
 ויספרו לו ויאמרו באנו אל האר	 אשר שלחנו

 וג� זבת חלב ודבש היא וזה פריה..

י: כל דבר שקר שאי
 אומרי� בו “ ברש 

 קצת אמת בתחלתו, אי
 מתקיי� בסופו.

 

יש להתפלא, דבשלמא זאת יש להוכיח מכא
 שצרי� הבדאי לומר קצת 

אמת בדבריו, שא� לא כ
 מה ראו המרגלי� לדבר בשבחה של אר� 

י שכדי “ ישראל ולומר שזבת חלב ודבש היא. אבל מהיכ
 הכרחו של רש 

שיתקיימו דבריה� נתכוונו המרגלי� להקדי� את קצת האמת בתחלת 

דבריה�, שמא א� א� היה פתח דבריה� ג� כ
 היו דבריה� מתקיימי�. 

ומה שהקדימה התורה בספור דבריה� שאר� זבת חלב ודבש היא, לפי 

 שכ� היה מעשה, שדברו ה� בסדר הזה.

ונראה להקדי� דקדוק עצו� אחד, מדוע שינו המרגלי� את לשונ� 

להקדי� את המאוחר ולאחר את המוקד�, והלא משה רבנו אמר לה� 

ורק אחר כ� באה שאלתו של משה ’,  וראית� את האר� מה היא ’ תחלה  

וכשנדקדק נמצא כי ארבע ’,  ומה האר� השמנה היא א� רזה ’ רבנו  

והנה דור תהפוכות המה ’.  השמנה היא א� רזה ’ שאלות קדמו לשאלת  

ורק אחר כ� ’, אר� זבת חלב ודבש היא’להשיב על אחרו
 ראשו
 באמר� 

 ’.אפס כי עז הע�’השיבו על השאלות המוקדמות ואמרו 

מתו� הקדמת דבר האמת שלא לפי הסדר שהיו צריכי� להשיב, למד 

י שנתכוונו המרגלי� לקיי� את דברי השקר שבשפתותיה� על ידי “ רש 

 הקדמת דבר אמת בתחלה.

 י בני� אריאל“עפ

 

 

 נושאי הד� בעלו�

 

בדיקת הסכי� מפגימות בהולכת 

 ........נדה כההסכי� או בהולכת האצבע

לולב שאינו ארו� אלא ג' 

 .......................................נדה כוטפחי�

פירוק איברי המת לצור� הולכתו 

 .............................נדה כזלאר� ישראל

פדיו� בכור בנולד על ידי 

 ...............................נדה כחמלקחיי�

איסור מתק� בשבת כשלא נגמר 

 ..............................נדה כטהתיקו� מיד

 ......נדה למנהג 'שלו� זכר'.................

קדימת עשיית תוכנית ביטוח לבני 

 ........................נדה לאביתו אחר מותו

 5.............................עמוד כפתור ופרח
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החומר בעלו� מתו� 

מתיבתאמתיבתא
 

 

 הגמרא של לומדי

 הד� היומי



   יו	 שישי כה סיו�יו	 שישי כה סיו�יו	 שישי כה סיו�

בדיקת הסכי� מפגימות בהולכת הסכי� או בהולכת 

 האצבע

נתבארו הלכות בדיקת סכי
 של שחיטה לפני   (יו"ד סי' יח) בשו"ע  

הוא   (ש� סי' יח ס"ד) השחיטה א� אי
 בה שו� פגימה, ולשו
 השו"ע 

שבודקי� את הסכי
 בהולכה ומחזירי� אותה בהבאה. וכתבו 

, (סק"ז) והפרי חדש    (סק"ו) והש"�    (סק"ג) והט"ז    (אות ב) הדרישה  

 
שמבואר בזה שאופ
 הבדיקה הוא שמוליכי� ומביאי� את הסכי

על הצפור
, ולא שמוליכי� ומביאי� את הצפור
 על הסכי
. וכתב 

'צריכא   (חולי� יז:) , שכ� משמע ג� מלשו
 הגמרא  הפרי חדש 

בדיקה אבישרא ואטופרא', ולא אמרו 'בבישרא ובטופרא', 

ומשמע שמוליכי� את הסכי
 על הבשר והצפור
 וכ� היא 

 .
 הבדיקה, ולא שבודקי� בבשר ובצפור
 על ידי הולכת� על הסכי

, וכתב (על הרא"ש, חולי� פ"א סי' כד אות ט) במעדני יו� טוב וכ
 הארי� 

שמוליכי� את הצפור
 על הסכי
 ולא   (ש�) שנראה מלשו
 הטור  

להיפ�, והעיר על הבית יוס� שלא הרגיש בחילוק הלשונות בזה 

, ובשו"ע העתיק כלשו
 (שחיטה פ"א הט"ז)   להרמב"� בי
 הטור  

הרמב"�, וכתב שמסברא נראה שצרי� להולי� את הסכי
 על 

הצפור
 ולא להיפ�, שהרי בשחיטה הוא מולי� את הסכי
 על צואר 

הבהמה, ואות
 פגימות שקורעות בשחיטה ה
 המורגשות 

בבדיקה, וא� כ
 צרי� לבדוק באותו אופ
 ששוחטי�, וכש� 

ששוחטי� בהולכת הסכי
 כ
 יש לבדוק בהולכת הסכי
 ולא 

 להיפ�.

אמנ� כל האחרוני� העידו שאי
 כ
 המנהג, אלא נוהגי� לבדוק 

בהולכת הצפור
 על הסכי
, וכמו שכתב במעדני יו� טוב עצמו 

שמעול� לא ראה ולא שמע בארצות אלו מי שבודק על ידי 

  ,
כתב ג� כ
 שעכשיו נהגו להולי�   (ש�) ובפרי חדש  הולכת הסכי

.
 האצבע על הסכי
, וכתב שג� זה נכו

כתב, שכ
 נוהגי� בבגדאד שמוליכי� את   (ש� ס"ק יג) ובזבחי צדק 

 
האצבע על הסכי
. וכתב הזבחי צדק שיש פגימות שאינ

מורגשות בהעברת הסכי
 על האצבע אלא בהעברת האצבע על 

.
 הסכי
, ועל כ
 אי
 לבדוק אלא בהעברת הצפור
 על הסכי

כתב, שאי
 קפידא בזה וכל אחד   (ש� סי' יח סי"ב) ובערו� השולח�  

יכול לעשות כפי שטוב לו להרגשה, ובוודאי בזמ
 הש"ס נראה 

שהוליכו הסכי
 על הצפור
, אמנ� אצלינו ידוע שההרגשה יותר 

חזקה כשמוליכי� את הצפור
 על הסכי
 [וכמו שכתב בזבחי 

צדק]. ובטע� הדבר כתב על פי המבואר בסוגייתנו, שא� רוצי� 

לבדוק עובר א� זכר הוא או נקבה, מביא קיס� שראשו חלק 

ומנענע באותו מקו� מלמעלה למטה, א� מסכס� בידוע שהוא 

], וא� אינו מסכס� [שאי
 (רש"י ד"ה א�) זכר [שיש גיד שמעכבו  

 ש� גיד] הרי זו נקבה.

. ולכאורה מדוע צרי� לנענע (איסורי ביאה פ"י ה"ג) הרמב"�וכ
 פסק 

את הקיס�, אלא מוכח שכאשר האד� מנענע קיס� הוא מרגיש 

ביותר מתו� הנענוע, ולכ
 ג� בבדיקת הסכי
 כשמנענע את 

הצפור
 הוא מרגיש יותר משירגיש כשתעמוד במקו� אחד. אמנ� 

מי שלדעתו ירגיש יותר טוב כשיולי� את הסכי
 על הצפור
 יעשה 

כ
. ובזה יישב הערת המעדני יו� טוב על הבית יוס� שלא חילק 

בי
 לשו
 הרמב"� ללשו
 הטור, לפי שאי
 שו� חילוק להלכה בזה, 

 וכל אחד עושה כפי שמרגיש יותר בטוב.

 

 לולב שאינו ארו� אלא ג' טפחי�

מבואר ששיעור לולב הוא ג'   (ש� לב:) ובגמרא    (סוכה כט:) במשנה  

ובתשובות טפחי� ועוד טפח כדי לנענע בו, והיינו ארבעה טפחי�. 

נשאל, בדי
 מי שאי
 לו אלא לולב של ג' טפחי�,   (סי' קיד) הרי"ד  

א� יוצא בו ידי חובתו וא� יבר� עליו. והשיב שא� על פי 

שלכתחילה ודאי צרי� שיהיו ארבעה טפחי� בשדרו של לולב, 

אבל בשעת הדחק שאי
 מוצאי� לולב אחר, כשר הוא לברכה ג� 

כשאי
 בו אלא ג' טפחי�, וראוי לצאת בו. והוכיח כ
 מדי
 לולב 

, וא� על פי כ
 מברכי� עליו (ש� לא.) היבש שפסול לדעת חכמי�  

, והוא הדי
 לכל הפסולי� שפסלה התורה (ש� לא:) בשעת הדחק  

משו� שאינ� הדר, שבשעת האונס שאינו מוצא אחר נוטלו ויוצא 

  
ועיי"ש בטע�   (סי' תרמט ס"ק סג) בו ידי חובתו [ראה שער הציו

הדבר], והוא הדי
 ללולב שאי
 בו ארבעה טפחי�. ומבואר בדברי 

הרי"ד, ששיעור ארבעה טפחי� הוא מ
 התורה, אלא שטע� 

 השיעור הוא משו� הדר, ולכ
 כשאי
 לו אחר יוצא בו ידי חובתו.

הביא תמצית דברי תשובת   (או"ח סי' תרמט סק"ה) ובברכי יוס�  

הרי"ד, וז"ל, 'יכול לבר� על לולב שאי
 בו אלא שלשה טפחי� 

הארי� והוכיח מזה   (סי' לג)   ובשו"ת בני� ציו� היכא דלא יש אחר'.  

שטפחו הרביעי של הלולב אינו מ
 התורה אלא מדרבנ
, שהרי 

 
הטע� שצריכי� לו הוא כדי לנענע, והנענועי� עצמ� אינ� מ

התורה [והעיר המגיה בשו"ת הרי"ד, שבהגלות התשובה במלואה 

נתבאר שאי
 טעמו של הרי"ד משו� שסובר שהטפח הרביעי הוא 

מדרבנ
, אלא משו� שסובר שכל הפסולי� מחמת הדר אינ� 

 מעכבי� במקו� שאי
 לולבי� אחרי�].

  
) בספרו ערו� לנר  וכ
 ד
 בזה הבני
 ציו , וכתב (ד"ה בדרבנ�

שלכאורה יש להקשות על זה, שבברייתא שהובאה בסוגייתנו 

נמנו חמשה דברי� ששיעור� טפח, ואחד מה� הוא שדרו של 

לולב שצרי� להיות גבוה מההדסי� טפח, ובגמרא ביארו שלא 

נמנו בברייתא זו אלא דברי� ששיעור� טפח מ
 התורה, ולא אלו 

שאי
 שיעור� בטפח אלא מדרבנ
. וא� כ
 מוכח לכאורה ששיעור 

טפח הוא מ
 התורה. וכתב שצרי� לומר שאי
 כוונת הגמרא לומר 

שלא נמנו אות� ששיעור הטפח בה� הוא מדרבנ
, אלא שלא 

נמנו דברי� שכל עיקר� אינו אלא מדרבנ
, אבל טפח שדרתו של 

 
לולב נמנה בברייתא א� על פי שמדרבנ
 הוא, כיו
 שעיקר די

 
 ].(ש�)לולב הוא מ
 התורה [וכ
 הוכיח בבני
 ציו

(קונטרס א סי' ב, נדפס א� בקונטרס זכרו
 מרדכי להגר"י פייגענבוי�  

יו� טוב)  כתב, שתירוצו של הערו� לנר דחוק,   בסו� מלבושי 

ומפשטות הגמרא נראה ששיעור טפח שבלולב הוא מהלכה 

למשה מסיני, וג� נענוע הלולב הוא מקובל מסיני, אלא שאינו 

(סוכה מעכב, וכ
 נראה מכל הפוסקי�, וכ
 מבואר בדברי התוספות  

 (הל' לולב, צג.)ובעיטור    (סוכה לז:) , עיי"ש. [א� במאירי  ז: ד"ה סיכ�) 

.[
 מבואר שהנענועי� ה� מדרבנ

 נדה כו נדה כה

   יו	 שב"ק כו סיו�יו	 שב"ק כו סיו�יו	 שב"ק כו סיו�

לרישו� ועדכו� שיעורי תורה נית� לשלוח לרישו� ועדכו� שיעורי תורה נית� לשלוח 
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   יו	 ראשו� כז סיו�יו	 ראשו� כז סיו�יו	 ראשו� כז סיו�

 פירוק איברי המת לצור� הולכתו לאר� ישראל

נשאל, בדבר אד� שרצה לפנות את  (ח"א סי' ס)בשו"ת עמק הלכה 

 
עצמות אביו מקברו כדי להוליכ� לאר� ישראל לקבר� ש�, וכיו

שהיה טורח גדול והוצאה מרובה להוליכ� בארו
, שאל א� מותר 

 לו לפרק את האברי� ולקפל� ולצבר� בתיבה קטנה ולהוליכ� כ�. 

והשיב, שא� בשעה שיפתחו את הקבר ימצאו שהמת של� ולא 

נתעכל הבשר עדיי�, הדבר פשוט וברור שאיסור גמור לחתו� 

ולפרק האברי�, שזהו ניוול גמור, וא� שעושי� כ� לצרכו כדי 

לקברו באר� ישראל, שמלבד מה שאי� זה לצור� המת שהרי 

יכולי� להוליכו של� אלא שיש בכ� טירחא והוצאה מרובה, וא� כ� 

עיקר הניוול אינו לצור� המת אלא לצור� ממו� ונוחות בנו, ובודאי 

אי� להתיר לנוולו לצור� כ�, אלא שאפילו כשאי אפשר להוליכו 

לקברו באר� ישראל כי א� ע"י שיפרקו ויחתכו אותו, מוטב 

 �שישאר קבור בחו"ל ואל ינוולוהו משיפרקוהו ויקברוהו באר

, (תצא רכא) ישראל, שאיסור ניוול הוא מ� התורה כמבואר בספרי  

(דברי� מני� למלי� את מתו שהוא עובר בלא תעשה, תלמוד לומר  

'לא תלי� נבלתו על הע�', הלינו לכבודו להביא לו ארו�   כא כג) 

 �ותכריכי� יכול יהא עובר עליו, תלמוד לומר 'על הע�' מה ע

מיוחד שהוא ניוול לו א� כל שהוא ניוול לו, יצא המלי� לכבודו שאי� 

ניוול לו. ומבואר שכל שהוא ניוול המת אסור משו� 'לא תלי�', 

 ובודאי אי� להתיר איסור תורה בכדי להעלותו לאר� ישראל.  

וא� א� בעת פתיחת הקבר ימצאו שכבר נתעכל הבשר, ורק שלדו 

קיימת והאברי� מחוברי� זה ע� זה על ידי הגידי�, ג"כ אסור לפרקו 

שאי� מפרקי� את העצמות   (יו"ד סי' תג ס"ו) ולחת�, כמבואר בשו"ע  

ולא מפסיקי� את הגידי�, ופשוט שאיסור פירוק העצמות הוא ג� 

כשיש צור� בדבר, שא� לא כ� פשוט שאסור שהרי למה ינוולוהו 

בחנ�, ולא צרי� להשמיענו שאסור, אלא ודאי ג� כשיש צור� בדבר 

אסור. והביא ראיה לזה מהמבואר בסוגייתנו לעני� טומאת פתחי� 

סתומי� של בית שהמת בתוכו, שהדי� הוא שא� המת בבית כל 

הפתחי� שבו טמאי� לטמא כלי� שתחת המשקו�, לפי שהמת ראוי 

לצאת דר� כול� ולא נודע באיזה מה� יצא, ומכל מקו� א� המת 

של� אי� טמאי� אלא פתחי� שיש בה� ארבעה טפחי�, אבל 

פתחי� קטני� שאי� בה� ארבעה על ארבעה אינ� טמאי� לפי שאי� 

המת ראוי לצאת בה�, ואפילו א� המת נשר� אלא ששלדו קיימת 

דהיינו שלא התפזר האפר ועדיי� הוא נראה כשל�, א� א� אי� השלדה 

קיימת מטמאי� ג� את הפתחי� הקטני� כיו� שהאיברי� ראויי� 

לצאת ג� בה�. ומבואר בזה שאפילו מת שכבר נשר�, אלא שאפרו 

סדור ולא התפזר, אי� מוציאי� אותו בפתחי� הקטני� מארבעה 

טפחי�, אלא מוציאי� אותו בשלמותו, והיינו משו� שאסור לפרקו 

ולהוציאו אברי� אברי�, וא� כ� כל שכ� במת שלא נשר� רק שנתעכל 

 הבשר, כל ששלדו קיימת ונראה של� אסור לחתכו ולפרקו.  

אול� א� בעת פתיחת הקבר יראו שכבר נתפרקו העצמות מעצמ� 

ואינו נראה של�, אז יש לצדד להתיר לקפל� ולצבר� בתיבה 

קטנה, כדי להקל מעליו טורח ההולכה לאר� ישראל, א� שבודאי 

ג� באופ� זה יש קפידא ובזיו� שיהיו העצמות מבולבלי�, כמו 

שעצמותיו של יהודה היו מגולגלי� בארו� עד   (יא:) שמוכח במכות  

שעמד משה וביקש עליו רחמי� וחזרו אבריו למקומ�, ומבואר מזה 

שבזיו� הוא שהעצמות מבולבלי� בארו�, א� שכבר לא היתה שלדו 

קיימת שהרי יצאו אבריו ממקומ�, ומוכח שג� כשאי� שלדו קיימת 

יש קפידא שינוחו האברי� זה אצל זה כסדר�. ומכל מקו� הוכיח 

 שבאופ� זה מותר לקפל� לצור� גדול.   (פ"ח מ"ב)ממשנה בשקלי� 

 נדה כח נדה כז

   יו	 שני כח סיו�יו	 שני כח סיו�יו	 שני כח סיו�

 פדיו� בכור בנולד על ידי מלקחיי�

במשנה מבואר שולד שיצא כדרכו חשוב כילוד משיצא רוב 

(יו"ד סי' ראשו, ואיזהו רוב ראשו, משיצא פדחתו. וכ
 פסק בשו"ע  

שמשעה שתצא פדחתו הרי זה כילוד א� על פי שנחת�   קצד ס"י) 

אחר כ�. וכתב השו"ע שאי
 צרי� שיצא לחו� ממש, אלא אפילו 

 משיצא חו� לפרוזדור.

ודנו הפוסקי� בתינוק שהולידוהו על ידי מלקחיי�, א� חייב 

בפדיו
 בכור או לא, ודנו בזה מכמה וכמה צדדי�, ואחד מהנידוני� 

 
בזה הוא מאימתי היא שעת הלידה, לפי שאי
 הבכור חייב בפדיו

עד שיצא דר� כתלי הרח� בלי חציצה, אבל יוצא דופ
 או על ידי 

 
חציצה אינו חייב בבכורה. ודעת רוב הפוסקי� שכ
 הוא ג� לעני

בכור אד� שא� יצא על ידי חציצה אינו קדוש בקדושת בכורה 

 
(ח"א יו"ד סי' ושו"ת חלקת יואב  ד)-(יו"ד סי' שצאשו"ת אבני נזר [עיי

ואגרות משה   (תניינא יו"ד סי' קל) כשו"ת לבושי מרדכי  , ודלא  כו) 

 ].(יו"ד ח"ג סי' קכה, ועיי"ש סי' צו)

א� הדר� שאי
 מחזיקי� ראשו של הולד במלקחיי� אלא 

משהוציא רוב ראשו ממקו� בי
 השיניי�, שהוא לדעת הרבה 

ראשוני� מחו� לפרוזדור, ונמצא שבשעה שתפסוהו במלקחיי� 

 כבר הוא כילוד וכבר התקדש בבכורה.

העלה שהוא חייב בפדיו
 בברכה,   (סי' ז) ובשו"ת צפנת פענח  

שמאחר שאי
 הרופאי� אוחזי� את ראשו במלקחיי� להוציאו 

אלא רק לאחר שיצא כבר מבי
 השניי�, אי
 בזה שו� חשש 

חציצה כלל, כיו
 שמיד כשהוציא את ראשו חו� לבי
 השניי� הרי 

 הוא נידו
 כילוד.

כתב ג� כ
 שאי
 המלקחיי�   (ח"ד סי' ט) ובשו"ת מהר"ש ענגיל  

חציצה כיו
 שהולד מוציא תחילה מיעוט הראש בעצמו, ואחר כ� 

נוטל הרופא הכלי ואוחז במיעוט הראש שכבא יצא, וכיו
 שיצאה 

 
פדחתו בלי חציצה כבר התקדש בבכורה. ועוד טע� כתב שאי

המלקחיי� חוצצי�, לפי שאי
 דבר חוצ� אלא כשהאד� מקפיד 

עליו ואינו רוצה בקיומו, אבל כא
 שא� לא יקח הרופא את הצבת 

לסייע להוציא את הולד תהיה האשה בסכנה, א� כ
 אינה מקפדת 

.� ואינו חוצ

שהמלקחיי� חוצצי� והולד  (ח"א יו"ד סי' כו)החלקת יואב א� דעת 

הנולד על יד� אינו קדוש בבכורה, ואינו חייב בפדיו
, וכתב 

 
שכשהציע הדברי� לפני גאוני הזמ
 הסכימו עמו, רק אמרו שכיו

שהוא דבר חדש ולא נמצא בשו� פוסק, יש לפדותו בלי ברכה 

 ובמתנה על מנת להחזיר.

 (יו"ד סי' קעז)והחלקת יעקב  (יו"ד סי' שצד)האבני נזר ולמעשה דעת 

ושו"ת   (ח"ב סי' פג) ובשו"ת שרידי אש שפודי� בכור זה בלי ברכה, 

כתבו לפדותו ולבר� על פדיונו בש�   (ח"ב סי' לב) דובב מישרי�  

כתב   (סי' קסד ס"ק טז) ובשערי� המצוייני� בהלכה  ומלכות,  

שהמנהג פשוט היו� שפודי� תינוק הנולד בלידת מלקחיי� 

 ומברכי� על פדיונו.

 ס)-(עמ' נח ופדיו
 הב
 כהלכתו    (ס"ק קז השני) בלקוטי פנחס  וע"ע  

ובדר� שהאריכו והביאו מדברי הפוסקי� שנשאו ונתנו בזה,  

כתב, שכיו
 שנחלקו בזה האחרוני�   (ביכורי� פי"א ס"ק קה) אמונה  

יש לפדותו בלי ברכה, אלא א� כ
 לפני שנטלוהו במלקחיי� כבר 

 יצא מחו� לרח� כשיעור שנחשב כילוד.



   יו	 שלישי כט סיו�יו	 שלישי כט סיו�יו	 שלישי כט סיו�

 נדה ל נדה כט

 יו	 רביעי ל סיו�יו	 רביעי ל סיו�יו	 רביעי ל סיו�

 

 

 מנהג 'שלו� זכר'

, נהגו לעשות סעודה ומשתה (יו"ד סי' רסה סי"ב) הרמ"א  כתב  

בליל שבת לאחר שנולד זכר נכנסי� אצל התינוק לטעו� ש�, 

והיא סעודת מצוה. ובטע� המנהג כתב המהרש"ל בהגהות הטור 

, שמה שנוהגי� בשבת (יו"ד סי' רסה, הובא בדרישה ש� סי' רסד אות ב) 

לבקר אצל תינוק הנולד, הוא לנחמו על אבלו שמתאבל על תורתו 

ששכח, כמבואר בסוגייתנו שבהיות העובר במעי אמו מלמדי� 

אותו כל התורה כולה, וכיו
 שבא לאויר העול� בא מלא� וסטרו 

שנראה   (ש�) על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. וכתב הדרישה  

שמטע� זה המילה היא ביו� השמיני, לאחר שעברו שבעת ימי 

 אבלותו.

כתב טע�   (תעלת הבריכה העליונה אות טו) והיעב"� בבירת מגדל עז  

המהרש"ל לסעודה זו, וביאר שלכ
 קוראי� לסעודה זו 'סעודת 

זכר' לשו
 זיכרו
 וזכירה. וביאר לפי טע� זה מה שעושי� סעודה 

זו בשבת דווקא, כיו
 שעני
 הסעודה הוא להתחיל להזכיר לו את 

אשר בא המלא� להשכיחו, ונכו
 לעשות כ
 בשבת שנאמר בה ג� 

, ועוד שהיא המצוה הראשונה שהתינוק מקיי� (שמות כ ז)כ
 'זכור' 

בשביתתו בשבת, ולכ
 עושי� סעודה להתחלת הסעודה 

 
ושמירתה. והביא שיש אומרי� שסעודה זו היא סעודת שבוע הב

, והטע� לש� זה הוא כיו
 שהשבת (ב"ק פ. ב"ב ס:) הנזכרת בגמרא  

 היא תכלית ימי השבוע.

טע� אחר על פי המבואר עוד בסוגייתנו, שאי
 היעב"� ועוד כתב 

העובר יוצא עד שמשביעי� אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, 

ואפילו כל העול� כולו אומרי� ל� צדיק אתה היה בעיני� כרשע 

וכו', ובאי� לבקרו ולהזכיר לו שבועתו. ולכ
 נקראת סעודה זו 

'שבוע הב
' על ש� השבועה. והטע� שעושי� סעודה זו בשבת 

הוא לפי שבאי� להזכירו בפע� הראשונה שבאה מצוה לידו, 

 שהיא השבת.

, שלפי הטע� הראשו
 מיושב היטב מה שאי
 נוהגי� היעב"�וכתב 

סעודה זו אלא בב
 זכר ולא בבת נקבה, לפי שאינה מצווה 

בתלמוד תורה ואינה לומדת התורה במעי אמה ואינה שוכחת 

אותה בצאתה. א� לפי הטע� השני קצת קשה למה לא נהגו 

סעודה זו ג� בנקבה, והרי לא חילק הכתוב בי
 אשה לאיש לכל 

עונשי� שבתורה, ולכאורה ג� אותה משביעי� שתשמור התורה 

והמצוות ותהיה צדקת ולא להיפ�. ותיר� שכיו
 שכל הנשמות 

באי� זכר ונקבה, והזכר לבדו והנקבה לבדה אינ� אלא חצי נפש 

, א� כ
 די בשבועה אחת שמשביעי� את נפש (זוהר ל� ל� צא:) 

שתיה� ואי
 צרי� לחזור ולהשביע ה
 את הזכר וה
 את הנקבה, 

וכיו
 שהזכר הוא עיקר היצירה והנקבה נכללת בו, משביעי� אותו, 

ובהשבעתו נכללת שבועתה. וכיו
 שרק את הזכר משביעי� 

 עושי� את הסעודה בלידתו ולא בלידת בת.

נשאל, בדבר אד� שנדר שלא לאכול כי  (סי' ע)ובשו"ת חוות יאיר 

א� בסעודת מצוה, א� מותר לו לאכול בסעודה זו. והשיב 

  
פסק שהוא ג� כ
 סעודת מצוה   (שו"ת סי' רסט) שבתרומת הדש

[והו"ד ברמ"א ש�],   (ש�) ולדעתו הוא ישוע הב
 המוזכרת בגמרא  

וחלילה לי לחלוק עליו, מכל מקו� יש פתחו
 פה לומר שבש� 

 
סעודה לא יכונה כי בנדרי� הולכי� אחר לשו
 בני אד�, וכיו

 
שבלשו
 בני אד� אי
 קוראי� לסעודה זו בש� סעודה, לפי שאי

אוכלי� ש� בקביעות אלא אלו נכנסי� ואלו יוצאי� ושותי� מעט 

מזעיר, ויש אנשי� שלא יטעמו דבר, וג� אי
 מזמיני� בני אד� 

 לכ�, לכ
 אי
 סעודה זו בכלל סעודת מצוה. 

 

 איסור מתק� בשבת כשלא נגמר התיקו� מיד

בסוגייתנו נתבאר בארוכה דינה של אשה טועה שאינה זוכרת 

באיזה יו� ילדה ובאלו ימי� ראתה, ומבואר בגמרא שלדעת בית 

שמאי מטבילי� אותה תשעי� וחמש ימי� בזה אחר זה מספק. 

, אי� מטבילי� (חדוד הלכות, ד"ה מטבילי�) והקשה הסדרי טהרה  

אותה תשעי� וחמש ימי� לדעת בית שמאי, והרי על כרח� יש 

אסור לאד� לטבול   (ביצה יז:) שבתות בינתיי�, ולדעת בית שמאי  

בשבת משו� שנראה כמתק
. ותיר� שבאמת אי
 מטבילי� 

אותה, ואי
 כוונת סוגייתנו אלא לומר שמוטלי� עליה צ"ה 

 טבילות כדי לצאת מ
 הספק, א� באמת אינה יכולה לטבול.

כתב, שבית שמאי אסרו רק   (ביצה יז: ד"ה חל להיות) ובפני יהושע  

טבילה שלא בזמנה וכמו בכלי� שמבואר במשנה ש� שמדובר 

 
שנטמאו קוד� השבת ורק באופ
 זה אסרו להטביל� בשבת, כיו

שהיה לו להטביל� מלפני השבת. עוד כתב שיש לחלק קצת, 

שכיו
 שג� אחרי הטבילה תישאר האשה באיסורה מספק, אי
 זה 

  �. וכעי
 זה (ד"ה תשעי� וחמש)   בערו� לנר חשוב מתק
. וכ
 תיר

, שכיו
 שלא נגמר התיקו
 ביו� (ח"ז סי' קלט)בשו"ת מהרש"� כתב 

 
זה בלבד, וצריכה להמשי� ולטבול עד שתשלי� צ"ה ימי�, אי

בזה איסור משו� מתק
, וא� על פי שטבילת יו� זה נצרכת לה 

לש� השלמת טהרתה לסו� צ"ה ימי�, מכל מקו� כיו
 שביו� זה 

לא היה גמר התיקו
, ועדיי
 אסורה היא בתשמיש, אי
 זה בכלל 

.
 איסור מתק

ועל פי זה צידד המהרש"� להתיר בשבת בדיקה בשפופרת 

לרואה מחמת תשמיש, לדעת הסוברי� שאחר ראיית ד� 

בשפופרת מ� הצדדי� צריכה שבעה נקיי�, ואי� צרי� לחשוש בזה 

לאיסור מתק� שעל ידי בדיקה זו תהיה האשה מותרת לבעלה א� 

ימצא הד� מ� הצדדי�. שכיו� שנמצא שג� אחר הבדיקה לא 

תהיה מותרת לבעלה מיד, א� כ� אי� בדיקה זו גומרת את התיקו�, 

 ובאופ� זה אי� איסור מתק� וכאמור. ועיי"ש שהארי�.

 
לעני
 איסור מתק
   (ביצה י: ד"ה ויש לדו� בזה) הצל"ח  וכיוצא בזה ד

במערב בעל חי אסור ברוב בעלי חיי� מותרי�, כדי שכל אחד 

שיפרוש מה� נל� בו אחר הרוב. וכתב שכיו
 שמעשי האד� 

עדיי
 אינ� גומרי� את התיקו
, שהרי במה שמערב את האסור 

במותרי� עדיי
 אי
 היתר אלא רק אחר כ� כשה� פורשי� 

מהתערובת, א� כ
 אי
 בזה איסור מתק
, שלא אסרו אלא 

 כשהתיקו
 נגמר על ידי מעשיו.

הובא מדברי מחבר ספרי 'כה   (כט עמ' נה) ובקוב� מקבציאל  

תברכו' 'ולבש הכה
', שד
 א� יש איסור מתק
 כשמתוודה בשבת 

על חטאיו, משו� שעל ידי הוידוי נמחלי� עוונותיו ונתקנת נפשו. 

והוכיח שאיסור מתק
 שיי� ג� במתק
 נפשו, ממה שכתבו 

ששריפה שהיא ממיתת בית   (סנהדרי� לה. ד"ה אי� רציחה) התוספות 

די
 חשובה תיקו
 [לעני
 מקלקל בשבת], כיו
 שיש לו כפרה על 

ידי המיתה [ונקט שאי
 לחלק בי
 גדר תיקו
 לעני
 פטור מקלקל 

.[
 לבי
 גדר תיקו
 לעני
 איסור מתק

צידד שיש חילוק בי
 העוונות, שהרי   (ד"ה וג� אי�) ובי
 הדברי�  

נתבארו ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל   (פו.) ביומא  

דורש, עבר על עשה ושב אינו זז מש� עד שמוחלי� לו, עבר על 

לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה, ויו� הכפורי� מכפר, 

עבר על כריתות ומיתות בית די
 ועשה תשובה, תשובה ויו� 

 הכפורי� תולי� ויסורי� ממרקי�, ועל חילול ה' אי
 נמחל לו. 



   יו	 חמישי א תמוזיו	 חמישי א תמוזיו	 חמישי א תמוז

 נדה לא

 קדימת עשיית תוכנית ביטוח לבני ביתו אחר מותו

נשאל, מאד� שהציעו לו   (או"ח ח"ד סי' מח) בשו"ת אגרות משה  

שני מיני ביטוח [אינשורענס], באחד יהנה ג� הוא עצמו בזקנותו 

בס� קט
, ובשני לא יהנה הוא כלל מהממו
, אלא שאחרי מותו 

 יקבלו אשתו ובניו ס� גדול. ונשאל מה יקח. 

שאי
 חסרו
 בטחו
   (או"ח ח"ב סי' קיא) ובעיקר עני
 ביטוח ביאר  

בהשי"ת בעשייתו, והדבר דומה לכל ענייני פרנסה שהאד� עושה 

ומשקיע במסחר בכדי להרויח ממו
 על ידי זה, ואי
 לו לאד� 

לסמו� על הנס שירוויחו בניו ממו
 שלא כדר� הטבע ויכול שפיר 

 
לעשות תוכנית ביטוח שירוויחו על ידיה ממו
. וכיו
 שהשי"ת נת

דעה בבריות בדורות האחרוני� שיהיה עסק זה של ביטוח בעול� 

שעל ידו יהיה ממו
 לעת זקנותו או ליורשיו בדר� טבעית, הוא 

דבר טוב וראוי ג� לאנשי� כשרי� יראי השי"ת שבוטחי� רק על 

השי"ת שהוא הנות
 עצה לקנות נכסי�, וג� מי שקונה תעודת 

ביטוח הוא ג� כ
 עצת השי"ת לקנות את תעודת הביטוח הזו כמו 

 
כל שאר הנכסי� שקניית� באה בעצת ה'. וג� עדיי
 צרי� בטחו

 
על השי"ת שיוכל לשל� את חובותיו לחברת הביטוח בהגיע הזמ

בכל שנה, וזהו הבטחו
 שאנו חייבי� בו והוא כשאר רווחי� 

ופרנסות שהאד� רשאי וג� מחוייב לעסוק, כי כ� נגזר מהשי"ת 

שרק ע"י איזה עבודה ומסחר ישלח לו השי"ת פרנסתו לעצמו 

ולאשתו וב"ב. ועל פי זה כשנבוא לדו
 איזה ביטוח להעדי� 

לעשות, צרי� לראות בש"ס ופוסקי� במה האד� יותר מובטח 

לקבלו מהשי"ת, שבזה אי
 צרי� לעשות ביטוח, ובמה שאינו 

 מובטח יעשה ביטוח.

וכתב שיש ללמוד עני
 זה מסוגייתנו, שהובאו דברי רבי יצחק 

בש� רבי אמי, בא זכר בא ככרו בידו נקבה אי
 עמה כלו�, נקיה 

(ד"ה עד באה, עד שאומרת 'מזונות' אי
 נותני� לה. ופירש רש"י  

, שמשיודעת להתפלל היא מקבלת מזונות. וכתב דאמרה) 

שלפי פירושו של רש"י נראה שהוא   (ח"א ד"ה בא זכר) המהרש"א  

עני
 המזל, שמזונות הזכר תלויי� במזלו שלו לטוב ולרע, אבל 

נקבה באה נקיה בלי מזל, שמזלה תלוי במזל הזכר, ורק על ידי 

 תפילה היא מקבלת מזונות.

, שלפי זה נמצא שהזכר כל זמ
 שהוא חי יש האגרות משה וכתב  

לו הבטחה לפרנסתו, א� שלא יזכה שיקבלו תפלתו, ולא רק 

לפרנסת עצמו אלא ג� לפרנסת אשתו ובני ביתו המוטלי� עליו 

 
מצד הדי
 והמנהג, וא� כ
 כל זמ
 שיארי� השי"ת ימיו א� כשיזקי

יש לו הבטחה שככרו בידו, והדבר תלוי במזל כפי שהקציב 

הקדוש ברו� הוא, יש שהוא באופ
 קל בלא טירחא וג� בשפע 

ברכה, ויש שבאופ
 קשה בטירחא גדולה וג� במזונות מצומצמי�, 

אבל בכל אופ
 יהיה ממילא ג� לאשתו ובני ביתו. אבל אחר 

שימות ותהיה אשתו אלמנה ותצטר� בעצמה להתפרנס, לא יהיו 

מזונותיה תלויי� במזל אלא בתפילתה, וא� לא תהיה לה זכות 

גדולה שתתקבל תפלתה הרי לא יהיו לה מזונות, וא� א� בחסד 

השי"ת יהיה לה מזונות לא יהיה לה בהרווחה. ולכ
 נכו
 שישתדל 

עבור� שיהיו לה� מזונות על ידי הביטוח מהסוג השני, ובכ� 

 
יתפרנסו בהרחבה ג� א� לא יהיו לה� זכויות רבות, ולכ� אי

לחשוש שעל ידי עוונותיה
 תאבדנה את הממו
 הזה, שרוב נשי� 

כשרות שומרי תורה ה� בחזקת זכאות שיתקיי� אצל� מה 

 שנשאר לה�.

 

אפילו כי הא מילתא לימא איניש ולא נשתוק קמיה רביה משו� 

 שנאמר א� נבלת בהתנשא וא� זמות יד לפה

'וע� ארז ושני תולעת ואזוב', כי כל הקדושה וישרת   (ויקרא יד ד) כתיב  

אד� תלוי בגבהות ושפלות לב, ויגבה לבו בדרכי ה' ואינו מתבייש מפני 

המלעיגי�, וזהו רמוז בארז, ושפלות לב נגד ה' ויראיו להכנע לפני ה' 

ועבדיו ולשמור מצותיו וחקיו, וזה רמוז באזוב, והוא רמז מדי חדש 

בחדשו שהוא השפלות וכניעה מיעט הירח, עתידי� צדיקי� שיקראו 

) בשמ� יעקב בנה הקט� דוד הוא הקט�   , ושבת בשבתו הוא (חולי	 ס:

הגבהת לב בדרכי ה', כי שבת רומז לעטרה לראש צדיק, כידוע אותיות 

שלפני שב"ת אותיות רא"ש ואחר שב"ת תג"א שהוא כתר ועטרה, נמצא 

חדש ושבת הוא ארז ואזוב, וההיפו� ברשעי� המגביהי� עצמ� נגד ה' 

כ� נידוני�  ומשיחו ומשפילי� עצמ� להתמכר לעשות הרע, על 

בתולעת� לא תמות נגד שפלות כתולעת, ואש� לא תכבה נגד הגבהת� 

, ואמר לא תכבה אפילו (מדרש תנחומא צו סימ	 ד) שכל המתגאה נידו� באש  

בשבת שאש של גיהנ� אינו שולט ברשעי�, מכל מקו� בפושעי� אש� 

לא תכבה אפילו בשבת. ונראה לי, דשני תולעת רומז עוד שמלבד שלא 

יתגאה, א� יהיה כאזוב לא סגי בהכי, אלא ג� יבייש עצמו ויפתח פיו 

ושפתיו מרחשו קמיה רביה ולא יתבייש מלשאול, וא� יצחקו עליו 

צעירי� שהרי לפעמי� מרוב ענותנותו ונפשו כעפר על כ� לא יפתח פיו, 

וא� כ� תורה מה תהיה עליה ולא הבייש� למד, ואמרו חז"ל א� נבלת 

בהתנשא וא� זמות יד לפה, על כ� נמשל כשני תולעת, מה תולעת אי� 

 'וכחוט השני שפתותי�' וק"ל. (ישעיה מא יד ורש"י ש�)כוחה אלא בפה 

 (חת	 סופר, מצורע)

 

 נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסו� העול� ועד סופו

כמשיב ידו וכו' 'ויהי בעת לדתה וית	 יד וכו' ויהי    ל) -(בראשית לח כח כתיב 

ואחרי כ	 יצא אחיו ויקרא שמו פר� וגו' ויקרא שמו זרח'. הנראה לנו 

בזה, דהנה ידוע מאמר חכמינו ז"ל בשעה שהתינוק דר במעי אמו נר 

דלוק על ראשו ובו צופה מסו� העול� ועד סופו, דהיינו שהוא עדיי	 

עומד בקדושתו כאשר היה מקוד� צאתו ממקומו, ואחר כ� בא מלא� 

וסטרו על פיו ואז שוכח מה שהיה יודע עד עתה, ואז בבא עת צאתו 

לאויר העול� אז נתעורר עליו אתערותא דלעילא בפתיחתו, ואז יכולת 

בידו לדבק מחשבתו רק בעבודת הש� יתבר� בלי שו� מניעה כלל. אבל 

רצונו יתבר� בכדי שיוכל אד� לבוא לידי מסירת נפשו וגופו לעבודתו 

יתבר�, על זה מסיר הש� יתבר� האתערותא ונשאר כמו מחיצה 

המבדלת, ואז נות	 בידו הבחירה לבחור בטוב ולמאוס ברע. והנה 

כשהאד� מחשב בעצמו באמת הלא העול� הזה הוא רק כולו רע וכל 

הנאות ה� רק לפי שעה כלה ונפסד, מרבה בשר מרבה רמה, אלא הטוב 

האמיתית הוא רק עבודתו יתבר� וזה עומדת לו לעול� ועד, וא� כ	 אי� 

אעזוב את הטוב ואבחור ברע, מקבל אני עלי מעתה שאדבק בעבודתו 

יתבר� ונמצא אז יכול להיות שיבוא אל מדרגתו הראשונה, דהיינו 

מחמת הזדככות חומרו לא נשאר רק כמו אשר היה מאז בצאתו מרח� 

והמחיצה נפסקה, דהיינו שהוא פור� את המחיצה ואז בא אליו זריחה 

 גדולה מאור פני מל� חיי� כזריחת השמש כ� בא עליו זריחה גדולה.

וזהו 'ויהי בעת לדתה', דהיינו בשעה שהנשמה נולדת, 'וית� יד', 'וית�' 

פירוש נות� לו הקדוש ברו� הוא האתערותא דלעילא, ואחר כ� ויגדל 

האד� אז מסיר הקדוש ברו� הוא האתערותא הנ"ל מטע� שזכרנו 

ונשאר כמו מחיצה דהוא נקרא 'יד' אבל רשימה מועטות נשאר. ואחר 

כ� כשהאד� מזדכ� את עצמו בהזדככות גדולה למעלה ואז פור� 

המחיצה הנ"ל, וזהו 'ויקרא את שמו פר�'. וידוע שהקדוש ברו� הוא 

'למע� אחי   (תהלי� קכב ח) קורא ישראל בש� אחי� כמו שאמר הכתוב  

ורעי', וזהו 'ואחרי כ� יצא אחיו ויקרא שמו זרח', פירוש אחר כ� נות� לו 

 הקדוש ברו� הוא זריחה גדולה מאור פניו ודו"ק.

 (קדושת לוי, וישלח)

 










