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  ס החתנים המפואר " הדפסת שנשלמת
  "   עוז והדר"מכון והנודע שבהוצאת 

��

��

כשלאור תורה והישיבות התורני ובהיכלי ה בקרב הציבורסיפוק וקורת רוח מרובה התקבלה 
בשורת מבצעי� והטבות משמעותיות " עוז והדר"ראשי מכו� יוצאי� , הביקוש הרב מקרב הציבור

לטובת הרוכשי� המעונייני� לרכוש , "עוז והדר"ס החתני� הנודע והמפואר שבהוצאות "שבקניית 
יי� לרכוש את הציבור התורני המעונא� לחתני� וא� לשאר , ס המפואר והאיכותי ביותר"את הש

  ."עוז והדר"ס "פאר היצירה של ש

בשל ייחודיותה הניכרת בכל , והנמכרת ביותרס הנפוצה "הפ� מכבר למהדורת הש" ס עוז והדר"ש
הנסמכי� על כל ,  פרי עבודת מחקר בת עשרי� שנה בידי צוות תלמידי חכמי� מופלגי�–חלקיו 

 ראשוני�, ותיה� של גדולי המפרשי�ועל רבבות הגה, ס שהופיעו במרוצת השני�"מהדורות הש
את ליקוטי , הוא שחידש לפני שני� את הבאת לשו� הפסוקי� על הד�" עוז והדר"מכו� . כאחרוני�
ס למבוקש "וכמוב� את העימוד מאיר העיניי� שהפ� את הש, י שאינ� ערוכי� על הסוגיא"דברי רש

ולא מעט בשל , דית של צורת הד�בשל הפוטוגרפיה הייחו, ביותר בהיכלי הישיבות ובבתי מדרשות
  .רבבות הנהגות והציוני� שנוספו על דפי הגמרא

ויעדו על כ� ,  עיני הלומד כבר בפע� הראשונהאתצדי� " עוז והדר"ס "החידושי� המפליגי� שבש
  . הכל כדי ללמוד רק בגמרות אלושיעשומאות אלפי הלומדי� 

" עוז והדר"ס "גדולי תורה המביעי� תדיר את הוקרת� והערכת� לפעל� של ראשי הוצאת הש
בדי� הוא "ו, ס במהדורה כלילת השלמות זו"מדגישי� במכתביה� את השקעת העתק שהוצאת הש

ד "גאב, א" כלשו� מר� הגאו� רבי שמואל הלוי וואזנר שליט–" ו לידי הפסד"שיטול שכרו ולא יבוא ח
יה שני� יתיו נהנה ממנו עצה ותושולשלוח" עוז והדר"שמכו� ,  וראש ישיבת חכמי לובלי�זכרו� מאיר

  .רבות

ורבי� ה� החתני� המביעי� את רצונ� , ס בפורמט חתני�"שנה החלה הוצאת השיותר מלפני כ
ורצונ� ,  בצורת הד� שבהוצאה מפוארת זו משקידת� בהיכלי הישיבותמה� הרגילי�, ס"בקבלת הש
  .ס מפואר זה" ולהמשי� וללמוד בש�ביתלפאר את 

  

  צבי� ויל�נ' ק פר"ש
  :זמני כניסת ויציאת השבת

    

  

  

    

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  

  "לימודי היו�"והזמני� 

  "דבר בעתו"לוח  ובאדיבות מתו�
 ב" ב1119. ד.נית� להשיגו בת

באר  חיפה א"ת ��י
 שבע

הדלקת 
 6:27 6:16 6:25 6:10 נרות

מוצאי 
 7:22 7:23 7:23 7:21 ק"ש

 8:01 8:00 7:59 8:01 ת"לר
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מביעי
 , ס בפורמט חתני
"ע
 השלמת הדפסת הש
את רצונ
 להקל על כל יהודי " עוז והדר"ראשי מכו� 

, ס המפואר"החפ� לקנות עבורו או עבור חתנו את הש
וממוקד המנויי
 , הטבות רב היק�הנחות ובמבצע 

)
 כי נמסר) 1800�22�55�66: שמספר הגישה אליו הוא חינ
ניכרת התעניינות רבה בציבור ומאות פניות מתקבלות 

  .ס שהיא תורה מפוארה בכלי מפואר"מדי יו
 לרכישת הש

 



  : דף היומי בבלי�

  :' דף היומי ירוש� 

  : משנה יומית� 
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  :ב העמוד היומי"מ � 
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  ה-ג, רכטת

  .סחלק ו דף  

יב-יא, טרכילות  

 

2006 בספטמבר 15   ו   " תשס אלולב"כיום שישי

  : דף היומי בבלי�

  :' ירוש דף היומי�

  : משנה יומית�

  ידסוכה 

  טוחלה  

יב א, יא זיבמות 

 

  :ם יומי" רמב�
  :ב העמוד היומי"מ �

  : חפץ חיים� 

  ח-תרכט ו

  :סחלק ו דף  

  יג, טרכילות  

 

  2006 בספטמבר 16  ו    " תשס אלולג"כ ק"יום שב

 âìù äéìò ãøéù äëåñá äáéùé
äø÷ú ïéîë äáòúäå  

�סי"או(�ת	גינת	ורדים"בשו �ד �כלל �ח �ז' �מדינות�קרות�שיורד�) �בדין דן
�בסוכות �שלג �בהם �כמין�, �שנעשה �עד �השלג �מתעבה ולפעמים
�הסוכה �תקרה�על ,� �בסוכה יש�לפסול�ש�אואם�יכולים�לשבת�אז

שהרי�שלג�זה�אינו�ראוי�לסכך�,�סוכה�שתחת�התקרהכאת�הסוכה�
��.רץכיון�שאין�גידולו�מן�הא

��להכשיר�סוכה�זובגינת	ורדיםוכתב� �טומאה�מצאנו�, כיון�שלענין
�פ( �מ"אהלות �את�)ה"ח �מביאים �אינם �והגליד �והכפור �שהשלג

שאם�תקרת�שלג�מאהילה�על�המת�ועל�האדם�אין�היא�,�הטומאה
וכן�אינם�חוצצים�בפני�הטומאה�שאם�,�מביאה�עליו�טומאת�אוהל

ן�מחיצה�זו�מפסיקה�מחיצת�שלג�מפסיקה�בין�המת�לבין�האדם�אי
�הטומאה �בפני �מאליהם�, �נימוחים �שהם �כיון �הוא �הדבר וטעם

�י�ותוס"רש,�ב�שם"ם�ורע"לרמבמ�"ש�ופיה"ר(ואינם�מתקיימים� �.).בבא�בתרא�כ'
�סוכה� �שדין �יש�לומר �בסוכה �פסול �סכך �לענין �הוא�הדין �כן ואם

�טומאה �כדין �למחיצה�, �נחשב �השלג �אין �טומאה �שלענין וכשם
� �כיון �מאליוולאוהל �נימוח �שהוא �אינו�, �סוכה �שלענין �הדין הוא

�מאליו �נימוח �שהוא �כיון �ולתקרה �פסול �לסכך �נחשב �כדין�, ודינו
�בסוגייתינו� �שמבואר �בפסח �חובתו �ידי �בהם �יוצא �שאדם ירקות
�מתייבשים� �שהם �כיון �כסכך �ולא �כאויר �סוכה �לענין שדינם

�מאליהם �סוכה�כאויר�ולא�כס, �לענין �נידון �שהשלג כך�והוא�הדין
�נערם�על�הסוכה� �פוסל�את�הסוכה�גם�כשהשלג �אינו �ולכן פסול

�תקרה �כמין 	היטב. �סי(�ובבאר �סק' 	תשובה�)א"תרכו �סק(�ושערי �)א"שם
��.הביאו�דברי�הגינת�ורדים�להלכה

וכתב�שאין�לדמות�,�תמה�על�פסק�זה)�ב"תרכט�ס'�סי(�בערוך	השולחןו
�סוכה �טומאה�לדיני �דיני �זרעים�וירקות�המחוברים�, לקרקע�שהרי

אהלות�(�דינם�שאינם�חוצצים�בפני�הטומאה�וכמו�ששנינו�שם�כ"ג

ואף�,�האירוס�והקיסוס�וירקות�חמור�ודלעת�יונית�חוץ�מן�)ה"ח�מ"פ
� �סוכה�ודאי �לענין �כן �נידונים�כסכך�פסול�ולא�כאוירעל�פי ולכן�.

��.בעת�שהשלג�רבה�על�הסכך�לא�יברך�לישב�בסוכהכתב�ש
� �בטענה�זואמנם�באמת�בגינת�ורדים�שם�דן וכתב�שהדבר�תלוי�,

�אינם� �שירקות �הדבר �בטעם �בסוגייתינו �הראשונים במחלוקת
�הטומאה �בפני �חוצצים ,� 	ותוסשלדעת 	המאירי 	והריטב"רי' �א"ד

,�מ�אהלות�שם"פיה(�ם"הרמבוכן�דעת�,�בשם�אית�דמפרשי�בסוגייתינו

� �גם �תוסוראה �טז' �שבת �כל"ד: �סי"�וחזו,ה �אהלות �א �ס' �יב"י �הטעם�שאינם�)ק
�שהם�ח �כיון �קיום �להם �שאין �כיון �הוא �הטומאה �בפני וצצים

�שאינם �כמי �הם �הרי �ולכן �מהר �מתייבשים �גם�, �דעתם ולפי
��.�כשהירקות�תלושים�אינם�חוצצים�בפני�הטומאה

	והתוס"רשאך�לדעת� 	י �ירקות�א"והריטב' �בסוגייתינו�מעיקר�הדין
�הטומאה�אף�שהם� תלושים�מביאים�את�הטומאה�וחוצצים�בפני

ומדרבנן�גזרו�שלא�יחצצו�(כיון�שעכשיו�לא�התייבשו�,�להתייבשעתידים�

�ובמחוברים�טעם�אחר�יש�שאינם�,)בפני�הטומאה�גזירה�משום�אחר�שיבשו
לפי�שירקות�,�מביאים�את�הטומאה�ואינם�חוצצים�בפני�הטומאה

�חשובים� �אינם �ולכן �ואנה �אנה �אותם �מנדנדנת �הרוח מחוברים
�וכאוהל �כמחיצה .� �באמת �כתב �זה �ורדיםולפי �בגינת שלדעת�,

�בפני�"הרמב �חוצצים �אינם �הירקות �שרוב �הסוברים �וסיעתו ם
�להם�קיום �שאין �כיון �הטומאה �להם�דין�, �באמת�שאין הוא�הדין

�אויר �דין �אלא �פסול �סכך ,� �המשנה �נקטה �זה �יא(ומטעם .)�לעיל
�אלו� �ירקות �שרק �כיון �פסול �לסכך �כדוגמא �וקיסוס �דלעת דווקא

ובאמת�שאר�,�גדלם�וכמו�שנתבארחוצצים�בפני�הטומאה�מחמת�
�פסול �סכך �דין �להם �אין �ירקות �שרק�. �וסיעתם �התוספות ולדעת

הרי�,�בירקות�מחוברים�אינם�חוצצים�לפי�שהרוח�מנדנדנת�אותם
שרק�אם�סיכך�בירקות�מחוברים�ונתן�אותם�על�גבי�הסכך�באופן�

�באופן�זה�באמת�לא�יחשבו,�שהרוח�שולטת�בהם�ומנדנדנת�אותם
��.�כסכך�פסול�אלא�כאויר�������������������������
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�כתב�שבזמנו�היו�הרבה�אנשים�)סא'�א�סי"ח(�ת	פנים	מאירות"בשו
שהיו�עושים�את�הסוכה�שלהם�בחלל�שמעל�תקרת�ביתם�תחת�

�הרעפים �סוכה�, �מדין �הסוכה �את �הרעפים �יפסלו �שלא וכדי
�עוש �היו �התקרה �שמעל�שתחת �בחלק �הרעפים �תקרת �את ים

�צירים �הסוכה�מדלת�שהיתה�נפתחת�על�ידי .�במקום�מרעפים,
�החלל� �לתוך �נפתחת �והיתה �לשנים �חלוקה �היתה �הזו והדלת

�לרעפים �הסוכה �שבין �ועומדים�, �תלויים �הדלת �חלקי �היו וכך
��.�מעל�סכך�הסוכה

� 	מאירות"בשווכתב 	פנים �להתרחק�ת �נפשו �שומר �לכל �שראוי
� �את �זהמלעשות �באופן �הסוכה �לא�, �הגג �שדלתות �יעשו אלא

כיון�שאם�אין�עושים�כן�,�יהיו�תלויים�מעל�הסוכה�אלא�בצידה
�התקרה �תחת �לסוכה �בדבר �לחוש �יש �שכשהדלתות�, �על ואף

,�פתוחות�הרי�אינן�מכסות�את�הסוכה�אלא�הם�תלויות�על�הצד
�על� �העומד �פסול �סכך �שגם �מסוגייתינו �ללמוד �יש �מקום מכל

אותו�כאילו�הוא�שוכב�ומכסה�את�הסכך�ופוסל�את�צידו�רואים�
שבסוגייתינו�אמר�רב�הונא�שנסרים�שהפכן�על�צידיהן�.�הסוכה
ואמר�רב�נחמן�שטעם�הפסול�הוא�כיון�שנעשו�כשפודין�,�פסולים

�מתכת �של �רש. �"ומדברי �הפכן"ד(י �לאו �יהיו�)ה �אם �שרק �מבואר
היא�כיון�ש,�הרבה�נסרים�ויהפוך�את�כולם�תהיה�הסוכה�פסולה

�פסולים� �נסרים �שהם �ארבעה �בהם �שיש �בנסרים מסוככת
�לסיכוך �נראה�, �לא �ארבעה �רחב �אחד �נסר �רק �יהיה �אם אבל

אך�בפנים�מאירות�.�אותו�כאילו�הוא�שוכב�ולא�תיפסל�הסוכה
�אחד� �נסר �רק �יהיה �אם �שגם �סוגייתינו �מתוך �להוכיח כתב

כיון�שרואים�את�הנסר�,�שהפכוהו�על�צידו�גם�כן�תיפסל�הסוכה
�טפחיםכ �ארבעה �תופס �והוא �שוכב �הוא �אילו �גם�. �כן ואם

בדלתות�הפתוחות�התלויות�על�גבי�הסכך�רואים�אותם�כאילו�
)�ק�ז"תרכו�ס'�סי(�ובשערי	תשובה.�הם�שוכבות�ופוסלות�את�הסוכה

��.הפנים	מאירותהביא�דברי�
ונידון�זה�יש�בו�נפקא�מינה�גם�לענין�בגדי�כביסה�התלויים�מעל�

�מאירות�רואים�אותם�כאילו�הם�שוכבים�שלדעת�הפנים,�הסכך
�והם�פוסלים�את�הסוכה .� �סי"ח(�ת	מנחת	יצחק"בשואך �ח �דן�)ט'

�הסכך �מעל �התלויה �כביסה �לענין �הסוכה�, �את �להכשיר וכתב
�רש �מדברי �מאירות �הפנים �כדברי �שלא �הנ"והוכיח �ל"י וכתב�,

� 	תורה(�ם"מהרשבשם �סי"�אודעת �ח �סק' �ו"תרכו �שהפנים�) שהביא
��.�י�אלו"ו�חזר�בו�בקונטרס�אחרון�מכל�דברי�רשמאירות�עצמ

	יעקב �סק(�ובביכורי �י"שם �הפנים�) �כדברי �שלא �עוד �להוכיח כתב
�מאירות �על�, �שהפכן �כגון �שאמרו �בסוגייתינו �הגמרא מלשון

�צידו �על �שהפכו �ולא�אמרו �צידיהן שנראה�מזה�שבאמת�אם�,
יהיה�רק�נסר�אחד�עומד�על�צידו�לא�יפסול�את�הסוכה�ורק�אם�

טפחים�אז�יפסלו�'�ו�הרבה�נסרים�יחד�שבעובי�כולם�יהיה�דיהי
�הסוכה �את �את�. �ולפסול �לחשוש �שאין �למעשה �מסיק ולכן

�כביסה�תלויים�עליה �הסוכה�כשבגדי בקובץ	ומכל�מקום�כתב�.
	לוי �עמ"ח(�מבית �ב �גבי�)כד' �על �כביסה �מלתלות �להיזהר �שראוי

ת�כיון�שלפעמים�הכביסה�מסתבכת�בחבלים�ונפרס,�סוכת�השכן
�טפחים �ארבעה �לרוחב �הסוכה, �פוסלת �היא �הדעות �לכל �ואז

��.�שתחתיה����������������������������������������

 ד"יסוכה  ג"יסוכה 



  : דף היומי בבלי�

  :' דף היומי ירוש� 

  : משנה יומית� 

 

  וטסוכה 

  טזחלה  

  ג-ב, יביבמות  

 

  :ם יומי" רמב�

  :ב העמוד היומי"מ � 

  : חפץ חיים� 

 

  יא-תרכט ט

  .אסחלק ו דף  

טו- יד,טרכילות  

 

2006 בספטמבר 17   ו  " תשס אלולד"כ ראשוןיום 

 : דף היומי בבלי�

  :' דף היומי ירוש�

  : משנה יומית�

  זסוכה ט

  זחלה י 

  ה-ד, יב יבמות 

 

  :ם יומי" רמב�
  :ב העמוד היומי"מ �

  : חפץ חיים� 

  יד-רכט יבת

  :סאחלק ו דף  

 ציורים ארכילות 

 

 2006 בספטמבר 81      ו   " תשסאלולה "כ שנייום 

 ז"סוכה טו"טסוכה 

õò éìëî åùòðù íéðåôìô ïéã 
  

�בגמרא �כלים�פסולה, �בר�טביומי�סככה�בבלאי .�אמר�רבי�אמי
�רש �"ופירש �אינו�)�בבלאיה"ד(י �שעכשיו �בסכך �הוא �שהמדובר

אך�כיון�שעשו�אותו�מכלי�שקיבל�טומאה�גזרו�,�מקבל�טומאה
�בו �לסכך �שלא �חכמים �בו .� �פסק �סי"או(�ע"בשווכן �ח �ס' �)ב"תרכט

�וכל�ש �המטה �וארוכות �שפודין �כגון �טומאה �שמקבל דבר
אין�מסככין�בהם�ואפילו�אם�נשברו�שלא�נשאר�בהם�,�הכלים

���.אהשיעור�קבלת�טומ
�מארגזים� �סכך �לצורך �פלפונים �לעשות �אין �לכאורה �זה ולפי

�וכלים�כיוצא�בזה �מקבלים�טומאה�, �כלים�היו �שכשהיו שכיון
אך�מכל�מקום�דנו�.�הרי�הם�בכלל�גזירה�זו�שאסור�לסכך�בהם

�דעתם� �לפי �מותר �יהיה �שבהם �היתר �אופני �בשני הפוסקים
,��כתב)ה"שם�ס(�בערוך	השולחן.�לסכך�בפלפונים�שנעשו�מכלים

�שהטעם�שאין�לסכך�)ב"ה�ה"סוכה�ולולב�פ(�ם"ברמבשכיון�שמבואר�
יש�לחשוש�הואיל�והיו�מקבלין�טומאה�בשברי�כלים�הוא�כיון�ש

אם�כן�אם�עושה�מעשה�,�שמא�יסכך�בשברים�שעדיין�לא�טהרו
�יבוא� �שמא �בזה �לגזור �אין �הרי �לסוכה �להכשירו �כדי בכוונה

�בו �ל,לסכך �הפלפונים �את �הכין �אם �הם��ולכן �הרי �סוכה שם
ת	מנחת	"בשווכן�נקט�.�כשרים�לסכך�גם�אם�באו�משברי�כלים

��).�כב'�א�סי"ח(�שלמה
	סלנט"הגר �לפניו�ש �שבאו �במקרים �אחר �באופן �להתיר �דן

ונקט�להתיר�גם�כשלא�,�שסיככו�בנסרי�עצים�שעשאום�מכלים
�להכשירם �מעשה �בהם �היה �ולא �סוכה �לצורך �נעשו מכיון�ש,

�חדשות�באו�להם�ולא�ניכר�שלקחו�שנשתנו�ממה�שהיו�ופנים
ה�שפסלו�אפילו�שברי�מו,�באופן�זהלא�פסלו�,�אותם�מארגזים

�שניכר�עליהם�שבאו�מכלים�שמקבלים�במקום�רק�היינוכלים�
�המטהכדוגמת�,טומאה �וארוכות ��שפודין �ניכר�. �כשאין אך

��.עליהם�שבאו�מכלים�אין�בהם�פסול
� 	הלוי"בשואך 	שבט �סי"ח(�ת ��צה'ג �שמסתימת) �הפוסקים�כתב

�בהם� �כשעשה �להתיר �השולחן �הערוך �כסברת �שלא נראה
�סכך �לשם �מעשה �בזה, �להחמיר �יש �שלדינא �וכתב �יש�, וכן

�שכתב�שכיון�)ב"תרכט�ס'�סי(�הלבושמהאחרונים�שהוכיחו�מלשון�
�נדחו �שנדחו ,� �מלשון �ס(�ע	הרב"שווכן �)ב"שם במשנה	�והעתיקו

�ק�ח"שם�ס(�ברורה לת�טומאה�כיון�שפעם�אחת�היו�ראוין�לקבש)
�לעולם �בהן �לסכך �שלא �עליהם �חכמים �גזרו �מזה�, שמשמע

שאין�לשברי�כלים�שום�תיקון�ולעולם�אי�אפשר�לסכך�בהם�גם�
ראה��(אם�נעשו�לשם�סכך�וגם�אם�אין�ניכר�עליהם�שבאו�מכלים

��).מד'�ז�סי"ח�ת	להורות	נתן"ושויד�'�א�סי"סוכות�ח�מקראי	קודש
ה�שאינם�מקבלים�ומכל�מקום�ארגזים�הגדולים�מארבעים�סא

לכל�הדעות�יכולים�,�טומאה�כיון�שאינם�מיטלטלים�מלא�וריקן
�סי�ערוך	השולחן(לעשות�מהם�פלפונים�כשרים� �וכן�,)ה"תרכט�ס'

� 	יעקבכתב �סי(�בקהילות �סוכה �שנושאים�)יט' �גדולים �שארגזים
�להם� �שאין �כיון �מהם �סכך �לעשות �מותר �באניות �משא בהם

אלא�אחרי�,�יא�בהם�סחורהפתח�ואינם�עשויים�להכניס�ולהוצ
�הצדדים� �מכל �אותם �סוגרים �הסחורה �את �בתוכם שמכניסים
�הארגז� �את �לשבור �צריכים �הסחורה �את �להוציא וכשרוצים

ולכן�אינם�מקבלים�טומאה�ויכולים�,�ושוב�אין�משתמשים�בהם
��.החזון	אישוכתב�שם�שכן�הורה�גם�,��סכך�מהםלעשות

 

øãçì øãçî äøåú øôñ úøáòä  
�א�סי"ראש�השנה�פ(�המרדכיכתב� �)תשי' �ה"יומא�פ(�על�פי�הירושלמי �,)א"ז

שבני�אדם�החבושים�בבית�האסורים�אין�לקחת�אליהם�ספר�תורה�
�התורה �קריאת �בו �לקרוא �שיוכלו �כדי �ספר�, �של �כבודו משום

��).�ד"קלה�סי'�ח�סי"או(�ע"בשווכן�פסק�להלכה�.�התורה
�יומיים�מקודם�מותרא"והרמ �או �יום �הכנה �ידי �שעל �לקחת��כתב

ועוד�כתב�שלצורך�אדם�חשוב�מותר�בכל�,�ספר�תורה�למקום�אחר
�כתב�שמעולם�)קלה�דין�יד'�לסי�יח�'סי(�ת	טוב	עין"שוא	ב"החידאך�,�ענין

ולדעתו�אין�לקחת�,�א"לא�מלאו�ליבו�להקל�בקולות�אלו�של�הרמ
�ידי� �על �ואפילו �אדם�חשוב �לצורך �אפילו �תורה�למקום�אחר ספר

�קו �יומיים �או �יום �דםהכנה �נראה�, �הירושלמי �דברי �שמפשט כיון
וכתב�שאף�שאינו�מוחה�ביד�הנוהגים�.�שיש�לאסור�בזה�בכל�גווני

�ז"טוה.��מכל�מקום�הוא�עצמו�אינו�מורה�היתר�בזה,א"כרמלהקל�
היתר�זה�של�קביעת�מקום�יום�לא�מצאתי�מקור�ל�כתב�ש)ק�יב"סשם�(

�מביא��נראה�שהואנואז�אישנראה�טעמו�כתב�שו,�או�יומיים�מקודם
�לצורך�קריאה�אלא�קובע�לה�דירה�בכאן �מט"ס(�ב"ובמשנ. �כתב�)ק

�זה �במקום �תורה �לספר �קבוע �מקום �שעשו �במה �תלוי ,�שהעיקר
שאם�עשו�כך�וממקום�זה�נוטלים�את�ספר�התורה�ולשם�מחזירים�
�ניכר�שההבאה�היתה�לצורך�הקריאה�ומותר�לעשות�כן� אותו�אין

��.ומייםגם�בלי�שישאר�הספר�במקום�זה�יום�או�י
� �של �זה �היתר �להוכיח �האחרונים �או�א"הרמוכתבו �יום �בקביעות

�יומיים �בסוגייתינו, �המבואר �מתוך �מעשה�. �מובא שבסוגייתינו
�שבת�לבית� �תורה�מערב �ספר �ולא�הביאו �ששכחו שהיה�בציפורי

�הכנסת �ברשות�, �העמודים �גבי �על �פרוסים �סדינים �מצאו ולמחר
רבים�ויכלו�להעביר�הרבים�שעל�ידם�היתה�מחיצה�בתוך�רשות�ה

�דרכם�את�ספר�התורה�לבית�הכנסת �את�ספר�. וקשה�איך�הביאו
והרי�אסור�להעביר�את�ספר�,�התורה�לבית�הכנסת�לצורך�הקריאה

�לבית �מבית �התורה .� 	מהרש"בשווכתב �שקבעו�ם"ת �לומר �שצריך
�יומיים �,�את�ספר�התורה�במקומו�ליום�או �שבאופן�א"הרמוכדברי

��.ורהזה�מותר�לטלטל�את�ספר�הת
�אחר �למקום �תורה �ספר �העברת �דין �ובעיקר �מהאחרונים�, יש

שהחמירו�הרבה�בדין�זה�וכתבו�שאף�מחדר�לחדר�אין�להעביר�את�
קריאת�שב�א"הגרעיד�על�ה�)אות�קכט(�מעשה	רבובספר�,�ספר�התורה

מקום�שבו�היה�הספר�התורה�ולא�היה�מביאו�הולך�להיה�התורה�
� �הספר �היה �אם �גם �שניאצלו �בבית ,� �שוכתב �מטלטלין ספר�אין

� ��לבית�אחרכןשל�מחדר�לחדר�וכתורה�אפילו �חיים�. ובספר�דרכי
� 	מצאנזהובא�מעשה 	חיים 	הדברי �צינה�בבעל �שפעם�אחת�היתה

�צדדי �בחדר �כן �מחמת �והתפללו �הגדול �הכנסת �בבית �לעת�, אך
�ספר� �את �להעביר �חיים �הדברי �בעל �הסכים �לא �התורה קריאת

והלכו�,�פילה�בחדר�הצדדיהתורה�ממקומו�בחדר�הגדול�למקום�הת
��.�וקראו�בתורה�בחדר�הגדול�הקר�ונצטנן�מזה�הדברי�חיים

�כתב�בדבר�אנשים�שמתפללים�בעזרת�)קמו'�סי(�ת	שלמת	חיים"בשו
�בו� �לקרות �נשים �לעזרת �התורה �ספר �את �ליקח �להם �שאין נשים

�תורה �הספר �ששם �הכנסת �בבית �לקרות �יעברו �אלא �בבית�, ואם
�אחר �אנשים �מתפללים �יםהכנסת �את�, �אלו �שיסיימו �עד ימתינו

�מחדר� �אפילו �יעבירוה �ולא �במקומה �בתורה �יקראו �ואז תפילתם
ורק�אם�יש�בדבר�משום�כבוד�הבריות�וטירחא�דציבורא�יש�,�לחדר

�כשאין� �לחדר �מחדר �בטלטול �המקילים �הפוסקים �דעת �על לסמוך
� �השמים �כיפת �תחת �התורה �ספר �את �להעביר 	יהודה(צריך 		מטה

��).לד'�סי�ת	בית	שלמה"שו�,טז'�ח�סי"או�ץ"ת	רמ"שו,�ג"קפד�סקת'�ח�סי"או�			

 



 ח"סוכה יז"יסוכה 
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�שכשעושים�מדרגות�למקוה�,)תתכח'�א�סי"בתשובה�ח(�א"הרשבכתב�
תהיה�המדרגה�צריך�ש,�ורוצים�לטבול�כשעומדים�על�המדרגות

מקום�הנחת�הרגל�כדי�שיהיה�בה�שיעור�מקום�טפחים�'�רחבה�ד
��.�לבל�תפחד�ליפול�ממנה

�שבהונגריה�שעשו�במקוה�של�קליינווארדייןומעשה�היה�בעיר�
� �לעמוד�מי מעין�מדרגה�אחת�למטה�רחבה�ארבעה�טפחים�כדי

אך�ברבות�המים�שהם�עולים�למעלה�לא�,�עליה�בשעת�הטבילה
�המדרגות� �על �עומדים �והיו �זו �מדרגה �על �לעמוד �יכולים היו

ושנים�רבות�היו�.�טפחים'�והם�לא�היו�רחבים�ד,�הגבוהות�יותר
קוה�ועורר�על�מ'�עד�שעמד�איש�אחד�החרד�לדבר�ה,�נוהגים�כך

זו�לפוסלה�עד�שיתקנו�גם�את�השליבות�שלמעלה�שיהיו�רחבים�
�ד �טפחים' ,� �שלדברי �מדרגה�שאין�א"הרשבכיון �על �לטבול �אין

ואנשי�הקהילה�אמרו�שאינם�רוצים�להשקיע�.�טפחים'�ברחבה�ד
�ד �רחבים �כולם �את �לעשות �המדרגות �בשינוי �טפחים' �כן�, כי

��.�מערער�בדברמקואות�במדינה�זו�שכך�הם�עשויים�ואין�בשכיח�
	"והג 	וויינבערגערר 	יצחק �"�אבאברהם �קהילה �אותה �בעל�(ד חתן

�גיטין �זו)הטיב �מקוה �להכשיר ��צידד �הרשב, �דברי �על א�"בתמהו
�ד �של �קבוע �שיעור �שנתן �בטבילתם�' �יפחדו �שלא �כדי טפחים

והרי�הדבר�תלוי�בכל�אחד�ואחד�לפי�שיעור�,�ליפול�מהמדריגה
�ואיך�י �מידת�פחדו �ולפי כולים�לקבוע�בכולם�שיעור�רוחב�רגלו

�ד �טפחים' �הרשב. �דברי �על �ולהקשות �לדון �והשו"והאריך ע�"א
�על� �כשעומדים �גם �ולטבול �להקל �יכולים �שלדינא �כתב ולכן

��.טפחים'�מדריגה�שאין�ברחבה�ד
שנה�ז��לקט	ששנהב�ונדפס�גם,�יג'�תשובות�נוספות�סי(�ת	דברי	חיים"ובשו

��נה'סי �כתב�שגם�אם�יש�לנו�)תקנב�'יחוברת�ד�ס�בית	וועד	חכמיםבו,
�השו �דברי �על �"קושיה �ע �במקום �עליו �לחלוק �לנו ך	"שהשאין

�אותוז"והט �השיגו �לא �האחרונים ��גדולי �בדבר�, �להקל ובפרט
��.ובפרט�באיסור�גדול�וחמור�כזה,�שהוא�מחמיר

� �כתב �קושיתו �גוף 	חייםולענין ��ליישבבדברי �מעיקר�, שבאמת
�של �המדרגות �בכל �לגזור �לחכמים �היה �עליהם�הדין �יעמדו א

כיון�שחכמים�אינם�נותנים�דבריהם�לשיעורים�,�בשעת�הטבילה
�ענין �בכל �לגזור �ודרכם �יעמוד�, �שלא �בסתם �חכמים �גזרו ולכן

�דבר �שום �על �אדם�בשעת�הטבילה �ד. '�ומה�שבמדריגה�רחבה
�הרשב �התיר �עליה"טפחים �לעמוד �א �ד, �ששיעור �כיון '�הוא

�בו �יש �מיוחדת �סברא �טפחים �בסוגי, �סכך�וכמבואר �לענין יתינו
בכל�מקום�טפחים�שטעם�הפסול�בו�הוא�כיון�ש'�פסול�בשיעור�ד

�לעצמו �חשוב �מקום �להיות �טפחים �ארבעה �חשובין �אף�, ולכן
�סכך�פסול�ברוחב�ד �וחוצץ�בסוכה�חשוב��טפחים' מקום�לעצמו

ומטעם�זה�דנה�הגמרא�,�אין�דפנות�להם�סוכות�ולעשותה�כשתי
� �מצטרפים �ואויר �פסול �סכך �אין �דלמה �לשיעור �כיון�' טפחים

�הסוכות� �שתי �יש�בין �רש(שסוף�סוף�מקום�חשוב �ד"וראה �אלא�"י ה

טפחים�נחשב�תמיד�למקום�בפני�'��ומבואר�בזה�ששיעור�ד,)לדידכו
,�טפחים'�ומטעם�זה�מותר�לטבול�על�גבי�מדריגה�רחבה�ד.�עצמו

�עוד� �נידונית �אינה �עצמה �בפני �למקום �היא �שנחשבת שכיון
� �כמקום �אלא �לעצמוכמדרגה �שגזרו�, �הגזירה �בכלל �אינה ולכן

�הטבילה �בשעת �אחר �דבר �על �לעמוד �שלא �חכמים �ומיושבת,
��.�קושית�הרב�השואל��������������������������

  

íéòìåú íäá ùéù íéî úééúù  
�סי(�ע"בשו �ס' �וס"פד �במים)ב"א �הנמצאים �שרצים �דיני ,��נתבארו

�ובנחלים� �בימים �הנמצאים �שרצים �בין �יש �שחילוק �שם ומבואר
�במקום� �שנמצאים �שרצים �לבין �נמשכים �שהמים �המקומות ובכל

שאם�השרצים�נמצאו�במקומות�,�גון�בורות�וכליםשהמים�עומדים�כ
שהמים�נמשכים�הרי�הם�אסורים�שלא�התירה�התורה�אלא�דגים�

אבל�אם�נמצאו�בכלים�,�)ויקרא�יא�י(שיש�להם�סנפיר�בימים�ובנחלים�
��.�הרי�הם�מותרים�כל�זמן�שלא�פירשו�לארץ

ולפי�זה�השותה�מים�שבודאי�הגיעו�מבורות�והמים�הגיעו�לבור�רק�
,�יכול�לשתות�את�המים�גם�אם�יש�בהם�תולעים,�י�מי�גשמיםעל�יד

�כיון�שתולעים�אלו�אינם�אסורים אך�השותה�מים�מבאר�מים�או�.
שמקורם�של�מי�התהום�הוא�,�קידוחי�מים�המגיעים�עד�מי�התהום

�הים �ממי �גם �מעיינות�ש"וכ, �ממי �הוא �שמקורם �ממים �השותה
�ואגמים �יש�בהם�תולעים, �לשתותם�אם �אסור ,� שיש�לחשוש�כיון

�נתהוו� �ושם �המעין �או �הים �ממי �הוא �אלו �תולעים �של שמקורם
��.�התולעים�ואסורים�הם�באכילה�גם�אם�עכשיו�הם�בכלי

�במים�שאינם�נובעים�כמי� �תולעים�שנתהוו �הפוסקים�בדין ונחלקו
כים�כדוגמת�מעיינות�אך�גם�אינם�עומדים�כמי�באר�אלא�הם�נמש

�בצינורות �ההולכים �מים �הפו. �דנו �במה�והרבה �זה �בענין סקים
�לאחרונ �במישנתעורר �שם �שנמצאו �יורק �ניו �במדינת �השתיה�ה

� �שבתחילה �קטנים �שרצים �נראים �אינם �הם �אך �עד�במיםגדלים
�ש �הם �מגדלתנראים �זכוכית �בלי �גם �ושמם, �)copepoda(�קופעפאדא

� �פלאנקטון �מקומות�).plankton(ממשפחת �היו �הקודמים �בדורות �וכן
ודנו�הפוסקים�,�יינות�שהיו�בהם�תולעיםשלא�היו�להם�אלא�מי�מע

��.להתיר�שתיית�המים�על�אף�התולעים�הנמצאים�בהם
�קס"ח(�טוב	טעם	ודעתת	"ק	בשו"והמהרש �סימן �בשאלה�)קסד-ג ,�זו�דן

ט�"מקוואות�פ(�ד"הראבפ�מה�שכתב�"ואחד�מצדדי�ההיתר�שלו�הוא�ע

�המים�)א"הי �היו �שבו �למקום �אלא �מקואות �לענין �מעיין �דין �שאין
אבל�אם�המשיכו�את�מי�המעיין�למקום�,�כים�מעצמם�בתחילההול

�ואם�כן�גם�לענין�דין�).ואינם�מטהרים�בזוחלים(אחר�אין�להם�דין�מעיין�
תולעים�אין�דין�מעיין�אלא�למקום�שבו�היו�המים�הולכים�מעצמם�

ומסברא�יש�לנקוט�,�בתחילה�ולא�למקום�שהמשיכו�לשם�את�המים
�ז �אלא�שהתהוות�התולעים�אינה�במקום �שותים�עכשיו ה�שממנו

,�מי�הגשמים�הזורמים�בנהר�הביאו�עמם�את�התולעים�ממקום�אחר
��.ואם�כן�הרי�דינו�כדין�מעיין�שהמשיכו�את�מימיו�למקום�אחר

� 	חיים"בשואך 	דברי �ח"יו(�ת �סי"ד �ב �)נד' �של �דבריו �,ק"המהרש�דחה
.�ו�שיהיו�נכונים�לדינא"מה�הם�מכל�מקום�חוכתב�שאף�שדברי�חכ

�ומי� �אחר �במקום �נתהוו �שהתולעים �לומר �נראה �שאין וכתב
�הגשמים�הביאום �בלי�, �וצלולים �זכים �הגשמים�הם�מים �שמי כיון

�ולא�בהם�נתגדלו�התולעים,�שום�שקץ וכיון�שהם�רצים�והולכים�,
�תולעים �עמם �מביאים �הם �אין �נקיים �כשהם �לנקוט�. �יש ויותר

�השתיהשמקום �במקום �הוא �התולעים ��גידול �מבואר�, שהרי
�טמאים �דגים �המגדל �הוא �הנהר �של �שהטיט �בסוגייתינו �כן�, ואם

נראה�יותר�לומר�שהתולעים�נתהוו�על�ידי�הטיט�שבמקום�זה�שבו�
�הגשמים�ממקום�אחר �ולא�הביאום�מי �נמצאו �יש�לתולעים�. ולכן

�הדע �לכל �באכילה �שאסורים �במעין �שנתהוו �תולעים �של ,�ותדין
שתיה�ואחר�כך�לסננם�ההמים�קודם�את��לבשל�אם��כיאין�תקנהו

�יבדקו �,�אותםואז �מותרים �התולעים �שהוסרו �יראו המים��ואם
�אין�תקנה�לאותםתולעים�במים�ואם�גם�לאחר�כך�ימצאו�בשתיה�

��).ש�עוד"ויעו(��המים�רק�מהשמים�ירחמו������������������
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åðéðîæá úåàìöçîá êåëéñ  
�אם�היא�,מחצלת�של�קנים�וקש�ושיפה�וגמיבסוגייתינו�מבואר�ש

�עומדתקטנה �היא �וב��הרי �לשכיבה �סתמא �היא מקבלת�לכן
�ואם�היא�,�לסיכוךן�עשאהכם�אלא�א,�טומאה�ואין�מסככין�בה

ואינה�מקבלת�טומאה�סתמא�לסיכוך��הרי�היא�עומדת�בגדולה
�בה �ומסככין �כן, �אם �לשכיבה�עשאאלא �ה �להלכה�. �פסק וכן

��).�ו"תרכט�ס'�ח�סי"או(ע	"בשו
נחלקו�הראשונים�,�ובדין�מחצלת�קטנה�שצריך�לעשותה�לסיכוך

א�"�פש"רא(אם�די�בכך�שהוא�עצמו�יעשה�את�המחצלת�לסיכוך�

�או�שצריך�,)וכתבו�הפוסקים�שכן�כוונת�המחבר�שם,�רבינו	ישעיהלז�בשם�'�סי
ואם�רוב�העיר�,��לסיכוךשכל�בני�העיר�יעשו�את�מחצלאותיהם

�יש� �לסכך �הוא�עשאה �ורק �לשכיבה עושים�את�מחצלאותיהם
��).�א�שם"רמ,��שםש"רא(לחשוש�בזה�לחשד�בני�העיר�ואין�לסכך�בה�

� �יח"ס(�במשנה	ברורהוכתב �כל��ש)ק ת�אומחצלהבמקומות�הללו
�ןכם�הוא�עשאה�לסיכוך�גאם��אפילו�ןכם��וא,עשויות�לשכיבה

�דנו�הפוסקים�אם�מותר�לסכך�בזמנינו�ולפי�זה.�םהאין�מסככין�ב
במחצלאות�שמחברים�בהם�קנים�או�נסרים�דקים�זה�לזה�ואם�
�ושאר� �טומאה �המקבל �בדבר �סיכוך �משום �בדבר �לאסור יש

�ב�סי"ח�(ת	אז	נדברו"בשווכתב�.�חששות �וחי' �ב�סי"סו �שבזמנינו�)לה'
�משתמשים� �אינם �האנשים �ורוב �הענין �נשתנה �הקודש בארץ

ואם�,�ה�ולישיבה�ואינם�עשויים�אלא�לסיכוךבמחצלאות�לשכיב
וגם�בני�עדות�המזרח�.�כן�אינם�מקבלים�טומאה�ומסככים�בהם

�בארצם �כמו �מחצלאות �גבי �על �לשכב �שנוהגים �מהם ,�שיש
יכולים�הם�לסמוך�על�דעת�המחבר�הסובר�שדי�במה�שלעצמו�
יעשה�את�המחצלת�לשם�סכך�ואין�צריך�שכל�בני�העיר�יעשו�

��.וכמו�שנתבאר,�כךאת�מחצלאותיהם�לס
� 	נדברואך �שם"ח(�באז �הביא�תשובת�גדול�אחד�שסבר�לפסול�)ב

�אחר �מטעם �המחצלאות �את ,� �דברי �פי במיוחסות�(�א"הרשבעל

�סי"לרמב �ן �)רטז' �הרבה �היו �שאם ��שכתב �תקועים �לזה�נסרים זה
�,יםבמסמר �הנסרים �כל ��הרי �ארבעהנדונים �רחב �אחד �כנסר
� �טפחים �תקרה �גזירת �משום �בהם �לע(ויש �שמא�.)ידיל �שחששו

�מתוך�שנסר�רחב�ד �אדם�לישב�תחת�' �בני דומה�לתקרה�יבואו
�הסוכה �תחת �ולא �ביתם �תקרת ,� �להלכה �דבריו במגן	והובאו

�סי(�אברהם �סק' �וסי"תרכו �ו �סק' �במחצלת�).א"תרלב �גם �כן �ואם
שמחברים�זה�לזה�הרבה�חתיכות�עץ�הרי�הם�נעשים�כנסר�אחד�

�ארבעה�טפחים �גדול�שיש�ברחבו �משום�ואם, �לסכך�בו �אין �כן
�גזירת�תקרה .� �לא�חלקו�א"הרשבוכתב�עוד�שגם�החולקים�על

�לנסר �נסר �אלא�כשיש�ריוח�בין �ריוח�בין�, אבל�במחצלת�שאין
�אחד� �נדונית�כנסר �הדעות�היא �לכל �לחברתה�הרי חתיכת�עץ

��.�רחב�ארבעה�טפחים�שאין�לסכך�בו
�אך�דעת�רוב�הפוסקים�היא�שמותר�לסכך�במחצלת�ואין�לחוש

� �א"הרשבבזה�לדברי �ומכמה�טעמים, 	נזר"בשו. '�ח�סי"או(�ת	אבני

�)תעג �דיבר �שלא �שאין�א"הרשב�כתב �מחוברים �בנסרים �אלא
�דרכם �לעבור �יכול �הגשם �בהם�, �ושייכת �לתקרה �דומים והם

�תקרה �גזירת �אינה�, �דרכה �חודרים �שהגשמים �מחצלת אבל
�תקרה �גזירת �בה �שייכת �ואין �כלל �לתקרה �דומה 	אז	"ובשו. ת

�שם"חי(�רונדב �תקרה�)ב �לעשות �רגילים �אין �שבזמנינו �הוסיף
��.ממחצלאות�ואם�כן�אין�לגזור�בזה�גזירת�תקרה

��.ש"יעוי,��כתב�עוד�סברא�להתיר)עד'�ו�סי"ח(�ת	שבט	הלוי"ובשו		
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.)יגסוכה ד� (  שלש שמיה אגד

�בג �אפילו �מניין �וגו' �ואגודתו �'שנאמר �לו. �שיש �הצדיקים �אגודת בשביל
�לארץ"להקב �יסדה �בארץ �ה �ג. �אגודה �וסתם �לולב', �אצל �שמצינו כמו

וכן.�גבעולין'�ג,�וכן�אצל�אגודת�אזוב.�פשיטא�תלתא�הוי�אגד.)�סוכה�יג(
הא�למדת�שלשה�שישבו�ועסקו�בתורה�מעלה).�ח"נ�פ"אדר(שנו�רבותינו�

��.ה"עליהן�כאילו�נעשית�אגודה�לפני�הקב
)úåáà úëñî ìò éøèéå øåæçî ùåøéô(

.)טוסוכה ד� (   תקרה שאי עליה מעזיבה

שחוב�על�האדם�לדעת�שדירתנו�עלי�ארץ,�ל�גם�דרך�מוסר"בזה�רמזו�חז
תקרה�שיש"ן�ולכ.�י"הוא�דירת�עראי�והאדם�השלם�צריך�לחסות�בצל�שד

�מעזיבה �עליה �ואבנים" �בעצים �עליותיו �המקרה �ודם �בשר �תקרת כלומר
�ובאפר �המדומים, �קנינים �בצל �החסיון �אל �כינוי �שהם ,� �שיש"היא תקרה

�מעזיבה �עליה �לאחרים". �ויעזבם �האלה �הקנינים �מן �נעזב �הוא �לסוף ,כי
"אין�עליה�מעזיבה"ה�"ורק�תקרת�הקב.�לכן�היא�פסולה�כין�אין�בה�ממש

�הוא�לא�יעזוב�לנצח�כל�החוסים�בו �כי וסוכה�תהיה"וזה�שאמר�הכתוב�.
�יומם �"לצל �שהעוה, �לחשוב �אותנו �שמעורר �הסוכה �ענין �הוא"כלומר ז

וממילא�חוב�עלינו.�דירת�ארעי�צריך�לעורר�אותנו�שנחוץ�לנו�חסיון�וצל
��.לחסות�בצל�שדי�שהוא�החסיון�היותר�טוב

 )íéøôà úåììåò(

.)טוסוכה ד� (  החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה 

�העשוי �מן �ולא �תעשה �משום �מפורש�בגמרא �הטעם �זה, �פסול �מצינו וכן
�ו �ציצית �כמו �מצוות �כדומהבכמה �מן. �ולא �תעשה �של �ענין �להבין ויש

מתי�יגיעו�מעשי"כי�ידוע�מאמרם�שחייב�אדם�לומר�,�העשוי�על�דרך�הרמז
�ויעקב �יצחק �אברהם �אבותי �למעשי �חז". �אותנו �הורו �יקיים"בזה �שלא ל

�ד �מצוות �אדם �כן' �עושים �אחרים �שרואה �מלומדה �אנשים �מצוות בדרך
ם�ללכת�בדרכי�אבותינו�אברהםאלא�חייב�כל�אד,�ויאמר�אעשה�כן�גם�אני

וכשבא�יצחק�אמר�אם,�כי�ידוע�דאברהם�היה�לו�מדת�חסד.�יצחק�ויעקב
לכן�אחז,�אאחוז�גם�אני�במדת�אבי�אברהם�הרי�זה�מצות�אנשים�מלומדה

,וכן�עשה�יעקב�אבינו�ואחז�במדת�תפארת�קו�אמצעי".�גבורה"הוא�במדת�
א�ענין�תעשה�ולא�מןוזה�הו.�כדי�שלא�תהיה�דרכו�מצות�אנשים�מלומדה

ולא�מן�העשוי�כבר�שראית�אחרים�עושים,�כלומר�תעשה�בעצמך,�העשוי
  .כי�ענין�זה�פיגול�הוא�לא�ירצה,�כ�כמעשהו"שתעשה�ג

 )äãùä ùáã(

:)טזסוכה ד� (  שיעור מש� סוכה קטנה שבעה 

��הסוכה�אין�שיעורוהנה�ברוחב �די, �יכול�האדם�להרחיבה�עד�בלי �כי רק,
�יכסה�לה �שהסכך �סכך. �ידי �על �כלו �העולם �לקיים �האדם �יכול �כי לרמוז
�הממלאו �זכיותיו .� �עולם �יסוד �צדיק �כה(כי �י �)משלי �בלא, �נחלה והיא

סוכה(אך�יש�לו�שעור�למטה�שלא�תהיה�פחות�משבעה�על�שבעה�.�מצרים
בלתי�השיג�אפילו�חלק�אחד�בארץ�שבעה�עממיןשלא�ימעט�זכותו�ל,�.)ג

��.�שהיא�נחלה�במצרים
 )êéùìàäì äùî úøåú ,âë àø÷éå(
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ואבדת� את שמ� מ� המקו�  ")'ב ג"דברי� י(ואזהרתו מהאמור , א מובא שאסור למחוק את הש�"ב ע"מכות ד� כ' במס
  ". לקיכ�'א' לא תעשו� כ� לה, ההוא

ה " שננקרא בה� הקבכל המאבד ש� מ� השמות הקדושי� הטהורי�: )'ו מהלכות יסודי התורה הלכה א"בפ(� "וכ� פסק הרמב
  . א"לוקה מ� התורה שהרי הוא אומר ואבדת� את שמ� מ� המקו� ההוא לא תעשו� כ� לה

כי א� , ונשאלת השאלה מה הדי� בשמות שלא נכתבו במפורש. הדברי� שנאמרו נאמרו על שמות מפורשי� שנכתבו
  . 'שמרמזי� לש� ה

' נמחק ל' י'דכי' שהרי אמרו כ, יכול למחוק, ה"היות רמז להקבל' י' א� אד� כותב בכתב י: ' כ)ה"תתקל' סי(בספר חסידי� 
  . שכבר קידשו הש�, ו אינו נמחק"לקינו נ'אבל א. נמחק' י'דלי

� שתי� למטה "יודי' וש� מדבר על ג, ו"ר' א סי"ז בח"הרדב' ת(ז שאסור למחוק ש� זה "הביא בש� הרדב )א"מהחיד(בברית עול� 
  ). ואחת על גביה�

ששאלת א� מותר למחוק אלו השמות הנכתבי� : )א"קע' סי(י "העתיק מפסקי מהרא )ו"רע' ד סי"יו(שה א בדרכי מ"הרמ
אי� ' נראה שמטע� גימטרי, ו כמני� הש� המיוחד"שנכתבי� כ� משו� דעולי� כ, ו על גביה�"� ווי"כגו� שני יודי, בסידורי�

ז לש� ונכתב כדי להורות לש� אי� נראה הש� ומטע� שהוא רמ' נמי אסור למחוק שהוא בגי, "הודאי"כ "לאסור דא
ל דהואיל "אולי י. 'דהיינו התחלת הש� המיוחד וכו, ד בתחילתו"א� מסתפקנא כיו� שזה הש� יו, לאיסור בשביל כ�

  . וא� אי� לצור� גדול בדבר למה נתיר למחקו,  יש להחמיר יותר� והוא מ� הש� המיוחד בכתיבתו 

.  מותר למחקו א� הוא לצור��יודי� ואחת על גביה� ' � שכותבי� בסידורי� בהש: א"הרמ' כ' ע סעי� י"בהגהות לשו
ה "כ', ל' היו שכתבו בצורה זו לרמז לש� המיוחד ע� האותיות שה� גימטרי. ו על גביה�"� ווי"ולא שני יודי, �"א כא� מזכיר שלשה יודי"הרמ(

   ).ז האמור לעיל"ברדב

  . ה רק לצור� גדולי מובא שז" דייק שבפסקי המרא)ד"ק י"ס(� "הש

   .לחומראא " העתיק את דברי המהרי)ב"אות י' פנה ב(במגדל עוז אב� בוח� 

  . ה"� שנכתבו לרמז על שמו של הקב"עד כא� יש לנו מחלוקת א� מותר למחוק שני יודי

ולעומת� הביא את דברי , א בברית עול�"ז ואת דברי החיד" הביא את דברי הרדב)ט"קנ' א סי"ת ח"בשו(� "המהרש
ל "ל למהרי"ומסכ� הרי דס. ש כנויי�"וכ, ב צירופי שמות מותר למחוק"שג� אותיות של י, ב מפורש"קצ' ל בסי"מהריה

  . ל לסמו� עליו"מהרי,ז וכדאי ה"דלא כהרדב

י מחמיר הוא משו� שהכתיבה מתחילה "כפי שראינו כל מה שהמהרא. ועתה נתקד� שלב נוס� לשאלה בה אנו דני�
, אי� שו� כתיבה כי א� הדפסות מגנטיות, כפי שבארנו לעיל, אול� כא�. 'תחלת הש� המיוחד וכודהיינו ה, ד"באות יו

לכ� . וה� ג� כ� אינ� נראות לעי� וכדי להבי� זאת צרי� לחשב בחישוב בינארי למה הכוונה, הנעשות בתנועות סיבוביות
  . � להתיר" ואחריו החזיק המהרשל"בפרט שבספר חסידי� והמהרי. נראה שאי� איסור מחיקת הרשו� על הדיסקט

,  שמותר להתיר ציצית מבגד)ה"ק' סי(ת בית יהודה " שהביא בש� שו)'ק י"א ס"י' הלכות ציצית סי(ועוד מצינו בשערי תשובה 
אבל דר� גימטריא אי� . ואי� להקפיד משו� מחיקת הש� שאי� זה אלא בצורת אותיות, למרות שהכריכות כמספר הש�

  .לחוש
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א� : וכתב,  ד� בעניי� זה)ג"קע' סיד "יו(ת אגרות משה "השו ,)קלטת(למחיקת שמות מסרט הקלטה וא� נשוה זאת 
  . שנראה כמחיקת הש�, מ למעשה אולי אי� למחוק"מ', שלא ידוע לי שו� איסור ברור כי אי� ש� אותיות וכו

כלל עני� מחיקת הש� במכונת ודעתו שאי�  ,)'� מלאכת כותב אות א"ל הרי"קונטרס ט(ח "ת הר צבי או"ולפניו ד� בשו
ס רצה "א� שהרש: והוסי� ש�. דבאמת אי� בזה תמונת אותיות כלל, י קט� בוודאי יש להתיר"וע, הפאנאגרא�

  .  נראה שלא ידע היטב עני� הכלי הזה�להחמיר 

 אול� לא התיר למחוק.  ליכא איסור וליכא זלזול� רעקארדער � כתב שהמוחק ש� מטייפ )ה"ח(ת באר משה "בשו
  .וממילא יהיה נמחק השיר הקוד�, שי שקולטי� עליו שיר חד"אלא ע, סת�

  

Ó Ì˘ ˙˜ÈÁÓÍÒÓ‰ ÏÚ   
ונשאלת השאלה , או שהקליד לכתחילה בסדרו סידור או חומש לדפוס', קורה שאד� הקליד בטעות את ש� ה

ז "ועי, או הא� מותר בכלל להמשי� לכתוב. על המס�' ז לא יראה ש� ה"ועי, הא� מותר לכבות את המחשב
  . תיראו אותיות אחרו' וממילא במקו� שנכתב קוד� ש� ה, השורות יעלו למעלה

ומה שאנו רואי� הוא אלקטרוני� , משו� שכפי שהוסבר לעיל אי� כא� כתיבה, לכאורה נראה לומר שמותר הדבר
כבוי המתג או המש� ההקלדה במקלדת מפסיקה את ירית . וה� שמחזירי� אור, שפוגעי� כל העת בזרח�

  . הש� הקדושואי� אנו מוחקי� שו� אות מאותיות , האלקטרוני� בצורה שהיא הופיעה עד עתה

 �וש� זה יראה במראה כדבעי , ה"וכי יעלה על הדעת שא� אד� עומד ליד מראה ע� אחד משמותיו של הקב
וזה , או א� אד� יאיר לעבר שיקופית או פיל� שכתוב עליו ש�? יהיה אסור לאותו אד� לזוז ממקומו בגי� כ�

ויותר מזה א� נחזיק ידו של אד� ? ופית יהיה אסור לו לכבות את האור מעבר השיק�יראה על הקיר שממולו 
  ?  ואיסור זה יהיה משו� מוחק� יהיה אסור להחזיק את ידו כדי למנעו מהכתיבה �שמתכוי� לכתוב עתה ש� 

הרי זה לא , הרי שהיה ש� כתוב על בשרו:  למדנו)ב"כ ע"ד� ק(שבת ' ובמס. י גרמא"ובפרט שמחיקה זו נעשית ע
: י אומר"ר.  כור� עליה גמי ויורד וטובל�נזדמנה לו טבילה של מצוה ,  הטנופתירחו� ולא יסו� ולא יעמוד במקו�

אבל גרמא , שמחיקה בעשיה היא האסורה' ומדייקי� ש� בגמ. ובלבד שלא ישפש�, לעול� יורד וטובל כדרכו
  . מותר

  . מי וטובל כור� עליה ג�וא� נזדמנה לו טבילת מצוה ,  שלא ירח�)ו מהלכות יסודי התורה"בפ(� "פ הרמב"וכ

   .)ה ועל השלישית"ב ד"ל' סי(ח "ס בתשובות או"וכ� נראה שפסק החת

והדבר . נתתי אל לבי א� יש איסור בגרמא למחיקת הש�: ' כ)ז"י' ח סי"או(אול� הנודע ביהודה מהדורא תניינא 
א ל דלא שרי גרמא אל"כ י"אמנ� אעפ.  שרי� � הרי מפורש דגרמא "וכ� פסק הרמב', שבת וכו' מפורש במס

מ אסור משו� בזיו� " מ�וא� דליכא לאו דלא תעשו� . גרמא אסור'  אפי�אבל לדבר הרשות , לטבילה של מצוה
' ד סי"ע יו"וכ� נפסק להלכה בשו. מגילה' וראייתו מהאמור במס, שאי� בזיו� גדול יותר מגר� מחיקת הש�, הש�

  .  רבי�למע� יעמוד ימי�,  גונזי� אותו בקבר בכלי חרס�ת שבלה "שס, ב"רפ

שבודקי� במחשב , �" שד� בשאלה זו לגבי המחשב של משמרת סת,)'וד' ז סימני� ג"ח(ת שבט הלוי "בשו' ועי
  . בפרט א� יתנו זאת בפירוש, ורוצה להתיר משו� שלא נכתב לש� קדושה. �"כשרות סת

ק "ו ס"רע' סי(תשובה ש בפתחי "כמ,  יכול לעשות זאת על ידי קט� שלא הגיע לחינו��מ נראה שהרוצה להחמיר "מ
  .)ט"י

 



  


