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בפרשתנו נמתחת ביקורת על הנשיאי על שלא השתתפו בסיבוב הראשוני הנלהב
של תרומת המשכ .רש"י מבאר שכאשר תרמו לבסו את אבני השה ואבני המילואי
ומרכיבי שמ המשחה וקטורת הסמי ,התורה כותבת "והנשאי הבאו" חסר יו"ד ,מפני
שנתעצלו מתחילה ,באמר יתנדבו צבור מה שמתנדבי ,ומה שמחסרי אנו משלימי
אותו.
אכ יש להתבונ ,וכי לא הייתה זו הצהרה אצילית מציד ,שכל מה שיחסר ה
ישלימו? הרי בכל מגבית צדקה ,לאיזו מטרה שתהיה ,הגבאי היו מאושרי לשמוע
הצהרה מעי זו! מה בכל זאת הייתה הטענה? ולכאורה הטענה היא שאמנ צדקות
גדולה היא להבטיח שישלימו את כל מה שיחסר ,א ע זאת ,היו צריכי לדאוג לחטו
מיד על כל פני חלק ככל שאר בני ישראל ,ולא להשאיר את כל חלק מוטל בספק עד
שכל השאר יגמרו לתרו.
והנה ,בעל 'מסילת ישרי' כותב בתחילת פרק ז' העוסק בביאור חלקי הזריזות" :שלא
יחמי האד את המצווה ,אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו
ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה ,ולא יניח זמ לזמ שיתרבה בינתיי ,כי אי
סכנה כסכנתו ,אשר כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב"
ולכאורה ,הדברי תמוהי במקצת ,כי אמנ אנו מביני שחבל להפסיד הזדמנות
למצווה ,א עד כדי כ שנכו לכתוב "כי אי סכנה כסכנתו"?! לכאורה יש ויש סכנה
גדולה יותר ,והיא הסכנה של כשלו בחטא! הרי מי שהפסיד מצווה ,אמנ הפסיד ,א
אי בזה עונש כמי שנכשל בעבירה!
וביאר הגאו רבי אביגדור מיללער זצוק"ל שהבנה זו נעוצה בטעות בהבנת מציאותנו
בעול הזה .עול זה הוא המקו שבו אנחנו זורעי את הזרעי שיצמיחו אושר נצחי
אשר אי דוגמתו .כל מעשה מתבטא באושר של מיליוני שני ,והיה כדאי לבא לעול
הזה רק כדי לזכות מעשה אחד שהיה מסדר אותנו לנצח נצחי במצב מאושר .וכל
מעשה נוס בעול הזה מגדיל ומעצי את מצבינו בעול ההוא עד אי שיעור.
הטרגדיה הגדולה ביותר היא הפספוס ,כאשר לפספס מעשה שנראה בעיניו קט כא,
מהווה מעוות לא יוכל לתקו ,וטע ההחמצה יורגש לנצח נצחי ,בראותו אי שמצבו
הנצחי יכל להיות עוד יותר מאושר על ידי מעשה אחד נוס .אכ ,עבירה זקוקה לכפרה,
א צער העונש שבגיהנ ,אשר א הוא משמש בס הכל ככפרה לאפשר לנענש לבא לג
עד ,וליהנות ממעשיו הטובי ,לא ישווה לצער הנצחי על האושר הנוס שיכל להיות,
ולעול לא יהיה.
שבת שלו' ומבור
הרב בנימי יעקובזו
מערכת 'היכלי תורה'
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בגמרא מבואר שהיו יוצאים על הכלאים בחול המועד משום
שאז אין הפועלים עסוקין במלאכה ויכולים לשכור פועלים
בזול.
ובתוס' הקשו דהניחא למ"ד לקמן דלפועל שאין לו מה לאכול
מותר ליטול שכר מלאכה ,מובן שיכולים לשכור פועלים ,אבל
למ"ד שגם לפועל שאין לו מה לאכול אסור ליטול שכר ,איך
ישכרו פועלים ,ותירץ דשמא יש לומר שכיון שהשכירות היא
לצורךמצותהתירולשכורפועליםבחולהמועד.
וכתב בבית יוסף )או"ח סי' תקמד ד"ה כתב הרשב"א( שיש יש ללמוד
מדברי התוספות שמותר לשכור פועל במועד לצורך מצוה גם
כשישלומהלאכול,עלדרךשכתבוהתוספותשמותרלשכור
פועל לצורך מצוה גם לדעת מאן דאמר שאין להתיר בפועל
שאיןלומהלאכולכשאינולצורךמצוה.
אך הט"ז )או"ח סי' תקמד סק"א( הקשה על דברי הב"י ,מדברי
הריב"ש שהביא הרמ"א )סי' תקמד ס"א( שאוסר לעשות מלאכה
בחול המועד לצורך מצוה ,ומתחילה כתב ליישב שלא אסר
הריב"ש אלא במצות עשה שהיא מוטלת על האדם לעשותה
ויכול לעשותה גם אחר המועד ,ובכה"ג אמרינן ישב בטל ולא
יעשם ,אבל מהשיש איסור על האדם להיות יושב בטל כההיא
דכלאיםשהמקייםכלאיםלוקה,ודאימותרלשכורפועלאפילו
כשישלומהיאכל.
אך הקשה על זה ממה שכתב בשו"ע )סי' תקמה ס"א( שאסור
לכתובבחולהמועדואפילולהגיהאותאחתבספראסור ,והרי
גםבזהישאיסורבכלהזמןמשוםאלתשכןבאהלךעולה,ואף
על פי כן לא התירו מחמת איסור זה לעשות מלאכה במועד.
ולכן כתב שאין ללמוד מדברי התוס' האלו היתר למצוה ,וגם
התוספות לא כתבו תירוצם אלא בדרך שמא.והאדיוצאיםאף
עלהכלאיםכתבשהואמשוםצרכירבים.
ובברכי יוסף )שם סק"א( כתב ליישב קושית הט"ז מדברי הריב"ש
שהביא הרמ"א שאוסר לעשות מלאכה בחול המועד לצורך
מצוה ,שמה שדייק הבית יוסף מדברי התוס' שלצורך מצוה
מותר ,הוא דוקא מלאכת הדיוט ולא מלאכת אומן .והריב"ש
שהביא הרמ"א לא אסר בדבר מצוה אלא מעשה אומן דוקא.
וכתבשגםהקושיהמהגהתספריםהרואהיראהשאינהקושיה
כללולאדמיאיסורזהלאיסורהשהייתכלאים.
ולמעשה פסק בביאורהלכה )סי' תקמד ס"א ד"ה צרכי רבים( שלצורך
מצוהמותרגםליטולשכר,אףשבשארמלאכותהמותרותלא
התירו ליטול שכר ,ולמד מזה שגם בכל שאר צרכי רבים
שכללה אותם המשנה יחד עם עקירת הכלאים מותר גם כן
ליטלשכר.
והנה בשבלי הלקט )סדר פסח סי' רכו( כתב שלטוות ציצית בחולו
שלמועדלצורךטליתומותר ,כדתנןטווהאדםתכלתלציצתו
ואוקימנאדביןבאבןביןבפלךשרי.ומשמעשכלשהומצוהויש
צורך לקיימה במועד מותר אפילו מלאכת אומן .אמנם שם
מיירי שצריך לטלית במועד אבל אם יש לו אחרות משמע
שאסוראפילוכשרוצהלנאותאתציציותיוולהדרםביתריופי.
וכן משמע מדברי האגור )הלכות ציצית סי' כד( שכתב מרבינו
שמריה מפי ריב"א הלוי שמי שנחסר במועד ציצית אסור
ללבשו ומותר לתקנו במועד ,הרי שרק באופן שנחסרו לו
הציציות במועד ואין לו אחרות מותר לתקנם במועד .וע"ע
ברכייוסף)שםוסי'תקמבסק"א(שהאריךבזה.
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בשו"ת להורות נתן )או"ח סי' מט( נשאל בדבר מי שעשה שמחת
נישואין לפני י"ז בתמוז ,וז' ימי המשתה נכנסים לתוך ימי בין
המצרים ,אם מותר לעשות ריקודים ומחולות לצורך שמחת חתן
וכלה בימים אלו ,באשר מבואר במג"א )סי' תקנא סק"י( שאסור
לעשותריקודיםומחולותמי"זבתמוזוהלאה.והשיבלהתיר,כיון
שאיסור ריקודים ומחולות בימים אלו קודם שנכנס אב אינם
מעיקרהדיןאלאממנהג,ולאנזכרוכללבגמרא.אבלשבעתימי
המשתה חיובם הוא מעיקר הדין ,וכמבואר ברמב"ם )אבל פ"א ה"א(
שמשה תיקן להם לישראל שבעת ימי המשתה ,וכן כתב עוד
)אישות פ"י הי"ב( שתקנו חכמים שכל הנושא אשה יהיה שמח עמה
שבעתימים.
ובקרבן העדה )כתובות פ"א ה"א( כתב שתקנת משה זו היא
מדאורייתאוכמושנאמרביעקבמלאשבועזאת)בראשיתכטכז(,אך
בפני משה כתב שאינם מן התורה אלא שיש להם רמז בתורה.
והתוספותבסוגייתינו)ד"הלפי(כתבובשםהירושלמידדרישמקרא
לשבעתימיהמשתהומשמעשהואדאורייתא.אךהרא"ש )כתובות
פ"א סי' ה( כתב שהם מדרבנן ,ובשם הרמ"ה כתב שהיום הראשון
הואמןהתורה.
ובשו"תבאריצחק )או"חסי'כג( כתבלהוכיחמסוגייתינושדיןז'ימי
המשתה הוא מן התורה ,שמבואר בסוגייתינו שחתן שיש לו נגע
ממתינים לו עד אחר ז' ימי המשתה ואין הכהן רואה את הנגע
לטמאובימיםאלו,ולמדוכןמהפסוקים.ואםז'ימיהמשתהאינם
אלא מדרבנן איך יש ללמוד מהפסוקים שבימים אלו אין הכהן
רואהאתהנגע,ואיךדוחהחיובהשמחהבימיםאלושאינואלא
מדרבנןאתמצותהנגעיםשהיאמןהתורה.
אמנם בשו"ת להורות נתן )שם( ובשו"ת דגל ראובן )ח"א סי' ז( ועוד
אחרוניםכתבולדחות,שכיוןשכלזמןשאיןהכהןרואהאתהנגע
ומטמאאותואינוטמא,אםכןיכוליםחכמיםלעכבמלראותאת
הנגעלצורךקיוםמצוהמדבריהםשלשמחתז'ימיהמשתה,ואין
כאן דחיית ועקירת דבר מן התורה ,וסמכו כן על מה שמצאנו
בתורה שיש ימים שאין הכהן רואה בהם את הנגע .ורק משום
זריזיםמקדימיםישלהקדיםולראותאתהנגעמיד,ודיןזהנדחה
שפירעלידימצוהמדבריהם.
ועל כל פנים ,בין אם ז' ימי המשתה חיובם הוא מן התורה ובין
אם אין חיובם אלא מדרבנן ,הרי חיובם הוא מעיקר הדין עד
שהואדוחהגםמצותראייתהנגעיםמלקיימהמיד.ואםכןודאי
שחיוב זה דוחה את המנהג שלא לעשות ריקודים ומחולות מי"ז
בתמוז .ואין לומר שרק לחתן עצמו יש חיוב שמחה בז' ימי
המשתה וחיוב זה דוחה גם שאר דינים ,אבל שאר בני אדם אין
להם חיוב לשמחו ולא יותר להם לרקוד מי"ז בתמוז .שהרי כתב
בפרקי דר"א )סו"פ טז( שהחתן דומה למלך שהכל מקלסים אותו,
הרימבוארשגםלאחריםישדיןלקלסו.וכןמבוארבמג"א )סי'תרמ
ס"ק יג( שמצוה גדולה היא לשמח חתן וכלה כל ז' ימי המשתה,
ומצוה זו פוטרת אותם מחיוב סוכה .ואם כן פשוט שגם לאחרים
מותרלרקודלשמחתחתןמי"זבתמוזועדשנכנסאב.
אך בשו"ת משנה הלכות )ח"ו סי' קט( הביא שנחלקו פוסקי זמנינו
בדבר ,שבעל אגרות משה התיר ריקודים ומחולות וכן דעת
המשנ"ה נוטה ,אך הגר"ח שטיין ר"מ ישיבת טעלז נוקט שרק
ריקודים יש להתיר אבל לא מחולות .ובשו"ת מועדים וזמנים )ח"ח
הוספות לח"ה סי' שלח( כתב שמכל מקום יש לקיים "אעלה את
ירושלים על ראש שמחתי" ,ולכן אף שיש לקיים את המצוה
בשמחהוריקודים,מכלמקוםצריךלזכוראתירושליםבזהשימנע
משמחהיתירהבכלישיר.ועיי"שעוד.
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בגמרא מבואר שאין נושאין נשים במועד מכמה טעמים ,אם
משוםשאיןמערביןשמחהבשמחה ,ואם משוםשנאמרושמחת
בחגך ולא באשתך ,ואם מחמת גזירה שמא ישהה את הנשואין
עד הרגל כיון שברגל יש פנאי לעשות נישואין ,ויבטל מפריה
ורביה.
וכתבו התוספות )ד"ה מפני( שסעודת ברית מילה ודאי מותר
לעשות במועד כיון שאין בה שמחה ,וכמבואר בכתובות )דף ח(.
שאיןאומריםבהשהשמחהבמעונוכיוןשישצערלתינוק,ועוד
שזמנהקבועואיןלדחותהמפנישמחתיוםטוב.ועודכתבושגם
בסעודת פדיון הבן שאין בה צער לתינוק יש לומר שיכולים
לעשותהבמועד,כיוןדקיי"לכרבאשישעיקרהטעםהוא משום
ושמחת בחגך ולא באשתך ולא משום שאין מערבין שמחה
בשמחה ,וטעם זה אינו שייך אלא בנישואין ולא בברית מילה,
ועוד שיש לומר שאין חשוב שמחה לענין שאין מערבים שמחה
בשמחהכיאםסעודתנשואיןבלבד.
ובשו"ע )או"ח סי'תרצוס"ח(פסק שמותרלישאאשהבפורים ,וכתב
המג"א )ס"ק יח( שמקור הדין הוא מדברי הרשב"א )בתשובה ח"ג סי'
רעו( שכתבשטעםהגמראדושמחתבחגךולאבאשתךאינושייך
בפורים שלא עליו נאמר ,וגם לפי הטעם שאין נושאים במועד
כיון שחוששים שמא ידחה את הנישואין עד הרגל ,הרי שאין
חוששים שישהה אתהנשואין עד פורים ,דלחד יומא לאמשהי
אינשנפשיה ,שחושששגםביוםזהיהיהטרודורקלימיחוה"מ
חוששיםשישהה.
וכן כתב הרוקח )הלכות פורים סר"מ( בפשיטות שאם אירע נישואין
בפורים יקראו את המגילה בבית החתן והכלה בעשרה או
שיקרא לבדו .והביא המג"א שהלבוש כתב שלפי מה שביאר
במקום אחר שאין לעשות סעודת פורים בשבת משום שאין
מערביןשמחהבשמחה ,ומבוארבזהשגםשמחתפוריםנחשבת
שמחהלעניןזהשאיןמערביםשמחהבשמחה,אםכןהואהדין
שאין לעשות נשואין בפורים .אך דעת המג"א שאין לדמות
סעודת פורים בשבת לנישואין בפורים ,שהטעם שאין עושים
סעודת פורים בשבת הוא כיון שאם יעשו הסעודה בשבת לא
יהיהניכרשעושיםסעודתפוריםלכבודהפורים ,אבלבנישואין
מהבכךשלאתהיהסעודתחתונהניכרת.
אולם הקשה המג"א מטעם אחר על דברי הרשב"א המתיר
לעשות נשואין בפורים ,שהרי הטעם הראשון בסוגייתינו שאין
נושאים במועד משום שאין מערבין שמחה בשמחה עדיין שייך
שלאלערבשמחתפוריםעםשמחתנשואין,וההלכההיאכטעם
זה וכמו שפסק בשו"ע )אה"ע סי' סב ס"ב( שאין מערבים שמחה
בשמחהלעניןנישואיב'נשיםיחד.ובדעתהרשב"אכתבשהוא
סוברשלאהוכרעהטעםשאיןמערביםשמחהבשמחהולהלכה
ספק הוא ,ולכן כתב הרשב"א שמה שהתיר לישא בפורים הוא
משום שבספק דרבנן הולכים לקולא .ולכן מסיק המג"א שלפי
מהשביררשההלכהכטעםהראשוןבגמראשאיןמערביןשמחה
בשמחה ,נמצאשאיןלעשותנשואיןבפורים .אבלאפשרלעשות
הנשואין ביום שלשה עשר והסעודה לבדה בפורים ,דבלאו הכי
ישדעותשסעודהלבדלאמקרימערביןשמחהבשמחה.
ודעת הגר"א )בסי' תרצו וכן בסימן תקמו לגבי חוה"מ( דכל הטעמים
בגמראלאחולקיםכלללדינאואםלטעםד"בחגךולאבאשתך"
ודאי דאין אסור בפורים ,הוא הדין לשאר הטעמים ,ולא מקרי
פורים מערבין שמחה בשמחה שלו .ומחלוקתם תלויה בתירוצי
התוס'לעניןמילה,שדעתהמג"אכתירוציםהסובריםשהטעמים
בגמרא,חולקים.ודעתהגר"אכתרוציםשאינםחולקים.
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מבואר בגמרא שמצוה שיכולה להיעשות על ידי אחרים אין
מבטלים תורה עבורה .והנה בשו"ע )אה"ע סי' סה ס"א( מבואר
שמבטליןתלמודתורהלמצותהכנסתכלה,וכתבהרא"ש )כתובות
פ"ב ס"ה( שחיוב הוא ולא רק רשות ,ועוד כתב שאף מי שתורתו
אומנותו צריך לבטל ,וכן פסק בחלקת מחוקק )שם סק"ב( .והטעם
שכלשהו נצרך למצוה חשיב מצוה שא"א לעשות אחרים
שמבטליןת"תבשבילה.
ובשו"ת שבט הלוי )ח"ז סי' רג( נשאל בדבר תקנה שתיקן ראש
ישיבהאחדבישיבתו אחרשהמנהגבישיבההיהתמידשהולכים
המון רב לשמח החתן ,וגם מגיעים מחוץ לעיר בשעה מאוחרת
ועי"זנתאחרמאדהקימהבשחריתונתבלבלוסדריהישיבה,ולכן
תיקן שלא ילכו לשמחהחתן רק כמנין ,אוהחבריםהכי קרובים
המרגישים כחובה לילך ולשמחו .ונשאל אם תקנה זו נסתרת
מההלכהבשו"ע.
וכתבדהנהבכתובות )יז(.מבוארשמבטליןתלמודתורהלהוצאת
המת ולהכנסת כלה ,ולענין מת נתבאר שם שבמה דברים
אמוריםכשאיןעמוכלצרכו,אבלישעמוכלצרכואיןמבטלין.
ובכלה אין מבואר אם יש ג"כ גדר כל צרכה ,ובשיטה מקובצת
)בשםלקוטיהגאונים( מביאשתישיטות ,י"א שכיוןשהואמשוםכבוד
החיים לחבבה על בעלה ,די לה כשמוליכים אותה לפי כבודה.
וי"א דאין לה שיעור ולעולם מבטלים ,כי ברוב עם הדרת החתן
והכלה .ולהלכה אף שמשמעות השיטה מקובצת נוטה לדעה
השניה,מכלמקוםישלהוכיח מאבותדרבינתן )פ"דה"א( שמשוה
הכנסת כלה להוצאת המת )עיי"ש בהלכה ב' וג'( ,וגם בהכנסת כלה
איןמבטליםאלאכדיצרכם .אמנםבשו"ת מהר"םשיק )או"חסי'ב(
דחה משמעות אבות דר"נ הנ"ל מסדר התפילה שמוסיפים
במשנת אלו דברים אלו דברים שאין להם שיעור וכו' והכנסת
כלה,אךאיןלדחותהמפורשבחז"למכחלשוןהסידור,וגםלשון
הרמ"א )אה"עסי'סה( שסתםולאכתבכדיצרכהבכלהאינומוכח,
ויש לומר שהטעם שלא נאמר שיעור בכלה אלא במת הוא כיון
שבשמחת כלה אין הלכה פסוקה אלא הכל לפי ראות עיני
המשמחכדמשמעבאבותדר"נ,וכיוןדכברישכדימשמחים,א"כ
כברנכנסבגדרהמבוארבסוגייתינו שבמצוהשאפשר לעשותע"י
אחריםאיןמבטליםתלמודתורה.
והוסיף בשבט הלוי שענין מבטלין תורה להכנסת כלה לחוד,
והמצוהלרקדלפניחתןוכלהלחוד,ואפילואם הכנסתכלהאין
להשיעורהיינומהשמכניסיםהחתןאוהכלהלחופה ,כדמשמע
בכמה מקומות בש"ס ופוסקים )ועיין היטב הלשון בשיטמ"ק שם ,ובלשונות
הפוסקים אה"ע שם( ,אבל לשמח ולרקד לא מצינו דאין לו שיעור,
ולפעמיםבודדיםיכוליםלשמחיותרמרבים.
ועוד שלפעמים מפריזים בזמן הזה על המדה ועוברים על מה
שאמרו חז"ל )ברכות לא (.שאסור למלאות שחוק פיו בעוה"ז ,וכן
נפסק להלכה בשו"ע )או"ח סו"ס תקס( וכתב הט"ז שם דאפילו
בשמחת נשואין אסור ,וא"כ מנין שגם בשמחה יתירה זו איכא
בכלל מצוה .וגם ידוע דהרבה גאונים קדמונים תקנו למעט
בקרואים ולמעט בבדחנים וכיוצא בזה .ומכל שכן שנוגע לביטול
סדריהלימודוהתפלהוהישיבה.ועלכןאףעלפישמצוהחשובה
היא מאד לשמח חתן וכלה ,אבל במדה ובמנין וביראת ה' נסוך
על פניהם לכבודו יתברך ויתעלה ,וע"כ יפה דן ויפה תיקן אותו
ראש ישיבה לעשות תקנה וגדר בזה )וע"ע שם ח"ח סי' רפג ,וקונטרס
שבועוישועהבןסי'ידוקונטרסמילידביהלולאסי'כב(.
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בגמרא מבואר שאסור לעשות פרקמטיא במועד ,ובדבר האבד
מותר,וראהאליבאדהילכתא.והנהאףעלפישאיןהיתרלפתוח
חנויות במועד אלא באופנים מסויימים ,נהגו המון העם מימים
ימימה לפתוח החנויות במועד ,וכמו שכתב בשו"ת חתם סופר
)או"ח סי' א( אודות פתיחת החניות בחול המועד ,שנתקלקלה
השורה בעוונתינו הרבים ונתפשטה המספחת מימים ימימה ולא
ישמעועלכןמוטביהיושוגגין.אבלאםישבידולעמודבפרצה,
אשריו ואשרי חלקו ואם ישמע יברכו ד' ויעל על במתי הצלחה.
ובאמתהעידהגאוןר'יוסףשווארץבעלהתבואותהארץ,שמנהג
ירושלים בזמנו )לפני כק"נ שנה( הוא שבימי חול המועד החנויות
סגורותכבימישבתויוםטוב,ואיןעושיםבהםשוםעבודה)בשערי
ירושלים עמ' מב( .ודנו הפוסקים אם יש לימוד זכות על הנוהגים
לפתוחהחנויותבחולהמועד.
ובשו"ת מהרש"ג )ח"א יו"ד סי' כה( הביא מספר שבילי דוד )בהלכות
חוה"מסי'תקלטס"ד(שמיישבמנהג העולםבזהעלפיהירושלמי)מו"ק
פ"ב ה"ג( אמר רב אבא בר ממל אילו היה מישימנה עימי התרתי
מלאכת חול המועד ,כלום ניתנו אלא כדי שיהיו עוסקים ושונין
ויגעין בתורה ,ואינו כן אלא אוכלין ושותין ופוחזין .והנה בודאי
לאהתיררבאבאברממלונשארהדברבאיסורו,ומכלמקוםיש
לנוללמודדאנורואיםשהבטלהמביאהלידיכמהעבירות,ויפה
תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון ,לכן אם
בשביל דבר האבד בממונו הותר מלאכת חול המועד ,כל שכן
אבידתנפשודחמירטפי,והבטלהבזמןהזהגורםעבירותואבידת
נפשוואיןלךדברהאבדגדולמזה.
ובמחציתהשקל )ס"ק יז( לימד זכותשלפעמיםאםלאיפתחחנותו
ילכו הקונים לחניות אחרות ויתרגלו שם ויפסיקו לבא אליו
הלקוחותהקבועים,והוידברהאבדכמושמצינו)בסי'תקלטסי"ג(גבי
הלואת ריבית לנכרי .אמנם גם לטעם זה צריך להיות בצינעא
כמבואר )בסי' תקלח ס"ב( בדין דבר האבד .ועיין בביאור הלכה )סי'
תקלטסי"גד"האינו(.
ובערוךהשולחן )שם סט"ו( תמהגםכןעלמנהגהמדינה שכלבעלי
החנויותיושביםבחולהמועדכמובכלהשנה ,וכתבשכברצווח
ככרוכיא ולית מאן דמשגח בו ולא נזהר מזה אלא מעט מהרבה,
ואיזה היתר יש בזה .ולפיכך כתב ללמד זכות על כלל ישראל,
שמלאכות גמורות של בעלי מלאכות אסורות לגמרי אם
מדאורייתאאםמדרבנן,אבלמשאומתןנאסררקמסחרשאיןזה
תמידיותיוםיוםואיןלוהיזקאםימכרנהביוםאחר .וזהששנינו
מוכרי פירות כסות וכלים מוכרין בצינעא אינו בחנונים אלא
במוכרפירותיושבשדותיווכסותווכליםשעשהאושקנה,ואיןלו
הפסדאםימכרםהיוםאולאחרהמועד,כיכשימכרםלאיהיולו
אחריםלמכירה .וכןמוכריתבליןאוירקותמייריבכה"ג .אבלמי
שפרנסתומחנותווממנהמתפרנסיוםיוםהלאאיןלךדברהאבד
יותר מזה ,ואם ינעל חנותו בודאי יקמץ להוצאת שמחת יו"ט,
ובשביללהרבותבכבודיו"טמותרלישאוליתן.וברורשאםינעלו
החנויות ימעטו בשמחת יו"ט .ורק יש להזהירם לפתוח רק דלת
אחתאםהםברה"רגמור.
וע"ע בשדי חמד )אס"ד מערכת חול המועד ס"ז( שבכמה מקומות עשו
גדריםוסייגיםשלאלעסוקבפרקמטיאאפילובדברהאבדלמיגדר
מילתא,והביאבשםהברכייוסףשכתבשאנשיאמונההמאמינים
בתורת ה' המה מועטים ,ולו ידעו והאמינו בדברי רז"ל ובטחו
בדבריהם הקדושים כי יותר ממה שירויחו במשא ומתן בחול
המועדבאיסורירויחולאחרהמועדבהיתרוטובלהםבעולםהזה
ובעולםהבא ,כמושמצינובמועדקטן)י (:שרבינאהיהלוסחורה
למכור בחול המועד בששת אלפים ,ומכרה לאחר חול המועד
בשניםעשראלף.
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ואמר רב אמר לי אדא ציידא ,כוורא תחלי וחלבא ,מיא ולא
שיכרא שיכרא ולא חמרא .ופירושו שאחרי אכילת דגים או
שחלייםאוחלבעדיףלשתותמיםמלשתותשיכר,ועדיףלשתות
שיכרמלשתותיין .שהרוצהלשתותאחראכילתדגיםישתהמים
ולאשיכר,ואםאיןלומיםישתהשיכראבללאישתהיין .וכתבו
התוספות )ד"הכוורא( שבזמןהזהתופסיםלסכנהלשתותמיםאחר
אכילת דגים ,ושמא נשתנו הטבעים וכשם שמצינו שרפואות
בש"ס אינם טובים בזמן הזה .וכן כתב הר"ח שבאותה העת
ובאותוהמקוםהיוהרופאיםאומריםלהםשכשתאכלדגיםשתה
אחריומיםולאיין,ומשמעמדבריושדבריהגמראהםרקבאותו
מקום וזמן .ובהגהות אשר"י )פ"א סי' כח( כתב שדוקא מים שגדל
בהםוניצדבהםמעוליםאבלשארמיםלא .ובחידושירעק"א על
שו"ע )יור"ד סי' קטז ס"ה( הביא להלכה את דברי התוספות שסכנה
היאלשתותמיםאחריאכילתדגים.וכ"כ בערוךהשולחן )שםס"ו(
ובכףהחיים )או"חסי'קעס"קעט( .וכןכתבבכסףמשנה )דעותפ"דהי"ח(
שרפואת והנהגת מלכות בבל ,שבה היו חכמי הגמרא משונה
משאר הארצות ,כדאשכחן שאמר סוף פרק קמא דמועד קטן
שרפואת הדג לשתות עליו מים ,ובשאר ארצות דרך הרפואה
שלאלשתותעליומים.
וגם לענין המבואר בגמרא שיין ודאי אין לשתות אחר אכילת
דגים ,כתב בתוס' הרא"ש שלא כל המקומות שוים ,ועכשיו נהגו
שהיין טוב יותר .ובשערים מצויינים בהלכה )סי' לב ס"ב( כתב
שאפשר שמשום כך מנהג העולם לשתות יין שרף אחר אכילת
דגים )ראה שעה"צ סי' קעד ס"ק מו( ,כיון שלדברי הגמרא איןלשתות
שיכרא וחמרא ,ולפי המבואר בראשונים גם מים אסור לשתות,
עלכןנהגולשתותייןשרף .וכןכתבבשו"תמשנההלכות)חי"אסי'
ריא( ,ודןאםיאמרוהרופאיםבזמנינושאיןסכנהבשתייתייןיוכלו
לסמוךעליהם.וכ"כבחוטשני)שבתח"דעמודשצט(,וכתבשאפשרגם
לשתותמיץפירותשגםזהאינובכללמים,אבלמיםבטעםוצבע
וכדומה עדיין מים הם] .וראה תורת היולדת פנ"א סק"ז לענין
יולדת האוכלת ביוה"כ ,שלא תשתה יי"ש אחר הדגים אלא את
המיץ או הלפתן שנותנים בסוף הסעודה[ .אך אדמו"ר הזקן
מקארליןנהגבשתייתייןאחרהדגים)ראהקובץבאו"יקהעמ'קיח(.
ובספר דרכי חיים ושלום )סדר ליל שבת סי' שצו( הביא טעם לשתיית
יי"שאחראכילת דגיםעלפיהסוד ,שמצרפיןראשיתיבותדגיין
שרףועולהלאותיותשםשד"י ,ועיי"ש עוד .וע"ע קולמבשר )ח"ב
עמ' רלו( טעם אחר בשם הרה"ק הרר"ב מפשיסחא בטעם שתיית
יי"שאחראכילתהדגים.
אמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא סמו למסרחיה

מעלי

)מועד קט י"א(

י"לוהלאהרמב"םז"לכתבברישספרו,על רבשלאשחשיחה בטילה,
והקשו המפרשים מנ"ל להרמב"ם ז"ל דבר זה על רב ,ותירצו אפיק לה
ממ"ש בחולין )קיא (:דרב סבר נ"ט בר נ"ט אסור .ולאו בפירושא אתמר
אלא מכללא ,דהוה עובדא ועשו לרב בקערה סמנים בשביל כאב עינים,
ובערבהביאולותבשילבאותהקערה ,וטעםבוטעםסמנים,ואמריהיב
טעמא כולי האי ,ומזה הבין השומע דס"ל נ"ט בר נ"ט אסור ,דאם לאו
נפקא מינה לענין דינא לא היה רב מדבר דבר זה ,עכ"ד .נמצארב היה
נזהרשלאלדברבמילידעלמא,ואיךכאןדברבמילידעלמא.ונ"לבס"ד
דגם אמרה רב לענין דינא ,דאם אחד קנה דג מציידא שהיה צד דגים,
ונתן לו מעות ,ואחר שקבל המעות נתחלף לצייד דג שניצוד היום ,בדג
שניצודיוםהקודם,די"להוימקחטעות,כיקנהזהדגשניצודהיום,ונתן
לודגשניצודאתמול,וקמ"לרבבזה,שהדגיפהאחרשניצודיותרמעת
שניצוד,וא"כלאהוימקחטעות,ולאגזל,ואיןעליוטענהותביעה.
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בשו"תמהרש"ג )ח"בסי' צד( נשאל בדיןפאבריק)ביתחרושת( קטנה
שעושיןבהשקיםשלניירהנצרכיםלחנויותוזהופרנסתםשלא
ברווח רק בדוחק קצת ,ויש להם פועלים ,וצריכים לשלם להם
שכרם בין אם יעבדו ובין אם לא יעבדו ,ונשאל אם דבר זה
נחשב כדברהאבדכיוןשאםלאיעשומלאכהיפסידוהבעלים
מכיסםמהשצריכיםלשלםלהפועלים.
והנה בשעריתשובה )סי' תקלז סק"א( כתב בשם הברכי יוסף בשם
תשובת מהר"ם פרובנצאל כת"י ,שאין נחשב לדבר האבד אלא
באופן שההפסד הוא בגוף אותו הענין שבו עושים את
המלאכה ,אבל אם ההפסד הוא ממקום אחר כמו באופן
שההפסדהואמהשיצטרךלשלםלפועלים חינם,איןזה חשוב
דבר האבד להתיר מחמתו לעשות מלאכה בחוה"מ .אך דעת
המהרש"ג שאין לאסור באופן זה ,וגם הפסד שאינו במלאכה
עצמה נחשב דבר האבד להתיר על ידו עבודה במועד .והביא
שגם מדברי הערך ש"י )או"ח סי' תקלז( נראה שחולק על סברת
מהר"ם פרובנצאל ,והוכיח כן גם מדברי הריטב"א בסוגייתינו.
והוסיף להוכיח כן מכמה מקומות שמצאנו שהותרה בהם
מלאכהמחמתדברהאבדגםכשההפסדאינובגוףהדברעצמו,
כגון המבואר בשו"ע )שם סט"ז( שמותר לבצור כרם אם שאר
השכנים בוצרים ,ומותר לעשות גם חביות לצורך היין אף
שבמלאכת עשיית החביות אין דבר האבד ועשיית החביתין
היא מלאכה אחרת מבצירת הכרם .וכן מבואר עוד בשו"ע )שם
סי"ג( שעכברים שמפסידים את האילנות מותר לצודן ומותר
לחפורבקרקעלצודן,אףשבגוףהחפירהבקרקעאיןדברהאבד
והיא רק הכנה להציל מהפסד אחר .ואם כן אף כאן מותר
להציל מהפסד פועלים .וכן מבואר עוד בשו"ע )יו"ד סי' קנט ס"א(
בענין קבלת ריבית מנכרי ,שמדין הגמרא אין מותר אלא כדי
חייו,ומכלמקוםבזמןהזה שישעולמסיםוארנונותחשובהכל
כדי חייו ,ואם כן מסתבר להקל בזמן הזה בחוה"מ לאנשים
שאינםעשיריםעכ"פלהוליךולהובילהסחורותממקוםלמקום,
כיון שאין בזה משום עשיית מלאכה אלא רק משום איסור
סחורהדקילטפימעשייתמלאכה ובזה נראהוודאילהתירכיון
שאינם עשירים .ובפרט שבשבילי דוד )בהלכות חוה"מ סי' תקלט ס"ד(
הביאבשםהירושלמישבזמןהזההקילובסחורהכיוןשהבטלה
מביאה לידי איסורים יותר חמורים ,וכתב שמטעם זה מקילים
עתהבסחורהבחוה"מ]ראהלעילי,:ועיין עוד מהרש"גח"איו"דסי'כה[.
וכן דעת הערוך השולחן )או"ח סי' תקלג ס"ג( שכשיש הפסד מכיסו
מותרלעשותמלאכהבמועדמשוםדברהאבד,ולכןאםמשלם
לפועליםבעדכליוםאףאםלאיעבוד,מותר.
וכן כתב עוד המהרש"ג )שם סק"ב( לענין בעלי בתים שאינם
עשירים שיש להם פאבריק )בית חרושת( לעשות ניירות ,שמותר
להם לעשות מלאכה בחוה"מ באופן שישנו קצת מבימים
אחריםכגוןשיעשורקחצייום ,וכלמהשאפשריעשובצינעא,
ומטעם המבואר בשו"ע )יו"ד שם( שעכשיו חשוב הכל כדי חייו
מחמת עול המסים וארנונות וגודל דחקות בנ"י .ובפרט אם יש
להםבניםלומדיתורה בישיבותולכן צריכיםממוןרבלהחזיק
אותם ,ומעיקר הדין אין אנו יכולים לחייב את אבותיהם
להחזיקם בישיבות ,ואין לך דבר האבד גדול מזה ,ולא גרע
מפועל שאין לו מה יאכל שמותר לתת לו מלאכה אף שאינו
דברהאבד)כמבוארבשו"עאו"חסי'תקמב ס"ב( ,אףכאן כיוןשמןהדין
אינו מחויב להחזיק בניו ובנותיו הגדולים ,ואם עושה מלאכה
לצורכם הוי כמו פועל עני שאין לו מה יאכל דמותר ,אלא
שישנוקצתבמהשאפשרלשנות.

אמרותקודשמגדוליישראל
לפיסדרהדףהיומי

עד שיהא ש זק או תלמיד וכו' ש"מ צורבא מרבנ
)מו"ק ו(.
דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיא
@33לפי שאמר זקן הוא ת"ח או תלמיד שהוא צורבא מרבנן .מזה מוכח
דצורבא מרבנן דאיכא במתא אע"ג שאינו ת"ח גדול רק במתא לפי ערך
אנשיהעירהואצורבאמרבנן.עליהרמיאמילידמתא.
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לפי שאי מערבי שמחה בשמחה

)מו"ק ח(:

אין מערבין שמחה בשמחה בגמרא דידן יליף מקרא דשלמה ובירושלמי
כתבו תוס' דיליף מדכתיב מלא שבוע זאת ,ונ"ל דתרווייהו צריכא דאי
מיעקב הוי אמינא דהתם אין לערב מחמת נשואין של אשה אחרת
בשמחת נשואין אחרת שהרי נעשה צרות זו לזו ואין אשה מתקנא אלא
בירךחברתהמשא"כשארשמחתמותרלערבלהכימייתימקראדשלמה,
ואימקראדשלמהלבדהייתיאומרדדוקאשנימינישמחתאיןלערביחד
אבלשמחתנשואיןשהכלמיןושםאחדמותרלערבםיחדקמ"ל.

לפי שאי מערבי שמחה בשמחה

)(:ç óã ,á÷òé ïåéò
)מו"ק ח(:

סעודהראשונהדלילשבתקודשחשבההאריז"לכנגדקדושתיצחקאבינו
ע"ה ובתנחומא )סו"פ פקודי( דרש על המשכן והיה מונח מפורק טבת
ושבט ואדר וכו' למה לא עמד מיד מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב
שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק וכו' הריני מערב שמחתכם
שמחהבשמחה.וצריךלהביןמהשאמרהטעםכדילערבבשמחהבשמחה
אדרבאהאאמרודאיןמערביןשמחהבשמחהומהאיטעמאאיןנושאין
נשיםבמועד.אבלעניןשמחותאלוהםמסוגאחדושייכיםזהלזהוהוא
רקריבוישמחהואינובגדרמערביןשמחהבשמחה.
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בשמחה מנל דכתיב ויעש שלמה
äìøâääשמחה
ודאי מערבי
äàáä
)מו"ק ח(:
וכו'
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מדעשהשלמהע"החנוכתביתה'ז'ימיםקודםהחגולאהמתיןעדהחג
אע"כשאיןמערביןשמחהבשמחה.ומדקדקיםהאעדדאתאשלמהמאן
אמרה וע"כ שלמה גופי' יליף משום קרא ואפשר כמ"ש תוס' בשם
ירושלמי מדכתיב מלא שבוע זאת ופסקה הרמב"ם באמת וא"כ מ"ט לא
מייתי הש"ס האי קרא דהוי יליף שלמה מנין ,ודוחק לומר שהלמ"מ הוי
ואתא שלמה ואסמכהו אקרא .וי"ל דשלמה מפקי' מקרא דלדידי' הוי
דרשה ולדידן לא הוי דרשא ולכן לא מייתי הש"ס הך קרא דלדידן לא
יהי' מוכח מני' ,אמנם השתא שעשה שלמה החג ז' ימים וז' ימים ואכלו
ביה"כ והסכים ב"ק על ידו כמבואר שם יש לן ראי' דהדין אמת דאין
מערביןשמחהבשמחהאע"גדמדאורייתאאיןלנוראיה.
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איבעי ליה לשיורי באמה כליא עורב
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והזר הקרב יומת שהמיתו כל החיצונים לבל יתקרבו אל הקדושה והוא
הרמז אמה כליא עורב שהי' במקדש כדאיתא בגמ' למען לא יהי' מקום
לנוח ולאחוז שבט הרשע על מקדש ה' בבנ"י .והנה זהו ענין משמרת
הלויםתמידבמקדשלהיותנעוריםכלהלילהזההי'ג"כלמשמרתבנ"י.
ומהגםשהלויםהיומבחי'הגבורהוהצמצוםלכןהםהיומבחוץלכהנים
שהשפיעו החסדים כמ"ש )תהלים נ ב( 'מציון מכלל יופי' כל השפעות
יוצאים משם .וזהו לשון עזרה שהי' במקדש להיות עזרה וישועה לבנ"י.
וז"ש)תמידפ"אמ"א(והכהניםמפתחותהעזרהבידםלהשפיעכ"טלבנ"י.
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