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חמדת הדף

לחידודא

מדור זה נודב ע"י מוקיר רבנן אהוד יששכר הי"ו לע"נ בהירה בת בתיה 

דף נ“א

האם נשים מחויבות בשביתת בהמתן

נסתפקו  יוצאה-  אינה  ובמה  יוצאה  בהמה  במה  (ע“ב) 
לאו,  או  בהמתה  שביתת  על  נמי  מצווה  אשה  אי  האחרונים 
דשביתת  דאפי‘  כתב  א‘)  סק“א  ש“ה  סי‘  והמג“א (במשבצות 
שמירה  דאיתקש  בזה,  מוזהרות  מ“מ  והז“ג  הוא  עשה  בהמה 
כתב  וכן  בהם,  שוין  ונשים  ואנשים  דשבת  מילי  לכל  לזכירה 
במקנה (קידושין לה) דאפי‘ נשים מוזהרות, ובשו“ת שם אריה 
(או“ח סי‘ ב‘) פקפק על דברי המקנה האלו, ולא ראה שכבר 
קדם בזה המג“א, ובתוס‘ רעק“א (כאן) גם נסתפק בזה, וכתב 
דאשתמיטתיה  הפרק)  שבסוף  (בחידושים  ישראל  בתפארת 

המשנה לקמן נד: בפרתו של ראב“ע.

דברי  שיישב  מאי  קכ“ט)  (סי‘  שיק  מהר“ם  בשו“ת  ויעו“ע 
הגרעק“א, וכן בספרו על תרי“ג מצוות (סוף מצוה ל“ב) ובשו“ת 
מהרי“א (או“ח סי‘ צ“ב) הביא השואל ראיה מהא דאמרו (לקמן 
נד:) בפרתו של ראב“ע ומסיק שם דשל שכנתו היה, הרי להדיא 
דאפי‘ נשים מוזהרות, ויעו“ע במנ“ח (במוסך השבת אות ל“ט) 
שגם הביא ראיה זה, ומ“מ כתב דצריך טעם למה מחויבות הא 
הוי עשהז“ג, ובס‘ מתנה טובה תי‘ בזה קושיית הפנ“י הא דתנא 
תני  הוי  דאי  יובן  ולהנ“ל  אשה  במה  קודם  בהמה  במה  פרק 
במה אשה ואח“כ במה בהמה הו“א דאף באשה איכא איסורא 
דשביתת בהמה לכן תני קודם במה בהמה ואח“כ במה אשה 

יוצאה. 

דף נ“ב

מעוברת אי מותרת לצאת בשבת לרה“ר למד“א עובר לאו 
ירך אמו

ס“ד  ואי  כשרה  במוסירה  האדומה)  (לפרה  בעליה  קשרה 
והברטנורא  הר“ש  שי‘  הנה  עול-   עליה  עלה  הא  הוא  משאוי 
(פ“ב דפרה משנה א‘) דהא דפרה מעוברת פסולה להיות פרה 
את  נושאת  היא  והרי  אמו,  ירך  לאו  עובר  דקיי“ל  כיון  אדומה 
הקשה  ולפי“ז  עול,  עליה  עלה  לא  אשר  הוי  לא  ותו  עוברה, 
או  מעוברת  לפרה  מותר  היאך  ו‘)  (קושיא  דקשייתא  בקבא 
לאשה מעוברת לצאת לרה“ר, דליכא למימר דהחי נושא את 
עצמו דהא כיון דהוא במעי אמו הרי הוא ככפות, וביותר יקשה 
דהא מאכל בפי פרה לא הוי משאוי, ומ“מ לגבי שבת מיקרי 
מאכל בפה משאוי וכמו שאמרו (כריתות יג:) יש אוכל אכילה 
והוציאו  שבת  היה  אם  אומר  ר“מ  וכו‘  חטאות  ד‘  וחייב  אחת 
(בפיו) חייב, (בגוף דברי הגמ‘ דכריתות יעו‘ בקצה“ח ריש סי‘ 
כ“ח), כ“ש לגבי עובר דמקרי משאוי בפרה אדומה ודאי דלגבי 

שבת מקרי משאוי ואסור לצאת ברה“ר.

החליבה בשבת- כמה דינים בזה

לא  אבל  ליבש  צרורות  יוצאות  עזים  אומר  יהודה  רבי  (ע“ב) 
הרבה,  בזה  האריכו  בשבת  החליבה  באיסור  הנה  ליחלב- 
כ‘)  סעיף  ש“ה  (סי‘  המחבר  דכתב  דלמאי  הפוסקים  ונחלקו 
דמותר לומר לאינו יהודי לחלוב לו בהמתו משום צעב“ח, דינא 
מאי בכה“ג דאין שם עכו"ם, אי מותר לישראל לחלוב בעצמו, 
דמותר,  הרמ“א  תשובת  משם  הביא  י“ב)  ס“ק  (שם  דהמג“א 
והאליה רבא (סי‘ שכ“ד סק“י) חלק ותמה על תשו‘ הרמ“א, ואף 
באריס המקבל חצי מהחלב מהישראל באריסות, נחלקו בזה 
הפוסקים דבשו“ת רמ“ע מפאנו (סי‘ קי“ב) אסר שיחלוב הגוי 
אם לא הפקירה הישראל, ובשאילת יעב“ץ (ח“ב סי‘ ע“ז) חלק 

והתיר בכה“ג משום איסור צעב“ח.

דאיסורו  ה“ב)  דשבת  (פ“ז  בירושלמי  חולב-  איסור  וטעם 
מפרק,  משום  דהוא  הפוסקים  כסתימת  ולא  קוצר,  משום 
ובהמה שאינה מנחת שיחלבו אותה אי מותר לישראל להחזיק 
סי‘  (מהדו“ת  שלמה  בית  בשו“ת  אחר,  דליכא  בכה“ג  ולסייע 

י“ב) התיר מטעם צעב“ח. 

דף נ“ג

הטעם שצריך פקיקה זוג שבצוארה והנפק“מ להלכה

רש“י  וכתב  בחצר-  עמו  ומטיילת  בצוארה  זוג  לה  ופוקקין 
דדוקא פוקק מותר ואי לאו אסור דמשמיע קול, והמג“א (סי‘ 
ולא  לחנגא  דאזיל  דמיחזי  משום  הוא  דהטעם  סק“ה)  ש“ה 
איסורא  ליכא  קול  להשמיע  דהא  רש“י  כסברת  ללמוד  רצה 
סי‘  (או“ח  שיק  מהר“ם  ובשו“ת  אסור,  שיר  של  קול  דדוקא 
קנ“ט) דהא דאזיל לחנגא אסור דווקא בבעליו עמו או ישראל 
אחר, ויעו“ע במחצית השקל (סי‘ ש“א ס“ק ל“ה) דיש להקל 
יום  כל  הולכים  שהבהמות  והיכן  קול,  השמעת  מחשש  בזה“ז 
כך, כתב המהרש“ם (סי‘ ש“ה סעיף י“א) להקל במקום הפסד 

ע“י עכו“ם.

ביאור פלוגתא דרב יוסף ואביי אי גרוע או גדול זה שנשתנו לו 
סדרי בראשית

גרוע  כמה  אמר  אביי  זה  אדם  גדול  כמה  אסי  רב  אמר  (ע“ב) 
הפלוגתא  בביאור  בראשית-  סדרי  בשבילו  שנשתנו  זה  אדם 
דרב יוסף ואביי, בעיון יעקב ביאר דרב יוסף ס“ל דאדרבה כיון 
שעשה לו הקב“ה נס כזה הניכר לעין כל הרי דאדם גדול הוא, 
ואביי ס“ל דאדרבה אי היה אדם גדול היה הקב“ה ממציא לו 
שכר והיה מועיל לו לעוד דברים וכיון שעשה לו כן אדרבה הרי 
דוד,  וביד  עושר.  עליו  להשפיע  ה‘  רצה  שלא  גרוע  אדם  הוא 
מניה  לעיל  דאמרו  דלמאי  ביארו  אגדות)  (בחי‘  המהר“ל  וכן 
ס“ל  אסי  דרב  יובן  סוף  ים  כקריאת  אדם  של  מזונותיו  קשין 
דאדרבה מי שמקבל מזונותיו הוא קשה כקריעת ים סוף, וזה 
שנשתנו לו סדרי בראשית עדיף, ומדוייק בלשון דרב אסי אמר 
כמה גדול אדם זה ”שנעשה לו נס“, ואביי אמר גרוע שנשתנו 

”סדרי בראשית“.

דף נ“ד

עקידת יצחק- היאך הייתה עקידתו

א“ר יהודה ”עקוד“ עקידת יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהם- 
בפי‘  רש“י  והנה  כאחד,  ורגל  יד  שקושר  דהיינו  רש“י  וביאר 
החומש (פר‘ וירא) כתב ויעקד את יצחק בנו הידיים והרגלים 
ביחד ומשמע לכאורה דהידיים  והרגלים ביחד, והרי הוא דלא 
כמו שפי‘ רש“י (כאן) דעקידה פירושה יד ורגל, וכתב במשכיל 
אלא  ורגל,  יד  הוא  דעקידה  דודאי  דלק“מ  וירא)  (פר‘  לדוד 
שתי  ואת  ידיו  שתי  דאת  לומר  רבים  בל‘  רש“י  ביאר  שכאן 
רגליו עקד, והיינו יד ורגל, יד ורגל, אולם ראיתי ביד דוד (כאן) 
שהקשה עוד דהא אפי‘ למד“א דעקידה הוא ב‘ ידיים לחוד וב‘ 
בידיו  הוא  דעקידה  בחומש  רש“י  מדברי  יקשה  לחוד  רגליים 
דכוונת  וירא)  (פר‘  עובדיה  דחזון  משמיה  והביא  יחד,  ורגליו 
רש“י ליד ורגל, וכפי שהבאנו לעיל מהמשכיל לדוד, וכתב דאין 
דרש“י  דאיה“נ  יצחק  דזרע  משמיה  והביא  מרש“י,  כן  נראה 
ס“ל דעקידה הוא בשתי ידיו ורגליו יחד ובמאירי (כאן) הביא 

מהמדרש דיצחק היה עקוד שתי ידיו ורגליו יחד.

האם מותר לקשור הבהמה בשבת בכדי שלא תברח

הנה  ברצועה-  ולא  בחוטין  יוצאים  התרנגולים  ואין  (ע“ב) 
על  חוטים  להשים  להתיר  כתב  נ“ז)  (כלל  אדם  החכמת 
דכיון  וטעמו  יברחו,  שלא  בכדי  לשמירה  שעשויין  התרנגולים 
דהוי לשמירה הרי הוא כמלבוש וליכא איסורא, ובמאמר מרדכי 
בכה“ג  דאפי‘  להוכיח  שרצה  השואל  מדברי  הביא  י“ב)  (סי‘ 
אסור, אולם המאמר מרדכי כתב דלמאי דכתב הקרבן נתנאל 
(שבת פ“ה סי‘ ה‘ אות כ‘) משמיה דרב האי גאון שהתיר לקשור 
ש“ה  (סי‘  המג“א   לשי‘  וביותר  לשמירה,  רגליו  שתי  לחמור 
סק“ו) דבכרמלית שרי לכו“ע לקשור חוטין, א“כ בזה“ז דליכא 
רה“ר ודאי דמותר, וכדברי המג“א מוכח להדיא בריטב“א והר“ן 
ספ“ק דע“ז יעו“ש, והנה בשו“ת שואל ומשיב (חמישאה סי‘ ג‘) 

האריך בנדון הזה והתיר.

דף נ“ה

מצוות הוכחה בשוגגין 
לרבים או מעטים

הנה  לוכחינהו-  מקבלי  דלא  ואע“ג 
כתבו התוס‘ דמצוות הוכחה היא דווקא היכא 

לא  יקבלו  לא  ודאי  אם  אולם  לא,  או  יקבלו  אם  ספק  שהוא 
במחצית  והנה  מזידין,  יהיו  ואל  שוגגין  שיהיו  דמוטב  יוכיח 
(ביצה  דהשיטמ“ק  משמיה  הביא  סק“ג)  תר“ח  (סי‘  השקל 
כדברי  גם  שס“ל  הריטב“א  מדברי  שהביא  והקשה)  ד“ה  ל. 
אולם  ומסוגיין,  ירושלמי  המדרש  מדברי  ראיה  והביא  התוס‘ 
בשו“ת  וכעי“ז  בדרבנן,  ואפי‘  איסור  כל  כל  מוחין  בזה“ז  מ“מ 
יום  בכל  השגגות  להם  נתיר  דאם  מ“ז)  סי‘  (ח“ב  התשב“ץ 
מסיפין שגגות ותפול התורה מעט מעט, וכדברי התוס‘ כתבו 
סי'  ו'  (כלל  הרא“ש  ובשו“ת  מ“ד)  (סי‘  הריב“ש  בשו“ת  כן 
דהתירו  דהא  קמ“ו)  סי‘  (או“ח  שכיר  משנה  בשו“ת  והנה  ג') 
בשוגגין זה דווקא בכל ישראל שוגגין, אבל במיעוט נכשלים, 
מצוה למחות בידם והביא ראיה מהירושלמי (מו“ק פ“ב ה“ב), 
מותר  לימוד  דבדרך  ח‘)  אות  קנ“ה  (סי‘  חיים  מים  ובשו“ת 
להוכיח אפי‘ לרבים ודווקא בדרך תוכחה אסרו להוכיח, ויעו‘ 

בזכרון יהודה (ח“ב סי‘ פ“ח) שהאריך עוד בזה. 

ביאור שאלתם מפני מה קנסת מיתה וכי לא ידעו שאכל מעץ 
הדעת

להם  אמר  הראשון  האדם  על  מיתה  קנסת  מה  מפני  (ע“ב) 
ידעו  לא  וכי  הש“ס  מפרשי  בזה  נתקשו  ציויתיו-  קלה  מצוה 
שעבר על איסור אכילת עץ הדעת, ובעיון יעקב תי‘ דשאלת 
הראשונה  בעבירה  מעניש  הקב“ה  אין  דהא  הוא  המלאכים 
הקב“ה  להם  והשיב  אחת,  עבירה  בעוברו  כבר  נענש  ולמה 
מצוה קלה ”ציויתיו“ והיינו כיון דשמע זאת מפי המלך בעצמו 
חייב אפי‘ בעבירה אחת, וביאר בזה מאי דאמרו ישראל למשה 
דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות, והיינו כנ"ל 

דכשהקב“ה ידבר אזי יש מיתה אפי‘ בעבירה אחת.

ובבן יהודע תי‘ בב‘ אופנים א‘ דשאלתם היה מפני מה קנסת 
עליו  גזרת  כבר  הא  לחם  תאכל  אפיך  דבזיעת  בהא  גם  אותו 
מיתה, ולזה אמר הקב“ת שהמיתה הוא לא עונש כי אם דרך 
בטבע  הוא  שכן  תמות  מות  ממנו  אכלך  ביום  כאומרו  הטבע 
יעו“ש היטב ולכך נתן לו עונש והוא בזיעת אפיך תאכל לחם, ב‘ 
ששאלתם היה דמפני מה נענש הא צריך לעבור על לאו אחד 
קלה  מצוה  הקב“ה  להם  והשיב  בתשובה,  לשוב  שיוכל  בכדי 
מחמדי  ויעו“ע  התשובה,  על  ציויתיו  לא  שעוד  והיינו  ציויתיו 
התורה פר‘ בראשית (גליון כ“א- שנה ב‘) שהבאנו ה‘ ביאורים 
דוד  בראש  ויעו“ע  הוא,  קנס  דמאי  ”קנסת“  מה  מפני  בלשון 
להחיד“א ובישמח משה (פר‘ בראשית) ביאורים נפלאים בזה.  

דף נ“ו

מהפך בזכותיה דדוד- לכך לא הזכיר רבי נס חנוכה ובקש 
לעקור ת“ב

מאי  ידוע  דדוד-  בזכותיה  ודריש  מהפך  מדוד  דאתי  רבי 
חוט  בס‘  (הובא  החת“ס  ורבנא  דמרנא  משמיה  דמיתאמריה 
מצוות  המשניות  בכל  הק‘  רבי  הזכיר  דלא  דהא  המשולש) 
מתחת  שיצא  דגץ  במשנה  סב:  ב“ק  (למעט  ודיניהם  חנוכה 
הנ“ל  מטעמא  הוא  פטור),  חנוכה  בנר  יהודה  דא“ר  הפטיש 
דכיון דבית חשמונאי נטלו המלוכה מבית דוד, לכך רבי דאתי 
מזרעיה דדוד ומהפך בזכותיה לא הזכירם במשניות, וזה מכבר 
ת“ב  לעקור  רבי  ביקש  ה:)  (מגילה  הגמ‘  ביאור  בזה  אמרתי 
ואוקמינן התם דאיירי בת“ב דחל להיות בשבת ונדחה ליום א‘ 
דאמר כיון שנדחה ידחה לגמרי, ויעו“ש בתוס‘ שדחקו למצוא 
אותו  דדחו  דכיון  יאמר  ולהנ“ל  ת“ב,  לעקור  רצה  היאך  טעם 
דוד  סעודת  יתקיים  ולא  במו“ש  יתחיל  דהצום  הרי  א‘  ליום 
מלכא משיחא לכך רבי דאתי מזרעיה דדוד בקש לעקור ת“ב.     

מסכת שבת מדף נ"א- נ"ז
פרק במה בהמה

שאלה מ"ג} איזה משנה מובאת יותר פעמים משאר כל המשניות בתלמוד בבלי?
שאלה מ“ה} היכן מצינו דבין השמשות של ערב שבת חמור משבת עצמו?  

פתרון לחידודא לגליון כ“ג- פר‘ חיי שרה
שאלה מ“א} האם שייך בנשים איסור בל תאחר כמו באנשים?

שאלה מ“ב} האם מותר לחלל שבת על מומר לחלל שבתות לתיאבון ובפרהסיא?
מ“א} ידועה שי‘ הרמב“ם במעשי הקרבנות (פי“ד ה“א) אחד האיש ואחד האשה עוברים על בל תאחר ולח“מ והכ“מ 
נתקשו מנליה לרמב“ם הא, ובערוך לנר (ר“ה ו:) דהוא ספרי מפורש הביאו הרמב“ן בספר המצוות (מ“ע צ“ד) כתיב ככל היוצא מפיו יעשה ואשה כי 

תדור מקיש אשה לאיש מה איש עובר בבל תאחר אף אשה עוברת בבל תאחר,
מ“ב} הנה הפמ“ג סי‘ שכ“ח כתב דאין מחללין שבת על מומר לחלל שבת בפרהסיא לתיאבון, אולם בשו“ת מהר“ם שיק (או“ח סי‘ ק“מ) כתב 

דבכה“ג שישב“ס מותר דעכ“פ מיעוט חוזרין ומהרהרין בתשובה כשמגיעין לסכנה.     

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



איסור  בדין  הארכנו  ההלכה“  ”חמדת  במדור 
והבאנו  האיסור  שיעור  מהו  אשה  אחורי  הליכה 
שיעור  דין  לדמות  דרצה  לשמה  התורה  מדברי 
ההרחקה כי היכי דקיי“ל דאסור לאדם לעמוד בתפלתו 
שיוכל  בכדי  אמות  ד‘  להרחיק  וצריך  מטונף  מקום  ליד 
להתפלל ה“נ כאן שאסרו ללכת אחורי אשה הוא בשיעור ד‘ אמות.

הגאון רבי ישראל שוורץ שליט“א- רב ואב“ד קהל חסידים תל ציון ורו“כ תלמידי 
בטור  הפוסקים  והשמיטו  להלכה  זה  דין  הובא  לא  מ“ט  בזה  לעיין  יש  הכת“ס 
לצדדים,  יסלקנה  באשתו  דאפי‘  מהמהרש“א  שהבאתם  למאי  ובפרט  ובשו“ע, 
יקשה למאי דאמרו תענית כג: דקודם נכנסה אשתו של אבא חלקיה והוא אחריה, 

ואולי זהו המקור דהרמב“ם דליכא איסורא להלכה מאחורי אשתו עכ“פ.

שהבאתם  מה  שמעון  אהל  ישיבת  ר“מ  שליט“א-  פישר  חיים  שמואל  הגאון  הרב 
מרחיקין  מטונף  שבמקום  מהא  ראיה  להביא  דליכא  לשמה  התורה  דברי  לדחות 
ד‘ אמות דהא א“כ התם הא חילקו בין עומד למהלך דבמהלך ליכא כלל איסורא, 
יש לדון בזה ולומר דלא קשיא דדוקא בדין מקום מטונף טעם האיסור היא משום 
הריח לכך במהלך ליכא איסורא, אולם אחורי אשה הטעם משום הרהור ובזה ליכא 

חילוקא בין יושב למהלך. 

 

במדור ”חמדת הדרוש“ הארכנו בקושיית הראשונים היאך העביר אברהם ליצחק 
כל רכושו הא אמרו חז“ל לא תיהוי עבורי אחסנתא ואפי‘ מברא בישא לברא טבא, 
שמא נפיק מניה בנין מעליא, ואם כן צריך לדעת טעמו של אברהם שהעביר כל 

נכסיו ליצחק.

הרב דוד וייס שליט“א- ירושלים יש לציין מה שתי‘ בשדי חמד (מערכת ל‘ כלל ג‘ 
אות ט‘) בשם ס‘ מחנה יהודה (סי‘ רפ“ב) דגבי ישמעאל שעו“כ ומזלות ודאי לק“מ 
דאפי‘ גבי אבידתם אסרו להחזיר וכמו שפסק הרמב“ם (הל‘ גזילה פי“א ה“ב), כ“ש 

דליכא איסורא דהעברת נחלה.

הרה“ג חיים יהודא לעווי שליט“א- לונדון יש לציין מה דכתב בחנוכת התורה (פר‘ 
בא  דהעושר  היכא  דווקא  היינו  אחד  לבן  נחלה  להעביר  דאסרו  דהא  תולדות) 
י“ב)  כ“א-  (בראשית  רש“י  כמוש“כ  שרה  בזכות  הכל  בא  באברהם  אולם  בזכותו, 

דאברהם טפל לשרה בנביאות לכך ראוי להעביר כל הנכסים רק לבנה יצחק.

במדור ”נחמד ונעים“ הארכנו בביאור קרא וישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד 
אם דברתי דברי, והבאנו ז‘ ביאורים מדברי הראשונים והאחרונים בטעמא דמילתא 

שלא רצה לאכול רק אחרי הדבור.

דכתב  למאי  לבאר  אפשר  ברק  בני  חזו“א  כולל  שליט“א-  דבדה  אברהם  הרה“ג 
נפטר  ואינו  לעצמו  ברכה  קובע  דיין  דאף  הבעה“מ  דשי‘  מא.)  (ברכות  הצל“ח 
בברכת המוציא, מ“מ אם היין היה לפניו בשעת ברכת המוציא א“צ ל'ברך על היין 
וידע שבסעודה יביאו  יין,  שאין  ראה  כשבא לסעוד  והנה אליעזר  בתוך הסעודה, 
יין, ולכן המתין עד אשר ידבר ואזי ודאי יביאו יין, ואז לא יצטרך להרבות בברכות, 

ולאח“כ כתוב ויאכלו וישתו הוא ואנשים אשר עמו, וסתם שתייה בכ“מ הוא יין.

מה  לציין  יש  ירושלים  סאטמר  כולל  שליט“א-  מושקוביץ  אברהם  יואל  הרה“ג 
שתירץ בסמיכת חכמים עפ“י הא דאמרו באבות (פ“ג מ“ג) ג‘ שישבו על שולחן 
אחד ולא אמרו עליו ד“ת, כאילו אכלו מזבחי מתים, וע“כ שאת ד“ת צריך לומר 
קודם אכילה, כי לאחר גמר הסעודה אין זה נקרא ”על השולחן“ שהרי כבר פסקו 
מלאכול, וגם באמצע האכילה אין מדבר דשמא יקדים קנה לוושט אלא ודאי קודם 
אכילה, ולמאי דכתב רש“י יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של 

בנים וכו‘ ולפ“ז י“ל דלא רצה לאכול עד שיאמר ד“ת קודם האכילה. 

דברי  בכאן  לציין  יש  ירושלים  שליט“א-  דרייפוס  אליעזר  רפאל  שמשון  הרב 
הנהנה  מעלת  בספה“ק  דאיתא  מה  עפ“י  נפלא  בדרך  שבי‘  שלמה  התפארת 
משולחנו של ת“ח אשר קדושת מאכלם מביא אל האדם קדושה יתירה לעבודת 
הבורא, לא כן המאכל שבא מסט“א הוא מטמטם את לב האדם, והוא כסם המות 
לאיש הישר, וזה שאמרו חז“ל ששמו לו סם המות היינו המאכל שלהם גופא הוא 
הסם, והוא היה רגיל לאכול אצל אברהם ושרה שבמאכלם קדושה יתירה וכנ“ל, 

לכן לא רצה לאכול עד אשר ידבר דברי תורה המביא קדושה אל תוך המאכל.

  

במדור ”רמיזא דאורייתא“ הבאנו ביאור נפלא מהגה“ק אך פרי תבואה על קרא 
”משמע ודומא ומשא“ חדד ותימא יטור נפיש וקדמא.

הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט“א- מח“ס גם אני אודך בני ברק יש 
לפרש עפ“י מאמרם ז“ל (ברכות ה.) לעולם ירגיז אדם וכו‘ נצחו מוטב ואם 

יום  יזכיר  לאו  ואם  וכו‘  ק“ש  יקרא  לאו  ואם  וכו‘  בתורה  יעסוק  לאו 
המיתה שנא‘ ”ודומו“ סלה וזהו מאי דמרומז בקרא ”ומשמע“ היינו 
קריאת שמע ”ודומה“ זה יום המיתה שנא‘ ודומו סלה, ”ומשא“ זהו 

התורה שצריך האדם לשאת על עצמו עול התורה כמשא וכדברי רש“י 
פר‘ ויחי (מ“ט- י“ד). 

במדור ”חמדת הדף“ בדף לו: הארכנו בדין גרופה וקטומה אי בכה“ג מהני אפי‘ 
שי‘  על  שהקשה  הגרעק“א  דברי  והבאנו  דרוסאי,  בן  כמאכל  מבושל  דלא  היכא 
הרבינו  משם  שהביא  הרא“ש  נגד  והוא  מדבריו  משמע  שכן  ס“א)  (רנ“ג  המחבר 

יונה דאף בגרופה וקטומה בעי שיהא צלוי ומבושל מבעוד יום.

בני  הלל  בית  כולל  אברהם  ביכורי  מח“ס  שליט“א-  הרש  חיים  אברהם  הרה“ג 
ברק יש ליישב עפ“י דברי הרשב“א (שבת לו:) שהסתפק אי מהני גרופה וקטומה 
בפחות ממאכל בן דרוסאי דיש לחוש שמא יהיב דעתיה ויגיס, והעלה דמ“מ מהני 
ליורה  צמר  גבי  יח:  לעיל  שכתב  ממה  הגרעק“א  עליו  והקשה  וקטומה,  בגרופה 
חיישינן שמא יגיס, והקשה הרשב“א מאי מהני בכירה גרופה וקטומה ניחוש שמא 
של  חששא  דליכא  הרי  בישול,  משום  ליכא  כמאב“ד  שנתבשל  דלאחר  ותי‘  יגיס, 

מגיס או יחתה ובכה“ג לא בעינן גרופה וקטומה. 

הערות על גליונות הקודמים  

בגליון כ“ב ”במדור לחידודא“ חקרנו אי איתא לאיסור דצעב“ח באדם המצער את 
חבירו, ובמדור פתרון לחדודא בגליון כ“ג הבאנו בזה מחלוקת הפוסקים שהביאו 
שכבר נחלקו בזה הראשונים, והעיר הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט“א- 
דאורייתא  צעב“ח  הוי  אי  בברכ“י  הובא  הפוסקים  מפלוגתת  אודך  אני  גם  מח“ס 
הלכות  משנה  מס‘  הביא  שליט“א-  רבינוביץ  ציון  בן  יוסף  והרה“ג  תליא,  ובזה 

שפסק להלכה דחייבים בצעב“ח.

בקובץ  נסתפק  שכן  לציין  יש  ירושלים  הי“ו-  ברנשטיין  אהרן  ישראל  הבה“ח 
לא.)  (ב“מ  החת“ס  דבהגהות  עוד  לציין  ויש  בצ“ע,  ונשאר  כב.  פסחים  שיעורים 
דאיסור צער בעלי חיים נלמד מדרא דורחמיו על כל מעשיו, ואם כן האיסור הזה 
קאי הן בעכו“ם הן באדם, הרי להדיא דעת החת“ס דאיכא איסור דצעב“ח באדם. 

פרו  במצוות  לנשים  הפטור  בטעם  הארכנו  ההלכה“  ”חמדת  במדור  כ“א   בגליון 
ורבו, והבאנו מדברי המשך חכמה פר‘ נח דכיון דנשים מתות בלידה ויש בזה צער, 
לא חייבה אותן התורה בהאי מצווה והאיר הגאון רבי יעקב וייס שליט“א- מח“ס 
דהיכא  הנ“ל  חכמה  המשך  כדברי  בראשית  פר‘  החת“ס  מדברי  לאבי  מטעמים 
דאיכא צער לא חייבה התורה והוסיף וכן הוא הכלל, והעיר בזה הגאון הרב שלום 

מנדל שליט“א- ביתר דא“כ מה נענה במילת עצמו דגם איכא צער.

הגה“צ רבי אהרן סופר שליט“א- רב דקהל כת“ס אלעד יש לתרץ בפשיטות דודאי 
אולם  התורה,  חייבה  לא  צער  דאיכא  היכא  בכה“ג  צער  ע“י  המצוה  דאין  היכן 
להתקיים  יכולה  ואינה  צער,  ע“י  רק  הוא  מילה  מצוות  גוף  כל  הא  מילה  במצוות 
ללא צער, תדע דהא ביוה“כ שמתענה ואיכא צער אלא ע“כ דהיכא דכך הוא גוף 

המצוה לא נגעו בה משום צער.  

לעלוב  אברהם  היכל  בישיבת  ר“מ  שליט“א-  שיינפלד  פייש  דוד  משולם  הרה“ג 
בזה  נתקללה  כך  משום  נצטוותה  ולא  שהיות  אלא  החת“ס  כתב  לא  הנה  ביתר 
והיינו  צער,  בזה  לה  מביא  הקב“ה  היה  לא  בזה  נצווה  היתה  דאי  צער  לה  שיהיה 
שאין שום מצוה הבאה ע“י צער, וא“כ י“ל דבודאי היכא דצוותה התורה להצטער 

וזה גופא המצוה כצום ומילה, כזאת שייך.
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לתגובות והערות להרב שלמה שוורץ פקס 077-3013270
 או לדוא“ל : s25@bezeqint.net או לכתובת רח' ח-ן  3/5 קטמון 

לידי מערכת "מחמדי התורה" לתרומות והנצחות 054-8439495

מכתבים למערכת

גליון זה יו“ל בסיוע 

תורה ויהדות לעם

גליון זה נדבת ידידינו 
הרה"ח ר'

אהרן פרידמאן שליט"א
קרית צאנז נתניה

אשר הרים תרומת ידו
ברוח נדיבה להגדיל

תורה ולהאדירה

לעילוי נשמת אביו
הרב החסיד

שלמה בהרה"ח אהרן ז"ל
נלב"ע ח' כסליו תשמ"ג

תנצב"ה

גליון זה נדבת ידידינו

הרה"ח ר' יעקב פולק שליט"א 
ירושלים

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה
להגדיל תורה ולהאדירה

לעילוי נשמת אביו הרה"ח
אברהם בהר"ר שלמה זלמן אליהו ז"ל

נלב"ע כ"ג כסליו תשל"ו
תנצב"ה

גליון זה נדבת מכובדינו

ר' יעקב עמאר הי"ו
ירושלים

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה
להגדיל תורה ולהאדירה

לרפואת הילדים 
עוז בן יעל שמחה

שמואל ישי בן דפנה
ישלח להם הקב"ה רפואה שלימה ברמ"ח 

איבריהם ושס"ה גידיהם בתושחו"י

גליון זה נודב לעילוי נשמת

הרה"ח ר' יחזקאל אלימלך 
בהרה"ח ר' בן ציון רייכמן ז"ל

נלב"ע ר"ח אב תשע"ב
תנצב"ה

הונצח ע"י משפחת רייכמן החשובה הי"ו 
קרית צאנז נתניה

כל המעונין להצטרף למנויים ישלח מייל לדוא"ל הנ"ל

גליון זה נודב לעילוי נשמת 

הרה"ח ר' משה ז"ל
בן יבדלחט"א

הרה"ח מרדכי אבא דויטש שליט"א

נלב"ע ט"ו כסלו תשע"א 
תנצב"ה

הונצח ע"י משפחת דויטש החשובה הי"ו
ביתר עילית

גליון זה נדבת ידידינו

הרב דוד מסינגר שליט"א
ירושלים

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה
להגדיל תורה ולהאדירה

לעילוי נשמת אביו
הרה"ח משה בהר"ר שמעון ז"ל   

נלב"ע י"ט כסליו תשנ"ה
תנצב"ה

גליון הבא יו"ל בעזהי"ת פר' וישב הבעל"ט


