס"א בתשובה ח"ודן שם בדברי הרעק. ז"ו סי"אז נדברו ח
צ "סוגי מתעסק שבמקום שלא נתכוין כלל למלאכה אי' שיש ב

יש מתעסק שמתיר בשבת . צ"להפרישו ואף כפרה ל
ד "ו סצ"ת שבט הלוי ח"וכמו שכתב בשו. אפילו לכתחילה

מותר להוריד את המים , שבמקום שבבית הכסא יש פרעושים
אולם טוב , צ לגופה ומתעסק בעלמא"משום דהוי מלאכה שאי

-.שבכך אין ודאות שיהרגו, אם יקפיד שלא להוריד המים בחזקה
א שזה איסור "גם יש להקל באמיר הלגוי במתעסק אפילו להרעק

   .'א סוף הערה א"כ פל"בשש-.דרבנן
  
המתעסק בחלבים . . . . מתעסק בחלבים ועריותמתעסק בחלבים ועריותמתעסק בחלבים ועריותמתעסק בחלבים ועריות.] .] .] .] הההה

א " פם איסורי ביאה"וראה רמב. . . . ועריות חייב שכן נהנה
וכבר כתב שם המגיד משנה שפשוט שכל זה הוא רק לגבי , ב"הי

 .אל מלקות ומיתה אינו חייב אלא במזיד והתראה, קרבן שחייב
כמבואר . וכן בכל דבר שנהנה אין פטור מתעסק

 במעילה תאמר - תעו רמז ויקרא פרשת תורה שמעוני בילקוט
 עולה רצמ בגיזי ונתחמם חולין צמר בגיזי להתחמם נתכוון שאם
 מצות בשאר אמרת אם [לא ק"ה אמר יצחק בר נחמן רב. שמעל
 נתכוון] שאם כמתעסק מתעסק שאין בהם מתחייב לא שכן

 במעילה תאמר, פטור המחובר את וחתך התלוש את להגביה
 הקדש של בשמן ידו וסך חפץ ליטול ידו להושיט נתכוון שאם
דמכיון שהפטור במתעסק ,  והטעם ביארו בזה:שמעל
אבל כאן לא צריך , עשה לא מתייחס אליושהמ

. ג"שבת ע' עיין תוס. מעשה חיובו הוא על עצם ההנאה
ל "ובאכילה במקום שאינו נהנה לכאורה צ. ה אלא"ד

שדן לגבי אכילת גיד ' מקץ אות ב' ראה בכלי חמדה פר. שפטור
  .הנשה במתעסק מכיון שאין בזה הנאה אינו חייב

  
וה לא יצא ידי המתעסק במצ. . . . מתעסק במצוותמתעסק במצוותמתעסק במצוותמתעסק במצוות.] .] .] .] וווו

וכגון מי שהתעסק עם השופר ותקע בו , חובה
ד שמצוות אינן "והשמיע קולות של תקיעות גם למ

מכיון . צריכות כונה במתעסק מודה שלא ידי חובתו
.  ב"ב ע"ה ל"כמבואר בסוגיא ר, שאין זה כלל מעשה מצוה

, ובמתעסק במצוות שיש בהם הנאה יצא ידי חובה
' ע סי"דין זה מבואר בשו. יצאולכן אנסוהו לאכול מצה 

ובבית יוסף כתב לדמות זה למתעסק בחלבים ועריות , ד"ה ס"תע
אמנם מי שלא ידע שהיום הוא פסח . חייב שכן נהנה

' כ בביאור הלכה בסי"כ. ואכל מצה לא יצא ידי חובתו
וזה אפילו לשיטות הסוברות שמצוות אינן צריכות , ג"ה סע"תע
ל דהביאור בזה דהנה "וצ, ח"צא ידס הא נהנה וי"ולא סו, כונה

הואיל "ב לגבי חלבים ועריות "א הי"ד ממאכ"ם פי"כתב הרמב
והיינו דמבואר כאן " ונהנה חייב כמי שמתכוון לעצמה של אכילה

אבל במקום , שמחמת ההנאה זה נהפך לכוונתו, שהגדר בכן נהנה
  .שאפילו שנהנה לא נתכוון כלל יהיה פטור בוודאי

 

  

מתעסק בשחיטת חולין 
 ובקדשים

  
. מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול.) ג"י(חולין 

שתהא ,  בן הבקרושחט את) 'ויקרא א(שנאמר 
  .שחיטה לשם בן בקר

כגון מתעסק בסכין להגביהו או , י"ופירש
  .שלא נתכוין לשום שחיטה. לזורקו ושחט בקדשים

ג אפילו בחולין "הקשו דבכה', ובתוס
פסול לרבנן אפילו מתכוין לחתיכה כגון לנעצה 

עד שיתכוין לחתיכת ' בכותל כדמוכח בפרק ב
ים היינו ונראה דהאי מתעסק בקדש. סימנין

דמתכוין לחתיכת סימנים ולא לשם זביחה דבחולין 
  .כשר ובקדשים פסול

י נקט האי גוונא אליבא "ופשוט דרש
ז אליבא דרבנן מיירי "וכעי. נ"ל כר"דהילכתא דקיי

אבל לא נתכוין , כאן דנתכוין לחיתוך סימנים
  .וכמו שיתבאר,  סימניםרובלחיתוך 

דלקמן ', י ותוס"ולטעמיהו אזלי רש
לא בעינן בחולין כוונה דלרבנן ' כתבו תוס:) א"ל(

 לחתיכה מיהא .להתירה בזביחה זופירוש , לזביחה
  .פירוש לחתיכת סימנים, בעינן

ל דכוונת "י שם נראה דס"רש' אבל מד
ולא כוונה ,  סימניםרובהיינו כוונת חיתוך , זביחה
  .להתיר

מדמינן כוונת שחיטה לכוונת ' דבגמ
טבילה כוונת רחיצה ולא דלרבנן בעינן ב. טבילה

אבל אם ירדה להקר מודו דנטהרת . כשנפלה למים
 לתוך ונפלה כולהי שירדה להקר "ופירש]. ש"עיי[

ומבואר דאין הנידון על כוונה להתיר . המים
 הגוף כשיעור כלאלא על כוונת רחיצת ]. ולטהר[

  .מעשה טבילה
הכוונה דלא בעינן , י"ז לדעת רש"ולפי

, ונה דמצרכי רבנן בשחיטהוהכו, בשחיטת חולין
דבעינן כוונת . אלא שהשיעור חלוק, מענין אחד

אבל לא בעינן כוונת חתוך רוב , חיתוך סימנים
הכוונה ', אבל לדעת תוס.  הסימנים וסגי במקצתם

והכוונה , דמצרכי רבנן היא כוונת חיתוך סימנים
' והם ב. היא כוונה להתיר, דמודו דלא בעינן בחולין

  .חלוקות לגמרימיני כוונות 
, ולכן בשמעתין דפסלינן מתעסק בקדשים

ואליבא , י בדליכא כוונת חיתוך סימנים"נקט רש
זה לא בעינן אלא ' נ דאפי"ל כר"דקיי, דהילכתא
 סימנים גבי רובה דבעינן כוונת חיתוך "וה. בקדשים

אבל לדעת . מ אליבא דרבנן"וזהו הנפק, קדשים
, תוך סימניםאין מקום להזכיר כלל כוונת חי' תוס

אלא חסרון כוונת , דלא זהו הפוסל גבי קדשים
כוונת זביחה היינו כוונה ' דלדעת תוס, זביחה
וחסרון הך כוונה , אחרת לגמרישהוא כוונה , להתיר

ולא חסרון כוונת חיתוך . הוא הפוסל בקדשים
  .לא מקצתם ולא רובם, סימנים

מאן תנא דלא בעינן :) ב"י(' והנה בגמ
. 'רבי נתן היא וכו,  אמר רבא.כוונה לשחיטה

 בעלמא מכווני ואין חתיכהו ל"דהא חש, י"ופירש
דרבנן ', ובתוס. ' וכולשחיטהלהם דעת להתכוין 

אבל רבי נתן , לחתיכת סימניןפסלי עד שיתכוין 
  .כ"ע, מכשיר אפילו לא מתכוין לחתיכה

 שחיטהדהא כוונת , י תמוהים"רש' וד
י " שאף כוונת רשצ"וכתב בחכ. לרבנן' לא בעינן אפי

ולהמבואר אזיל . 'וכתוס, לכוונת חיתוך סימנים
כ כוונת "דכוונת שחיטה היא ג, י לטעמיה"בזה רש

והחילוק הוא אם בעינן כוונת , חיתוך סימנים
. או כוונת חיתוך מקצת סימנים, חיתוך רוב סימנים

  .ונמצא שהכל מין כוונה אחת
 

  ברגג ישראל וינ"הרה             

שזה נלמד מהמשכן כיון שהתורה הסמיכה מלאכת 
) 'ה ב"ג ויקהל ל"א י"כי תשא ל(שבת למלאכת המשכן 

" לעשות בכל מלאכת מחשבת"ובמלאכת המשכן כתוב 
ם מכאן דין מלאכת מחשבת למשל מתעסק ולמדי

בהיתר היינו שלא נתכוון כלל לעשיית פעולה ובטעות 
ר ושכח "י לרה"יצא מתחת ידו מלאכה כגון היוצא מרה

' עי(שיש לו חפץ בכיסו והוציאו אינו חייב על הוצאתו 
והלימוד לזה יש , )ט"ק י"ב ס"א ובמשנ"ע סימן ש"שו

' ויקרא ה(את אומרים שלומדים במה שכתוב גבי חט
שצריך שיהיה לו כוונה בעשייתו " אשר חטא בה) "ג"כ

ויש אומרים שלומדים זאת מדין , פרט למתעסק שפטור
מלאכת מחשבת וכיון שנעשתה בלא כוונה אינו מלאכת 

ח "א מהלכות שבת ה"ם פ"רמב' עי(מחשבת ופטור 
והטעם , )'ד- 'ד אות ג"ח סימן רנ"ת אבני נזר או"ובשו

ל כל שלא "לדעת אתוון אוריתא הנשהתורה פטרתו 
נעשה מדעתו וכוונתו הרי זה נחשב כאילו נעשה ממילא 

ל דגם "ולדעת קהילות יעקב הנ, ואין כאן מעשה אדם
מתעסק חשוב מעשה אלא שחסר הכוונה והתורה לא 

ח "ט או"ת עונג יו"שו' עי(חייבה על מעשה ללא כוונה 
בת ז ודברות משה ש"ג נ"ת אחיעזר ח"א שו"סימן כ
  ).ו"סימן ט

 



    

  פוטו
 סטודיו

  'מתעסק'
  

 צריך שתתלווה למעשה שלו כוונה לעשות את ,כדי שאדם יתחייב על מעשה חטא שעשה
או הודע ': לומדים את זה מהפסוק, זה לא מספיק שהוא יתכוון לעשות את המעשה. החטא

מעשה של הוא צריך לדעת שהמעשה הזה שהוא עשה זה ' אליו חטאתו אשר חטא בה
  .  חטא

  
הוא , אדם עומד בשדה ולפניו מונחת ערימת חיטים שנקצרה והוא רוצה להרים אותה

מתכופף ומרים את הערימה ולהפתעתו מתברר שהייתה זו ערימת חיטים שעדיין מחוברת 
  . לקרקע ובהרמתו הוא תלש ועקר אותה מהקרקע

  
מפני שהוא , לש עליה עברלא נוכל לחייב אותו חטאת על חילול השבת שעשה במלאכת תו

זה לא נקרא . הוא התכוון ורצה להגביה את התלוש וטעה וחתך את המחובר' מתעסק'היה 
  . 'אשר חטא בה'
  

אינה ' מתעסק'הגאון רבי עקיבא איגר בתשובות קובע שעשיית מעשה עבירה בדרך של 
ופן המעשה שהוא עשה גם אם נעשה בא, לא. אומרת שלא נעשה כאן בכלל מעשה עבירה

ומה שהוא פטור מקרבן זה בגלל שסוף סוף המעשה  .מעשה עבירהנחשב ל' מתעסק'של 
כי בפשטות המשמעות ' דבר חידוש'א קורא לזה "רע. שוגגבאופן כזה של שעשה נעשה 

  . היא שלא היה כאן בכלל מעשה של עבירה
  

' מתעסק'א ומוכיח שמעשה שנעשה באופן של "חולק על חידושו של הרע' אור שמח'רבנו ה
' בגמ, רבה בר רב הונא ושמואלהוא מוכיח זאת ממחלוקתם של . אינו נחשב  למעשה עבירה

האם מותר לזרוק חפץ מבית לבית כששני הבתים עומדים משני צידי רשות : ז"שבת צ
  . רבה בר רב הונא אומר שאסור לזרוק מזה לזה ושמואל מתיר. הרבים

  
שכיוון שפתחי הבתים אינם מכוונים זה כנגד  אוסר מפנימבארת הגמרא שרבה בר רב הונא 

יפול לתוך רשות הרבים ואז יזה קיים חשש שתוך כדי זריקת החפץ מבית לבית החפץ 
הזורק ישכח ששבת היום ויגביה את החפץ מרשות הרבים ויכניסנו לבית ויעבור על הוצאה 

  .מרשות הרבים לרשות היחיד
  

 הזריקה שאמנם הוא מתכוון לזרוק מרשות ולכאורה יש להבין מדוע לא חוששים על עצם
כפי שבאמת , אבל אולי לא יצליח והחפץ ייפול לתוך רשות הרבים, היחיד לרשות היחיד

י שלגבי ההוצאה מרשות היחיד לרשות "כותב רש. וזה הרי הוצאה מרשות לרשות. קרה
  . 'ביםדמתעסק הוא אצל הוצאה ולא נתכוון לזרוק לרשות הר, ליכא חיוב חטאת': הרבים

  
שהתכוון להגביה אחד הוא דומה לאותו , הוא הרי רוצה לזרוק מרשות היחיד לרשות היחיד

לגבי הנפילה ברשות הרבים לכן . את התלוש שהמעשה שאליו התכוון הוא מעשה מותר
  . 'לזרוק מזה לזהלכתחילה מותר 'ולכן . ולכן אין עליו חיוב חטאת' מתעסק'הוא 

  
נחשב למעשה עבירה ' מתעסק'א ש"ה הדין כמו שכתב הרעאילו היש' אור שמח'האומר 

. מעשה עבירהשהרי זה ' לזרוק מזה לזה'הרי היה אסור לכתחילה , ורק פטור מצד השוגג
  . אינו נחשב כלל למעשה' מתעסק'בהכרח צריכים לומר ש

ל סיפר ששמע מרבי איסר זלמן "מ שך זצוק"מובא שמרן הגרא' מחשבת מוסר'בספר 
ובאותה תקופה שלפני מלחמת , שנסע עימו ברכבת', חפץ חיים'שה מהל מע"מלצר זצ

ה יהעולם הראשונה היו נוסעים אנשים ונשים עניים עם קטניות ובטנים וגרעינים ושתי
, למכור לו' חפץ חיים'שה אחת ליוהנה נגשה א. ויחו כמה פרוטותווהר, למכירה בזול' וכד
  . יה או בטנים ושילםיקנה אצלה כוס שת' חפץ חיים'וה
  

חבל עושים ? אתה יודע ממה עושים חבל , לרבי איסר זלמן' חפץ חיים'אחר כך אמר ה
אך . עד שנעשה חבל עבה, שמסובבים אותם ומגלגלים יחד ומתעבים, מחוטי פשתן דקים

בוודאי ? האם יתכן שאדם יגלגל חוטים משערות משי דקות של משי יקר ויעשה מהם חבל 
  . מחוטי משי חבל גסשאין עושים 

  
שאם מתכוונים , יה שקונים כדי לעזור לשני הוא דבר חשוב כשערות משייכך כל כוס שת

אלא , אך אם לא מתכוונים לכך, זה יקר כמשי, ויח כמה פרוטותויה שתרישה ענילעזור לא
הרי בזה השתמשו עם דבר היכול להיות משי כאילו הוא חוט פשתן , קונים להנאת עצמם

  .  הפכו אותו לחבל גסו, פשוט
  

בכל מעשיו . עם מעט מחשבה וכוונה ניתן להפוך כל מעשה הפשוט ביותר למעשה מצווה
, למילוי צרכיו האישיים, גם אם הוא מתכוון לעשות אותם להנאתו, היום יומיים של האדם

ויהפך ' מתעסק'הרי אם תתלווה לזה מחשבה אחת של עשייה לשם מצווה יצא בזה מכלל 
מעשה של קניית כוס שתייה אצל אישה ענייה יכול להיהפך למעשה . מצווהלעוסק ב

נחשב ' מתעסק'א מעשה שנעשה בדרך של "שהרי לדעת הרע' מתעסק'גם אם הוא , מצווה
  . ומדה טובה מרובה. למעשה

  
אלא הוו כעבדים המשמשים את , אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס'

שהעבד העובד על מנת לקבל פרס הוא : ל"מסביר רבנו זצוק. ' פרסהרב שלא על מנת לקבל
אבל כשעובד . אך אין לו קשר עם בעל הבית. פועל שעושה את עבודתו ומקבל עבורה תשלום

  . ויש לו קשר עם בעל הבית, הוא עושה מאהבה, שלא על מנת לקבל פרס
  

כמה ,  רצון בוראואם רק יחשוב שכוונתו לקיים, נוטל ידיים מתלבש, אדם קם בבוקר
  . זכויות יהיו לו כל מעשה פשוט של אכילה ושתייה יכול להיהפך למעשה מצווה
נותנים לנו . ההשקעה וההכנה לקיום המצווה מקשרים ומחברים אותנו עם קיום המצווה

ו איזה עול המטריד אותנו "אל לנו לראות בקיום המצוות ח. טעם וגישמאק בעשייתה
שש אנכי על מצוותיך כמוצא שלל 'יית מצווה אנחנו צריכים להרגיש לפני עש. ומכביד עלינו

. מצוות צריך לקיים בחשק ובשמחה בדיוק כמו שיש למי שמצא מטמון כסף גדול', רב
להגיע להרגשה הזו צריך הכנה של לימוד פרטי המצווה ודקדוק בעשייתה כשלזה מתלווים 

  .הבנה והתבוננות
  
. המצוות הם זכות עבורנו. 'כך הרבה להם תורה ומצוותה לזכות את ישראל לפי"רצה הקב'
על כל מצווה אנחנו צריכים . הם הנותנות לנו חיים' אשר יעשה אותם האדם וחי בהם'

' הוי רץ למצווה'רבי ישראל סלנטר מפרש את המשנה . 'מתי תבוא לידי ואקימנה'להרגיש 
ויחטוף , זקן והכסילהמלך ה, יבוא מישהו אחר, שאם לא תרוץ אחרי המצווה להשיגה

  . לא יתן לך לקיימה. אותה ממך
  

, ללמוד ולהבין, נתן את לבנו. 'רחמנא ליבא בעי'. נזהר ונישמר מלקיים מצוות מלומדה
. נחקור ונתבונן בטעמי המצוות כדי שנכיר בנועם זיו המצוות, נלמד. לשמור ולעשות ולקיים

      ולעשות מצווה בהידור כדי שנרגיש ונחוש בטעם המתוק שיש למי שזוכה לקיים

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 

  ברוך שאכלנו משלו
  

אדם ששגג והתעסק בדבר מסוים ותוך כדי עבר עבירה בלא 
נתכוין להגביה את התלוש וחתך את : כגון שימת לב
ונהפוך  .:)ראה באריכות שבת עב( פטורל ד"קייהמחובר 

כמתעסק אם מקיימה שאדרבה ,  בעוסק בדבר מצוההיא
ות לכולי עלמא חסר משלימ, בלי חיות והתלהבותבעלמא 
 שאם אין -במצוות שבדיבור , וביותר הדבר אמור. המצוה

אנו ננקוט דוגמא חדא  –בה כוונה הוי כפטפטיא בעלמא 
  ; שעליו תיסוב מאמרינו

דהיינו " ברכת הנהנין" בענין כוונת ק"הספההרבה האריכו 
 קודם אכילתו ושתייתו שצריך לברך 'ברכה'כשאדם עושה 

 'סולם'זהו ש ,ו חיינועל שאוכל משלו ובטוב' להולהודות 
 ולהגיע להשגות שעל ידה יוכל האדם לעלות מעלה מעלה

  .'ומביא אמונה ודבקות בה, מאודעד גבוהות 
ק דף "שער רוה(ל " זצרבי חיים מויטאלק "כה כתב הרה

עיקר השגת כי ) ל"י ז"האר (מוריאמר לי : "ל"וז) א"י
י כוונת האדם וזהירות "האדם אל רוח הקודש תלויה ע

לפי שעל ידם מתבטל כוח הקליפות ,  ברכת הנהניןבכל
הנאחזות במאכלים החומריים המדבקים באדם האוכל 

הוא מסיר ,  הנאמרת בכוונה–י הברכה שעליהם "וע, אותם
הקליפות ההם ומזכך החומר שלו ונעשה זך ומזוכך לקבל 

  .ק" והזהירנו מאוד בזה עכל,קדושה
במשכן שהיה : ל" זצם"החידושי הריק "ז אמר הרה"וכעי

מאה הנה ו, )כז, שמות לח(למאה אדנים  הוצרכו, במדבר
וכמו , :)ראה מנחות מג(ברכות צריך האדם לברך בכל יום 

הברכות היסודות שהאדנים היו יסודות של המשכן כן הנם 
י "שע, אדון מלשון אדנות, של קדושת כל יהודי ויהודי

, ה הוא האדון של הבריאה כולה"הברכה מעידים שהקב
מאת האדנים למשכן של כל ממלאים את מאת הברכות 

       ).פקודי'  פר–לקוטי יהודה  (ד"יהודי עכ
האי מאן דבעי "באמרם .) ק ל"ב(ל "וכן רמזו זאת חכמינו ז

 מילי ,מילי דנזיקין,  לקיים מילי דאבותלמהוי חסידא
ל "ל שחז" זצמ מקאצק"הרמ ק"הרהוביאר ". דברכות

כיון שזה , ות הזהירות בברכותהפליגו כל כך בגודל חשיב
י ענין "עו, 'לה הבריות התקרבוהיה הדבר הראשון שעל ידו 

ה להשריש אצל העולם "הברכות התחיל אברהם אבינו ע
סוטה (ל "וכמו שאמרו חז, וקירבם ליהדות' את האמונה בה

להודות לו  וכשרצו ,שהיה נותן להם לאכול ולשתות:) י
כלו משלו ומתוך כך  אמר להם שיברכו למי שא,לברכוו

  .   ד"ה עכ"נתקרבו והאמינו בבורא ב
ל "זצאליעזר מטרניגראד ק רבי "ודברים נמרצים כתב הרה

 בקצירת ונצטטם) פרשת תרומה( נועם מגדיםבספרו 
  :ר"האומ

כל הנהנה בלא ברכה כאילו גוזל .) "ברכות לה(ל "אמרו ז
 הוי כלא בירך –ובודאי ברכה בלי כוונה הראויה " ה"להקב
  .שהכל הולך אחר כוונת הלבכלל 

מלכוין ודבר קשה היא עד למאוד לכוון בברכת הנהנין יותר 
שבתפלה יש לו שהות וזמן להתכונן כראוי , תפלהבשעת ה

מאוד קשה לשהות כ בברכת הנהנין "משא, קודם התפלה
  .  קודם כל ברכה

של " אחד"צריך לכוון בברכת הנהנין כמו ב ו:ומוסיף
כמו שצריך לכוון " נר אחד נר למאה" וזהו יאת שמעקר

  . ש"יעוד "עכ, ברכות' באחד כך צריך לכוון בק
ל המליץ בזה הפסוק "זצאמרי חיים מויזניץ ק בעל ה"הרה

שבכל פעם שהפה " והיה פי ראשו בתוכו) "לב, שמות כח(
לדבר מתוך מחשבה וכוונה , יהיה ראשו בתוכו, מדבר
  . דיבורים קדושים תורה ותפלהובפרט בעת שמדבר, ראויה

רבה הראשון ל "זשמואל הלפרין ר "ונסיים במה שסיפר הג
אחיו של מייסד השכונה (בבני ברק ' זכרון מאיר'של שכונת 

ק "של הרהנאמן היה חסיד ש, )ל"רבי חיים יעקב הלפרין ז
  :ל" זצקובטרבי ישראל מטשור
 הזכיר רבו את,  בשבת קודשטשורטקובפעם אחת בהיותו ב

כל הנהנה מן העולם הזה בלא .) "ברכות לה(' דברי הגמ
ודיבר בקדשו לבאר שעל יהודי לראות , "ברכה כאילו מעל

ואי לאו , שתהא הנאת הברכה יתירה מן האכילה בעצמה
  .הכי הרי זה כאילו מעל

ר רבי שמואל אודות "שאל הג, להיפרד בבואו, לפני נסיעתו
החזיר לו , םכיצד אפשר לקיימ, הדברים שנאמרו בשבת

כתובות (' והלא איתא בגמ, וכי קשה הדבר: רבו בתמיהה
גלוי "שרבינו הקדוש קודם פטירתו נשא ידיו ואמר .) קד

וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי 
שמשולחנו :) ברכות נז(ל "ואמרו חז" [אפילו באצבע קטנה

מה של רבינו הקדוש לא פסקו צנון וחזרת לא בימות הח
ואיך , הרי ששולחנו היה שולחן מלכים, ולא בימות הגשמים

ובעל , ]ז"יכל להעיד על עצמו שלא נהנה מאומה מן העוה
  .כרחך שכל הנאתו היתה רק מן הברכה ולא מעצם האכילה

, "צמו לרבינו הקדושעוכי מי ידמה "ר שמואל "שאל שוב הג
ק "והרי גם על זקיני הרה "טשורטקוב מק"אמר לו הרה

שלפני שנסתלק מן העולם נשא עיניו , ין אומרים כך'זמרו
חזר , "והעיד על עצמו שלא נהנה מן העולם הזה כלל' אל ה
, "הלא גם אליו אין אדם יכול להדמות"ר שמואל ואמר "הג

ק " משהבחין הרה!?מדוע לא" הרבי בפליאה וענה ל
 בהשתוממות של החסיד שאינו מבין איך יכול טשורטקובמ

לכל הפחות ֵידעו אלו שאינם "אמר לו , איש לחיות כך
: 'ובלשונו הק" [יכולים להשיג דרגא זו שאינם כאנשים כלל

ווען מען איז נישט אזוי , מען זאל ווייניגסטען וויסען דאס"
     !"]. איז מען גארנישט

  

  

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

  החות יאיר - יאיר חיים בכרךרבי 
  מכתביו ]   ב" תס-ח "שצ[

   פטור מתשלומיןבגדר מתעסק אימתי
אם עבר ו ,אונן פטור מן התפלהמבואר ד] עא[ע "בשו
 שאחריה שתים כיון ת אינו מתפלל תפלה תפלזמן

ה ''ל דה''דנ] שמא[ וכתב בדרישה ,היהדפטור 
המתעסק בצרכי צבור כל זמן התפלה דפטור מלהתפלל 

 והשיגו ,נ פטור מתפלת תשלומין'' דה,ג''ס צ''כבס
מ מתפלל '' ומ,ז שם מהא דכל אונס מקרי פטור''בט

והוא  ,'ה' ה סי'' ועוד הקשה עליו מדברי ת.שתים
   .'ש וכן מי שהיה טרוד בצורך ממונו וכו''מ

 דאין האונס פטור מן ,אין זו השגה כללד נ"ולעד
 רק , כעל כל אדםהתפלה ומוטל עליו חיוב ,התפלה כלל

ש '' וכ, דמה הוי ליה למעבד,דרחמנא פטריה מן העונש
י זה עברה זמן תפלה '' וע, טרוד בעסק ממונוהמי שהי

חויב הוא לפסוק מעסקיו  אדרבא מ,דלא מקרי פטור
תפלל דיינינן הי טרדתו שכח ל'' רק הואיל דע,לתפלה

פ ''ס ס''כ ש'' כ,ליה כשוגג דשכח כל דין שוגג יש לו
 ,מ לומר דמקרי פטור אין להעלות על לב'' מ,רגלהכיצד 

ז לחלק בין דין דאונן למתעסק ''טהש ''ש שגם מ''וע
  .הבצרכי צבור הוא מגומגם ואינו עולה יפ

 מוכרחים דנימא דדוקא הדרישהל דאין דברי ''נמ ''ומ
 ,שמים אירע לו דברהאונן מקרי שפיר פטור דמן 
 ודמי לחיגר דפטור מן ,דבשבילו אינו בר חיוב תפילה

כ העוסק '' משא, וקטן דפטור מן המצות,הראיה
 רק דמעשיו גרמו לו דעסק ,במצוה דהוא בר חיוב גמור

ל ''מ י'' ומ,פטריה ומפני כך חס רחמנא עליה ו,במצוה
א ''ש גבי פיקוח נפש לי''שלים זכר לדבר למהדחייב ל

נ ''ה , בקרבנות צבורה וכן טומא,הדדחוי שבת אצל
  . הדעסק ב'  אחריתה לגבי מצוהמצו
  

  הרב הלל מןעורך  

  ...הלימוד מהמצה לדין מתעסק בשלום בית
  

 באופן מיוחד מפני חשש של היה זהיר', אוהב ישראל'המכונה , הרבי מאפטה
, שאפילו כאשר התעורר חשש קל שבקלים בנושא זה, בביתו ידעו. חמץ בפסח

 .היה פוסק לחומרא
אף שגם יתר . הסדר-במיוחד היה מקפיד על שלוש המצות שמהן היה אוכל בליל

הרי על , המצות שעלו על שולחנו בכל ימי החג כשרות היו למהדרין מן המהדרין
הוא עצמו היה . ות היתה הקפדתו חמורה בתכלית החומרהאותן שלוש מצ

מיד בתום אפייתן היה אורזן . מתעסק באפייתן ולא נתן לאיש להתקרב אליהן
בחדר מיוחד שהותקן לקראת החג , באריזה כפולה ומשמרן בפינה מיוחדת

  .לאיכסון מצות אלה וכל יתר המצות
ים לסעוד עימו על שולחן מדי שנה היו כמה מהחסידים הקרובים של הרבי מוזמנ

ומובן שההכנות לקראת הסדר היו , עריכת הסדר נעשתה תמיד ברוב עם. הסדר
  .רבות

וההכנות לחג היו , באותה שנה היה מספר האורחים המוזמנים רב במיוחד
ובמקביל , הרבנית טרחה ועמלה סביב הצוות שעסק במלאכת הבישול. בהתאם

מירוק , סיוד הקירות:  ההכנותניצחה ביד רמה גם על אלה שעסקו בשאר
  .ועוד ועוד, התקנת החצר, הרהיטים

שבימים הסמוכים לחג היו עוברים גבאי הצדקה מבית , נהוג היה בעיר אפטה
, היו אוספים מצות, בראש וראשונה. לבית ומלקטים מצרכים שונים לעניי העיר

יותר אלא שהן גם היקרות ב, שכן לא זו בלבד שאכילתן היא חובה מן התורה
לא נמצא בית בכל העיירה שהגבאים התדפקו על . מתוך כל מצרכי הפסח

 ,גם על ביתו של הרבי לא פסחו הגבאים. דלתותיו ולא נענו ברצון וביד נדיבה
היא הורתה . כשהגיעו לבית הרבי היו ידיה של הרבנית מלאות עבודה .כמובן

עבור גבאי לאחד השמשים לגשת לחדר המצות ולקחת מן המצות שלוש מצות 
העבודה לפניה הייתה רבה והיא לא הלכה לבדוק אילו מצות מסר . הצדקה

  .השמש לגבאים
 המצות -שומו שמים , והנה. הגיע ערב החג והרבנית ניגשה לעריכת השולחן

במהירות שיחזרה את כל מה . ליבה של הרבנית פג. המיוחדות של הרבי נעלמו
וחדות של הרבי כדי ווקא במצות המיבחר ד, לבו בתום, שאירע והבינה כי השמש

מה . דבר כזה טרם אירע בבית. לבה של הרבנית נפל בקירבה !לתיתם לגבאים
במחשבה מהירה החליטה להעלים ? כיצד תוכל לספר זאת לרבי? תעשה עתה
מדוע אפוא להסב . הן ממילא אין כל אפשרות להשיב את הנעשה. את הדבר

ת שלוש מצות אחרות והניחה אותן מול נטלה הרבני! נפש מיותרת לרבי עוגמת
  .מקום מושבו של הרבי

זה להם הפסח הראשון לערוך את . בעיר אפטה התכונן לקראת הפסח זוג צעיר
מצא את רעייתו עוסקת בהכנת , משנכנס הבעל למטבח, בערב החג. בצוותא החג

  .אחדים מהקניידלאך כבר התבשלו בתוך סיר המרק. קניידלאך מקמח מצה
נרעש ממראה עיניו והרים , שמים ונזהר כל ימיו ממצה שרויה היה יראש, הבעל

הרעיה הצעירה הגנה על עצמה בטענה כי אימה !". שרויה בפסח: "קול זעקה
הבעל התכעס וצעק שלא העלה על דעתו . בפסח' שרויה'וסבתה אף הן אכלו 

  .'שרויה'שבפסח אין אוכלים , כך-שצריך להבהיר דבר פשוט כל
גם הבעל . עמדה על שלה והצהירה כי לא תשנה ממנהג אימותיהאולם האשה 
בהגיע ליל הסדר היתה האווירה בבית . הרוחות בבית התלהטו. לא אבה לוותר

והביט בלב , הבעל לא אכל מתבשיליה של רעייתו. הזוג הצעיר עגומה למדי
היתה , בביתו של הרבי מאפטאואילו  .פלץ בקניידלאך העולים על השולחןמת
הרבנית שמחה על התבונה שהדריכה אותה . הסדר עילאית ומרוממת רת לילאווי

החסיר , כשהגיע זמן אכילת המצה, קודם לכן. לא לספר לבעלה על עניין המצות
הוא נטל . התנהגותו של בעלה לא חרגה מהרגיל. אך מיד נרגעה, לבה פעימה

 ליל. ע דברכאילו לא איר, בירך עליהן בכוונה רבה כהרגלו, בידיו את המצות
  .רוח הסדר עבר בשמחה ובהתרוממות

הם סיפרו על . ימים אחדים לאחר הפסח הופיע אותו זוג צעיר בביתו של הרבי
הרבי ביקש לשמוע . המריבות שנתגלעו ביניהם בפסח האחרון וביקשו את עצתו

שפרצה ביניהם בנושא המצה והשניים סיפרו לו על המריבה הגדולה , מה אירע
 הרבנית , הרהר קלות ולפתע פנה אל שמשו וביקשו לקרוא לרבניתהרבי .השרויה

ספרי להם בבקשה אילו מצות אכלתי השנה בליל . "נכנסה פנימה תמהה במקצת
  .פנה אליה הרבי, "הסדר

האם ? האמנם ידע בעלה: לבה הלם בקרבה. לשונה של הרבנית דבקה לחיקה
ף את סיפורן האמיתי ברירה נאלצה הרבנית לחשו בלית? הקודש פיעמה בו רוח

  .של המצות
שהקפדתי על , אני, רואה אתה: "פנה הצדיק מאפטא אל הבעל הצעיר ואמר

ככל ,  פשוטותאכלתי השנה מצות רגילות, הסדר ידועה לכל הידור המצות בליל
אך החרשתי כדי לא להפר את שלום , ידעתי גם ידעתי. ולא פציתי פה, האדם
תמצא את , בפסח' שרויה'קפדתך לא לאכול שלמרות ה, ראוי היה גם לך. הבית

ללכת בדרכך ולא להפר את שלום , בנועם ובסבלנות, הדרך לשכנע את רעייתך
ביתר ימי ח ושמלמיהרו שני בני הזוג להתפייס ופנו לביתם  .ביתך בחג הפסח

 . החג

 עורך הרב הלל מן
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