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לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

' )1יציאות השבת' פירושו:
א .שעה שיוצאת שבת.
ב .הוצאות לקניית מאכלי שבת.
ג .העברת חפץ מרשות אחת לאחרת.
 )2העובר על איסור שבת מה עונשו ?
א .שוגג ומזיד  -חטאת ,מזיד עם התראה  -סקילה.
ב .שוגג  -חטאת ,מזיד  -כרת ,מזיד עם התראה  -סקילה.
ג .שוגג  -מלקות ,מזיד  -כרת ,מזיד עם התראה  -סקילה.
 )3כמה מקרי איסורי הוצאה הוזכרו במשנה בס"ה ?
א.2 .
ב.4 .
ג.8 .

כמה 'רשויות שבת' יש ומהם ?

ארבע :רשות היחיד ,רשות הרבים ,כרמלית ,מקום פטור.

דף ב' ע"א
מדוע נקראת עקירה לחוד יציאה
יציאות השבת שתים שהן ארבע .והיינו
שתים מדאורייתא ושתים מדרבנן ,דהיינו
עקר לחוד או הניח לחוד ,והטעם שנקרא
יציאה אפילו שלא הוציא רק עקר ? לא משום
שהוציא אלא ששם האיסור הוא הוצאה
ובשם האיסור נקרא (אילת השחר).
האם עקירה לבד נחשבת לחצי שיעור

שניהם פטורין .ופרש"י אבל אסורים לעשות
כן לכתחילה ,ומבואר בדברי רש"י דבזה עוקר
וזה מניח הוי רק איסור דרבנן ,וכן מבואר
בתוס' עירובין דף ל"ג ע"א שכתבו דאליבא
דרבי דלא גזרו שבות בין השמשות מותר
להוציא ע"י שנים דזה עוקר וזה מניח.
ואמנם בחתם סופר הביא מספר לחם שמים
דעקירה לבד הוי חצי שיעור ואסור מן התורה
משום דחזי לאצטרופי אם יעשה הנחה אח"כ,
משא"כ הנחה בלא עקירה אינה אלא מדרבנן
כיון דלא חזי לאצטרופי וכן כתב הרש"ש
ובשפ"א כתב לדייק מדברי הרמב"ם דעקירה

עשה נא טובה נצחית לנשמת יקירך! הנצח את שמו בדף שבו לומדים מאות שיעורי תורה ואלפי יהודים הלומדים לאורו בטל' * 7226

לחוד והנחה לחוד אסור מה"ת כדין חצי
שיעור ,שכתב הרמב"ם בפי"ב משבת ה"ט
אבל אם עקר ולא הניח או הניח ולא עקר או
שהוציא פחות משיעור פטור ,הרי שכתב
עקירה לחוד והנחה לחוד יחד עם הוציא פחות
משיעור ומשמע דבשניהם יש איסור ח"ש
מה"ת .ואמנם בס' הקובץ על הרמב"ם דייק
מהרמב"ם להיפך דכיון שכתב הרמב"ם
מוציא חצי שיעור יחד עם עקירה בלא הנחה
או הנחה בלא עקירה מוכח שאף הוציא פחות
משיעור אינו אלא מדרבנן ,והטעם דאיסור
חצי שיעור הוא רק באיסורי אכילה ולא
בשאר איסורים וכמוש"כ בשו"ת חכם צבי
סי' פ"ו.

הוצאה מלאכה גרועה
התוס' ד"ה "פשט" כתבו דהוצאה מלאכה
גרועה ,ובאור זרוע (ח"ב סי' פ"ב) ביאר הטעם
דהוי מלאכה גרועה דמה מלאכה עשה
מעיקרא חפץ והשתא חפץ והיינו דלא נשתנה
גוף החפץ ע"י המלאכה כלל.
והרשב"א דף ק"ל ע"ב כתב בשם רבינו יונה
דבהוצאה ליכא איסור מעשה שבת דרק בדבר
שנתחדש בו מעשה בגופו של דבר אמרינן ביה
מעשה שבת ובהוצאה לא נתחדש דבר בגופו.
ולכן הקילו בשבות אמירה לנכרי בהוצאה
לצורך מילה כיון דלא נעשה תיקון ,ואולם
הרשב"א ס"ל דיש מעשה שבת בהוצאה ,וכן
הביא להלכה הביאוה"ל בריש סי' שי"ח בשם
החיי אדם.

עדכון חשוב!

עקב הרצון להביא לקוראי "יהודי של ש"ס" ,חומר מרתק מעניינא דיומא
מחד ,והחשיבות בשמירה על מסגרת דף תוכן אחד בלבד ליום ,מאידך,
הדפסנו את המשך החומר על פורים גם בימים שלאחריו עד שבת דף ח'
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הכאה בהמן
בשעת קריאת המגילה כשמזכירים את המן נוהגים ל"הכותו" ע"י הקשה
בשולחן או לרקוע ברגלים (שו"ע תרצ סעיף יז).
כתב במדרש אליהו כשאומרים ארור המן או מזכירים שמו ושם
אשתו ומכין ,עושה הקב"ה שירגישו ההכאות כדי שיקבלו צער גדול
יען שכל הבאים לעולם כאילו בימיהם נעשה הנס לפי שאם נעשה
עצתו לא היו באים לעולם ,לכן כל הבאים לעולם צרכים לצערו ולכן
עושה הקב"ה שירגיש ההכאות בהזכרת שמו (מדרש אליהו מבעל שבט

המוסר מגילת אסתר עמוד פא).
כעין זה נכתב בספר אסופות כת"י :פעם אחת שאל ההגמון מרגנשבורג
את רבי יהודה החסיד ,למה אתם דופקים על הכתלים כשאתם
מזכירים את המן .אמר לו ,כל כך דפיקות שאנו דופקים כך השדים
דופקים לו בגיהינום .אמר לו מנא לך .אמר לו בא ואראך .הלך עמו
והראהו בפתח גיהינום ,וראהו שהכוהו ,פתח הגמון ואמר ,אילו
הייתי אצלכם הייתי מסייע לכם להכותו.
טעם אחר :דכתיב (שמות יז יד) "מחה אמחה את זכר עמלק" וכן כתוב
(במדבר כד י) "תמחה את זכר עמלק" ומחה מלשון הכאה ,ועל ידי
שמכים אנו מוחים את המן שהוא מזרע עמלק (שו"ע תרצ יז).
טעם אחר  :מכים בשביל התינוקות שלא יודעים לומר שם רשעים
ירקב כי חייבים אנו לומר כן כשמזכירים רשע כדאיתא בירושלמי
(מגילה פרק ד הלכה ד) כי הוי מטי להמן בפורים אמר ארור המן
וארורים בניו לקיים מה שנאמר (משלי י ז) "שם רשעים ירקב" (ספר
המנהגים לרבינו איזיק טירנא בהגה"ת המנהגים פורים אות נה).

טעם אחר :כתב החת"ס ונראה לי הטעם להרעיש ולבלבל אוזן
השומעים ,שלא ישמעו שם זה המחוי האגגי .ובשו"ת מילי דאבות
הוסיף לבאר מרבו החת"ס .דהקשה שמעולם לא זכה עמלק שיזכר
שמו כ"כ פעמים רק ע"י קריאת המגילה ...וא"כ לא נמחה שמו וכו',

ולכן אנו מרעישים ומקשקשים לומר ,אני איני רוצה לשמוע שם זה
כלל אבל מה נעשה ההכרח עלי .והכל הוא להראות שאין אנחנו
רוצים לשמוע שם זה (החת"ס בהג' על השו"ע סי' תרצ כ).
טעם אחר :דכתיב במגילה נ"ד פעמים המן ,ובא רמוז "מחה תמחה"
שנ"ד פעמים תמחה אותו כמנין תמחה עם הכולל (אגרת הלכות טעמים
למנהגי פורים ,מטעמים פורים ו).

טעם אחר :לפי שראו חכמים אורך הגלות וחששו שמא יקום מלך
מאומות העולם וירצה לגזור גזרות רעות כגזירת המן לכן הנהיגו זה
הפרסום בשמחה ובהפלגה [ברחובות ובשווקים] למען ישמעו הגוים
קול רעש גדול ודברים משונים וישאלו על מה ראו ככה ומה הגיע
אליהם ויגידו להם ענין המן ויקחו מוסר ,וזהו כוונת הראב"ע אשר שר
בשיר שיסד" ,שומע דבר בן המדתא ,תיפול עליהם אימתה" (מחזיק
ברכה להחיד"א קונטרס אחרון סימן תרצ).

סמך לדבר :דכתיב (דברים כה ,ב) "והיה אם בן הכות הרשע" סופי
תיבות "והיה אם בן" המן (מטה משה ,מנהגי מהרי"ל ,לבוש תרצ יז) .וכתיב
בסמיך הכות הרשע (יעב"ץ דיני קריאת המגילה יד).
במנהג להכות :במשנ"ב (תרצ ס"ק נט) הביא שהמהרי"ל לא היה מקפיד
להכות [וכן נהג הגריש"א (איש על העדה עמוד כ)] ,ומביא שהגאון
יעב"ץ כותב על אביו החכם צבי שהיה מכה ורוקע ברגלו וטופח
בנעלו כשהוזכר המן ,והבן איש חי (שנה א פרשת תצוה) כתב שהיה
מכה ברגליו רק בהמן הראשון והאחרון ,ובשו"ת מהרי"ם שיק (יו"ד
סימן רטז) כתב שרק קטנים נהגו להכות בהמן ולא בגדולים,

שתיקת הבעל קורא בשעת ההכאה
כשמכים צריך החזן לשתוק כדי שישמעו כולם קריאתו (א"ר תרצ טז,
משנ"ב ס"ק ס).

יחיד הקורא
אין צריך להכות בשעת אמירת המן (הגריש"א ביבקשו מפיהו פרק ב
לט).

שבת דף ג'
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 )1בכל מקום שהוזכר 'פטור' בשבת פירושו :פטור מקרבן חטאת ,אבל לכתחילה אסור מדרבנן.
חוץ משלושה מעשים המותרים לכתחילה :צידת צבי או נחש ופתיחת פצע.
א .נכון.
ב .לא נכון.
' )2בר פחתי' הוא לשון:
א .חשיבות :בן גדולים (פחה).
ב .גנאי :בן של פחת.
ג .במסכת ברכות  -חשיבות ,במסכת שבת  -גנאי.
 )3ברשות הרבים ,האוויר מעל עשרה טפחים נחשב 'מקום פטור'.
א .נכון.
ב .לא נכון.

כיצד איסור דרבנן מכניסו לאיסור תורה ?
הדביק פת לדופן התנור בפנים כדי שתאפה ,וקודם שיגיע לאיסור תורה של מלאכת 'אופה' ,רוצה לרדותה
(להפרידה מהתנור ולהוציאה) ,אך יש איסור דרבנן לרדותה .ודנה הגמ' האם בזה התירו רבנן.

דף ג' ע"א
הנשמה והגוף יכולים לפטור עצמם בטענת
שנים שעשאו
שנים ועשו אותה פטורין .אמרינן בגמ' (סנהדרין
צ"א) א"ל אנטונינוס לרבי גוף ונשמה יכולין
לפטור עצמן מן הדין ,כיצד גוף אומר נשמה חטאה
שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם,
ונשמה אומרת גוף חטאה שמיום שפירשתי ממנו
הרי פורחת באויר כצפור וכו' מאיזה טעם רצו
הגוף והנשמה לפטור עצמן מן הדין ,ואם יש ממש

בטענתם ,למה באמת הקדוש ברוך הוא מחייבם
בדין ודן אותם כאחד,
ויבואר על דרך מה דאיתא בגמרא (שבת צ"ב ב)
גבי הא דתנן המוציא ככר לרשות הרבים חייב,
הוציאוהו שנים פטורים וכו' ,ויליף לה בגמרא
מהאי קרא דכתיב (ויקרא ד ,כז) ואם נפש אחת
תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה וגו' ,העושה
את כולה ולא העושה את מקצתה ,יחיד ועשה
אותה חייב ,שנים ועשו אותה פטורין .מעתה תבין
ותשכיל טענת הגוף והנשמה שרוצים לפטור עצמן
מן הדין ,דמאחר שכל אחד מהן לא עשה כל
מלאכת העבירה ,והוי שנים שעשו אותה ופטורין,
אמנם למאי דאיתא שם זה יכול (להוציאו לבדו)
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וזה יכול (גם כן להוציאו לבדו והוציאו שניהם) ,ר'
יהודה ור' שמעון פוטרין ,זה אינו יכול וזה אינו
יכול( ,דאורחייהו להוציא בשנים) ,ר' יהודה ור'
מאיר מחייבין ור' שמעון פוטר( ,ופסק הרמב"ם
הל' שבת פ"א הל' טו  -טז דהלכה כר' יהודה) ,זה
יכול וזה אינו יכול ,דברי הכל זה שיכול להוציאו
לבדו מחייב ,ושאינו יכול פטור,
ועתה יבואר בטוב טעם ודעת ,דהקב"ה לוקח
נפשות בחכמה ,כי כל דרכיו משפט ,ולכתחילה
מפריד את הנשמה מן הגוף ,דבין כך וכך כל אחד
מהן רוצה לפטור עצמו מן הדין ,הנשמה אומרת
מאחר שהיא דומה לחיגר ,אם כן איך אפשר לה
לעשות שום מעשה ,וכן הגוף טוען שהוא דומה
לסומא ,ואם כן אי אפשר לו לבדו גם כן לעשות
שום מעשה ,כמו שהקדמנו לעיל ,והנה מתוך
דבריהם נשמע שכל אחד מהן לא היה יכול לעשות
לבדו שום מעשה אלא בצירוף שניהם כאחד ,ואם
כן הוי ממש דין זה דשנים שעשאוהו ,וזה לא היה
יכול לעשות לבדו וגם זה לא היה יכול לעשות
לבדו ,דקיימא לן שניהם חייבים ,אז הקדוש ברוך
הוא מביא הנשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד,
שהרי אורחייהו בהכי לעשותה בשנים ,דבזה הן
מודים מפי עצמן דכל אחד לבדו לא היה יכול
לעשות ,אם כן שניהם חייבים ,ולכך דן אותם
כאחד (ברית שלום עה"ת).

ג' ע"ב

למה אין לחוש כששואלים רבה' במסכת אחרת
שיצא מכשול ויענה דבר שאינו נכון?
כי קאי רבי בהא מסכתא לא משייליה במסכתא
אחריתי דילמא לאו אדעתיה ,דאי לאו רבי גברא
רבה הוא ,כספתיה ,דמשני לך שינויא דלאו
שינויא .ומבואר בגמ' דהטעם שלא ישאל את רבי
שאלה במס' אחרת שלא יתבייש ,וצ"ב אם יש
לחוש שיענה תשובה שאינה נכונה אין זה רק ענין
של כבודו שלא יתבייש ,אלא דיש לחוש שיצא
מכשול ויענה דבר שאינו נכון ,ונמצא סילוף בדברי
תורה ,וגם מכשול בהנהגה ,ולמה רק תבע על מה
שמביישו .וגם ברמב"ם (ת"ת פ"ד ה"ו) כתב ואין
שואלין הרב מענין אחר ,אלא מאותו הענין שהן
עוסקין בו ,כדי שלא יתבייש ,ועדיפא מיניה היה
לחוש שמא התשובה לא תהיה נכונה.
וגם נראה נפק"מ להלכה ,שהרי הרב שמחל על
כבודו ,כבודו מחול (פ"ה הי"א) אבל כל זה לגבי
הכבוד ,אבל אם יש לחוש על תשובתו שלא תהיה
נכונה ,א"כ גם אם הרב מוחל ויתן רשות ,היה
ראוי למנוע .ולכאורה גם הרבי עצמו היה צריך
להמנע מלהשיב ,ויחוש שמא יטעה.
ונראה דאין צריך לחוש שבסוף יטעו להלכה ,כי
בודאי עזר ה' עמו שלא יכשל בדבר הלכה ,וחזקה
שיתבררו הדברים ע"י פלפולי התלמידים( .ברכת
אברהם)
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המנהג להתחפש
נוהגים להתחפש בתחפושת בפורים (שו"ע תרצו ח) ואינו חיוב
אלא מנהג ישראל ומכיון שמנהג ישראל דינא אין לבטל מנהג זה.
רמז לתחפושת מהתורה דאמרינן בגמרא (חולין קלט ,ב) אסתר
מן התורה מנין שנאמר (דברים לא יח) "ואנכי הסתר אסתיר
פני" מכאן רמז להסתרת הפנים בפורים (אוצר דינים ומנהגים
פורים שמחת פורים).
טעמים למנהג זה.
א .זכר למרדכי שיצא בלבוש מלכות (כנה"ג ,הובא בא"ר תרצו
טו).
ב .זכר לזנב שצמח לושתי כשנקראה לבוא אל המלך (א"ר תרצו
טו).
ג .לזכר פחד היהודים אשר נפל עליהם ורבים מהם היו
מתיהדים [נעשו יהודים] (מחצית השקל ,שלמי תודה פורים
לא).
ד .ע"פ דברי התוס' (ר"ה ג ,א ד"ה וישמע הכנעני) שהביא את
המדרש שמסופר שעמלק התחפש כשבא להילחם עם ישראל
במדבר וכן עשו העמלקים במלחמה עם יהושפט (דברי הימים
ב כ) זכר לזה אנו מכסים את הפנים (הוספת קצות השולחן
ח"ג).
ה .לפי שיש עניים שמתביישים לבקש צדקה בגלוי וכאשר
יתחפשו ולא יכירום יוכלו לבקש ולקבל צדקה (פורים וחודש
אדר לר"צ כהן עמוד צז ,אוצר המנהגים).
ו .לפי שתחפושת מוסיפה שמחה גדולה (אוצר המנהגים).

לפי שנס פורים היה בהסתר לכן גם אנו מסתירים פנים זכר
לנס הנסתר כלומר שהמאורעות שמסופר במגילה היו י"ב
שנים והיו נראים כבדרך הטבע ורק בסיומם התברר שהיתה
יד ה' שכיונה את כל המהלך (שלמי תודה פורים לא).
ז .לפי ששנאת עמלק שהוא מצאצאי עשיו נובעת מזה שיעקב
לקח את הבכורה מאחיו במרמה על ידי שהתחפש לעשיו
ובפורים אנו מתחפשים ומראים להם שהברכות היו ראויים
ליעקב ולא גנבם ממנו (תודעה פרק עשירי).
ח .מתחפשים בבגדי גוים על דרך שאמרו חז"ל "עד דלא ידע",
כמו כן בין המתחפשים אין לדעת מיהו זה ,האם הוא גוי או
יהודי (תודעה פרק עשירי).
ט .לפי שחלק מהאישים הנזכרים במגילה פרושה על פניהם
כעין מסכה המכסה את פרצופם האמיתי ,אליהו התחפש
לחרבונא ,כמו כן כשקם המלך בחמתו ממשתה היין (אסתר ח
ו) באו מלאכי השרת ונדמו כאנשים והחלו לקצץ את האילנות,
והסבירו למלך שהדבר נעשה בפקודת המן (כנסת יחזקאל).
י .על פי מה שאמרו חז"ל (מגילה יב ,א) "הם לא עשו אלא
לפנים" שהשתחוו לפסל בימי נבוכדנצר" ,אף הקב"ה לא עשה
אלא לפנים" ,ע"כ בזמן השמחה בפורים מתחפשים במלבושים
שונים ולא ניכר הפנים של מי הוא (ליקוטי מהרי"ח בשם בני
יששכר מאמר ט ס' י שמביא בשם מהר"ם חגיז בספרו אלא
המצוות מצוה תקמג).

המשך פרק ו' בס"ד בגיליון הבא

שבת דף ד'

לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

 )1עבירה שחייבים עליה חטאת צריך שיהיה שוגג:
א .בתחילה.
ב .בסוף.
ג .בתחילה ובסוף.
 )2אומרים לאדם :עשה איסור קל ,כדי שחברך לא יתחייב עונש חמור.
א .נכון.
ב .לא נכון.
' )3קלוטה כהונחה' פירושו :חפץ הנזרק מרשות אחת לאחרת ,ובאמצע נקלט באוויר רשות
אחרת ,למרות שרק עבר שם באוויר ,נחשב כאילו נח שם.
א .נכון.
ב .לא נכון.

במלאכת 'הוצאה' ,צריך עקירה והנחה ממקום .מה שיעור המקום ומדוע ?

ארבעה על ארבעה טפחים לפחות ,וביאר הרשב"א שבפחות
מזה אין אדם מניח משום שנופל ולא משתמר.
ד' ע"א
מתי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך?
וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך .בעירובין לב:
גבי חבר שנתן לעם הארץ במתנה כלכלה של תאנים ושכח
לעשרם ,אמרינן שתורם החבר מפירותיו על הפירות
שבכלכלה אע"פ שיש איסור לתרום שלא מן המוקף,
משום שניחא ליה לחבר לעבור על איסור זוטא כדי למנוע
מהעם הארץ לעבור על איסור טבל החמור ,ומבואר
שאומרים לאדם לעבור על איסור קל כדי שחבירו לא
יעבור על איסור חמור .והקשו התוס' שם מהגמ' כאן דלא
אומרים לאדם חטא והוציא את הפת מן התנור קודם
האפייה כדי להציל את חברך מאיסור 'אופה' החמור ,וכן
הקשו התוס' כאן בגמ'.
וכתבו התוס' שני תירוצים האחד שאומרים לאדם 'חטא'
כדי שיזכה חבירך רק באופן שהוא גרם לחובת חבירו,

כגון בכלכלה של תאנים שמתנת החבר גורמת לחטא
הע"ה ,אך באופן שחטא חבירו לא נגרם על ידו ,כגון
במדביק פת בשבת ,לא אמרינן לו 'חטא 'כדי שיזכה
חברך.
ועוד תירצו שאמרינן לאדם 'חטא' דוקא באופן שחבירו
לא פשע במעשהו כגון בכלכלה של תאנים אבל במדביק
פת בתנור כיון שחבירו פשע בהדבקתו לא אמרינן לו בזה
חטא כדי שיזכה חברך,
והמג"א (סי 'רנ"ד סקכ"א) פסק כתירוץ השני ,דבכל ענין
אמרינן לו לאדם 'חטא' אא"כ פשע במעשהו ,וכן פסק
המ"ב שם ,ואולם בביאור הגר"א (או"ח סי' שכ"ח סק"י)
כתב בדעת הרמ"א שפסק כתירוץ הראשון .
ובשו"ע (סו"ס סי' ש"ו) פסק שמי שהודיעו לו בשבת
שהוציאו גויים את בתו בעל כרחה מביתו ע"מ להוציאה
מכלל ישראל ,מצוה לשום פעמיו להשתדל בהצלתה ויכול
לצאת אפי' חוץ לשלוש פרסאות אף דיש בזה איסור

עשה נא טובה נצחית לנשמת יקירך! הנצח את שמו בדף שבו לומדים מאות שיעורי תורה ואלפי יהודים הלומדים לאורו בטל' * 7226

דאורייתא ואם לא בעי ,בית דין גוזרין עליו לצאת
ולהציל .ובמ"ב שם (סעי' קנ"ו ונ"ז) ביאר דהטעם הוא
משום שעדיף שיעבור על איסור אחד כדי להציל את בתו
מאיסורים רבים ,שכאשר תמיר את דתה לגמרי תחלל
שבתות הרבה ותעבוד עבודת גילולים כל ימיה ,וכנגד זה
חילול השבת הבודד שלו נחשב לאיסורא זוטא ,וקי"ל
דחייב אדם לעשות איסורא זוטא כדי שלא יעשה חבירו
איסורא רבא אם אינו פושע ,ושמעינן שנקט השו"ע
כתירוץ השני ,שהרי לתירוץ הראשון אסור לו לעבור על
איסור דאורייתא בכדי להצילה שהרי הוא לא גרם לה
ללכת ,ובאמת דהגר"א שם שם כתב שדין זה של השו"ע
הוא דוקא לתירוצו הראשון של התוס'.
האם מותר לשבור את הדלת כדי למנוע חילול שבת
המונית?
ומעשה שהיה בשב"ק ביהודי ירושלמי שבדרך חזרתו
לביתו לאחר תפילת מוסף הוצרך להכנס לבית הכסא,
ונכנס לתלמוד התורה שבו הוא משמש כמלמד הממוקם
בין בית הכנסת לביתו ,וכאשר פנה לצאת נוכח לדעת
שהידית נשברה ,וכיון שהמקום שומם בשבת האפשרות
היחידה שלו לצאת מן התא היא לשבור את הדלת ולעבור
על איסור סותר דאורייתא דהוי סותר ע"מ לבנות ,דודאי
יתקנו שם את הדלת השבור ,ואולם אם ישהה במקום עד
מוצאי השבת ,משפחתו המודאגת תזעיק בינתיים את

כוחות ההצלה ,ויגרם בכך חילול שבת המוני ע"י כוחות
ההצלה והרבים שייצאו לחפשו ,וא"כ יש לדון האם מוטל
עליו לעבור על איסור שבת דאורייתא פעם אחת כדי
למנוע את הרבים מאיסורי שבת רבים ,או שלמרות זאת
אסור לו לעשות כן
ושאלה נוספת היתה לפני מספר שנים ,כאשר באחד
השבתות הוכרז בטעות על אירוע רב נפגעים ,ואנשי
הצלה רבים יצאו לכיון מקום האירוע ,ונודע דבר הטעות
לאחד מאנשי ההצלה ,והסתפק האם מותר לו להודיע
ע"כ במכשיר הקשר גם אם זה כרוך באיסור דאורייתא
כדי למנוע את חילול שבת ההמוני או לא.
ולכאורה לפי שני התירוצים מותר לו לשבור את הדלת,
שהרי הוא גורם לכך שיחפשוהו ,והמחפשים אחריו אינם
פושעים ,אבל במקרה השני הדבר תלוי בשני השיטות,
דלדעת השו"ע כיון שכוחות ההצלה אינם פושעים יכול
לומר להם שלא יבואו ,אבל לדעת הגר"א לא יוכל לעשות
כן כיון שמעשיהם לאגרמים על ידו.
אלא שלכאו' מחלוקת זו לא שייכת לנידון זה כיון שבשני
המקרים המחפשים וכוחות ההצלה לא עוברים על
איסור כלל ,שהרי הם אנוסים בחושבם שהם במשימה
של פיקוח נפש ,ולכך ודאי שאסור לו לעבור על איסור
שבת דאורייתא כדי למנוע את מעשיהם של הרבים שאינו
איסור כלל.
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דינים המצוים בתחפושת
להתפלל עם תחפושת

מותר להתפלל בתחפושת בתנאי שאינה גורמת לקלות
ראש וצחוק ,ועם התחפושת גורמת לקלות ראש אסור
להתפלל ,דהוי דבר המפריע בתפילה שצריך לסלקו .וכן
אסור להתפלל בתחפושת שאין דרך לעמוד עמה בפני
מלך (שו"ת שבט הלוי חלק י סימן י).

שעטנז בתחפושת

הרמ"א מביא "אין איסור בדבר מאחר שאין מתכון אלא
לשמחה" (תרצו ח).
טעם אחר להתיר :דאין כונתם אלא לנוי וקישוט ,או כדי
לבטל היכרם (עין ט"ז יור"ד קפג ד).
איסור לא ילבש בתחפושת בפורים

מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש
שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר מאחר
שאין מכונים אלא לשמחה בעלמא (שו"ע תרצו ח).

והטעם :ע"פ התוס' (ע"ז כט ,א ד"ה המסתפר) שכתב שבמקום
שנהגו האנשים ונשים בשווה אין בזה משום לא ילבש
ובפורים שאיש לובש בגדי אשה ואשה בגדי איש ,נמצא
שאין האיש והאשה שוים ביום זה בבגדים ולא שייך בזה
לא ילבש (שו"ת מהרי"ץ מינץ טז בשם מהר"ר אליקים סגל).
ועוד שכל האיסור לא ילבש אינו אלא שלובש בגדי נשים
כדי לשבת בין הנשים ,אבל במתכון לענין אחר שרי (עיין
תשובת מהרי"ץ מינץ טז).

כעין זה מובא בשו"ת התעוררות לתשובה (ג תק) לפי
שבפורים הכל יודעים שדרכו בכך ,וגם אם רואים את
האיש לבוש בבגדי נשים יודעים שאינו אשה וא"כ אין
מרגיל בפריצות.
טעם אחר :כשםשהתירו ביום זה איסור לא תגזול כמבואר
בשו"ע (תרצו ה) "חוטפים זה מזה בפורים ואין צריך
להשיב" ,כמו כן אין לחוש לאיסור "לא ילבש" משום
שמחת פורים (דברי משה תרצו ס"ק ה בשם מהרי"ץ מינץ).
המנהג הנכון :ומיהו השומע לאיסור תבוא עליו הברכה,
והטעם :משום שהרבה מכשלות באים על ידי זה שאין הכר
בין איש לאשה (של"ה מגילה נר מצווה אות טז וכן כתב בכנה"ג
הובא דבריו בבאר היטב תרצו יג).

לבישת כלאים

הרמ"א (תרצו ח) כתב וכן לבישת כלאים דרבנן [שמותר],
ויש אומרים דאסור והמנהג כסברא ראשונה.
והטעם :כשם שמצאנו שחכמים התירו לבישת כלאים
בשביל לעב ור את המכס ,או כשלובש להראות מידתן
למוכרן וכד' וכן התירו כל שאינו מתכון ללבישה (רמ"א
יור"ד שא ו) ,ויש מתירים ללבוש כלאים כל שלא מתכון
להנאתו (דרכי משה תרצו ס"ק ה) ה"ה בשביל הכא.
ויש אומרים דאסור ,והטעם :דאע"פ שהתירו חכמים גזל
בפורים (שו"ע תרצו ח חוטפים זה מזה) שאני מגזל משום
שממון ניתן למחילה דהפקר ב"ד הפקר משא"כ איסור
כלאים ולא ילבש (דרכי משה תרצו ח בשם מהר"י ברוזא).

שבת דף ה'
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 )1יד אדם נחשבת כמקום ארבעה על
ארבעה טפחים.
א .נכון.
ב .לא נכון.
 )2יד ננס מגעת לגובה הפחות מ:
א .אמה.

ב .ג' טפחים.
ג .טפח.
 )3המים העליונים בבור ,על מה נחשבים
מונחים למסקנה ?
א .המים התחתונים.
ב .רצפת הבור.

'חנות' 'פלטיא' 'סטיו' ,מהם ואיזה רשות נחשבים ?

חנות-מקום מכירה :רשות היחיד .פלטיא-רחבה /ככר:
רשות הרבים .סטיו-ספסל אבן שלפני החנות :כרמלית.
דף ה' ע"א

האם טלטול מתחת לגשר נחשב לכרמלית
ברשות הרבים מקורה פטור .ולפי"ז לטלטל מתחת
לגשר ,דהוי רשות הרבים מקורה ,אינו אלא כרמלית
וכן פסק השו"ע (סימן שמה סעיף יד) ,וביאר
המשנ"ב (שם ס"ק נו) דאינו דומה לדגלי מדבר שלא
היה [המדבר] מקורה מלמעלה ,ולכן אינו נחשב
לרה"ר .ולכן במקרה של פקוח נפש וצריך לטלטל
בשבת ,ישתדל לטלטל ברה"ר מקורה.
ובספר משנה הלכה (או"ח סימן שמה ס"א) העיר
לפי מה שביאר הרמ"א דכרמלית לא הוי כרשות
הרבים כיון דלאו להילוכא דרבים עבידא ,אם כן
רה"ר מקורה דעבידא להלוכא דרבים צריך להיות
דלא תחשב לכרמלית? אמנם הרמ"א הקדים לאמר
דכרמלית 'אינה דומה לדגלי מדבר דלאו להילוכא
דרבים עבידא' ,וא"כ ה"ה רה"ר מקורה כמש"כ
המשנ"ב (שם ס"ק נו) דמקורה לא דומה לדגלי
מדבר שלא היה מקורה מלמעלה ,ולכן הוי כרמלית.
ועוד דכל רה"ר מקורה מפריעה לפעמים להילוך
הרבים .וגם מתחת לגשר ,קיימת לפעמים הפרעה,
כגון כשרוצים להעביר חפצים גבוהים .וכבר ראיתי
פעם שמכונית העבירה סירה ונתקעה מתחת לגשר,

משום שהספינה היתה גבוהה בס"מ אחד יותר
מהחלל .עד שהגיע חכם אחד ,ויעץ להוציא את
האויר של גלגלי המכונית ,ואז גררו אותם ,ועברו
מתחת לגשר .ומתחת לגשר גבעת שמואל נתקעה
משאית בגשר והנהג נהרג רח"ל ולכן רה"ר מקורה
לא נחשבת דעבידא להילוך הרבים .דהקירוי מפריע
לפעמים להילוך.
ולפי זה בימינו כשצריך להעביר משהו מבני ברק
לגבעת שמואל וצריך לחצות את כביש גהה שהוא
רחב ט"ז אמה וגם עוברים בו ס' רבוא כל יום,
ישתדלו להעביר החפץ מתחת לגשר[ ,כמובן מבלי
להסתכן].
האם מותר להניח פתיון על גבי מצודה הפרוסה
מערב שבת?
נעץ קנה ברה"ר ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו'
לדעת חכמים פטור ,וכן פסק הרמב"ם (פי"ד
מהלכות שבת הלכה יח) .וביאר ר' דוד ערמאה
(המובא ברמב"ם בספר הליקוטים מהדורת "שבתי
פרנקל" שם) וז"ל" :נעץ קנה ברה"ר ובראשו
טרסקל ,פירוש דף של ציידים שנותנים שם דבק
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שקורין "וישקו" ומעט אכילה ,והעוף בא לאכול
ונדבק שם ,ופטור ואסור אם הדף רחב ארבע ומשום
כרמלית" ,עכ"ל .ומשמע לכאורה שבא להסביר
לשם מה זרק בשבת לתוך הטרסקל ,והשיב דזרק
שם לתוך הדף מאכל לשם פתיון .והנה מבואר דכל
האיסור הוא רק מחמת הוצאה מרה"י לכרמלית.
אבל לא בגלל חשש הצידה .והוא משום דמאחר ולא
יבא מיד עוף לדף אין איסור צידה מהתורה כמבואר
במ"ב (סי' שטז ס"ק יח ,ובסי' רנ"ב סק"ז) .ולכן אם
אינו פורס את עצם המצודה כי אם מניח את
הפתיון ,מותר אף לכתחילה.
ומה שכתב האמרי בינה" (סימן כז בשם השבות
יעקב) דאסור להניח סם המות לפני זבובים ,דהתם
הסם הוא הממית משא"כ הפתיון שהוא לא הצד
ואינו אלא מסבב ומפתה את העכבר שיכנס לתוך
המצודה או לעוף שיבוא לדף הציידים המרוח
ב"וישקו" ,והצידה היא מהדבק ,בכה"ג יתכן
דמותר .ובפרט למה שצידד האמרי בינה להתיר את
הנחת הסם על פי המבואר במסכת שבת (דף קכ ע"ב)
דגרם כיבוי מותר ,שגם מיתת הזבובים היא רק ע"י
גרמתו (חשוקי חמד).

האם יד תותבת חשובה כד' על ד'?
ידו של אדם חשובה לו כד' על ד' .לכאורה אם לעני
יש יד תותבת ,הרי שיד זו אינה חשובה לו כארבעה
על ארבעה ,ולכן יהיה פטור ,ויתכן גם שאם תהיה
לעני יד משותקת ,יהיה בעל הבית פטור ,משום שגם
יד כזו אינה חשובה לו כארבעה על ארבעה.
והעיר על כך הגר"ח קנייבסקי שליט"א מהירושלמי
(יומא פרק ב הלכה ג)" :מעשה באחד שיבשה זרועו
ולא הניחה ,לקיים מה שנא' ברך ה' חילו ופועל ידיו
תרצה" .פירוש ,היה כהן אחד שעסק בקטורת,
ובאמצע העבודה התיבשה [דהיינו השתתקה] ידו,
ולמרות זאת לא הפסיק לעבוד .ואמר הגרח"ק שאם
הכהן ההוא המשיך בעבודת הקטורת ,אות הוא שיד
שנשתתקה נקראת יד לכל דבר .ויש לתלק דשאני
שבת דבעינן בה מלאכת מחשבת (חשוקי חמד).
מה דינו של יד למעלה מעשרה
יד למעלה מעשרה  -לדעת הרשב"א אם מוציא
מרה"י ומניח בידו של עני כשהיא למעלה מעשרה
הוי מקום פטור ,ודינו כזורק בכותל כמבואר
ברשב"א בחידושיו שבת דף ה ע"א והובא בקצרה
במגיד משנה (פי"ג מהלכות שבת ה"ב) ויש חולקים.

*************************************

המשך עניינא דיומא – פורים פרק ז'

מתוך גיליון "לב המועדים" ( -ניתן לקבל במייל ) lev17382@gmail.com

הכאה בהמן

מרעישים ומקשקשים לומר ,אני איני רוצה לשמוע שם זה כלל אבל מה

בשעת קריאת המגילה כשמזכירים את המן נוהגים ל"הכותו" ע"י הקשה

נעשה ההכרח עלי .והכל הוא להראות שאין אנחנו רוצים לשמוע שם זה
(החת"ס בהג' על השו"ע סי' תרצ כ).

בשולחן או לרקוע ברגלים (שו"ע תרצ סעיף יז).
כתב במדרש אליהו כשאומרים ארור המן או מזכירים שמו ושם אשתו
ומכין ,עושה הקב"ה שירגישו ההכאות כדי שיקבלו צער גדול יען שכל

טעם אחר :דכתיב במגילה נ"ד פעמים המן ,ובא רמוז "מחה תמחה" שנ"ד
פעמים תמחה אותו כמנין תמחה עם הכולל (אגרת הלכות טעמים
למנהגי פורים ,מטעמים פורים ו).

הבאים לעולם כאילו בימיהם נעשה הנס לפי שאם נעשה עצתו לא היו
באים לעולם ,לכן כל הבאים לעולם צרכים לצערו ולכן עושה הקב"ה

טעם אחר :לפי שראו חכמים אורך הגלות וחששו שמא יקום מלך

שירגיש ההכאות בהזכרת שמו (מדרש אליהו מבעל שבט המוסר

מאומות העולם וירצה לגזור גזרות רעות כגזירת המן לכן הנהיגו זה

כעין זה נכתב בספר אסופות כת"י :פעם אחת שאל ההגמון מרגנשבורג

הפרסום בשמחה ובהפלגה [ברחובות ובשווקים] למען ישמעו הגוים קול
רעש גדול ודברים משונים וישאלו על מה ראו ככה ומה הגיע אליהם

מגילת אסתר עמוד פא).
את רבי יהודה החסיד ,למה אתם דופקים על הכתלים כשאתם מזכירים

ויגידו להם ענין המן ויקחו מוסר ,וזהו כוונת הראב"ע אשר שר בשיר

את המן .אמר לו ,כל כך דפיקות שאנו דופקים כך השדים דופקים לו
בגיהינום .אמר לו מנא לך .אמר לו בא ואראך .הלך עמו והראהו בפתח

שיסד" ,שומע דבר בן המדתא ,תיפול עליהם אימתה" (מחזיק ברכה
להחיד"א קונטרס אחרון סימן תרצ).

גיהינום ,וראהו שהכוהו ,פתח הגמון ואמר ,אילו הייתי אצלכם הייתי

סמך לדבר :דכתיב (דברים כה ,ב) "והיה אם בן הכות הרשע" סופי

מסייע לכם להכותו.

תיבות "והיה אם בן" המן (מטה משה ,מנהגי מהרי"ל ,לבוש תרצ יז).

טעם אחר :דכתיב (שמות יז יד) "מחה אמחה את זכר עמלק" וכן כתוב

וכתיב בסמיך הכות הרשע (יעב"ץ דיני קריאת המגילה יד).

(במדבר כד י) "תמחה את זכר עמלק" ומחה מלשון הכאה ,ועל ידי

במנהג להכות :במשנ"ב (תרצ ס"ק נט) הביא שהמהרי"ל לא היה מקפיד

שמכים אנו מוחים את המן שהוא מזרע עמלק (שו"ע תרצ יז).

להכות [וכן נהג הגריש"א (איש על העדה עמוד כ)] ,ומביא שהגאון

טעם אחר  :מכים בשביל התינוקות שלא יודעים לומר שם רשעים ירקב

יעב"ץ כותב על אביו החכם צבי שהיה מכה ורוקע ברגלו וטופח בנעלו
כשהוזכר המן ,והבן איש חי (שנה א פרשת תצוה) כתב שהיה מכה

פרק ד הלכה ד) כי הוי מטי להמן בפורים אמר ארור המן וארורים בניו

ברגליו רק בהמן הראשון והאחרון ,ובשו"ת מהרי"ם שיק (יו"ד סימן רטז)

לקיים מה שנאמר (משלי י ז) "שם רשעים ירקב" (ספר המנהגים לרבינו
איזיק טירנא בהגה"ת המנהגים פורים אות נה).

כתב שרק קטנים נהגו להכות בהמן ולא בגדולים,

כי חייבים אנו לומר כן כשמזכירים רשע כדאיתא בירושלמי (מגילה

טעם אחר :כתב החת"ס ונראה לי הטעם להרעיש ולבלבל אוזן
השומעים ,שלא ישמעו שם זה המחוי האגגי .ובשו"ת מילי דאבות הוסיף
לבאר מרבו החת"ס .דהקשה שמעולם לא זכה עמלק שיזכר שמו כ"כ
פעמים רק ע"י קריאת המגילה ...וא"כ לא נמחה שמו וכו' ,ולכן אנו

שתיקת הבעל קורא בשעת ההכאה
כשמכים צריך החזן לשתוק כדי שישמעו כולם קריאתו (א"ר תרצ טז,
משנ"ב ס"ק ס).
יחיד הקורא
אין צריך להכות בשעת אמירת המן (הגריש"א יבקשו מפיהו פרק ב
לט).

שבת דף ו'

לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

 )1ים או שטח פתוח עם מים ,איזה רשות נחשבים:
א .כרמלית.
ב .רשות היחיד.
ג .רשות הרבים.
' )2איסקופה' פירושה :מפתן פתח הבית שאינו רחב ד' טפחים.
א .נכון.
ב .לא נכון.
 )3מדבר איזו רשות נחשב ?
א .כרמלית.
ב .רשות הרבים.
ג .בעבר  -רשות הרבים ,היום  -רשות היחיד.

כרמלית היא רשות ביניים  -לא רה"ר ולא רה"י ,ונחלקו הראשונים
בשורשה :רש"י לעיל (דף ג ע"ב ד"ה בעי אביי) :מלשון הפסוק
"יערו וכרמילו" ופירושו יער הגדול .תוס' (ד"ה כרמלית בשם
הירושלמי) :מלשון הפסוק "גרש כרמל" ופירושו דגן בשל .רמב"ם
(בפירוש המשניות) :כארמלית ופירושו כאלמנה.

מה שורש המילה 'כרמלית' ?

דף ו' ע"א
מה יעשה אדם שבאצע הדרך נזכר כי בכיסו מונח
מפתח?
ארבעה רשיות לשבת רה"י ,רה"ר ,וכרמלית ,ומקום
פטור .המוציא חפץ מרשות לרשות אפילו אינו מוציאו
בידו ממש ,אלא אף אם הוציאו בכיסו מרשות לרשות
חייב וכמבואר במ"ב (סי' שמז סק"ב) ,וגם אם גורר
בארץ חייב כמבואר בכתובות (דף לא ע"ב).
יש לשאול מה יעשה אדם שיצא מביתו לבית הכנסת
ובאמצע הדרך נזכר כי בכיסו מונחים ממחטות ומפתח
ביתו ,ועל ידו ענוד שעונו .המקום הוא רה"ר
דאורייתא ,ומה הדרך של 'הקל הקל' שלא יכשל
באיסור הוצאה והכנסה?

תשובה:
להשליך בשינוי  -העצה המובחרת היא אם יכול
להשליך את החפצים כלאחר יד בדרך שינוי ,כגון
שיהפוך את הכיס ויפלו החפצים ,כמבואר (בשו"ת נפש
חיה סוף סימן ה' ,דף טו ע"ב אות ב') .אולם אם אינו
יכול כי יהיה לו הפסד כגון בעונד שעון העלול לישבר,
והמפתח נצרך לו להיכנס לביתו ,אזי ינהג כאופנים
הבאים:
מקום פטור  -יכול להניחו ברה"ר במקום פטור ,שהוא
שטח שהוא פחות מארבעה על ארבעה טפחים והוא
גבוה מקרקעית רה"ר לפחות ג' טפחים[ ,כגון על גבי
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תיבת דואר] ,כמבואר בשו"ע (סי' שמה סעיף יט) ומ"ב
(ס"ק פא) .ומבואר בשו"ע (סימן שמו ס"א) שמותר
להוציא מרה"י ולהניח במקום פטור ,ואעפ"י שבענייננו
הוא העביר לרה"ר ואח"כ למקום פטור ,מ"מ כיון שלא
חשב על כך ,פטור.
לחזור לרה"י  -בשו"ת נפש חיה (שם דף טו ע"א אות א')
כתב שבמקום הפסד ,יש לו עצה ללכת לרה"י מבלי
לעצור ברה"ר ,ולהניח את החפצים שם .והוסיף שם
שאין הבדל בין אם מניח את החפצים באותו רה"י
שמשם יצא ,ובין אם מניח את החפצים ברה"י אחרת,
וטעם ההיתר כיון שגם העקירה היתה ברה"י וגם
ההנחה ברה"י אין בזה איסור תורה ,ואף על פי שגם אם
יניח עתה ברה"ר לא יעבור איסור תורה כיון שהעקירה
היתה ללא כוונה ,מכל מקום לשוב ולהניח ברה"י הוא
שבות קל יותר ,עיין שם .אך כל היתר זה הוא רק בתנאי
שלא עצר כלל מעת שיצא מרה"י ,אך אם נזכר לאחר
שעצר לפוש ברה"ר ,אסור לו ללכת לרה"י בלי הפסקה,
כיון שנמצא שעשה עקירה מרה"ר לרה"י ,אלא אם יוכל
יניח ברה"ר בשינוי [וכנ"ל אות א] ,ובמקום הפסד ילך
פחות פחות מד' אמות ויכניס החפץ לרה"י בשינוי.
והנה כאשר מונחים בכיסו גם מטפחת שאין לו הפסד
בהשלכתה ,וגם מפתח שיש לו הפסד אם ישליך אותה,

יש לדון האם מותר לו לכתחילה לשוב לביתו עם שני
החפצים ,או שמא עדיף לכתחילה שעכ"פ את המטפחת
ישליך מכיסו .דהנה יעויין במחנה ישראל (פרק ז ,איסור
הוצאה בשבת) שאם נושא שני חפצים ביחד ואינם
עומדים בפני עצמם ,הוי רק מרבה בשיעורים [ולא
מרבה במלאכות] ,וא"כ כיון שהוי איסור קל יותר יתכן
שלא צריך להשליך המטפחת מידו ,אלא יוכל ללכת
לביתו עם שני החפצים ולהניחם שם.
האם יד אדם הגבוה למעלה מעשרה נחשב למקום
פטור?
ידו של אדם  -אם אין בידו לשוב לרה"י ,וגם אין לפניו
מקום פטור שיניחנו שם ,יניחנו בידו של אדם אחר
הגבוה למעלה מעשרה טפחים ,כי יש אומרים שהוא
נחשב למקום פטור (שמה סעיף יב) ,אך יש חולקים על
כך כמבואר במ"ב (סימן שמז סק"ח) ,ולכן יסובב ידיו
לאחוריו וכך יכניסנו בשינוי לידו של חברו ,הגבוה
למעלה מעשרה טפחים ,וחברו יתנהו לחברו וחברו
לחברו בתוך ד' אמות[ .ויעויין סימן שמט ס"ג ,דלדעה
א' מותר למסור לחברו וחברו לחברו בתוך ד' אמות אך
יש חולקים].

*****************************
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הטעם בתקנת חכמים במשלוח מנות
טעם של תרומות הדשן( :סימן קיא) בכדי שיהיה לכל משפחות ישראל
סעודת פורים בהרחבה ובשפע שיכלו כל ישראל לשמוח כהוגן ובלב
שמח ונהגו לשלוח גם למי שיש לו כדי שלא לביש את מי שאין לו
ששולחים רק לו.
טעם של המנות לוי( :אסתר ט טז יז) כתב בשביל להרבות אחווה ורעות
בין ישראל כהפך דברי המן שאמר (אסתר ג ח) ישנו עם אחד מפורד
ומפוזר בין העמים וכוונתו שפרודים ומפוזרים מחמת המחלוקת.
נפק"מ בין שני הטעמים
א .כששלח משלוח מנות לחבריו ,וחבריו מיאן לקבל את המשלוח כגון
שאמר התקבלתי
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה לא יצא ידי חובה ,ולטעם של המנות
לוי שעיקר התקנה להראות חיבה ורעות ששלח מנות יצא ידי חובה
בשליחה בלי קבלה.
ב .אם יכולים לקיים מצות משלוח מנות על ידי דברים שאינם נאכלים כגון
בגדים וכדומה.
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה אין יוצאים ידי חובה על ידי בגדים,
ולטעם של המנות לוי משום אחווה אפשר לצאת ידי חובה בבגדים
וכדומה (באר היטב תרצה ז).
ג .אם צריך שידע המקבל מי הנותן
לטעם של התרומת הדשן משום סעודה לא צריך שידע ,ולטעם של המנות
לוי משום אחווה צריך שידע מי המשלח.
ד .כשסמוך על שולחן אביו או אשה שסמוכה על שולחן אביה אפשר
לשלוח להם מנות
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה אינה צריכה ,ולטעם של המנות לוי
משום אחווה חייבת.
ה .אם שלח משלוח מנות לפני פורים לחברו שגר בעיר אחרת ,וכוונת
המשלח שיגיע המשלוח ביום פורים עצמו ,והגיע ביום פורים ,האם יוצא
ידי חובת משלוח מנות,

והספק האם הולכים בתר המקבל שקיבל בפורים ,או בתר הנותן והרי
שלח קודם פורים.
לטעם של התרומת הדשן משום סעודה יצא ידי חובה שהרי יש לו הרווחה
בסעודת פורים ,ולטעם של המנות לוי משום אחווה ורעות כלומר
שהמשלח מראה אחווה ורעות צריך להראות אחווה ורעות ביום הפורים
עצמו ולא מועיל קודם שהרי החיבה היא שיוצא מידו וזה היה קודם
הפורים (שו"ת תורה לשמו סימן קפח).
ו .אם שלח כמה דברים כל דבר בפני עצמו אינו מנה חשובה ורק ע"י
צירופם יחד הוי מנה חשובה האם יוצאים ידי חובה בזה (תשובות
והנהגות או"ח רלו).
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה א"כ בעי דווקא דברים חשובים
כאן שאין דבר חשוב אלא רק ריבוי מינים לבד לא מהני .ולטעם של
המנות לוי משום אחווה גם בכה"ג יש רעות.
ז .נפק"מ במשלוח מנות לקטן
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה שייך גם בקטן ,ולטעם של מנות
לוי משום אחוה ורעות לא יצא דאין דרך איש לעשות רעות עם קטן
(שו"ת יד סופר סימן כג).
ח .נפק"מ בשולח דבר מועט לעשיר
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה ליכא ,ולטעם של המנות לוי משום
אחוה איכה (ביאור הלכה תרצה בד"ה חייב).
ט .אם אינו אכול את מה שנשלח לו [מחמת בריאות או מחמת הכשר]
לטעם של תרומת הדשן משום סעודה לא יצא ידי חובה ,ולטעם של המנות
לוי משום אחווה מהני.
יש שכתבו טעם אחר :שתקנו משלוח מנות על שמחה הגדולה שקבלו
את התורה מאהבה ודומה לעשיר שנותן מתנות ביום שמחת חתונה של
צאצאיו (כתב סופר סימן קמ).
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 )1מהו 'קרפף' ?
א .זיז.
ב .מרפסת.
ג .מגרש.
 )2ברשות היחיד ,האוויר מעל עשרה טפחים נחשב:
א .כרמלית.
ב .רשות היחיד.
ג .רשות הרבים.
 )3זרק דבילה ,מתי היא נדבקת בקלות בכותל ואינה נופלת ?
א .קטנה.
ב .שמינה.
ג .דביקה ואינה מיובשת.

כותל העומד ליד רשות הרבים ובו חור כלפי רשות הרבים ,לאיזה רשות נחשב החור ?
לאביי :אפילו אין ארבעה על ארבעה נחשב רשות הרבים ,וכתב הרשב"א
שמודה רבא בלמטה מג' טפחים .לרבא :למעלה מג' ולמטה מי' ,אם יש
ארבעה על ארבעה נחשב כרמלית ,ואם אין ארבעה על ארבעה נחשב מקום
פטור .וכתב הרשב"א שמודה אביי בלמעלה מי' טפחים.

דף ז ע"א
האם ראש של אדם נחשב כד' על ד' ?
נעץ קנה ברה"י וזרק ונח על גביו אפילו גבוה מאה
אמה חייב ,מפני שרה"י עולה עד לרקיע .וכתב
הר"ן (דף ב ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה אמר רב חסדא)
"ומכאן שמעינן דברה"י לא בעינן מקום ד' ,ודוקא
כשנח על קנה שנעוץ ברה"י 'שהוא ברה"י עצמה,
אבל באדם שהוא ברשות היחיד ,שאינו רשות
היחיד עצמה ,בעינן הנחה על גבי מקום ד'' ,כלומר
דוקא ידו של אדם חשובה כמקום ד' אבל לא
הראש ,ומבואר בדבריו דאע"ג דידו של אדם חשובה

כד' על ד' טפחים אבל ראש אדם אינו חשוב כד' על
ד' ואם מניח על ראש האדם פטור כיון שאינו ד' על
ד' טפחים.

דף ז' ע"ב

האם אויר הקרע ברה"ר נחשב לרה"ר
אלא דאין רה"ר למעלה מעשרה .והטעם דאין
רה"ר למעלה מעשרה ביאר רש"י בע"א (ד"ה חייב)
כיון דלאו מקום של רבים הוא הרי אויר בעלמא

עשה נא טובה נצחית לנשמת יקירך! הנצח את שמו בדף שבו לומדים מאות שיעורי תורה ואלפי יהודים הלומדים לאורו בטל' * 7226

אחרת אף דיבור שנאמר כאן רשות אחרת ,ומבואר
מקום פטור .אמנם בירושלמי דף ד' ע"ב איתמר מנן
בירושלמי דלאו הקרקע לחוד נחשבת לרה"ר אלא
למעלה מעשרה שהיא רשות אחרת ,וביאר פני משה
כל עשרה טפחים ששייכים לרשות הקרקע נחשבים
קושיית הירושלמי מנין הא דאמרינן עד עשרה
לרה"ר .
באויר רה"ר כרה"ר היא ,ולמעלה מקום פטור הוא,
ועי' בלבוש (סי' שמ"ה סקי"ב) וז"ל "רה"ר אינה
ומשני רבי אבהו בשם רשב"ל "ונועדתי לך שם
תופסת אלא עד עשרה אבל למעלה מעשרה הוי
ודברתי אתך מעל הכפורת אשר על ארון העדות
מקום פטור וכולהו שיעורי דאורייתא הלכתא
מבין שני הכרובים" וכתיב "אתם ראיתם כי מן
למשה מסיני אגמרינן".
השמים דברתי עמכם מה דיבור שנאמר להלן רשות
********************************
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הטעם שאין מברכים על מצוות משלוח מנות
יש שתירצו על פי מה שכתב בשו"ת הרשב"א (ח"א סימן
יח) שאין מברכים על מצות צדקה שמא העני לא ירצה

לקבלם ,ה"ה הכי אין מברכים על מצווה שתלויה באחר
שמא האחר לא ירצה לקבל המשלוח מנות נמצא
ברכתו לבטלה (פמ"ג א"א תרצה א).
טעם אחר :לפי שהמצווה לתת דווקא ולאוהבו ומנין נידע
בודאי שהמקבל אוהבו באמת לכן לא תקנו ברכה כדי
שלא יהיה ברכתו ברכה לבטלה (אורחות חיים בשם שו"ת
מור ואוהלות ,שו"ת אבן יעקב חגיגה סימן עו).

טעם אחר :לפי שחכמים לא תיקנו ברכה אלא במצווה
שהמעשה עצמו מוכיח שלשם מצווה הוא עושה ,כגון,
נטילת לולב ,ישיבה בסוכה ,אכילת מצה ,דאם לא לשם
מצווה לא היה עושה כן ,משא"כ במשלוח מנות בעצמם
מעשה משלוח מנות אין הוכחה שמחמת מצווה עושה
כן ,ולכן לא תיקנו בזה ברכה (שו"ת ערוגת הבושם או"ח
סימן רז).

טעם אחר :יש שמחדשים שמשלוח מנות היא מצווה
תמידית בכל השנה ורק בפורים נצטווינו לקיים מצווה
זו כדי שנזכור כל השנה ,כדרך שאנו קוראים זכור כדי
שנזכור כל השנה ,וכתב באור זרוע שמצווה שהיא
תמידית אין מברכים עליה (שו"ת שרידי אש חלק א סימן
סא).

טעם אחר :לפי שעיקר התקנה היא על ידי שליח ולא על
ידי עצמו (עיין משנ"ב תרצה ס"ק יח בשם שו"ת בני ציון סימן
מד) ולכן נקרא משלוח מנות והגם שיוצא ידי חובה על
ידי שליחה בעצמו ,עיקר התקנה היה ע"י שליח ועל
מצווה שע"י שליח לא תקנו לכתחילה ברכה (משנה דלית
מהדורא תנינא).

טעם אחר :לפי שטעם משלוח מנות הוא כדי להרבות
אחווה ורעות ולכן טוב יותר שיתן מרצונו הטוב ולא על
ידי ציוי לכן לא תקנו ברכה (קובץ יסודות וחקירות משלוח
מנות).
טעם אחר :לטעם שסיבת משלוח מנות כדי שיהא לכל
אחד ואחד די מזון לקיום סעודות פורים א"כ נמצא
שמשלוח מנות אינו אלא הכשר מצווה ועל הכשר מצווה
אין מברכים (עיון המועדים פורים קושיא ג).

הטעם שרק בפורים תקנו משלוח מנות ולא
בשאר החגים
לפי שבזמן אחשורוש השתחוו לצלם רק לפנים (כמבואר
במגילה יב ,א) נמצא שכל יהודי לא אכל אצל השני

מחשש שמא הוא מומר ואסור לאכול אצלו שמא לא
עשה רק לפנים ,לכן תקנו שכל אחד יאכל ממאכל
חבריו שמוכיח שכולם היו נאמנים לקב"ה (חת"ס).
[הטעם :שאין מכונים בברכת שהחיינוגם על מצות משלוח
מנות
המג"א תרצב כתב כשמברך שהחיינו ביום יכוון על
סעודת פורים ומשלוח מנות ולא הזכיר מתנות
לאביונים ,ונראה מהטעם כיון שבכל השנה יש חיוב
מצות צדקה ואין הבדל בין הצדקה של פורים לצדקה
של כל השנה לכן אין ברכת שהחיינועל זה משא"כ
סעודת בפורים ומשלוח מנות דהוי מצווה של יום
הפורים עצמו (תשובות והנהגות סימן תד)].

מעוניין לפתוח שיעור חדש בדף היומי ואינך יודע כיצד
להביא אנשים?
סדנא מיוחדת בת שעתיים תיתן לך את הכלים!
בדוק ומנוסה! עשרות כבר ניסו והצליחו!
להרשמה 52 - *7256 :שעות ביממה
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ג .רוק על הרצפה.
 )3מהו 'זירזא דקני' ?
א .זרדים וקנים.
ב .הזדרז לקנות.
ג .חבילת קנים ארוכים.

 )1מהי 'כוורת' ?
א .כוורת דבורים.
ב .ארון עם הרבה תאים.
ג .סל נצרים עגול מקנים בצורת כוורת.
 )2מהו 'רקק' ?
א .ביצה.
ב .שלולית.

מתי אנשים יותר מעדיפים שלא לעבור בשלולית ?
ופחות אכפת לאנשים לעבור דרך שלולית.
ומאידך גיסא בימות הגשמים הדרכים מטונפות
מחד גיסא בימות החמה דרך האנשים להתקרר במים,

דף ח' ע"א
הנוסעים ברכב אם נחשב רשות בפני עצמה.
תוס' ד"ה רחבה ששה שהכוורת עצמה נעשית רה"י
כשתנוח .בשו"ת ישועות מלכו (סי' כ"ו כ"ז) חידש
דהנוסעים בקרון על מסילת הברזל לא מצטרפי למנין
שישים ריבוא ,לעשות מקום זה רה"ר לפי השיטות דס"ל
דאין רה"ר דאורייתא אם אין עוברים בו שישים ריבוא
בנ"א ,דכיון שהם יושבים בעגלות שיש להם ד' דפנות
ותקרה ,דחשיבי רה"י גמורה ,א"כ ל"ח שהם עוברים
ברה"ר עצמה כלל ,ויש שהקשו על דבריו ,מדברי התוס'
כאן ,שכ' דהכוורת לא נעשית רה"י אלא כשתנוח ומבו'
דאע"ג דהכוורת גבוה י' ורחבה ד' ,מ"מ לא חשיבא רה"י
כל עוד שהיא באויר ולא נחה בקרקע ,וא"כ ה"נ בקרון,
אע"ג דיש בה תנאי רה"י ,מ"מ בעודה נוסעת ולא נחה,
לא חשיב רה"י ,ושפיר חשיב דהנוסעים בה עוברים
ברה"ר ,ומ"ט לא יצטרפו לשישים ריבוא לאשוו רה"ר
דאורייתא.
דף ח' ע"ב

להוציא מכרמלית לכרמלית
זמנין משני ליה הוא ועירובו בכרמלית .והנה בירושלמי
(פ' הזורק ה"ה) איתא דאסור לטלטל מכרמלית אחת
לכרמלית אחרת ,והיינו דכל כרמלית יש לה דין בפנ"ע,
וכמו דאסור לטלטל מרה"ר ורה"י לכרמלית ,ה"נ
מכרמלית לכרמלית ,אמנם בגמ' כאן מוכח דשרי דאל"כ
מאי משני הוא ועירובו בכרמליות ,אכתי תיקשי דהא
כיון דהם שתי כרמלית נפרדים ,א"כ סו"ס אסור לו
לטלטל ולהוציא העירוב מהבור ,וע"כ דכיון דתרוייהו
כרמלית נינהו שרי ,וכן הביא הגר"א בביאורו (סי' שמ"ו
ס"ב) להלכה ,מגמ' דידן.
האם רחובות המצופים במים נחשבים כרמלית?
רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו הזורק לתוכו ד'
אמות ,חייב .וכתב הרמב"ם (פי"ד הלכות שבת הכ"ד):
רקק מים ,שהוא עובר ברה"ר ורבים מהלכין בו ,אם אין
בעומקו עשרה טפחים הרי הוא כרה"ר .בין שהיה רחב
אפילו ד' אמות בין שלא היה ברוחבו ד' טפחים ,שהרי
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רוב העם מדלגין עליו .ואין מהלכין בתוכו ,הואיל ואין
בעומקו עשרה ,הרי הוא רה"ר .ואם יש בעומקו עשרה,
או יתר ,הרי הוא ככרמלית כשאר הימים .והוא שיש
ברחבו ארבעה טפחים או יתר על כן ,שאין כרמלית
פחותה מארבעה.
וכתב המ"ב (סי' שמה ס"ק מח)" :והוא הדין אם היה דף
מונח על הרקק ובני אדם עוברים עליה ,הוי רה"ר.
וברש"י דף ק' משמע קצת דלא הוי רה"ר אא"כ הרבה בני
אדם עוברים בתוכה .ואם הרקק עמוקה י' ורחבה ד'
טפחים הוי כרמלית כמו ים (רמב"ם פי"ד) .ועיין בפרמ"ג
דמסתפק לומר דרק לחומרא הוי ככרמלית שלא להוציא
מתוכה לרה"י ,אבל מהתורה רשות היחיד הוא".
מעתה:
א .רחובות רחבים ט"ז אמה וגם ס' רבוא עוברים בהם,
אם הם מוצפים במים בגובה י' טפחים לא הוו רה"ר אלא
כרמלית וכמו ים .ולפרמ"ג אולי הוי רה"י אם עמוקה י'.
ב .אם גובה המים פחות מעשרה טפחים ובקושי מהלכים
בו בני אדם לשיטת רש"י לא הוי רה"ר ולשיטת הרמב"ם
הוי רה"ר.

ג .אם רק בודדים עוברים ע"י דף וכדומה  -יתכן שגם
לרמב"ם הוי כרמלית משום דכתב" :רקק מים שהוא
עובר ברה"ר ורבים מהלכין בו" .וא"כ אם רק בודדים
עוברים ומהלכין בו אינו רה"ר .והנ"מ בין הרמב"ם
לרש"י הוא כאשר בני אדם אינם נכנסים למים אלא
מדלגים עליו.
ולכן צוות ביטחון המסייע במקומות המוצפים ,לא
מטלטל ברשות הרבים ,מאידך הצוות שיעבוד באיזורים
היבשים יטלטלו ברה"ר דאורייתא.
מעתה יש לדון ולהסתפק כאשר יש אפשרות להציל אחד
משני אנשים ,ולהציל את אחד מהם צריך לעבור על
איסור ,ולהציל את השני לא צריך על שום איסור ,האם
יש עדיפות להציל את זה שאין איסור בהצלתו .והנה
למ"ד שפקוח נפש הותרה בשבת ,ודאי שאין עדיפות על
הצלת אחד מהם ,אך לרוב הפוסקים שפקוח נפש היא רק
דחויה כמבואר במשנ"ב (סימן שכח ס"ק לט) ,יתכן שיש
מקום להעדיף את זה שאין איסור בהצלתו ,וצ"ע.
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ואע"פ
פ' פורים י).
כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין להתבטל לימות
המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמשה
שלא כתוב במפורש יש רמז לשם בכתוב (א ב) "היא וכל הנשים
חומשי תורה ,וכהלכתו של תורה שבע"פ שאינן בטלות
י'ה'ו'ה'.
למפרע:
התיבות
ראשי
יתנו"
יח).
הלכה
ב
פרק
מגילה
הלכות
(רמב"ם
לעולם
"הויה"
שם
רמוז
הבאים
בפסוקים
וכן
כתבה
א .ובמלאת הימים האלה" (א ה) ,ב" .היא וכל הנשים יתנו" ר"ת
מגילת אסתר נכתבה על ידי מרדכי ואסתר ומאה ועשירים
למפרע הוי"ה (א כ) ,ג".המלך יבא ויבא המן" (ו,ה ו) ,ד".לבדו
אנשי כנסת הגדולה שבניהם היו הנביאים חגי זכריה זרובבל
עוותה ושתי המלכה" (א טז) ה" .יבא המלך והמן היום" (ה ד) ,ו.
עזרא הסופר נחמיה בן תכליה ודניאל (בב"ב טו ,א רש"י שם ד"ה אנשי).
"זה איננו שווה לי" (ה יג) סופי תיבות הוי"ה למפרע ,ז" .כי כלתה
הטעם שבמגילת אסתר לא נזכר שם השם  -לפי שנס פורים לא
אליו הרעה" (ז ז) (ליקוטי מהרי"ח סדר מנהג פורים).
היה נס גלוי כמו יציאת מצרים ששם נשתנו לגמרי טבעי
במדרש פנים אחרים כתוב שכשמוזכר "מלך" סתם בפרק ב'
בראשית ,אלא הכל היה בדרך הטבע ,כל מעשה המגילה
פסוק ד' ,ובפרק ו' פסוק א' ,הכוונה לבורא עולם ,שהמלך של
נמשך י"ב שנים ,ורק בסיום הי"ב שנים ראו שיד ההשגחה
מטה עושה את רצונו של מלך שלמעלה ,וכשמוזכר המלך
סיבבה את כל הדברים ,כדי שיצא הנס ,לכן שמו מוסתר
אחשורוש אין הכוונה למכלו של עולם (עיין מנהג ישראל תורה תרצא ד).
(תשובות הגאונים שערי תשובה סימן כא ספר האשכול ח"ב עמוד כ).
הטעם שאין המגילה נקראת מגילת מרדכי או מגילת מרדכי
טעם אחר :לפי שהדת ניתנה ליכתב גם בספרי מדי ופרס וזה
הנס
נעשה
שניהם
בזכות
שהרי
ואסתר
בזיון שיכתוב שמו של הקב"ה בספריהם (מרדכי שבת סימן שצו
כיון שאסתר מסרה נפשה כשנכנסה למלך אשר דתו להמית
הובא בט"ז שלד א) .יש שכתבו הטעם הנ"ל והוסיפו שחששו
הנכנסים ,ואף שגם מרדכי מסר נפשו שלא השתחווה להמן,
שיתכוונו לאלילים שלהם (הראב"ע הובא בספר אוצר דינים
כיון שלא היה מוכרח לעשות כן והיה יכול להחביא עצמו
טעם אחר :לפי
ומנהגים חסרון השם במגילה).
מראית המן או לבקש רשות מהמלך ללכת לעיר או מדינה
שאין ראוי להזכיר שם השם בנס שנעשה בחו"ל (רמב"ן).
אחרת ,לפיכך אין זה נחשב כמו המסירות נפש של אסתר,
טעם אחר :מפני שעדיין היה לבם נוקפם לכתוב את המגילה
שהיא היתה מוכרחה למסור את נפשה לכן המגילה נקראת על
משום שלום מלכות כדאיתא בגמרא מגילה "שלחה אסתר
שמה (ר' יונתן איבשיץ ישועה גדולה אסתר ט ל).
לחכמים כתבוני לדורות" (ספר מטעמים פורים ט).
טעם אחר :משום שהיא שלחה לחכמים כתבוני לדורות וכיון
טעם אחר :שלא יאמרו שמצווה לינשא עם האומות ,שהרי ה'
שהיא נתעוררה שיקבעוה לדורות לכן נקראת על שמה (ספר
יתברך הביא נס על ידי נישואי אסתר עם אחשורוש ,ולכן היה
הכהן).
אליהו
לר'
שח"א
העדה
עיני
קשה לחכמים לכתוב המגילה (ספר מטעמים פורים יא בשם ספר נ"ח).
טעם אחר :כיון שהיא נתנה את העצה של ג' ימי תענית שעל
טעם אחר :על פי הגמרא בר"ה שבטלו לכתוב השם באגרת כי
(שם)
הכליה
מן
ישראל
ניצלו
ידה
למחר זה פורע את חובו ונמצא השטר או האגרת מונח באשפה
טעם אחר :לפי שחששו לקנאת הגוים לכן תלו הדבר באסתר
ומגילת אסתר נקראת אגרת ולא רצו לחלק בין אגרת הדיוט
המלכה שהיא עשתה זאת ולא הם (שו"ת מגיד תשובה ח"ה או"ח
לאגרת אסתר (עיין ספר האשכול חלק ב סימן ב ,בספר אוצר דינים ומנהגים חסרון השם במגילה).
סימן מ).
טעם אחר :דכתיב (דברים לא יח) "ואנכי הסתר אסתיר" ,ר"ל
בספר אסתר אהיה בהסתר שם הויה (ספר מטעמים מערכת אות

שבת דף ט'

לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

 )1מתי האיסור להסתפר סמוך למנחה ?
א .ביום חול.
ב .בערב שבת.
 )2למי היתה תספורת מיוחדת ?
א .מלך.
ב .נשיא.
ג .כהן גדול.
 )3כיצד נקרא הבגד שהספר מניח על המסתפר ,כדי למנוע משערותיו מליפול על בגדיו ?
א .סדין.
ב .מעפורת.
ג .סדנא דספרא.

מנין שכדאי ללמוד תורה הרחק מהבית ,כדי למנוע טרדה ?
תוס' (ד"ה הא לן והא להו) כתב "ורבי חנינא שהיה בא"י ,היה אומר
לתלמידיו שהיו מבבל .ורב שהיה מבבל ,אומר לתלמידיו שהיו מא"י .לפי
שדרכן היה להתרחק שלא היו יכולין לעסוק כל כך בביתם".

דף ט' ע"ב
האם איסור דרבנן הוא חפצא דאיסורא
מתני' ואם התחילו אין מפסיקין .בעיקר הדבר קשה דמאחר שרבנן אסרו עליו לאכול ,איך אחרי שכבר התחיל
באיסור מותר לו לאכול.
והנה לשון רש"י בברכות (דף י"ט ע"ב ד"ה כל מילי דרבנן) מורה שגדר העובר על איסור דרבנן הוא שחוטא נגד
כבוד חכמים ,ולא הוי חפצא דאיסורא ,דאי הוי חפצא דאיסורא מה מועיל הא דמחלו ליקרייהו ,ועיין בקונטרס
עשה נא טובה נצחית לנשמת יקירך! הנצח את שמו בדף שבו לומדים מאות שיעורי תורה ואלפי יהודים הלומדים לאורו בטל' * 7226

"דברים סופרים" להג"ר אלחנן וסרמן זצ"ל בשם הגר"ח מבריסק שתלה נידון זה בפלוגתא דהרמב"ם ורמב"ן,
ויש להביא ראיה ממה שפרש"י בר"ה (דף ל"ב ב') דלכך אין מביאין שופר מחוץ לתחום ,אע"ג שתחומין דרבנן,
דתקנו כעין דאורייתא ,ויש בזה עשה ול"ת ,ואין מ"ע דוחה עשה ול"ת ,והשתא בשלמא אם רבנן עשו שיהא
חפצא דאיסורא שפיר איכא למימר שעשאוהו כמצות יו"ט דאית ביה עשה ול"ת ,אבל אם הוא איסור שלא
שומע לחכמים מה שייך לומר שיש בו עשה ול"ת (אילת השחר).
יש לכם חומר העשוי לעניין את לומדי הדף היומי? ווארטים הערות והארות הלכתיות? הנהגות
מגדולי ישראל? מעשה מעניין שאיננו מפורסם? (רק עם מקור מוסמך) שילחו למייל!
 torat.israel4@gmail.comאין המערכת מתחייבת לפרסם .רק בהתאם לשיקוליה ועל בסיס מקום פנוי.

מעוניינים לפתח את השיעור שלכם? קבלו את החומר "יהודי של ש"ס" המודפס לפי מספר
העותקים הנדרש לשיעור שלכם .בזכות זה הציבור יתחבר לשיעור יותר טוב.
בנוסף ,כל חודש ,תקבלו מודעה מעוצבת עם פרטי השיעור שלכם עם מסרים המיועדים לקהלי יעד
פוטנציאליים להצטרף לשיעור שלכם .הכל בעלות שליחה בלבד! צרו קשר! *7256

ענינא דיומא  -ברכת האילנות א' (שו"ע רכו)
"אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי יברך
"בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות
טובות ליהנות מהם [להתנאות בהן] בני אדם" (ברכות מג ,ב).
ביאור הברכה בברכה זו אנו נותנים שבח והודאה להשי"ת שברא
בשביל האדם גם דברים שאין בהם הכרח לחיי האדם כמו פירות
האילן (ערוה"ש רכו יא).
הטעם בברכה זו
משום שלבלוב האילנות בא מזמן לזמן וגבורת ה' ניכרת כשרואים
עצים יבשים שפורחים (שטמ"ק ברכות מג ,ב ד"ה האי מאן דנפיק).
טעם אחר :כדי שיזכור האדם כשיראה את האילנות וישים אל ליבו
שהאילנות בזמן הזה הינם דשנים ורעננים ואחר כך נהפכו בימות
החורף לעצים יבשים כי אדם עץ השדה.
טעם אחר :אנו מודים לקב"ה על שלא הסתפק בנתינת צרכינו
המינימלים אלא הוסיף הוא והעניק לנו פירות משובחים עצי נוי ועוד
(ערוה"ש רכו).
בריות טובות :הטעם שמזכירים בברכה לשון "בריות טובות" :כדי
שילמד אדם מוסר מאילנות הטובים המלבלבים והאדם עץ השדה
להיות ג"כ בחינת טוב למצוא חן ושכל בעיני אלוהים ואדם (הגדש"פ
לבן איש חי דרוש לחודש ניסן).
חיוב או מידת חסידות :אין חיוב ללכת ולראות את האילן בפריחתו
כדי לברך עליו ,אך מידת חסידות היא כדי לשבח את הקב"ה (שו"ת
תשובות והנהגות ח"א קד) .ומדייקים מלשון הגמרא בברכות (מג ,ב)
שכתבה "האי מאן דנפיק וחזי" משמע אם יצא וראה ,וכן מלשון
הראשונים והפוסקים שנקטו לשון הרואה בימי ניסן.
ועל הנזהר בברכת האילנות עליו נאמר (בראשית כז כז) "ראה ריח בני
כריח שדה אשר ברכו ה' ..ויתן לך אלוהים" וכו' (סדר ברכות ה ,ב
מובא בא"ר רכו א).
על מה מברכים
אין מברכים ברכת אילנות אלא על לבלוב של אילנות דווקא ולא על
זרעים וירקות אף שהוציאו פרחים (פמ"ג רכו ס"ק א ,עורה"ש שם).
הטעם שאין מברכים ברכה זו גם על זרעים וירקות לפי שהברכה היא
על דבר שאינו הכרחי לאדם לקיומו ובכל זאת ברא אותם הקב"ה
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משא"כ זרעים וירקות הם הכרחים לחיי האדם (ערוה"ש רכו א).
סוגי אילנות :אין לברך אלא על אילנות של פירות הראויים לאכילה
שעתידים ליהנות מהם בני אדם (משנ"ב רכו ס"ק ב) .ולכן עץ סרק אין
מברכים עליו.
הטעם שמברכים דווקא על אילני פרי משום שבפירות של אילני סרק
שאינם עומדים לאכילה אין שום הנאה לבריות בחידוש ולבלוב
האילנות באביב ולא שייך לומר "וברא בו אילנות טובות ליהנות בהם
בני אדם".
מהו לבלוב :כשהפרי קטן מאוד ומתחיל לבצבץ יש בראשו כעין פרח
בדמות שושנה וכשמתחיל הפרי לצמוח נופל הפרח ונראה הפרי (עיין
משנ"ב רכו ס"ק ב).
זמן הברכה
הטור והשו"ע (רכו א) כתבו היוצא בימי ניסן ,משמע דווקא ימי ניסן
(שו"ת לב חיים ח"ב סימן מד)[ ,וכן על פי הקבלה יש ענין לברך בחודש
ניסן דווקא (החיד"א בספרו מורה אצבע סימן ז אות קצח) ,והטעם :לפי
שהנשמות מעולם העליון משוטטות בימי ניסן בגנים ופרדסים ועל ידי
הברכות זוכות לעילוי נשמה ומתפללים על החיים אשר בעולם הזה,
ומטעם זה יש להקפיד לברך ברכה זו דווקא בחודש ניסן (חיד"א שם
קצט)].
המשנ"ב (רכו ס"ק א בשם אחרונים) כתב אורחא דמילתא נקט [ניסן]
שאז דרך ארצות החמים ללבלב האילנות ,וה"ה בחודש אחר כל
שרואה הלבלוב פעם ראשון מברך.
טעם אחר למה נקטו ימי ניסן שאם היה כתוב סתם שמי שרואה אילנות
מלבלבים מברך הו"א שאם ראה פעם אחת ובירך ולאחר ל' יום ראה
יברך שנית כמו רואה מקום שנעשה לו נס ע"כ כתבו יומי ניסן דרק אז
פעם אחת מברך ולא יותר (שו"ת השיב משה או"ח כ).
החת"ס בהגהות על שו"ע (רכו א) כתב ימי ניסן הכוונה תקופת ניסן
שעל פי חודשי החמה( ,וכ"כ ריטב"א ברכות יא ,א ובספר האשכול
הלכות ברכות ההודאה כט) וכן מביא בא"ר (רו א) בשם ספר צידה
לדרך (מאמר א כלל ג) ה"ה אם רואה בחודש אדר ,וכן כתב בערוה"ש
ובמדינותינו אינו בניסן אלא באייר או תחילת סיון (רכו א).

לע"נ אבי מורי הרב משה אליהו בן הרב יהודה הכהן מונק ע"ה

נלב"ע י"ט באדר תשל"א ת.נ.צ.ב.ה.

שבת דף י'

 )1מתי יותר מצוי להיות שיכור ?
א .בוקר.
ב .צהריים.
ג .ערב.
 )2הפסוק 'היכון לקראת אלוקיך ישראל' מה
מלמד ?
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א .להקדים לשהות שעה אחת קודם התפילה.
ב .ללבוש בגדים נאים בתפילה.
 )3עד איזו שעה ניתן לאחר את פת שחרית ?
א .רביעית.
ב .חמישית.
ג .שישית.

איזו מתנה טובה יש לקב"ה ,היכן מונחת ,מה מטרתה
ומה הקפיד הקב"ה לעשות קודם נתינתה ?

איזו דברים בשבילם אין התורה נשמעת?
מסיר אזנו לשמוע תורה גם תפילתו תועבה .בספר
חסידים (סימן תריב) הביא ספר התשובה של רב סעדיה
גאון ,דקחשיב הנך דברים דבשבילם אין תפלתו של אדם
נשמעת ,אחד המתפלל בלא כונת הלב אין תפלתו נשמעת
כמו שכתוב ויפתוהו בפיהם ולבם לא נכון עמו ,ב' השונא
את התורה ואינו מקשיב לדברי תורה אין תפלתו
נשמעת וכן כתיב מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו
תועבה ,ג' מי שאינו משיב לדברי העני ואוטם אזנו
מזעקתו שנאמר אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא
ולא יענה ,ד' שעושק וגוזל ואוכל את האסור לו כמו
שכתוב אשר אכלו שאר עמי וגו' אז יצעקו אל ה' ולא
יענה אותם ,ה' המתפלל בלא נקיות וטהרה כמו שכתוב
גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם דמים מלאו ,ו' אשר
גברו עונותיו עצמו משובותיו והוא מתפלל בלי עשות
תשובה אין תפלתו נשמעת כדכתיב ויהי כאשר קרא ולא
שמע ,עכ"ד הספר חסידים.

השבת מונחת באוצרותיו של הקב"ה ,וקודם
שנתנה הקב"ה לעם ישראל ,הקפיד להודיע ע"י
משה שעומד ליתנה להם ,ועל ידה יתקדשו.

י' ע"א

האם היכן שתפילתו תועבה צריך לחזור ולהתפלל –
ומה מתפלל בסידור שנדפס בשבת תפילתו תועבה?
באגרות משה (או"ח ח"ב סי' יז) פסק דהנה בתוס'
בברכות (כב ע"ב) וברא"ש (שם פ"ג סי' כב) מבואר דהיכי
דהוי תפלתו תועבה צריך לחזור ולהתפלל .ולכאורה
איזה טעם יש בזה .אלא לתפילה צריכים סניגורים
ופרקליטים כדי שהקב"ה ישמע אותה ,ומכיון שהסיר
אזנו משמוע תורה בשביל תפלתו ,הוי קטיגור שלא
תתקבל תפלתו ,וע"כ יצטרך לחזור ולהתפלל.
ומכח זה פסק דאין להתפלל בסידורים שנדפסו בשבת
ויו"ט ,אך למעשה אין לומר דיחזור ויתפלל דכי מפני
שאני מדמין נעשה מעשה ,והוי רק מעוות לא יוכל לתקן
ע"כ.

י' ע"ב

האם מותר להזכיר את השם שלום בבית מרחץ
אסור לאדם ליתן שלום לחבירו בבית המרחץ .כתב
בשו"ת משנה שכיר ראיתי בצוואת רבינו הגה"ק
ממונקאטש ז"ל בעל מנחת אלעזר ,שביקש מאנ"ש
שבעת שיטבלו במקוה יטבלו גם בעד טובת נשמתו
טבילה אחת או יותר ,ומעת רואי זאת קבלתי עלי לעשות
כן גם לטובת נשמת בני כלי חמדתי ,הבחור העילוי

עשה נא טובה נצחית לנשמת יקירך! הנצח את שמו בדף שבו לומדים מאות שיעורי תורה ואלפי יהודים הלומדים לאורו בטל' * 7226

הנפלא כמר שלום זצוק"ל ,שנאבד ממני בעונותי שרבו,
בכ"ו תמוז בשנה זו תרצ"ז ,וקודם הטבילה בעדו אני
אומר הריני טובל עצמי בשביל נשמת בני שלום ,ועלה
ספק בלבי אם יאי לעשות כן ,הלא בפ"ק דשבת דף י'
ע"ב אמרו דאסור לומר שלום בבית המרחץ במקום
שעומדים ערומים ,משום דשם גופיה איקרי שלום.
והרהרתי הלא המנהג דנשים מברכות במקוה בשעת
טבילתן ,וכמו כן שרי לי' להזכיר שם שלום .ואח"כ
מצאתי בתשובות הרשב"א חלק שביעי סי' תי"ח ,שכתב
וז"ל ,ומה שנהגו להטביל ולברך בבית הטבילה ,ואף על
גב דבבית המרחץ אסור לומר שלום ,משום דכיון שהן
מים צוננים אין שם זוהמא ,משא"כ במרחץ של מים

חמים ,עכ"ל ,א"כ הכ"נ כיון דהמקוה הוא צונן לית דין
בושש דשרי להזכיר שם שלום ,וכן הוא במג"א סי' מ"ה
[סק"ב].
שוב מצאתי בחתם סופר (יו"ד סי' ר"ז) שפלפל בזה לענין
ברכת הנשים בטבילתן ,והיוצא מדבריו דמקוה שהוא
חולק רשות בפ"ע והוא צונן לית שום חששא כלל ,וכן
הוא בשערי צדק יו"ד סי' קמ"ט ,ובדברי חיים ח"ב יו"ד
סי' צ"ה ,עיין שם ,וכדי שלא להזכיר בגילוי ראש צריך
לכסות ראשו בידיו ,כן נ"ל .ע"כ .וע"ע בשו"ת חתם סופר
או"ח סי' י"ח ,ובשו"ת דברי חיים ח"ב יו"ד סי' צ"ה
ומשמע דגם אם המקוה מחוממת ,אם אין חופפים שמה
שרי.

*********************************
ענינא דיומא  -ברכת האילנות ב' (שו"ע רכו)
ראש חודש ניסן :מצווה מן המובחר לברך מיד בראש חודש ניסן והטעם:
משום זריזים מקדימים למצות ,ועוד כדי שלא ישכח לברך (קובץ מבית
לוי ניסן תשנו) .טעם אחר :שמא יפלו הפרחים לאחר ראש חודש
(מוהר"ח הכהן מחכמי תוניס בספר ערב פסח סעיף כ)[ .טעם אחר :על
פי הקבלה כדי למהר תיקון הנשמות המתגלגלות בעצים (מעשה חמד
פרק א ו הערה א בשם אחרונים)].
חול המועד :יש מקומות שנהגו לברך ברכת אילנות ברוב עם בחול
המועד ,והטעם :מפני שאז כל הציבור בטלים ממלאכתם ופנוים לצאת
לגינות לברך על האילנות (ספר ברית כהונה מערכת ב אות י שכך
מנהג ג'רבא).
שעת הברכה :מברך בשעת הפריחה ,והטעם :לפי שאז ניכר שיוציאו
הפירות (ערוה"ש רכו א).
צורת הברכה :צריך להסתכל על הפריחה לפני הברכה ואין צריך
להחזיק בידו (קובץ אורייתא ח"י עמו קנג בשם הגר"ש דבילצקי).
עמידה בברכות
יש אומרים :שיש לברך ברכת האילנות בעמידה אבל התפילות
ומזמורים שיש אומרים עם הברכה יכול לומר בישיבה.
הטעם בעמידה :ככל הברכות שהן שבח והודאה שנאמרות בעמידה (ר'
יעקב עמדין בסידורו לגבי ברכת אשר יצר) ואם מברך בציבור יש
לעמוד גם מפני כבוד הציבור (ספר יזרח אור פרק יז לענין ברכת
הלבנה).
לברך בעל פה :לכתחילה ראוי שלא יברך בעל פה אלא א"כ התבונן
קודם לכן בברכה (שו"ע ק).
ברכה ברוב עם
ראוי לומר ברכה זו בעשרה בני אדם (מועד לכל חי א
ו) או לכל הפחות בג' אנשים וכן מובא בכה"ח (רכו
ס"ק ז) שכתב שיש לברך ברכה זו בקיבוץ בני אדם,
והטעם :משום שנאמר (משלי יד כח) ברוב עם הדרת
מלך (עיין ר"ה לב ,ב) שמצווה שעושים בציבור יש
בה הידור יותר.
ואינו מברך אלא פעם אחת (מרדכי ברכות קמח ,שו"ע
רכו א) וכתב המשנ"ב (שם ס"ק ג) מדסתם [שאינו
מברך אלא פעם אחת] משמע שאפילו על אילנות
אחרים לא יברך .והטעם :דומיא דבריות טובות או
בהמה ואילנות (טושו"ע רכה י) שמברך עליהם בפעם
הראשונה שרואה ולא יותר .טעם אחר :משום שברכה
זו היא ברכה של הודאה כללית על חסדו וטובו של
הקב"ה (ערוה"ש רכו א) ,טעם אחר :כי מדרך הטבע
יודע שמאחר שהתחיל לגדול הרי הם ממשיכים
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לגדול ,ואין שמחה אלא בראייה ראשונה (פמ"ג משב"ז רכו).
ראייה ראשונה :יש אומרים שצריך לברך על ראייה ראשונה ואם לא
בירך בשעת ראייה ראשונה שוב לא יברך בשעת ראייה שניה.
ויש אומרים וכן נוהגים :שאפשר לברך גם אחר ראייה ראשונה (משנ"ב
רכו ס"ק ה) ומדייקים מדברי השו"ע שכתב דעד שגדלו הפירות אפשר
לברך ומשמע אפילו שראה הרבה פעמים (מאמר מרדכי סוף ס"ק א
פמ"ג מ"ז רכו ס"ק ב) וכן מוכח מזה שמברכים בחודש ניסן אע"פ שראו
הרבה פעמים באדר או בשבת.
נשים במצוה זו
אף נשים חייבות בברכה זו ואינו חשיב מצוות עשה שהזמן גרמא.
והטעם :לפי שכל הברכות והמצות שזמנם קבוע מחמת המציאות ולא
מחמת הדין לא נחשב כמצות עשה שהזמן גרמא (אלשיך הכהן חלק א
י ברכת ה' חלק ד פרק א ה) .כמו שמצאנו במצות ביכורים (ביכורים
ריש פרק א) שנשים חייבות אע"פ שזמנה מעצרת עד חנוכה אינו נחשב
שהזמן גרמא (תוס' רע"א על המשניות ביכורים שם).
קטן :קטן שהגיע לגיל חינוך מצווה לחנכו לברך (שו"ע רטו ג) ויש
שכתבו שטוב לקבצם יחד בצוותא לחנכם במצות.
אילן אחד או ריבוי אילנות
מעיקר הדין :מברכים אף על אילן אחד (עיין שו"ת בצל החכמה ח"ו
לה).
יש אומרים :שיש להדר לברך על ראיית שני אילנות לפחות (שו"ת
הלכות קטנות ח"ב סימן כח) [ואין צריך שני מינים אלא כל שיש ב'
אילנות אפילו מין אחד] ,ויש שהקפידו שיהיה גם על שני מיני אילנות
(מנהג ירושלים ע"פ הספר נחומי עם).
וכן מוכח ממטבע הברכה שקבעו בו לשון "אילנות"
בלשון רבים ,ויש מדקדקים מדברי הגמרא בברכות
(מג ,ב) "וחזי אילני" אילני מלשון רבים (כה"ח רכו ב),
ודבר זה אינו לעיכובא דבהרבה מקומות מצאנו לשון
רבים ואינו אלא אחד ,כגון בברכת הרים וגבעות
ומלך (שו"ע רכד ו) (וכן נהג הגרשז"א הליכות שלמה
פרק שני חודש ניסן אורחות הלכה  ,01והגריש"א
הגדה של פסח).
אילנות שבשדות
מעיקר הדין יכול לברך על אילנות שבחצרו (לב חיים
פלאז'י ח"ב ס' מד) ומיהו מצווה מן המובחר לברך על
אילנות שבשדות ופרדסים (הלכות קטנות ח"א ס'
כח) וכן הרמב"ם כתב לשדות וגינות וכן אבודרהם
כתב לשדות[ ,ויש אומרים שעל פי הקבלה יש לברך
על שדה ישראל [מפני גלגולי הנשמות] ויש אומרים
שיש לברך על אילנות מחוץ לעיר].
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