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ירושלים  איש  יוחנן  בן  יוסי  ה'-  משנה 
אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני 

ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה וכו'.

א'- הנה נחלקו האחרונים במי שנתן לחבירו 
לאכול סתם, ולא אמר לו מידי לגבי תשלום, 
אם יצטרך לשלם לו או לא, והתרומת הדשן 
אולם  לו,  לשלם  דחייב  כתב  שי"ח)  (סי' 
הרי"ף נשאל במי שהאכיל יתום קטן בביתו, 
וכשהגדיל רצה המאכיל כסף מהיתום, וכתב 
האחרונים  וביארו  לשלם,  חייב  דאינו  הרי"ף 
בגמילת  לעשות  ורגיל  האדם  ניכר  דאם 
חסדים אי"צ לשלם, משא"כ בסתם אדם צריך 
לשלם, ובכה"ג איירי התרומת הדשן, ובכנה"ג 
(חו"מ סי' קכ"ח) תי' דהיכא דאכל על שולחנו 
צריך  לביתו  לו  שלח  אם  אולם  לשלם,  אי"צ 

לשלם ובכה"ג איירי התרוה"ד.

"ביתך  יהי  נכון,  על  משנתינו  יבואר  ובזה 
שהוא  ניכר  יהא  ובזה  לרווחה",  פתוח 
תמורה,  ללא  מתנה  ולשם  חסדים  לגמילות 
בביתך  שיאכלו  ביתך"  "בני  עניים  יהי  ועוד 
וכחילוק  מתנה  דלשם  כן  גם  ניכר  ובזה 
הכנה"ג דאם אוכל בביתו אי"צ לשלם. (חסדי 

אבות להחיד"א)

הק'  האלשיך  שביאר  מה  ע"ד  יבואר  ב'- 
מעדני  יתן  והוא  לחמו  שמנה  מאשר  הפסוק 
דלעצמו  היתה  אשר  שמדריגת  והיינו  מלך, 
נותן  היה  ולאחרים  והותר,  לו  די  הלחם  היה 
היה  "לחמו",  שמנה  מאשר  וזהו  מלך,  מעדני 
די לו בלחמו, אולם לאחרים "והוא יתן מעדני 
ביתך  יהי  משנתנו,  כוונת  לפי"ז  וה"נ  מלך", 
"פתוח לרווחה", דהיינו לכל אדם תתן בשפע 
לבני  בצמצום  האדם  יתנהג  ולמי  ובהרווחה, 
(מדרש  ביתך".  בני  "עניים  ויהיו  וזהו  ביתו 

שמואל)

הארבלי  ונתאי  פרחיה  בן  יהושע  ו'-  משנה 
לך  עשה  אומר  פרחיה  בן  יהושע  מהם  קבלו 
לכף  האדם  כל  את  דן  והוי  חבר  לך  וקנה  רב 

זכות.

א'- הני ג' דברים לרמז באו, על הני ג' הלכות 
היאך  הפוסק  להרב  הראשונים  לנו  שכתבו 
סו)  (פסחים  אמרו  דהנה  בפסקיו,  יתנהג 
בזה  וכתב  מרבותי,  מקובלני  כך  הלל  דאמר 
דמכאן  אבות)  למסכת  (בהקדמתו  המאירי 
להרב הפוסק דאפילו שהוא בקי וסביר, יאמר 
בהפסק כך מקובלני, ועוד אמרו שם בפסחים 
ראיה  להביא  הרב  שצריך  שמכאן  בירושלמי 
לו  שאל  המאירי  כתב  ועוד  לפסקיו,  ודוגמא 
לרב לקנטרם בדברים אלא יפסוק להם הדין 
משנתינו  ביאור  וזהו  ענוותן,  שהיה  כהלל 
שלו  שהפסקים  שיאמר  היינו  רב"  לך  "עשה 
חבר"  לך  "וקנה  ועוד  מרבותיו,  לו  מקובל 
גם  וכן  לדבריו,  ודוגמא  ראיה  שיביא  היינו 
שלא יקנטרן בדברים, אלא יהא כהלל שהיה 
(הגר"ח  זכות".  לכף  האדם  כל  את  "דן 

פלאג'י)

דבאה  עוד,  לבאר  והנראה  ב'- 
ג'  דהני  לנו  לרמז  משנתינו 
הסתכל  כנגד  הם  דברים, 
אתה  ואין  דברים  בשלשה 
דע  עבירה,  לידי  בא 
ולאן  באת,  מאין 
הולך,  אתה 

וחשבון,  דין  ליתן  עתיד  אתה  מי  ולפני 
וכנגד מאין באת אמר לו עשה לך רב, ויבואר 
דנוח  דהא  יג)  (עירובין  התוס'  דכתבו  עפי"מ 
שאינו  במי  דווקא  הוא  נברא  שלא  לאדם  לו 
צדיק אולם בצדיקים נוח להם שנבראו, וזהו 
נברא,  שלא  דנוח  המרמז  באת"  "מאין  כנגד 
ויתעלה  יתגדל  שאם  רב",  לך  "עשה  אמר 

במעלת התורה אזי נוח לו שנברא.

מיתה,  על  המרמז  הולך"  אתה  "ולאן  וכנגד 
חברותא  או  כד:)  תענית  טז:  (ב"ב  אמרו  הא 
לעצמו  הקונה  האדם  והיינו  מיתותא,  או 
שהתורה  דברים  ממ"ח  ואחד  בתורה,  חבר 
מצילו  ובזה  חברים,  בדיבוק  הוא  בהם  נקנית 
מהמוות וזהו שאמרו או חברותא או מיתותא, 
אמר  הולך  אתה  ולאן  דכנגד  יבואר  ובזה 
ו"קנה לך חבר", וכנגד ולפני מי אתה "עתיד 
ליתן דין וחשבון", אמר והוי "דן את כל האדם 
שבמדה  הוא,  מדה  כנגד  דמדה  זכות",  לכף 
שאדם מודד מודדין לו (ברכות נד:), ואם הוא 
דן כולם לכף זכות, כן הקב"ה ידין אותו לכף 

זכות. (מחמדי התורה)

משנה ז'- נתאי הארבלי אומר, התרחק משכן 
מן  תתיאש  ואל  לרשע,  תתחבר  ואל  רע, 

הפורענות.

האדם  אשר  יש,  פעמים  דהנה  יבואר  א'- 
חטא  הימנו  לרוע  בכדי  הוא  עונש  המקבל 
בעוה"ב  זכיותיו  להרבות  בכדי  או  שעשה, 
יסורין  הם  דאלו  ה.)  (ברכות  רש"י  {וכדברי 
של אהבה}, ולכך אין לו להאדם להתיאש מן 
עצב  בכל  וזהו  לו,  לטוב  דאחריתו  הפורענות 
הדינים  הימנו  ניתר  שבזה  היינו  מותר,  יהיה 
שהיו עליו, אולם המתחבר לרשע אזי יסורין 
וכדכתיב  מעוונותיו,  ינוכה  ולא  עליו  באין 
אחזיהו  עם  כהתחברך  כ)  ב-  הימים  (דברי 
פרץ ה' את מעשיך, וזהו ואל תתחבר לרשע, 
ורק אז אל תתיאש מן הפורענות דמנכה מן 
(חת"ס-  לרשע.  המחובר  משא"כ  העוונות 

אבות)

דברכות  סוגיא  יבואר  דבזה  להוסיף,  ונראה 
לו  היה  מאיר  דרבי  הא  חז"ל  דהסמיכו  שם, 
לו  ואמרה  שימות,  עליו  והתפלל  רע  שכן 
ומיד  כתיב,  חטאים  חוטאים  כתיב  מי  אשתו 
הסמיכו לזה הא דיסורין ממרקין עוונותיו של 
אדם, ולהנ"ל מדברי החת"ס יובן היטב, דרק 
היסורין  אז  רק  לרשע,  מתחבר  שאינו  אחרי 
ממרקין עוונותיו של אדם. (מחמדי התורה) 

ל:)  (נדה  דאמרו  מה  עפ"י  יבואר,  עוד  ב'- 
אתה,  צדיק  עליך  אומרים  העולם  כל  אפילו 
משנתינו  כוונת  וזה  כרשע,  בעיניך  תהיה 
דאפילו אם אתה מתרחק "משכן רע" שאינן 
"אל  וכן  גופך,  בתוך  שוכן  להיות  לרע  נותן 
תתחבר לרשע"  אפילו כשהאדם אינו מחובר 
בסוכה),  (כדאיתא  רשע  הנקרא  להיצה"ר 
שאין  ותחשוב  כצדיק  בעינך  תהיה  אל  מ"מ 
לך לחשוש מן הפרענות, דכי יצדק לפניו כל 
שאל  הפורענות"  מן  "תתיאש  ואל  וזהו  חי, 
אלא  ח"ו,  פורענות  עליך  יבוא  שלא  תחשוב 
ינצל  הפחד  ובזה  תמיד,  מפחד  אדם  אשרי 
הזמן  שכל  פורענות  אצלו  הוא  גופא  דבזה 
דואג ומפחד מאימתו יתברך, ואך טוב וחסד 

ירדפוהו. (מחמדי התורה) 

עד משנה ה' ביארנו בגליונות הקודמים

דף ז'

הא דהשמיטו הרי"ף והרמב"ם האי דינא

אמר רבה בר רב הונא אמר רב, הפת שעיפשה כיון 
שרבתה מצה מותרת- הנה הרמב"ם והרי"ף השמיטו 
חדש  בפרי  יעו'  האחרונים,  בזה  ונתקשו  דינא,  האי 
(סי' תמ"ו) שתי' דכיון דהוא לא שכיח לכן לא הביאו 
זה להלכה,  והצל"ח ביאר, דרב דס"ל דמותרת הוא 
זמנו  לאחר  דחמץ  כר"י  דסבר  כט:)  (לקמן  לשיטתו 
אסור בהנאה והרי הוא כדבר שאין לו מתירין, ולכן 
מאכ"א  מהל'  (פט"ו  הרמב"ם  משא"כ  ברוב,  בטל 
ה"ט) והרי"ף (ע"ז עד.) דס"ל דחמץ מיקרי דבר שיש 
הפסח  לאחר  דחמץ  כר"ש  להו  דקיימא  מתירין,  לו 

מותר בהנאה, ואינו בטל.

ו')  אות  ט"ז  סי'  (או"ח  יצחק  עין  בשו"ת  יעו'  אולם 
הוכיח מהא דהב"י פסק (סי' תמ"ז ס"ב) שתערובת 
חמץ בער"פ בטלה בשישים, וקשה לומר דפסק נגד 
הרמב"ם והרי"ף, אלא ע"כ נראה לומר בשיטת הרי"ף 
יראה  ובל  דכרת  חומרא  משום  במשהו  דחמץ  דהא 
לו  שיש  דבר  מטעם  ולא  אינשי,  מיניה  בדיליה  ולא 
מ"ט  הצל"ח  קושיית  לדוכתא  הדרא  וא"כ  מתירין, 
האי  דבר  האי  ובגוף  הלכתא,  האי  הרי"ף  השמיטו 
חמץ מיקרי דבר שיש לו מתירין או לא, נחבטו בזה 
סי'  (או"ח  חסד  תורת  בשו"ת  יעו'  האחרונים,  גדולי 
לו  שיש  דבר  מיקרי  דלא  ס"ל  הראשונים  דרוב  כ') 

מתירין, והאריכו בזה הרבה ואכ"מ.

מה נקרא אבוקה והמדליק באבוקה אם צריך לחזור 
לבדוק ולברך

(ע"ב) אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה- 
שלנו  בנרות  מאוד  חוכך  ואני  (כאן)  בחת"ס  כתב 
שעשויים מכמה חוטים, ועליהם נכרכת שעווה, הרי 
דאפשר דזהו אבוקה גמורה ואסור, ולכן מוטה לקחת 
מפורסמים  אולם  אחד,  חוט  רק  בו  שיש  שעווה  נר 
דברי הפרי מגדים (סי' רח"צ במשבצות סק"ב) שאם 
לא  הפסק,  בלי  זו  לגבי  זו  המונחות  פתילות  ב'  יש 
שור  בתבואות  להדיא  איתא  וכן  אבוקה,  מיחשב 
(יו"ד סי' י"א סק"ח), אולם המשנה ברורה (סי' רח"צ 
של  הפסק  שום  אין  אם  שלנו  דבנרות  כתב  סק"ח), 
שעווה ביניהם אפי' שהם כמה חוטים אין בזה משום 
מיקרי  שעווה  לחוט  חוט  בין  כשיש  ורק  אבוקה, 
הגר"ח  שכתב  נפלא  דבר  בכאן  לציין  ויש  אבוקה, 
דאין  א')  אות  ד'  (סי'  חי  לכל  מועד  בספרו  פלאג'י 
אבוקה,  שמן,  שומן,  חלב,  של  בנר  לא  חמץ  לבדוק 
וסימנך חשש"א, ומי שברך על נר האבוקה בחמץ לא 
יצא ידי חובת הבדיקה, מ"מ כיון דספק ברכות להקל 

אי"צ לחזור ולברך כשיחזור ויבדוק.

דף ח'

במה שונה מצוות צדקה מכל שאר המצוות

בני  שיחיה  בשביל  לצדקה  זו  סלע  האומר  והתניא 
נקרא  אימתי  ותוס'  ברש"י  יעו'  גמור-  צדיק  ה"ז 
המהרש"א  בחידושי  ויעו'  לא,  ואימתי  גמור  צדיק 
וכן בחידושי החת"ס שנתקשו היאך הקשו מנתינת 
צדקה, הא צדקה שאני דהא הותר לנסות את הקב"ה 
יו"ד  ברמ"א  {יעו'  בזאת,  נא  ובחנוני  וכמאה"כ  בזה 
סי' רמ"ז פלוגתא בזה- מחמדי התורה}, והמהרש"א 
מיקרי  דצדיק  מ"מ  מותר,  לנסות  דרק  דאיה"נ  תי'- 
דדוקא  זה,  בכעין  תי'-  והחת"ס  משם,  שמענו  לא 
עשר  שאמרו  וכפי  לבקש  יכול  שנתן  הממון  בשכר 

בשביל שתתעשר, אבל לא שיחיה בנו, או שיהיה 
רמ"ז)  סי'  (יו"ד  תשובה  בפתחי  ויעו'  עוה"ב,  בן 
שהביא כן בשם ספר משנת חכמים (הל' יסוה"ת).  

דווקא נשים פטורות מעלייה לרגל אולם זכר אע"ג 
דאין לו קרקע חייב

לו  שיש  אדם  כל  אמי  רבי  דאמר  אמי  לכדר'  (ע"ב) 
קרקע עולה לרגל- והקשה בפני שלמה דא"כ למה 
לרגל  מעלייה  פטורות  דנשים  ד.)  (חגיגה  קרא  לן 
להם  אין  נשים  דהא  ליה  תיפוק  זכורך,  כל  מדכתיב 
נשים  דמה"ט  כ:)  (ברכות  רש"י  וכמוש"כ  קרקע, 
פטורות מברכת המזון דאינם יכולים לומו על הארץ 
הטובה אשר נתן לך, ותי' בב' דרכים א'- דאיה"נ זה 
כוונת הגמרא, דלדעת רבי אמי איה"נ לא בעינן קרא 
קרקע,  להם  שאין  מסיבת  הם  דפטורים  זכורך  דכל 
אי"צ  נשים  דרק  למימר  הוא  קרא  דבעינן  הא  אלא 
משא"כ  כלל,  קרקע  בהו  שייך  דלא  כיון  לעלות 
אנשים אפי' אי לית לו לאדם קרקע חייב לעלות כיון 
דשייך ביה קרקע, ויעו"ע שם מה שתי' באופן נפלא, 
בש"ס  המבואר  אדם  דסתם  כיון  בזה  עוד  והנראה 
לו  שאין  אדם  כל  קאמא  הא  לכן  אנשים,  נמי  קאי 
כל  דיראה  קרא  בעינן  לכן  נמי  נשים  משמע  קרקע 
"זכורך" דדוקא זכרים ולא נשים (מחמדי התורה).   

דף ט'

האם נפל בעי קבורה והאם רשאי לקבור אותו 
ביו"ט

מעשה בשפחתו של מציק שהטילה נפל לבור- הנה 
נחלקו הפוסקים אי נפל בעי קבורה או לא, דהמג"א 
(סי' תקכ"ו סק"כ) הביא מדברי הגמ' כאן, דמשמע 
דנפל אינו צריך קבורה, ובשו"ת חוות יאיר (סי' ס"ה) 
כתב בפשיטות דלא יספדו ולא יקברו הנפל, ומדברי 
קוברין  היו  לא  דהכותים  משמע  נז)  (נדה  הגמ' 
הנפלים, וכן לגבי יו"ט בדין לקבור הנפל נחלקו בזה, 
יעו' בשו"ת חת"ס (או"ח סי' קמ"ד) שכתב להקל ע"י 
לקבור  אסר  ט"ז)  סי'  מהדו"ק  (או"ח  והנוב"י  נכרי, 
הנפל ביו"ט, ורק בספק נפל התיר, וכ"כ בחלק יו"ד 
(סי' צ'), וראה זה כתב המאירי (ביצה) שכתה להתיר 
ישרים  תומת  בשו"ת  הוא  וכן  ביו"ט,  נפלים  קבורת 
(סי' כ"ג) שהביא שמצא כן בדברי תוס' שאנץ (סוף 

מסכת כתובות) שהתיר ג"כ להדיא.

כמה דינים דמצינו שחששו בהם לגזירה דשמא 
יאכל

ראיתי  מיניה-  למיכל  אתי  דילמא  גזירה  (ע"ב) 
דינים  לכמה  שציין  ענגיל)  (להגר"י  הש"ס  בגליוני 
א'-  מהם,  כמה  ואציין  אלו,  גמרא  מדברי  הנלמדים 
ליתן  דאסור  כתב  י"ג)  (סי'  ברונא  מהר"י  בשו"ת 
מחשש  ט"ב,  בו  שחל  בשבוע  תבשיל  לתוך  יין 
דשמא בשעה שהוא מתעסק בו, לתת את התבשיל 
שבתוכו, ישכח וישתה הימנו, כי היכי דחששינן הכי 

שמא יאכל, ב'- במהרי"ו (סי' קצ"ג)  כתב דאסור 
לאדם לשבר המצה קודם הסדר, מחשש דשמא 

שכתב  מה  ג'-  בו,  כשמתעסק  מיניה  יאכל 
במאכל  ליגוע  לאדם  דאסור  המהרי"ל 

וביאר  בהם,  יגע  שמא  דחיישינן  ביוה"כ 
דביוה"כ  צט:)  (מנחות  דאמרו  הא  שם 

החל בשבת, החלות נתחלקות לערה, 
והיינו נמי מטעם הנ"ל דכדי שלא 

יבואו הכהנים לכלל אכילה.

שאלה ע"ד} היכן מצינו בדין שכחה בהזכרת המאורע בתפלה, שהדין הוא לכו"ע 
שאינו צריך לחזור באם שכח, ומ"מ אם יעשה פעולה כל שהיא, אזי בפעולה 
מסויימת לכו"ע יצטרך לחזור ולהתפלל, ובפעולה אחרת יש מחלוקת מה דינו.

שאלה ע"ה} העוסק במצוה פטור מן המצוה, האם דין זה נאמר גם כשיכול לקיים 
שניהם?

פתרון לחדודא- גליון ל"ח פרשת חוקת

שאלה ע"ב} הנה אמרו (נדה ל:) ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו, 
ויש לחקור האם בת נמי המלאך מלמדה במעי אמה עכ"פ ההלכות שצריכה הבת שתהא יודעת?

שאלה ע"ג} מה הטעם שאין האשה מברכת ברכת ברוך שפטרני, על בנה כשם שהאב מברך?

ע"ב} יעו' באריכות מה שהביא בזה ידידינו הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א במכתבים למערכת, שבכלל דבריו דברינו בזה. 

ע"ג} הנה כתב בזה הפמ"ג או"ח סי' רכ"ה באשל אברהם, דלא מצינו עון אם על בנים רק עוון אבות על בנים לכן אין להאשה לברך ברוך 
שפטרני, ויש מקום עיון בזה דהנה בספר חסידים סי' שע"ד כתב שאם האם חייבת כרת כן נמי זרעה נכרת, ואולי יש ליישב, דבכרת זהו 

גופא העונש שגם זרעו נכרת, ואין בה מכלל עוון אבות על בנים

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

חמדת הדףמילי דאבות
פסחים ז'- י'פרקי אבות- פרק א'

לחידודא


