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חמדת הדף

מדור זה נודב ע"י מוקיר רבנן אהוד יששכר הי"ו לע"נ בהירה בת בתיה 

דף ל"ה

אסור לו לאדם ליהנות בלא ברכה- לדברי 
הפנ"י יובן טעם דספק ברכות להקל

מעוה"ז  ליהנות  להאדם  לו  אסור  הוא  סברא  אלא 
בלא ברכה- הקשה הפני יהושע דלמאי דקיי"ל דסברא 
הא  להקל  ברכות  ספק  פסקינן  היאך  א"כ  דאורייתא 
דברכות  התוס'  שי'  דאיה"נ  ותי'  לחומרא,  דאורייתא  ספיקא 
הנהנין דאורייתא אלא דכיון דאי הוי מברך בספק אפשר דהוי 
ברכה לבטלה ומשום חומר לא תשא הקילו אף דהוי ספיקא 
דאורייתא, וכתב הגאון רבי שלמה גאנצפירד ז"ל (פני שלמה- 
קיצשו"ע) בקונטרס הסוגיות דבזה יובן מאי דכתב החו"ד (סי' 
ק"י) דשיטת הרמב"ם הוא דבדבר קום ועשה ספיקא דאורייתא 
לקולא  דאורייתא  ספיקא  תורה  שאסרה  בדבר  אבל  לחומרא 
דאין איסור אלא כשהאיסור ברור, ולכך לענין ברכה שלאחריה 
להקל  ספק  אמרינן  בזה  לא  או  מותר  הדבר  אי  שהספק  כיון 

וכדברי החוו"ד ולכך ספק ברכות להקל.

ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזאו- מכאן קשה על הט"ז 
ריש הל' פסח

(ע"ב) א"ל רבא לרבנן במטותא מנייכו ביומי ניסן וביומי תשרי 
לא תתחזאו קמאי – מפורסמים דברי הט"ז ריש הל' פסח (סי' 
תכ"ט) שביאר בהא דשואלים ודורשים ל' יום קודם החג הלכות 
החג דנפק"מ לדינא הוא, דלמאי דאמרו (ב"מ צ"ז.) דהרב יכול 
ללמד לתלמידים מה שהוא רוצה והתלמידים מושאלים לרב, 
מ"מ בהני ל' יום קודם החג כיון דשואלין בהל' החג אינ יכול 
ללמד אלא הל' החג, ולכך אם בזמן הזה שאל מהם פרה ונגנב 
או נשבר אינו חייב דהוי שאלה בבעלים ופטור, כיון שעכשיו 
הרב מושכר לתלמידים והרי הוא מושאל אליהם לכל צרכיהם, 
דילן  גמ'  דמדברי  מקו"ח)  על  (בהגהות  יואב  החלקת  והקשה 
להם  אמר  דאדרבה  אליהם  מושאל  היה  דלא  להדיא  משמע 
דברי  (ובגוף  תשרי  בימי  ולא  ניסן  בימי  לא  אליו  יבואו  שלא 

הגמ' ב"מ הנ"ל יעו' בשו"ת ארץ צבי ח"א סי' צ"ב).

מגילה)  (סוף  המהרש"א  דברי  לציין  יש  בהכי  ודאיירינן 
שואלין  יוה"כ  או  ר"ה  קודם  יום  ל'  מצאנו  לא  מ"ט  שנתקשה 
ודורשין, ותי' דכיון דעיקר תכלית ימים אלו הוא לתשובה לא 
שיין בזה שואלין ודורשין ל' יום דתשובה צריך האדם לעשות 

משך כל השנה.

עוד יש לציין בכאן דבר נפלא שכתב הרשב"ם (ב"ב קנז:) בד"ה 
מהדורא בתרא וז"ל נמצא בתשובת רב האי ובפר"ח: "רב אשי 
חיה שישים שנה ובכל שנה מחזר תלמודו בשני חדשי הכלה 
וכן  תלמידו  כל  סיים  שנה  שלשים  ולכשהגיעו  ותשרי  ניסן 

עשה בשלושים שנים אחרונים".

דף ל"ו

כיון דאית ליה הנאה בעי ברוכי- שמן זית מה ברכתה 
האחרונה

מהו דתימא כיון דלרפואה קמכוין לא ליברוך עליה כלל קמ"ל 
נחלקו  בגמ'  כאן  ברוכי-  בעי  מיניה  הנאה  ליה  דאית  כיון  כיון 
הפוסקים  ונחלקו  זית,  שמן  על  מברכין  שלפניה  ברכה  איזהו 
בכה"ג ששתה לרפואה שמברך לפניה מטעם הנאה איזה ברכה 
מברך אחריה, וכתב הרוקח (פ"ח מהל' ברכות ה"ב) דמברכין 
מדלא  הרמב"ם  דברי  משמעות  הוא  דכן  וכתב  נפשות  בורא 
ביאר ברכה אחרונה דשמן זית מהו, ועוד דהא דתקנו מעין ג' 
הוא בדבר דאשתני למעליותא וסעיד ומשמח משא"כ בשמן, 
ובנהר שלום (סי' ר"ב אות ו') חלק וס"ל דדין שמן כיין ומברכן 

עליו מעין ג'.

בית שמאי במקום ב"ה אינה משנה- מה הכונה אינה משנה 
ונפק"מ לדינא

(ע"ב) בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה- כתב הרע"ב 
אמרינן  אזי  מקיל  דב"ש  היכא  דדוקא  מ"א)  (פ"ג  יבמות 
ולכך  מקום  בכל  להחמיר  ב"ש  דרך  כי  משבשתא  מתניתין 
מהפכינן ב"ש לב"ה , והשנויים להדיא במס' עדיות מקולי ב"ש 
ומחומרי ב"ה לא מהפכינן מב"ש לב"ה, אולם החוות יאיר (סי' 
צ"ד) הוכיח מכמה מקומות שבש"ס דכונת הגמ' אינה משנה 
דדברי ב"ש בטלים לגמרי כאלו לא נזכרו וגרע משאר פלוגתא 
דתנאי, והטעם מפני דב"ה רובא הם בצירוף הבת קול כמוש"כ 
התוס' (ב"מ נט:) ד"ה לא בשמים הוא. ולשי' החוות יאיר יובן 
מש"כ הבית דוד (חיו"ד סי' קל"ז) דאפי' במקום הדחק א"א 
לסמוך אשי' ב"ש ולא כמו ביחיד ורבים הלכה כרבים דהתם 

בשעת הדחק סמכינן איחיד. 

דף ל"ז

בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות- מה הדין 
בספק ברכה אחרונה

רבות  נפשות  בורא  לבסוף  שהכל  מברך  בתחלה 
בבורא  הדין  אם  הפוסקים  נחלקו  וחסרונן- 
היכי  כי  ונימא  שהכל  כברכת  הוא  נפשות 
כן  יצא  שהכל  בירך  אם  הכל  דעל 
נסתפק  אם  נפשות  בבורא  נמי 
מעין  לברך  אי  לו 

נקט  ר"י)  (סי'  ובכנה"ג  נפשות,  בורא  יברך  נפשות  בורא  או  ג' 
בפשיטות דיברך בכה"ג בורא נפשות, וכ"כ בערך השולחן (סי' 
ר"ב אות ז'), והמג"א (סי' ר"ח סק"ז) כתב דכן משמעות דברי 
המחבר שם, אולם בפתח הדביר (סי' ר"ב אות ו') הביא מהרבה 
פוסקים שחלקו בזה דלא מהני ברכת בורא נפשות בספק מעין 
להקל,  ברכות  דספק  כלום  יברך  דלא  להלכה  העלה  לכך  ג' 
יש  דבדיעבד  ברכות)  מערכת  שין  אות  לאברהם (ח"א  ובזכור 

לסמוך על דברי הפוסקים דמהני בורא נפשות. 

אומר שהחיינו וקימנו- לפי' רש"י במנחות ראיה דשוחט 
מברך שהחיינו בשחיטה ראשונה

(ע"ב) היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר ברוך שהחיינו 
בישראל  דאיירי  כתב  (כאן)  רש"י  הזה-  לזמן  והגיענו  וקימנו 
כתב  (עה:)  במנחות  אולם  מזמן,  הקריב  לא  שכבר  המקריב 
דאיירי בכהן שלא הקריב מימיו, והנה הרוקח (סי' שע"א) מביא 
מכאן ראיה למאי דקי"ל (כיו"ד סי' כ"ח ס"ב) דמי ששחט פעם 
ראשונה מברך שהחיינו, ודברי הרוקח יהיו תואמים רק לדברי 
מברך  ולכך  מעולם  הקריב  שלא  במי  דאיירי  במנחות  רש"י 

שהחיינו משא"כ לרש"י והתוס' כאן ליכא ראיה. 

דף ל"ח

כל האוכלין אוכל לרפואה בשבת- מה הדין בשאין הרפואה 
ידועה

שותה-  המשקין  וכל  בשבת  לרפואה  אדם  אוכל  האוכלין  כל 
ידועה פלוגתת המג"א (סי' שכ"ח) והפמ"ג (שם באשל אברהם 
דדעת  בדוקה  שאינה  ברפואה  להתרפאות  מותר  אם  א')  אות 
דוחה  פיקו"נ  ספק  דאף  דשרי  הפמ"ג  ודעת  דאסור  המג"א 
שבת, והרי דחלקו מהו גדר ספק פיקו"נ דלהמג"א ספק היינו 
שאינו יודע אם החולה יתרפא מ"מ הרפואה ידועה ושי' הפמ"ג 
דאפי' אם אין הרפואה ידעה אלא שספק הוא נמי דוחה שבת, 
והחיי אדם (כלל ס"ח ס"א) נקט כשי' המג"א, ובגנת ורדים (סי' 
ב') ס"ל דאפי' ברפואה שאינה ידועה יכול להתרפאות דבכלל 

ספק נפשות להקל הוא.

דנחלקו  למאי  ע')  ס"ק  שכ"ח  (סי'  במג"א  איתא  וחידוש 
הפוסקים יעו"ש ברמ"א  בשם המהר"י אי לומר רבון העולמים 
שמצא  והביא  לא,  או  בשבת  שחל  בר"ה  כפיים  שבנשיאת 
בתשובת הגאונים שלא לומר הרבון בשבת, מ"מ כתב דשאני 
בין תענית חלום שמותר להתענות בשבת דודאי מבטל החלום, 
משא"כ תפלת הרבון אין זה ודאי ואנן בעינן שתהא הרפואה 

ידועה.

המוציא לחם מן הארץ- היאך מברכין בפת מחטה של עציץ 
שאינו נקוב

(ע"ב) והלכתא המוציא לחם מן הארץ- בירושלמי (כלאים פ"ז 
שאינו  בעציץ  שנזרעה  מתבואה  הבאה  פת  יוסי  ר'  בעי  ה"ז) 
התם  ומסקינן  מן הארץ,  לחם  מהו לומר עליה המוציא  נקוב  
אות  נ"א  (כלל  אדם  בחיי  אולם  ברכה,  לגבי  המוציא  דאומר 
י"ז) כתב דאחד מה' מיני דגן הגדל בעציץ שאינו נקוב ועשה 
ממנו פת אינו מברך עליה המוציא לחם מן הארץ דאינו נקרא 
דכשי'  והביא   ( עמ'   430  (ח"ו  חמד  בשדי  בזה  והאריך  ארץ, 
ומשיב  השואל  הסכמת  גם  כך  המוציא  דמברכינן  הירושלמי 
סי'  (ח"ב  הדביר  בפתח  וכ"כ  הירושלמי-שם)  על  (בהגהותיו 

רי"ג). 

דף ל"ט

בצר ליה שיעוריה- האם מברכין ברכה אחרונה באכל פחות 
מכשיעור בז' מינים

(פ'  הרא"ש  בחי'  שיעוריה-  ליה  בצר  לגרעיניה  ליה  שקלי  אי 
מינין  מז'  אכל  דאם  הר"י  בשם  הביא  ט"ז)  סי'  מברכין  כיצד 
אלא  נפשות,  בורא  אלא  ג'  מעין  מברך  אינו  מכשיעור  פחות 
שדחה דברי הר"י דלא מסתבר דמין שראוי לברך מעין ג' לברך 
מעובדא  משמע  נמי  וכן  השיעור  חסרון  בשביל  נפשות  בורא 
דר' צדוק שלא בירך כלום, ויעו' במעדני יו"ט (אות ב') שכתב 
דבציר  היכא  מ"מ  מה"ת  שברכתו  בדבר  דגם  לשיטתו  דהר"י 
שיעוריה מברכין עליו בורא נפשות, וכתב בזה בשו"ת תשובה 
כדברי  להדיא  משמע  דבירושלמי  תכ"ד)  סי'  (ח"ב  מאהבה 
הרא"ש דאין מברכין כלל על פחות משיעור, ובאור שמח (הל' 
הר"י  דברי  שדחה  הרא"ש  ראיית  ביאר  י"ב)  הל'  פ"ג  ברכות 
מהא דרבי צדוק באופן נפלא ומחודש יעו"ש בארוכה, וראיתי 
בשו"ת דברי יציב (או"ח סי' רס"א) שהאריך בדברי הר"י הנ"ל 

יעו"ש.

הואיל ואתעביד בה מצוה חדא נעביד בה מצוה אחריתי- כמה 
מנהגים בזה

עליה  מברכין  דעירובא  ריפתא  להו  מתרמי  הוה  כי  (ע"ב) 
מצוה  בה  נעביד  חדא  מצוה  ביה  ואתעביד  הואיל  אמרי  וכו' 
אחריתי- וכך קיי"ל ברמ"א (או"ח סי' שצ"ד ס"ב) דיש לבצוע 
על פת העירוב בשחרית ומטעמא דנעביד בה מצוה אחריתי, 
ובמאירי (שם) דמהפתילות של שבת ידליק גם במוצ"ש מהאי 
טעמא, וכתב בשו"ת מהרש"ל (סי' פ"ו) הובא בפר"ח (סי' תר"א 
מטעם  נמי  והוא  הלולב  עם  המצות  תנור  להסיק  דנכון  ס"א) 
הנ"ל, וכ"כ המהר"י וייל (סי' קצ"ג) דהיה מסיק התנור בלולב 

בפת  עצים  שבח  דיש 
נכנס  הלולב  של  והקדושה 

תשב"ץ  ובשו"ת  המצה,  אל 
האירוסין  דאם  ז')  סי'  (ח"ב 

טוב  כאחת  נעשים  הכתובה  וחתימת 
מצוה  עשו  דכבר  כיון  כתובה  עדי  האירוסין  עדי  שיהיו  הוא 
קי"ב)  סי'  (או"ח  הבושם  ערוגת  ובשו"ת  מצוה,  עוד  יקיימו 

כתב לשואל שרצה למכור את החלה מהי"ב חלות של הרה"ק 
שישרוף  דמוטב  לו  וכתב  ולשומרה,  חמץ  במכירת  מבעלזא 
דאיתעביד  והואיל  חמץ  שריפת  של  מצוה  עוד  בה  ויקיים 
בהו מצוה חדא נעביד בה מצוה אחריתי, וכתב בשו"ת מנחת 
סי'  (או"ח  דפסקינן  מאי  גם  יובן  דבזה  ט"ו)  סי'  (ח"ד  אלעזר 
תרס"ד ס"ט בהג"ה) שיצניעו ההושענות לאפיית המצות והוא 
נמי מהאי טעמא, ובס' זכרון יהודה כתב דמה"ט נהג המהר"ם 
בחנוכה,  בה  להדליק  לנוי  בסוכה  שהיה  השמן  להצניע  א"ש 
ועוד מנהג יפה נראה לי דאלו שעוטפים את האתרוג בצמר גפן 

ידליקו בו את נרות חנוכה מטעמא הנ"ל. 

דף מ'

אסור לאדם שיאכל קודם שיתן לבהמתו- אי הוי דאורייתא או 
דרבנן ומה הדין בשתייה

ונתתי  שנאמר  לבהמתו  שיתן  קודם  שיאכל  לאדם  אסור 
וברמב"ם  ושבעת-  ואכלת  כתיב  והדר  לבהמתך  בשדך  עשב 
( פ"ט מהל' עבדים ה"ח) יליף  דין זה דצריך להקדים עבדים 
אדוניהם  יד  אל  עבדים  דכעיני  מקרא  שיאכל  קודם  ובהמות 
כעיני שפחה אל יד גברתה, ונחלקו הפוסקים אי הוי דאורייתא 
דהוא  כתב  ש"ב)  (סי'  ברוך  בר  מהר"ם  בשו"ת  דרבנן  או 
מדאורייתא ובשו"ת שבות יעקב (ח"ג סי' י"ג) דהוא רק דרבנן 
(כאן)  ענגיל  הגר"י  עליו  ונתקשה  בעלמא,  אסמכתא  וקרא 
קרא  למד  דאולי  לומר  ואפשר  הכתוב,  דבר  מלא  מקרא  דהא 
הובא  תקל"א)  (סי'  חסידים  ספר  מש"כ  וידועה  כהרמב"ם, 
בשתייה  ולא  דאכילה  במילי  דדוקא  קס"ז)  סי'  (או"ח  במג"א 
אח"כ  ורק  לאלעזר  קודם  לשתות  רבקה  דנתנה  הא  תי'  ובזה 
לגמלים דבשתיה לא שייך דין הקדימה, ויעו' בכלי חמדה (פר' 
שתמה  ל"ב)  סי'  (או"ח  הכת"ס  שו"ת  על  שהקשה  שרה)  חיי 
על ספר חסידים שלא הביא גם מקרא והשקית את העדה ואת 
בעירם, דלפי מאי דחילק בספר חסידים הנ"ל לק"מ, ויעו' עוד 
לשם שנסתפק אי ביום דאיכא מצות אכילה כשבת ויו"ט, נמי 
ליכא  בשבת  דאיה"נ  דבריו  ומשמעות  קדימה  דין  לבהמה  יש 
להאי דינא ואדם קודם לבהמתו, ויעו' לאחי הגאון רבי ישראל 
שליט"א בספרו הבהיר מועדי ישראל (שביעית סי' ל') שהביא 

ראיה נפלאה כדברי הכת"ס מדברי הרמב"ן יעו"ש נפלאות.

המשנה ממטבע שטבעו חכמים- בתפלת ר"ה אומרים 
ועקידת יצחק לזרעו תזכור

(ע"ב) כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי 
חובתו- כתב המג"א (סי' תקצ"א סק"ח) דמי שאומר בתפלות 
משנה  הוא  הרי  תזכור  יעקב  לזרע  היום  יצחק  ועקידת  דר"ה 
יצא  בדיעבד  ומ"מ  טועה,  אלא  ואינו  חכמים  שטבעו  ממטבע 
יעקב  לזרע  לומר  דאי"צ  ל"ח)  (סי'  הריב"ש  בשו"ת  והוכיח 
מהא דאמרו (נדרים לא.) קונם שאני נהנה מזרע אברהם מותר 
בישמעאל ועשיו ואינו אסור אלא בישראל שנאמר כי ביצחק 
יקרא לך זרע, ובשו"ת המבי"ט (סי' רע"ו) הסכים לדבריו ודלא 
ובשו"ת  הריב"ש,  ראיית  שדחה  ס"ז)  תקצ"א  (סי'  כהמג"א 
מותר  יצחק  מזרע  דהנודר  כתב  מ"ג)  סי'  (ח"ג  יעקב  שבות 
בזרעו של עשיו שאינו בכלל זרע יצחק וכ"ה להג"מ בנעט על 
השו"ע כדברי השבו"י, והאריכו בזה באריכות גדולי הפוסקים 
במור  היעב"ץ  כתב  וכך  ו')  סי'  (או"ח  מהרי"ט  בשו"ת  יעו' 
וקציעה (או"ח שם) ובשאילת יעב"ץ (ח"א סי' קמ"ד) שו"ת גור 
אריה (מפתחות סי' מ"ב) ובשו"ת מהר"ם שיק (או"ח סי' רצ"ו).

דף מ"א

היה לבוש כליו וסנדליו ברגלו- האם תכשיטים בכלל בגדים 
בל' חכמים

יעו'  וכו'-  באצבעו  וטבעותיו  ברגליו  וסנדליו  כליו  לבוש  היה 
גמ'  מדברי  להלכה  שדן  כ"ד)  סי'  (או"ח  יעקב  שבות  בשו"ת 
בגדיהם  את  ילבשו  שלא  אשה  או  אדם  של  נדר  דסתם  דילן 
את  ליו"ט  תלביש  שלא  שנדרה  אשה  כגון  מסויים  ליום 
ללבוש  שרגילה  הטבעות  גם  אזי  בהם,  רגילה  שהיא  הבגדים 
יעו'  אולם  כאן,  הגמ'  דברי  משמעות  דכן  בהם  אסורה  ביו"ט 
וסבירא  דבריו  שדחה  ענגיל  להגר"י  (כאן)  הש"ס  בגליוני 
לאו  דתכשיטים  משמע  כאן  הגמ'  מדברי  דאדרבה  ליה 
בידו  וטבעותיו  וכו'  כליו  לבוש  היה  מדפרט  בגדים  בכלל 
ואי תכשיטים בכלל כליו היה די באומרו היה לבוש כליו, 

ואולי יש לחלק בין לשון תורה ללשון חכמים.

כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה- הדין גבי 
תמרים וענבים

לברכה-  קודם  זה  בפסוק  המוקדם  כל  (ע"ב) 
מכאן משמע דבכל הכתוב בקרא קודם אם 

יש לו ב' מהמינים האלו צריך לברך על 
יעו'  אולם  בפסוק,  דמוקדם  מאי 

מאירות  פנים  בשו"ת 

מדף ל"ה – מ"ג
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חמדת הדרוש

לחידודא

מדור זה נדבת מוקיר רבנן שלמה נחמני הי"ו להצלחה וסייעתא דשמיא

מדור זה נדבת  הרב שמעון בן בריינא  והרב חיים ברוך יהודא בן שרה הינדא שליט"א

הנה אמרו רז"ל בכמה מקומות בש"ס גזירה 
והיינו  ברה"ר  אמות  ד'  יעבירנו  שמא 

טעמא דמגילה והיינו טעמא דשופר, 
פ"ב  שופר  (הל'  הרמב"ם  פסק  וכן 

בר"ה  בשופר  לתקוע  דאסור  ה"ו) 
יעבירנו  שמא  גזירה  בשבת  שחל 

האחרונים  והקשו  ברה"ר,  אמות  ד' 
מ"ט דאסור מפני האי גזירה, הא אפי' אם 

יעבירנו נמי פטור דהא טעה בדבר מצוה הוא וטועה בדבר 
פ"ב  שגגות  בהל'  בלח"מ  כבר  כן  (הקשה  פטור  מצוה 

שלמה  ובחמדת  שתי'-  מה  יעו"ש  קרבנות  לגבי  ה"ח 
ונפש חיה) ?

א'
טעם דשמא יעבירנו הוא משום דאיננו בקיאים 

בקביעא דירחא

הל'  שעה"מ-  על  (בהגהותיו  המלך  בטעם  תי' 
בסוגיא   ) הר"ן  דכתבו  דלמאי  ה"ו)   פ"ב  שופר 
דשמא יעבירנו) והרמב"ן (ריש פ' לולב וערבה) 
בקיאין  דלא  דכיון  הוא  יעבירנו  דשמא  דטעם 
ולכך  היום  יו"ט  דאין  ואפשר  דירחא  בקביעא 
כשחל בשבת אינו דוחה, ובזה לא שייכא טעה 
בדבר מצוה דהא כיון דאין היום יו"ט לא קיים 
ולכך  מצוה  בדבר  טועה  הוי  ולא  כלל  מצוה 

אסרו.

ב'
היכא דאפשר ע"י אחר לא שייך טעה בדבר 

מצוה

דכל  דס"ל  ראשונים  להני  דאפי'  שם  תי'  עוד 
מעביר  איסור  משום  הוא  יעבירנו  דשמא  טעמא 

(סוכה  התוס'  דכתבו  למאי  י"ל  ברה"ר  אמות  ד' 
מב. בד"ה מהו דתימא) דהא דאמרינן טעה בדבר 

ע"י  ליעשות  לדבר  כש"א  דווקא  היינו  פטור  מצוה 
מצוה  בדבר  דטעה  פטור  טעה  אם  אף  ולכך  אחר 

שלא  אחרים  ע"י  ליעשות  לה  שאפשר  מצוה  אולם 
יעברו איסור לא שייך בה טעה בדבר מצוה, ולכך שופר 

הא  בה  שייך  לא  אחרים  ע"י  ליעשות  לה  דאפשר  כיון 
דטעה בדבר מצוה.

ג'
לא הוה טועה אלא אומר מותר וחייב

ז')  אות  א'  סי'  אהרן  מנחת  בקנטרס  (חאו"ח  יצחק  בית  ובשו"ת 
הוא  כן  התוס'  שכתבו  מה  דהא  המלך  טעם  של  הב'  תי'  על  הקשה 
למעיקרא  והדרא  חילוקא  האי  להו  לית  למסקנא  אולם  להו"א  רק 
קושיין מ"ט חוששין שמא יעבירנו הלא טועה בדבר מצוה הוא, ולכך 
תירץ (שם באות י"ב) דלמאי דכתבו התוס' (מכות ט.) דהא דאומר 

מותר לא מיקרי טועה בדבר מצוה וחייב משום דהוי ליה ללמוד ולדעת את 
האיסור, א"כ כאן בשופר יש לומר דהוי כעין אומר מותר דהא תקיעת 

שופר אסור רק משום שבות ויש לחשוש שמא יסברו כיון דהוא משום 
משום  להעביר  מותר  ג"כ  יהיה  מצוה  לצורך  שרי  ושבות  שבות 
מצוה  בדבר  טועה  הוי  דלא  דאסור  אמרו  לכך  אמות  ד'  המצוה 

דהיה לו ללמוד.

ד'
בהוצאה ילפינן מקרא דלא שייך טעה בדבר מצוה

תירץ  נ"ד)  לסי'  במפתחות  (ח"ד  מהרש"ם  ובשו"ת 
בדבר  טעה  איסורים  בכל  דאיה"נ  נפלא  דבר  וחידש 
חייב  טעה  אפי'  הוצאה  באיסור  אולם  פטור  מצוה 
ילפינן  הוצאה  דמלאכת  דכיון  דמילתא  וטעמא 
לה מקרא (בר"פ הזורק) מויצו משה ויעבירו קול 
במחנה וכו' ויכלא העם מהביא וילפינן מזה אל 
תפיקו מרה"י לרה"ר והתם הרי היה למצוה של 
תפיקו  דלא  קרא  לן  גלי  ועכ"ז  המשכן  נדבת 
להוציא  קרא  לן  אסר  מצוה  במקום  דאף  הרי 
בדבר  טעה  כאן  שייך  לא  ולכך  לרה"ר,  מרה"י 
אסרה  ממש  מצוה  בדבר  אפי'  דהא  מצוה 
תורה כ"ש בטעה יהיה חייב (ויעו"ש שתי' בזה 
דברי התיו"ט ריש שבת דמ"ט חייב בנתן לתוך 
צדקה  של  מצוה  בדבר  טעה  הא  עני  של  ידו 
ויעו"ש ברעק"א וחת"ס שם שחלקו על דברי 

התיו"ט).

ה'
באיסור דרבנן לא שייך טעה בדבר מצוה

דפליגי  דלמאי  הנ"ל  המלך  בטעם  תירץ  עוד 
מצוה  בדבר  טעה  דאמרינן  הא  אי  הפוסקים 
אפי'  או  דאורייתא  במצוה  דווקא  היינו  פטור 
במצוה דרבנן, א"כ י"ל דלהני שי' דדוקא במצוה 
דאורייתא אמרינן כן ולא במצוה דרבנן י"ל כיון 
דתקיעת שופר מעורב בו גם מצוה דאורייתא וגם 
אסרו  ולכך  ומעומד,  מיושב  תקעינן  דהא  דרבנן 
מצוה  בדבר  טעה  אמרינן  ולא  יעבירנו  שמא  כאן 
שהאריך  ויעו"ש  דרבנן  תקיעות  נמי  כאן  אית  דהא 
בזה דהא כיון דרוצה לצאת ידי חובת דאורייתא נימא 

מתוך.

ו'
לכתחילה לא אמרינן טעה בדבר מצוה

עוד יש לתרץ בפשטות דאיה"נ טעה בדבר מצוה פטור מ"מ אנן 
לא ניעבד לכתחילה דין שבזה יעבור על איסור דאיה"נ אם עבר 
ועשה יהא פטור, מ"מ אנן כמה דאית לן למיעבד שלא יבוא לידי 
כמו  שופר  תקיעת  מצות  יתבטל  דעיד"ז  ואע"ג  עבדינן  האיסור 

שגזרו שמא יעבירנו.  (מחמדי התורה) 

רמיזא דאורייתא
באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגד ליעקב 

דבר חוק ומשפט וצדקנו במשפט המלך המשפט- 
עפ"י מאי דאמרו רז"ל סנהדרין(י"ז.)ב"ד שפסקו כולם 

לחובה פטור, דהרי הוא פגם לב"ד שאין מי שיליץ זכות בעד 
האדם ולכך פטור, וזהו מאי דאמרינן "באין מליץ יושר מול מגיד 

פשע" וכולם פסקו לחובה ח"ו  אזי תפלתנו "תגד" ל' המשכה ליעקב 
"דבר חוק ומשפט" דבכה"ג פטורים הם דהא ב"ד שפסקו כולם לחובה 

פטור ומכוח זה "וצדקנו במשפט המלך המשפט" דכך הוא דין המשפט. 
(ישועות מלכו -ליקוטים) 

לקל עורך דין לבוחן לבבות ביום דין- הנה נפסק בשו"ע (חו"מ סי' י"ב) דקודם שהדיין 
הדין  להיכן  שיודע  לאחר  משא"כ  פשרה  לעשות  לומר  רשאי  נוטה  הדין  להיכן  יודע 

נוטה, א"כ הקב"ה ודאי יודע להיכן הדין נוטה אינו רשאי לבצוע, וזהו "לקל עורך דין" כיון 
דהקב"ה הוא עורך את הדין ואסור לבצוע, דהלא "בוחן לבבות וגולה עמוקות ביום דין", 

ולכך כל השנה אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט דקאי אפשרה ל' צדקה משא"כ עתה ביום 
דין אומרים רק המלך המשפט וליכא פשרה. (לב אריה בשם הג"ר נפתלי מלובלין)

האוחז ביד משפט וכל מאמינים שהוא קל אמונה הבוחן ובודק גנזי נסתרות- הנה אמרו רז"ל  
שמא  מקודשת  רשע  שהוא  אעפ"י  גמור  צדיק  שאני  ע"מ  האשה  את  מ"ט)המקדש  (קידושין 
כתוס'  (ודלא  האדם  שבלב  מה  יודעים  המלאכים  דאין  השל"ה  שי'  וידוע  בלבו  תשובה  הרהר 
מסכת שבת) והנה ביום אחד א"א לו להאדם שיעשה תשובה אלא רק הקב"ה הבוחן לבבות רואה 
אם רצונו לעשות תשובה אמיתית ואזי יוכל לומר עליו צדיק גמור הוא, וזהו "האוחז ביד משפט" 
רק הקב"ה יכול לשפוט האדם דיודע בהרהור האדם, ואפי' המלאכים שנראה להם שנזדכה רשע 
"מאמינים שהוא קל אמונה" וטעם שזכהו משום שהוא "בוחן לבבות" וראה שרוצה לחזור בתשובה. 

( בית שמואל אחרון – פר' מצורע) 

אל תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל חי- הנה אמרו רז"ל (ר"ה ח:) ישראל נכנסין תחלה 
לדין מקמי דליפוש חרון אף, ואין לאומות העולם טענה על כך דכיון דאמרו במנחות (מא.) דבעידן 
ריתחא מענישים אף אמצות עשה וישראל הלא מחוייבים אף בעשה וכדאמרינן (זבחים ז.) אין לך 
אדם בישראל שאינו מחויב עשה, משא"כ אומות העולם בז' מצוות שלהם ליכא מצוות עשה לכך 
ישראל קודמין דמקמי דליפוש חרון אף ואזי יענשו אף אעשה, וזהו "אל תבוא במשפט עמנו" 
והיינו בשעת הדין שהוא כבר חרון אף וטעם הדבר "כי לא יצדק לפניך כל חי" דהא מענישים 

אז נמי אמצות עשה. (פנים יפות- אמור) 

היום בפתחך שלשה ספרים- איתא בר"ה (טז:) ג' ספרים נפתחים וברש"י ספרי זכרון של 
מעשה הבריות, והנה יש לתמוה לבינונים מאי בעי ספר אי יחזרו בתשובה יכתבו בספרן 
של צדיקים ואי לאו יכתבו בספרן של רשעים, אלא י"ל למאי דאמרינן (ברכות ו.) וכי 
מאחר דאפי' חד שיושב ועוסק בתורה תרי מיבעי ומשני תרין מיכתבן מילייהו בספר 
הזכרונות וחד לא, וכתבו שם התוס' חד לא מיכתב מילייהו היינו עם אחרים אולם 
כשמעיינים  ובר"ה  בספר  נכתבים  האדם  דרכי  דכל  הרי  נכתבים,  לבד  בספר 

במעשה בני אדם פותחים אלו הספרים וזהו שדקדק רש"י לומר "זכרון של 
מעשי הבריות" (כתנות אור- אמור).

הסכת ושמע ישראל- כתב בברכי יוסף סי' תקצ"ב דאסור לדבר בין 
כל  כאן  דמרומז  גאון  סעדיה  רבינו  בשם  בזה  והביא  התקיעות 

המקומות האסורים בדבור הלל, ספר תורה, כהנים, תפלה,- 
ושמ"ע  הסכ"ת  הר"ת  וזהו  עומר,  מגילה,  שופר,  וידוי, 

ואסור  לשמוע  צריך  המקומות  דבאלו  לרמז 
בדבור.

מדור זה נודב ע"י מוקיר רבנן 
מר אופיר משה הי"ו 
להצלחה בכל הענינים

(ח"ב סי' י') שפסק דגבי ענבים ותמרים לא אמרינן המוקדם 
גבי  הוא  וכן  שירצה,  איזה  על  שיברך  הוא  דינא  אלא  בפסוק 
שירצה  מהם  איזה  אלא  דינא  האי  בהו  לית  ושעורים  זיתים 
יאכל והביא ראיה ממנחות (מ"ד) יעו"ש באריכות, והוא דלא 
להדיא  דכתב  ס"ד)  (רי"א  סי'  להדיא  המחבר  שפסק  כמו 

תמרים קודמים לענבים.

דף מ"ב

תיכף לסמיכה שחיטה- האם מותר לסמוך 
הידיים על הכפרות בעריו"כ

שחיטה  לסמיכה  תיכף  הם,  תכיפות  שלש 
ותיכף  תפילה  גאולה  לברכת  תיכף 
בחי'  הנה  ברכה-  ידים  לנטילת 
הגר"א (או"ח סי' תר"ה ס"א) 

מיד  הכפרות  לשחוט  דיש  (שם)  הרמ"א  דפסק  בהא  ביאר 
לאחר שסיבבו מעל ראשו וסמך ידיו עליה כמו ברבן שצריך 
סמיכה, דדינא דרמ"א הוא מגמ' דילן תיכף לסמיכה שחיטה, 
ובעיקר הסמיכה על הכפרות כבר נחלקו בה הפוסקים דהט"ז 
רבה  באליה  אולם  בחוץ,  קרבן  כמקריב  דנראה  דאסור  ס"ל 
(סק"ב) וכ"ה בשו"ע הרב (ס"א) כתבו שאין לחשוש מזה כיון 
דתרנגול אינו ראוי למזבח ועוד דסמיכה בעי בשתי ידיים ועל 
ראש הבהמה וזה לא שייך בתרנגול, וכתה המג"א דלכך מוטב 
שלא לקחת תורים או בני יונה לכפרות שלא יראה כהקרבת 

קרבן דהם נקרבים על המזבח.

יין שלפני המזון פוטר יין שלאחר המזון- האם ברכת מעין ג' 
נפטרת בברכת המוציא

(ע"ב) יין שלפני המזון פוטרת יין שלאחר המזון- והנה המחבר 
(סי' קע"ד ס"ו) פסק דאין לברך על יין שבתוך הסעודה דברכת 

והסתפקו  המזון,  שלפני  יין  פוטרת  וכן  אותו  פוטרת  המוציא 
הטעון  דבר  הסעודה  קודם  אכל  באם  מאי  דינא  האחרונים 
ברכת מעין ג' אם צריך לברך קודם הסעודה או לא, ובתוי"ר 
ובנשמת  ג',  מעין  הסעודה  קודם  לברך  דיש  סי"ז)  ר"ח  (סי' 
בתוך  המין  מזה  שיאכל  יודע  שאם  כתב  מ"א)  (כלל  אדם 

הפנים  ובמראה  הסעודה,  קודם  לברך  צריך  אינו  הסעודה 
שצריך  הרשב"א  מדברי  ה"ה)  פ"ו  (ברכות  בירושלמי 

דאי"צ  אלא  כן  הלכה  דאין  הוכיח  הוא  אולם  לברך, 
רע"ב)  (בסי'  וב"י  הטור  מדברי  משמע  וכן  לברך, 

שהביאו בשם רבי עמרם במי שאין לו עוד כוס יין 
לברכת המזון ויש לו רק כוס יין לקידוש חייב 

 , קידוש  של  כוס  על  אחרונה  ברכה  לברך 
גם  והטור חלק עליו דברכהמ"ז פוטרת 

ברכת מעין ג'

פתרון לחדודא- גליון י"ט פרשת כי תצא

לך נוטריקון  הרי  ונוז  טווי  שוע  שיהא  עד  שעטנז  ה')  דאמרו (יבמות  מהא  הביאו  לא  מ"ט  עיון  וצריך  מה"ת,  מנין לנוטריקון  ק"ה  שבת  חז"ל  אמרו  ל"ג >  שאלה 
מהתורה?

שאלה ל"ד > מי שצריך לחזור ולברך ברכת המזון מספק האם צריך גם לברך ברכה רביעית שהוא מדרבנן כמו הג' הברכות הראשונות שהם דאורייתא?

ל"ג > לא מצאתי מי שיתרץ קושיא זו, ואשמח מאוד אם אחד מרבנן ותלמידיהון ימצא לנו איזה מקור לתי' לקושיא זו ובעזהי"ת נפרסם זאת כאן בגליון הבא.

ל"ד> ידועין דברי המגן אברהם (סי' קפ"ד סק"ז) שהביא בשם מהר"ש חיון שצריך לברך אף הרכה רביעית בכדי שלא יהיה זלזול בברכות דרבנן, ויעו"ע בשו"ת 
חת"ס או"ח סי' ט"ז שדחה דברי השו"מ ביוסף דעת (יו"ד סי' צ"ח ס"ג) דדוקא גבי ק"ש אמרינן כן אולם לגבי ברכה החמירו משום חמר לא תשא.

מ"ט חוששין שמא יעבירנו הא טעה בדבר מצוה

שאלה ל"ה כלל הוא דכל אמר מר קאי על הברייתא היכן מצינו בש"ס אמר מר דקאי אמשנה ולא אברייתא ?

שאלה ל"ו מאי טעמא דהתוקע בשל עולה ושלמים יצא ידי חובתו נימא כיון דנהנה פרוטה דרב יוסף אסור דנהנה 
מקדשים דאיה"נ דקול אין בו משום מעילה מ"מ נהנה פרוטה דרב יוסף? 
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גליון הבא יו"ל בעזהי"ת לחג הסוכות הבעל"ט

לתגובות והערות להרב שלמה שוורץ פקס 077-3013270
 או לדוא“ל : s25@bezeqint.net או לכתובת רח' ח-ן  3/5 קטמון 

לידי מערכת "מחמדי התורה" לתרומות והנצחות 054-8439495

"מכתבים למערכת"

גליון זה נדבת ידידנו הנעלה
 הרה"ג משה סופר שליט"א

קטמון- ירושלים
אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה

להגדיל תורה ולהאדירה 
לרגל שמחת הולדת בתו בשעטו"מ 

ויה"ר שיזכה לגדלה 
לבעל תורה לחופה ולמעש"ט

 ויזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה 
ובמצוות בנקל ובהרחבת הדעת
והברכה אחת להסבים הדגולים

 הגה"צ רבי אהרן סופר שליט"א 
רב דק"ק כת"ס ערלוי אלעד

 הגה"צ יצחק אריה לייבוש 

היילפרין שליט"א 
רב אב"ד רמות ג' 

שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם אמן

כל המעונין להצטרף למנויים ישלח מייל לדוא"ל הנ"ל

גליון זה נדבת ידידינו היקר
ר' שמעון אקסטר שליט"א
ר"מ בדף היומי בשטיבלאך קטמון 

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה להגדיל תורה ולהאדירה 
 ויה"ר שבזכות מצוה זו יושפע בכל הברכות עליו ועל כל משפחתו

 ויכתב ויחתם בספרם של צדיקים גמורים
 ואך ששון ושמחה ישיגו ובכל אשר יפנה ויעשה

 יצליח ה' דרכו אמן 

לפי  ואינו  זקן  של  בדין  הארכנו  ההלכה"  "חמדת  במדור 

להחזיר  רוצה  הת"ח  אם  הדין  מה  אבידה,  בהשבת  כבודו 

האבידה, אם הוא יכול להחזיר דפליגי בה הראשונים ואחרונים 

כבודו,  לפי  דאינו  כיון  להחזיר  לו  דאסור  ס"ל  והרמ"א  דלהרא"ש 

הבאנו  הפלוגתא  ובטעם  להחזיר,  דיכול  פסקו  והמחבר  והרמב"ם 

יכול  להחזיר  רוצה  דאם  הרי  שילם  ישמעאל  דרבי  מהא  יצחק  פרי  משו"ת 

להחזיר וכשי' הרמב"ם דאל"ה מ"ט דמשלם.

הרה"ג חיים נחמן ברנשטיין שליט"א- ר"מ ישיבת בעלזא ירושלים אפשר מכאן להביא ראיה גם להיפך 

דמכאן נימא כשי' הרמ"א שאסור להחזיר ולכך לא היה בידו להחזיר ולפנים משורת הדין שילם משום 

שלהחזיר אינו יכול ולא רצה דהלה יפסיד על ידו ולכך שילם לו.

דרבי  מהא  הרמ"א  לשי'  ראיה  להדיא  שכתב  רע"ב)  (סי'  יוסף  בבית  הוא  כן  כדבריכם  התורה:  מחמדי 

ישמעאל שילם ולא החזיר ממש דאסור לו להחזיר, אלא שאנו הבאנו דבשו"ת פרי יצחק הבין אחרת. 

עוד לשם הבאנו קושיית האחרונים (פרישה, חת"ס קוב"ש) לשי' הרמ"א מ"ט דאסור נימא רב שמחל על 

כבודו אין כבודו מחול, ותי' דהוי בזיון ועל בזיון אין הרב יכול למחול.

הרה"ג יוסף נחמן מילר שליט"א- מודיעין עילית  אפשר דכיון דילפינן לה כיבוד ת"ח מאת ה' אלוקיך 

תירא ומרבינן לה לרבות ת"ח אפשר דדמי למלך וכן מצינו בכמה מקומות מאן מלכי רבנן א"כ אין הם 

יכולים למחול אפי' על כבודם דבחינת מלכים הם ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.

הארכנו עוד האם אב או רב יכולין למחול על בזיונם דבטורי אבן (מגילה כח.) רצה לחלק בזה דדוקא אב 

יכול למחול על בזיונו אולם רב אינו יכול על בזיונו והקשו עליו החיד"א דהא כל מקור החלוק בין בזיון 

לכבוד כתב הריב"ש והתם להדיא חזינא דליכא חילוקא בין אב לרב.

הרה"ג יונתן בנימין רייצר שליט"א- מונטריאל קנדה הנה במס' ברכות ו' דברים עשה חזקיהו מלך יהודה 

וכו' גירר עצמות אביו והודו לו חכמים ונתקשו שם האחרונים היאך עשה כן דהא אפי' באביו שאינו נוהג 

כשורה שאין צריכין לכבדו מ"מ אסור לבזותו, וא"כ חזינן דאפי' באדם רשע אסור לבזותו א"כ ודאי שאין 

האב יכול למחול על בזיונו.

עוד הארכנו שם במי שמצא אבידה בשבת האם רמי עלי חיובא להחזיר בשבת דנימא דעשה דאבידה 

יכול  היה  לא  עצמו  הוא  דאפילו  כיון  להחזיר  יכול  דאינו  כתב  המלך  דביד  והבאנו   , דשבת  לל"ת  דוחה 

לקחת האבידה אם היה מוצא אבידתו.

ביו"ט  מוצא  היה  דאי  דכיון  אפשר  בדרך  לומר  יש  פארק  בארא  שליט"א-  לוי  מנחם  פנחס  הגאון  הרב 

ולל"ת  דעשה  מצינו  לא  מ"מ  ול"ת  עשה  הוא  אבידה  דגם  דאפי'  להחזיר  יכול  היה  לא  ול"ת  עשה  דהוא 

דוחה לעשה ול"ת, א"כ הויא כחוכא ואטלולא דבשבת יהא מותר להחזיר וביו"ט יהא אסור, וכעין שנחלקו 

הפוסקים גבי מוקצה שביו"ט שחל להיות בשבת. 

במדור "חמדת הדרוש" הבאנו ו' תירוצים על קושיית העולם על דברי התוס' (קידושין לו:) שכתבו דבעינן 

קראי דנשים אינם בקמיצה ותנופה וכדו' ואין לומר דלא היה להם בגדים די"ל דהלבישו בגדים, ומקשים 

האחרונים היאך הלבישו הבגדים הא עברו על איסור לא ילבש.

הרב חיים יצחק גרלס שליט"א- בני ברק אפשר לתרץ עוד למאי דהאריך הגאון רבי יוסף ענגיל לחקור 

מהות בגדי כהונה אם הם חלק עבודה או רק דא"א להעבודה ליעשות מבלעדי הבגדים וא"כ אפשר דאי 

נימא דהוי חלק העבודה אמרינן דאתי עשה דעבודה ודחי לל"ת דלא ילבש.

הרב אהרן פרידמאן שליט"א- קרית צאנז נתניה יש לומר בדרך אפשר למאי דכתב רש"י בפ' תצווה על 

הקרא ועשו את האפד דהוא כמין סינר של נשים, א"כ הרי דבגדי כהונה אף של הכהנים  היו כשל נשים, 

א"כ אפשר דהוי כגזירת הכתוב דבבגדי כהונה ליכא איסורא של לא ילבש.

ברכה  לומר  צריך  האם  המזון  ברכת  ולברך  לחזור  ספק  מחמת  צריך  כשאדם  שאלנו  במדור "לחידודא" 

הרביעית שהוא מדרבנן כמו את הג' הראשונות שבהם דאורייתא די"ל ספיקא דאורייתא לחומרא משא"כ 

דרבנן, ויעו"ע בפתרון לחידודא.

הרה"ג אלימלך בלום שליט"א- חיפה 

הבה"ח בנש"ק שמעון אייכנשטיין הי"ו ביתר ישיבת טשכנוב 

הנה בכף החיים (סי' קפ"ד ס"ק ט"ו) הביא בשם כמה פוסקים דכיון דספק ברכות להקל אין לברך מספק 

ברכת הטוב והמטיב שאינו אלא מדרבנן וכן מקובל להורות אצל בני ספרד, ודלא כפי פסק שו"ע דמפני 

זלזול מברכין גם הטוב ומטיב.

בני  וחנינא  בני  חנינא  בשביל  ניזון  העולם  כל  י"ז:  בדף  התם  דאיתא  בהא  הארכנו  הדף"  במדור "חמדת 

די לו בקב חרובין והקשה הרשב"א דמכאן ראיה למאי דאמרו רז"ל דמזונא לאו בזכותא תליא מילתא 

אלא במזלא תליא.

הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א- מח"ס גם אני אודך בני ברק יש לבאר בג' דרכים א' דאיה"נ 

הכל תלוי במזל אולם אפי' אין לו מזל יכול הצדיק להשפיע עליו, ב' דאפי' אם אינו ראוי לפי מזלו עכ"ז 

כאשר מתפלל להקב"ה ומתחנן כבן אצל אה נשפע לו מזונו וזהו וחנינא "בני", ג' הצדיק מקבל השפע 

בצינור שלו וזהו השביל וכולם נשפעים בהאי שביל וזהו " בשביל" חנינא בני.

  

דליכא  היראים  למד  דמכאן  הקברות  בבית  ולן  הלך  האחרת  לשנה  י"ח:  דף  לשם  ועוד 

חשש של דורש אל המתים רק בגוף המת אולם ברוח המת ליכא איסורא וזהו דאמרו שם 

שמע שתי רוחות מספרות זו עם זו, ועוד הבאנו שם מה שכתבו המהרש"א והיעב"ץ דדוקא 

כשמרעיב עצמו להמת איכא איסורא משא"כ כשאין מרעיב עצמו.

דהנה  השנה  לראש  השייך  נפלא  דבר  בכאן  לציין  יש  ברק  בני  שליט"א-  נוימן  אהרן  יצחק  הרה"ג 

במטה אפרים (סי' תקפ"א ס"נ) הביא האי דינא דנוהגין לילך בערב ר"ה אחר תפלת שחרית אל 

הקברות, וכתב שם באלף המגן שיש נוהגין לאכול קודם שהם הולכים מהאי חששא דשמא יראה כדורש 

אל המתים.

דחלקו  מאי  יובן  דבזה  ואפשר  יאכלו,  והיאך  ר"ה  בערב  מתענים  הא  לי  קשה  קצת  התורה:  מחמדי 

הפוסקים אם מותר להתענות קודם ר"ה דהא נראה כחוקות הגויים שגם הם צמים יום קודם החג ולכך 

כתבו דטוב עושים אלו שקמים בבוקר וטועמים בכדי שלא עראה כחוקות הגויים ולהנ"ל אפשר לומר דזה 

מהני גם להאי ענינא דלא ליהוי דורש אל המתים.

דווקא  זהו  אם  ביום  אחריו  תהרהר  אל  בלילה  עבירה  שעבר  ת"ח  ראית  דאם  בהא  יט:  בדף  ושם 

תשובה  עשה  דשמא  להא  אולם  תשובה  עשה  דודאי  בהא  דווקא  דזהו  דוד  בית  ובשו"ת  בת"ח 

אמרינן נמי באדם שאינו ת"ח.

הרב הגאון אברהם חיים הרש שליט"א- מח"ס ביכורי אברהם כולל בית הלל בני ברק יש לציין 

דברי רבינו יונה דבסוגיין גרס אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום "שמא" 

עשה  "באמת  כי  ביום  אחריו  תהרהר  אל  ג')  אות  א'  (שער  תשובה  שערי  ובספר  תשובה,  עשה 

תשובה" וגם קשיא מכן על דברי הבית דוד דמכאן משמע דאין לחלק.

 

ושם בדף כ: הארכנו בקושיית החת"ס במאי דאמרו רז"ל דנשיאת פנים לישראל משום שמדקדקים על 

עצמם עד כזית עד כביצה, דאם ליכא חיובא רק בכדי שביעה הויא ברכה לבטלה, ותי' דאיירי בצדיקים 

שאוכלים קמעא ומתברך במעיו, ומ"מ מדקדקים עד כזית וכביצה לצאת שי' ר"מ ור"י.

הרב יעקב יהודה פריד שליט"א- ירושלים מצאתי בס' ישועות מלכו בליקוטי תורה כאן שדקדק 

כן, ותי' בדרך נפלא דבכה"ג שהיו אוכלים תלמידי ר"מ ותלמידי ר"י יחד הרי היה טענה לכל אחד 

מצות  בטלו  ברכו  שלא  ר"י  תלמידי  א"כ  כזית  דסבר  ר"מ  דלתלמידי  כדין,  עושה  אינו  שחבירו 

לבטלה,  ש"ש  מוציאין  בכזית  שמברכין  ר"מ  תלמידי  אזי  כביצה  דסבר  ר"י  ולתלמידי  ברכהמ"ז, 

לכך היו אוכלין או פחות מכזית או פחות מכביצה ואזי או דפטור לכו"ע או דחייב לכו"ע, והיינו 

שנושאים פנים זה לזה ולכך ישא ה' פניו אליך.

ועוד לשם דף כג: בהא דאזמניה לסודרא דתפילין הארכנו בדין שאלה בהזמנה האם יכול לישאל על 

הזמנה כמו בהקדש והבאנו דברי המנ"ח דס"ל דמהני וכ"ה דעת המהרש"ם, ובחלקת יואב או"ח סי' ה' 

שציינתם העיר דאינו מועיל שאלה רק בדבר שחל בקדושת הפה כמו הקדש אולם הזמנה דצריך מעשה 

הוי כקידושין דלא מהני.

הגאון רבי ישראל שוורץ שליט"א- רב ואב"ד קהל חסידים תל ציון ורו"כ תלמידי כת"ס יש לומר 

לפמש"כ הר"ן בסנהדרין בשם הרמב"ן דלאביי אף הזמנה בדבור לחוד בלי שום מעשה, א"כ למאי 

דכתב בשאלתות (קל"ג)דאביי ס"ל הזמנה מילתא יליף לה מהקדש דאסור בהנאה ע"כ וא"כ 

א"ש כיון דחל ע"י דיבור לכך מועיל שאלה. 

בגליון י"ג הארכנו בהרחבה בהאי דינא אי בעי להזכיר שם החולה בשעת התפלה והבאנו מקור 

הדברים מברכות לד. דמשה רבינו התפלל על מרים קל נא רפא נא לה ולא הזכיר שמה דמרים, 

והקשנו מכמה מקומות וחד מנייהו מהא דאמרו תענית מה שמך ואמרה חנה ואמר לה תתיפי חנה 

הרי דהזכיר שמה ותרצנו שם בכמה אופנים.

הגאון רבי זאב וקסברגר שליט"א- שו"מ ישיבת צאנז נתניה הנה עתה בלמדנו דף היומי נזכרנו בדבריכם 

בגליון י"ג, ואפשר לתרץ עוד בפשטות דהא דאמרו שאי"צ להזכירא השם היינו דווקא היכא דהוא דרך 

תפלה אולם היכן שהוא דרך הבטחה כמו כאן שאמר לה תתיפי חנה אפשר דמזכירין השם.

גליון זה נדבת ידידנו הדגול רדצו"ח 
הרה"ג אביגדור פרנס שליט"א 

הר נוף-ירושלים
 אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה להגדיל תורה ולהאדירה 

ויה"ר שבזכות מצוה זו יושפע בכל הברכות
 ויכתב ויחתם בספרם של צדיקים גמורים 

ואך ששון ושמחה ישיגו ובכל אשר יפנה ויעשה 
יצליח ה' דרכו אמן

גליון זה נדבת ידידנו החשוב 
הרה"ח יוחנן קרמר שליט"א 

ירושלים
 אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה להגדיל תורה ולהאדירה 

ויה"ר שבזכות מצוה זו יושפע בכל הברכות 
ויכתב ויחתם בספרם של צדיקים גמורים 

ואך ששון ושמחה ישיגו ובכל אשר יפנה ויעשה 
יצליח ה' דרכו אמן

גליון זה נדבת ידידינו החשוב
הרב שמואל יוסף גרינצוייג שליט"א

 אנטוורפן 
אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה להגדיל תורה ולהאדירה

 ויה"ר שבזכות מצוה זו יושפע בכל הברכות
 ויכתב ויחתם בספרם של צדיקים 

גמורים ואך ששון ושמחה ישיגו ובכל אשר יפנה ויעשה
 יצליח ה' דרכו אמן

התודה והברכה 
להרב יוסף שוורץ שליט"א
העושה מלאכתו נאמנה 
בהפצת הגליון בבני ברק 
ויה"ר שבכל אשר יעשה 

ויפנה יצליח ה' דרכו

התודה והברכה
 למוקיר רבנן 

מר שי חסיד הי"ו 
שנטל על עצמו זכות הפצת 
הגליונות  בירושלים למשך 

השנה יה"ר שבכל 
אשר יפנה ויעשה 

יצליח ה' דרכו

התודה והברכה 
להרב יוסף הויכהייזר שליט"א 

העושה מלאכתו נאמנה 
בהפצת הגליון באשדוד 
ויה"ר שבכל אשר יעשה 

ויפנה יצליח ה' דרכו 

התודה והברכה 
להרב שמואל וינברג שליט"א 
העושה מלאכתו בהפצת 
הגליונות בירושלים ויה"ר 
שבכל אשר יעשה ויפנה 

יצליח ה' דרכו 

התודה והברכה 
למוקיר רבנן 

מר אופיר משה הי"ו 
שנטל על עצמו זכות הפצת 

הגליונות באזור בני ברק 
יה"ר שבכל אשר יפנה 
ויעשה יצליח ה' דרכו

גליון זה יו“ל בסיוע 

תורה ויהדות לעם

בפרוס השנה החדשה הננו 
לברך את כל קוראי גליוננו

 רבנן ותלמידיהון 
ואלו שהעירו והאירו לנו 

מדבריהם על גליוננו די בכל 
אתר ואתר בארץ הקודש ובחו"ל 

בברכת 
שנה טובה ומתוקה

 בבריאות איתנה 
ונהורא מעליא
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