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יו"ל ע"י ביהמ"ד למגידי שיעור "דף היומי" בראשות הגרח"ד קובלסקי שליט"א וע"י קרן ברכה ומוטי זיסר

מסכת מנחות נ"ג-נ"ט

בס"ד ,כ"ז ניסן תשע"א

גליון מס' 623

השבוע בגליון

♦ החורים שבמצה ,נכללים בשיעור "כזית"?
♦ כיצד לחשב את שיעור הלחם שאנו אוכלים?
♦ חורי המצה
הקרח בהלכה
♦ מעמדו של ֶ
♦ דין המים אינו משתנה עם קפאונם

♦ המיוחד שבאכילת שיירי מנחות
♦ אפייה ,חימוץ ,גילוח במכונה ובסם  -נחשבות פעולות
של המבצען?
♦ עשיית קידוש על יין ממותק ,הנידון ,הדעות וההלכה
♦ "דבש" מהו?

♦ ערימת אשפה קפואה

דף נד/א תתן התר בשר העגל שנתפח

דבר העורך

החורים שבמצה ,נכללים בשיעור "כזית"?
שיעורי התורה ,כזית ,כביצה ורביעית ,הם שיעור נפח של מאכל ,אולם אין חשיבות למשקלו של
החפץ הנידון ,לאיכותו או לחשיבותו ,למעט מספר מקרים יוצאים מן הכלל ,כגון ,צמר "ראשית
הגז" הניתן לכהנים ,ובשר הנאכל על ידי בן סורר ומורה .כך מסכם זאת הרמב"ם )בפי' המשניות,
טהרות פ"ג משנה ד'(" :כל השיעורים אין הולכים בהם אלא אחר שיעור הגודל ]נפח[ ואין חוששים אם
מחולחלין ]חלולים[ או מוצקים ]דחוסים[ ,לא לעניין הטומאה ולא לעניין האיסור וההיתר".
מאכל שהצטמק או תפח :גמרתנו דנה בחפץ שנפחו אינו קבוע ,שהצטמק מכפי שהיה בתחילה
או לחילופין תפח ,אם יש לדונו כמצבו הנוכחי או כמצבו הקודם .וכגון ,מאכל טמא בשיעור כביצה
שהתמעט משיעור זה שוב אינו מטמא ,כמו כן כזית מן המת שהצטמק ואינו עומד על שיעור כזית,
אינו מטמא .מסקנת גמרתנו ,כי הן מאכל שבתחילה לא היה בשיעור הראוי ותפח לאחר מכן ,והן
מאכל שבתחילה היה בשיעור הראוי והצטמק ,הרי הם מחוסרי שיעור ואינם מטמאים.
כיצד לחשב את שיעור הלחם שאנו אוכלים? ומכאן לחיי היום יום .אנו יודעים כי האוכל
מאכל בשיעור כזית ,מתחייב בברכה אחרונה .לאור הכלל שזה עתה התוודענו אליו ,כי שיעורו
של מאכל שתפח אינו גדל עמו אלא נותר מצומק כשהיה ,לכאורה ,יש להפחית משיעור הנפח
של המאכל את החללים שהתהוו בו ,וכגון ,ממיני מאפה ,ביניהם הלחם השחור העשוי חלולים
חלולים ,יש להפחית את שיעור החללים שבו .אכן ,זוהי שיטתו המפורסמת של בעל "זרע אמת"
)שו"ת ח"א סימן כ"ט ,והובאה ב"משנה ברורה" סימן ר"י ס"ק א'(.
יש להבדיל בין תפיחה חיצונית ,לבין תפיחה שהיא צורת המאכל :ברם ,יש אחרונים שחולקים
על דעתו וסוברים ,כי אין להתייחס למאפה כאל מאכל מצומק שתפח ,אלא נפחו הנוכחי הוא
הנפח הראוי לו .שכן ,יש להבדיל בין מאכל שהעמידוהו בשמש והצטמק או תפח ,לבין מאפה
שזוהי צורת עשייתו .כלומר ,מאחר שזוהי צורת המאכל ,בלתי הגיוני לקבעו בתחומי השיעור
המצומק שבו היה נתון בתחילת עשייתו ,ויש לשערו לפי מצבו הנוכחי .את דעתם זו הם מוכיחים
מן המשנה )עוקצין פרק ב' משנה ח'(" :פת ספוגנית משתערת בכמות שהיא .אם יש בה חלל ממעט
את חללה" ,היינו :פת ספוגית משוערת כמות שהיא ,כולל חלליה הזעירים ,לבד מאשר חללים
גדולים ,וכך פסק להלכה ה"משנה ברורה" )שעה"צ סימן תפ"ו ס"ק ג'(.
מה דעתו של ה"חפץ חיים"? פוסקים בני זמנינו העירו ,כי מדברי רבינו ה"חפץ חיים" זצ"ל אי אפשר
לדעת בבירור מה דעתו בנושא ,מאחר שבמקום אחר )סימן ר"י ס"ק א'( נראה שהכריע להחמיר כדעת ה"זרע
אמת" .אך למעשה דעת גדולי הפוסקים שלא כדעת ה"זרע אמת" )עיין "שונה הלכות" להגר"ח קנייבסקי שליט"א
סי תפ"ו סעיף ד'( ,ומכל מקום לבני עדות המזרח ראוי להחמיר בזה )ספר "וזאת הברכה" בירור הלכה" א'(.
חורי המצה :מעתה ,האוכל מאפה משער את נפחו לפי גדלו הנוכחי ,למרות אווריריותו ואי
דחיסותו .אכן ,גם כאשר אנו משערים "כזית" במצה ,אין אנו נדרשים להפחית את החורים
הנקובים במצה מאמדן הנפח ,מאחר שזוהי צורת המאכל ,לבד מאשר חורים גדולים מאד ,שאין
לחשבם בנפח המצה )ע' מידות ושיעורי תורה שם סעיף ח' ובהערות ,וספר "וזאת הברכה" ,פרק בירורי הלכה,
בירור א' ,ובקונטרס שיעורי אכילה שבסופו( .אולם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א העיר )"שונה
הלכות" שם( ,כי לדעת ה"חזון איש" זצ"ל )עוקצין שם( ,חז"ל הם שהורו לשער את חללי המאפה
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זז"ל

לאן נעלם החתן?
היה זה לפני עשרות רבות בשנים .באותם זמנים היו
הנגרים עושים את מלאכתם נאמנה .הנגר היה מניח גזע
עץ עבה על סדנו ובוקע ממנו גושים עבים ומגושמים,
מרכיב אותם זה על זה ,מחשקם בזרועות פלדה הגונות
והרי לך דלת .דלת שכזו ,כבדה וחסינה חצצה במשך כל
שעות היום בין ר' משה לבין הבלי העולם הזה.
סדר יום קבוע היה לו לרבי משה סוקולובסקי ,אברך
משי שנסמך על שולחן חותנו הנכבד מבני העיר
בריסק ,בשנות כהונתו של רבינו בעל ה"בית הלוי"
זצ"ל.
בכל יום לאחר תפילת שחרית ,היה ר' משה נוטל
עמו את ספריו ומשכין עצמו בחדר קט הסמוך לבית
חמיו ,ויושב והוגה בתורה בדבקות שאין לתארה.
זמירותיו ונגינותיו העליזות היו לשם דבר .לאחר
עמל של שעות ארוכות בתורה ,היתה נגינה עליזה
פורצת מגרונו של ר' משה והאושר העילאי שנאגר
בו ,פרץ באחת דרך מיתרי קולו שנענו בשמחה
למשימה.
עם צהרי היום ,היה ר' משה שוהה לזמן-קט מלימודו,
סועד את ליבו בחברת בני המשפחה וממשיך
בלימודו שעות רבות נוספות.
ויהי היום ור' משה בושש מהגיע .רעייתו והוריה
המתינו בסבלנות לתלמיד חכם הצעיר שכה העריכו,
אך משארכה השעה יצאה רעייתו אל החצר ודפקה
קלות על דלת חדרו כדי להזכירו כי הגיעה העת
לאגור כח.
נקישותיה החלושות נשמעו בקושי ,אפילו לאזניה.
"בוודאי נקישותיי אינן חודרות בעד הדלת הכבדה"
חשבה לעצמה בעודה חובטת על קירות החדר ,שמא
ישמע בעלה את קריאותיה ויסור עמה לסעודת
הצהרים .דקות ארוכות עמדה רעייתו ונקשה ,דפקה,
חבטה ,אך מאומה לא התרחש .אפילו רחש קל
ביותר לא בקע מבין כתלי החדר.
משחלפו דקות ארוכות ,שבה רעייתו לבית הוריה
והזעיקה את אביה שהחל לחשוש לשלום חתנו.
הלה ,דפק וחבט גם הוא בדלת העץ .תחילה בעדינות
מה ,ואט אט החלו דפיקותיו להתגבר וכעבור זמן
לא רב מצא את עצמו החותן הנכבד חובט על דלת
העץ הכבדה בשתי ידיו במלא כוחו .בהפוגה שבין
החבטות ניסו בני המשפחה לכרות אוזן ,שמא
WW
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עמוד 1

מנחות נ"ג-נ"ט
ישמעו אות או סימן חיים ,שיבשר להם כי מאן
דהוא אשר נשמה באפו שוהה בתוך החדר .אך
תוחלתם נכזבה עד מהרה .דממת רפאים.
עד מהרה ,היה החותן הדואג מהלך סביב החדר
וזועק במלא גרונו "ר' משה ,ר' משה ,אייכה? השומע
אתה את קולי?" .אותה שעה ,היו רעייתו ואמה
מנסים עדיין את כחם על דלת העץ הדוממת.
החותן הנכבד השלים מספר סיבובים סביב החדר
כשכפות ידיו משמשות כמגבר לקולו ,ולא חלף
זמן רב ,עד שהצטרפו אליו שכנים וסתם אנשים
טובים שחשקה נפשם לעזור במציאת החתן
האובד .לאחר כמחצית השעה ,למתבונן מן הצד,
דמו אנשי החצר ללהקת דבורים המנסות להיכנס
אל כוורתן שפתחה נסתם.
סביבת הבית רעמה מקולות נרגשים ונפחדים
כאחד שהכריזו וצווחו "ר' משה ,ר' משה" .אל
בליל הצעקות התווספו גם קולות חבטה אדירים
שבקעו מכיוון דלת העץ החסונה ,בה מיקדו שאר
הנאספים את תקוותם" .כמו תופי מלחמה" הפטיר
ישיש שעון על מקלו שהספיק לראות בחייו די
והותר בשדה הקרב.
משכלתה תקוותם למצוא בעצמם פתרון לתעלומה
זו ,הזעיק שכן טוב לב את כוחות החילוץ של
העיירה בריסק .הללו ,כבאי אש בזמנם החופשי,
הופיעו מצויידים בגרזנים וקלשונות ואחר שפערו
גם הם את גרונם בזעקות רמות ללא תוחלת,
החלו לכלות את זעמם בדלת העץ" .אם הוא
לא פותח את הדלת ,לא תהיה דלת" ,אמר אחד
מהם שהתנשף מלא ריאותיו ,בעודו מתיז בפטישו
שביבי עץ לכל עבר.
תחילה עמדה הדלת החסונה במריה ,אך כעבור זמן
מה ,נכנעו העץ והברזל לכלי המשחית שהכו בהם,
ולמול בני המשפחה הדואגים ושאר הנאספים
שהשקיעו רבות מגרונם וכחם ,התמוטטה הדלת
בקול רעש גדול.
הכל דחפו את ראשם בסקרנות אדירה מהולה בחשש
כבד ,אל הפתח שנפער ולעיניהם נגלה מחזה מדהים.
ר' משה ,החתן היקר ,יושב ליד השולחן ,עיניו עצומות,
מרפקיו שעונים על הגמרא וכפות ידיו תומכות
בראשו .מלבד מצחו שהתרחב והתכווץ חליפות ,ניתן
היה לחשוב כי ר' משה קפא על מקומו.
החותן הנכבד פסע פנימה בחרדת קודש ונענע
קלות את חתנו האהוב ,תוך שהוא שב וקורא,
הפעם בלחש" ,ר' משה ,ר' משה" .רבי משה ננער
באחת ממקומו כשהוא פולט בתדהמה "ריבונו של
עולם! כיצד נכנסתם פנימה ,הרי הדלת סגורה?
מתברר כי ר' משה היה שקוע בכל חושיו בסוגיה
סבוכה שריתקה אותו אל מקומו שעות רבות ,והוא
עמל להבין את כל מבואותיה ונבכיה .קולות האדם
והברזל שנשמעו סביב חדרו ,חלפו עברו להם ליד
אפרכסתו ,אך לא חדרו פנימה .מוחו וליבו עסוקים
היו בתורה הקדושה אותה אהב כל כך.
לאחר שנים מועטות ,כאשר עלה הגר"ח מבריסק
זצ"ל לכהן פאר כרבה של העיר ,הוא מינה את רבי
משה סוקולובסקי לייסד ולעמוד בראשות הישיבה
הגדולה "ישיבת בריסק" ,הלא הוא רבינו בעל
"אמרי משה" ו"מלאכת יום טוב" מגדולי ראשי
הישיבות בדור הקודם.
על מעשה זה ,שסיפר הגאון רבי ראובן קרלינשטיין
שליט"א ונשלח אלינו באדיבותו של אברך יקר
שערך ספר נפלא ובו סיפורים על אהבת התורה,
אין כמעט צורך להוסיף ולהכביר מילים .התורה הרי
היא כסם המשכר .היא משרה על לומדיה נעימות
ואושר שכזה ,שהמשקיע בה את כוחותיו ,אינו חש
בכל הסובב אותו .על כך אמר מלכנו דוד" :טוב לי
תורת פיך מאלפי זהב וכסף" וכי אין זה כך?
"אשרינו" ,לומדי הדף היומי" ,ומה טוב חלקנו"
קובעי העיתים לתורה ,על שזכינו לקבוע מקום
ישיבה באוהלה של תורה ,להתבשם מזיווה
ולהתחמם בנוגה אורה.
המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין ,או בעובדה מרתקת שניתן
ללמוד ממנה מוסר השכל ,מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי,
ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה .כתובתנו :ת.ד 3446 .בני ברק.
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אחרונה ,אך לא ניתן להתחשב
אוכלים ,וכן הדין לעניין חיוב ברכה אחרונה
הספוגי לעניין שיעור טומאת אוכלים
במשנה זו לגבי קיום מצוות דאורייתא ,שבהן יש ליטול כזית מושלם ]ועיין שם שהניח דבר זה בצ"ע[.
מהו חלל "קטן" ומהו חלל "גדול" :כך או כך ,עדיין שומה עלינו לברר ,מהו חלל גדול ומה נחשב
חלל קטן? ובכן ,אין בפינו תשובה ברורה על כך ,וכבר כתב הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל
)"בספרו "איפת צדקה" ענף י"ח ,הובא ב"וזאת הברכה" שם(" :שאין אנו יודעים את השיעור של חלל גדול",
ולכן" ,צריך להחמיר עד שייצא הספק מליבו".
דף נה/א שאני גרוגרות הואיל ויכול לשולקן ולהחזירן לכמות שהן

הקרח בהלכה
מעמדו של ֶ
בארצות אירופה הנהרות קופאים בתקופת החורף ,ועל המוצקים שבהם מהלכים אנשים בשופי.
מעניין לגלות ,כי קיים דיון הלכתי רחב ,כיצד להתייחס לנהר בשעת קפאונו ,כבור בעל דפנות ,או כבור
סתום ,קרקע רגילה .ההשלכה ההלכתית לדיון זה ,נוגעת לגבי עירוב .שהנה ,כידוע ,שפתו של נהר
הסובב את העיר ,עשוייה לשמש כמחיצה ועירוב לעיר המוקפת ואפשר לטלטל בתוכה ללא חשש ,זאת,
בתנאי ששפת הנהר גבוהה דייה ,עשרה טפחים לכל הפחות ,כדי להחשב "מחיצה" .כאשר נהר מתמלא
באדמת סחף ,קרקעיתו מאבדת מעמקה והמחיצה שנוצרה על שפת הנהר בטלה מאליה ,אם על ידי כך
היא התמעטה משיעור עשרה טפחים )עיין "שולחן ערוך" או"ח סימן שס"ג סעיף כ"ט ו"משנה ברורה" שם(.
דינן המים אינו משתנה עם קפאונם :בימים ההם ,שהה ה"חתם סופר" זצ"ל בעיר דרזניץ בתקופת
החורף ,כאשר הנהר נסתם על ידי קרח ,ולהפתעת רב העיר ,ה"חתם סופר" לא מחה באנשים שטלטלו
בה בשבת מתוך הסתמכות על מחיצת הנהר 'מארך' ,למרות שהמחיצה נעלמה כלא היתה על ידי
הקרח .ה"חתם סופר" זצ"ל הסביר לרב העיר ,כי לדעתו ,קרח הרי הוא כמים ,וכפי שמים זורמים אינם
מבטלים את עומק הנהר ,כך גם דינו של הקרח .דין זה ,למד ה"חתם סופר" מסוגייתנו ,כלהלן.
בגמרתנו אנו למדים ,כי אדם שברשותו גרוגרות" ,תאנים יבשים שצמקו וכווצו" )רש"י לעיל נד/ב(,
רשאי להפריש מהן תרומות ומעשרות על תאנים שעדיין לא צמקו ,ולהחשיבן לפי השיעור שבו
היו טרם צימוקן ,זאת" ,הואיל ויכול לשולקן ולהחזירן כמות שהן".
ניתן היה לחשוב ,כי כלל זה מוגבל לענייני שיעורי נפח בלבד ,אך ה"חתם סופר" זצ"ל למד מסוגייתנו
בניין אב לנידונים אחרים והסיק ,כי מציאות ארעית ברת חלוף ,אינה מקובעת בחפץ הנדון .התאנים
המצומקים נחשבים כנפוחים ,והקרח ,שמן המים בא ואל המים ילך ,נחשב כמים גם בעת קפאונו
ולפיכך אינו סותם את הנהר! )שו"ת "חתם סופר" או"ח סימן פ"ט ,עיין שם ראיות נוספות לנידון זה ,והובאה דעתו
במשנ"ב שם ס"ק קכ"א ,ועיין שם שהביא שנחלקו האחרונים בזה ,ועיין "מגן אברהם" ,ט"ז ו"אבן העוזר"(.
את דבריו הוא תומך בראיה מעניינת .הגמרא )עירובין כב/ב( מעלה סברה להחשיב את כל העולם
כרשות היחיד ,בשל היותו מוקף באוקיינוסים ,ומדרונם ייחשב כמחיצה .הט"ז מעיר על כך ,כי מי
ים אינם קופאים וממילא אינם מבטלים את המחיצה .אך ה"חתם סופר" מפנה את תשומת ליבנו
לקצוות הצפוניים והדרומיים ,שם הים קופא ,ובכל זאת ביקשו להחשיב את מדרונו כמחיצה.
ערימת אשפה קפואה ,נחשבת כמצחינה עקב עברה ועתידה :הגדרה זו ,כי אין להתחשב במציאות
ארעית ,מועתקת על ידי ה"חתם סופר" זצ"ל גם ל… ערימת אשפה .ה"מגן אברהם" )סימן פ"ב ס"ק ב'( ,דן
להתיר לקרוא קריאת שמע סמוך לפסולת קפואה ,שמחמת הקור והקרח אינה מדיפה צחנה המונעת את
התפילה .אולם ,ה"חתם סופר" זצ"ל )שם ,ובהגהותיו לשולחן ערוך סימן פ"ב( משיג על כך ,מאחר שאין בכוחו
של מצב ארעי זה להסיר את מאיסותה של האשפה משום שיש לדונה לפי מצבה הקבוע ,כפי שתחזור
להיות לאחר שהקרח יופשר ,ומשכך ,יש להתייחס אליה כאל חפץ מאוס ,שהתפילה לידו אסורה.
דף נה/א ומשמרן שלא יחמיצו

המיוחד שבאכילת שיירי מנחות
בדפים אלו אנו עוסקים בהלכות איסור חימוץ המנחות .סעיף מהלכה זו ,הוא ייחודי למנחות
בלבד ומסייע לחשוף את מעמדן הנדיר של המנחות לעומת שאר הקרבנות שהוקרבו במקדש.
דינם של שיירי המנחות ,כדינם של הקרבנות! :כמבואר בגמרתנו ,התורה אסרה להחמיץ את
המנחות ,והיא שונה זאת במספר מקומות .לא זו בלבד ,אלא שגם את שיירי המנחה ,שאינם
מוקרבים על המזבח אלא נאכלים על ידי הכהנים ,התורה אסרה לחמץ .בחלקי הקרבנות האחרים
הנאכלים על ידי הכהנים ,נאמר לנהוג בהם בכבוד ,לאכלם במקום מסויים ובמועד קצוב ,אך לא
נקבע איסור כדוגמת חימוץ שיירי המנחות ,המשווה בין הקרבן עצמו לבין שייריו הנאכלים על ידי
הכהנים .על ידי איסור זה האחרונים ליטשו את הגדרת מהות אכילת שיירי המנחות ,ולהלן דבריו
המופלאים של הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק ,בעל ה"אור שמח" זצ"ל:
"כי המנחה כולה נאכלת לה' ,רק החילוק באזכרתה ]-הקומץ [-נאכל על גבי המזבח שהאש אוכלה ,והנותר
אוכלים בני אהרן במקום קדוש" )"משך חכמה" ,צו( .כלומר ,אכילת שיירי המנחות נחשבת כהקרבתם על
גבי המזבח! זוהי ייחודיותה של המנחה ,שמעלת אכילתה גבוהה לאין ערוך מאכילת בשר שאר הקרבנות.
לפיכך ,כמובן ,אין לחמץ את המנחות ,שהרי אין להעלות שאור על המזבח .את חידושו זה הוא חותם
בציטוט מדברי מדרש העוסק באכילת מנחות ,האומר שהכהן "אוכל ממה שרבו אוכל".
הגאון רבי ב .שמואל הכהן דוייטש שליט"א )"ברכת כהן ויקרא( ,מוכיח יסוד זה על פי סדר פרשיות התורה.
בפרשת ויקרא נאמרו דיניהם של הקרבנות הקרבים על המזבח ,ובפרשת צו חזרו ונשנו דיניהם בתוספת
דיני אכילת שיירי הקרבנות .שונה מכל הקרבנות היא המנחה ,שדיני אכילת שייריה על ידי הכהנים הובאו
בפרשת ויקרא .אין לנו אלא להסיק מכך ,כי אכילת המנחה על ידי הכהנים ,הרי היא כ"אכילת מזבח".
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מנחות נ"ג-נ"ט

על ידי הכהנים כמצווה ,אך אינו
אכילת הקרבנות ל
ל
כמו כן ,הרמב"ם בספר המצוות מונה את
מכליל במצווה זו את אכילת המנחות על ידם אלא מחשיבה כמצווה נפרדת .הרי לנו ,כי אכילת
המנחות שונה מאכילת יתר הקרבנות.
דף נו/ב הניח שאור על גבי העיסה

אפייה ,חימוץ ,גילוח במכונה ובסם  -נחשבות פעולות של המבצען?
חובה להקדים בפתח המאמר ,כי ספרים וחיבורים שלמים עוסקים בנושא הבא ,ובמאמרנו
הנוכחי נתמקד בנקודה מסויימת מתוך הדיון הרחב ,בקשר לסוגייתנו.
העמסת גרעיני חיטה לריחיים :מקרים שונים ומגוונים הובאו לפני הפוסקים במהלך הדורות,
כדי שיחוו את דעתם עליהם ,אם אדם שביצע פעולה מסויימת אכן ביצע אותה .נשמע מסובך?
פשוט מאד .הנה לדוגמא ,בעל "מגן אברהם" )או"ח סימן רנ"ב ס"ק כ' ועיין "אגלי טל" מלאכת טוחן ס"ק
ח'( מביא מקרה של אדם שתפקידו היה להעמיס גרעיני חיטה לתוך ריחיים .זו היתה משימתו .את
גלגלי הריחיים לא היה עליו לסובב ,הללו נהדפו ללא הרף על ידי מים שזרמו במורד הנהר .אדם
זה לא "טחן" ,הוא הניח את החיטים בלבד ובכל זאת הוא נחשב טוחן.
הנחת קורה על צוואר חבירו :כעת נעקוב אחר מקרה פשוט יותר .אדם הניח קורה כבדה מאד על
חבירו ,וכעבור דקות אחדות נפח האומלל את נשמתו .איש מאיתנו לא יתן למניח הקורה להימלט
מענשו באמתלה שהקורה הרגה את חבירו ולא הוא ,שהרי הוא זה שהניחה עליו.
הנחת שאור בפסח על גבי עיסה :עד כאן הדברים פשוטים .עתה ,הבה ניתן את מחשבתנו ליהודי
שלש עיסה בפסח ,ולאחר מכן הניח שאור על גבי העיסה .כצפוי ,השאור תסס ,החמיץ את העיסה
ולפנינו חמץ מושלם .היש לייחס את החמצת העיסה למניח השאור? לכאורה ,אין כל הבדל בינו
לבין המניח הקורה הכבדה על צוואר חבירו ,שניהם עשו מעשה בעל פעולה מתמשכת המביאה
לתוצאה שאינה מוטלת בספק.
פעולת החימוץ מתחדשת לאחר הנחת השאור על העיסה :אולם ,אם נבודד לגורמים את שלבי פעולת
הקורה ואת שלבי פעולת השאור ,נבחין בשוני בולט ביניהם .הקורה מוחצת את הנמצא תחתיה מחמת
כובדה .השאור מחמיץ את העיסה בגין תסיסתו .ההיתה הקורה כבדה לפני הנחתה על צוואר הנרצח?
 ודאי שכן .ההיה השאור תוסס בטרם הנחתו על העיסה?  -ברור שלא .מעתה ,מניח הקורה הניח 100קילו על צוואר חבירו ,ויש לייחס אליו את מעשה הריגת חבירו ,אך השאור הוא בעל פעולה מתחדשת
הגוברת והולכת עם התסיסה  -ואם כן ,לכאורה ,אין לייחס למניח השאור את פעולת ההחמצה ,משום
שהשאור פועל מכח התסיסה הנפעלת לאחר הנחת השאור .אכן ,זוהי דעתו של הגאון רבי יעקב עמדין
זצ"ל ,כי יש לחלק בין המקרים )שו"ת שאילת יעב"ץ חו"מ סוף סימן ט"ז( ]לטובת הלומדים נצטט את לשונו הזהב:
"שאפי' נתן בו שאור ,מ"מ אינו מחמיץ מיד ,והו"ל כסוף חמה לבוא סוף צנה לבוא" ,עפ"י הסוגיה בסנהדרין עז/א[.
ההוכחה הברורה מסוגייתנו ,כי גם הנחת שאור מתייחסת לאדם :ברם ,אחרונים רבים תמהים על
דעתו של היעב"ץ ,לאחר שמסוגייתנו מוכח שלא כדבריו .שהנה ,הלכה היא שאסור להחמיץ את
המנחות .גמרתנו מביאה את דעת רב ,כי הכהן אינו רשאי להניח שאור על העיסה כדי שתחמיץ,
וכהן העושה כן חייב במלקות .מאחר שאנו יודעים ,כי "לאו שאין בו מעשה  -אין לוקין עליו",
היינו :אדם העובר עבירה שאינה כרוכה בעשייה  -אינו לוקה ,מוכח מגמרתנו ,המצווה להלקות את
מחמץ המנחות ,כי העובדה שהעמיד את השאור על העיסה והניח לה להחמיץ ,מייחסת לו את כל
השלבים הבאים שנוצרו מכוחו .פשוט וברור.
גילוח פאות הזולת באמצעות תער חשמלי :הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל )שו"ת "הר צבי" יו"ד
סימן קמ"ג( ,דן בנושא זה לגבי יהודי המגלח את פאותיו של חבירו בתער חשמלי .אדם זה עובר
על איסור "לא תקיפו" ,למרות שגזיזת השערות נעשית על ידי המכונה ,מאחר שהוא מכוון את
המכונה על ראש המתגלח ולמעשה "מנהיג" אותה ,ואין הנידון דומה למניח בצק שיתפח מעצמו,
אלא הספר נחשב שותף פעיל בכל התהליך מתחילתו ועד סופו.
גילוח פאות הזולת באמצעות סם :אולם ,אם נחפש מקרה של ספר הדומה למניח שאור ,נמצאהו
בספר שיניח סם גילוח על פיאות חבירו ,לדעת בעלי התוספות הסוברים כי גילוח הפיאות אסור
גם שלא על ידי תער .ספר זה הרי הוא כמניח שאור .שניהם הניחו חומר שפועל את פעולתו במשך
מספר דקות ,ולדעת היעב"ץ אין לייחס אליהם את הפעולות שהתחוללו בעטיים והוא לא יתחייב
מלקות על פעולה זו ]ועיין שם ב"הר צבי" שהוסיף וכתב לחלק בין סוגייתנו לבין גילוח בסם[.
דף נז/א כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו

עשיית קידוש על יין ממותק ,הנידון ,הדעות וההלכה
שוב אנו ניצבים בפני דיון הלכתי מעניין מאד ,המשלב בתוכו את דיני בית המקדש עם הלכות
הנוגעות לחיי היום יום .הדברים אמורים לגבי היין הראוי לקידוש בשבת המלכה .במסכת בבא
בתרא )דף צז/א( מבואר" :אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח".
בעזרת ה' בעת לימוד מסכת בבא בתרא במסגרת הדף היומי ,נרחיב בנושא יין הפסול לקידוש,
כגון ,יין שריחו רע .אך במאמר זה נתמקד בשיטתו הייחודית של הרמב"ם )הל' שבת פרק כ"ט הל'
י"ד( הפוסק" :אין מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח ,לפיכך ,אם נתערב בו דבש או
שאור אפילו כטיפת החרדל בחבית גדולה אין מקדשין עליו ,כך אנו מורין בכל המערב" .פסיקתו זו
מבוססת על הוראת התורה הנידונה בסוגייתנו )ויקרא ב/יא(" :כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו
אשה לה'" .כלומר :מאחר שאין להקריב קרבן ומנחה שיש בהם דבש ,גם אין לקדש על יין שיש בו

פנינים
דף נג/א ואי בר אבהן ולא בר אוריין אישא
תיכליה

בעגלה שעל ארבעת המנופים

על המתגאה בייחוסו ומסתפק בו ,היה רבי יחזקאל
מקוזמיר אומר:
משל למה הדבר דומה? לעגלה עמוסה ששקעה
בביצה של רפש ולא עלה בידי הסוסים להניעה.
מה עשה בעל העגלה ,הביא מנוף אשר הרים את
העגלה והציבה במקומה .עמד שם שוטה אחד,
וראה שהמנוף טוב מהסוסים ,נשא קל וחומר
בעצמו :ומה מנוף אחד טוב מסוסים ,ארבעה על
אחת כמה וכמה .הלך והעמיד עגלה על ארבעה
מנופים ,והמתין שתנוע… ועדיין הוא ממתין…
היחוס ,סיים ,הוא מנוף להעלות מן הרפש ,לנסוע
עליו  -בלתי אפשרי ,והחושב כי די בו אינו אלא
כאותו שוטה )"לענוים יתן חן" ,עמ' קפ"א(.
דף נז/א כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו

יותר מתוק מדבש

התורה הורתה )ויקרא ב/יא(" :כי כל שאור וכל
דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'".
אמר האדמו"ר מגור ,בעל "אמרי אמת" זצ"ל,
למרות שהדבש מתוק מאין כמוהו ,אין מתוק יותר
מאשר לקיים את מצוות התורה…
דף נה/ב במקום אשר תשחט העולה תשחט
החטאת

ההרהור שקדם לחטא

"במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת".
עולה באה על הרהורי הלב ומקומה בצפון.
החטאת לא היתה צריכה לבוא בצפון ,אלא שכל
חטא בשוגג ,שעליו מביאים חטאת ,קדם לו
הרהור ומחשבה לעשות ,שלא יצא לפועל ,ובא
בסופו של דבר בצורה של שוגג .על הרהור זה,
הנלוה לכל חטא בשוגג ,באה חטאת בצפון… )"שם
משמואל"(.
דף נח/א מוצא שפתיך תשמור

אמת!

ה"חזון איש" זצ"ל נהג להתפלל מדי יום מנחה
גדולה בשעה מסויימת.
מעשה ונתקשו לכנס מניין לבית הכנסת שבביתו
לשעה האמורה .רק רבע שעה לאחר השעה
הקבועה נמצא העשירי למניין .אלא שאז צצה
בעיה חדשה .אחד הנוכחים שאל את ה"חזון איש",
"הזמנתי אדם לביתי לשעת הצהריים ,ועקב איחור
התפילה ,אותו אדם ימתין עלי ,מה עלי לעשות?
אין כאן שאלה כלל ,השיב ה"חזון איש" ,יבוטל
המניין על ידך ,ומדיבור האמת לא תזוז!…
ואכן כך היה  -נתבטל המניין אותו יום… )"מדבר
שקר תרחק" ,קמ"ג(.

לעילוי נשמת
הר"ר נחום  Natahn Starkז"ל
ב"ר אברהם אשר ז"ל נלב"ע כ"ו בניסן תשל"ו
תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת
מרת רייצא רחל סימינובסקי ע"ה
ב"ר דוד אליהו ובאשה טופל ז"ל
נלב"ע א' באייר תשס"ט
תנצב"ה
הונצחה ע"י המשפחה שיחיו

עמוד 3

מנחות נ"ג-נ"ט

קטע יומי מתוך הגליון השבועי
יל ִדים"
"מאוֹרוֹת ַה ַּדף ַה ּיו ִֹמי ִ -ל ָ
ְ
ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים

דף נ"ד

יום שני כ"ח בניסן

ַה ָ ּב ָשׂ ר ׁ ֶש ִה ְצ ַט ֵּמק
יְלָ ִדים ָיְק ִרים!
ַה ּיוֹם נִ לְ ַמד ֲהלָ כָ ה ְמ ַר ֶּת ֶקת.
שר נְ ֵבלָ ה ְ ּב ׁ ִשעוּר ַּ
"כ ַּזיִ ת"ּ ְ .ב ַ ׂ
שה ִ ּב ְב ַ ׂ
ַמ ֲע ֶ ׂ
שר נְ ֵבלָ ה
ָאסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה ,ו ִּמי ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשעוּר ַּ
"כ ַּזיִ ת"
ַח ָ ּיב ַמלְ קוֹ תִ ׁ .שעוּר ַּ
"כ ַּזיִ ת" הוּא נֶ ַפח וְ לֹא ִמ ׁ ְש ָקל,
שר ְ ּבג ֶֹדל ׁ ֶשל ַּ
ְּכלוֹ ַמרּ ָ :ב ָ ׂ
"כ ַּזיִ ת".
ַה ַ ּק ָ ּצב לָ ַקח ֶאת ְ ּב ַ ׂ
יח אוֹתוֹ ַ ּבחוּץ,
שר ַה ְ ּנ ֵבלָ ה וְ ִה ִ ּנ ַ
ַ ּב ָּמקוֹם ַה ְמי ָֹעד לְ ָב ָ ׂ
שר ׁ ֶש ָאסוּר לֶ ֱאכֹל אוֹתוְֹּ .כ ׁ ֶש ָחזַ ר
ַה ַ ּק ָ ּצב ָ ּב ֶע ֶרב לְ ַסדֵּ ר ֶאת ֲח ֵצרוֹ ,הוּא ִה ְב ִחין ׁ ֶש ַה ָ ּב ָ ׂ
שר
יוֹתר .הוּא ָחזַ ר ֶאל
ִה ְצ ַט ֵּמק ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש וְ נִ ְהיָה ָק ָטן ֵ
ית? ָּכ ֵעת ְ ּב ַ ׂ
שר
יח ַה ַּכ ׁ ְשרוּת"ָ :ר ִא ָ
ָה ִא ְטלִ יז וְ ָא ַמר לְ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
ַה ְ ּנ ֵבלָ ה ְּכ ָבר ֵאינוֹ ְ ּב ׁ ִשעוּר ַּ'כ ַּזיִת'! ַה ִאם דִּ ינוֹ ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה?
"אכֵ ן ֵּכן! ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִח ָּלה הוּא ָהיָה
ַה ַּמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ֵה ׁ ִשיבָ :
ְ ּב ׁ ִשעוּר ַּכ ַּזיִתֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ָּכ ֵעת הוּא ִה ְצ ַט ֵּמקִ ,מי ׁ ֶש ּיֹאכַ ל
אוֹתוֹ לֹא ְיִת ַח ּיֵב ַמלְ קוֹתַּ .כ ּמו ָּבן ׁ ֶש ָאסוּר לֶ ֱאכֹל אוֹתוֹ ַ ּגם
ְּכ ׁ ֶשהוּא ּ ָפחוֹת ִמ ׁ ּ ִשעוּר ַּכ ַּזיִתֲ ,א ָבל ִח ּיוּב ַמלְ קוֹת ָסר ִמ ֶּמ ּנוּ.

למנוי לגליון לילדים חייג:

1700-500-151
חודש היכרות חינם

מאורות הדף היומי

כ"ז ניסן-ג' אייר

דבש .אלא ,שעלינו לחדד היטב את הגדרת איסור הקרבת קרבן עם דבש ,כדי להבין את שיטתו
של הרמב"ם .זאת נעשה בסיועו של הגרי"ז מבריסק זצ"ל ,כלהלן.
מאכל שמעורב בו דבש ,הופך לסוג פסול ,או שהדבש שבו פסול? כאשר נבקש להתבונן באיסור
להקריב קרבן או מנחה שיש בהם דבש ,נמצא ,כי באפשרותנו להגדיר את האיסור בשתי הגדרות
שונות זו מזו .אפשר ,שהתורה אסרה את הקרבת הקרבן ,מאחר שעל ידי הקרבתו יעלה הדבש על
המזבח ,והתורה ביקשה למנוע העלאת דבש על המזבח )"מנחת חינוך" מצווה קי"ז אות ד'( .יתכן גם ,כי
קרבן או מנחה שמעורבים בהם דבש ,נפסלים בעצמם! כלומר ,איסור העלאתם על המזבח אינו כדי
למנוע את הקרבת הדבש בלבד ,אלא הם עצמם הפכו לסוג שאינו ראוי לעלות על גבי המזבח.
נשוב כעת להוראת הרמב"ם ,כי אין לקדש ביין שמעורב בו דבש ,ונבחין על נקלה ,כי ניתן להבינו
רק באמצעות ההסבר השני .שהנה ,אם הקרבן שהתערב בו דבש אינו אסור באיסור עצמי ,קשה
להבין מדוע חבית יין שטיפת דבש נפלה לתוכה אינה ראויה לקידוש .הרי היין עצמו הוא מן הסוג
הראוי לניסוך על גבי המזבח ,אלא שמניעה צדדית ,שאין להעלות דבש על המזבח ,גורמת לכך
שלא ינסכו בו .אולם ,אם יין שמעורב בו דבש מקבל איסור עצמי לבל יוקרב על גבי המזבח והופך
לסוג יין פסול ,מובן היטב מדוע אין לקדש בו בשבת )עיין בכתבי הגרי"ז ועיין שם נוסחה שונה(.
"דבש" מהו? הבנו ,איפוא ,את ההגדרות שעליהן מושתתת פסיקת הרמב"ם ,וכעת שומה עלינו
לברר ,אם יין שמעורב בו דבש בלבד נפסל ,או אולי גם סוכר שהתערב ביין  -פוסלו .לשם כך ,יש
לבדוק "דבש" מהו .ובכן ,רש"י הוא הראשון המתייחס לנושא זה ,בכתבו )ויקרא ב/יא(" :כל מתיקת
פרי קרויה דבש" .הרדב"ז )ברמב"ם הל' איסורי המזבח פ"ה הל' א'( מבאר ,כי חובה להכריע כדבריו שכל
מתיקות הפרי דבש היא ,שהרי את דבש הדבורים אנו אוכלים למרות שהוא "יוצא מן הטמא" ,מן
הדבורה ,שכן ,הוא מלוקט מן הפירות .כלומר ,לא הותר הדבש אלא משום שהדבורה מלקטת את
צוף הפירות ופולטתו ללא הוספת חומר מגופה .ומשחומר זה נקרא דבש ,ברור ,כי מתיקות הפירות
דבש היא )ועיין שם עוד ב"משנה למלך"(.
מעתה ,לשיטת הרמב"ם ,אין לקדש על יין ממותק בסוכר ,שהרי הסוכר גדל בקרקע .כעת ,הבה
נקרא בצוותא את ההלכה הבאה ב"שולחן ערוך" ,ונווכח כמה סברות ,שיטות ודעות מסתתרים
מאחורי המשפטים הקצרים )או"ח סימן רע"ב סעיף ח'(" :מקדשין על… יין שיש בו דבש ,ויש אומרים
שאין מקדשין" .הרמ"א פוסק" :והמנהג לקדש עליו אפילו יש לו יין אחר רק שאינו טוב כמו… שיש
בו דבש )אגור(" .כלומר ,אם לפניו שני יינות ,האחד ממותק וטעים והשני יין צלול שטעמו פחות
ערב ,יעדיף את היין הטעים.
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