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  א"ו שבט תשע"ט               ד                                                                         "בס
  

ינתי בספר זה גדלה יוכאשר ע". אוצר דין רובו ככולו"ראיתי את ספרו היקר והנפלא 
אוצר כל כלי חמדה של בקיאות , ים יקריםכי ספר זה מלא וגדוש בחידוש, שמחתי מאד

 כבושם וכמדומני שעדיין לא ראינו. ושפה ברורה ונעימה, הבנה עמוקה ובהירה. גדולה
  .הזה בסוגיא חשובה וגדולה זו

  

יואל רועי משדי ' ג המצויין מרביץ תורה לעדרים ר"הרה, למחבר ספר חשוב זה
ונחת ורבים שמחה  מתוך שלוה א שיזכה תמיד להגדיל תורה ולהאדירה"שליט

  .יאותו לאורו

  
  
  באהבה וביקר
  אשר זעליג וייס
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  ברכתי 

  אשר זעליג וייס
  8כגן 

  ו" ירושלים תק"פעיה
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  תוכן ענינים קצר
  

  . טודעמ – הקדמה

   .עמוד יא – פתיחה

  .עמוד יד –  במקור וגדר דין רובו ככולו- סימן א

  . ילוח שער הנזירגרובו ככולו מדין במקור 

  .הנזיר לכל המקומותשער במחלוקת המפרשים אי לומדים מגילוח 

  . ובטענות החולקים עליהם, בבירור שיטת האחרונים שכתבו ללמוד דין רובו ככולו גם מסנהדרין

נחשב שעשה מעשה רובו וכשעשה מעשה ב, אם ענינו שהנידון הוא על כולו, בגדר דין רובו ככולו

  .או שהנידון הוא רק על רובו בלבד ואין התייחסות כלל למיעוט. ולובכ

  

  .עמוד כז –  בגדר החילוק בין דין רובו ככולו לדין ביטול ברוב- סימן ב

  .ורובו ככולו המיעוט ניכר, ביטול ברוב אין המיעוט ניכר

  .וביטול ברוב בדברים נפרדים, רובו ככולו הוא כשהנידון בדבר אחד

 . וביטול ברוב הוא להפך, רובו ככולו הוא כשהרוב והמיעוט משונים במציאות ולא בדין

  .וביטול ברוב אינו כן, רובו ככולו הוא בענינים התלויים במעשה

  . 'ז אח"בענ' וגדר ביטול ברוב נח, רובו ככולו היינו שנתהפך המיעוט להיות כהרוב לגמרי

 

  .עמוד ל – בבגדר החילוק מדין הלך אחר הרו

  .והלך אחר הרוב אינו כן, רובו ככולו הוא בענינים התלויים בפעולת מעשה

  .'ז אח"בענ' ובהלך אחר הרוב נח, רובו ככולו היינו שנתהפך המיעוט להיות כהרוב

  . ולא סבירא לן כן, א דהלך אחר הרוב היינו בנידון חיובי ורובו ככולו בנידון שלילי"י

  

  .עמוד לג – יסודות וכללים - סימן ג

  . והמסתעף', רובו מתוך כולו'במחלוקת הראשונים אם צריך שיהא 

  .ת לעשות מעשה בכולו"ביסוד שצריך שיהא באפשרות ובהיכ

  .כ אלא בדבר המסוים"ביסוד שאין דנין רו

  . כ בענינים שנאמר בהם שיעור ומידה"ש לדון רו"בהכלל של

  . מעשהפעולת  בענינים התלויים בכ אלא"ש לדון רו"שלא "ביסוד שי

  .בדבר שכל חלק וחלק ממנו יש לו חשיבות מכלל הדין השלם כ אלא"ש לדון רו"ביסוד של

ביסוד שדין רובו ככולו לא נאמר אלא בדבר שלם מפני מציאותו ולא מחמת שהתורה קבעה שזהו 
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  .ו  נצרך להשיעור מעכב מלדון דין רובו ככולואי חלק  העודף ואינ' במחלוקת האח

  . ולא בדברים שבטבע, ביסוד שדין רובו ככולו אינו אלא בעניני התורה

  ].  וברביעית בשחיטה- ור ענין לכתחילה ודיעבד ובביא[. אם צריך לכתחילה לעשות מעשה בהכל אם לאו

  .אם צריך רוב הניכר אם לאו

  .  ה לכמות רוב גדולהבהכלל שאין העדפ

  .י כך יגרע כח הרוב בכללותו"אי עבדינן תרי רובי שע

  .באיכותגם הרוב נמדד אם 

  . ישנם ענינים ששיעור רוב הנאמר בהם אינו שייך לדין רובו ככולו

  .כולו כרובו לא אמרינן

  . שליליאם דין רובו ככולו אינו אלא בנידון חיובי או אפילו באופן

  .ש בזה רובו ככולו"ל, א שבמקום שהתורה מצריכה שיעור מסוים בדרך ציווי"בהיסוד שי

  .פעמים שמוזכר לשון ביטול ברוב על ענינים דרובו ככולו

  

  עמוד סב –  בירורי סוגיות וענינים- סימן ד

  .בענין הכשר מקוה אם הוא מדין רובו ככולו

  .ם הוא או מדין רובו ככולובסוגיה דטיט הנרוק א

מדין ביטול  אי כוונתו - שהמועט בטל ברוב -י ריש סוכה גבי צילתה מרובה מחמתה "בדברי רשמ "מו

  . רובו ככולוברוב או

  .פ"ובגדר הפסול בסכ. בהסוגיה דמצטרף סכך פסול לכשר אם הוא או מדין רובו ככולו

  .בו ככולובענין רוב דופן בסוכה אם שייך בזה רו

  .אם הוא מדין רובו ככולו, בענין ישיבת סוכה בכדי ראשו ורובו ושולחנו

  .כ הוא אם לאו"אם מדין רו' סאתיים וכו' בעירובין גבי קרפף שהוא יותר מב' בסוגית הגמ

  .אם לאו, אם שיעור רוב רביעית בקידוש הוא מדין רובו ככולו

  .כוסות הוא כדין קידוש או הלכה מיוחדת' ית בדבמחלוקת הפוסקים אם רוב רביע

  .לדברים שבקדושה דתלוי אם זה חובת ציבור או חובת יחיד - ח "שיצאו יד - בענין צירוף מיעוט 

  .דתלוי אם דין עבות הוא סימן במין הדס או תנאי בהכשרו, בענין שיעור אורך ההדס

  . ככולו דעלמא הוא מדין רובו אם, אם שחיטת רוב סימנים

  . אם הוא מדין רובו ככולו, בענין הא דאינו חוצץ מהתורה במיעוט המקפיד

  .א בזה רובו ככולו"בענין הא דאינו חוצץ מהתורה ברובו שאינו מקפיד ול

  . ובטעם החילוק מחציצה בטבילה. ש בזה רובו ככולו"בסוגיה דחציצה בבגדי כהונה דל

  .נים בענין יציאת רוב ראש הולד לענין ימי טומאה אי הוא מדין רובו ככולובמחלוקת הראשו

  .ה ברוב יד"בענין הוציא את ידו לענין טומאת לידה אם ה
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  . כ"ש בזה רו"בענין אכילת רוב איסור דל

  

  עמוד פה –  בירורי דינים- סימן ה

  . ולו ואפילו מעט חוצץש לומר בזה רובו ככ" דלתפילין לבשרובענין חציצה בין 

  .במחלוקת הפוסקים גבי תפילין שרובן במקומן ומיעוט על מצחו אם שייך בזה רובו ככולו

במחלוקת הפוסקים גבי פרשיות של תפילין שרובן בתוך הבית ומקצתן בתיתורא אם שייך בזה דין 

  .רובו ככולו

  .בענין ריבוע התפילין אי סגי שמרובעין ברובן

  . במחלוקת הפוסקים אם אמרינן רובו ככולו בנשחקו ונתלבנו מעט מרצועות התפילין

  . כשבמקום חיבור התפירה בתפילין נפתח קצת ונעשה ריוח והרוב מחובר

, ]ם"גבי כתיבת סת [צא מהם כלל חוץ לדףלא ֵישצריך שיהיו כולם בתוך הדף ושאותיות השם בענין 

  .אם הוא אף ברוב אות

  .במזוזה הקבועה למטה משליש העליון אפילו במיעוטה בלבד אין שייך בזה דין רובו ככולו

  .דין רובו ככולו) אף שכולה לפניו(ש באכילת רוב כזית מצה "בהטעם של

  .במחלוקת הפוסקים אם מועיל לצרף מיעוט שהתפללו למנין עשרה

  .ל"בקריאת התורה בענין הנ

  .ואומרים עננו בחזרה' ויחל'אם קוראים , כשיש רק רוב מנין מתעניםבתענית ציבור 

  .ובהחילוק מדין תפילה בציבור דלא בעינן רוב הניכר. בענין זימון בעשרה דבעי רוב הניכר בדוקא

  .מ רוב"בענין ברכה אחרונה שאין לברך אלא על רביעית שלימה ול

  . כ"ש בזה רו"גזולה דלומיעוטה , בענין סוכה שרובה בחזקתו

  . בענין אתרוג שנחסר בשאר ימי החג ורובו קיים

  .ועוד פרטים בזה]. ובביאור שיטות הראשונים בזה. [בענין רוב בשיעור אורך ההדס

  .אם בעי רוב אף בהדס שכולו עבות ונשר, ל"בהנ

ל "באופן הנ' הפו' ובמח. העודף מגרעטפחים אי ' בענין הדס ארוך מאוד ואינו משולש אלא רוב מג

  . כשאותו רוב מפוזר

  .אי צריך בהדס רוב הניכר

  .אם משערין לפי רוב קנים או רוב גבעול

  .בענין שצריך שיהא רובו מתוך כולו בהדס

  . בענין אי מהני רוב בכל קן וקן בהדס

וגם שבאותו רוב הנשאר נשר עלה , ד משולשגם כשרוב השיעור בלב, אי עבדינן תרי רובי להקל

  .אחד מכל קן

  .כ"אי מועיל בזה רו' עלים בהדס ונשרו ה' במחלוקת הפוסקים בהיו ז

  . יח

  . א

  . ב

  . ג

  . ד

  . ה

  . ו

  . ז

  . ח

  . ט

  . י

  . יא

  . יב

  . יג

  . יד

  . טו

  . טז

  . זי

  . יח

  . יט

  . כ

  . אכ

  . כב

  . כג

  . כד

  . כה



ח 

  .הפוסקים בהדס שאין עליו חופין את כל עצו אם כשר מדין רובו ככולו' במח

א בזה "דל,  הרוב מהמיעוטוגזל בעל, בענין לולב של שותפין ורובו של האחד ומיעוטו של חבירו

  .רובו ככולו

  .בענין איסור הוצאה בשבת שאינו עובר עד שיוציא כל החפץ לגמרי ולא סגי ברוב

  .בהטעם שלא מועיל טבילת רוב הגוף

  .וברובו שאינו מקפיד, בענין חציצה במיעוט המקפיד

  .בענין קדושת בכור בהמה כשרק רובו נגע ברחם

  . ואריכות בביאור שיטות הפוסלים בזה. ין שהיה במיעוט בתראבענ

  .רוב הניכראם צריך , בענין שחיטת רוב סימנים

  .דלכתחילה מצוה לשחוט כל הסימניםבענין 

 בדיעבד אינו מעכב  כיון שנימול רובועטרה הגובהמעור החופה מעט   העורלהאם נשאר מעורבענין 

  .את המילה

  .הפוסקים אם כל הגט צריך להיות בידי האשה המתגרשת' במח

  .דסגי שמנעל החליצה מכסה את רוב רגל היבם, בענין מצות חליצה

  

  עמוד קכט – בענינים שונים' רוב'ו' כל' בענין רובו ככולו גבי מטבע לשון - סימן ו

  

  .היינו כל ממש' כל' שופעמים. הכוונה לרוב מדין רובו ככולו' כל'בלשון התורה אי מילת 

  . ז בלשון התפילה"כענ

  . אלא ענינו לשון ריבוי, אינו שייך כלל לענין רובו ככולו' רוב'לשון , בלשון התורה

  .א אי אמרינן רובו ככולו"בלשון בנ

  

  קלו' עמ –קונטרס אורחות ימים 
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 הקדמה
  

  . רובו ככולו- ג .  הלך אחר הרוב- ב .  ביטול ברוב-  א :ענינים' גישנם " רוב"

" ביטול ברוב"יבחין שהעולם האריכו מאוד בדין ', רוב'המעיין בסוגיות וענינים אלה העוסקות בעניני 

במין במינו ', היתר בהיתר וכו, היתר באיסור, בלח, ביבש, ביטול בשישים, חד בתרי. עניני תערובות[

,  בירור או הנהגה- בגדר הענין, בדליתא קמן, בדאיתא קמן ,כל דפריש" [הרובהלך אחר "ו]. ועוד, ובשאינו מינו

לבאר , עוד נתחברו בזה חיבורים רבים, מלבד דברי רבותינו ראשונים ואחרונים שדנו בארוכה בענינים אלו]. ועוד

ה לגמרי מדין ביטול  שהוא ילפותא וגדר שונ- " רובו ככולו"דין , אך נידון דידן. להקיף ולסכם סוגיות וענינים אלה

  . לא כונסו למקום אחד,  עניניו מפורדים ומפורזים- ] כמבואר היטב בסימן ב[ברוב והלך אחר הרוב 

אחרי רבים ' האם לומדים דין רובו ככולו גם מ- כגון .  הטעונים בירור'רובו ככולו'ענינים רבים בדין  ישנם

הלך אחר 'ומתי דין ' רובו ככולו'אימתי דנים דין '? טול ברובבי'ל' רובו ככולו'מהו ההבדל בין דין '? להטות

האם צריך ? האם ראוי לכתחילה שיעשה מעשה בכולו?  האם המיעוט אינו נחשב כלל- מהו גדר רובו ככולו '? הרוב

רובו מתוך 'מנלן שצריך שיהא ? תרי רובידון האם אפשר ל? ב נמדד גם באיכותהאם שיעור רו?  דוקארוב הניכר

האם דנים ?  הוא מדין רובו ככולו- פ רוב " שדנים ע- האם כל מקום ? א אומרים רובו ככולו"האם בלשון בנ'? כולו

רק מדוע לא דנים דין רובו ככולו בתפילין כש'? כולו כרובו '- האם גם דנים גם להפך ? רובו ככולו גם באופן שלילי

מדוע בזימון בעשרה לא מועיל ?  מדין רובו ככולושכבר התפללו' האם מועיל לצרף למנין ד? אינם במקומןמיעוטן 

מדוע אינה מספיקה שתית רוב רביעית מדין רובו ככולו לענין ברכה '?  ולא ד'אכלו ירק וכדוש' לצרף להרוב אלא ג

מדוע לענין איסור הוצאה בשבת אינו עובר אלא ? האם רוב רביעית בקידוש שייך לדין רובו ככולו? אחרונה

מדוע ? האם מועיל רובו ככולו בשיעור אורך ההדס או ברוב קן? ולא אומרים בזה רובו ככולובהוצאת כל החפץ 

י רוב "האם הכשר מקוה ע? לא יצא באכילת רוב השיעור מדין רובו ככולו' באכילת שיעורי מצוה ככזית מצה וכדו

בילת רוב הגוף מדין רובו מדוע לא מועיל ט? גשמים ומיעוט שאובין הוא מדין רובו ככולו או מדין ביטול ברוב

נפסלת השחיטה אם עשה פסול , אף ששחט רוב הסימנין) א"נ ברמ"וכ(מדוע לדעת רבים מהראשונים ? ככולו

  . ועוד ועוד ענינים הטעונים ביאור? הלא כבר הוכשרה השחיטה ברוב סימנין מדין רובו ככולו, במיעוט האחרון

ובסייעתא . רשתי היטב לברר דין רובו ככולו על כל המסתעףוחקרתי וד, ירדתי לעומקה של סוגיה זו

. ומקום הניחו לי מן השמים.  הנני מגיש חיבור זה לתועלת המעיינים-  לאחר עמל ויגיעה - דשמיא מרובה 

  . וראה זה חדש

***  

. ובו ככולו ענינו ותוכנו לבאר ולברר בפירוט נרחב מקור וגדר דין ר- סימן א . זה יפרד והיה לששה ראשים

 מכונסים בו יסודות - סימן ג .  יבואר בו החילוק בין נידון דידן לדין ביטול ברוב והלך אחר הרוב- סימן ב 

סימן . 'לבאר אימתי דנים דין זה ואימתי לא ובאילו אופנים וכדו, וכללים שונים מדברי רבותינו ראשונים ואחרונים

 מעט כללים בענין רובו ככולו - סימן ו . שחלקם נוגע למעשה, דינים בירורי - סימן ה .  בירורי סוגיות וענינים- ד 

  .בענינים שונים' רוב'ו' כל'גבי מטבע לשון 

אלא שברבות הימים רבו וארכו , פ סדר סימנים וסעיפים כמובן"שחיבור זה נכתב מתחילה שלא ע, למודעי

לא היה מנוס מלסדר ולחלק החיבור , ניםולהפקת מירב התועלת למעיי, ולמען תהיה המשנה סדורה, פארותיו

אלא הסעיפים , שלא יבואו לראות בסעיפים צד של קביעת הלכהוהנני מדגיש זאת כדי . וההכרח לא יגונה, באופן זה

ולכן . [ואינם אלא ככותרת וכמראה מקום על הנדון הנכתב בביאורים, נכתבו כאמור כדי שהדברים יהיו מסודרים

אינו בא אלא , ובפרט שעיקר חיבור זה]. ולא במסקנות העולות בלבד, ן היטב בביאוריםכ מהמעיין לעיי"אבקש ג

מ אין זה אלא "מ, בענינים הנוגעים להלכה) ה' בעיקר בסי(ואף שנגענו . לברר השורשים והיסודות לנידון דידן

ן עוד מעט ענינים וכ, שאותן ענינים קשורים ותלויים ליסודות והכללים שנכתבו מקודם לכן בסימנים הקודמים

  . אך אין מטרת החיבור בעיקרו אלא כאמור לברר היסודות בדין זה, שבאו בכדרך אגב וכך היא דרכה של תורה

   בעניני

   והנה

  , ואכן

   ולזאת

   חיבור

   וזאת



י 

ישנם מעט ענינים מסוימים שהוזכרו בסימן , ל"שמחמת שהוצרכתי לסדר החיבור באופן הנ, ברצוני להדגיש

ה בענינים הנוגעים ' ג בכללים ושוב בסי' כגון בסי.  אחרבסימן' אחד ונשנו שוב בתוספת או בסגנון אחר וכדו

וכן על זה . וכאן לענין דינא, אלא שכאן הובא הענין להדגיש הכלל והיסוד הנובע ממנו ללמד על הכלל, למעשה

  . והכל לפי הענין. הדרך

 פרטים שעמדנו או, שאכן ידוע לי שישנם עוד כמה פרטים השייכים לחיבורינו שלא עמדנו עליהם, אציין

ואכן בדעתי . אשר הינם נוגעים למעשה' ובפרט בענינים השייכים לסימן ה, עליהם אך לא נתלבנו די הצורך

  . ועוד חזון למועד. את אשר החילותי לעשותסיים ל אל המלאכה ה"לשוב בע

 - ] נידונו בחיבורינווחלק מהענינים קשורים לנידונים ש [- ס קונטרס שתוכנו ענינים שונים "צירפתי בסוה

 אמר רבי מאיר מה נשתנה תכלת : איתאתנחומא פרשת שלחובמדרש ". ארחות ימים"ונקרא שמו בשם 

מכל מיני צבעונים שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע והרקיע  .)א"י חולין פט ע"רש. שהזקיקתה תורה לציצית(

ס בחולין שם כתב "ובחת.  ויראו את אלהי ישראל'דומה לכסא הכבוד ומתוך שהוא רואה אותו זוכר את קונו שנא

 ובירושלמי כתרשיש מה ים תרשיש בין כל גל וגל גלים ".כי ים היינו תורה ים התלמוד"כתבתי במקום אחר : ל"וז

 ורקיע היינו תלמידי חכמים שנקראים שמים בכל מקום עיין בפסוק האזינו .ש"ע' קטנים אף הלוחות בין כל אות וכו

ת ים רקיע כסא והמלאך "ך יעקב ר"וזהו יר. ק כסא הכבוד מרום מראשון מקום מקדשינו" היינו בהמ וכסא.השמים

  . ל"עכ. י"ק עצים ואבנים אבל לא בים רקיע ושם בארה בעזה"ך היינו כסא להחריב בהמ"ף של יר"שלט רק בכ

***  

ובה בבירור וליבון דין רובו ככולו אלא הינו פרי עמל ויגיעה מר, זה אינו ליקוט שטחי של מסקנות האחרים

. מ שגיאות מי יבין"מ, ח דבר נאה ומתקבל"על אף טירחתי המרובה להגיש לפני הת ואומנם. ושאר הענינים

ואביא .  יג'ט פס"ק תהלים פי"רד לשון ה- ' ויהיה הדבר נסתר מעיניוישגה כי במקומות , כי אין מי שידע ויבין הכל'

ם במאמר "וכבר כתב הרמב" :נזיקין -  ל בהקדמה לאבי עזרי"ג מרן זצוק"רשכבהול בזה את לשונו של רבינו הגד

ראוי לו שיחזירנה אלף , מה שיחוק האדם בידו ויכתבהו על הספר' וממה שראוי שתדעו וכו: ל"קידוש השם וז

כי מי יוכל , מלאכת הכתיבה, והיה מן הראוי שלא לגשת אל המלאכה ולשום יד לפה. ל"עכ' פעמים אילו יתכן זה וכו

ובימינו . כ אין אנו מספיקים"ואם באנו לדקדק כ, ואין בכחינו לחזור אלף פעמים, אכן רוח היא באנוש. לקיים זאת

, א פזר אתה לשנות לתלמידים"ג ע"י בברכות דס"ובשעת המכנסין פזר ופירש, כי רבה העזובה, היא' עת לעשות לה

  .נן אבתריהומה נענה א. ל"עכ". 'ז נאמר עת לעשות לה"וע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   עוד

   עוד

   כ"כמו

   חיבור
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  פתיחה
  

אשר בחר בנו מכל "ו ". על דברי תורהצונוומצוותיו בדשנו קשר א: "ברכות' התורה אנו מברכים ב

  .'וכו "העמים ונתן לנו את תורתו

  
  ברכת המצוות וברכת הנהנין -ברכות התורה 

  

, "' ונתן לנו את תורתו וכו' ר בחר בנו וכואש"ו, "על דברי תורה" אלו ברכות' בהמפרשים כתבו לבאר ד

. 'ברכת הנהנין'והברכה האחרונה היא בגדר ', ברכת המצוות'דהברכה הראשונה היא בגדר , מחולקים בגדרם

  ].היא ברכה בפני עצמה או דשייכת להברכה הראשונה' והערב נא'הפוסקים אם ברכת ' ולא נעמוד כעת על מח[

נראה דקשיא ליה דלא מצינו שתי ברכות מענין אחד ]: ' וכוועוד יש ברכה אחרת 'שכ[ד הטור שם "ח ע"הב

ומתרץ דברכה ראשונה היא כשאר ברכה שמברכין על המצוה וכן כאן מברך ', על מצוה אחת כגון הכא וכו

שבח אבל ברכה זו השניה אינה כי אם ההודאה ו', ומסיים והערב נא וכו, לעסוק בדברי תורה על מצות עסק התורה

  .'על מה שנתן לנו תורתו כלי חמדתו וכו

ו "ל דמאן דגריס הערב בלא וי"א ז"וכתבו רבינו יונה והרשב: ד"ל בתוה"וזב "פני יהושע ברכות יא עעוד לה

ד "ולענ. ו הם שתי ברכות כנגד תורה שבכתב ושבעל פה"ולמאן דגריס והערב בוי. הם בין הכל שלש ברכות

 ,לא דברכת וצונו לעסוק בדברי תורה היינו כמו שאר ברכת המצות וצריך לומר וצונונראה שאין צורך לזה א

כ ברכת אשר בחר בנו לא דמי לברכת המצות אלא לברכת ההודאה שמברכין על ענייני עולם הזה שהוא חיי "משא

השמים סימן ת מן "שוכ ב"וכ. ל"עכ. ש שיש לברך בכל יום ברכת הודאה על קבלת התורה שהיא חיי עולם"שעה וכ

'  ישראל להודות להןברכת הודיה שחייבי'היא אשר בחר בנו ברכת ו, במקום ברכת המצותהראשונה היא  הברכדהי 

  .'ובעוד אח, חיי אדם כלל ט סעיף אמ להדיא גם ב"וכ. 'אשר בחר בם מכל אומה ולשון ונתן להם התורה

דהנה . פ גדר הברכות"לבאר ענין זה ע) כב'  סיברכות(י "כ רבינו הקה"וכמש, כן מוכח גם מטופס הברכה

על שברא לנו את החפצא 'ולא מברכין ' שקדשנו לקיים את המצוה'גדר ברכת המצוות היינו דמברכין על 

ובברכת הנהנין הוא איפכא שאין מברכין על מעשה האכילה שאוכל אלא על , כגון שופר ולולב ומצה' של המצוה

כ "ומשה. ה על שברא את הדבר שנהנה ממנו"שמברך להקב' ורא פרי העץ וכדוה כגון ב"החפצא שברא לנו הקב

אשר 'וברכת , היא ברכת המצוות שהברכה היא שקדשנו לקיים את המצוה' וכו' אשר קדשנו במצוותיו וצונו'ברכת 

בפוסקים ואריכות רבה   .ש"עיי. על עצם החפצא של התורה' היא ברכת הנהנין שמודים אנו לה' נתן לנו את תורתו

  . ל"ז ואכמ"בענ

  
   וברכת הנהנין' לנוצוהתורה 'ת רומז להבחינה ד"ברכת המצוות דברכה

  ' הזאתהשירהועתה כתבו לכם את 'ת רומז להבחינה ד"דברכה
  

וגם ' ברכת המצוות'בנוסף להטעם הפשוט שמתבאר לעיל שנתייחד מצות לימוד תורה דמברכים עליה גם 

  .ד הדרש"ד ע"ף ולהטעים בזה בסיש להוסי', ברכת הנהנין'

. 'כוויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו ו' בביאור הפסוק, א"מגילה ג עב

 . ועכשיו בטלתם תלמוד תורה, אמש בטלתם תמיד של בין הערבים,בא בטענה ליהושע' דהמלאך שר צבא ה

 - היינו  ',עתה באתי'המלאך  אמר לו .או על ביטול הקורבנות, תורה על ביטול על איזה מהן באת, יהושעאמר לו 

 אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של - ' וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק'מיד , באתי על ענין ביטול תורה

  . הלכה

תמיד הקורבן ל וטיבעל , הדברים הללו' מהפסוק דכונת יהושע לרמוז על במשמע היאך , שם ביארו

מדקאמר  דהיינו - ופירשו . וכן היאך משמע דתשובת המלאך היא על ביטול תורה ,תלמוד תורהביטול ו

מגינים עלינו ' בשביל הקרבנות שהיינו 'צרינו'לומדקאמר  ',תורה צוה לנו'לתלמוד תורה דכתיב רומז  'הלנו אתה'

   בברכות

   והנה

   ל"וז

   ועיין

  ובאמת 

  והנה 

   איתא

   פותתוסוב
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על תלמוד תורה באתי דכתיב ביה הינו ד' עתה באתי'דמדקאמר , ותשובת המלאך היתה על ביטול תורה. 'מצרינו

  ].   א" באו'פישם דבהגהות מלא הרועים ' עיו. [כ"ע. 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'

היאך שייך לבא בטענת . א. ע בתרתי"צ' הא דלכאו, ל לבאר"ש כהנמן זצוק"הגרי' דברי הרב מפוניבז

' לנו'הנה יהושע רמז להביטול תורה במילת . ב.  הביטול תורה לאנשי מלחמה הצרים על עיר להלחם עלי

 דהשיב לו המלאך במילת -  כשבאמת הטענה היא על ביטול תורה - כ מאי האי "וא', תורה צוה לנו'מצד הקרא ד

ל לכאורה להשיב לו באותו מטבע לשון ששאל לו "הו', ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'היינו מצד הקרא ד' עתה'

  .   'תורה צוה לנו'והיינו על ענין לימוד תורה דנלמד מקרא ד', לנו באתי'ל "וכך היה צ, יהושע

היינו לימוד תורה גם כשקשה ',  לנוצוהתורה 'בחינה של . א, בחינות בלימוד תורה' דישנם ב, ל"הרב זצ

נה של בחי. ב. ה"מ מתאמץ ללמוד מחמת ציווי הקב"מ, ואף דאין מעורב לו הנאה מהלימוד, וטורח ללמוד

, שמרגיש מתיקות והנאה בלימודו, היינו לימוד תורה מתוך חדוותא דשמעתתא',  הזאתהשירהועתה כתבו לכם את '

  .בחינת שירה

שזה בודאי לא שייך לדרוש מאנשי , על עם ישראל לא היתה מצד הבחינה של תורה מתוך קושי וציווי

ושירה , תורה של שירה, ה מתוך מתיקות והנאהאלא הטענה היתה מצד הבחינה של לימוד תור, המלחמה

ז שלף המלאך את חרבו ומשום דגם בשעות קשות "וע. הרי מתנגנת בכל מקום ובכל זמן גם בזמני עייפות וקושי

  .    ואדרבא היא נותנת לו כח וחוזק לעבור את כל משברי החיים, אפשר להתעסק בלימוד תורה

 בזמן - היינו דבא לרמוז להמלאך דלא שייך לדרוש לעסוק בתורה ', לנותורה צוה 'דיהושע בא מצד הקרא ד

', ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'ז השיבו המלאך מצד הקרא ד"וע,  כשזה בבחינת ציווי וקושי- מלחמה 

מ אפשר "מ, הרי דגם אם נלחמים ביום, שאם חביבין דברי תורה על לומדיה כבחינת שירה, והיינו דהתביעה היא

  . מתוך שמחה והנאה,  את שירת התורה- בלילה לשיר 

וגם גדר ' ברכת המצוות'גם גדר , ל"הגדרים הנ' דזהו דבברכות התורה ישנם ב, ד דרש" עד"ל בזה בס"י

בחינת לימוד של הנאה , בחינות אלו של מצות לימוד תורה' דנרמזו בברכות התורה ב', ברכת הנהנין'

, הזאת' שירה'נרמז ענין לימוד תורה של ועתה כתבו לכם את ה' נהנין'בברכת ה. ויושירה ובחינה של לימוד של ציו

  .  לנו' צוה'נרמז ענין לימוד תורה של תורה ' מצוות'ובברכת ה

  
***  
  

 - ' ה הר כגיגית ואמר להם וכו" בהא דכפה עליהן הקב- א "בשבת פח ע' ראיתי שכתבו לתרץ עוד קושית תוס

ל "ואומנם להנ. כ"ע. נשמע מקודם לכן וקיבלו התורה מרצון ולמה יש צורך בכפיהדהא כבר אמרו נעשה ו

ה כפה עליהם הר כגיגית שיקבלו "ואומנם הקב, ל דכל מה שנתרצו לקבל התורה הוא על לימוד תורה בלי קושי"י

  .כ"ע". תורה צוה לנו"בחינת , עליהם התורה והעסק בה גם בזמנים של קושי ועמל

, )ס"כ בשיחות פורים בסוה"ונכתב ג(ד פינקוס "פ מה ששמעתי מהגרש"ע, יותר חיב הדבריםטעם להר

י "מקדש עמו ישראל ע' דהנה בברכות האירוסין אנו אומרים ברוך וכו. ל"הנ' ד ליישב קושית תוס"עזה

. ונשמעי קבלת התורה היינו אמירת נעשה "א מפרש שהקידושין הם ע"ק בכתובות ז ע"והשטמ. חופה וקידושין

שכאשר אדם לוקח אשה , והנה ביאור ענין אירוסין ונישואין הוא. כ"ע. והחופה היא מה שכפה עליהם הר כגיגית

מ חיים משותפים בפועל "מ, פ שנחשבת אשת איש"והיינו אע, ב הרי היא רק מאורסת לו"ומקדשה בטבעת וכיוצ

ורק , )וכהיום שני הדברים מתבצעים יחד, זמנםכידוע ב(שהרי היא חוזרת לבית אביה , יחד עם הבעל עדיין אינם

וההבדל הוא לא רק שבנישואין היא יוצאת . י יחוד הבעל והאשה"י פריסת טלית או ע"לאחר זמן עושים נישואין ע

אלא אפילו שם המשפחה של האשה לא משתנה רק , מרשות אביה ונכנסת לרשות בעלה לחיות עמו חיים משותפים

מ שם משפחתה עדיין לא "ל עוד שהיא ברשות אביה אף שהיא נחשבת אשת איש משכ, כשעוברת לרשות בעלה

  ).שזהו רק בנישואין' כגון לפרנסה ולפדותה וכו, והדבר מתבטא גם בדינים מעשיים. (השתנה

   וידועים

   וביאר

   הטענה

   וזהו

   ומעתה

  ובזה 

  ובנותן 



יג 

שזה חיים משותפים עם , ה"נעשה ונשמע לא באו לקבל עליהם נישואין גמורים ביחד עם הקב ישראל באומרם

אך בד בבד עם חיי ', כשרות וכו, להתפלל כדת, ללמוד תורה, אלא קבלו עליהם את כל המצוות. הבורא יתברך

והיינו להיות בבחינת מאורסת שנחשבת אשת איש שאסורה . בלי להתנתק מהבלי העולם הזה, העולם המודרני

עם ישראל לא היינו  ו. אך בפועל לא לחיות יחד עם הבעל,ומחוייבת להיות נאמנה לבעלה, בדינים רבים כנשואה

היינו נישואין גמורים שאז האשה יוצאת , ז באה כפית ההר כגיגית"וע. ה"ביחד עם הקב" יים משותפיםח" רצו

אם אתם מוכנים להכנס , ה לומר להם"ובא הקב, מבית אביה ונכנסת לרשות בעלה לחיות עמו חיים משותפים

אם אתם רוצים לחיות עמי רק בבחינת אירוסין בלי אך , לנישואין שלי הרי שיש לי ענין בקבלת התורה שלכם

כ אין שום ענין  "כמו, כשם שאין שום ענין לקדש את האשה ולא להכניסה הביתה.  שם תהא קבורתכם- נישואין 

ובשיחה אחרת אמר . [כ"ע. ש עוד"יעויי. ה"ג מצוות אם לא נחיה חיים משותפים עם הקב"שנשמור את כל התרי

ה "והיינו שלא רצו עצם הדבקות בקב, נין אצל אומות העולם שלא רצו לקבל את התורהדזהו גם הע, ל"הרב זצ

  . 1]הערה כאן' כ ועי"ובש. ל"כנ

  
***  
  

' שירה'ועתה כתבו לכם את ה"בחינת ', שיר חדש'מקום הניחו לי להתגדר בו ב". אשירה לך' שיר חדש'

, י חיבור זה לקרב סוגיה זו אל הלומדים"כה עותפילתי ותקותי שאז.  מתוך חדוותא דשמעתתא- " הזאת

  ).ביצה לח" (יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל"ו. ואזכה להגדיל תורה ולהאדירה. ושיביא תועלת ועזר למעיינים

  
***  
  
  

                                                 
  ה הציע להם"אף שהקב', רבו לקבל התורה וכובהא דאומות העולם סי' בקושית המפ

 משבע מצוות שממילא היו מחויבין בהן 
 

קודם שנתן תורה לעמו  בהא דאיתא במדרש ד-) פ ניצבים"דברים וסו' יעויין להכלי חמדה ריש פר(' בזה יש ליישב קושית המפ, ואגב 1
 ,הלך אצל בני עשו אמר תקבלו את התורה', וכו להם פתחון פה ה אל כל אומה ולשון ליתן להם את התורה כדי שלא ליתן"ישראל בא הקב

, ענו כלם ואמרו וכי ברכה שנתברך עשו אבינו תרצה לעקור אותה ממנו דכתיב על חרבך תחיה, אמרו לו מה כתיב בה אמר להם לא תרצח
אמרו מניאוף , אמר להם לא תנאף, תיב בהאמרו מה כ, אמר להם תקבלו את התורה) עמון ומואב(הלך אצל בני לוט ,  לקבלהאין אנו רוצים

אמרו וכי , אמר להם לא תגנוב, אמרו לו מה כתיב בה, ועוד הלך אצל בני ישמעאל אמר להם תקבלו את התורה, באנו אין אנו רוצים לקבלה
ה על כל " מיד חזר הקב.אין אנו רוצים לקבל תורתך, ברכה שנתברך בה ישמעאל אבינו אתה רוצה לעקור ממנו דכתיב ידו בכל ויד כל בו

ה "כ כשבא הקב"וא, מצוות ממילא היו מחוייבין כל אומות העולם' הא ז'  ולכאו-כ "ע .' וכוכ בא אצל ישראל"אחו, ה ולא רצו לקבלה"או
הא , "אין אנו רוצים לקבלה"ומאי האי דקאמרי , מצוות שהיו מחוייבין מקודם ממילא' הרי זה כלול בז, ומציע להם לכל חד כפי שהציע

  . ה"ה מחוייבין לקיים אותה מצוה שהציע להם הקב"בלא
  

אומנם ודאי דעדיין לא היו , ה בא להציע להם"נ דאומות העולם היו מחוייבים ממילא באותם מצוות שהקב"דאה, ל בזה"ל י"להנ, ואולם
ולא , ם אליו יתברך בצורה מוחלטתי מצוות אלה יהיו מחוברי"ה להציע להם מחדש שע"ובא הקב, ה בקשר של נישואין"מחוברים להקב

  . ז אמרו שאינם רוצים"וע. בצורה רופפת כמקודם

  
נוהג בטהורה ואינו נוהג  דגיד הנשה ,'מתנידקתני ז משנה ו "מסכת חולין פמ "ם בפימה"פ מה שכתב הרמב"ע, א"באוד "בס יש ליישב עוד

 אמרו לו בסיני נאמר . נאסר גיד הנשה ועדיין בהמה טמאה מותרת להן אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב. רבי יהודה אומר אף בטמאה.בטמאה
שאתה צריך , והוא, ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר: ל"מ וז"ז הר"וכתב ע. כ"ע. אלא שנכתב במקומו

צוה בכך לנביאים ' לא מפני שה, על ידי משה'  צווי הלדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני
אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה , אסר על בני נח אבר מן החי' אין אנו אוכלים אבר מן החי לא מפני שה, דוגמא לכך, שקדמוהו

צונו על ידי משה ' אלא מפני שה, יתווכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ב. שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור
הלא תראה אמרם שש , וכן גיד הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו, להמול כמו שמל אברהם עליו השלום

  . ל" עכ.וכל אלה מכלל המצות, מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני
  

, והיינו דבהר סיני התוקף לקיום מצוות השתנה. יתברך' אלא מחמת ציווי האינה ת " שקבלנו לפני מהתורה אפילו במצוותדשמירת  והיינו
, שכתבקלג '  עמד"וזמנים חמועדים ' ומצאתי בס. ז שם תורה"ת לא היה ע"דמקודם מ, דזהו חיוב מיוחד וקדושה מיוחדת לקיימם כדין תורה

כ במרה "ומשא, ינת התורה חל עלן הלכה לקיימן מפני שכך כתוב בתורה דוקאמ בנת"מ, דאפילו אותן המצוות שנצטוו ישראל במרה
  .  כ" ע.ס רלז"ז סו"ע לו בח"וע. ש שהאריך בזה בדברים נפלאים"יעויי. נתחייבנו שכך צוה הבורא יתברך

  
, מ אמרו דאינם רוצים"מ, ה להציע להם"ת שבא הקב" אף קודם מ- באותן ציווים -העולם נצטוו ממילא נ דאומות "דאה, ל בזה" יומעתה

שלא היו היינו . אך איננו רוצים להתחייב כעת מכח קבלת התורה, ה"די לנו שנתחייבנו בהן מחמת ציוויו של הקב, והיינו דנתכוונו לומר
דברים כ ליישב בזה ב"ל מש"ויעויין עוד בכלי חמדה הנ. [נ"אף דממילא היו חייבים באותם ציווים ממ, חפצים בקשר עם תורת ישראל

  .כ"ע]. נפלאים

  עם 

  אלוקים "



יד 

  סימן א
  

  במקור וגדר דין רובו ככולו

  
וגלח ראשו ביום "כתיב ,  גבי טהרת נזיר שנטמא)ט"פו "במדבר פ(בפרשת נשא 

) שנכפל פעמיים ענין תגלחת(ומייתור הלשון ". רתו ביום השביעי יגלחנוטה
. ח בגילוח רוב שערות ראשו"ואינו יוצא יד, *למדנו שצריך לגלח תגלחת שלימה

כיון שדוקא מייתור הלשון , א ילפינן מכאן דין רובו ככולו"מב עדף ובגמרא נזיר 
ב מספיק "ימוד מיוחד כיוצומשמע דבשאר מקומות שאין ל, למדנו שאין מספיק רוב

  .3מלבד במקום שגילתה התורה מפורש שיש להקפיד על כולו. 2אף רוב

                                                 
ממאי מדגלי רחמנא גבי נזיר . זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתא, אחא בריה דרב איקא'  אמר ר:שם' הגמל "ז 2

ה אמר רב אחא בריה דרב "י ד"וברש.  הא בעלמא רובו ככולו,הכא הוא דעד דאיכא כולו, ביום השביעי יגלחנו
דמדכתב . זאת אומרת דרובו חשוב ככולו מדאורייתא, עשה כלוםמדקתני או ששיירו שתי שערות לא : ל"איקא וז

לומר דלא חשיב גילוח עד , הכא וגילח את ראשו ביום השביעי ולא מיצטריך ליה למיכתב ביום השביעי יגלחנו
דאי לאו האי קרא הוה אמינא , מכלל מדאיצטריך ליה קרא לאשמועינן דליגלח כולו. דאיכא כולו שיער מגולח

ואכתי מנלן ,  האי קרא בנזיר טמא כתיב,יוסי ברבי חנינא' ופריך ר. [ל"עכ. דרובו ככולו דאורייתא,  ליהדברובו סגי
כ "א, מנזיר טהור יליף, ז דנזיר טמא צריך לגלח בתער" דעצם ד-  ומשני .דאף בנזיר טהור בעי לגלח כל שערו

 הכא נמי כי שייר שתי ,לא כלום עבד מה טמא כי שייר שתי שערות ו,השתא ליתי נזיר טהור ולילף מנזיר טמא
   ).ילקוט שמעוני תורה פרשת נשאכ ב"וילפותא זו איתא ג. (כ"ע]. שערות ולא כלום עבד

  
 וכולן שגלחו שלא בתער או .לויים הנזיר והמצורע וה, מגלחין ותגלחתן מצוהשלשה: ד איתא"יד מ'  בנגעים פהנה 3

 לוייםכ גם גבי " דמשה,ר עזריאל"הביא מהרדנזיר מב  בסוגיה ק" והשטמ.כ" ע.ששיירו שתי שערות לא עשו כלום
במצורע . דמשמע כולו לגמרי' כל'כיון דכתיב גבייהו מילת , צריכים לגלח כל שערם לגמרי ולא מספיק רובמצורע ו

   **. והיינו דגם בזה התורה גילתה שאין לסמוך על רוב.'על כל בשרם'ובלויים כתיב , 'כל בשרו'כתיב 
  

דבכל : ל" וז-  זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתא - בנזיר כאן ' ד הגמ"ע, ב רנשבורג"הגהות מהראנו עוד ב מצוכן
יונתן מאה ' ב אמר ר"הוריות דף ג ע' ועי". זולת היכא דגלי רחמנא להקפיד על כולו", התורה כולה רובו ככולו

  . 'שישבו וכו
  

_______________  
  
 וכולן . הנזיר והמצורע והלויים,שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה: ד" יד מ'נגעים פלהדיא תנן בשהרי ,  תגלחת שלימה ממשד"לאו* 

  .והיינו דשערה אחת אינה מעכבת.  לא עשו כלום"שתי שערות"שגלחו שלא בתער או ששיירו 
  
דשיעורא והיינו , שבתדענין שתי שערות הוא כענין איסור גזיזת שתי שערות ב , שביארכד אות ז' א סי"הדבר אברהם חליעויין ו

שם "אלא משום עיקר . חשיבאנ דאפילו שערה אחת "אהד, דבפחות מזה לא חשיב "חשיבות השער"דשתי שערות לאו משום 
 אלא אם נוטל כדרך המסתפרים אבל שלא כדרך המסתפרים לא חשיבא ,עד כאן לא הוי נוטל שערו תולדה דגוזזשהרי , "המלאכה

, אף שערה אחת חשיבא אבל לענין חשיבות השער . לא חשיב תספורתפחות מזה דב, שערות דוקא בעינן שתיכ"ה ומש.מלאכה כלל
 ולא הנזיר ששייר שתי שערות לא עשד גבי "וזהו נמי הענין בנידו . פטורכ"האלא דנוטל שערה אחת לאו שם מלאכה עלה ומש

, ל" עכ".שיעור גילוח"לוח הוא ששתי שערות אית בהו  כיון שלא גילח שתי שערות לאו גי:ל"וזמב נזיר ב' כתבו התוסדהנה , כלום
נזיר ' פי( אמר רב חסדא ללקות באחת ,א"מ עשם בדף והא דאמרינן [ .הגילוח הואמלאכת שערות משום שם ' הרי דשיעור דב

 ולכן לא ,ב כתי"תער לא יעבור על ראשו"שאני התם שלא נאמר בו לשון גילוח אלא , )ערה אחתשגילח תוך ימי מלאת שלוקה על ש
ובזה כתב ליישב קושית  .מ הרי עבר תער על ראשו"פ שאינו גילוח מ"ה שיער אחת נמי אע"ומשו, בעינן ביה שיעור גילוח כלל

  . ]יש חילוק בין תגלחת נזיר לתגלחת הלוייםועוד הוסיף לדון אם . ש"בסוגיין כיעוייאורח מישור ה
  
  

  ו ממצורע ולוויםב אמאי לא ילפינן לדין רובו ככול"בקושית הנצי
  

ם ומצורע אין מספיק רוב וצריכים לגלח כל שערם ידלפי הנתבאר דגם בלוי, ב במרומי שדה בסוגיה דנזיר מב הקשה" הנצי והנה**
  .ש"יעויי. אם כן אמאי לא ילפינן מהתם לדין רובו ככולו. כיון דגם בהו התורה גילתה שאין לסמוך על רוב, לגמרי

  
, בתורה הכונה היא לכולו ממש' כל'ו דלאו מילתא דפסיקתא היא דכשנכתב לשון ' אר להלן בריש סיפ הנתב"בזה ע ל"יואולי 

אזי תוספת זו באה ללמד דהיינו כולו ' כל'ודוקא כשנכפל פעמיים מילת , ת רובו ככולו"כיון דבכה(דפעמים הכוונה בזה לענין רוב 
שכל שאין הכרח ממשמעות הענין לפרש דהיינו כל ממש , א לבאר"פוהבאנו מהמצ. הכונה לכולו ממש' כל'ופעמים שמילת ). ממש

  גבי ' כל' דאי מקרא ד,כ לא ילפינן אלא מגילוח הנזיר"ל דמשה"ומעתה י. יעויין בזה להלן. ד והכוונה היא לרובו"אמרינן דכולו לאו

  . א



טו 

אלא לענין גילוח  -דין רובו ככולו  - מגילוח שער נזיר אין לומדיםא ש"אף שי
מ "מ, ה מפורש לדון כןוכן רק לשאר מקומות בהם גילתה התור, ב"שערות כיוצ

ונים מתבאר שלומדים מכאן לכל המקומות והכי כל רבותינו ראשונים ואחרמדברי 
  . 4נקטינן

                                                                                                                                            
  

  ושאלא במקום שגילתה התורה בפיר' ד לא ילפי"אם לומדים מגילוח שער נזיר לכל המקומות א
  

ם דבעלמא " אומר הר-  הכא הוא דבעי כולו הא בעלמא רובו ככולו: ל"כתבו וז, ה הכא" בנזיר שם ד'בתוס] א 4
והיינו . כ"ע. 'דמלא פי הזוג מיחייב דמשמע פורתא וכו:) שבת דף צד(מיהו פאת זקן אמר סוף פרק המצניע , קיימי

צ אפילו "יסור גילוח פאת הזקן חייב במלא פי הזוג ואואולם לענין א. דדיינינן מכאן דין רובו ככולו בכל התורה
כ להדיא רבים "וכ. ה דדיינינן דין רובו ככולו בשאר מילי"מ מהפוסקים הרבים שיובאו להלן בע"וכ. רובו

   . וכדלהלןמהמפרשים דדנים דין רובו ככולו בכל התורה
 

דאמר , בפאת זקן' פי, ו דאורייתאזאת אומרת רובו ככול: ל"ר עזריאל כתב וז"ק שם בשם הר" בשטמואומנם
מדגלי רחמנא ביום השביעי , אמאי. חייב כאלו גלח כולן, אפילו לא גלח אלא רוב הפיאות, רחמנא לא תשחית

אלא לאשמעינן דבעי תגלחת אחרונה גלוח כל ראשו שלא ישייר , דלא הוי צריך דכתיב כבר וגלח, יגלחנו גבי נזיר
מ דדוקא הכא בנזיר "ש, ומדאצטריך הכא לרבויי כל ראשו ולא סגי ברוב. ורלא מקרי שי' דבשער א, שתי שערות

וכתב  ,קפ בנין ציון סימן ת"שווהביאו ב. ל"אבל בעלמא כגון בפאת זקן רובו ככולו עכ', בעינן שלא ישייר כלום וכו
נין ציון להוכיח הוסיף הבו.  אבל בעלמא לא,ל דרק לענין גלוח גלי קרא דרובו ככולו"סד, מדבריומתבאר ד, ד"ע

 מכלל דמסברא בלא , דבפאת זקן רובו ככולולוייםצטריך למילף מנזיר וממצורע ומימוכח מדאדהנה כן , דבריוכעוד 
ל קרא גבי נזיר ומצורע " ל,כ דמסברא אמרינן בעינן כולו דוקא ולא רובו" דא, ואין לומר.ילפותא לא הוי אמרינן כן

דאי לא הוי כתיבי הני רבויי הוי והיינו  ,בעלמא דלא בעינן כולומעט גלוח ל דאצטריך ל" די. דבעינן כולולוייםו
  .כ"ע. אמרינן דגם בפאת זקן בעינן כולו ולא חייב ארובו

  
ד היכי דצותה התורה "דכי ס[כ כעין קושית הבנין ציון "שהקשה ג, ב במרומי שדה שם" עוד לרבינו הנציויעויין] ב

דהרי בטבילה בזב דכתיב , ]מ בעלמא דין רובו ככולו"דמכח זה הוכיח דל' ולעשות דבר שלם שיהיה סגי ברובו וכ
ק "ובבע. א רובו ככולו בזה"ש מעכב ול"כ' לא מצאנו שתעלה לו טבילה ברוב גופו ואפי, ורחץ בשרו במים חיים

נ "כ ה"או. אלא לדרשה מים שכל גופו עולה בהם, א רובו ככולו"לא כדי ללמד דל, דכתיב ורחץ במים את כל בשרו
אלא בדבר שלא , ובאמת לא מצינו רובו ככולו במצוה: "ל"וכתב וז. ועוד תמה שם. מנלן דבעינן דרשא לזה בגילוח

ל "ושם בדף יט פליגי בשחיטה וס, וכן בחולין דף ע, נדה דף כט דרוב ולד הנולד הוי ככולו' כמו במס, שייך במצוה
והובא גם ברבינו פרץ (מ "ה ומ"גיה בשם המאירי דף מא א ד גירסא אחרת בסווהביא". לרבנן דרובו אינו ככולו

אבל בטהור לא מדגלי , אמר רב אחא לא שנו אלא בנזיר טמא דכתיב ביום השביעי יגלחנו: באופן אחר) ג"ה ה"ד
  .ת"מכאן לכה' והיינו דלא ילפי. כ"ע. 'רחמנא בטמא יגלחנו אלמא דבטהור רובו ככולו וכו

  
ל דבכל מצות עשה הכתובה בתורה כיון דנעשה רובו "הרב השואל שר' ד  לדחות,ן שםדברי הבנין ציו עיקרוהנה 

 ,ד היכי דצותה התורה שיאכל מצה וסתם אכילה בכזית"דכי ס, ד אי אפשר לומר כן"לענ: ל"ד וז"וכתב ע. הוי ככולו
כ "פדאו בשלשה גשאם , או שצותה התורה לפדות בכור בחמש סלעים, שאם אכל רוב כזית יצא משום דרובו ככולו

  לא שייך אלא היכי דהמיעוט מתנגד להרוב כגון גבי דיינים, אלא ודאי מה דאזלינן בתר רוב, יצא משום דרובו ככולו
בזה אמרינן שדעות הרוב מכריעין דעות , כ אתה צריך לתפוש דעת החלק האחד"שדעות המיעוט הם נגד הרוב וע

. אלא כהרוב להתיר, ן דלא אזלינן לדון התערובות כהמיעוט לאסוראמרינ, וכן לענין ביטול המיעוט ברוב. המיעוט
 שאם אנו מסופקין אם הוא מהמיעוט טרפות או, וכן לענין מה דאזלינן בתר רובא בכל הני דמייתינן בחולין דף יא

  רוב וכן בסנהדרין דף סט לענין מיעוט איילונית וביבמות דף קטז לענין . מהרוב שאינן טרפות אזלינן בתר רובא
  

___________________  
  

' כל'אבל היה זה כעין בנין אב לכל היכא דכתיב , רובו ככולו' נ דמוכח דבעלמא כשאין לימוד מיוחד אמרי"אה, מצורע ולויים
א רובו "ל' כל'דאין לומר דהיכא דכתיב , ר להמשמרות כהונה בסוגיה דנזיר מב שכתב"ושו.  וזה אינו כאמור,דהיינו כולו ממש

ואמר רב אדא בר אבא מאי , כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה"אין גוזרין גזירה על הצבור אלא א, דהא בריש הוריות איתא, ככולו
הרי דאף דכתיב כל . כ"ע. ורובא ככולא דמי, והא הכא דכתיב הגוי כולו, קרא במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו

אבל גבי לויים , הכי' דדוקא התם דאיכא למידרש שום דרשא אמרי, ואלא הביאור בזה]. ו' יוהובא להלן ס. ה"א. [דהיינו רוב' אמרי
דאמאי באמת , אלא דזה גופא יש להבין. [ש"יעויי. א רובו ככולו ובעי כולו ממש"כ למידרש דל"ע, דליכא שום דרשא והכרח מיוחד

דגבי מצורע דיליף דבעינן כולו , כ הקרן אורה כאן"פ מש"ר עואולי יתבא. דהיינו כולו ממש' גבי מצורע ולויים אמרי' כל'בקרא ד
ת "כ הא דכתב רחמנא ראשו וזקנו דעשה דמצורע דחי ל"א, דאי ברובו סגי. ה מוכח דכולו בעינן"הנה בלא, מדכתיב כל שערו
כ "וא. כ"ע. ע"עייש. עינןמ דכולו ב"אלא ש, ה קיים מצות גילוח ברוב גופו ורוב ראשו"ואפ, והא יכול לשייר אותן, דהקפה והשחתה

ה אמר ליה "א ד"א שם בדף מ סע"יעויין להקרו . דלויים'כל בשרם'ע מהא ד"ויל. ל דזהו ההכרח לומר דכל בשרו היינו כולו ממש"י
   . ]ל"וי. רבא

  . ב



טז 

                                                                                                                                            
ה אבל היכי שצות. ואנו דנין לילך בתר הרוב נגד המיעוט, דבכל הני יש מיעוט ורוב מתנגדין זה לזה. יולדות וכדומה

כמוהו לענין שחיטה הוי ' ב דחולין דף כח דרובו של כל א"ולכן אמרינן בפ, התורה שיעשה דבר ודאי בעינן כולו
וכן אמרינן סוכה דף ו דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ מיעוטו . דמסברא לא הוי אמרינן כן, הלכה למשה מסיני

מרים דאפילו המיעוט חוצץ אחר שצוה הכתוב שיבא דאי לאו הכי היינו או, מ כנראה שם"כ הל"אינו חוצץ דזה ג
, מ"לא נכתב בכתוב והוא הל, וכן לענין ציצין המעכבין את המילה שהרי מה שצריך לגלות העטרה. בשרו במים

כללו של דבר שבכל . 'אבל אם היה כתוב בתורה באמת בעינן כולו ולא סגי ברובו וכו, כ הכי נמסר שסגי ברובו"וא
אם לא  . ולא גם על רובו, אין הציווי רק על כולו, או הזהירה על מעשה שלא לעשות,הה מצומקום שצותה התור

   ".שגם רובו ככולוהלכה למשה מסיני י "במקום שגלתה התורה בפירוש כן או ע
  

 הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו ואפילו כולו חוץ , בשבועות דף יזיתא דאהא מ,על זה דאין להקשות ,והוסיף
יג '  וכן אמרינן בנגעים פ. אלמא דרובו ככולו. שאם נכנס דרך פניו משנכנס רובו טמא,' וכתבו התוס.טהורמחוטמו 

כ משום " וזה ע, אלמא דמשנכנס רובו נקרא בא אל הבית.ש"יי ע.דטהור שהכניס ראשו ורובו לבית טמא נטמא
 ותימא דדרך אחוריו נמי כשנכנס רובו ,בשבועות שם דף יז הקשו'  שהתוס,ל דשם גלי קרא כן" אבל י.דרובו ככולו

 חילוק בין דרך ביאה לדרך אחוריו ואמאי כתיב והבא אל הכ לא הי"ל דא" וי.'יהא טמא מטעם דרובו ככולו וכו
 ידענו שיש חילוק בין דרך פניו לדרך . הרי דעל ידי דגלי קרא והבא אל הבית.ל" עכ.הבית דמשמע דרך ביאה

 , הוא בבא רובו לחוד,כ מה דמיעט קרא" וע.ך אחוריו טמא דלא גרע מכלים שבביתכ גם דר" ובבא כולו ע,אחוריו
נטמא בשבא רובו לחוד אחר דגלי  ולכן טהור שבא לבית טמא .וממילא מוכח דדרך פניו גם ביאת רובו מקרי ביאה

 יצא ,בסוכה דיושב ראשו ורובו ,כ מה דאמרינן סוכה דף ג" ויש לומר דמזה ילפינן ג.קרא דזה דרך ביאה הוא
   .כ ישיבה בסוכה"כ נקרא ג" א, דמדגלי קרא דבא ראשו ורובו מקרי ביאה אל הבית,מדאורייתא

  
דתלי תניא ', ע לכאו"צ', או פדיון בכור בשלשה וכו, ד לכזית מצוה שאכל רוב כזית" דבריו שדימה נידובעצםאך ] ג

', או גבי פדיון דאי פדאו בשלשה לא יצא וכדו, זיתדמה ענין הא דאין דנים דין רובו כולו כשאכל רוב כ. בדלא תניא
דדוקא לענין חסרון בשיעור . להא דאין דנים דין רובו ככולו אלא במקום שגילתה תורה, ש בזה דין רובו ככולו"דל

אבל אינו ענין כלל להא . וזה דבר פשוט וברור, ג בארוכה' ת להלן סי"כ וכמשנ"מסוים ודאי דלא דנים בזה דין רו
ומכל . ת דבעי גילוי מפורש בתורה לדון כן"ומהיכ. גילוי מפורש בשאר מקומות שאין חסרון בשיעורןדבעי 

כ אף שלא "ד ענינים רבים שבהם דנו בהם דין רו' יעויין להלן סי. הפוסקים והמפרשים מוכח שלא חילקו כן כלל
  . ז גילוי מפורש בתורה"מצאנו ע

  
. ר עזריאל דעל פאת זקן קאי"ה' ל כפי"מ לא ס"הרמבואר דד, ם"מבל בשם הר"הנ' ביא להתוסהד " הוא בסוואף

ע וכבר העיר באורח מישור כן דשם לא הוזכר כלל מפאת "המצניע צ' מפ' מ שהביא ראי"דברי הרמ "דמ, ז"והעיר ע
עוד ש "ועיי]. משמרות כהונה בסוגיה דנזיר' סבוכ בקרן אורה "כן העיר ג. ה"א[הזקן רק איירי לענין שבת וקרחה 

  .  נזיר כאןע להקרן אורה"בזה וע
  
דמדבריהם משמע , אינה כןלכאורה ראשונים ואחרונים רבותינו רוב ככל דברי  פשטות כאמור מ"מ ,ואולם] ד

י מסכת "רשכ "כ .ולא רק לענין גילוח, לא גילתה בפירוש דבכל מקום דיינינן רובו ככולו אף במקום שהתורה
מ "המהר' ולעיל הבאנו ד . ועודא"חולין מב עבן " הרמבכ"וכ. ל התורה רובו ככולובכדדיינינן זבחים דף כו עמוד א 

ס פרק המפלת דפריך והא "ומלשון הש'  כתבטו' והשב שמעתתא ז פ". ככולודבכל התורה כולה רובו "רנשבורג 
   .ל" וי.ניםרבותינו ראשונים ואחרו' וכהנה רבות בד. 'רובו ככולו משמע בפשיטות דרובו ודאי מהני לכל מילי

   
דודאי דדינינן דין רובו ככולו בעניני מצוות דוגמת דין , ב טובא"צ', כ במצוה וכו"ינינן רוב דלא ד" הנציכ"ומש

וגדולה מזו אמרו : ל"ח וז"ב ה"ד מאיסו"ש פ"ע באו"וע. ע"וצ. הדס דמצוה דסגי ברוב שיעור מדין רובו ככולו ועוד
ופירושו דלא מבעי בהכשר כמו טבילה , ריך קרא לעכב יעויין שם נזיר מבבנזיר דאם גילח רוב ראשו הוי ככולו וצ

  .'וכורובו ככולו רק במצוה לחודא דתגלחת נזיר אינו מעכב סגי ברובה 
  

ש מעכב "כ' ולא מצאנו שתעלה לו טבילה ברוב גופו ואפי, דכתיב ורחץ בשרו במים חייםמטבילת הזב '  שהקומה
ם "רמבמ טבילת רוב גופו שהבאנו לה"בענין הא דל' יעויין להלן סי ה, ק כלל"לז "הנה ג. א בזה רובו ככולו"ול
מקום שנאמר בתורה רחיצת בשר וכיבוס בגדים מן הטומאה אינו אלא  כל: ל"וזהלכות מקוואות פרק א הלכה ב ב

 הטמאין והוא הדין לשאר,  וידיו לא שטף במים כלומר שיטבול כל גופווזה שנאמר בזב, טבילת כל הגוף במקוה
פ שהן מפי השמועה הרי "וכל הדברים האלה אע, שאם טבל כולו חוץ מראש אצבע הקטנה עדיין הוא בטומאתו

פ "ועוד הבאנו לבאר בזה שם ע. כ" ע."ן אב לכל הטמאים שיבואו במיםבני"במים יובא וטמא עד הערב וטהר נאמר 
  .ש"ד בחיבורינו כיעויי"טומאת צרעת שהובא בכ' ח בהל"יסוד הגר
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אחרי רבים    'מרבותינו האחרונים שכתבו דילפינן דין רובו ככולו גם מקרא ד יש .ג
ל דאין לנו אלא "שתמהו בזה וס ויש .5דסנהדרין דאזלינן בתר רוב דיינים' להטות

  .7ניםולא שייך ללמוד דין רובו ככולו מדיי, 6הלימוד המפורש בגמרא

                                                 
  

 ' אחרי רבים להטות'דילפינן דין רובו ככולו גם מקרא דל "בענין השיטות דס
 
ל דבעי רובו מתוך כולו דומיא "כ ס"דמשה. ח"ה ות"י קמ ד"סח סו"אוב תשובהס ב"החת בפשיטות רבינו כ"כ ]א 5

ס "חידושים על השבח "כ רבינו הגר"וכ. ונתבאר שם בארוכה, בביאורים' לשונו להלן ריש סימן ג' ועי. דסנהדרין
ובסנהדרין מה שאמרינן אחרי רבים : "ד"חמץ ומצה בתוה' בהלע עוד בכונת דברי מרן האבי עזרי "ויל. (קסו' עמ

וכמו , ויש הלכה ללמוד מכאן על כל מקום הדין דרובו ככולו' ובודאי שזהו גם מהדין דרובו ככולו וכו, להטות
   ).ע"ועייש". 'ול ברוב וכושלמדין מפסוק זה אחרי רבים להטות על דין ביט

  
   'אחרי רבים להטות'היאך משמע דין רובו ככולו מ

  
 שהוא . א.דהנה בענין רוב איכא תרי גווני - ד "ותו.  מהתם דין רובו ככולו' שם ביאר לן היאך ילפי ח"הגרובכתבי 

 וכן בתערובות לח ,כולול רובו כ" במידי דלא שייך כלל ספק כגון בשחיטת סימנים דקיי. ב,מברר ומכריע את הספק
  . מיעוט איסורהכא  וכן פשיטא דאיכא , דפשיטא לן דלא נחתך אלא רוב בלבד,ג דאין כאן ספק"בלח דבטל ברוב אע

  
 בתר רוב סנהדרין 'פ דאזלי"דהנה אע, ןסנהדרי ד'אחרי רבים להטות'קרא דזה מלכל  הלימודכך הוא ד ,ביארו

 כיון דהדין אמת כהרוב' אפישהרי , בפועל הסנהדרין 'מנין'הא חסר מ "מ, י כולם"להחשיב כאילו נפסק הדין ע
. כ הרכב בית הדין הנדרש לוקה בחסר"וא, הרי המיעוט אינם יודעים הדין ואינם מורים כןמ "מ, בתר רובא' דאזלי

 ונעשה , דמדין רובו ככולו נתהפך המיעוט כהרוב,כ הוא דיש להם צירוף וכולם ביחד גומרים את הדין" דגזה,כ"וע
מ הא יש עוד ענין דבעי " מ, כאמורדין רובו ככולו ומכח, ד" דהבהמניןב  חסרוןליכאפ ד"ואומנם אע.  ממשכהרוב

אבל לענין הכרעת אמיתתו של , ז אלא לענין חיתוך הדין"אי, ד המנין הדרוש"דאף דיש להב ,שיכוונו הדין לאמיתו
 ,כ דבנוסף להדין דרובו ככולו" וע, בספק ואין גומרין את הדיןומאחר דיש חולקין נשאר הדין, הדין אינו תלוי במנין

 חדא לענין , דבסנהדרין איכא תרי רובי-   והיינו.וב גם לענין שהרוב מכריע את הספקכ דאזלינן בתר ר"איכא גזה
הדין  בתר רוב ומשום 'ד נמי אזלי"ועוד לענין המספר של הרכב הב,  בתר רוב'עצם הדין ובירור אמיתת הדין דאזלי

  ). ל"ה וא"ט ד' ד סי"ם בתשובה בחיור"ע בדברי החידושי הרי"ויל. (כ"ע. דרובו ככולו
  

  מינייהו דין רוב' היאך ילפיכיון שהדיינים קבועים ד' שהקבזה ניחא קושית המרדכי 
  
יקר דהא דיינים ' שהקשה בשם ר, תקצג' בחולין סיית המורדכי קוש, ט" הובא לתרץ שם בשם הגרנובזה] ב

מינייהו דאזלינן ' כ היאך ילפי"וא, א בתר רוב כדאיתא בכתובות טו"ובקבוע ל, מ"עים הן בלשכת הגזית או בכקבו
ש "ובזה ל,  בתר רובא'דין דאזלימד הרי הוא מדין רובו ככולו ולא " דהבנין דלענין המ,ל ניחא" ולהנ.בתר רובא

מוארב לו וקם עליו והתם הוא לענין ' ע ילפי ומשום דדין קבו.ש ביה קבוע" שחיטת רוב סימנים דל וכמו,קבוע
 הרי לא הוי הסנהדרין אלא גילוי , ולענין עצם הדין ובירור אמיתת הדין,'רובו ככולו' ולא לענין 'אזלינן בתר רוב'

פרט לזורק ' מוארב לו וכו'  וכדילפי, וקבוע לא אשכחן אלא היכא דגוף האיסור הוי קבוע,מילתא בעלמא לברר הדין
ים אינם שייכים לזה  אבל כאן דגוף הדיינ, דהוי עצם המחוייבים והפטורים,ם"התם ישראלים ועכו  דקיימאואבן לג

  *.ש" עיי.ז קבוע"ש ע"ל
  
כ בדברי "ז ג"מ ד"כ,  ממשכהרוב ונעשה כהרובלהיות דמדין רובו ככולו נתהפך המיעוט  ח" רבינו הגרוכדברי] ג

גבי דיינים שאני דחשיב מיעוט דידהו כמי : ל"שכתבו וז, ל"קמה "ד' ד דברי התוס"ק ריש המניח ע"ח בב"המהרצ
______________  

  
  מדיינים דין רוב הא קבועים הן' בקושית המרדכי דהיאך ילפי

  
כ בסנהדרין שיודעים מי "דין קבוע משא' חנויות בזה אמרי' דדוקא במקום ספק כט, הנה הוא עצמו תירץ, המרדכי'  קוובעצם* 

אי אינהו ' ל דאפי"ועוד י. 'והתם אינו מתכוין וכו' להו מהא דזרק אבן וכו' ב דין הוא שנלך בתר הרוב שהרי ילפיהמזכה ומי המחיי
.  כ"ע. 'ביה כל דפריש וכו' מ אין עושין מעשה בגופן אלא אחר הדיבור הנפרש מפיהם והוה כבשר הנמצא דאמרי"גופייהו קבועין מ

א סימן "ץ ח"ובשאילת יעב. ש במקורותיו"ועיי. ח ברכות נג"והביאו במהרצ. ש" יג עייק"א סימן רצח ס"וכעין תירוץ זה כתב במג
מ הנכתב בספר הוי קבוע "מ, תימא דהדיבור חשיב כפריש' אפי, ועוד. ס ניכר האומרו ואמאי חשיב כבשר הנמצא"הקשה דסו, קנז

דסנהדרין לא חשוב קבוע , המורדכי' ם לתרץ קו"ריי ענגיל בשם חידושי ה"ע להלן מה שהובא מהגר"וע. ש"עיי. א לבטלו"גמור וא
והיינו דהרוב מכריע את המיעוט מפאת , כ סברה דרובו ככולו"אלא דיש שם ג, משום דסנהדרין אינו כשאר רוב של ספק דעלמא

וכן הובא . ל" הנא' כתי' שמשון והוא תי' הכריתות לר' קושיה זו הובאה גם בס, ואגב(. רובו ככולו והוי כאילו אין כאן מיעוט כלל
  .  )ל" הנ'ב' כהתי' ק שורש קעא והוא תי"מהרית "כן בשו' להק
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 'היינו דהתורה כתבה לנו ריבוי דכתיב ואם מעיני כל העדה ודרשי במס' דהתם גבי דיינים וכו: ל"וז. כ"ע. שאינו

דהלך ,  הכלל דרובו ככולווכבר כתבתי בחיבורי החילוק בין הלך אחר הרוב ובין, ל רובו ככולו"ב דקיי"הוריות ג ע
ורובו ככולו ". פ הכרעת הרוב"רק עושים מעשה ע, רק שאין דנין אחריו, אחר הרוב היינו שהמיעוט נשאר עדיין

פ התורה לומר דדעת "והמועטים מוכרחים ע, היינו שנתהפך המיעוט לרוב ולא נשאר אחר הכרעה שום מיעוט כלל

אין , פ הרוב"ואם נגמר הדין ע. גם המה מסכימים לסברתם של הרובו, ודעת עצמם בטלה, המרובים היא העיקרית
ואחר שהגידו המרובין , מפני דרובו ככולו ונתהפכו המועטין למרובין, רק אחר דעת כולם, פ הרוב לבד"עושין מעשה ע

וט דידהו כ ברובא דדיינים אין מוציאין ממון על פי המרובין רק דחשיב מיע"וא. "'וכודעתם לא נשאר שום מועטים 
  .כ"ע. 'כמאן דליתא כיון דהיה רוב שוב המיעוט צריך להודות ולהצדיק דעת המרובים וכו

  
ע מסוף דבריו שתירץ קושית "מ יל"מ',  דמתחילת דבריו משמע דהמועטין מבטלין דעתם להרוב וכוהגם, ואומנם[

אשר , ד הגדול"היינו דוקא בבשהקשה דעד כאן שייך המיעוט צריך להתהפך להרוב , ב"קונטרס הספיקות כלל ו ס
שוב מאן לימא לן דהמועטים צריכים , דאין כאן זקן ממרא, ד של שלשה"אבל בב, הממרה את פיהם זדונו בחנק

  ].הראשוןודלמא אין עושים רק כהמרובים אבל יכולים להשאר בדעתם , להודות בסברתם להמרובים
  

  בנזיר ' אמאי בעי ילפותא גם מדיינים נוסף על הילפותא דהגמ
  
ולא סגי בהילפותא , ס"אמאי בעי עוד ילפותא לדין רובו ככולו שאינה מוזכרת בש,  לתמוה לשיטה זויש, אכן] ד

  .וכן תמהו רבים. ל"נזיר מב הנ' המפורשת בגמ
  

' הלך אחר הרוב'דמה חילוק יש בין דין  - ' להקשכתב , ח בנזיר שם"פ דרכו של המהרצ"ע, ד"בזה בס  לומרויש
ל לדין רובו ככולו מדין הלך אחר "תיפו. 'רובו ככולו' לנידון דידן גבי ,]ליה בחולין יא' דילפי[תא קמן ברובא דאי

אבל ,  דקרא כתוב אחרי רבים להטות,אבל האמת דבזה דעושין כרוב ליכא מאן דפליג: ל"לתרץ וז וכתב .הרוב
בעולם ואם נעשה מעשה ברוב כמו כאן מקרא אינו מוכרח אם המיעוט מוכרח להתהפך להרוב והמיעוט כאילו אינו 

. ל"עכ. וט נעשה מעשה הרוב וזה אמת וברורשנתגלח ונשארו שתי שערות אמרינן רובו ככולו הוה כאילו גם במיע
מהדין דהלך אחר הרוב אלא החידוש ' ילפיבאמת אינה לעצם הדין דרובו ככולו דזה בנזיר הילפותא נ "והיינו דאה

ל הילפותא מנזיר "קמ, מהלך אחר הרוב לא הוה שמעינן אלא דסגי ברובו גרידא' פידאי יל ,בהילפותא דידן הוא
  . כ"ע. י רובו ככולו חשבינן להמיעוט דנתהפך להיות כהרוב וחשיב דנעשה מעשה בכולו"דע
  

דהלך אחר " ',רובו ככולו' להכלל ד'הלך אחר הרוב'הכלל דבין כדברים האלה לחלק בריש המניח  ביאר עוד וכן
ורובו ככולו היינו , פ הכרעת הרוב"היינו שהמיעוט נשאר עדיין רק שאין דנין אחריו רק עושים מעשה עהרוב 

. ש"עיי. א"ושילש דבריו בסוגיה דחולין יט ע ".שנתהפך המיעוט לרוב ולא נשאר אחר הכרעה שום מיעוט כלל
  .כ"ע
  

 ולא איכפת ברובו גרידאמעיקרא סגי  מת דבאהגדר הוא יא, דהנה להלן הבאנו לחקור בגדר הדין, ל בזה" יומעתה
 הרי זה נחשב שעשה כולו ומשום ,רובומעשה ב אלא דכשעשה ,כולולאו דילמא דודאי דבעינן ,  כלללן מהמיעוט

דאי ילפינן רק , ל דלהכי בעי לתרוויהו"ומעתה י. כ"ע. ב שעשה גם מעשה בהמיעוטידהרוב מכריע את המיעוט וחש
וכשיטת (סגי ברובו גרידא ולא אכפת לן מהמיעוט לומר שהרוב נותן דין על המיעוט מנזיר לא הוה שמעינן אלא ד

 מקרא דאחרי רבים להטות דסנהדרין לחדש דבעי ל הילפותא הנוספת"קמ, )ו בקובץ הערות ועוד וכדלהלן"הגרא
רק  ילפינן דאי היינו(, ודוקא כן הוא ולא להפך. [לכולו ונתחדש דהרוב מכריע להמיעוט וחשיב דנעשה מעשה בכולו

ל "קמ, מסנהדרין לא הוה שמעינן אלא דסגי ברובו גרידא ולא אכפת לן מהמיעוט לומר שהרוב נותן דין על המיעוט
וליסוד זה , מסנהדרין ליסוד רובו מתוך כולו' ל דילפי"והוא ס, ס"כיון דהא קיימינן לשיטת החת, )הילפותא מנזיר

שהבאנו לעיל פ השיטות " ע,ל"י עודואולי ]. (פנינו וכדיתבאר להלןדלהכי בעי כולו ל. היינו שגם המיעוט כלל
אך . לכן צריך ילפותא אחרת מדיינים למילף מהתם לכל המקומות, ל דליכא למילף מהא דנזיר לכל דוכתי"דס

  .)אומנם נדחה קראנו לה
  

  כ מדיינים ניחא הא דאין צורך ברוב הניכר"דין רו' לשיטה זו דילפי
  
אי בעי , דהנה דנו אחרונים גבי שיעור הדס ושחיטת סימנים ועוד, ומר בזה מילתא חדתאה מקום להי אולי והנה] ה

דאף , ע מדאורייתא לא בעי רוב הניכר"והנה לכ. ו' ג וסי' והובא להלן סי. ש"רוב הניכר בדוקא או סגי בכ
א "יעויין בביאור הגר. ידמדאורייתא בכל שהו סג, מ היינו מדרבנן דוקא"מ, ל דבעי רוב הניכר"להפוסקים דס

  . א"תרמח סקל' ובביכורי יעקב סי, כא' ד סי"ח יור"ובפר
  



יט 

                                                                                                                                            
לא בעי ' הרי יתבאר לן בפשיטות הא דמדאו, ס וסיעתו"דין רובו ככולו נמי מדיינים כהחת'  לשיטה זו דילפיוהנה

כ אינו אלא חומרא "שהומוהיינו דסגי אף באינו ניכר , שהרי בסנהדרין הרי סגי ברוב של דיין אחד, רוב הניכר
    .דרבנן

  
שעמד בענין זה ', ה והנה בפשטות לפי ענין וכו"בית האוצר מערכת ביטול ברוב ד' י ענגיל בס"ב להגר" כיוצר"ושו

ביטול ברוב ' ל דאמרי"כ דמוכח כהשיטות דס"כ ע"א, דין ביטול ברוב מדיינים' ד דכיון דילפי"ותו, גבי ביטול ברוב
ואף . [א מחייבין זכאי"ב מזכין וי"שהרי בדיינים י, עוט ולא בעי ריבוי של כפל על המיעוטאף במשהו יותר על המי

].  ה לא תטה"ב ד"י סנהדרין לו ע"רש' עי. מ זה בשביל חסרון והצלה"מ, דבהטיה לרעה בעינן יתרון דשניים
בעי בסנהדרין גופא ריבוי מוכח ד' מסעי פיסקא קס על הפסוק והוא לא אויב לו וכו' מ מהספרי פר"דמ, והוסיף שם

מ אף הוא כתב שם דודאי דאין מוכח כדברי "ומ. כ לפלפל בזה"ומש, ש באריכות גדולה מאוד בזה"עיי. של כפל
  .  כ"ע. הספרי

  
  ל היאך שייך למילף דין רובו ככולו מדיינים"ע לשיטות הנ"צ

  נוסף על הלימוד הפשוט המבואר בגמרא
  
 שכתב דמסנהדרין ילפינן ,ס תמוהים בעיני"והנה דברי חת:  קסה'ח סי"חאובתשובה בית שערים  הל"זהנה ] ו6 

 והלא רובו ככולו לא ילפינן כלל מסנהדרין ,סנהדרין אינו כלום רק רובו  אבל אם לא נתועד,דבעינן רוב מתוך כל
א הוא עד  הכ,ב מדגלי רחמנא גבי נזיר ביום השביעי יגלחנו רק ילפינן בנזיר דף מ,תרבים להטומקרא דאחרי 

כ מה ענין " וא,כ דשני ענינים הם"ך קרא ולא ילפינן מאחרי רבים עיצטריומדא. דאיכא כולו הא בעלמא רובו ככולו
  .  ש מה שפלפל בזה"עיי .ע"רובו ככולו לסנהדרין דשם אינו רובו ככולו רק דאזלינן בתר רוב וצ

  
  יחשב שכולן רובן מחייבין אף שרק כ "א -אי ילפינן דין רובו ככולו מסנהדרין  -ע "עוד צ

  מחייבין ולעולם יהיה פטור
  
 :ל" וז קסד'סיש שם " מבואר בבי- דדין רובו ככולו נלמד מסנהדרין '  שכ- ס וסיעתו "ד החת" הקושי עועיקר] ז

ז סנהדרין  הלא אמרינן בסנהדרין דף י, ככולוכ גבי סנהדרין הוא מטעם רובו"ס קשין אצלי מש"הנה גוף דברי חת
א לומר "כ ברובן מחייבין א" וא,א"ט מהלכות סנהדרין ה"ם פ" וכן פסק הרמב,ולן לחובה פוטרין אותושראו כ

 ואף דבכולן מחייבין הטעם דפטור כיון דגמירי הלנת דין .דחייב משום רובו ככולו דהרי בכולן מחייבין פטור
מ כיון דסוף סוף בכולו " מ,מחייביןש ברובן "למיעבד ליה זכותא והנהו תו לא חזי ליה כדאמר רב כהנא שם וזה ל

ב דילפינן רובו "בנזיר דמ' ועי[ י הרוב"כ הוא לדון עפ"ו מחויב משום רובו ככולו אלא דגזהש לומר דרוב"פטור ל
ומר אחי . [ל"עכ. ]ב כמו בסנהדרין מאחרי רבים להטותואינו כלל מטעם רו' ת מדגלי רחמנא גבי נזיר וכו"ככולו מה

. ת"פ ד"ולא במה שהוכרע לבסוף ע, מ עיקר הקפידא על חיתוך הדין כשפסקו כולן לחיוב"דמ, א אמר ליישב"שליט
  ].ק'ה דלהלן בסמוך ודו"וכעין זה אמר לדחות ראית המשנ

  
  סנהדריןכ גבי "ש לומר רו"הוכחה מריש סנהדרין דל

  
ש "באר דלא כהבימת ל"ח הנ"וכתב דאף דמדברי הגר, ש שם"להבי משנת העמרמי בהגהות את דבריו וחיזק] ח
שהרי מבואר בדבריו , ) גרידאפ רוב"כ הוא לדון ע"יב משום רובו ככולו אלא דגזהיש לומר דרובו מח"לשכתב ד(

יש  מ"מ, )ולא דדנים על פי רוב ולא אכפת לן מהמיעוט( ממש להיות מן הרובדהדיינים  דנהפך המיעוט להדיא
דלא אמרינן בסנהדרין דהמיעוט נתהפך להיות מן הרוב ש "הבי' כדב " עסנהדרין דף גבמפורשת ' גמלהוכיח מ

 מגדף בה ,'ר דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשה כדי שיגמר הדין בשלשה וכו" ת,והכי איתא התם. ומתבטל
רבי אבוהו אלא מעתה תהא סנהדרי גדולה צריכה מאה וארבעים ואחד כדי שיגמר הדין בשלשה ועשרים ותהא 

 אלא אספה לי שבעים איש אמר רחמנא ,עים וחמשה כדי שיגמר הדין בשלשה ועשריםסנהדרי קטנה צריכה ארב
ב אל האלקים משעת "נ ונקרב בעה" הכ, העדה והצילו העדה נמי משעת שפיטת העדהו ושפט,משעת אסיפה שבעים

א בעינן פ להדיא מדברי רבי אבוהו דל" מבואר עכ.ה מסנהדרי"ד' ה ושפטו ותוס"י ד"ועיין רש. כ"קריבה שלשה ע
תך נחכ הוא ד"גזהנ ד"ג או שבעים רק משעת שפיטת העדה היינו בהתחלת דין אבל בגמר דין הכ"סנהדרין של כ

  . שהוסיף וביאר יותר בזהטז סימן כהלק ה ח"נת מש"שוע בדבריו ב"וע. פ המיעוט"פ הרוב ולא ע"ע
  

   כמאן דליתא או אי המיעוט דסנהדרין מתבטלמסנהדרין תלוי רובו ככולו ' דבר זה אי ילפי
  שהמיעוט נהפך להיות כהרוב 

  
בטל הוא אצל הסכך : ...ל"וז' שכלבוש ד ה"ע כןג שכתב להדיא "סקתרלב ' ח סי"וז א"ט הוסיף בזה מהועוד] ט

כן אלא בשאין מכירין אותו ' ל הא לא אמרי" היתר אבל קר האיסוההכשר כדין כל איסור המתבטל בהיתר שנעש
במכיר האיסור בטל ברוב דהא ' אפי' נ מן התור"א'  והכי אגמרימ הוא" ואפשר שגם זה הלמע"וכאן מכירין אותו וצ



כ 

והחידוש הוא , א דהנידון על כולו ולא על רובו בלבד" י-בגדר דין רובו ככולו 
א דאין הנידון אלא על "וי. נחשב שעשה מעשה בכולורובו דכשעשה מעשה ב

  .8רובו בלבד ואין התייחסות כלל למיעוט

                                                                                                                                            
 ובאיסורין צריך ה אמרה תורה זיל בתר רובא"מי המזכה ומי המחייב ואפ' מסנהדרין ילפינן דבטל ברוב ושם ידעי

דבר זה אינו " :ל"ז וז"טוכתב עליו ה. ל"ובסוכה של מצוה אוקמוה אדאורייתא עכ היינו מדרבנןר להשליך האיסו
ה "ג'  בפ'סו לומר כן דבהדיא כתבו התו" ח,צ להשליך אותו"במכיר האיסור א' ראוי להיכתב ולומר דמן התורה אפי

' דמן התורה חד בתרי בטיל היינו היכא שמעורב ואינו ניכר האיסור כו ל"והא דקי' ה ספיקו אסור כו"ה ד"דף צ
 בטלה האלא דהתורזיל בתר רוב ' ע ולא נגע דהתם לאו מטעם תערובות אמרי מסנהדרין זה לא פגהש ראי"ומ. ל"עכ

. 'וכונ בסוכה "שאתה אומר בתערובות שהאיסור נהפך להיתר וה ש שם שהמיעוט נהפך לרוב כמו" ולדעת המיעוט
לדברי ה  המיעוט וזה ראיש שהמיעוט נהפך לרוב אלא דהתורה בטלה דעת"הנה כתב מפורש דבסנהדרין ל. ל"עכ

  .]ש" כיעוייביאר יותרו  לט'ב סי"ת משנה הלכות ח"שוד ב"וחזר ע. [כ מדבריו"ע. ש דאין הכרעה על המיעוט"הבי
  

, דהמיעוט דיינים כמי שאינם' או דאמרי, דהמיעוט דיינים נהפכים להיות חלק מהרוב ממש'  ענין זה אי אמריובעצם
 עויין בזה להלן בקונטרס ארחות ימים בענין ביטול ברובהנה י. פ הרוב ולא איכפת לן כלל מהמיעוט"ו דדנים עוהיינ

ז דהיינו ענין ביטול "הט' מ נתבאר שם דאינו מוכרע כד"ומ. ושם נתבאר בארוכה. שהבאנו בזה דעות לכאן ולכאן
  . דעות

  
, ריןרובו ככולו מסנהד' הא דלא ילפי, א" שטיינמן שליטל"ביאר הגראי ,מז' א עמ"סוכה ח'  ירחי כלה פוניבז'בס 7

דאין שיעור למספר , כמו גילוח שער נזיר, ומשום דדין רובו ככולו אינו מתקיים אלא במקום שאין שיעור להדבר
כ גבי יצא רוב "וכמו. בזה חשבינן כאילו הרוב היה הכל, ורק באופן כזה דאין שיעור להדבר. השערות שצריך לגלח

, בזה שייך לומר רובו ככולו, יעור להעובר או לאברכיון שאין ש, להצד דגם בזה מהני רוב, עובר או רוב אבר
א "ודומה הדבר להא דא', דיינים או כג' ד הא איכא שיעור של ג"אבל בב. והיינו דחשבינן להרוב כאילו הוא הכל

כ היינו דחשיב להרוב כאילו "כ כיון דדין רו"ומשה. כיון דבעי שיעור מסוים, לומר על רוב כזית דהוי כזית שלמה
כ צריך לבא דין "וע, כיון דלא סגי בפחות ממנין הדיינים, א לבוא בסנהדרין מצד דין רובו ככולו"לפיכך א, הכלהיה 

התם מאה שישבו להורות אינם ' דאמרי' בהוריות דף ג' הגמ' ש שיישב הדברים הללו עם ד"ויעויי. (ביטול ברוב
כ ביישוב "ש מש"יעויי.  מהני רובו ככולומ"מ', כל'ג דכתיב "ומסקינן התם דאע', חייבים עד שיורו כולם וכו

   .ש ללמוד רובו ככולו מסנהדרין"א הא דל"ש שביאר עוד באו"ויעויי). הדברים

  
שכל טוב בראשית פרק לה  במדרש. הנה מצאנו בכמה מקומות בתורה שנרמז דין זה, כ"המקור לדין רו ובענין{

, ילד' ולכך חסר ו,  בדרךשהרי בנימין לא נולד אלא,  מכאן שרובו ככולו:איתא' אשר יולד לו בפדן ארם'פ "עה
  .כ"ע. שייחד כולן כילד אחד

  
' בס' עי[ לדין רובו ככולו" כי כל העדה כלם קדושים" שדרש בזה מקראקרח ' פבנין אריאל ' לסהביאו  'האחו

ע סימן רסה " אהג"ת אפרקסתא דעניא ח"שווב, א' ב סי"ת בית אבי ח"ובשו, י ענגיל בנזיר שם"ס להגר"גליוני הש
והיינו ]. חקכ' ספר חוט המשולש פשהביא כן מצה  'ח סי"א או"ת יהודה יעלה ח"שווב. ועוד. ה ומלשון זה"ד
ל מאידך דהיינו "קמ, שהרי רובו ככולו, א דהיינו רובו"דאי בחדא הו', כל'וגם ' כולם'לשון גם , כ בעי תרתי"משהד

 כדי שלא נאמר , שהוא כפל לשון'מלוך על כל העולם כולו'מרים כ או"ב דעתקפ' ח סי"אוז "הט' ד שכ"וע .כולו
  .א"פ סקש' ח סי"ז או"כ הט" וכ.דרובו ככולו

  
שהרי הכתוב מעיד שם , ד כולו ממש"פ דלאו" אע. מקנה מצרים'כל'מכת דבר וימת י בג פרק טשמות  נרמז בעוד

כ "וכ. כ רבינו בחיי שם"כ. דכתיב היינו רובווהיינו דכל . והינו שלא מתו כולם',  וכושלח העז את מקנך -  ט"יפב
 מכת הארבהשהרי ב,  דהיינו רובו בלבד)שמות ט כה(תמצא בברד את כל עשב השדה דכן  ,והוסיף[האבן עזרא 

  ). ו' ואומנם נאמרו בזה יישובים אחרים יעויין להלן סי]. (כ"ע. )שמות י ה( ואכל את יתר הפליטה כתיב
   

, והכי איתא התם. ח" פימלכים ב פרק יבק " ברד'מקור מפורש להך דרובו ככולו'דיש , םס ש" ציין בגליוני השעוד
 .' בית ההכסף והזהב הנמצא באוצרות'  ולא עלה כי יהואש לקח קדשי בית ה- וישם חזאל פניו לעלות לירושלם 

וישלח לחזאל ' הואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית ' ויקח יהואש וכו'בקרא דלהלן בסמוך . ה"א[פ שאמר "ואע
ל כלו אלא רובו שהרי בימי אמציה בנו לקח יהואש מלך ישראל " לא ר'כל הזהב'] 'מלך ארם ויעל מעל ירושלים

 להלן סימן ו עוד רמזים ע"וע.  כ"ע. ות המלך אלא הרוב לקח ושלח לחזאלובאוצר' הכסף והזהב הנמצאים בבית ה

 .}]בזה
 
 

  . ד
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  בגדר דין רובו ככולו

 
דכשעשה רובו הרי זה נחשב בדין רובו ככולו  אלא דנתחדש ,כולולדודאי דבעינן הגדר הוא  יא -  זו בחקירה 8

ברובו מעיקרא סגי  דבאמתד "א. ב שעשה גם מעשה בהמיעוטי המיעוט וחשנותן דין ומשום דהרוב ,שעשה כולו
,  בדוקא אם לאותוך כולוכגון אי בעי רובו מטובא מזה מ "פונ. ' האריכו האח-  , כלל ולא איכפת לן מהמיעוטגרידא

כג ' ח סי"אות דברי יציב ח"שווב [.ד בתוך הדברים"יתבארו להלן בסמ "ועוד נפ.  פסול שהיה במיעוט בתראוכן גבי
או דסגי , אי גדר רובו ככולו דגם המיעוט כאילו נעשה', וכו "נסתבכתי בגדרו"ובגוף הדבר דרובו ככולו : ל"וז

  ].כ"ע. " בזה ראיות לכאן ולכאןויש", בהרוב ולא איכפת לן המיעוט
  

  :ולא רק על הרוב ולוכל דהנידון על "השיטות דס

  
דמספיק הוא  דאי נימא דהגדר .י הרוב חשוב כנעשה בכולו" דהגדר הוא דע, ראשונה מסברה נראהבהשקפהוהנה 
. שיעור לפנינוכ לומר דהרוב מכריע על המיעוט ושפיר מתקיים ה"עו ,למה נתנה התורה שיעור מסויםכ " א,ברובו

ודמי לדין ביטול ברוב שהמיעוט נקרא ,  סגירוב השיעורמעשה במ התורה גלתה ד"נתחדש דאף דאיכא שיעור מו
 אי המיעוט מצטרף להשלים שיעור א"עח עבזבחים ' י ותוס"רש' שהרי נח. היינו לחלק מהראשונים[ש הרוב "ע

ש הרוב דכיון "נ המיעוט נקרא ע"הו]  בזהע להלן"עו. ב מערכת ב כלל יח אות ו"בית האוצר ח' ע בס"וע. הרוב
וחלק מהראיות דלהלן בסמוך [כצד זה כן מוכח מכמה מקומות ו .עשה ברובו חשוב שנעשה מעשה בהכלשעשה מ

   ]:נכתבו בסימנים הבאים בפירוט ובהרחבה וכאן נכתב בקצרה הנוגע להענין
  

  ב"כג עמסוגיה דעירובין י "הוכחת הקה
  
 הוא דלעולם בעי לכולו אלא דנתחדש  דהגדר,ב"כג ערובין י מסוגיה דעכתב להוכיח )ט' בין סירויע( י"קהב .א

קרפף שהוא יותר מבית סאתיים שהוקף לדירה נזרע , והכי איתא התם .הרובכ המיעוט להחשב דהרוב נותן דין על
והוה בזרעונים לא דיירי אינשי ד,  ביטל דירתובזרעונים ,נזרע רובוה "די "רשוב .'וכוהרי הוא כגינה ואסור רובו 

' ש וכו"כמאן כר, 'ואיתא שם בהמשך .כ"ע.  וכו ואסור לטלטל אף בשאינו נזרע דבטיל ליה לגבי רובאליה גינה
]  והוי כאילו נזרע כולו- בטיל לגבי רובה י "וברש[ש נמי כיון דנזרע רובו ההוא מיעוטא בטיל ליה לגבי רובא "לר
הרי דמבואר דהמיעוט הבלתי זרוע , ש"עיי'  ומחמת קושיה זו חזרה בה הגמ.כ"ע. רא ואסו" קרפף יותר מבסל"והו

.  ס"י זה נחשב הקרפף שהוא זרוע יותר מב"דהמיעוט שאינו זרוע נחשב כזרוע וע' משלים להרוב דהא אמרי
 . להשיעור של הרובהמיעוט ומשלים אלא על כולו הרוב אין הנידון על ומבואר להדיא ד

  
ע " דהא המיעוט ניכר בפ',ביטול ברוב'או ' הולכים אחר הרוב'דין ולא ל, שם היא לענין דין רובו ככולו' הגמוכוונת 
 סימנים וכעומד כשחיטת' רובו ככולו'אלא כאמור מדין , ש כלל לדון דין ביטול ברוב"דהמיעוט ניכר לג "וכל כה

 .שהמיעוט משלים להרוב'  רובו ככולו אמרידיןכ שפיר חזינן דב"או, ל"ליה מנזיר הנ' דילפי'  הפרוץ וכדומרובה על
 זה כתב דאין להוכיח ומכח[ .והיינו משום דבעי לכולו אלא דנתחדש דסגי ברובו משום דהרוב נותן דין על המיעוט

 ומשלים דהמיעוט המתבטל ברוב נהפך להיות כהרוב לכל דיניווסיעתו  בזבחים עח א י"מהאי סוגיה כלל לשיטת רש
י "ס ה"ו ממאכא"ש פט"או' ועי[, אין המיעוט מצטרף להרוב להשלימודשם ' התוסודלא כ, רובאת השיעור של ה

 .דהרוב נותן דין על המיעוטבהאי סוגיה מבואר דהא  ]ולהלן דיברנו מזה קצת. הפוסקים'  בזה חשהאריך בזה והביא
ל דאכתי היכא דדיינינן ליה "דאוד ע שם והוסיף ( .ד"ומשום דאין הנידון מדין ביטול ברוב אלא מדין רובו ככולו ול

פ אין המיעוט נהפך לקבל מעלת הרוב מדין רובו ככולו שהמיעוט משלים "אמאי לכהבעלמא מדין ביטול ברוב 
אלא כשהמיעוט והרוב אינו דין רובו ככולו  ד- ל "כ וביטול ברוב בהדדי וכנ"לדון דין רוש "דלכלל ק "ל. לשיעור

כ "ע .א הובא להלן בארוכה' כ בסוכה סי"יין למש וצ.ש דין רובו ככולו"לדברים נפרדים הם דבר אחד אבל ב
  .   מדבריו

  
  הסוגיה דהתם לא מיירי מדין רובו ככולו' י דלבאו"מ בדברי הקה"מו

  
הנה ראיתי  ',בעירובין שם דהיינו מדין רובו ככולו ולא מדין ביטול ברוב וכו' כ לבאר דברי הגמ"במשואומנם . ב

ל אי המיעוט "שדן בענין הנ, ב מערכת ב כלל יח אות א"בית האוצר ח' בס) בעל האתוון דאורייתא(י ענגיל "להגר
אלא דדחה , ל דמוכח דמשלים להשיעור"עירובין הנ' ומתחילה רצה להוכיח מהגמ', המתבטל משלים לשיעור וכו

ועוד כתב לדחות , החשיבותדהתם אינו כדין ביטול בעלמא דהא ניכר הזרוע והשאינו זרוע אלא הוא כענין ביטול 
  . י בפשיטות דהסוגיה דהתם מיירי מדין רובו ככולו"כ רבינו הקה"מ מתבאר מדבריו דלא כמש"ומ. ש"א כיעויי"באו

  
ומכח זה , כ מהאי סוגיה דהיינו ענין ביטול ברוב"שהביא דברי הרב השואל שהבין ג, ג' נפש חיה סי'  ראיתי בסעוד

ש לומר בהאי סוגיה דהיינו "דודאי דל, א"ז השיב לו שם באו"וע. ט משלים להשיעורל דהמיעו"בא לפשוט לנידון הנ
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, ח הוקף לדירה"אף המיעוט ל, אלא שם הסברה היא כיון דנזרע רובו, ל"ענין דביטול ברוב שהרי המיעוט ניכר וכנ

ך המחיצות רוב וכיון שיש בתו, דהעיקר תלוי בהמחיצות אם המחיצות המה מוקפים לדירה מותר ואם לאו אסור
ואין לזה ענין כלל הן לביטול , והיינו מצד סברה אחריתי. ש"עיי. הוי כאילו המחיצות הם עבורם, שאינו ראוי לדירה

  .*ברוב והן לרובו ככולו
  ח להדיא מייתור הילפותא "הוכחת המהרצ

  
ותירץ דאי . אחר הרובל לדין רובו ככולו מדין הלך "שהקשה דתיפו ,בנזירח "מהרצהבאנו לעיל דברי ה הנה .ג

י רובו ככולו חשבינן להמיעוט דנתהפך "דעל הילפותא מנזיר "קמ, א דסגי ברובו גרידא"מהלך אחר הרוב ה' ילפי
 ,אינה לעצם הדין דרובו ככולוברובו ככולו והיינו דכל הילפותא .  כ"ע. להיות כהרוב וחשיב דנעשה מעשה בכולו

 י רובו ככולו חשבינן להמיעוט"א החידוש בהילפותא דידן הוא לומר דעמהדין דהלך אחר הרוב אל' דזה הוה ילפי
  .**מוכח כצד זה'  והיינו דמייתורא דילפותא לכאו.דנתהפך להיות כהרוב וחשיב דנעשה מעשה בכולו

  
 ____________________  

  
בנידון אי מהני דין ביטול ברוב בקרקע דהדבר תלוי , הנה יש להוסיף בזה עוד, כ לדחות דאינו ענין לדין ביטול ברוב" משובעצם* 

דלא שייך ביטול ברוב בקרקע ובמחובר לקרקע וכמו שכתב , האחרוניםשהביא מ' ויעויין להמרחשת שם אות י, ובמחובר לקרקע
 ובהמשך הדברים דן בדברי. ו"י סק"ק' ד סי"ד ביו"ז לא ילקט דקרקע אינה בטלה וכמו שהביא החוו"ה הר"ב ד"י בגיטין נד ע"רש

י אין עלינו להחזיק כל הבקעה בחזקת "ב באגא דארעא דיתמי לא מחזקינן ופירש"ע מ כב"בב ' מהגמוהביא עוד. ש"עיי. ד"החוו
הרי דגם בקרקע אזלינן בתר , ש"אלא הולכין אחר הרוב יעו, קרקע של יתומים ולאסור כל התמרים משום ספק קרקע של יתומים

' ת לר"וא, שכתבו ג"ה ה"ק קב ד"ב' תוסעוד הביא לה .ן התמרים והתמרים הא פירשואלא שיש לדחות דשם עסקינן לעני, רובא
. כ"ע.  ומוכח לכאורה מזה דגם מחובר בטל ברוב.כ"ע. ל דבטלי בעצים דשאר שנים"וי' י וכו"ך מותרים עצים באא הייוסי

  .ש דדיינינן דוקא דין רובו ככולו"ל דליכא דין ביטול ברוב בקרקע א"ולהשיטות דס
  

' הק ,ל לדין רובו ככולו מדין הלך אחר הרוב"דתיפו ומריש אציין דקושיה זו. להעיר דמעיקרא לא קשיא כלל' יש לכאוואומנם ** 
אחא ' דקאמר ר "זאת אומרת"דמאי  ]אבערדארףדד "ג גבריאל אדלער הכהן גאב"הרה[ל "הנת בנין ציון "שוכ הרב השואל ב"ג

 והכא הוי רובא דאיתא קמן , אחרי רבים להטותאכתב רחמנא בהדיכן ממאי ד' הלא כבר ילפי, ולדין רובו ככול' דהיינו דמכאן ילפי
מ "כ אמאי הוי רובא מדאורייתא דהא קבוע הוי כמחצה ע"ואין לומר דשתי שערות הוי קבוע דא( ,כיון דאיכא רוב שערות לפנינו

רצה לחלק  ו).א לאחר גלוח שאר שערות"כרין במקומן ככ דלא הוי קבוע וקיימא כיון דנתערבו בהדי אחרינהו ואינן נ"אלא ע
' כ תוס" דסנהדרין דבטלה דעתו וכמש'דעות'א בהדי " כובארתר ל דמן אחרי רבים להטות לחודא לא מוכח דאזלינן ב" י'לכאוד

י מגדים ריש פרה קושית רצה לתרץובזה [ . דחשיב מיעוט כמי שאינו דבטלה דעתורובהחר דבדיינים הולכין אל "ריש המניח וז
הא לא דמי לסנהדרין ' דלכאו. 'ילפיטול ברוב באיסור שנתערב בהיתר מן אחרי רבים להטות יבד' י דכ"רש' דל עהלכות תערובת 

י דלא מחלק בזה "נזיר דאפילו באיסור בעין בטל אמנם לרשילפותא דידן דז ניחא דמוכח מ"לפאומנם  ו.'ש שהניח בקושי"ע
א חדית לן דבכל מצוות עשה " בדרחאא' ל דר"צל כמו שהבאנו מדבריו לעיל ד"ז ר"וע. 'וכו שיאק אכתידחולין ' כדמוכח מסוגי

מ מן כאשר "ב דחולין דהוי הלל"ריש פ' כ' ן רובא ככולו ותוס"הכתובה בתורה כיון דנעשה רובא הוי ככולא כגון שחיטה דקמל
 ומן אחרי רבים ,ין את המילה כיון דרובא מל ופרעו הוי ככולוצויתיך ורב אחא חדית לן דהוי מדאורייתא וכגון רוב ציצין המעכב

  .כ"ע. ]ע"ן דאפילו עשה קיים ברובו וצ"א קמל"א בסנהדרין או בביטול איסור ברובא דאיתא קמן ורב ד"להטות לא מוכח כ
  

  'הלך אחר הרוב' מ'רובו ככולו'ל לדין "ח שהקשה דתיפו"המהרצ' מ בד"מו
  יקרא לדמותםש מע"גדריהם שונה ול' דלכאו

  
, ז מעיקרא דלא דמי"יש להשיב ע' דלכאו. ל לדין רובו ככולו מדין דהלך אחר הרוב" מקום קצת לפלפל בעצם קושיתם דתיפוויש

ת " וא:ל"וז, קפץ אחד מן המנויים לתוכן כולן פטורין ה"דשם ' בקושית תוס, ב"מ דף ו ע"ק ב"מטהשותחילה יש להקדים דברי 
ל כיון דחזינן דאפילו היכא דיכול לעשר ממה נפשך פטור משום דעשירי "ועי' וכוויהיו כולן חייבין לעשר אותו הקופץ יבטל ברוב 

 עשירי ספק מיקרי אלא שהתורה התירה ספק זה כל דפריש מרובא פריש' כי אמרי' ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק ואפי
הרי  .ל" עכאבל הכא לעולם לא נפיק מכלל ספק עשירי,  ברובבטולי "באיסורין דכתיב אחרי רבים להטות ונהפך האסור להיתר ע

בדעת כ "שכ, הקובץ שיעורים בקובץ שמועות חולין אות מגל ע"וע). כל דפריש(דמבואר דדין ביטול ברוב הוא כדין הלך אחר הרוב 
ה לגבי מעשר דלא "ם להטות ומשדתרווייהו מחד קרא נפקי מאחרי רבי, ז"תלויין זב' הלך אחר הרוב'ודין ' ביטול ברוב'מ דדין "הש

אלא : ל"וז, ש אות כא בסוגריים"ד בקובץ ביאורים בהערות על הש"וחזר ע. ש"עיי. אזלינן בתר רובא אף דין ביטול ברוב ליכא
דכיון דכתיב עשירי , לענין מעשר בהמה דליבטל ברובא' שתירץ שם על קושית התוס, מ אינו נראה כן"ק דב"מ בפ"שמדברי הש

ולא מטעם כל , היא שתתבטל ברוב' דהא קושית התוס, והוא תמוה מאד.  עשירי ספק לא מהני ביה רובא דאיתא קמןודאי ולא
 .י ביטול האיסור מתהפך להיתר"דהא ע, אבל ביטול הוא ודאי, כ מה הועיל בתירוצו דרוב אינו אלא ספק"וא, דפריש מרובא פריש

אבל במעשר כיון דלא מהני ביה הך דינא דכל דפריש מרובא פריש , י ביה רובאל בכונתה דלא מהני דין ביטול אלא בדבר דמהנ"וצ
   .בתר רובא' ק דביטול ברוב לא דמי לענין דאזלי"ל בדעת השטמ"כ להדיא בנפש חיה הנ"וכ. ל"עכ. אינו מועיל גם דין ביטול

  
חרי רבים להטות אלא לענין הלך אחר הרוב מקרא דא' לא מוזכר דילפי' דהנה בגמ,  היה מקום לומר עוד כן דענין אחד הםואולי[

. ס אלא בראשונים וכדלהלן"ליה נמי מקרא דאחרי רבים להטות לא מוזכר בש' אבל דין ביטול ברוב דילפי, וכדאיתא בחולין יא א
א גדר אבל אי הו, ה לאידך"להביא האי ילפותא אלא גבי דין אחד מהם דה' כ לא טרחה הגמ"משה, והנה בשלמא אי ענין אחד הוא

האי ילפותא אלא גבי דין הלך ' כ מדלא הביאה הגמ"וע, מאחרי רבים להטות' ביטול ברוב נמי דילפילהביא גבי ' כ היה לגמ"שונה א
א בקונטרס "י שליט"ר מרן רה"ז שזכיתי לכוון להערת מו" לאחר כותבי כשוב ראיתי{. ל"וי. כ דענין אחד הוא"אחר הרוב ע

' ז דבגמ"ל כענ"ד הראשונים הנ"ע' ש שהק"יעויי, )נה' עמ(בענין כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ) ט"שס ת-כתובות (' ותלמודו בידו'
' דאזלי' דדוקא בענין כל דפריש בזה הוא דילפי', והוסיף עוד להק,, לא מוזכר כלל דביטול ברוב נלמד מקרא דאחרי רבים להטות

. כ"ע.  בלא קרא קאכיל ודאי איסורהרי, אך בתערובת, ק איסורכיון דבלא קרא הוי ספ, בתר רוב מקרא דאחרי רבים להטות
מ דחייש למיעוטא ולכן קטן וקטנה אינן חולצין ולא "ל כר"בהא דקייב "ף עבודה זרה יז ע"על הרין "פ דברי הר" שביאר עש"ויעויי

 וטעמא דמילתא שכיון שהוא מ מודה ביה"אלמא דברובא דאיתיה קמן אפילו ר: "ל"וז, מייבמין שמא ימצאו סריס או איילונית
בהנהגת האדם הוא , והיינו דגדר רובא דאיתא קמן ".הוא חשוב לבטל את המיעוט ולעשותו כמי שאינו רוב וידוע לפנינו הרי

ומתעלם , הרי בהנהגת האדם נחשב כאילו חנויות העיר כשרות, וכן בשר הנמצא בשוק. מתעלם ומחשיב את המיעוט כמי שאינו
 ,ז"ולפ. ולא המיעוט, ת האדם עם התערובתהרוב קובע את הנהג, הרי זה אותו גדר של ביטול ברוב, כ"וא. בילהמהחנות המוכרת נ

ספקו ה "דא "חולין צה עבתוספות ה' ש עוד שביאר בזה ד"ויעויי. ( חד הוא-' הולכין אחר הרוב'ו' ביטול ברוב'ומשום דגדר , מ"לק
 , היינו היכא שמעורב ואינו ניכר האיסור,ל מדאורייתא חד בתרי בטיל"א דקיי וה. דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי:ל" וזאסור

  ,  מנא להו-ע "וצ. ז הקשו"וע, מתנגדת לדין ביטול ברוב' קבוע'נקטו דההלכה של ' והיינו דתוס .אבל הכא ידוע האיסור בדוכתיה
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  כ מדיינים מוכח כן"ל בביאור הילפותא לדין רו"לפי דרכינו הנ
  

' שכ(דהנה כתבנו לעיל לבאר על הדרך הזאת , ]ל בהערה"ח כנ"המהרצ' אף אי נדחה ד[עוד  להוסיף ויש
ד דאי ילפינן "וביארנו עזה. 'מגילוח שער נזיר וכו' הא כבר ילפי' שכתבו ללמוד מדיינים דלכאו' האח' ד, )ח"המהרצ

, מר שהרוב נותן דין על המיעוטלא הוה שמעינן אלא דסגי ברובו גרידא ולא אכפת לן מהמיעוט לו, רק מקרא דנזיר
ונתחדש דהרוב מכריע להמיעוט וחשיב דנעשה מעשה , מסנהדרין לחדש דבעי לכולו ל ילפותא דרובו ככולו"קמ

  .כ זה עוד הוכחה להצד בחקירה דהרוב נותן דין על המיעוט"ואם כנים אנו א. בכולו
  

  ולוח דרובו ככ"המהרצ' ם כעין ד"י ענגיל בשם החידושי הרי"הגר' ד
  אלים טפי מהלך אחר הרוב לחדש דהנידון על כולו

  
 דהלך אחר הרוב בין הכלל - ל "הנחילוק השהביא  ,א ס כתובות טו"י ענגיל בגליוני הש"רהוסיף בזה מהג לויש. ד

פ "מעשה ע עושיםד אלא רק שאין דנין אחריו ,יין שהמיעוט נשאר עדענינו' הלך אחר הרוב' ד.להכלל דרובו ככולו
החידושי בשם  -  היינו שנתהפך המיעוט לרוב ולא נשאר אחר הכרעה שום מיעוט כלל 'רובו ככולו' ו.רובהכרעת ה

המרדכי ' בזה קולתרץ  ם"החידושי הרי' עיקר דו. לחלק בין דין רובו ככולו להלך אחר הרובט ' ד סי" חיורם"הרי
 והרי הם קבועין בלשכת ,בים להטות בתר רוב בסנהדרין מקרא דאחרי ר' שהקשה דהיאך אזלי,תקצד' בחולין סי

 ומשום ,ש"ולהאמור א  .מ"א בתר רוב וכדאיתא בכתובות שם דכל קבוע כמחע" ובקבוע ל,מ"הגזית או בכ
כ סברה דרובו "יש שם גאלא ד ,קבועביה ' דאמריבתר רובא ' דעלמא דאזלישאר רוב של ספק כדסנהדרין אינו 

, לוהרוב מכריע את המיעוט מפאת רובו ככוכ "א ,ק ולחתוך הדין יחדד לפסו" דכיון דצריכין כל הבהיינו, ככולו
   .אין כאן מיעוט כללשהרי  ש כלל קבוע"כ ל"וא
  

  מ בדעת המאירי ביומא פג דהרוב מכריע להמיעוט"כ
  

 על פי  החולהתמאכילין א גבי ,יומא פג אשכבר רמז לחילוק זה בקצרה בהמאירי בשם ס "בגליוני השוהוסיף 
איכא  דמומחין שאומרים דצריך להאכילו ומנג' ג דאיכא ב"בכה' דהחידוש הוא דמיירי אפי' סקנת הגמומ .בקיאין

כ "כ דאיכא רוב שאומרים דלא מאכילין אותו אפה"דאפה, צ ומצטרף אליהם החולה" האומרים שאתרי אחרי
והיינו , ה ומאה כתריאמר רב ספרא תרי כמאאכתי איזה חידוש יש בזה הא ' דלכאו' ושאלה הגמ. מאכילין אותו

 לענין אומדנא  אבל'יותר מב'  אין כח לגהני מילי לענין עדותד - ' ותי. ל תרי ומה לי תלתא אותו כח יש לשניהם"דמ
ז המאירי " והקשה ע.כ" ע. ספק נפשות הוא-  אבל הכא הני מילי לענין אומדנא דממונאל ד"קמ ו, בתר דעות אזלינן- 

ותירץ .  הרוב בדיני נפשותכ היאך במנין סנהדרין הולכים אחר" א, בתר רובא'כ הוא דבנפשות לא אזלי" דא,שם
, י ענגיל בכוונתו"וביאר הגר. ל"עכ. מתחילתו להיות הרוב נידון ככולואין הענין אלא בדבר שצריך מנין : ל"וז

כ "ומשא, הואכיון דבסנהדרין ישנו מנין מסוים בדוקא ולא סגי ברוב כל ש, דשאני סנהדרין מנידון הסוגיה שם
 רובו ככולו היינו שהרוב מכריע למיעוט' כ אמרי"ל כיון דבעי מנין א"וממילא בסנהדרין י. במומחין אין מנין מסוים

  א לומר "א, אומרין צריך' צ וב"אומרין א' אבל גבי רופאין מומחין דיומא דג. כ אין כאן מיעוט כלל"להיות כמוהו וא
  

______________________  
  

היינו , דגדר ביטול ברוב והלך אחר הרוב חד הם, להאמור, ואולם.  היינו כל דפריש' הלך אחר הרוב'זה הינו בהלכה של  דין הרי
דמה שנתבאר ,  אמנע מלצייןדלא, אלא).  א להתעלם ממנו"בתרוויהו שרשי יסוד הקבוע הוא מיעוט שא, כ"א. דהמיעוט כמי שאינו

הנה יעויין להלן בקונטרס ארחות ימים בענין ביטול . 'נינם היינו דהמיעוט כמי שאינו וכודע, כעת בגדר ביטול ברוב והלך אחר הרוב
  .]}ברוב בזה

  
כ היאך שייך "וא. 'להלן סימן ב' הן בילפותא והן בגדר הדברים עי' רובו ככולו'א דמי כלל לדין ל' ביטול ברוב'ל דהנה דין " יומעתה

כ "אחד להם א הא כאמור אי ננקוט דדין הלך אחר הרוב ודין רובו ככולו דין, ר הרובמעיקרא למילף לדין רובו ככולו מדין הלך אח
  .  ש כלל לדין רובו ככולו"כ גם דין הלך אחר הרוב ל"א ,י"ל מהקה"כמו דלא שייך לקשר בין דין רובו ככולו לדין לביטול ברוב וכנ

  
   שונים בגדריהם'הלך אחר הרוב' ו'ביטול ברוב'דין 

  
הלך אחר 'ו' ביטול ברוב'דדין ל "הנש "ק בשם הרא"בדעת השטמ שהבין מתחילה דהגם' פרק ד' שערי יושר שער גן לה יעוייאומנםו

וביטול ברוב , ל דתרי דינים נפרדים הם"הוא גופיה סמ "מ. כןהזרוע דגם מדבריו מוכח ' והביא עוד מהמרדכי פ, חד ענין הוא' הרוב
ק "ואף כתב להסב דברי השטמ,  הרוב הוא דין הנהגה גרידא ולא היתר במציאותוהלך אחר, ענינו שהופך את האיסור להיתר

' כ דהם ב"לז ענף ו אות ח דמשמע מדבריו ג' א סי" ויעויין עוד להמרחשת ח.ש בארוכה"עיי. והמורדכי כן ודלא כפשטות דבריהם
  .ש"ענינים שונים והיו לאחדים עיי

  
דהמיעוט כמי שאינו גבי דיינים אינו דומה : ...ל"ה אות לב וז' טרס דברי סופרים סיו בקובץ שיעורים קונ" להוסיף מדברי הגראויש

 דבתערובות הוא דין בפני עצמו שהמיעוט מתבטל ברוב ואינו מטעם הלך אחר הרוב דהא .להך דהמיעוט כמי שאינו גבי תערובות
 .ש"אותו ואת בנו עיי' ש פ"אחרונים כמבואר ברא ואילו מטעם הלך אחר הרוב היה צריך לשייר שנים ה,מותר לאכול כל התערובות

ח חשיבי "דליבטל ברובא ומשני דבע' התערובות בזבחים אהא דתנן התם אפילו אחד באלף ימותו כולן פריך בגמ' וכן בסוגיא דפ
הם שני דברים  ומבואר להדיא דדין ביטול ודינא דהלך אחר הרוב .ולא בטלי והדר פריך וליזל בתר רובא ומשני גזירה משום קבוע

  .ל"עכ. 'וכוג בהא דמחלק שם בין מגע למשא " וכן מוכח עוד בבכורות דכ.נפרדים



כד 

                                                                                                                                            
  

כ הם "וא, שתאמר רובו ככולו להיות המיעוט כהרוב' דהמיעוט נתהפך להיות כהרוב כיון דהתם אין צריך מנין של ה
  .  כ שפיר לא אזלינן בתר השלושה"אומרים צריך וע' צ וב"רק שלשה האומרים א

     
אלא , דהיינו דבעי לכולו, בגדר רובו ככולו, )ס"ובביאור הגליוני הש( הנה מתבאר לן בדברי המאירי מ"ומ

כ דיינים לא דמי למומחין דלא סגי בהו ברוב "ומשה. ומשום דהרוב נותן דין על המיעוט, דנתחדש דסגי ברובו
כ גם מזה מוכח "א, ל" גבי הילפותא דדיינים וכנ'האח' ח לבאר ד"ד המהרצ"בדברינו ע כ אי כנים אנו"וכמו. [ל"וכנ

   ].דהרוב נותן דין על המיעוט
  

  ס דבעינן רובו מתוך כולו"מ מיסוד החת"כ
  
,  אלא דנתחדש דהרוב נותן דין על המיעוט וחשיב דנעשה כולו, דהגדר הוא דבעי לכולולהוכיח יש עוד .ה

ס "רבינו החת'  שכומתחילה נביא מהיסוד. ג"להלן סונתבארו , בהאי דינא דרובו ככולו' ות שכתבו האחמהיסוד
וכן ברוב , כרוב דיינים דבעי שכולם יהיו לפנינו אף דסגי רק ברוב, בדוקא' רובו מתוך כולו'דבעי ל, קמ' ח סי"באו

ב "ג ס' ולהלן סי. וכיוצא בזה בשאר מילי, כ בעי דכל הרביעית תהיה לפנינו"אפה, רביעית אף דסגי רק ברוב
 דובב מישריםת "ועוד הבאנו משו. ט ועוד"א והמהרי"והבאנו דכבר קדמוהו ביסוד זה הרשב. ד"זה בסהארכנו ב

לן  ומתבאר. השוחט מתוך הטבעת הגדולהב בהסוגיה ד" חולין יח ע'דבדין זה כבר נחלקו בגמ' ד אות ג שכ' ג סי"ח
כולו לפנינו דאזי הרוב נותן דין על דוקא שבעי בכ "דהגדר הוא דהרוב מכריע את המיעוט ונותן דין על הכל ומשה

  . דאי סגי ברוב גרידא מאי שייטא לרובו מתוך כולו,המיעוט
  

  ת למיעבד לכולו"מ מיסוד החלקת יואב דבעינן היכ"כ
  
ג דבאפשרותו לעשות "בכה ככולו הוא רק דרובו דהא, ד"ה ותו 'סי ד"יואב יור חלקתכ ב" יש להוכיח כן ממשעוד. ו

א גבי " כב עחגיגה' גמש שהוכיח כן מ" עיי,באפשרותו לעשות את הכל לא אמרי רובו ככולואת הכל אבל אם אין 
מ גם בדבריו מבואר "ומ. ג'  והובא להלן סי.ס דדוקא כשכולו לפנינו"החת'  והוא כעין ד.'מטביל כלי בתוך כלי וכו

כ "פשרות לעשות את הכל דאלכ צריך א"ומשה, ב דנעשה הכלידהגדר הוא דהרוב מכריע ונותן דין על המיעוט וחש
  .ל חסרון בכולו"הו
  

  כ"רו' ח והאמרי משה דדוקא בדבר המסוים והמצורף אמרי"מ מיסוד הגר"כ
  
בכזית מצה שנתערב שם ח "לצאת יד דלא מהני האלבאר  ,נט אות'  א'סיכ באמרי משה "יש להוכיח כן ממשעוד  .ז

 וכמו לענין רוב ,כל השיעור צריך להיות מצורף ביחדבדבר ש"ש דין דרובו ככולו אלא "משום דל, מיעוט אורז
כ לענין " ומשא. יש לדון בזה הדין דרוב הכשרים הוי ככולו, שצריך להיות ביחד, דמקוהסאה'  וכן לענין מ,רביעית

 דגם פירורין סגי באוכלן בכדי ,צ שיהא הכזית נילוש ונאפה כולה כאחת" דא,ש לדון דהוי ככולו" ל,כזית מצה
ס "בחידושים על השח "רבינו הגרוכעין זה כתב . ל" עכ."ש דרובו ככולו וכן בכל כיוצא בזה"כ ל" וע,רסאכילת פ

 , והיינו שהרוב מכריע להמיעוט,דכיון שהוא דין של רובו מתוך כולו,  דבריווביאור.  ז להלן"והובא כ, רנט' עמ
, אבל כשאין צירוף ושייכות. ן על המיעוטכדי לומר דהרוב נותן דיכ צריך להיות שייכות בין הרוב להמיעוט "א

ש לומר "לבזה , )שהרי מאיזה קמח שיהיה שתצרף בו את הכזית הרי זה יהיה כזית לצאת בה(וכמו גבי כזית מצה 
  .ק' ודו.ף ביחד שייך בו הדין דרובו ככולוש דדוקא בדבר שצריך להיות מצור"וממילא א, שהמיעוט נגרר אחר הרוב

  
  איסור שהיה במיעוט בתרא גבי  מדברי הראשוניםמ"כ

  
כן ה ש' להלן סי' עי,  דהשחיטה פסולהל גבי שהיה במיעוט בתרא"ראשונים דסכבר מדברי רבותינו ה מוכח וכן. ח

כ אין "והיינו דרו, ונתבאר שם דהיינו טעמא משום דכל הסימן בתורת שחיטה. י בחולין דף ל ועוד"היא דעת רש
' ש שיש אופנים אחרים בביאור מח"ואומנם יעויי[. ש בארוכה"עיי. ן השלםהפשט דאין המיעוט שייך לכלל הדי

    ).ואם נימאה "בדמ ב סימן ב "ת אגרות משה חלק חו"שוע ב"וע( ].ז אין הכרח להוכיח לנידון דידן"הראשונים ולפ
  

  :ל דאין התייחסות כלל להמיעוט אלא לרובו בלבד"השיטות דס

  
ולא כדלעיל דבעי לכולו ונתחדש , דמעיקרא סגי ברובו בלבד, ין רובו ככולובגדר דיש הסוברים מאידך , ואומנם

,  דחמתה מרובה מצילתה פסולה'מתניב, י ריש סוכה"רש' מתחילה יש לציין לד. א .'דהרוב נותן דין על המיעוט וכו
שהמיעוט ניכר  דהא לא שייך ביטול כ-  וכבר תמהו העולם',  וכו"שהמיעוט בטל ברוב והרי הוא כמו שאינו"שכתב 

רבין עם סכך כשר ואין ו השפיל ענפיו למטה מע- בשחבטן'ב "ע' י להלן מיניה ט"וכן פירש, ע אלא בתערובת"בפ



כה 

                                                                                                                                            
ד "א ע" ועוד הקשו באו.ניכרין שייך ביטולהרי דדוקא בשאין . ל" עכ.'נראין בעין וסכך כשר רבה עליו ומבטלו

  .י"רש
  

  ידון רק על הרוב בלבדי ריש סוכה דהנ"מ מדברי המפרשים בדעת רש"כ
  
דין  דהיינו מדאין הדברים כפי פשטות לשונו, י הללו"רש' בשם רבים מהאחרונים בביאור ד נתבאר 'דו' ג' סיהלן ול

בגדר דין רובו ככולו דלא אכפת לן  מתבאר הנה מ"מו .בזה להלן' עי. אלא כונתו מדין רובו ככולו, ביטול ברוב
דהמיעוט בטל כ מבואר " ואעפ,היא מדין רובו ככולוי "כוונת רשאמור י כשהר, מהרוב בלבדמהמיעוט כלל אלא 

כ צריכינן נמי " א,דבעי לכולודאי אמרת , וזהו רק אי נפרש דסגי ברובו גרידא. ' שאינויכמ'ברוב והרי הוא 
  *.  שאינוכמילהמיעוט ולא אמרינן דהמיעוט 

  
 מרן יש קצת להשיב וכמו שתמה בזה ,ין רובו ככולוי היינו מד"ל בכוונת דברי רש"הנ'  בעצם דברי האחואומנם

י " מתקיים הדין ע'כל' כלומר בכל מקום שצריך י דרובו ככולו הוא רק על דין חיוב,א"שליטש אנגלנדר "י הגר"רה
 בזה רובו' ת דאמרי"מהיכ , היינו העדר הצל שהוא דבר שלילי'שאינו מוצל' אלא ידין חיוב אבל רוב חמה אינו, 'רוב'

להלן ' ועי. כ"ע.  ולא מצאנו כדוגמת זה בסברת רובו ככולו.ו שאותו רוב שלילי יבטל את מיעוט הצל הקייםככול
ג דלא דיינינן דין רובו ככולו אלא ' ח הובא להלן סי"א העיר עוד בזה לפי יסוד הגר"אחי שליטמר ו. בזה סימן ג

  .  בדבר התלוי במעשה יעויין להלן והבן
   

  ע דאין הנידון אלא על הרוב כדמוכח מסוגיה דיבמות" בקוהו להדיא"כן דעת הגרא
  מ בדבריו" ומו

  
דהיינו דסגי ,  דרובו ככולו בגדר הדין-  אות דס " שבסוהבהוספותד בקובץ הערות "ו הי" הגרא-  ביאר להדיא וכן. ב

א ברובו ואינו הו, מ שאינו חוצץ"דמבואר התם דה, מיבמות עח וראיתו .בהרוב גרידא ולא אכפת לן מהמיעוט כלל
י שנעשה מעשה בהרוב חשיב "והיינו שע,  ככולול דרובו"והנה הא קיי. אינו מקפיד חוצץ' אבל כולו אפי, מקפיד

   .     כ גם ברובו תפסול" באינו מקפיד א'וכיון דבכולו חוצץ אפי, מ בין רובו לכולו"כ ליכא נפ"וא, דנעשה בכולו
  

 כגון גבי שחיטה , אין פירושו דחשיב כאילו נעשה המעשה בכולו,לוומוכח דהא דרובו ככו: ל" להוכיח וזוכתב
 דכי היכי דשחיטת כולן .דסגי ברובן אלא ,אין הטעם משום דהוי כאילו שחט כולן, דנתרת בשחיטת רוב הסימנין

 קרא  הוי סגי בגילוח רובן אי לאו, וכן בגילוח שיער נזיר.שהמיעוט אינו כשחוט אף ,נ שחיטת רובן מתרת" ה,מתרת
 .ובו לא חשיבא כאילו החציצה בכולונ שהחציצה בר"וה, ואינן נחשבין כאילו נתגלחו כולן, אף שנשתיירו מיעוטן

 ומשום דבחציצה ברובו אין ,חוצץש להקשות גבי חציצה ברובו דיהיה לו דין כחציצה בכולו ד"יינו דלוה. כ"ע
 להדיא בדבריו דגדר רובו ומבואר. ולו פוסלתומדאוריתא רק חציצה בכ פשט דחשיב דנעשה מעשה גם בהמיעוטה

כ דבעי לכולו ונתחדש דהרוב נותן דין על המיעוט וחשיב דנעשה "ולא כמש, ככולו היינו דמספיק ברובו מעיקרא
דכי היכא , ז" בכעדיין לא נתיישב אמאי לא נימא, מ אף אי נימא כן בגדר הדבר" העיר דמד"ובסו [. כ"ע. בכולו

, א רובו ככולו לומר דחשיב דנעשה מעשה בהכל"פ דל"היינו דאע, נ לפסול רובו"נו מקפיד הדכולו פוסל גם באי
  ]. כמו שיש בהכל דחוצץ' דין'מ נימא דרובו ככולו לומר דיהיה בהרוב "מ
  
היינו דרובו , ע"הכהקוכ בגדר הדין "ומצה שנראה מדבריו גחמץ ' ז מהל"אבי עזרי בפ המרןדעת '  נוטה לכאווכן. ג

 י דין רובו"והרי ע"ד "ל שם בתוה"וז. דחשיב שנעשה מעשה בהכל אלא דסגי ברובו מעיקראהפשט   איןככולו
כ במקום שיש שיעור "וא, ככולו אין הפירוש שהרי זה כאילו שתה הכל אלא הפירוש שהרוב של הדבר הוא הכל
כ סגי בשתית רובו "רכה ועאין בהרוב השיעור ואיך יוצא בשתית רוב ובהכרח שהדין הוא חיוב שתיה של כוס הב

אין העיר "מ "שכתב הר, ב"ז ה"ע' ד מהל"כ בפ"וציין שם למש. 'שהרי רובא ככולו נחשב ששתה כוס הברכה וכו
והרי , מה שמהני רוב הוא מדין רובה ככולה: ל"וכתב שם מרן וז". 'ועד שידיחו רובה וכו' הנדחת וכונעשית עיר 

, אלא הפירוש שרוב העיר נחשב ככל, אפילו הצדיקים שבתוכה הדיחואין הפירוש רובה ככולה כמו שכל העיר 
  .כ"ע. ורוב של כל הדבר חשבינן שזה כל הדבר

  
  

_______________  
  
ז "שהרי כ, י" הקהבדברייש סתירה '  לכאוובאמת, כן היא גם דעת רבינו הקהילות יעקב ריש סוכה שם, ל"בהדי אחרונים הנהנה * 

. עירובין דבעי לכולו והרוב נותן דין על המיעוט'  בתחילת הדברים שהוכיח מגמכ לעיל"ט וכמש' ין סידלא כמשמע מדבריו בעירוב
כ בעירובין דגדר רובו ככולו היינו דהרוב "היינו דחוזר בו ממש". אפשר שזו חזרה: "ל"א השיב לי על הערה זו בזה"ק שליט"והגרח

ועדיין צריך לי עיון . (שנתבאר כאן דסגי ברובו ולא איכפת לן כלל מהמיעוטודעתו כמו , מכריע להמיעוט וחשיב דנעשה מעשה בכולו
כ לעיל "כ וכמש"ואי נפרש הסוגיה שם דלא מדין רו. מפורשת ואכתי הסתירה במקומה עומדת' דהא בעירובין הוכיח כן מגמ

  ).ע"וצ. ש"י ענגיל והנפש חיה א"בתחילת דברינו מהגר
    

  



כו 

                                                                                                                                            
  אין איסור שהיה במיעוט בתראל ש"ומהראשונים דס' רובו מתוך כולו'לא בעי ל ד" דסמ מהראשונים"כ

  
' ריש סייעויין להלן . בדוקא' רובו מתוך כולו'כללא דבעי האי דפליגי בראשונים כבר מדברי רבותינו ה מוכח וכן. ד
משום ' לכאו והיינו. ל לדידיה דלא קפדינן בהאי כללא"בהוריות ועוד דס' י ותוס"י בנזיר וכן לרש"שהבאנו לרשג 

ל להחולקים גבי שהיה " וכן ס.כ"ע. ולהלן הארכנו בזה. ולכן אין קפידא במיעוט חסר, אלא על רובודהנידון אינו 
זו ' ה שביארנו מח' להלן סי' ואומנם עי. [ט"ל דליכא פסול לאחר ששחט רובו בהכשר והיינו מה"במיעוט בתרא דס

  ].א"באו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



כז 

  סימן ב
 

 בהחילוק מדין ביטול ברוב והלך אחר הרוב

  

בנוסף . 'הלך אחר הרוב'ו' ביטול ברוב'ית מדין שונה בתכל' רובו ככולו' דין
ל בריש "דדין רובו ככולו נלמד מהפסוק גבי גילוח שער נזיר הנ -להילפותא 

 - 9'אחרי רבים להטות'ודין ביטול ברוב והלך אחר הרוב נלמדו מקרא ד, א' סי
  : חלוקים הן גם בגדרן בכמה אופנים כדלהלן

  
  :החילוק מדין ביטול ברוב

  
 כדיינים שאין ,דוקא בדבר שאינו מבוררוק הפשוט הוא דביטול ברוב הוא החיל

עוט ניכר כההיא דנזיר שהמישהמיעוט ניכר כ לוהוא אפי  ורובו ככולו,הדין מבורר
  .10מיעוט שערות שלא גילחןב

                                                 
נמי ל ברוב דנלמד וט ביודין .*א"חולין יא ע' הלך אחר הרוב דנלמד מקרא דאחרי רבים להטות מפורש בגמדין  9

בבא  .לא יעלוה "דב "ענד גיטין . אפילו באלף לא בטילה "ב ד"ע' ביצה גי "רש' עי ,אי קרא מפורש בראשוניםמה
נדה דף מז ו .דמדאורייתאה "דב " עחולין צח . ופרכינןה" דא" זבחים דף עב ע.דאורייתאה "דא "מציעא דף נג ע

ויעויין . נ סימן לז"גיה' פבחולין שם ש "ראהו. ב"ן חולין צח ע"רמב. א"ז סח ע"בע' כ תוס"וכ. חייבתה "דא "ע
ד ועו, היאך משתמע דין ביטול ברוב מקרא דאחרי רבים להטות, בענין דין ביטול ברוב' ארחות ימים'להלן בקונטרס 

  .פרטים בילפותא זו

   
  .בזה' להלן סימן ד' ועי. א' סוכה סיי "בקה כ"וכ .פשוט 10
  

________________  
  
ליה מאחרי רבים ' לא קא מיבעיא לן דודאי ילפי, חנויות וסנהדרין' כגון ט, רובא דאיתא קמן,  בריש הסוגיה שם איתאוהנה] א* 

ואומנם בסוף הסוגיה . להביא ראיות' והאריכה שם הגמ. בהו בתר רובא' זליכי קא מיבעיא לן רובא דליתיה קמן מנלן דא. להטות
אבל היכא דאפשר לברר ושלא לסמוך על הרוב , דילמא הא דסמכינן ארובא הוא רק היכא דאי אפשר לעמוד על בירורו' דחתה הגמ
אי . היכא דאפשר' כינן ארובא אפיאלא ודאי הלכה למשה מסיני הא דסמ: ל"ה פסח וז"א ד"י שם דף יב ע"וכתב רש. לא סמכינן

ואהא מלתא סמכינן ולא . דמאי שנא האי מהאי, נמי אחרי רבים להטות משמע בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן
  . כ"ע. 'ח טרפות וכו"בדקינן כל י

  
דאף , קמז' ב סי"ה ובחא סימן "ע ח"ס בתשובה בחאה"הנה מתחילה יש לציין לדברי רבינו החת, י"רש'  נבא לתמיהה בדטרם

מ היינו "מ, )'דקתני רובא דאיתא קמן לא מיבעיא לן וכו(דמריש הסוגיה מבואר דרובא דליתא קמן גרוע מרובא דאיתא קמן 
שוב עדיף , ל"י הנ"רש' ברובא דליתא קמן וכמבואר בד' בתר רובא אפי' ס היא דאזלי"אבל לפי המסקנא דהלכה למ', ד דהגמ"להס

פ אית כאן לפנינו מיעוט הסותר להרוב ואפשר שיזדמן לפנינו מן "כיון דרובא דאיתא קמן עכ, מדאיתא קמןרובא דליתא קמן 
ת באר דוד סימן "ע בשו"וע. (כ"ע. כ ברובא דליתיה קמן אין כאן חזקת איסור"ומשא, המיעוט המוחזק לפנינו ואיכא חזקת איסור

  ).כ ליישב בזה"לא מש
  
דאחרי רבים להטות משמע בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן '  שכ-י הללו "ברי רשדבכבר העירו המפרשים  הנהו] ב

להו מאחרי ' הא תרוויהו ילפי, דקארי מאי קארי לה מעיקרא לטרוח למילף המקור לרובא דליתא קמן,  דאם כן-ש האי מהאי "דמ
  .         רבים להטות ותו לא

  
דבאמת מאחרי רבים להטות לחודא ליכא למילף דאזלינן בתר רובא כקושית , לבאר'  שככח' א סי"ת עמק הלכה ח"בזה בשו 'יוע

, אבל רובא דליתיה קמן לא, ק כסנהדרין ותשע חנויות"ס דדילמא הא דאמרה תורה לילך אחרי רבים הוא רק ברובא דא"הש
 משחיטה דאזלינן בתר רובא אף דליתא 'ורק דאחרי דילפינן התם בגמ. דמסברא בודאי דיש חילוק בין איתא קמן או ליתיה קמן

אלא אף על רובא דליתא , כ דהא דאמרה תורה אחרי רבים להטות לא היה כוונת התורה רק על רובא דאיתא קמן"אם כן ע, קמן
ס בעי דדילמא "רק הש. ושוב ממילא אין חילוק בין רובא דאיתיה קמן לרובא דליתיה קמן, קמן ציותה התורה אחרי רבים להטות

ל דמאי שנא "י ז"ועל זה שפיר קאמר רש, מ מחלק בין אפשר ללא אפשר"א דאפשר לא נסמוך על רובא דליתיה קמן כמו שרהיכ
האי מהאי וכשם שברובא דאיתא קמן אין חילוק בין אפשר ללא אפשר גם ברובא דליתיה קמן אין חילוק דתרווייהו מחד קרא 

  .ש עוד ביתר ביאור בזה"ויעוי. נפקי מאחרי רבים
  
הקשה , ל בפירוש הראשון שכתב דהא דאזלינן בתר רובא אף היכא דאפשר הוא מהלכה למשה מסיני"י ז" דברי רשובעצם] ג

מ והרי בהלכה למשה מסיני ליכא מחלוקת כמו שהשריש לנו "ז הוא הלכה למשה מסיני איך פליג ר"דאם כן דד, ל"ה הנ"העמ
  ק יט גבי חצי נזק צרורות דפליג סומכוס "ס ב" שלמה ורמז להא דש וכבר עמד בזה בהגהות חשק.מ"ם בהקדמה לפיה"הרמב

  

  . א



כח 

   .11וביטול ברוב בדברים נפרדים, רובו ככולו הוא כשהנידון בדבר אחד

                                                 
רובו ככולו לא נאמר אלא כשדנים על דבר אחד מהו ומה טיבו כגון בסימנים  - וביתר ביאור .  שםי"קה] א 11
אבל בדברים נפרדים , ב"יוצן כל כדשחוט הוא וכ' בתר רוב הסימן ואמרי'  אזלי,ן אם הם שחוטים אם לאוניניידד

,  לזההם זילא שייך כלל רובו ככולו דמה ענין זה לזה שנאמר דרובו ככולו אחרי שהם דברים נפרדים ואינם שייכ
. בתר רובא' חלקים ואינם ניכרים מה מהמיעוט ומה מהרוב בזה איכא דין דביטול ברוב דאזלי' נתערבו בבאלא 

   .כ"ע .ת דברים מיוחדיםברוב שייך בתערובוהכלל הוא דרובו ככולו שייך בדבר אחד וביטול 
  

 הא ,למה ליה קרא דרובו ככולו דין להקשותאד ד"ותו, ט' ד סי"בתשובה חיורמ "חידושי הרי זה כבר ביאר הוחילוק
כ " משא,חד דשם דבר א, ללמוד על סנהדריןינו יכולמרובו ככולו אד. ' וכומצינו למילף מאחרי רבים להטות

כ "גכ "כש אלא בדבר אחד "דרובו ככולו לז "ד ו.כ"ע. ב"מד עפסחים יו בע לו בחידוש"וע .ש"עיי. בדברים נפרדים
   .ופשוט. ד"עג אות ו בתוה' ע סי"ד בקוה"ו הי"הגרא' מ בד" וכ.ב ענף ב בהערה שם' א סי"בדבר אברהם ח

  
   גם בדברים נפרדים בחפצא מ שייך"מ 'דבר אחד'אף דדין רובו ככולו אינו אלא ב

  כשהנידון על הדבר בכללותו
  

 וכגון .מ שייך בו דין רובו ככולו" מ,דלפעמים גם שהדבר עשוי במציאות מכמה חתיכות, י"הקההוסיף הנה ו] ב
 והיינו .ע"פ דכל שערה ושערה הוא דבר בפנ"גילוח רובו אעבדאי לאו דגלי קרא הוה סגי , בילפותא דידן נזירב

 והוא גוף אחד ושייך , בכללותו דנים אם נתגלחאלא על ראש האדם, ן הןזוזימשום דלא על השערות אנו דנין אם ג
דאי דנים על הדבר בכללותו אף שהוא , והיינו דהמציאות בחפצא אינה המודד לזה אלא הנידון .בו עניין רובו ככולו

   .כ"ע. כ"כ דנים בו דין רו"במציאות דברים נפרדים אפה
  

דלפעמים משכחת ליה איפכא שהדבר עשוי , י"הקה שכתב ז"בענ - א "בנדה כט ע' מגמ - עוד ד "בס להביא ויש
מתקיף , דהכי איתא התם .' ומשום דדנין על הדבר בכללותו וכו,כ"מ שייך בו דין רו" ומ,במציאות מכמה חתיכות

 ,פ שאינו מחובר" ואע,לד מחותך לחתיכותו ומיירי התם בסוגיה ב.' וכול דרובו ככולו"הא קיי'  זביד וכוליה רב
בכללותו אם כל הנפל על  והיינו משום דאין הנידון אלא .ש"חתיכות מדין רובו ככולו כיעוייי "לרובו שיוצא עדנים 

   .ק"ודו. יצא רוב הנפל אם לאו
  
 ומשום דדנין על ,כ"מ שייך בו דין רו" ומ,משכחת ליה איפכא שהדבר עשוי במציאות מכמה חתיכותד ז"ועפ] ג

'  ריש סיהובא להלןו', כלל יב אות גי ענגיל בלקח טוב "ר דהגספיקו' בזה לכאולפשוט הנה יש ',  וכוהדבר בכללותו
רובו ' במיעוט חסר לא אמריד, ס" כהחת דאי נימא,ס דבעינן רובו מתוך כולו שכתב להסתפק שם"גבי יסוד החתג 

 חולין סחל צייןו.  אי הוי כמיעוט חסר או לא"היכא דהמיעוט כאן אלא שאיננו מחובר עם הרוב" יש להסתפק ,ככולו
 ,רובא' הא נפק לי' הוציא עובר את ידו וחתכה וחזר והוציא את ידו וחתכה עד שהשלימו לרובו מהו מי אמרי' ב
ד רובא "א) תו שחיטת אמו' וחשוב גם המיעוט שבפנים כילוד ולא מהני לי' א' ש בחולין ע"ואמרינן רובו ככולו ע(

 לעיין עוד ציין.  גם כשאין המיעוט מחובר עם הרוברובו ככולו'  ומוכרח להדיא דאמרי,'ל הגמ"עכ' בבת אחת בעי
ש נגעים "ז דנגעים הובאה בר" ובתוספתא פ,א שם" ובמהרש,ה מאי לאו מוחלטת"י ד"ברש' ג ב"יבמות קבבזה 

  .כ מדבריו"ע.  ורבנן דשםהנחמי' ח בענין פלוגתא דר"ג מ"פי
  

 שפיר דנין על הדבר בכללותוכיון דאבל  אף כשהמיעוט אינו מחובר עם הרוב' לכאול "ל דאיכ" להאמור יוהנה
א רובו ככולו מתוך כולו אלא אם יש דבר " דל'שכ,  קסה'יח ס" בית שערים חאונ מדברי הרב"וכ. כ"דיינינן ביה רו

מ "המאחד הרוב והמיעוט להיות אחד ואז שייך לומר על הרוב והמיעוט שהוא כולו וסגי ברובו מתוך כולו עד
ובמאה . אחד אותם וכן בולד שיצא רובו ודאי הרוב והמיעוט הם גוף אחדאיש הנזיר מרות הנזיר הם כולו והשע

  .כ"ע. ' וכוכולול רובו מתוך "שישבו להורות הישיבה להורות מתאחד והם כולו וי
  

__________________________  
  

 אבל גם זה . למיעוטא דמיעוטאמ דהלכה אתיא"אם כן הוא הדין הכא דסבירא ליה לר, ש"וקאמר דהילכתא אתיא לכח כחו עיי
ס לאתויי כל הנך ילפותא הרי היה ידוע להם שהוא הלכה " דכיון דרבנן סבירא להו דהוא הלכה למשה מסיני למה טרח הש,דוחק

 כתב דהא דאנן ,ה מאי"ד' לקמן דף נהנה  ד, סותרין עצמןי" רשס שתמה גם כן דדברי"גליון הש' וד יקשה קווע.  למשה מסיני
 ועיין תוספות יבמות .ולא הזכיר כלל דהוא הלכה למשה מסיני' ארובא ולא בדקינן הוא משום דילפינן מקראי טובא וכוסמכינן 

  . ב"פ' ה הלכה וביבין שמועה שער ג"ז ד"ע
  

רק כוונתו כמו , י לומר דהיה הלכה למשה מסיני מיוחדת דניזול בתר רובא אף היכא דאפשר"אין כוונת רשל ד"ילמא יד, וביאר
ואם כן יש לומר דזה , ה"א דמקואות דהלכה למשה מסיני יש לפרש שהדבר ברור כהלכה למשה מסיני עייש"ש בפ"שכתב הרא

קושית כ "גק "י שהדבר ברור כהלכה למשה מסיני שאין חילוק בין אפשר ללא אפשר והילכתא הוא באמת מקראי ול"כוונת רש
  .ס"הגליון הש

  
  

  . ב



כט 

וביטול ברוב הוא , והמיעוט משונים במציאות ולא בדיןרובו ככולו הוא כשהרוב 
  . 12להפך

  
  .13וביטול ברוב אינו כן, רובו ככולו הוא בענינים התלויים בפעולת מעשה

  
כלומר , 14 היינו שנתהפך המיעוט להיות כהרוב לגמרי- לרוב השיטות -רובו ככולו 

   נחלקו טובא אםברוב ואילו בגדר ביטול . שמחשיבים שאף בהמיעוט נעָשה מעשה

                                                                                                                                            
   גם בדבר אחד בחפצאמ שייך" מ' נפרדיםדברים'בדביטול ברוב אינו אלא אף 

  כשהנידון הוא על דברים נפרדים
  
 . ברובדין ביטולדיינינן בדבר אחד דפעמים אף , גבי ביטול ברוב משכחת ליה איפכא כןד, י" בקהעודהוסיף ו] ד

כא בו ככולו היש בו כלל רו"ב דל"ס לתרומה וכיוציכגון חתיכה אחת שנבלע איסור במקצתה או שמקצתו התפ
 שהרי אפשר לאכול כל , והטעם הוא דלא דיינינן על החתיכה בשלמותה רק על כל משהו שבו.ע"דניכר המיעוט בפ

טעם להשלים ובנותן [. כ"ע. אלא דין ביטול ברובשייך רובו ככולו ע ודינו ככמה חתיכות נפרדות שלא "משהו בפנ
אך : ל"וז, ט על כלל זה' כ בעירובין סי" ממש- ים ש ביטול ברוב אלא על דברים נפרד" דל- דבריו גבי ביטול ברוב 

ל דליכא דין רובו ככולו אלא היכא " וי.נעשו דבר אחד ואינם חלקים נפרדיםז מספיק לתערובות לח בלח ד"אכתי אי
 אבל תערובת לח בלח שהכל מעורב ואין הרוב .ש מה שעשוי ברובו"דבזה נידון ע, ע"שהרוב הוא מסוים וניכר בפ

ל דליכא דין רובו ככולו אלא כשדנים על " ועוי.ש רובו"רר את המיעוט שיהא ניכר ע אינו גו,לעצמועומד וניכר 
 אבל בתערובת איסור .ב"וכל כיוצ,  ואם החצר גדור ברובה או לא, כגון אם הסימן שחוט או לא,דבר שבמציאות

ש "ה לא נגיד שהמיעוט נמשך ע ובז, רק חילוק דינים אית בהו,והיתר אין שום שינוי במציאות מהאיסור להיתר
  . כ מדבריו"ע .]ל דינים של הרובהרוב לקב

  
 , שהוא ממש היפך הרוב,ש אלא בשהמיעוט משונה במציאות מהרוב"דרובו ככולו ל - וביתר ביאור .  שםי"קה 12

כוס רובו  וכן בשתיית רוב , רובו גדור ומיעוטו פתוח, שערותורובו גזוז ומיעוט , ומיעוט מחוברכגון שרובו שחוט
שהרוב והמיעוט אינם משונים זה כ אבל . דין ביטול אלא עניין רובו ככולוג ליכא כלל" וכל כה,נשתה ומיעוטו קיים

ין  אלא יש בזה ענ, אינו כלל בדין רובו ככולו, זה היתר וזה איסור, שזה כשר וזה פסול,מזה במציאות רק בדיניהם
  . מדבריוכ" ע.דביטול ברוב כשאינו ניכר

   
אמנם צריך להתיישב להבין החילוק באיזה מקום צריכין : ל"וז שעא 'ח סי"אור )גרינוולד(ת ויען יוסף "שו בכ"כ 13

 אף שאינו מועיל , ובאיזה מקום מהני מטעם רובו ככולו,לבוא מטעם ביטול ברוב דילפינן מאחרי רבים להטות
ב  כגון הא דנזיר דף מ,"ידה תורה לעשותפעולה שהקפ"ולכאורה נראה דהיכא דאנו דנין על איזה . מטעם ביטול

ומינה ילפינן , דאי לאו קרא יתירא הוי אמרינן דגילוח של רוב ראשו הוי כאילו גילח כל ראשו, בגילוח שער נזיר
דמים שאובים פסולין משום דדרשינן מה מעיין בידי שמים אף מקוה , וכן במקוה, ג"דבכל התורה רובו ככולו כה

ה מיעוט שאובים אין "משו, אם רובו נעשה בידי שמים הוי כאילו נעשה כולו בידי שמיםאמרינן ד, בידי שמים
  .כ"ע. ' וכוצ לטעם ביטול ברוב"פוסלין אלא מדרבנן וא

  
ככולו נאמר רק בענינים התלויים במעשה דכיון שעשה רוב המעשה  דרובוח שייסד " בפרט לפי יסוד הגרויתבאר

ולכן הכלל דרובו ככולו , נן דיצא ידי חובת התורה שחיובו לעשות מעשהעל פעולתו ואמריכל שם המעשה נקרא 
כ במצוות או עבירות דאכילה דלא המעשה הוא "משא, הוא המצוה" דמעשה השחיטה"שייך דוקא דומיא דשחיטה 

. א ועוד' ב סי"ת בית אבי ח"ח בשו"והביא ליסוד זה בשם רבינו הגר. א בזה רובו ככולו"ל. המצוה או העבירה
  ].ח סימן כג"ת דברי יציב חלק או"שוע ב"וע [.ג' הובא להלן סיו
  
וכשעשה מעשה בהרוב נחשב שגם , ל דהנידון על הכל"דס, א בגדר רובו ככולו' מתבאר מכל הני דלעיל בסיכן  14

 שהמיעוט נשאר עדיין רק שאין ענינו' הלך אחר הרוב'דח בנזיר מב "וכמו שהבאנו מהמהרצ. בהמיעוט נעשה מעשה
 היינו שנתהפך המיעוט לרוב ולא נשאר אחר 'רובו ככולו'ו, פ הכרעת הרוב"מעשה ע עושיםד אלאין אחריו דנ

בתשובה מ "הריהחידושי בשם  ס בכתובות"י ענגיל בגליוני הש"והבאנו כן עוד מהגר.  כללהכרעה שום מיעוט
 בתר רוב בסנהדרין מקרא 'היאך אזליד -  'ק שה,תקצד' המרדכי בחולין סי' קותירץ בזה שו. לחלק כןט ' ד סי"חיור

שאר כ ומשום דסנהדרין אינו ,ש" אחילוק זהול. ' וכומ" והרי הם קבועין בלשכת הגזית או בכ,דאחרי רבים להטות
 דכיון היינו, כ סברה דרובו ככולו"יש שם גאלא ד ,קבועביה ' דאמריבתר רובא ' דעלמא דאזלירוב של ספק 
 ש כלל קבוע"כ ל"וא, לוהרוב מכריע את המיעוט מפאת רובו ככוכ "א הדין יחד ד לפסוק ולחתוך"דצריכין כל הב

  . ג

  . ד

  . ה



ל 

  .15כ דהמיעוט נתהפך להיות כהרוב"ד ענינו ג"א, המיעוט כמאן דליתא
  

:החילוק מדין הלך אחר הרוב
16

  
  

  . 17והלך אחר הרוב אינו כן, רובו ככולו הוא בענינים התלויים בפעולת מעשה

  
ומר כל,  היינו שנתהפך המיעוט להיות כהרוב לגמרי- לרוב השיטות -רובו ככולו 

ואילו גדר הלך אחר הרוב ענינו . 18שמחשיבים שאף בהמיעוט נעָשה מעשה
  . 19שהמיעוט כמאן דליתא

  

היינו ,  הוא דוקא בנידון חיובי-ז דלא כמי שרצה לחלק דהלך אחר הרוב "וכ
,  הוא בנידון שלילי-ורובו ככולו . 'כשהרוב הוא בהוויה בעולם כרוב סנהדרין וכדו

                                                                                                                                            
יומא פג א מהמאירי שכבר רמז לחילוק זה בקצרה בההיא דהביא כן ס " השובגליוני .אין כאן מיעוט כללשהרי 

ע "א כהקוהודל. ומיסוד החלקת יואב ועוד, ס דבעי לרובו מתוך כולו"וכן מתבאר מיסוד החת. ז למעלה"וכמבואר כ
  .ל דאין הנידון אלא על הרוב בלבד"ועוד דס

  
 ואין האיסור נחשב כמי שאינואי  ,דין ביטול ברובבה ראשונים ואחרונים ב' דנחהחקירה סמת ר ידועה ומפוהנה 15

דכיון דנתערב ברוב הרי הוא ומצטרף להשיעור  ישנו חשיבאו דילמא ד, מצטרף המיעוט להשלים לשיעור הרוב
ל הפיגול והנותר "אמר רשם ' ד הגמ"ע, א"עח עבזבחים ' י ותוס"בזה רש' ונח. וב להיות כמוהומתבטל אל הר

י "שיטת רש' מ באות א"ומבאר שם השט. מ איסורין מבטלין זה את זה"ש' והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וכו
אלא דהבטל נתוסף ,  נשרףדזה שאמרינן שהמיעוט בטל ברוב אין הפירוש דהוי המיעוט כמי שאינו וכאילו, ל"דס

אבל , על המבטל להיות כמוהו ולא חשיב המיעוט כנשרף אלא מיעוט הפיגול שנבלל בנותר חל עליו איסור נותר
ל דלא מצינו שהאיסור המועט הנבלל ברוב איסור שיפקע שם איסורו מעליו ויחול עליו " וס,ז" עחולקים' תוס

ארחות ' 'ויעויין להלן בקו [.ה הפיגול"ד' ש בתוס" עיי.ן דליתאאלא המועט מתבטל לגמרי והוי כמא, איסור אחר
  ].  שהבאנו לדון גבי דיינים אי חשיבי המיעוט כמי שאינם אם לאו, במקור הדברים' ימים

 
מ "מ,  דביטול ברוב והלך אחר הרוב ילפינן להו תרוויהו מחד קרא מאחרי רבים להטות כדלעיל בריש הסימןאף 16

ק "בדעת השטממתחילה אף אומנם שכתב ד ,ד"פ' יושר שער ג שערילהבהערה ' ד אות ב"א ס' כבר ציינתי לעיל סי
הזרוע דגם ' והביא עוד מהמרדכי פ, חד הוא' הלך אחר הרוב'ו' ביטול ברוב'דדין , ב"מ דף ו ע"בש "בשם הרא

 את האיסור להיתרוביטול ברוב ענינו שהופך , ל דתרי דינים נפרדים הם"הוא גופיה סמ " מ,כןמדבריו מוכח 
ק והמורדכי כן "השטמואף כתב להסב דברי  . גרידא ולא היתר במציאות'הנהגה'והלך אחר הרוב הוא דין , בבירור

ולכן צריכים אנו . גדרים שונים' לז ענף ו אות ח דמשמע דהם ב' א סי"כ במרחשת ח"וכ. םהדבריודלא כפשטות 
והנפש חיה בדעת , ש בכמה דוכתי"כ לצדד הקוב"דלא כמשו. [א' לעיל סי' ועי. ע"ליתן חילוק לכל אחד בפ

  ].ל"ואכמ. הערה אות ב בד"א ס' לעיל סיז "כהובא ו). מ דף ו"בב(ק "השטמ
  

' אף מדאו[ .בתריה' הא אדרבא רוב התלוי במעשה לא אזלי, וגבי הלך אחר הרוב.  רובו ככולו נתבאר לעילגבי 17
ה מאן דמתני לה " בדא"עכג כתובות בהפני יהושע ד "וכ. ש"ע. ם"דעת הרמבבקסב ' א בתשובה סי"רעקכ הג"כמש

, א אלא מדרבנן"זדא "הראש יוסף בחולין יואומנם יעויין ל. ת לא נחשב רוב"שרוב התלוי במעשה גם מה, ארישא
  ].א שם ועוד"ע להגרעק"וע
  

    .13' בהערה מסוכדלעיל  18
 

מ דחייש למיעוטא ולכן "ל כר"ב בהא דקיי"דה זרה יז ע עבו)ף"על הרי(ן "הרבהערה הבאתי ל' א'  לעיל סיהנה 19
אלמא דברובא דאיתיה קמן אפילו : "ל"וז' שכ, קטן וקטנה אינן חולצין ולא מייבמין שמא ימצאו סריס או איילונית

מ מודה ביה וטעמא דמילתא שכיון שהוא רוב וידוע לפנינו הרי הוא חשוב לבטל את המיעוט ולעשותו כמי "ר
וכן בשר . בהנהגת האדם הוא מתעלם ומחשיב את המיעוט כמי שאינו, ינו דגדר רובא דאיתא קמןוהי". שאינו

הרי זה , כ"וא. ומתעלם מהחנות המוכרת נבילה, הרי בהנהגת האדם נחשב כאילו חנויות העיר כשרות, הנמצא בשוק
  . ולא המיעוט, הרוב קובע את הנהגת האדם עם התערובת, אותו גדר של ביטול ברוב

  

  . א

  . ב

  . ג



לא 

מ דדין "ונפ. 20היא דנזיר שרוב השערות מגולחים ואינם בעולםהיינו רוב בהעדר כה
א "כההיא דנזיר שלולי הייתור בפסוק ה, רובו ככולו היינו לדון דהמיעוט כמי שאינו

שאין מסתבר כן . 21ואין ענינו לעשות יש מאין, דמיעוט שער הנשאר כמאן דליתא
  .22הרוב למיעוט ופשוטאלא כאמור דרובו ככולו הוא בנידון חיובי לתת דינים מ, כלל

                                                 
 הא דאזלינן בתר רובא היינו כשהרוב הוא בעולם בהוייה כגון :ל"וז סימן קסהח " אובית שערים ת"שוב כ"כ 20

 אבל רוב בהעדר לא ,רוב סנהדרין שהרוב הוא בעולם או רוב בהמות כשרות שהרוב הוא בהוייה בעולם וכדומה
אינם בעולם הוי גם המיעוט כאילו אינו ילפינן מהתם כגון בנזיר שנאמר הואיל ורוב השערות מגולחים ונעדרים ו

 , או בשחיטת רוב סימנים הואיל ורוב החיות ניטל ואינו בעולם הוי כאילו ניטל גם המיעוט זהו רוב בהעדר,בעולם
עד שישגו כולם או ' ז בהאי דהוריות ג"ואמנם לפי. לא ילפינן מאחרי רבים להטות וצריך קרא דנזיר דרובו ככולו

ט ביצא רובו דאמרינן שם רובו ככולו לא צריכין למילף מקרא דנזיר "כולם וכן בהאי דנדה כעד שתפשוט הוראה ב
  .   כ"ע. 'וכול דשם הרוב בהוייה "רק מאר

  
, קמ' ח סי"ס בתשובה או"שלמה קלוגר שהביא החת' הגאון רקושית  - ובזה כתב ליישב .  שערים שםבית21 

דשיעורין קתני להו בקרא ' הגמ' והק, ס"צין ומחיצין הלכה למדקתני שיעורין חציב "ע 'סוכה השהקשה לו בהא ד
הא אי לאו הלכה למשה מסיני הוה אמינא בשיעורים רובו , מאי קושיאד, ק"והקשה הגרש. ס"ולמאי צריך הלמ

סאה חסר קורטוב לא עלתה לו טבילה ' לו והטובל במומ דלא אמרינן בשיעורים רובו ככ"אבל אתי הל, ככולו
א רובו ככולו אלא "מ דאנן ל"לקד: "ל" וז- . כ"ע. פחות כל שהוא לוקה ואינו יוצא ידי חובת מצוהוהאוכל כזית 

 ,א אם גילח רובו הוי מיעוט שיעור הנשאר כמאן דליתא"דהוי המיעוט כמאן דליתא כמו בנזיר אי לאו דגלי קרא הו
שבו להורות צריך קרא דבעינן פשטה  וכן במאה שי,יצא רובו אמרינן דמיעוט שבפנים כמאן דליתאבט "וכן בנדה כ

ל המיעוט כמאן דליתא " די,א"פ במאה שישבו להורות והורו רק ע"א רובו ככולו עכ"ה הו" ואל,הוראה בכולה
 אבל לומר רובו ככולו אם יש , וכן בשוחט רוב סימנים אמרינן המיעוט כמאן דליתא,מ נשאר שיעור סנהדרין"ומ

 אבל לעשות , דליכא למילף מנזיר רק לעשות מישנו אינו, הא לא אמרינן,עוררוב שיעור דהוי כאילו היה כל השי
והרי הוא כמי "כ "י ריש סוכה במש"בביאור דברי רש' ד נתבאר מרבים מהאח' ולהלן סי.  ל"עכ. "יש מאין אין לנו

  . להלן' ועי. ומוכח נמי דענין רובו ככולו הוא כענין זה, דהיינו מדין רובו ככולו" שאינו
 

   .סימן ג סעיף יזז להלן " בכיעויין 22
  

  שדימו דין רובו ככולו לביטול ברוב' ד האח"תמיהה ע
  

בכמה אנפין לחלק ו ,לבאר גדר רובו ככולו וביטול ברוב אותנו את כל זאת בדברים ברורים ' לאחר הודיע הוהנה
  .   אה דלא נחתו לחילוק זהדנר'  נתקשיתי מאוד להבין דברי כמה מהאח,בין דין ביטול ברוב לדין רובו ככולו

  
בגדר ) בנזיר מב' ד הגמ"ע(ח שהבאתי בתחילת דברינו "הביא דברי המהרצד סימן לז "יוח חלקת יעקב ת"שוב .א

ויש לעיין בזה מהא דביצה לח ב מי : "ל"ז וז"והעיר ע. 'וכורוב היות כהדאף המיעוט נתהפך לדין רובו ככולו 
דכל , ולא הבנתי.  ל"עכ" ש"ייע, דבשל חברו לא שייך ביטול, כל הלה וחדיקבין של חבירו יא' שנתערב לו קב בט

ובעצם . (ח"ש ומאי שייטא לדין רובו ככולו שדיבר עליו המהרצ"הסוגיה שם מדברת רק על דין ביטול ברוב כיעויי
, ך בה מאודוהארי, "ולכאורה זו הסוגיא תמוהה מאד והם כדברי ספר החתום": ל"י וז"הסוגיה שם יעויין שם להפנ

קעד ' ובכתבים החדשים שם סי, כד' י ביצה סי"ע בקה"וע. כ בהסוגיה שם"ב שהאריך ג"ג פכ"בשערי יושר ש' ועי
הובא לעיל בפתיחת ת בנין ציון סימן קפ "שוד הרב השואל ב"כ יש לתמוה ע"וכמו ).ביתר פירוט בכל הסוגיה

  .ע"וצל. ודברינו דמשמע ממנו נמי שמקשר בין הנידונים הנפרדים הלל
  
הביא מחלוקת , מהא דין רובו ככולו' ו פסוק ט גבי גילוח שער ראש הנזיר דילפי" תמימה פרשת נשא פבתורה. ב

ה בבדק הבית ז א כתב דאין הכוונה רוב "דהרא. ' מצויין אצל שחיטה מומחין הןרוב'ראשונים בהא דאיתא בחולין 
כל שפירושו רוב אבל רוב ' ז דאדרבא מצינו בגמ"עא שם כתב "ואילו הרשב. ממש אלא פירושו כל המצויין

. כ"ע. א מילפותא דידן דמבואר דאמרינן דרובו ככולו"ד הרשב"ת ע"והקשה התו. ש"יעויי. שפירושו כל לא מצינו
ז דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן לא שייך כלל בענין דין רובו ככולו אלא כענין הלך "ולא הבנתי כלל דהא ד

מנזיר דין רובו כולו שרוב ' כ שם מחמת קושיתו זו לתרץ דאף דילפי"והיותר פלא מש. ז"ה שייך זלאחר הרוב ומ
ד כולו "כ לאו"ודבר זה תמוה טפי לומר כן דרו. כ"ע. א"וזו כוונת הרשב, ל דכולו ממש לא הוי"מ צ"הוי ככולו מ

. אף אחד מן הפוסקים שיאמר כןולא שמענו כן ולא ראינו ל, דמכל המבואר בחיבורינו לא משמע כן כלל. ממש
  .  ג"וצע

  



לב 

                                                                                                                                            
ז שכתב דרובו ככולו אמרינן אבל כולו כרובו "קמט שהביא להיד מלאכי בשם הרדב' ח כרך ה עמ" להשדר"ושו

. ל דמצינו כל שפירושו רוב אבל רוב שפירושו כל לא מצינו"א הנ"והקשה עליו מהרשב). ג' הובא להלן סי. (א"ל
א הם "דדברי הרשב, ד"וכאמור אין כאן שום תימה כלל לענ]. ש"דיברו מזה יעוייוציין שם להפוסקים ש. [כ"ע

 תימה וקצת"ח שכתב "ואולי זה כוונת השד. ולא קרב זה אל זה. ואנן מיירי בענין רובו ככולו, בענין הלך אחר הרוב
  . ע"וצ". 'וכו
  
, ק א ועוד"כלל לט ס] על התורת חטאת [מנחת יעקב' סוב ,אי בעי באיסורין ריבוי של כפל על המיעוטדנו ' האח. ג

דלא מהני , ]תורת חטאת[והרב ) ה"שער נ בהג(ל באיסור והיתר שלו "לענין ביטול איסור סובר מהרש: ל"כתב וז
שבעה שאכלו דגן דבעינן רובא ) א"מח ע(וכדאיתא בברכות . רובא עד דאיכא רובא דמינכר דהיינו כפל כאיסור

רבינו ' וכוונתו לד. ל"עכ. 'ס חד בתרי בטל  וכו"והש' וכמשמעות לשון הפו, בינו יונהש ר"וכמ. דמינכר דהיינו כפל
חלקים שלא אמרו ' רובא דמינכר הוי כיון שהם הב' אצל הג' והב: "ל"שכתב וז) ף"מדפי הרי(ב "יונה בברכות לה ע

. 'מצטרפין עמהם וכו' אין מצטרפין עם הששה לפי שהששה אינו שני חלקין מהעשרה ולפיכך אין הד' אלא שהד
  . כ"ע. כ לא סגי בששה שאכלו דגן"ומשה, והיינו דבעי כפל כלפי אותם שלא אכלו פת. ל"עכ
  

רובו 'שהרי דין רוב בזימון שייך לתורת ,  הבנתי הדימוי בין רובא דמינכר בזימון לדין ביטול ברוב באיסוריןולא
ואולי זה גופא טעם [ .בין זה לדין ביטול ברוב באיסוריןכ מה הדימוי "וא, כמובן' ביטול ברוב'ולא לתורת ' ככולו

והיינו טעמא דליכא לדמויי ביניהם כלל , כמו דבעי לענין זימון, ל דלא בעי ריבוי של כפל באיסורין"החולקים דס
  ].כאמור

  
כך שזה ד ובכל רובו ככולו אפשר לפרש "כתב בסו, ד' והובא להלן סי, כט'  רוזובסקי בזכרון שמואל סיש"הגר .ד
  .ע"וצ. כ"ע. כ גדר ביטול ברוב"ג
  
דביטול ברוב הוא מפאת ענין דרובו "' ט ומעוד מקצת אח' ד סי"ם חיור"ת הרי"בית האוצר הביא משו' בס .ה

  .ז" לי עיון בכוצריך ". ככולו
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 סימן ג
  

  יסודות וכללים

  
היינו כשכולו לפנינו ומתוך כולו ', רובו מתוך כולו'אין דנים דין רובו ככולו אלא ב

כגון רוב רביעית שצריך שכל הרביעית תהיה לפנינו ומתוכה . יעשה מעשה ברובו
ב " כיוצוכן כל. אבל לא מספיק שיהיה לפניו רק רוב רביעית בלבד, ישתה רוב

  . 23א רובו ככולו"כשמיעוטו חסר לפנינו ל

                                                 
  ובמקורו' רובו מתוך כולו'בענין הכלל דבעי 
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, שלמה קלוגר' הגאון רקושית ועיקר דבריו שם ליישב . י קמ"סח סו"אוב תשובה בופרם סהחת רבינו כ"כ]  א
דשיעורין קתני להו בקרא ' הגמ' והק, ס"דקתני שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למ ,ב"ע 'סוכה הלו בהא דשהקשה 

ינא בשיעורים הא אי לאו הלכה למשה מסיני הוה אמ, מאי קושיאד, ק"והקשה הגרש. כ"ע. ס"ולמאי צריך הלמ
סאה חסר קורטוב לא עלתה לו טבילה ' לו והטובל במומ דלא אמרינן בשיעורים רובו ככ"אבל אתי הל, רובו ככולו

לא שייך רובו ד "ולפענ" :ל"וזס " וכתב החת.כ"ע. והאוכל כזית פחות כל שהוא לוקה ואינו יוצא ידי חובת מצוה
נ "וה ,רוב סנהדרין אינו כלום אבל אם לא נתועדו רק, ב מתוך כלדבעי רו'  דמסנהדרין ילפי,ככולו אלא מתוך כולו

מהם לא שמעו קדיש ' הוה עדה לדבר שבקדושה ואם ז' שדינן המיעוט בתר הרוב אבל כולו בפנינו כגון י לעולם
 , וכבר נתעורר מזה הרב המאירי,לא אמרינן דבר שבקדושה' וברכו נמשך המיעוט אחר הרוב אבל אם רק נתועדו ז

וכן חיות שמיעוט סימנים נגררים בתר רוב דנפק חיותא וכן בכל ' וכן לעניין טומאה וטהרה וכו' ן הציבור וכווכ
' נ אי איתא כאן מ"אה, בפחות מכשיעור ולימא רובו ככולו לא שמענו דוכתא אבל לאכול פחות מכשיעור או לטבול

  .  ל" עכ".ד"אינו טובל כנלעסאה ורובו כשר ומיעוטו שאובין נמשך אחר הרוב אבל חסר קורטוב 
  

  ד אלא ברובו מתוך כולו כבר מבואר בראשונים"ענין זה דלא מהני בב
  

הביא כן  יג ס"סובית יוסף חושן משפט ב .ד אלא ברובו מתוך כולו מבואר בראשונים"ז דלא מהני בב"דועצם 
 אבל רוב ,ל ומתוך משא ומתןואין רוב בכל מקום אלא רוב הבא מתוך הכל: ...ל"וז קד 'סיב "חא "הרשבת "משו

. כ"הנפרד מן הכלל ודנין או בוצעין לעצמן שלא מתוך משא ומתן עם הכלל או שלא במעמדן לא עשה כלום ע
ד "ומצאתי בס]. ו' א סי"רי סנהדרין פ בשם הגהות אש,ה כתוב"א ד" בסימן יח סדוגמת זה כתבדכ י"והוסיף בב[

  *.ש"י עיא סימן פה"ת הריטב"שוכענין זה מפורש ב
  

  ביסוד זה יתבאר סוגיה דריש סנהדרין
  
והמרה היינו מחוץ ללשכת הגזית מצאן אבית פגי דאי , גבי זקן ממרא ,ב"סנהדרין יד עהא דאיתא בבזה ויתבאר ] ב

  היינו דאין המראתו , יכול תהא המראתו המראה תלמוד לומר וקמת ועלית אל המקום מלמד שהמקום גורם, עליהן
__________________  

  
ה אם לא שגו אלא "כ ה"פ שג" נמצא שכשאמר הכתוב ואם כל עדת ישראל ישגו אע:ל" וזט חלק א סימן נח"ת מהרי"שו בכ"וכ* 

 גם כאן בנדון שלפנינו גלו דעתם מתקני ההסכמה שלא . ועל זה קראה תורה כל עדת,מ צריך שתהא השגיאה מכלל כולם" מ,רובן
 פ הרוב" עםהאנשי'  שיהא שם כל הקהל כקטון כגדול ואז כשיהיו כולם במעמד יהיה בריריתבררו הממונים אלא מתוך קיבוץ כללי

ג דבעינן עדה " שהן בכת ובסנהדרין עצמן נוהג הדין הזה שהרי דיני נפשו. אבל כשלא נמצאו כלם שם אין הסכמת הרוב מועיל.'וכו
 הא נדון על פיהם לפי מה שהם רובם של סנהדרי קטנ יהןאטו אם יהיו שנים עשר דיינים לבד וכלן מחייבית  ועדת מצלתשופט

' ב' אמרי'  שהם בגת וכן לענין דיני ממונו.ב" שהם יבפ הרו"כ יהא נדון ע"ג ואח" אלא בכת שאין דיני נפשו! כןר אין הדב!?ןמחייבי
 שאין ם ומוסכרדבר ברו אך זה .ביניהםת  ואין מחלוקרמוסכמים בדב' פ שהב"ד לכמה מילי אע"ד חצוף ולא הוי ב"ב' שדנו נקר

ולא באו מכל ' בין שהודיעו' לא הובררו בקיבוץ כל הקהל בין שלא הודיעו' אלא כשהיו כולם שם ואחר שאלו ההב  אחר הרוןהולכי
) ט"דהמהרי(יעויין לתלמידו , ועוד כתבו מזה.   ל"עכ. 'ם וכו כולדמקום לא נתחייבו לשמוע בקולם אלא בזמן שנתבררו במעמ

שהשמש הולך לכל אחד ' קט דאפי' סי' ב סי"ך ח"ם בן חביב בגט פשוט כלל א בשם מוהרש"ולמהר. יג' מ סי"ג חחו"ת כנה"בשו
  .)מ" ואכת ציץ אליעזר חלק טז סימן נא"ע בשו"וע(. ש"כיעויי. מ אלא במעמד כולם"ע ל"ואחד בפ

  
במה שנשאו ונתנו מתוך הכתב ' דלא סגי אפיולמד מדבריו , ל"א הנ"ח שהביא דברי הרשב"ת רלב" בקונטרס הסמיכה שבשוע"וע[

דכל היכא דלא שמעו הרבים את ה אות יח שכתב ' ו בקונטרס דברי סופרים סי"ויעויין עוד להגרא. כ"ע. אלא במעמד כולם' וכדו
 המיעוט  דדוקא היכא שנשאו ונתנו יחד הרבים עם המיעוט אז צריך,דברי היחיד עדיין לא חל עליו כלל דינא דאחרי רבים להטות

 מבואר בקונטרס ןכמדומני שכו: ל"סיים וז ו. אבל קודם המשא ומתן ליכא כלל הך דינא דהלכה כרבים,לעשות כדברי הרוב
  .   כ"ע]. א"ת הרשב"ח בשם שו"הסמיכה להרלב

  

  . א



לד 

                                                                                                                                            
כמה יצאו מחוץ ' והקשתה הגמ. ולכן כשהמרה עליהן בחוץ אינו נידון בחנק, המראה אלא בלשכת הגזית בלבד

כ אין "ל לטעמא שהמקום גורם ומשה"היינו ול,  דילמא הנך דאיכא גואי קיימי כוותיה,אילימא מקצתןהגזית ללשכת 
ומדנפיק . [אלא פשיטא דנפוק כולהו. אינו נענש כיון שלא המרה אלא על מיעוטןה "ל דבלא"תיפו, נידון בחנק

]. ש"יעויי. 'כל הסנהדרין יצאו בחוץ וכול דלענין עגלה ערופה בעינן ש"י ס"דראב' כולהו בעינן להוכיח התם בגמ
  .כ"ע
  

ש לומר דאותם המיעוט שבפנים "דעתה ל, דאכתי דילמא יצאו רובן ועליהם המרה, יונה והיד רמה שם'  רוהקשו
דדוקא , וכתבו לתרץ. ושפיר בעי לטעמא דהמקום גורם. קיימי כוותיה דהזקן ממרא שהרי הדין כהרוב שבחוץ

אבל כשלא קיימי בהדי הדדי לא . ואזי כשהמרה עליהן חייב, ד הולכים בזה אחר הרובכשכל הסנהדרין במעמד אח
שלא שייך לחייבו אפילו שימרה על אותם שבחוץ ויחזור , יונה הוסיף בזה' ובר. הויא הוראתן הוראה לחיובי להאי

שביד רמה ' עוד בהגהויעויין .[ש"עיי. שאין המראתו המראה עד שיהיו כולם במעמד אחד, וימרה על אותם שבפנים
  ].רו' עמ) ד וילנא"א פאסוועלער אב"להגר(ת באר אברהם "ובהגהה לשו. כ בזה"מש

  
המצוות ' ן בהשגות לס"והרמב, ב"ש סנהדרין פו ע"ם בפיהמ"ז לא יקשה אלא לשיטת הרמב"דכ,  העירווכבר[

ב שם בשם חכמי "ירי דף פח עאבל להמא. ל דסגי שימרה על רוב הסנהדרין ולא בעי שימרה על כולן"דס', שרש א
  ]. ק כלל"הדורות דזקן ממרא לא הוה אלא בהמרה על כולן ל

  
  'יחיד ורבים הלכה כרבים' ל'אחרי רבים להטות' בהחילוק בין

  
פ שאתה אומר כן יחיד "רבינו אע'שם ' ד הגמ"א ע"ח בברכות לז ע" לא אמנע מלציין מה שכתב המהרצז"ענוב] ג

פ שאתה אומר כן וחבריך אומרים כן למדתנו רבינו אחרי "אע'א " בתוספתא נאמר באודהנה. 'ורבים הלכה כרבים
לא ' אחרי רבים להטות'ד,  דחילוק גדול יש ביניהם- וביאר . מה ההבדל בין הני תרי לישני' ולכאו. 'רבים להטות

היינו '  הלכה כרביםיחיד ורבים'אבל . שייך רק היכי שהיה רובו מתוך כולו בישיבה אחת וגברו הרוב על המיעוט
ולא שמעו טענות המתנגדים אין זה בכלל אחרי , שלא היה הדיון במעמד כולם אלא כל אחד הורה לעצמו ובמקומו

שינתה הלשון ודלא כהתוספתא ומשום דהאי מחלוקת ' וזהו דהגמ. רבים להטות אלא בכלל יחיד ורבים הלכה כרבים
ה "ע להלן בסמוך בד"וע. כ"ע. ש"עיי. 'בזה אלא יחיד ורבים וכוש "לכן ל, ג וחבירו לא היתה במסיבה אחת"של ר

  .ז"והיה מקום מה שכתבתי לבאר לפ
  

  ביסוד זה יתבאר ענין פסול דנקובת הושט
  
הנה ד, הא דנקובת הושט לא מהני לה שחיטה, זה כח לבאר ביסוד' קובץ הערות סי לה יעויין,יסוד דידןבעצם ו] ד

, הוא דוקא רובו מתוך כולו,  ובכל מקום דאמרינן רובו ככולו,משום דרובו ככולוהא דסגי בשחיטת רוב סימן הוא 
אם ישנן כולן דדוקא , ד"ואם חסר אחד מהן אין להם כח בי, דצריך שיהיה מספרן עשרים ושלשה, כגון בסנהדרין

כ " וא,בו ככולואלא דרו, דצריך שישחוט כל הסימן, נ בשחיטה"וה. הולכין אחר הרוב משום דרובו ככולו, ונחלקו
אבל אם חסר מקצת , בזה אמרינן דרובו מתוך כולו ככולו, לא שייך זה אלא היכא שיש כל הסימן שלם ושחט רובו

. ג לא אמרינן רובו ככולו"ובכה, אלא רובו גרידא, כ לא הוי רובו מתוך כולו"א, רק רובובו הסימן ולא נשאר 
, א" כח עכדאיתא בחוליןוהא דחצי קנה פגום כשר . מה שלישלא נשחטה שחיטה, נמצא שחסר במעשה השחיטהד

ובחצי קנה פגום לא נחסר מחיות , הכונה שתהא חיותו של הסימן שלימה, הוא משום דהא דבעינן שיהא הסימן שלם
   .לא הוי סימן שלם ולא מהני שחיטתו, דהוי טריפה ונחסר מחיותו, אבל בניקב הושט, ומיקרי שלם, הסימן כלום

  
שכתב לבאר כן גבי נקובת הוושט דמהאי טעמא , מ"ה אבל מ"מח ד' ד סי"ת בית שערים חיור"בשו מצאתיוכן 

 דשחיטה , לחלקיש' לדחות מי שכתב להשיב דלכאו , מט'והניף ידו שנית שם בסי. דליכא לכולו שחיטתו פסולה
'  כמו מקוה מ,בו מתוך כולו והוי רו,מיעוט נקב יש כאן כולו העדר כל החיותגם בכ " וא,"העדר החיות"הוא  ענינה

 , לאחר שנשחטעל התוצאה ז דוקא אי נימא דהנידון"דכ, ז כתב לדחותו"וע. כ"ע. סאה רובו כשר ומיעוטו שאובין
ח ואינו " דתורה אמרה דלא יצא מאיסור אבמה, בתחילתו קודם שנשחטהאמת זה אינו ומשום דהנידון הואאבל 
 אלא דאנן ילפינן בנזיר מב דרובו ככולו ', וכוי שנים בבהמה ואחד בעוף"י שיטול כל חיות הסימנים ע" אלא ע,זבוח

י ליטול כל החיות "כ א"אבל אי ליכא בסימנים רק רוב חיות א, י שחיטה"וסגי אם נוטל רוב חיות הסימנים ע
  .ש"עיי. 'וכווממילא לא אמרינן רובו ככולו ואינו בר שחיטה , בשחיטה

  
יש להדגיש . ' וכושצריך שכל הרביעית תהיה לפנינו ומתוכה ישתה רובוהיינו , 'רביעיתרוב 'כגון  שכתבתיה ומ

' כ להעיר דלא שייך רובו ככולו אלא בד"ד מש' ויעויין בזה להלן בסי.  ולא בקידוש דעלמאכוסות' בדדהיינו דוקא 
  .מ"ואכ. כוסות ולא בקידוש דעלמא

  
 



לה 

אם כלל זה אמור אף שאותו לדון  ויש .ל כדבריהם"לא קיי, 24ואף שיש חולקים בזה
  .25לפנינו אך אינו מחובר עם הרוב מיעוט

                                                 
   י נזיר נא"רשדברי  מס"ע ביסוד החת"יל

 
י "רשדברי מ, ס וסיעתו"כתב להוכיח דלא כדברי החת, אות ג יב  כללי ענגיל"רגהללקח טוב  'בסהנה ] ה 24

 .כ"רו'  לכולו אמרי דמשמע מדבריו דלא בעינן להא מילתא דרובו מתוך כולו ואף דליכאב"בנזיר נא ע יםמפורש
י "רש' ופי. רי לה והאיכא או בריה גמי, שיעורא גמירין לה והא חסר, בעי רבא נמלה שחסרה מהו,איתא שםהכי ד
 או , היכא דחסרה הוי פטורולי שיעור נמלה שלימה גמירי דהאוכל חייב וא,נמלה שחסרה כל שהו ואכלה מהו: ל"וז

ומבואר . כ" ע. חסרה נמי חייב דהאיכא בריה ואמרינן רובו ככולוידלמא בריה גמירי לה דכי אכיל בריה מיחייב וכ
י הללו הגאון "רש' כ להוכיח מד"וכ. פ דליכא כולו לפנינו"שלים לדין בריה אעדרובו ככולו מהני לה - י "רש' דב

     .ד אות ג' ג סי" חדובב מישריםת "מטשיבין בשו
  

אמרינן י כתב זאת דוקא להצד השני ד"דהנה רש. ס"דאדרבא מהתם מוכח כהחת, ליישבראיתי למי שרצה ש אלא
מוכח כ " וע.ומאי שנא, א ביה רובו ככולו"י לה מבואר דל אבל להצד הראשון דשיעורין גמיר. להבריה גמיריד

דוקא י מיירי "דברי רש ו,ס"א ביה רובו ככולו וכהחת"כ כל שחסר בהשיעור ל"אי הוא דין בשיעור אדאדרבא 
איכא למימר דאף שחסר בהשיעור עדיין מיקרי בריה דהשם בריה מצרפן בלבד בזה דבאכילת בריה להצד דהוא דין 
שייך דרובו ככולו ) ב' הובא לעיל ריש סי(א ' י סוכה סי"כ בקה"כמשהביאור בזה  ו,הוי רובו ככולולאכילה אחת ל

 .רובו ככולו' ג אמרי"ה מגולח ובכהוהיינו דבנזיר אין דין על כל שערה לגלחה אלא דין שהאדם יהי, בדבר אחד
  .ע" וצ.כ" ע.יעור לבריה דמדין רובו ככולו נחשב שפיר ש'ג דחסר ממנו אמרי"בריה אענ ב"וה .ש"עיי
    

  דלא כיסוד זה ' מדברי הראשונים בהוריות ועוד מוכח לכאו
  
צ "יוצא דא, כ הוא"וא. ה"א(, ב"ד ע" דבהוריות 'י ותוס"רש' דס מ" הביא בלקח טוב להוכיח דלא כהחתעוד] ו

' י ותוס"ת רשהוא מחלוק דל"הנה בהשקפה ראשונה י ד- ד שם "ותו) ל בסמוך"י נזיר נא כנ"רש' להדחק בד
מופלא של ' י או שלא הי" וברש.'ד שם וכו"מופלא של ב' או שלא הי' וכוד " דתנן שם במשנה הורו ב, שםבהוריות

שם לא הוי הוראה ' אם קטן שבכולן לא הי' ג דלא הוי מסנהדרין עצמם דאלו הוי מסנהדרין עצמם אפי"אע'ד שם "ב
 וכונתו להא דאמרינן לעיל .ל" עכ.' סנהדרי הוי הוראה ואי לא לא איתא לכולי'ואם כל עדת'ב מ"ג ע"כדאמר לעיל ד

ר הונא " א,'ר יונתן מאה שישבו להורות אי חייבין עד שיורו כולן שנאמר אם כל עדת ישראל וכו" א,ב"ע' שם ג
' והן מאה וכ'  הואיל וכך אפי,כל העדה' ל רובו ככולו והכא כתי"נ מסתברא דבכל התורה כולה קיי"י ה"דר' ברי

על ' אומרים אין גוזרין גזיר' א ברבי צדוק שהי"ג ועל דברי ר"משרשיא סמכו רבותינו על דברי רשב' מתיב ר
ר אדא בר אבא מאי קרא במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים " וא,כ רוב הציבור יכולים לעמוד בה"הציבור אא
 ואלא מאי כל עדת דקאמר ,יונתן תיובתא' דר תיובתא ,הגוי כולו ורובא ככולא דמי' הכא דכתי  והא,הגוי כולו

  . 'ל הגמ" עכ.ק אי איכא כולם הוי הוראה ואי לא לא הוי הוראה" ה,רחמנא
  

' ה או שלא הי"ב ד"עד "דשם ' ואולם בתוס. רובו ככולו'  דבמיעוט חסר לא אמרי,אלה י"ורש'  בדברי הגמומבואר
לעיל שיהיו כולן ' כ אפילו קטן שבהם נמי כדאמרי" דאלבמנין' י ולא הי" כפירש:ל"ד שם כתבו וז"מופלא של ב

כתוב לעיל הא ' לא הי' ל דצריכין לומר דלפני התוס"ה שם כתוב נ" ובהג.ל"בהוראה וקשה דהא איתותב לעיל עכ
' כ אמרי"במיעוט חסר ג' הוא דאפי' פ מפורש דדעת התוס"ועכ. ל"עכ' דמסיק ואלא מאי כל עדת דאמר רחמנא וכו

דהסנהדרין ממש ודוקא הוא אם הוא מן המנין ' ד שם איירי שפיר אפי"מופלא של ב'  והך דלא הי,רובו ככולו
פ שאינו שם אין ההוראה מתבטלת "כ אחר מן הסנהדרין אע"ד אם אינו שם ההוראה מתבטלת משא"המופלא של ב

 כיון דבפירוש ,י"ר אינו מרשמזה לדברי האומר דפירוש נזי' ראי' ז יהי"לפ ד- הוסיף ו[.  רובו ככולו'משום דאמריו
ל "י הוריות הנ"לו ברשי וא,בחסר אמרינן רובו ככולו' מבואר דאפי' ל גבי נמלה שחיסרה וכו" הנאדף ננזיר י "רש

   ]. ואולם זה אינו וכדמפרש ואזיל, מבואר להיפוך
  
ל "י הנ" לגירסת רש דהא גם,ל אמרינן גם במיעוט חסר סברא דרובו ככולו"י הוריות הנ"גם לרשבאמת ד -  מסיקו

הרי רק מדהוי מצי למיכתב ואם ' דמסיק ואלא מאי כל עדת דאמר רחמנא אי איתא לכולא סנהדרין הוי הוראה כו
 כתוב עדת לבד היינו הלו הייכ א" משא,שם כל המנין' שיהי' ואם כל עדת הוא דילפינן דבעי' עדת ישראל ישגו וכתי

כ בעלמא היכא דהוזכר גוף הדבר לבד ולא נאמר תיבת כל " המנין וא די בהיות שם רובהאומרים רובו ככולו והי
   .כ"ע. רובו ככולו גם כשהמיעוט חסר' שפיר אמרי

  
מ דאם רוב הדג טמא "וי'ל "וז' א שכ"ק' ד סי"י ליו"כ דעת השערי דורא הובא בב"כן נראה ג ד, בלקח טובהוסיףו

מפרש הך דנזיר משום ' ל הי" הרי שגם הוא ז.ל" עכ'כולוז דנזיר גבי נמלה דרובו כ"וכן משמע בפ' שלם חשיב ברי
  . נמלה שחסרהדקתני ג דבנזיר שם איירי בחסר "רובו ככולו אע



לו 

    
מ צריך שיהיה "מ, יש מי שכתב שאף שמספיק לעשות מעשה ברוב גרידא

אבל אם אין ]. ' הראוי לבילה וכובחינת כל[באפשרות לעשות מעשה בכולו 

                                                                                                                                            
  

  ביסוד זה אי בעי לרובו מתוך כולו נחלקו בגמרא חולין דף יב
  
הנה  ד,ב"ע חולין יח 'שכתב דבדין זה כבר נחלקו בגמ, ל" הנדובב מישריםת "בשו הנה יעויין, יסוד זהבעצם ו] ז

רובו ככולו הן גבי חיתוך ' ל דאמרי"י ס"יוסי בר'  דר,'דהשוחט מתוך הטבעת הגדולה וכו' שם גבי מתני' מסקנת הגמ
שאינן  ומשום . הטבעות דאין בעצמותם הכשר שחיטהוהן גבי שאר, הרוב בהטבעת הגדולה דמקפת את כל הקנה

רובו ככולו ' פ דליכא לכולו לפנינו אמרי"היינו דאעו, מיעוטו מוקף בבשר בעלמאדמקיפות אלא את רוב הקנה 
אבל רב ושמואל סברי כוותיה בחדא דמהני מעשה שחיטה ברובו היכא דכולו לפנינו והיינו . י שם"כ רש"וכמש

דלשווייה שאר הטבעות מקום שחיטה משום : י שם"כ רש" הטבעות לא מהני וכמשאבל בשאר, בהטבעת הגדולה
. כ לרב ושמואל"כ אף דליכא לכולו לפנינו ומשא"רו' י אמרי"והיינו דלריבר. כ" ע.וינןטעמא דרובא ככולא לא מש

    . כ"ע
  
ו "הגרארבינו ע בדברי "וע. אות בסימן י ד "חיורת אבני נזר "שוב, ס" קדם לעורר כן מסוגיה זו ליסוד החתכברו

, י שם"שביאר כן דברי רשה  קס'ח סי"ת בית שערים חאו"שוע ב"וע .ש"עיי). ה"תשל(קובץ ענינים ד ב"הי
בטבעת הגדולה שמקפת כל הקנה ואיכא מקום שחיטה בכולה בזה אמרינן דבשוחט רובו כשר דהוי רובו כ "דמשה

כ אין כאן כולו רק שמקיף הרוב ואינו רובו מתוך "מתוך כולו אבל בשאר טבעות שאינן מקיפין את כל הקנה וא
ולעיל בתחילת דברינו הבאנו . כ לבאר ביסוד זה"ש עוד מש"ועיי. א רובו ככולו לשויא מקום שחיטה"כולו בזה ל

   .כ"ע. לסוגיה זוכ "ב בנזיר מב שרמז ג"להנצי
  
' ח בברכות לז בביאור שינויי הלשון בין הגמ"המהרצ' דהנה הבאנו לעיל בסמוך מד.  מקום להוסיף בזהוהיה[

ל "דהסוגיה בברכות ס, עם התוספתא' כ הגמ"ג' נחל דבזה "הדברים הללו יואולי לפי . לעיל' עי, בברכות לתוספתא
אחרי 'ביה ' מ אמרי"פ דלא נשאו ונתנו במסיבה אחת מ"ל דאע"ואילו התוספתא ס. דבעי רובו מתוך כולו בדוקא

ויש לדחות דהתוספתא . ק'ודו.  מתוך כולווהיינו משום דאין הבדל בין רובו מתוך כולו לשאין רובו. 'רבים להטות
  ]. ע"וצ. ל כן"האי ענינא ולא משום דסלא נחית כלל ל

  
רובו 'דשפיר בעינן להאי כללא ד, מ דעתו"מ, ל להאי כללא"הביא להראשונים דלא ס,  אף שבלקח טוב שםוהנה[

ת מנחת יצחק חלק ט סימן ו שציין דבגוף סברת "בשו' ז עי"ובענ. וכמו שנראה מדבריו שם, בדוקא' מתוך כולו
דלכאורה מצאו סתירה מכמה מקומות , ס"ונים והובאו בספר ליקוטי הערות על החתס פלפלו כמה גדולי האחר"החת

 דן ,המובא בספר ליקוטי הערות שם) חלק עטרת בחורים שיטת רוב וקבוע אות קי(ובספר חתן סופר , לסברתו
מרינן אפשר לחלק דלא א' ל אלא דליישב זה הי"ובתוך הדברים כתב ליישב דבריו בזה, ל"ס הנ"הרבה בסברת החת

' רובו ככולו אלא כשהמיעוט ממש מאותו ענין של הרוב כגון במקוה או מנין עשרה דהמיעוט ממש כמו הרוב וכו
פ יסוד זה דבעינן "ע ע"בסוכה גבי מצהב' קושית התוסכ ליישב "ויעויין עוד להלקח טוב שם מש]. כ"ע. ש"עיי

  .ש"עיי. ו שלו ומיעוטו גזולהגבי סוכה שרוב' ה'  והבאתי מדבריו להלן סי.לרובו מתוך כולו

 
 יש להסתפק היכא , רובו ככולונן דאי נימא דבמיעוט חסר לא אמרי,ודע: ל" בלקח טוב שם כתב וזהנה] ח 25

הוציא עובר את ידו ' חולין סח ב' ועי.  אי הוי כמיעוט חסר או לא, אלא שאיננו מחובר עם הרוב,דהמיעוט כאן
ואמרינן רובו ככולו (רובא ' הא נפק לי'  מי אמרי,ד שהשלימו לרובו מהו ע, וחזר והוציא את ידו וחתכה,וחתכה

ל " עכ.'ד רובא בבת אחת בעי" א.)תו שחיטת אמו' וחשוב גם המיעוט שבפנים כילוד ולא מהני לי' א' ש בחולין ע"ע
' ג ב"במות קויש לעיין עוד בזה בי. רובו ככולו גם כשאין המיעוט מחובר עם הרוב' ומוכרח להדיא דאמרי. 'הגמ
ח בענין פלוגתא "ג מ"ש נגעים פי"ז דנגעים הובאה בר"א שם ובתוספתא פ"ה מאי לאו מוחלטת ובמהרש"י ד"ברש

  .ל"עכ. מ להאריך בזה"ה ואכ"ורבנן דשם עש' נחמי' דר
  

 כט  בנדהפ המבואר"ע' וכתבתי לדון בזה לכאו, לביטול ברוב הבאתי ספק זהכ "בין רוגבי החילוק ' סימן בב ולעיל
פ שאינו "לד מחותך לחתיכות ואעו ומיירי התם בסוגיה ב' וכול דרובו ככולו"הא קיי' מתקיף ליה רב זביד וכו, א"ע

כל הנפל על  והיינו משום דאין הנידון אלא .ש"י חתיכות מדין רובו ככולו כיעויי"מחובר דנינן לרובו שיוצא ע
מ שייך " ומ,כחת ליה שהדבר עשוי במציאות מכמה חתיכותמש והיינו ד.ק"ודו. בכללותו אם יצא רוב הנפל אם לאו

  .ש"עיי. ' וכו ומשום דדנין על הדבר בכללותו.כ"בו דין רו
  
 

  . ב



לז 

  .26אין דנים בזה דין רובו ככולו, באפשרות לעשות מעשה אלא ברובו

  

                                                 
 מעשה בכולובאפשרותו לעשות כ הינו רק באופן ש"ביסוד החלקת יואב דדין רו

 
 .אפשרותו לעשות את הכלג דב"בכה  הוא רק,ככולו רובודיינינן לדין ד  דהא- ד "ותו. ה 'סי ד"יואב יור חלקת] א 26

גבי מטביל כלי , א" כב עחגיגה' גמהוכיח כן מו.  רובו ככולו' לא אמרי, הכלאבל אם אין באפשרותו לעשות את
מיגו דמועיל טבילה להכלי ' אמרי, פ כן אם הכלי החיצון טמא"דאע, פופרת הנודכלי ואין בפי החיצון כשבתוך 

והיינו כיון שהמים ,  מהני נמי להכלי הפנימי- ילה אף שפיהם קצר  שהרי כל הכלים הכשיר רחמנא בטב- החיצון 
אבל . שוב מועיל גם להפנימי שיהיה כולו נטבל בתוך המקוה, כ"שבתוך כלי החיצון נחשבים מחוברין למקוה מגזה

ן ת לא צריך שיכנסו המים לתוך כלי החיצו"שהרי מה, ע"יל' ולכאו. כ"ע. אם כלי החיצון טהור כלי הפנימי טמא
הן , וצד חיצון תמיד הוא רוב נגד הפנים של הכלי. ל דדוקא רובו ומקפיד חוצץ"שהרי קיי, כלל כשכולו בתוך המים

א דאם הטביל בפי "י מ"והא דאיתא במקואות פ. ה הדפנות הם רוב מול הפנים כנודע בחוש"מצד שפתו והן דבלא
כיון , כ יש להבין"וא.    הוא רק מדרבנן,הכלי למטה דלא עלתה לו טבילה מטעם שהמים אין נכנסים בפנים

שהרי הכלי הפנימי צריך שיבוא , י מיגו"הפנימי עאיך מועיל לטהר כלי , שהטבילה בפנימיות הכלי הוא רק דרבנן
מיגו ' א אמריוזה ודאי דל, )ב"כדאיתא ביבמות עח ע(ת אף באינו מקפיד "שהרי כולו חוצץ מה' עליו מים מדאו

  .'הוא תמיהה עצומהו, 'מדרבנן לדאורייתא
  

מ צריך "מ, והיינו אף בכלי החיצון דסגי ברוב. מ הרוב בטבילה רק אם ראוי לטבול את כולו"דל, חזה הוכי ומכח
ומוכח דרק היכא דאפשר לעשות . כ מהני מיגו כיון דכולו בכלל"ומשה.  שיהיה ראוי לטבול כולות"שיהיה בהיכ

ל דשהיה במיעוט בתרא "ב דס"י חולין ל ע"ו שם בענין דברי רשועיקר דברי. [רובו ככולו' מעשה בכולו אמרי
  .כ מדבריו"ע]. ש"יעויי) ה הארכנו בזה' ולהלן סי(, פוסלת

  
אכתי מהיכי , סגי שיבואו מים על רובו' פ דמדאו"דהנה אע, לא זכיתי להביןחגיגה ' עצם ראיתו מהגמואומנם ] ב

ז "כד. היינו דהרוב הוא בדפנות והמיעוט הוא בפנים ,ות הכליבפנימידהרוב והמיעוט נמדדים בדפנות ולומר תיתי 
ג הרוב "דבכה, היינו כשמכניס הכלי על פניו ואין נכנסים המים אל תוכו, י"ג שהביא החלק"שייך לומר רק בכה

ובאים מים על כולו , אבל בעלמא שמכניס הכלי בכל אופן שהוא. והמיעוט נמדדים באמת בדפנות ובפנים הכלי
. ת לומר דהפנים נחשב מיעוט לגבי הרוב ואינו אלא מדרבנן"מהיכ, בחגיגה שבאו מים אף לתוך הכלי'  הגמכבנידון

הרי ודאי שאותו מקום בדפנות נחשב מיעוט חוצץ לגבי כל , דהנה לו יצויר שיש במיעוט הכלי בדפנותיו חציצה
  . והיינו שהעיקר תלוי במציאות בפועל לפנינו ותו לא. הכלי

  
איך מועיל לטהר , דכיון שהטבילה בפנימיות הכלי הוא רק דרבנן' דהנה מה שהק, כאורה לדחות דבריו יש לעודו

ג דלא עלתה לו טבילה "ומצאתי להקרית ספר בהלכות מקואות פ, ז אינו מוסכם"הנה ד. ' וכוי מיגו"הפנימי עכלי 
א טבילה כלל מדאוריתא וכדתנן כאלו כלי שהפך פיו למטה והטבילו כאלו לא טבל נראה דלא הוי :ל"וז. מדאורייתא
 וטעמא דאינו ראוי לביאת מים כיון שאין המים נכנסים לתוכו לעולם ואפילו מכניסו .בתרא דמקוואות' לא טבל פ
  . ק מידי מעיקרא וכמובן"לשיטה זו ודאי דל, כ"וא. ל"עכ. םכולו במי

  
 - ) בביאורו השני(דביאר , ס כח"בץ הערות סומצאתי להקו -  ת למיעבד לכולו" דבעי היכ- יסוד זה  כעיןמ "מו] ג

 ה ואינו מבדיל"ב ד"ק דחולין כא ע"פ' י ותוס"מע מדברי רשמה דמש לפי - מ שחיטה "בהא דנקובת הוושט ל
ל דגם בדיעבד לא סגי ברובו אלא " יוכיון דלכתחלה בעינן כל הסימן .דלכתחלה צריך לשחוט כל הסימן מדאורייתא

דכל שאינו ראוי לבילה במקום , לא סגי ברובו אפילו דיעבד, אבל באינו ראוי לכולו, ימןהיכא דראוי לשחוט כל הס
   .ש" עיי.בילה מעכבת בו, שצריך לכתחלה

  
 בתירוצו השני גבי פרשיות גדולות שאין תפלין אות ג' מעח ברב ברכות "ה דברי הבא'  סיזה הבאתי להלן כעיןעוד 

כ אלא היכא דזה המיעוט "כיון דלא דיינינן רו. א אמרינן בזה רובו ככולודל, כולם בתוך הבית אלא מקצתן בתיתורא
הנשאר אפשר להיות כרוב וראוי לבילה הוא כההיא דזבחים כו גבי עומד בדרום והכניס ראשו ורובו לצפון וקיבל 

נס והוי כ בצפון חשבינן ליה כאילו נכ"פ דמקצת ממנו נשאר בדרום יכול הוא בשעת קבלת הדם ליכנס הוא ג"דאע
כ הכא דהפרשיות גדולים מן הבתים ואותו המקצת שנשאר בחוץ אין לו שום "ומשא, כולו בצפון וכן כל כיוצא בזה

. ת שיכנס כולו בבית"כיון דאין בהיכ, מקום ליכנס לפנים לא אמרינן רובו ככולו כאילו גם המקצת נכנס בבתים
  . כ"ע
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כמי שצדד דאף בדבר שאינו ודלא . 27בדבר המסויםדין רובו ככולו אינו אלא 
  .28מסוים שייך דין רובו ככולו

                                                 
 כ אלא בדבר המסוים"ש דין רו"ח דל"ביסוד הגר

 
ש רובו ככולו " דל,ל"ח זצ"בענין רובו ככולו הסביר הגר: ל"רנט וז' עמס "בחידושים על השח "הגר כ"כ] א 27

ל דרוב הסימן הנשחט נחשב " ושפיר י,כמו בשחיטת הסימנים ופסיקת הגרגרת שהסימן מסוים, אלא בדבר המסוים
 איך שייך לומר בו דין רובו ככולו שבזה ,וים דאין הכזית או הרביעית מס, או רביעית יין,אבל בכזית נבלה, ככולו

כ "וכן ג, והלא אין שם חשיבות ועדיפות בכזית זה של נבלה או אחר, תיפול השאלה רובו ממנו שחשוב והוא ככולו
   .ל" עכ.במקוה לא שייך דין רובו ככולו שאינו דבר מסוים

  
 סנדל המוסגר לא תחלוץ בו ואם חלצה ,ב" עקגיבמות דמסוגיה  ,לזהמקור נאה ] ר בנגיס"בשם הרז[ שם והובא

 רב פפא משמיה דרבא אמר אחד סנדל . סנדל המוחלט לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה פסולה.חליצתה כשרה
תא שמע מטלית שיש בו שלש על שלש . 'וכוהמוסגר ואחד סנדל המוחלט לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה 

: ל"י וז"רש' ופי. ' וכו מאי לאו מוחלטת לא מוסגרת,בה לבית טהור טמאתהואף על פי שאין בו כזית כיון שנכנס רו
 ואפילו הכי אמרת שדי מיעוטא בתר רובא והוה ליה כמאן דעיילא כולה ואי כמאן דמכתתא דמיא - מאי לאו מוחלטת 

  .ל"עכ. 'על ג' בתר מה דעייל ואין בבית גזיל 
  

ורק מכיון דאמרינן ביה דהוי . יר דיינינן בזה דין רובו ככולו דחזינן דכל זמן שהוא בגד מסוים ושלם שפוהיינו
לכן גם בהיותם ביחד אין להם חשיבות של דבר שלם , כ אזל החשיבות והוי כאילו כל החוטין נפרדים"א, כמיכתתא

  . כ"ע. ומסוים שנדון בו רובו ככולו
  
וט ולהכי בעי שיהיה שייכות בין הרוב נתחדש שהרוב נותן דין על המיעפ מה שהארכנו לעיל ד"ע, בזה סברהוה] ב

ב שהסימן מסוים ומצורף ושייך לשייך מיעוטו לרובו ולומר שהכל "מ אלא בשחיטה וכיוצ"כ ל" ומשה.להמיעוט
אבל בכזית מצה או טריפה אין הכזית מסוים שהרי מאיזה קמח או טריפה שתצרף בו את הכזית הרי , נחשב שחוט

כ לצרף המיעוט להרוב הלא אין ביניהם שייכות "ת בה וממילא מה שייך לדון רוזה יהיה כזית להתחייב בה או לצא
ית ש רובו ככולו לשת"ח דבזה ל"ר הגראכילה ושתיה דאיסור שהזכי יני לחלק בין ענ,הוסיפו בזהראיתי שו[  .כלל
בל בשתיית כוס א, ל דבאכילת איסור אין שייכות בין המיעוט להרוב"נכו, דבזה מהני רובו ככולוכוסות ' בדכוס 

ה "א סוד'  סוכה סיי"קה' ועי( .כ" ע.יר איכא שייכות דין הרוב להמיעוטבעינן שישתה דוקא מהאי כוס ושפ
  .  ח" ענף ב שציין ליסוד זה בשם הגרב' א ריש סי"דבר אברהם ח ויעויין עוד לה ].)והבן, ולפעמים

  
בצירוף בכזית מצה לדון רובו ככולו  דלא מהני האבזה ביאר ו, אות נט' א'  משה סיאמרייסוד זה כתב בוכעין ] ג

 וכמו לענין רוב ,בדבר שכל השיעור צריך להיות מצורף ביחד"רובו ככולו אלא ש דין "משום דלו .מיעוט אורז
כ לענין " ומשא, יש לדון בזה הדין דרוב הכשרים הוי ככולו,ס דמקוה שצריך להיות ביחד" וכן לענין מ,רביעית

 דגם פירורין סגי באוכלן בכדי ,צ שיהא הכזית נילוש ונאפה כולה כאחת" דא,ון דהוי ככולוש לד"כזית מצה ל
 בענין והוסיף שם, וחזר על דבריו שם באות סו[. ל" עכ".ש דרובו ככולו וכן בכל כיוצא בזה"כ ל" וע,אכילת פרס

, רכתאודזה ב", סאה בלבד' ב מ נימא שיהיה סגי ברו,דאי מדין רובו ככולו הוא' ש להק" דזה ל,ל"ס הנ"יסוד החת
' ט בד" ומה.ולוש דהרוב ככ"אבל בשליכא כולו ל, מכולו הוי ככולודרוב '  אמרי'כל'ש רובו ככולו רק כשיש "דל

  ].כ" ע."ח"ס באו"ז כתב החת"רוב וכענרק ש שיהיה היין בכוס " אבל ל,כוסות סגי בשתיית רוב מדין רובו ככולו
  

כ "ל ג"צ ,צ להיות מצורף יחד וככזית מצה"להיות מצורף וכרוב רביעית לדבר שלבין דבר שצריך  חילוקו ובעצם
כדי כ צריך להיות שייכות בין הרוב להמיעוט " א,הרוב מכריע להמיעוטדהיינו כיון דענין רובו ככולו ש, בכוונתו

היה שתצרף בו את שהרי מאיזה קמח שי[ככזית מצה אבל כשאין צירוף ושייכות , לומר דהרוב נותן דין על המיעוט
ש דדוקא בדבר שצריך "וממילא א, ש לומר שהמיעוט נגרר אחר הרוב"לבזה ] הכזית הרי זה יהיה כזית לצאת בה

  .ק'ודו, להיות מצורף ביחד שייך בו הדין דרובו ככולו
  
, נפרדיםכ אלא בדבר אחד ולא בדברים "אף דלא דיינינן דין רוד, י"ב מה שהבאתי מרבינו הקה'  לעיל סיויעויין[
 כגון חתיכה אחת שנבלע איסור במקצתה או שמקצתו ,ש רובו ככולו אלא דין ביטול" לפעמים גם בדבר אחד למ"מ

והטעם הוא דלא דיינינן על החתיכה , ע"ש בו כלל רובו ככולו היכא דניכר המיעוט בפ"ב דל"ס לתרומה וכיוציהתפ
שייך רובו ע ודינו ככמה חתיכות נפרדות שלא "פנבשלמותה רק על כל משהו שבו שהרי אפשר לאכול כל משהו ב

  .]דין ביטול ברוב אלאככולו 
  

  

  . ג
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  בהא דלא מהני קמא קמא להכשר מקוה

  
 הא משכחת גם רובו ' דלכאו-  ת"ל במקוה דרובו שאוב פסול מה"קייבהא ד - מ שם ליישב "דהאמרדבריו ועיקר ] ד

 ונימא , ישפוך לתוכה שאובין במעט מעט ובהפסקכ" ואח,כשרים או פחות באם יהיה עשר סאה ,ת"שאוב כשר מה
 דדין - ' כ האח"אין לומר כמש' דלכאו, ומתחילה כתב לפלפל בזה[ .כן'  דאף ביותר מרובו אמרי,דקמא קמא בטיל

, ש ביטול"ללהחיל עליו מעלה אבל היכא דצריכים להמיעוט , ביטול יסודו הוא משום דמבטלו והמיעוט כמאן דליתא
כ "וכ, לעניין כזית מצה אם נתערב מיעוט אורז בחמשת המינים דאין יוצא בזה בכזית מצה' חג הא"כ כה"וכמש

א בזה ביטול "ל ,)ולא רק לסלק הפסול(דכיון דצריכין להמיעוט , לענין ציצית שנתערבו בהנטוים שלא לשם ציצית
בין דנתבטלו שפיר חזי כ דהמיעוט שאו"ע, ת" אמאי ברוב כשרין ומיעוט שאובין מהני מה,כ הוא"דא - , ברוב

אלעזר בר ' וכן משמע בהך דר. ש כאן סברת כמאן דליתיה לא יהיה שייך כאן ביטול"א דכיון דל"ול ,לאצטרופי
ובאמת קשה מזה על . ס"דמשמע דמצטרפי גם כן הנוטפים למ, צדוק שהעיד על הזוחלין שרבו על הנוטפין שכשרים

על דבר שנתערבו חוטין שלא נטוו לשם : ל"וז' ד' ט בתשובה סי"יוכוונתו ליסוד דברי העונג . ה"א[ .ל"הנ' האח
 לכאורה יש לדון בזה דין - תשובה . כנפות או לא' ציצית בחוטין שנטוו לשם מצות ציצית אם מותר להטילם בבגד ד

ה א נסתפקנו טובא בזה אם יש לדון בז"מיהו במק. ת חד בתרי בטל וכשרים כל החוטים למצות ציצית"דמה, ביטול
, והערנו מקום ספק דאפשר לומר דלא מהני ביטול אלא בדבר שאנו דנין עליו שיש בו איסור או פסול, דין ביטול

אבל בדבר . בזה אמרה התורה שאם נתערב ברוב נסתלק פסולו מעליו ונעשה כדבר שנתבטל בו ואין בו עוד פסול
. תערב במצות האפויות לשמן נמי לא מהניבזה אפילו נ, כמו מצה שלא נאפה לשמה, שפסולו מפני שמחוסר מעשה

. ודי לנו שמועיל ביטול להסיר חסרון המתבטל ולא להשיג מעלת המבטל, דמשום שנתבטל לא ישיג מעלת המבטל
דודאי , והאריך בזה ומסיק. כ"ע. ח מצה משום הך תערובות"אינן ראויין לצאת בהן י. ולהכי כל המצות התערובות

כנפות לשם ' אינו יכול להטיל כל החוטין האלו בבגד ד, ערבו בחוטין שנטוו לשמןדחוטין שלא נטוו לשמן שנת
. 'כ עוד אח"וכ. צה כדברים האלה' ע לו בסי"וע. ש"עיי. דלא שייך ביטול למהוי כאילו כולן נטוו לשמן, ציצית

, וכתב לבאר. כ" ע].ארחות ימים בענין ביטול ברוב' ז להלן בקו"יעויין בכ, בזה כבר ראשונים' וכנראה שנח
 ולא כ בעי בדוקא רוב כשרים במציאות"ומשה, אלא משום הדין דרובו ככולו, דבמקוה לא מדין ביטול ברוב הוא

יש לדון דרוב ובזה צריך להיות ביחד מקוה ד, ' וכוכזית מצה שנתערב שם מיעוט אורזד ל"ול, סגי בקמא קמא
  .כ מדבריו"ע. ל"שיהא ביחד וכנצ "הוי ככולו דאש לדון ד"כ לענין כזית מצה ל"הוי ככולו ומשא הכשרים

  
  הערה על יסוד זה דדין רובו ככולו אינו אלא בדבר המסוים

  
בנזיר נא י "רש' ראיתי למי שהעיר מפי ,עצם יסוד זה דבדבר המסוים בלבד יש לדון דין רובו ככולו, ואולם] ה
י "רש' ופי.  או בריה גמירי לה והאיכא,והא חסר שיעורא גמירין לה ,בעי רבא נמלה שחסרה מהו', דקתני בגמ, ב"ע
 או , היכא דחסרה הוי פטורולי שיעור נמלה שלימה גמירי דהאוכל חייב וא,נמלה שחסרה כל שהו ואכלה מהו: ל"וז

ומתבאר . כ" ע. חסרה נמי חייב דהאיכא בריה ואמרינן רובו ככולוידלמא בריה גמירי לה דכי אכיל בריה מיחייב וכ
ש לדון בזה "אבל להצד דשיעורין גמירי לה ל, כ"י דדוקא להצד דבריה גמירי לה שייך לומר רו"רש' בד' לכאו

שזהו עיקר , ש שיאכל קצת מנמלה זו וקצת מאחרת"שהרי ל, הא בבריה דנמלה הרי הצירוף הכרחי' ולכאו. כ"רו
שאם אין , ל דיסוד הדברים הן"יד, א"ז אחי שליט"העיר ע, ואומנם. כ"ע. כ"מ בזה דין רו"כ אמאי ל"וא. דין בריה

דזה לא , ולא להפך שבכל דבר שיש בו צירוף לעולם יהיה בו דין רובו ככולו, ש בו דין רובו ככולו"בו צירוף ל
  . שמענו

  
 הובא כא' ברכת שמואל יבמות סיבוכן כתב , כ בשיעור מקוה"מ מבואר דמהני רו"האמר'  דהנה בדל"ודאי דאזה ו[

מ מיירי ברוב גשמים ומיעוט שאובין "דהאמר, מ"לק. מ"ל מבואר דל"ח הנ"רבינו הגר' ובד ,ד' להלן ריש סי
  ].ופשוט. ח מיירי ברוב השיעור גרידא ומיעוט חסר לפנינו"והגר. סאה' ובצירוף הכל איכא שיעור דמ

  
  ח"פ יסוד הגר"ח ע"יישוב קושית המהרצ

  
מ באמת לא מצינו בנזיר ששתה רוב רביעית "מ, מאדודע דקשה לי קושיה חמורה : א" ע נזיר דח"המהרצל "ז ]ו 28

'  חולין יט,' נזיר מב,ב"ע' הוריות ג' עי (,והרי אמרינן בכל מקום רובו ככולו דאורייתא, דיתחייב מטעם רובו ככולו
וכן בנזיר שהיה לפניו רביעית שלם בכוס ושתה רוב מן הכוס יוחשב ככולו ,  ואמרינן דהמיעוט נתהפך לרוב,)א"ע

 לרמוז בזה ליסוד ,כ דלא קרב זה אל זה"נתו במשוכואולי ו. ל"עכ. 'וכו] אבל לא קרב זה אל זה[ג "וצע .הוילק
מ קשיא ליה גם " ומ.ביעית לדליכא לפניו רביעיתכ יש לחלק טובא בין הא דאיכא לפניו ר" ומשה,ס וסיעתו"החת

  .מ"לק ח"הגרם ואולם להנתבאר בש.  בדאיכא לפניו רביעית אמאי לא יהני אם שתה רוב
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 אין ,ין או מנ, או משקל, או מדה,בדבר שיש לו שיעור ש-הדבר פשוט וברור 
   .29כולואומרים רובו כ

                                                 
  בדבר שיש לו שיעור מסויםכ"בענין שאין דנים לומר רו

 
שביאר דדין , ל שטיינמן"מדברי הגראי ,מז' א עמ"סוכה ח' ירחי כלה פוניבז' הבאתי מס' לעיל סימן אהנה  ]א 29

ילוח שער גמ והיינו, דומיא דהמקור לדין רובו ככולו,  אלא במקום שאין שיעור להדבררובו ככולו אינו מתקיים
בזה חשבינן כאילו הרוב היה , ורק באופן כזה דאין שיעור להדבר. דאין שיעור למספר השערות שצריך לגלח, נזיר
בזה , כיון שאין שיעור להעובר או לאבר, להצד דגם בזה מהני רוב, כ גבי יצא רוב עובר או רוב אבר"וכמו. הכל

, רובו ככולו מסנהדרין' הא דלא ילפיובזה ביאר שם . ו הוא הכלוהיינו דחשבינן להרוב כאיל, שייך לומר רובו ככולו
, א לומר על רוב כזית דהוי כזית שלמה"ודומה הדבר להא דא', דיינים או כג' ד הא איכא שיעור של ג"בבדמשום 

ין א לבוא בסנהדר"לפיכך א, כ היינו דחשיב להרוב כאילו היה הכל"כ כיון דדין רו"ומשה. כיון דבעי שיעור מסוים
  .לעיל'  עי.כ צריך לבא דין ביטול ברוב"וע, כיון דלא סגי בפחות ממנין הדיינים, מצד דין רובו ככולו

   
דבדבר שיש לו שיעור או מדה או משקל או  -  ג כתב כן להדיא"נ' ב סי"בהלכות קטנות ח .'בזה מקצת מהאח אביאו

אלא בסימנין דהכי , ר קורטוב אינו יכול לטבול חס,ס טובל"והראיה במ,  ודי ברובומנין אין אומרים רובו כמוהו
  . ש"לא עיי' טפחים וכו' אבל כגון שיעור לולב ד, ב"אגמריה רחמנא שחוט רובא בחולין כח ע

  
: ל"ל וז"ס הנ"שהביאו בחתש קלוגר "הגר' ובזה כתב לתמוה על קו ,ח סימן כג"ת דברי יציב חלק או"שו בואיוהב

ז נפסלו כל מדות ושיעורים אם נאמר בהם "הרי לפי, ג"יה שייך רובו ככולו בכהא שיה"ולא הבנתי כלל דאיך יש הו
ס "לכ "דמשה בזהלבאר כ "שכתבו ג רנה' ד סי"ז ח"מועווב, א 'ב סי"חת בית אבי "בשו ע"וע .ל"עכ. רובו ככולו

ילה בפחות ל כזית לא שייך לומר רוב כלל דלא מיקרי אכ"כיון דשיערו חז', רוב כזית מצה וכדוח ב"לצאת יד
   .מכזית

  
להכשיר , מ גבי הכשר סוכה"כ ל"לבאר דמשה, עושה לו טפח שוחקה "בד, ב"בערוך לנר סוכה דף ז ע כתב ובזה

י "לה כן אמרינן שיעשה ע רק אחר דגמיריד .מ דסגי בשלישית טפח"הלאלא משום ' טפח וכו' בדופן שלישי אפי
 שנתנה םודאי בכל הדברי" ד.ים כןס לא היינו דנ"לכה למ בלי ההאבל ,פ רוב דופן של שיעור השלם"טפח זה עכ

 או יתחייב באכל רוב כזית מחמץ ,כ יצא באכל רוב כזית מצה" דאל,שיעור לא אמרינן רובו ככולו מ"או הל התורה
טפחים לא סגי ברובו אי ' ז'  וכיון דדפנות סוכה גמרינן שיהי,כ היכי דנמסר שיעור בעינן שיעור שלם" אע,וחלב ודם

   .ד' להלן סי' ועי. כ"ע". לא גמרינן כן בפירוש לדופן השלישי
  

 א סימן כח בענין אם סגי ברובן שלא התפללו להחשב במעלת תפלה בצבור"ח ח" אומ"אגרה'  הבאנו דולהלן
הנה בדבר מעלת תפלה בצבור ששמע שאמרתי שהוא : ל"ד וז"שכתב יסוד זה בתוהבצרוף אלו שכבר התפללו 

ט שכתב ועיקר התפלה "א כלל י"וכן מפורש גם בח, הוא האמת,  מתפללין ולא סגי ברוב המניןדוקא כשכל העשרה
ומה . ח"ק כ"ס' צ' ב סי"והביאו במ, ש"ח דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד עיי"בצבור הוא תפלת י

נין רובו ככולו על שעורים דלא שייך עוהטעם פשוט . שהוזכר שסגי ברוב מנין הוא רק לענין לומר דבר שבקדושה
 ולכן גם בשעור דמספר אין שייך רובו ככולו וכדחזינן גם בכאן גופיה בחשיבות ,דבכל שעורים אף משהו מעכב

ג אף לענין אמירת דבר שבקדושה בעינן כל העשרה "עשרה מקרא דתוך תוך ועדה עדה במגילה דף כ צבור דבעינן
צינו במדות וכן הוא בשעורי מספרים ומשקלות שאין לפחות אף ולא סגי ברובא משום דהוא ככל השעורים דמ

ורק כשיש עשרה שהוא כל הסך שצריך לחשיבות צבור והנידון הוא רק כמה צריכין להיות . משהו ממה שנאמר
בזה שייך דין , מחוייבין באמירת הדבר שבקדושה כדי שיוכלו לומר דאם כבר נפטרו אין יכולים אף שיש כאן צבור

כ בתפלה שרשאי ומחוייב להתפלל "וא' לו שכיון שהרוב מחוייבין נידון כמו שכולן חייבין ויכולין לומר וכורובו ככו
גם ביחידי ואינו דין חובת צבור רק שיש מעלה וחשיבות להתפלל בצבור שהוא כשיתפללו צבור שהם עשרה אין 

אמירת דבר שבקדושה וכמו בכל שעורי לשייך כלל לומר שיסגי ברובן מתפללין כמו שלא סגי שיהיו פחות מעשרה 
  . כ" ע.מספר שלא אמרינן רובו ככולו

  
. ב. וכדלעיל ריש הסימן" רובו מתוך כולו"בשיעור הרי אין כאן חסר ג ש"בכה. א. בזה פשוטיםוהטעמים ] ב

מר בו כ בדבר שנא"א רו" נפלא בהא דלביאור עוד.  ג. 'כל מדות ושיעורים וכו נפסלו כ"ט דא"כדלעיל בשם ההלק
. כ"מ בשיעורין דין רו"שכתב באופן אחר לבאר הא דל.  קסד'ח סי"או בית שערים חת"שומיעויין להלן , שיעור

במציאות לפנינו ולא בגלל שהתורה הסימן שלם ש , אלא כגון לענין שחיטת רוב סימנין,א רובו ככולו"דל, ד"ותו
דבאופן ,  רק יען שזהו כולו באמת, שזהו כל הסימןכולו מפני שהתורה אמרהנחשב אינו והיינו ד. קבעה שהוא שלם

 שזהו כל אלא, כל הציבור כולו מפני גזירת התורהדאין כאן  , וכן ברוב ציבור טמאים.אמרינן רובו ככולוזה דוקא 
 הלא ,כ" וכן באתרוג וכי אתרוג שלם הוא כולו מגזיה.אין כאן קהל יותר ואמרינן רוב הקהל ככולוובמציאות הקהל 
מה ד, אינו נחשב כולו מפני שהוא כולו במציאות לפנינו אבל בשיעורים .הוא כולו לכן אמרינן רובו ככולובאמת 

   .ד



מא 

ולא בדברים מעשה פעולת רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים בא דדין "י
  . 30התלויים במציאות

                                                                                                                                            
 דילמא שני זיתים או חצי זית ,או כביצה לענין טומאת אוכל, כ" או כותבת ביוה,כולו שייך לומר על כזית איסור

שנתנה בו תורה אינו אלא מחמת ל השיעור שהוא כהא דחשיב  אלא .וחצי כותבת או שני ככותבת וכדומה הם כולו
כ יהיה השיעור רוב זית " א,אם אתה אומר שרוב הזית הוא כזיתד, כ בשיעורין"ש לומר רו"וממילא ל. שיעור זה

אלא שזהו שיעור מקוה , נחשב כולו וכן במקוה דילמא שמונים או עשרים .ויהיה זה כולו ואיך שייך בזה רובו ככולו
א סאה שיעור מקוה ויהיה זה כולו ואיך תאמר רובו "כ יהיה כ"א סאה א" אתה אומר שדי בכ ואם,שנתנה בו תורה

' ח סי"ס או"שלמה קלוגר שהביאו החת' לתרץ קושית הגאון ר' ובזה כ. ג"וכן כל כה. ככולו הלא אין כאן כולו יותר
  ).הובא לעיל ריש הסימן(קמ 

  
  עור רביעית הוא בחפצא דהכוס כיון דשי,  רביעית יין'שיעור'בהטעם שמספיק רוב ב

  
כ הוא דבדבר שיש לו שיעור לא "דא, דזה ודאי דאין להקשות. 'דבר פשוט שהוזכר באחלהדגיש  המקוםוכאן ] ג

וכמו (א ביה דין רובו ככולו "הא לענין שיעורין ל, כ היאך מהני רוב רביעית בקידוש"א. שייך לדון בו רובו ככולו
ומשום דשיעור רביעית , ק כלל"ואומנם ל). ש לומר כן" משום דבענין שיעורין ל,כ"ש דין רו"גבי כזית מצה דל

ש לדון דין רובו ככולו וכמו גבי "והיינו שדוקא אם הוא נאמר על הגברא ל. נאמר בחפצא דהכוס ולא על הגברא
 רביעית נאמר ואומנם שיעור, ש דין רובו ככולו"מ לאכול רוב כזית כיון דדבר שנאמר בו שיעור ומידה ל"מצה דל

 .כ"ע. ולכן סגי להגברא לשתות רוב רביעית והיינו שיעור מלא לוגמיו, ושיעור רוב רביעית נאמר על הגברא, בכוס
שהרי זה מצותו בחפצא , כ לחדש דענין רוב רביעית בקידוש אינו שייך כלל לתורת רובו ככולו"מש ד" להלן סע"וע

" ארחות ימים"להלן בקונטרס הנה יעויין בחפצא דהכוס או ל הגברא נאמר עז אי רוב רביעית "עצם ענ ו.וזה בגברא
  .גדר שיעור מלא לוגמיו בקידוש אם הוא דין בהחפצא דהכוס שיהא ִנְשָתה ממנו או דין בגברא בענין

  

   שאין דנים רובו ככולו אלא בענינים התלויים בפעולת מעשהביסוד
  
ועיקר דבריו שם . א הביא בשמו יסוד זה' ב סי" בית אבי חת"בשו. ל"ח זצ"הגר האחרונים בשם רבינו כ"כ ]א 30
 ,מצה כזית ברוב יוצא דאינו הא עוד ביאר גם בזהו, ככולו רובודיינינן דין א ל מצחו על שמיעוטן בתפיליןבאר אמאי ל

ם איש חיי' שהביא בשם הגאון ר, פ"ב על פסחים בפרק ע"י מה שראיתי בספר חד"עפ ,'ל בזה וכו"וכן י: ל"וז ,ועוד
 דכיון שעשה רוב המעשה הלא שם , שכתב דהכלל רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים במעשה,ל"בריסק ז

ציאות הוי א דבמ" אבל ל,ל"בת התורה שחיובו לעשות מעשה הנמעשה נקרא על פעולתו ואמרינן דיצא ידי חו
, הוא המצוה" דמעשה השחיטה"טה  ולכן הכלל דרובו ככולו שייך דוקא דומיא דשחי.כאילו נעשה המעשה כולו

 דשם , למשל אכילת חלב או בעילת ערוה, דלא המעשה הוא המצוה או העבירה,כ במצוות או עבירות דאכילה"משא
 לכן במקום שהתורה *. ולא המעשה גופא, או הקירוב הבשר של הערוה הוא העבירה,החפצא של החלב בגוף האדם

ג דאכל רוב הכזית והוי כאילו אכל כולו כלומר שעשה " אע,אכול כזיתל חייבו להאדם ל" או חז,חייבה את האדם
 לכן לפי הנחה זו .וחסר לו המציאות שתלויה בה המצוה ,מ מציאות של כזית עדיין ליכא בגופו" מ,מעשה האכילה
נו  משום דגם שם עצם המצוה אי, או רוב פרשה בביתה,תפילין א רובו ככולו בתפילין לענין רוב"מובן שפיר דל

 .ש לומר רובו ככולו"מציאות ל  ועל, והפרשה בביתה**המעשה גרידא אלא המציאות שהתפילין מונח בין עיניו
  . ל"כע

________________  
  
ח לשני " ואיסור הנאת בבשר בחלבאמאי לא מנה איסור אכילת ב -בענין הקושיה  כתב ,ת קפז"ם מל"רמבה ל המצוותבספר *

שהאכילה .  שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצוה בפני עצמה מפני שהוא ואיסור אכילה ענין אחדההנה ידע המקש" ,ביארו. מצות
והכוונה שהוא לא יהנה בו לא באכילה ולא . בדבר שהוא לא ייאכל אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה' ואמרו ית. מין ממיני ההנאה

תאכל לא תאכלו לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה כל מקום שנאמר לא ) נ"כא ב וש' פסחי(ה "והוא אמרם ע. בזולתו
בואר מדבריו דהא דאסרה תורה האכילה לא מעשה דמ כתב,  ובעוד דוכתי ג'ת בית שערים מכתבי יד סי"שווב .ש"עיי. 'וכובמשמע 

דמעשה ' י אמריאבל אי הו, נ במשמע"דגם שאר הנאות אסרה ולא תאכל איה' ולהכי אמרי, האכילה אסרה אלא הנאת אכילה
ם "ש הרא"נ דמה ענין הנאה למעשה אכילה והנאה לא הוי מעשה כלל כמ"ש לומר דלא תאכל הוי נמי איה"אכילה אסרה תורה ל

   .ת ויען יוסף אורח חיים סימן שנה"שווב. ת משנה הלכות חלק יא סימן קנד"שוע ב"וע. תשא' פרסוף ב
   

   מעשה הקשירהבגדר מצות תפילין שיהיו מונחים עליו ולא עצם
  

ואף . כ"ע. ר שם"ה בתוה"וכ.  בראשו ובזרועו'שיהו מונחין'תפילין כל היום מצותן : ל"ב כתבו וז"בסוכה מה ע' התוסהנה ] א** 
.  שיהיו מונחים בקשירה'וקשרתם'ובאר בכאן : ל"וזן דברים פרק ו "רמבהנה כבר כתב ה, אינו מורה כן' דהלשון וקשרתם לכאו

ל שיקשור "אלא ר, דמצות וקשרתם אינה דוקא על פעולת הקשירהכב ' א סי"ת הר צבי ח"כ בשו"פ מש" עויתבאר טפי[ .כ"ע
וכמו גבי מצות מזוזה דכתיב וכתבתם על מזוזות דהכוונה היא שישתדל . היינו שיראה שהתפלין יהיו קשורים על ידו, התפלין בידו

  ]. זרועווכאן נמי שישתדל שיהיו קשורים על, שיהיו מונחים כתובים
  

  

  . ה



מב 

                                                                                                                                            
 גבי הנכנס לבית -  ל"ח זצ"רבינו הגר - כ להדיא בשם אביו "שכ ,זבחים כול בחידושיו ז"רבינו הגריכן ל ומצאתי
 ותימה דדרך :ל"ה אפילו וז"בד' והקשו שם בתוס, משנכנס דרך פנים רובו טמאד, ב"יז עבשבועות דאיתא , המנוגע

 .ל" עכ.ומשנכנס כולו הוי טמא מידי דהוה אכלים שבבית, לואחוריו נמי כשנכנס רובו יהא טמא מטעם דרובו ככו
וזה ילפינן מכל הבא , י מעשה הכניסה נטמא"חדא דע, ח דגבי טומאה יש שני דינים"ותירץ הגר: ל"זז ו"וכתב הגרי

אבל , ועל מעשה הכניסה מהני רובו מטעם רובו ככולו, וזה דוקא בנכנס דרך פנים דהוי דרך ביאה, אל הבית יטמא
 מהני רובו 'מעשה'דרק על , ז לא מהני רובו ככולו"ע, נכנס דרך אחוריו דמצד מעשה הכניסה אינו טמא על הכליםב

   . לא מהני רובו ככולו'שהייתו ומציאותו בבית המנוגע'אבל על , ככולו
  

ן לקמן י דילפינ"ופרש, הכניס ראשו ורובו כאילו לא נכנסדאיתא שם , ז עוד הסוגיה בזבחים" ביאר הגריובזה
וכן בבהמה אמרינן בסוגיא , ל"עכ' וגבי עזרה נמי בעי כולו וכו, בשמעתין בבואם אל אוהל מועד עד שיבוא כולו

ל בכל מקום "וכדקיימ, וכמו גבי צפון דמהני, ע אמאי לא מהני הכא רובו ככולו" וצ.והביאום עד שתהא כולה לפנים
,  בעזרה בעת העבודה"נמצא"ם מגלה לנו דבעינן שהכהן יהיה דהקרא דבבואמשום , ניחאפ יסוד זה "וע. רובו ככולו

מעשה "בו ככולו לא מהני רק על ודר, ועל זה לא מהני רובו ככולו,  שתהא בעזרה"מעשה העבודה"ולא סגי לו ב
וכן לגבי פרה בעי , "בבואם"וזהו הדין ד, אבל כיון דצריך שיהיה שם הכהן בעזרה בעי שיהא כולו, "הכניסה

  .כ"ע .ה תהא נמצאת בעזרה ולא רק מצד מעשה השחיטהשהפרה עצמ
________________________  

  
ת מפני מה תקנו ברכת להניח ולא לקשור תפילין "וא: ל"כה כתב וז' ח סי"אוח "בה. 'מצאנו עוד בדברי רבותינו האחז "וכענ

 ,בסוכות תשבו) ויקרא כג מב(שום דכתיב לישב בסוכה מ) ד"ו הי"תוספתא ברכות פ, סוכה מו א( וכמו שתקנו ,כדכתיב וקשרתם
גדילים תעשה לך על ) דברים כב יב(מדכתיב ) ו"תוספתא שם הט( ולהתעטף ,ולקחתם לכם) שם כג מ(ועל נטילת לולב מדכתיב 

ך ל דעיקר מצות תפילין הוא שיהיו מונחים עליו כל היום ואם היה מבר" וי. הכי נמי בתפילין,ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה
 לכך תקנו להניח דמשמע שיהיו ,כ מסירן יוצא ידי חובתו"מה שקושר תפילין על ידו ועל ראשו רגע אחת ואחבלקשור הוה משמע ד

  .מונחים עליו שעה אחת על כל פנים
  
 - שאין לעשות שליח למולש "הרא' ק ד להוכיח מד"מ שפב ס"חוך "שש ה" בענין מ-כתב לבאר א "סופר חולין פז עחתם וה] ב
ד ומבוארים הדברים "רי' תוסהלפי דברי ד "והנלע: ל"וביאר וז. דשלוחו של אדם כמותוש מילה מכל התורה ומשחיטת פסח "מו

מ אין איבריו " מ,חו כמותווי דשל" והעיקר דאעפ.ש"מ להחזיר ע"ג דנתן אתרוג במתנה ע" גבי עובדא דר,יותר בכפות תמרים
 ראשו וזרועו של זה במקום ראשו הא לומר שיחי"וא, ין מונחים על ראש וזרוע תפילוה רצה שיהי" והנה הקב.כאיברי המשלח

י שליח כיון עיקר הכוונה שיהיו התפילין מונחים על הזרוע שוב אין קפידא אם יהיו "אבל הקשירה יכול להיות ע. וזרועו של זה
וונה שיהיו הקדשים שחוטים ומצוה על והנה שחיטת קדשים אנו משערין תכלית הכ. י שליחו הוה כמותו לענין זה"הקשירה ע

 אפשר לעשות שליח דאין ידו של זה הכ לא הי" דא, אבל אין תכלית הכוונה שתהיו השחיטה על ידו של הבעלים,הבעלים לשחוט
א נ במילה אי ל" ואה. ושוב המצוה על הבעלים יכולים לעשות שליח כמותו,נשחטים'  אך כיון דתכלית הכוונה שיהי,כידו של בעלים

 ,הבנים נימולים' א כמו ושחט את הבקר דעיקר כוונה שיהי" ה,ע על האב"ילפינן מ' כתיב אלא וימל אברהם את יצחק בנו דמיני
בי קראי אחריני על כל ישראל שמחוייבים למול יאך הרי כת. ומה שהמצוה מוטל יותר על האב לזה יכול לעשות שליח כמותו

ע אחרת שמצוה בידו של אב "נמצא מה שפרט על האב הוא מ.  השליח כמו על המשלחשין כח והחיוב עלוהערלים כמבואר בקיד
ת כתב סופר "שוע ב"וע .ל"עכ. ' וכומעשה ידו כמעשה ידו' דוקא כמו זרוע של הנחת תפילין ולזה לא יכול לעשות שליח שיהי

   . קכא'סיד "חיור
  

מ שליחות במצוות שבגופו "ח גופיה גבי הא דל"תי מרבינו הגרמצא, ח גבי רובו ככולו"ליסוד זה שכתבנו בשם הגר דמיון, ואכן
בפועל שמונחים  'מציאות'הבאלא ההנחה והישיבה  'מעשה'ומשום דאין תלוי ב', כהנחת תפילין וישיבה בסוכה ואכילת מצה וכדו

ד המפורסמת בקידושין "תוריד לבאר תירוץ קושית ה"ותו, )כ' קידושיו סי(והובא בברכת שמואל .  'עליו ושגופו יושב בסוכה וכדו
. כ לכל דבר מצוה יועיל השליח ויאמר לחבירו שב בסוכה בעבורי הנח תפילין בעבורי"יש מקשים א: ל"ב שכתב להקשות וז"מב ע

בודאי בגירושין , י שלוחו והוא לא יעשה כלום"ולאו מילתא היא שהמצוה שחייבו המקום לעשות בגופו האיך יפטר הוא ע
כי הוא המגרש ולא השליח שמה כתב בגט אנא פלוני פטרית פלונית וכן נמי האשה למי היא מקודשת כי אם לו ובקידושין מהני 

אבל בסוכה הכי נמי יכול , וכן בתרומה הוא נותן התרומה מפירותיו וכן בפסח הוא אוכלו ועל שמו ישחט ויזרק הדם, והיא אשתו
וכתב . ל"עכ. בה חבירו לא קיים הוא כלום וכן לולב וציצית וכל המצוותלומר לשליחו עשה לי סוכה והוא יושב בה אבל אם ישב 

מצות תפילין וסוכה שהמצוה היא החפצא מה שהגוף יושב , מיני מצוות' דיש ב, ח בביאור הדברים"ש בשם מרן הגר"ז בברכ"ע
 היא לא מה שידיו נוגעות כ בשחיטת הפסח המצוה"משא, בסוכה ומה שהתפילין מונחים עליו ולא דין מעשה של הנחה וישיבה

ש אלא בדבר שהעיקר שבו הוא המעשה כשחיטה ולא בדבר שעיקרו הוא "ושליחות ל, בהסימנים בחפצא אלא דין מעשה שחיטה
מינים ישנם ' וכן בעבירות ישנם ב, ש שיחשב להמשלח כאילו התפילין מונחות עליו ושבפועל אכל במקומו מצה"דבזה ל, החפצא

. 'כלות אסורות ועריות דלא המעשה הוא העבירה אלא החפצא של הנאת גרונו ומעיו וחפצא של ביאה וכודתלויים בהחפצא כמא
  .ש"עיי

  
. מצות תפילין אין המצוה המעשה שבגופו שעושה מעשה הנחהב ד"כתב כיוצ כג 'ת בית שערים סי"שוב, לעוד כמה עניניםמ "ונפ] ג

 אלא .ג"ס' ל' סיע "ח כמבואר בשו"יצא יד על גופו ביום כדינו םין והם מונחיהניחם בלילה דאין זמן תפיל'  שהרי אפיוהוכיח כן
פ הדברים הללו "ל הוסיף ע"כב הנ' סיהר צבי ת "ובשו .סימן שעאד "ע לו בחיור"וע. על גופו'  מונחיו התפיליןא שיהייהמצוה ה

י אחר אין הפירוש "כ כשקושר ע"א. על ידול שיראה שהתפלין יהיו קשורים "אלא ר,  אינה דוקא על פעולת הקשירה'וקשרתם'ד
דמי שקושר , ז מובנים דברי תרומת הדשן שכתב בסימן קמ"ועפי. אלא דהוא בעצמו עשה כל המצוה, י שליח"שזה חשיב נעשה ע

ר הרי הקוש, י שליח"י אחר חשיב נעשה ע"דאי נימא שקושר ע, זה שהתפלין עליו מברך ולא הקושר, תפלין לחברו בזרועו ובראשו
קשר שקטן כתב בענין  ב 'ת מנחת שלמה תנינא סי"שו וב.י שליח שהשליח מברך"שהוא השליח צריך לברך כמו כל מצוה שנעשית ע

ועיקר כונת ,  דעצם פעולת הקשירה לא מעלה ולא מוריד,כ ולהניחן" דאינו צריך לחלצן ולחזור אח,תפילין ובעודן עליו נתגדל
נמצא , כיון שחיוב זה של הנחת תפילין הולך ומתחדש בכל רגע ורגעו, ין מונחים עליוהכתוב בוקשרתם הוא רק שיהיו התפיל

ואף אם מניח תפילין כשהוא קטן אין זה , כלומר איננו שייך כלל וכלל במצות תפילין, דבשעה שהוא קטן לאו בר קשירה הוא כלל
מחדש אין זה מפני חשיבותא דהקשירה שקשר בעודו ומה שאינו צריך אז לחולצן ולהניחן , עולה לו כלום אלאחר זמן לכשיגדיל

ואף אם הונחו מאליהן אם מתכוין עכשיו למצוה שפיר , אלא מפני שמעשה הקשירה לא מעלה ולא מוריד) כמו בשחיטה(קטן 
אש ד דבשל יד המצוה היא ההנחה ובשל ר"ד מתפילין ה"ובשולי הדברים אציין לדעת הצפנת פענח פ. [כ" ע.מקיים מצות תפילין

  ].יב בנידון זה' י סי"ת להורות נתן ח"בשו' ועי. המצוה היא שיהיו התפילין מונחות

  



מג 

נאמר רק בדבר שכל חלק וחלק ממנו יש לו חשיבות מכלל הדין  דין רובו ככולו
ן בו אבל בנידון שאין לכל מקצת ממנו חשיבות מכלל הדין השלם לא דני, השלם

  .31דין רובו ככולו

                                                                                                                                            
 תיבק לקדשים קלים דכ" בהחילוק בין ק,ל"דזבחים הנ בהךכ "שכ .ח סימן כג"ת דברי יציב חלק או"שו במ"וכ

ל בהנפעל גופה אב,  של האדם שייך לומר רובו ככולו"מעשה פעולה"ל דהגדר הוא שרק ב"וי: ל"וז .והביאום
כ דקאי על הנפעל דהיינו "וע, נ כיון דכתיב והביאום ולא כתיב והביאו" וה. בעי כולו דייקא,שבעינן שיעשה בו
ל שמתחשב כשעשה "שאף שי, אלא שבעינן שלימות המעשה, ז שמיתורא הוא"צ לומר לפי"וא. הבהמה ובעי כולו

כ כשגילתה תורה על "משא, ל"פת לן בהמיעוט וכצידוד הנהיינו משום דסגי ברובו ולא איכ, רוב כאילו עשה כולו
כ בסוגיה "ויסוד זה מתבאר ג.  והן הן הדברים.כ"ע. ק היטב"לא סגי ברוב ודו, הנפעל והמעשה שבעי בשלימות

  .ד לתרץ"עוד נלעה "ח בד"ש בדברי רבינו הצל"דהשוחט מתוך הטבעת יעויי
  
רובו לביטול ברוב דילפינן מאחרי רבים להטות בין החילוק  גביסימן שעא יוסף ת ויען "שו הבאתי מולעיל] ב

ב " כגון הא דנזיר דף מ"פעולה שהקפידה תורה לעשות"דאנו דנין על איזה כ שייך היכא "ז דרו"שכתב כענ, ככולו
ומינה ילפינן , דאי לאו קרא יתירא הוי אמרינן דגילוח של רוב ראשו הוי כאילו גילח כל ראשו, בגילוח שער נזיר

ל בדרך אפשר דבסוכה "נ: ל"ובזה ביאר גבי ביטול סכך פסול בסכך כשר וז.   ' וכוג"דבכל התורה רובו ככולו כה
שפיר , )דברים טז יג(חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך , דהתורה כתבה המצוה בלשון עשיה

אי לאו ריבויא (פינן בנזיר דאם גילח רוב שערו  כדיל.שייך רובו ככולו דאם עשית רובו מגרנך ומיקבך רובו ככולו
ה "ז ח"ע במועו"וע. כ"ע.  והובא להלן.על כן אין צריך לטעם ביטול ומצטרף אפילו בניכר, כאילו גילח כולו) דקרא

  .כ"ע. ה וביותר נראה"שנ בד' סי
  
דענין  ,כד אות ז' סיא "הדבר אברהם חלבהערה ' א' סיריש פ מה שהבאנו ב"ע, היה מקום להוסיף בזהואולי ] ג

דשיעורא דשתי והיינו , הוא כענין איסור גזיזת שתי שערות בשבת, המעכבות במצות גילוח הנזירשתי שערות 
אלא משום עיקר . חשיבאנ דאפילו שערה אחת "אהד, דבפחות מזה לא חשיב "חשיבות השער"שערות לאו משום 

 אלא אם נוטל כדרך המסתפרים אבל שלא כדרך ,גוזזעד כאן לא הוי נוטל שערו תולדה דשהרי , "שם המלאכה"
 אבל לענין . לא חשיב תספורתפחות מזה דב, בעינן שתי שערות דוקאכ"ה ומש.המסתפרים לא חשיבא מלאכה כלל

וזהו הענין גבי  . פטורכ"האלא דנוטל שערה אחת לאו שם מלאכה עלה ומש, אף שערה אחת חשיבאחשיבות השער 
 כיון שלא גילח שתי שערות לאו :ל"וזמב נזיר ב' כתבו התוסדהנה ,  ולא כלוםהלא עשדנזיר ששייר שתי שערות 

 .הגילוח הואמלאכת שערות משום שם '  הרי דשיעור דב.ל" עכ".שיעור גילוח" בהו גילוח הוא ששתי שערות אית
הוא משום , כ"יר רווהא דלא דנים בנז. (עיקר הענין הינו על מעשה הפעולה דגילוח ולא על הנפעלוהיינו ד. כ"ע

ואדרבא משמע דלולא גילוי זה היינו לומדים שפיר דין , א"שיש גילוי מיוחד מייתור הלשון וכדאיתא בנזיר מב ע
ואילו היה הנידון בהנפעל לא היה צריך . ט כיון דהנידון הינו במעשה הפעולה ולא בהנפעל"וה, רובו ככולו בנזיר

  ).  ככולולימוד מיוחד לומר שבנזיר לא דנים רובו
  

  כ אלא בדבר שכל חלק וחלק ממנו יש לו חשיבות מכלל הדין השלם" שאין דנים רוביסוד
 

 ניניעא "חמשמרת חיים '  ובסל"הנא "כ מדנפשייהו בבי"וכ. טומאת צרעת' ל בהל"ח זצ"רבינו הגר כ"כ] א 31
דאם כמלא נימא כולם הפוסקים רובם כ כ"ועיקר דבריהם לבאר במש .ובעניני שבת אות כו ,'תפילין אות ב

אמאי לא ' ולכאו ).ולהלן הבאנו מזה(כ "א בזה רו" ולח תפילין"א על מצחו אינו יוצא ידמהתפילין אינו על ראשו אל
בית אבי וב תפילין 'עבהמשמרת חיים והביאור בזה כתבו . רובו מתוך כולוובפרט דאיכא , נימא בזה דין רובו ככולו

, ע" דרובו ככולו שייך רק היכא דכל חלק וחלק יש לה חשיבות בפנ,ן אחד נביאים שנתנבאו בסגנושני ,ל"הנ
יש שם  כגון גבי שחיטה דלכל מקצת ומקצת, והתורה קבעה שיעור לדבר דבעינן מידה מסויימת ושיעור מסויים

רובו ' יוכן בכל דוכתי דאמר, סימנין מדין רובו ככולו'  סימנים ולזה חדשה התורה דסגי ברובו דב'שחיטה ובעינן ב
 אבל בתפילין במקצת מהן אין שום חשיבות וחסר כל השם של ,בות ובזה סגי ברוביככולו לכל מקצת יש חש

 לא שייך לומר רובו ככולו כיון דהרוב אינו חסרון בכמות ובשיעור ג"ובכה, ורוב תפילין אינו כלל תפילין, תפילין
כ בעי דוקא כולו דדוקא כל הבית של התפילין יש "שהומ, מ רובו ככולו"אלא חסרון של כל החפצא דהמצוה ובזה ל

  .ז"להלן בענ' ועי. לו חשיבות ושם תפילין
  

ר איסו עובר על דאינו, ב"עצא המצניע ' בפ בשבת דאיתא האהוסיף לבאר בזה  ל"שבת הנ' ע ח"ובמשמ] ב
 נשאר ברשות  אבל אם רק רוב החפץ יהיה ברשות השני ומיעוטו.הוצאה עד שכל החפץ יהיה ברשות אחרתה

 . ויתחייב גם ברובו משום הוצאה,א בזה רובו ככולו" אמאי ל, וגם זה יקשה. אינו חייב משום הוצאה,הראשון
דרובו ככולו שייך רק היכא דבכל מקצת ישנו שם  ,ש" ולהנתבאר א.ס דהא איכא רובו מתוך כולו" להחתובפרט 

כ כל עוד שכל החפץ לא נכנס לרשות " וא,ת אחרתהכא המלאכה הוא מה שנסתלק מרשות זו ונכנס לרשוו, הדבר

  . ו



מד 

                                                                                                                                            
 .כ" ע.ש בזה רובו ככולו"ש דל" א,וכיון דבכל מקצת ליכא שם הוצאה עד שיצא כולו, האחרת אין על זה שם הוצאה

  .ז"להלן בענ' ועי
  

, טובמיעו' ג שקבעה למטה משליש העליון אפי"בכה, א רובו ככולו לענין מזוזה"הא דל,  זה נראה להוסיףוביסוד
ד בענין חציצה בבגדי כהונה מה ' ע להלן סי"וע. ז"להלן בענ' עי .ד דמקצת מזוזה אין לה שם מזוזה כלל"והיינו עזה

  .ז"לבאר לפעוד שכתבנו 
  

  רובו ככולו לענין הנכנס לבית המנוגע
  
כבר  - שלם  אלא בדבר שיש בכל משהו ומשהו ממנו קיום מקצת מן הדין הרובו ככולוא "דל - יסוד זה  וכאמור] ג

 בין אם , ובזה ביאר שם החילוק בענין הנכנס לבית מנוגע,טומאת צרעת' ל בהל"ח זצ"רבינו הגר בדברי מבואר
 ,ב והבא אל הביתי דכת, דבנכנס דרך אחוריו ואפילו כולו חוץ מחוטמו טהור.נכנס דרך אחוריו לנכנס כדרך ביאה

 ומשום .כ"בזה רו'  בנכנס כדרך ביאה אמרי אבל.כ"זה רוא ב"ול, ב" ביאה אסרה תורה וכדאיתא בשבועות יז עךדר
אלא ', והבא'דלא שייך לומר הך דינא דרובו ככולו רק היכא דנכנס כדרך ביאה דכל מקצת ומקצת ביאה מיקריא "

כ בנכנס דרך אחוריו דכל זמן שלא נכנס כולו לא "ז שפיר אמרינן דרובו ככולו משא"דלא נטמא עד שיכנס כולו וע
". כיון דגם הרוב עדיין אין עליו דין ביאה' ש הכא כלל הך דינא דרובו ככולו וכו"ז הרי ל"ולפ' וכו, אה כללהויא בי

היה עומד בפנים ופשט ידו לחוץ וטבעותיו בידיו אם שהה כדי ' ,י"ג מ"פי דנגעים' ביאר עוד הא דאיתא במתניובזה [
כ " וכ.'א עד שישהה כדי אכילת פרס"וחכ' וכו יו בידיוהיה עומד בחוץ ופשט ידו לפנים וטבעות, אכילת פרס טמאין

דשדי מיעוטו בתר רובו והוי '  וקשה דאמאי לא נימא דכמו דברישא אמרי.  ח"ז מטומאת צרעת הל"ם פט"הרמב
דבסיפא , ולהאמור ניחא.  בתר רובו שבחוץ והוי ככולו בחוץכ נימא בסיפא נמי שדי מיעוטו" כמו,ככולו בפנים

ושפיר מהני הך מקצת לענין הכלים דלהוי חשובין כבאין , אבדכל מקצת ומקצת דינו כ' אה הא אמרידנכנס כדרך בי
    ].ל"ש שהאריך ואכמ"יעויי, י אותו מקצת אדם"לתוך הבית ע

  
  ומאידך בחציצה בגופו מהני טבילה, מ טבילת רוב גופו"בזה ניחא הא דל

  
' נ בד"לפמש. קוה דין רובו ככולו כשטובל רוב גופו במיםהא דלא מהני במ,  למי שכתב לבאר ביסוד זהוראיתי] ד

שפיר איכא למימר , והיינו דדוקא אי היה דין לבא למים, כיון דבמקוה ליכא דין לבא למים אלא להיות במים, ח"הגר
אבל השתא דליכא דין ביאה אלא שצריך מציאות . ודיינינן בזה דין רובו ככולו, דשם ביאה איכא בכל מקצת ומקצת

ואדרבא היא הנותנת דלהכי אי . כ כל שלא נכנס כולו לא חשיב נמצא במים ואינו נטהר"א, ל הגברא בתוך המיםש
ובהיותו במים איכא שם שהיה , ומשום דכיון דאיכא דין להיות בפועל כולו במים, כ נטהר"יש חציצה על גופו אפה

ה ' להלן סי' ועי. [כ"ע. דרובו ככולו, רדאם רובו במים בלא חציצה כש' ש דאמרי"בזה א, על כל משהו ומשהו
    ]. ז"בענ

  
  פ יסוד זה"א גבי השוחט מתוך הטבעת ע"ק בחולין יח ע"ביאור דברי ת

  
 מיניה יט להלן ,ה אנא"י ד"דמרש, א השוחט מתוך הטבעת"חולין יח ע' ק במתני" שביארו בזה דעת תראיתיעוד ] ה
של רובו ככולו בשחיטה ואין השחיטה כשרה עד שיחתוך את ל להאי תנא שאין דנים את ההלכה "דסמתבאר  ,א"ע

ם מקצת מן הדין ו דרובו ככולו אינו נוהג אלא בדבר שיש בכל מקצת ממנו קי,ל"פ היסוד הנ"וביארו ע. הסימן כולו
 דכל שלא נשחט ,ל להאי תנא דרק פסיקת הסימן כולו קרוי שחיטה וממילא אין לומר כאן רובו ככולו"השלם וס

 שהכל מודים שאם שחט רוב הסימן ופירש ששחיטתו ,ואומנם ראשונים אחרים כתבו. (ן לו שם שחיטה כללכולו אי
, ולא פסל התנא את השחיטה אלא בנידון המשנה שם שהמשיך וחתך את מיעוטו בהגרמה, כשרה מדין רובו ככולו

  .כ"ע. )ל"ואכמ, וראש יוסף, ת"ס מהדו"חת' י שם שכתב הואיל וגמרו בפסול עי"דפירשו כן לדעת רש' ויש מהאח
  

  ע" ומיעוט עור כשאין בבגד שיעור בפנא גבי חיוב ציצית ברובו בגד"ז יתבאר ספק הגרע"כענ
  
ח "א או"ושם כתב לבאר ספיקו דהגרעק, שכתב כעין זה בעניני ציצית אות כו צייןל "עניני תפילין הנח "במשמו[

 אבל ,ג דרובו בגד" ונסתפק בכה. דאזלינן בתר רוב הבגד,שםא "גהמ'  שכ, בהדין דרובו בגד ומיעוטו עור,י' סי
 אבל ,שיעור אף בלי העורכ בתר רוב דוקא היכא דהבגד הוא ' אי נימא דאזלי,השיעור הוא רק בצירוף העור

ש מסתם דין ביטול ברוב "מ'  ולכאו .כ בזה"ש מש"ע, ד לא שנא" א,א דאזלי בתר רוב"כשבבגד לבד אין שיעור ל
ד תרי דינים לפטור ואחד לחייב "ד והיינו דהיכא דאיכא בהב"י בכ"כ רש"א דאחרי רבים להטות וכמשמקר' דילפי

נ גבי ציצית הרוב בגד ובטל המיעוט עור " וה,)מדין ביטול ברוב(ד שלם פטרוהו "ב דבינתבטל הדין השלישי וחש
 של דינים כרוב איסור ומיעוט היתר  וכתב לתרץ דהנה יסוד הביטול הוא התנגדות .לו בגד ויתחייב בציציתוויהא כ

ינים י וזה דוקא בד,והיינו דכדי לבטל מיעוט בעינן שיהא דינים על הרוב, דאזי מבטל הרוב איסור להמיעוט היתר
דרוב דיינים ' דיינים כל דיין פועל בפסק הדין ויש דינים על כל דיין ודיין דבזה דוקא אמרי' ודכוותיהו דכשיש ג



מה 

 ולא מחמת ,שבמציאות הינו שלםאינו אלא באופן , דין רובו ככולו בדבר שלם
  .32שהתורה קבעה את שלמותו

  
ז דוקא כשאין "מ כ"מ] כשכולו לפנינו[א שאף שמספיק רוב מהשיעור השלם "י

 והיינו, מצורף ומחובר אליו שיעור גדול שאינו שייך להשיעור הנצרך בדין
.                 33שאותו חלק העודף ואינו נצרך להשיעור מעכב עליו מלדון דין רובו ככולו

  . 34 חולקיםויש

                                                                                                                                            
כ גבי ציצית דאפילו כשיש בגד שלם החיוב בא מחמת כל הבגד ואין לכל מקצת "משא, יםמבטלים המיעוט דיינ

ש "כ כיון דעל רוב הבגד אין שום דינים ל"דכל משהו מהבגד אינו בגד כלל וא, בהבגד גורם לחיוב ציצית ומקצת
  .]ג"א דילמא אינו חייב בציצית בכה"ולכן נסתפק הגרעק, ביטול

  
  .  ולא מחמת שהתורה קבעה השלימותציאותר שלם במכ אלא בדב" דאין דנים דין רוביסוד

  ס "הלמ' ב גבי שיעורין וכו"סוכה ה ע' הגמ' ק על קו"ובזה יתורץ עוד קושית הגרש
 

ח "ס או"שהביאו החת, שלמה קלוגר' ועיקר דבריו שם לתרץ קושית הגאון ר.  קסד'ח סי"או בית שערים חת"שו 32
' הגמ' והק, ס"דקתני שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למב "ע 'סוכה הבהא דשהקשה , )'הובא לעיל ריש הסי(קמ ' סי

הא אי לאו הלכה למשה מסיני הוה , מאי קושיאד, ק"והקשה הגרש. ס"דשיעורין קתני להו בקרא ולמאי צריך הלמ
חסר קורטוב לא סאה ' לו והטובל במומ דלא אמרינן בשיעורים רובו ככ"אבל אתי הל, אמינא בשיעורים רובו ככולו

, א"ש כתב לתרץ באו" והבי.כ"ע. עלתה לו טבילה והאוכל כזית פחות כל שהוא לוקה ואינו יוצא ידי חובת מצוה
, ולא בגלל שהתורה קבעה כן, במציאות לפנינוהסימן שלם ד ,א רובו ככולו אלא כגון לענין שחיטת רוב סימנין"דל

דבזה דוקא , כולו באמתבמציאות שזהו אלא מחמת  ,ו כל הסימןכולו מפני שהתורה אמרה שזהנחשב אינו והיינו ד
 שזהו כל הקהל אלא, כל הציבור כולו מפני גזירת התורהדאין כאן  וכן ברוב ציבור טמאים .אמרינן רובו ככולו

 הלא ,כ" וכי אתרוג שלם הוא כולו מגזיה, וכן באתרוג.אין כאן קהל יותר ואמרינן רוב הקהל ככולוובמציאות 
מה ד, אינו נחשב כולו מפני שהוא כולו במציאות לפנינו אבל בשיעורים . לכן אמרינן רובו ככולו, הוא כולובאמת

 דילמא שני זיתים או חצי זית , או כביצה לענין טומאת אוכל,כ" או כותבת ביוה,כולו שייך לומר על כזית איסור
וממילא . שיעור זהשנתנה בו תורה מחמת ר  אלא שהוא כל השיעו.וחצי כותבת או שני ככותבת וכדומה הם כולו

 ואיך ,כ יהיה השיעור רוב זית ויהיה זה כולו" א,אם אתה אומר שרוב הזית הוא כזיתד, כ בשיעורין"ש לומר רו"ל
 ,אלא שזהו שיעור מקוה שנתנה בו תורה, נחשב כולו דילמא שמונים או עשרים , וכן במקוה.שייך בזה רובו ככולו
א סאה שיעור מקוה ויהיה זה כולו ואיך תאמר רובו ככולו הלא אין "כ יהיה כ" א,א סאה"בכואם אתה אומר שדי 

  .ג"וכן כל כה. כאן כולו יותר
  

ז דרובו ככולו לא נאמר רק על חפצא "מה שהבאתי כענ ד" עוד להלן בסעיף הסמוך בביאורים בתוהויעויין
   .ומציאות של דבר ולא על דינים

 
 נצרך להשיעור מעכב מלדון דין רובו ככולוביסוד שחלק העודף ואינו 
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י "בפירש' והוא משום דרובה ככולה עיי, פ שאין בו כזית כיון שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו"אע' על ג' שיש בו ג
פ "לו היה בגד גדול ונכנס ממנו שתים על שלש אעי וא.ס מהך מטלית שתים על שלש די לטמא הרי דכשנכנ.שם

רובו ככולו והוו ' על ג' ולא אמרינן כיון שנכנס רוב ג, שהוא רוב השיעור הצריך לבגד לענין טומאה הבית טהור
 כמו שהוא בפועל דאז המיעוט משום דלא שייך כלל ענין רובו ככולו אלא כשנכנס רוב כל הבגד', על ג' כנכנס כל ג

' אבל בבגד גדול שנשאר ממנו יותר ממיעוט בחוץ לא שייך לומר רובו ככולו בשביל רוב ג, בטל ונגרר בתר הרוב
. גבי שהיה במיעוט בתרא' ה' והבאתי מדבריו להלן סי. שנכנס דאדרבא רוב הבגד נשאר בחוץ ודון להיפוך' על ג

פ דמבחינה דינית הרי "אע. ייך להדין הרי הוא מעכב מלדון כאן דין רובו ככולווהיינו דאותו שיעור שאינו ש. כ"ע
ס "ח שם כתב דמלשון הש"אף המנד' ואומנם כ, ח שנסתפק בזה"א להביא מהמנח"והוסיף הדב.  יש כאן רוב לפנינו

, ון דהרוב מבחוץנראה דוקא בשיעור זה אבל אם הוא גדול לא אמרינן רובו דככולו כי' על ג' מ בגד שיש בו ג"והר
  . ז"י סט' א בנגעים סי"ד החזו" וכ."דבר פשוט הוא שאין לנטות ממנו"א "סיים בזה הדבו
  

  
  
  

  . ז

  . ח



מו 

                                                                                                                                            
  ענינים שנתבארו ביסוד זה

  
שהרי מבחינה דינית ' דינים' דרובו ככולו לא נאמר על - א "א והגדיר הדברים באו" למי שהביא דברי הדבוראיתי] ב

בזה  יתבארוו. ומציאות של דבר ולא על דינים' חפצא'כ נאמר רק על "והיינו דרו. הרי יש כאן רוב שיעור לטומאה
יצאו הרבה בקן אחד ,  איתאד"סשם שולחן ערוך דהנה ב. ק יז"תרמו ס' ב סי" מצאנו במשנדכעין זה. כמה ענינים

 ארבעה  אפילו נשרו רובם כגון שהיו שבעה ונשרו מהם.ונשרו מהם עד שלא נשארו אלא שלשה בקן אחד כשר
אבל אם  .עדיין עבות קרינא ביה'  דכיון דנשאר ג-  אפילו נשרו רובן :ל"ב וז"ז המשנ" וכתב ע.ונשארו שלשה

בקן אחד ונשר אחד מכל קן ונשאר רק שנים הסכימו כמה אחרונים ' נשארו רק שנים פסול דאף דבהדס שיש בו ג
פ שישתייר שיעור " בעינן עכ,הכא שנשרו רובםכ " משא,פ רוב הקן ורובו ככולו" שם שאני שנשתייר עכ,להכשיר

מ "פ דאיכא רובא דעבות לפנינו מ"והיינו דאע.  ל"עכ. ז נוכל להכשירו ונאמר דאף עתה עבות קרינא ביה"עבות דעי
  .כ"א ביה רו"ע אלא הוא חלק מועט מכלל הכל ל"כיון שאינו רוב בפ

  
ואם יש בו .  וישתה כולו או רובו'וכורביעית   הכוס שיעור: סימן תעב סעיף טע"וש יתבאר עוד הא דאיתא בובזה

אפילו ,  רוב הכוסת ויש אומרים שצריך לשתו.הרבה רביעיות שותין ממנו כל כך בני אדם כמנין רביעיות שבו
א "ואמאי כששותין ממנו כמה בנ, קשה הא בתחילה קאמר דסגי ברוב רביעית' ולכאו. כ"ע. מחזיק כמה רביעיות

כ נאמר רק על חפצא "ש כיון דרו"ל א"ואולם להנ. שבו' רוב רביעיות'ל למינקט כמנין "הו' ותרביעי'בעי כמנין 
אבל כשיש הרבה , כ דוקא כשיש במציאות רביעית לפנינו מהני רוב"ומשה. ומציאות של דבר ולא על דינים

תב להדיא דבעי רביעית ע שכ"ז לפי דברי השו"ואומנם כ. [רביעיות לא מהני רוב מכלל רביעית דהיינו רוב בדינים
כ "ע]. בדיעבד סגי אפילו היה לכל אחד רק רוב רביעיתד' ב שם שכ"ואולם יעויין להמשנ. שלמה לכל אחד ואחד

  .מדבריו
  

ת די בכל "ומסתפקנא אם מה: ל"וזה הרצועות שחורות "דלג ' ל סי"ב בביאוה"המשנמדברי ,  להוסיף בזה עודויש
וה ולנוי בעלמא או דילמא כיון דהיא מחוברת כולה כחדא צריכה להיות כולה אחד עד כדי שיעורו והשאר הוא למצ

מיתיבי תפילין אין .  הלכה למשה מסיני- ר יצחק רצועות שחורות " א:א"מנחות לה עמ וקצת ראיה לזה .שחור
 .ובין לבנות קתני מיהא בין ירוקות בין שחורות .' וכובין ירוקות בין שחורות בין לבנות, קושרין אותן אלא במינן

דמיירי בעודף על השיעור ' מהא דלא תירצה הגמ' ולכאו. כ"ע. ' וכואי מבפנים. כאן מבחוץ, לא קשיא כאן מבפנים
 ויש לדחות .מוכח דגם בעודף על השיעור הוא פוסל) 'אי מבפנים וכוכ "אח' הגמ' קוולא היה קשה עוד (הנצרך 

א "לצבוע בשני גווני מצד אחד משום דמחזי כמנומר עיין במפ מדרבנן "ל להגמרא דלא היה הברייתא מתיר עכ"דס
ואף דגם . א דהרצועות כשרות"מ ל"מ, והיינו אף שנשחקו רצועות התפילין רק בחלק העודף. ל" עכ.ע" וצ.ז"סק

א "ואיך שיהיה כיון דמצינו בכמה מקומות דל: ל"כתב וזקו ' ת ארץ צבי סי"שומ הנה ב"מ, ל לא פשיט לה"הביאוה
מ רובו "להחמיר בזה דל' כ עוד פו" וכ.ל"עכ. א ולחומרא"א להקל מעצמינו במידי דאורייתא והוי ספד"כ א"רו

    . דחלק העודף מגרע, ומבואר. ז"באריכות בענ' ה' ויעויין עוד להלן סי. ככולו בשחרות הרצועות
  

  ענינים הסותרים ליסוד זה 
  
לא בעינן שיהא כ "אפה, דאם היה ההדס גדול מאודכתב ש ,סימן תרמוח המפורשים ב"ז מדברי הב" דקשה עאלא] ג

ע בביכורי "וע( .ה ולעיכובא"דביאור הלכה ד ב"והו. ב שיעורו דהיינו קרוב לשני טפחים אלא רו,רוב גדלו בעבות
  . רובו ככולו בדינים אף שבמציאות לפנינו ליכא רובו עבות' והיינו דאמרי). ק יד"יעקב שם ס

  
דאם נשברו רוב העלים של הלולב יותר מכשיעור ' ד שכ"תרמה סק' וד להביכורי יעקב סיח ראיתי ע"הב'  דוכעין

ונשאר רוב שיעור של לולב דהיינו שני טפחים וחצי שלם יש להסתפק אי אזלינן בתר רוב הלולב ופסול או בתר 
מלמטה ויעמידנו   דכשר דוקא אם רוב השיעור הוא למעלה כיון שאם ירצה יחתוך- וכתב . השיעור דלפנינו וכשר

או שהעלים , אבל אי למעלה נשברו רוב העלים ורוב השיעור הוא למטה בלולב. על שיעורו ואז רובו שלם וכשר
הרי מבואר בדבריו . כ"ע. ע"טפחים ומחצה עדיין צ' השלמים מפוזרין בלולב עד שאם נצרפם יהיה בין כולם ב

 בשם החיי ק ג"שער הציון סימן תרנ סב ב"המשנ' ואר בדב מב"וכיוצ. דהעודף אינו מעכב מלדון דין רובו ככולו
ז "וכתב ע. טפחים' אינם פוסלים אלא בתוך שיעור ד, לולב כלל קמט אות טז שכל הפסולים שנמנו בלולב' אדם הל

   . בחלק העודףפסולים שוהיינו דאין מעכב אלא בתוך השיעור ולא . ב שהוא דבר פשוט"המשנ
  

, ל ועוד שהחמירו בענין שחיקת רצועות התפילין בחלק העודף"ינתי מקודם להביאוהדהנה מה שצי, ע בזה" ילעוד
א "ח ח"ג חאו"ת מהרש" בשוכ"כ ,מ ישנם שמכשירין בזה מדין רובו ככולו"שהבאתי דמ' ה' הנה יעויין בזה להלן סי

. חרות הרצועותג דאולי מועיל רובו ככולו בש"לג ס' תפילין סי' ק מבוטשאטש בדעת קדושים הל"הגהו. ז' סי
להכשיר בדיעבד רצועה ) לה' ובמהדורה חדשה סי(כג ' ג סי"ת שלמת חיים ח"ח זוננפלד בשו"ד הגרי"וכ. ש"עיי

  .דחלק העודף לא מגרע, ולשיטתם מבואר). ק כד שהמברך לא הפסיד"י ס' ם סיכ בשלחן מלכי"וכ. שרובה שחורה
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  מ בזה" ומוח גבי הדס ארוך"בעלים לנידון ה' החילוק בין הדס מצראה שנשרו ממנו ד

  
עלים ' לג אות ד שעמד בחילוק זה בין הדס מצראה שנשארו ב' סי) י עדס"להגר(שיעורי סוכה '  בסראיתיהנה ו] ד

, ד"וכתב לבאר בארוכה ותו. כ"ח גבי הדס גדול מאוד דמהני בהו רו"לבין נידון הב, כ"ל דלא מהני לדון בו רו"הנ
. ים ליתן לחלק המיותר שם של עבות אלא אנו דנים אותו כמאן דליתא ולכן אינו מעכבדגבי הדס ארוך אין אנו נצרכ

בזה , עלים הרי דכדי להכשירו אנו נצרכים לדין רובו ככולו בכל קן וקן' כ בהדס מצראה אם נשארו בו רק ב"משא
 לפי מספר העלים כ נמדד"דרו. (ל דלא סגי ברוב מן השיעור הנצרך אלא רוב ממספר העלין שהיו בו מתחילה"י

אם נשברו רוב העלים ש, ל"ד הנ"תרמה סק' הביכורי יעקב סי מ מדברי"כ, ואכן. כ"ע). שהיו מתחילה ולא לפי הדין
 אזלינן בתר רוב השיעור ,של הלולב יותר מכשיעור ונשאר רוב שיעור של לולב דהיינו שני טפחים וחצי שלם

 מלמטה ויעמידנו על שיעורו ואז רובו שלם ון שאם ירצה יחתוךדלפנינו וכשר דוקא אם רוב השיעור הוא למעלה כי
או שהעלים השלמים מפוזרין בלולב עד , אבל אי למעלה נשברו רוב העלים ורוב השיעור הוא למטה בלולב. וכשר

, והיינו דמתייחסים לחלק הנוסף כמאן דליתא. כ"ע. ע"טפחים ומחצה עדיין צ' שאם נצרפם יהיה בין כולם ב
שאם באמת ליתא לחלק העליון , ש לומר כמאן דליתא"אך אם הפסול למעלה ל, ז רק אם הפסול למטה"כ כ"ומשה

  . הרי הלולב פסול
  
התם נמי הרי אין אנו צריכין לדון ד ,הדבר אברהם' ל בד" דיבמות הנבזה ממה שהבאנו גבי מטלית ע"יל, אומנםו

כ רובו שאינו שייך "ואעפ' על ג' שהרי סגי בג, וטוהיינו בכל גודל המטלית שבחוץ אלא במיע, בחלק המיותר כלל
  . ע"וצ. להנידון מעכב

  
, דנסתפק גבי שחרות הרצועות, לג' ל סי"ב בביאוה"המשנרבינו ' כבר ציינתי לעיל בסמוך לדדהנה , ע בזה" ילועוד

מחוברת כולה ה כל הרצוע או דילמא כיון ד,ת די בכל אחד עד כדי שיעורו והשאר הוא למצוה ולנוי בעלמא"אם מה
ודן  .מוכח דגם בעודף על השיעור הוא פוסלא ד"עמנחות לה מראיה לזה והביא  .כחדא צריכה להיות כולה שחור

ל דאנו דנים אותו כמאן "ושפיר י, והנה גם בנידון זה הרי אין אנו נצרכים כלל לחלק העודף. כ" ע.ע"צבזה ונשאר ב
  .  כ מעכב"ואעפ, דליתא

  
  עוד ציבור פטורין' הפטורין ומשלימים להו' צירוף למנין כשיש בנוסף להדז יש לדון גבי "כענ

  
' בבגד גדול שנשאר ממנו יותר ממיעוט בחוץ לא שייך לומר רובו ככולו בשביל רוב ג' ז דאמרי" דכענין, אגבו] ה

כח ' ח סי"וא חא"חמ "אגהנה מצאתי דוגמת זה ב. 'והוא מכריעו וכושנכנס דאדרבא רוב הבגד נשאר בחוץ ' על ג
 ,ה אמר רב"ף ד"א בדפי הרי"ע' ן במגילה ג"רבן שהובאו "הרמב' פ ד"שכתב לחקור ע ,ככולו בתפילה רובובענין 

 שייך על  וחשיבות חיוב, אלא כששייך חיוב על הצבור,אין יכולין להצטרף המיעוט, דכיון דחובת ציבור הןל "דס
לו שכבר יצאו מתחייבים ממש בשביל היותם לרגע יחד עם שאאי נימא דאין הכוונה  .הצבור אף רק בחיוב רובן

 להתירם לומר שזה סגי מצד אסמכתא דהקרא דבפרוע פרעות "שם חשיבות חיוב עלייהו"שייך אלא ד ,החייבים
 כדין "מתחייבין ממש" ,שבעת שהם יחדל "או דילמא י. והובא לעילג "דף כמגילה ב' סופרים שהביאו התוס' במס

 כיון שלא נתחייבו אלא מצד החייבים שהיו ביניהן ועתה ,רק כשיפרשו משם יסתלק החיוב מהם ו,הרוב שביניהם
  . הא אינם עמהם וחזרו לדינם שמתחלה שהיו פטורין

  
אף כשיהיו , דאם לא מתחייבים ממש רק שסגי בחשיבות שם חיוב להתיר לומר דבר שבקדושה מצד הקרא, מ"ונפ

שהוא מחמת ' אבל לטעם ב,  שהם המעוט מהנמצאים שם נמי יכולין לומרשם הרבה יותר מעשרה ורק ששה חייבין
אם יש שם הרבה שהששה הם מעוט אין שייך שיתחייבו הרוב בשביל , שמתחייבים ממש המעוט כהרוב בעת הצרוף

כ יתרצו ארבעה מהפטורים להתחבר להששה להיות במנין העשרה ולהפרד משאר "המעוט ולא יוכלו לומר אא
  .ש"עיי. והיינו דהרוב שאינו בנידון מכריע. ים שםא הנמצא"בנ
  

  'דיינים על הג' בד לדיני ממונות " בישיבת הבנתוספוז יש לדון כש"כענ
  
ך נצרד יותר דיינים מהמנין ה"ג שיש בישיבת הב"שדן בכה, לא' ס הוריות סי"משנת אב עמ' בסראיתי והנה ] ו

א ' סי דהנה כבר הבאנו לעיל .דיינים מכריעין לצד אחד' וג, יםנדיי' וכגון שישבו לדיני ממונות ה. לאותה הוראה
ינן לדינא בע. א, בתר רוב בדיינים בעינן לתרתי' דלהא דאזלי, )קסו' ס עמ"בחידושים על הש(ח "רבינו הגרדברי 

 חסרכ "וא, המיעוט אינם מורים כןהרי מ "מ, בתר רובא' כיון דאזלידהדין אמת כהרוב פ "דאע', רובו ככולו'ד
דין רובו  ומכח, ד" דהבהמניןב ליכא חסרוןפ ד"אומנם אעד', הלך אחר הרוב'בעינן לדינא ד. ב .ד" דהבמניןהב

ז אלא לענין חיתוך "אי, ד המנין הדרוש"דאף דיש להב ,מ הא יש עוד ענין דבעי שיכוונו הדין לאמיתו" מ,ככולו
חר דיש חולקין נשאר הדין בספק ואין גומרין את ומא, אבל לענין הכרעת אמיתתו של הדין אינו תלוי במנין, הדין
 -  והיינו.כ דאזלינן בתר רוב גם לענין שהרוב מכריע את הספק" איכא גזה,כ דבנוסף להדין דרובו ככולו" וע,הדין
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 לענין המספר של , ועוד. בתר רוב' לענין עצם הדין ובירור אמיתת הדין דאזלי, חדא,דבסנהדרין איכא תרי רובי

  . כ"ע.  בתר רוב ומשום הדין דרובו ככולו'נמי אזליד "הרכב הב
  

יש לדון האם גם בכי האי גוונא בעינן , דיינים מכריעין לצד אחד' וג, דיינים' שישבו לדיני ממונות ה בנידון זה כ"וא
 בלא כ אף"וא, דיינים ותו לא' דהרי לדיני ממונות לא בעי אלא לג. דיינים לדינא דרובו ככולו אי לאו' להפסק דהג

ואין צריך בזה רק לדינא דהלך אחר הרוב דמחמת זה מכריען . ד הדרוש"דינא דרובו ככולו איכא בזה למנין הב
הרי , דיינים בפועל' ד ה"ל דמכיון דכעת למעשה הוי  בישיבת הב"או דילמא י. דיינים' ולא כדעת שאר הב' כדעת הג

ש עוד מה "ויעויי. ו דגם הכא בעינן לדינא דרובו ככולווהיינ. ד על כולם ובעינן להפסק דכולם"דאיכא חד תורת ב
  .כ"ע. 'יונתן מאה שישבו להורות אין חייבין עד שיורו כולן וכו' ב אמר ר"הוריות ג ע' שביאר בזה סוגית הגמ

  
ד על כולם "ג חשבינן חד תורת ב"כ מסתבר דבכה"א,  להנתבאר עד עתה דהתוספת להשיעור ההכרחי מגרעתוהנה

מנידון זה , ואדרבא. [ל"וי. וודאי בעינן לדינא דרובו ככולו שלא יהיה חסר בהרכב הנוכחי, סק דכולםובעינן להפ
דין רובו ככולו גם מאחרי ' דילפי, ח ועוד"דדעת רבינו הגר' א' שהרי נתבאר לעיל סי, יהיה לנו לדון לכל הני דלעיל

  ].     ק'רבים להטות דדיינים ודו
      

 דלא איתפרש ליה אם הבגד 'וכ. א בהא דמטלית דיבמות דלעיל"נסתפק בנידון הדב ב" ק ע חינוך מצוהמנחתב ]ז 34
דרובו בחוץ לא אמרינן שדי  או כיון , אי שדי מיעוטו בתר רובו שבפנים,'על ג' גדול והכניס בבית רובו של ג

  . כ"ע. לבפנים
  

א בעינן שיהא רוב גדלו בעבות אלא לכ "אפהדאם היה ההדס גדול מאוד עבות ' שכל "הנח "מדברי הב מוכחוכן 
דאין החלק העודף מעכב מלדון והיינו . ה ולעיכובא"דביאור הלכה והובא ב. רוב שיעורו דהיינו קרוב לשני טפחים

לולב כלל קמט אות '  בשם החיי אדם הלק ג"שער הציון סימן תרנ סב ב"המשנ' ב מבואר בד"וכיוצ. דין רובו ככולו
. ב שהוא דבר פשוט"ז המשנ"וכתב ע. טפחים' אינם פוסלים אלא בתוך שיעור ד, בלולב שכל הפסולים שנמנו ,טז

   . בחלק העודףהפסולים שוהיינו דאין מעכב אלא בתוך השיעור ולא 
  

טפחים ' ויש בכל האורך ב, ג שההדס ארוך ששה טפחים"שפסק להקל בכה, ד"הביכורי יעקב שם סקי'  מדמ"וכ
. כ"ל דאין אותו עודף שאינו עבות מעכב מלדון כאן רו"והיינו כנ. יא ראיה לזהש שהב"עיי. ומשהו עבות מפוזר

ונשאר רוב , גבי נשברו רוב העלים של הלולב יותר מכשיעור, ד"תרמה סק' ולעיל הבאתי עוד מהביכורי יעקב סי
  .ל"והיינו כנ. שיעור של לולב דכשר

  
  ינו שייך כשאין דין מיוחד על כולוכ אינו לעניני דעלמא אלא לדיני התורה וא"ביסוד שדין רו

  
אתמר רב אמר מחצה על מחצה , והכי איתא התם, שם' המפ'  ומדב"חולין כח עב'  מתבאר מדברי הגמכן] א 35

הכי אמר ליה רחמנא למשה לא , רב אמר מחצה על מחצה כרוב. רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, כרוב
', והקשתה הגמ. הכי אמר ליה רחמנא למשה שחוט רובא, ה אינו כרוב רב כהנא אמר מחצה על מחצ.תשייר רובא

אמאי פסול הא עבד ,  אי אמרת מחצה על מחצה כרוב. שחיטתו פסולה- ואחד וחצי בבהמה , תנן חצי אחד בעוףמד
תנור שנטמא אין לו [ חלקו לשנים א שמע ת,ר קטינא"א. מדרבנן דלמא לא אתי למעבד פלגא', תירצה הגמ .ליה רוב

לפי שאי ,  שניהם טמאין,והן שוין, ]י"רש.  ואם נשתייר רובו שלם לאו נתיצה הוא,טהרה אלא נתיצה כדכתיב יותץ
 הילכך לא סלקא טומאה ,שיהו מכוונים אלא ודאי בחד מינייהו איכא רובא ולא ידעינן בהי מינייהו[ .אפשר לצמצם

:  אמר רב פפא.זיל הכא איכא רובא, ל הכא איכא רובאאמאי טהורין זי,  טהורין-  הא אפשר לצמצם ].י" רש.מינייהו
 אבל לענין שחיטה לא הוזכר רוב אלא ,דאי האי רובא האי מיעוטא: ל"וז, י" וביאר רש.תרי רובי בחד מנא ליכא

ת "ובשו. ל" עכ. דהאי פלגא דקאי לא מיקרי רוב שלם, וכי קרינא פלגא רוב חתוך ליכא דמכחיש ליה,בחתיכה
אבל שחיטה : ל" שכתב ביתר ביאור וזא"הרשבציין ל  ,כ בבית הלוי"ומשה "בד ,עירובין סימן אשרידי אש מסכת 

'  אבל לשאינו שחוט לא משגחינן בין קרית לי,דאנן לא צריכינן אלא לרובא דשחיטה, לאו תרי רובי בחד מנא הוא
דין מחצה על מחצה כרוב הוא כמו שה, ודבר גדול הורה לנו רבנו: ל"ז השרידי אש וז"וכתב ע. ל"עכ. רוב או מיעוט

שבדברים שבטבע לא שייך לומר רובו ככולו או מחצה על , י טבע המציאות"שכללים אלה אינם עפ, הדין רובו ככולו

לפיכך בשחיטה כשאנו אומרים מחצה על מחצה כרוב . אלא כך הוא בדיני התורה ורק לענייני התורה, מחצה כרוב
שאנו אומרים בו שאם שחט חציו הרי הוא כאילו שחט רובו ובשחט , חצי הנשחטהוא רק לדין השחיטה ושייך רק ב

שמבחינת דין התורה הוא כשחוט ומבחינת הטבע לא , אבל במחצה הנשאר לא שייך כלל זה, רובו הרי הוא ככולו
רובו לא דהתם הא דבנשתייר , ולפיכך אין להקשות מתנור שחלקו לשנים. שייך בו מחצה הוא כרוב ורוב הוא ככולו
' והגמ. אבל במחצה לא שייך זה, אלא פשוט שרובו קיים ואינו נתוץ, חשוב כנתיצה אין זה מטעם דין התורה

  . ט
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וזה , כ עליך לומר כן בשני החצאים"בע, שאם תאמר גם בתנור מחצה כרובו, הבליטה רעיון זה בחריפות משכנעת

,  שאני לענין טריפה דבעינן רוב הנראה לעיניים,אמר רבא: שם' ז זהו ביאור דברי הגמ"ולפי .נמנע מצד ההגיון
ולפי האמור מיושב ? מאי עדיף טריפה משחיטה, ודבריו מחוסרים הסבר". כלומר רוב גמור שהוא ניכר: "י"ופירש
אבל טריפה תלויה בטבע אם היא , שרק בשחיטה שהוא נוגע בדין התורה אנו אומרים מחצה על מחצה כרוב, שפיר

  .ק"ודו. לא שייך להכריע בכלל הלכותייועל זה , חיה או לא
  
ודע כי לא מצאתי בדברי רבינו הגדול : ל"א כתב וז"ח בביצה דף ז ע" מבואר בדברי רבינו הצלב"וכיוצ] ב
 ולא כל אלו החילוקים בין איכא זכר , ולא דברי רב מרי,יוחנן ביצאה רובה וחזרה'  לא דברי ר,שהזכיר] ם"הרמב[

ד שרבינו תפס לישנא בתרא דלעיל "והנלע. כליו המפורסמים לא ראיתי שהרגישו בזהובכל נושאי , בהדה או לא
יוחנן ממילא אין ' וכיון דליתא לדר,  יוחנן'עיקר דהיינו איכא דאמרי דרב אמר עם יציאת כולה נגמרת ולאפוקי מדר

י מהלכה והלא "ברי רואמנם היא גופה טעמא בעי למה דחה ד. יוסי בר שאול כלל' מקום לכל סוגיא דרב מרי ודר
ו כאן "וק, יוחנן נגד רב אפילו היכי דפליג רב בהדיא' כר.] לעיל ד[ל "מ הרי קיי"אף אם נימא כאיכא דאמרי מ

אף דבכל דבר הנוגע  כי ,והנראה בזה. "יוחנן' י מתיר להדיא שראוי לפסוק כר"דבדברי רב גופא איכא תרי לישני ור
 והביצה אף שיצאה .מ לענין דבר הנוגע בטבע אינו כן"מ, ה רובה מיחשב ככולה וכיון שהביצה יצא,לדינא רובו ככולו

 מכל מקום לענין שתוכל לגדל אפרוחים אם שוב נשחטה ,רובה וחזרה אף שלענין הדין אמרינן דהוה כאלו נולדה
ולם ולא כי אין הטבע נגמר כי אם ביציאתה כולה לאויר הע, התרנגולת והביצה בתוכה אינו ראויה לגדל אפרוח

ומעתה נוכל לומר דלאיכא דאמרי דרב פליג . "וכן לענין הטעם אין שבח הטעם נגמר כי אם ביציאת כולה, ברובה
י טעם איסור "ולר, י לית ליה הכנה"א דרב אית להו הכנה דרבה ור"ע' י היינו דאזלי לשטתייהו לעיל דף ד"על ר

א ולכן כיון שיצאתה רובה דנחשב ככולה שוב "ע' ל דף גט הוא משום משקין שזבו כדאמרינן לעי"ביצה שנולדה ביו
י הלידה היא מוכנת "ורב לטעמיה דאית ליה הכנה והרי עיקר ההכנה דביצה היינו שע. "לית בה גזירת משקין שזבו

לה עד יום וולכן כיון שלא נגמר יציאת כ, להו כי אם ביציאת כלגדל אפרוח וכן נגמר טעמה לשבח וזה אינו נגמר
וכיון . ט והרי היא בכלל מה שאסרו חכמים משום גזירה דיום טוב אחר השבת"רי לענין זה ביצה שנולדה ביוטוב מק

 .כ" ע."י ופסק כרב"ב מסקינן דהלכתא כרב בהני תלת לכן דחה רבינו הגדול דברי ר"ע' דלעיל דף ד
 

יר ברשות היחיד וקא מתגלגל  היכי דמי כגון דקיימא עמ,זירא מתגלגל מהו'  בעי ר,א"כ עבבא קמא  בהנה] ג 36
אכלה ,  חייבתאכלה בפנים, ש דתני רבי חייא משוי מקצתו בפנים ומקצתו בחוץ" ת,ר מאי"ואתי מרשות היחיד לרה

איבעית אימא .  פטורהה שבחוץעל מ,  חייבתאכלה על מה שבפניםלא אימא .  מאי לאו מתגלגל ואתי.בחוץ פטורה
  .  בפתילה דאספסתאכי קאמר רבי חייא

  
י כגון דקיימי פירות ברשות הניזק "ונראה לר: ל"א וז"וביארו באו. י שם"הקשו על פירש ,מתגלגלה "שם ד' ובתוס

 , דאי לאו שהבהמה מעכבתן בפיה ואכלתן שם היה סופן להניח ברשות הרבים,ומגלגלי ואתו לרשות הרבים
 ,מאי לאו במתגלגל'  מקצתו בפנים כוש משוי" וקאמר ת.וקמבעיא ליה אי חשיבי כמונחים ברשות הרבים או לאו

פ שסופו להתגלגל בחוץ " וקתני אכלה בפנים חייבת אע,דאורחיה דמילתא כך היא במקצתו מבפנים ומקצתו מבחוץ
 פירוש על מה שראוי להיות בפנים שאין סופו להתגלגל בחוץ ,אימא על מה שבפנים חייבת' וכו .אם לא שאכלתן

  .ל" עכ.א ניזול בתר רוב עלה שבפנים או בחוץ"אספסתא שעליו ארוכים וסד ואיבעית אימא בפתילה ד.חייבת
  

ובביאור . 'והיינו דליכא למילף כלל לנידון דידן גבי מתגלגל וכו,  דמיירי בפתילה דאספסתא-  תירוצא בתרא ובעצם
תר רוב עלה היכא ע דבאמת אמאי לא נימא גם בזה רובו ככולו וניזול ב" צ- '  וכוניזול בתר רוב עלהדא "סדד 'תוס

  .דקאי ויתחייב על כולו
  

כגון סימנים . דרובו ככולו הוא דוקא היכא דיש לכולו איזה דין', ב עניני נזיקין אות ב"משמרת חיים ח'  בסוביאר
אבל הכא בעלה . דיש להרוב דין של כולו' בזה דוקא אמרי, ג"דנפעל בשחיטה דין היתר זביחה וכל כה, דשחיטה

ולכן ודאי דאין שייך לומר דרובו יגרר בתר כולו לומר שיש דין גם , כלל שום דין מיוחד בכולודאספסתא הרי אין 
  . על הרוב

  
' בענין מתני, )מח' א עמ"סוכה ח' ירחי כלה פוניבז' ד בס"הו(א "ל שטיינמן שליט"הגראי מבואר בדברי ז"וכענ] ד

דיש לחלק בין דין רובו , ד"תוו. 'ברוב וכוי דהמועט בטל "דכתב עלה רש, ריש סוכה גבי צילתה מרובה מחמתה
גבי צילתה מרובה  בנידון זה וכגון, והיינו דדין רובו ככולו שייך כשיש איזה דין על הרוב. ככולו לדין ביטול ברוב

אלא דממילא כל דלא , אך באויר אין שום דין, דבסכך שייך לומר רובו ככולו ועל ידו מקיים מצות סוכה, מחמתה
כיון דלאויר אין שום דין ששייך לומר דבזה יש , ש לומר בזה רובו ככולו"וממילא ל.  אין כאן סוכההוי סכך כשר

א באופן זה לבטל את "כיון דא, מ אין זה משנה המציאות"מ, ואף אם היינו אומרים רובו ככולו בזה(דין על המקום 



נ 

מ נקטינן דלכתחילה ראוי "מ, פ שדנים בהם דין רובו ככולו"יש דברים שאע
מ אף "ומ [.38 ויש שלא הוזכר כלל שלכתחילה יש לחשוש לכולו.37שיעשה לכולו

                                                                                                                                            
א לומר שאין שערות "אך א, מצות גילוחואף בגילוח שער הנזיר אי לאו המיעוט היה מתקיים . מציאות ודין הסכך

  . ובאופן זה בהכרח אנו זקוקים לדין ביטול ברוב). לפנינו
  

כ אינו אלא באופן חיובי " דדין רו,א"י שליט"ר רה"מו'  הללו מתקשרים למה שהבאתי בהמשך הסימן מדוהדברים
רוב חמה הרי , חמתה מרובה ממילתהל גבי "בנידון הנאבל , 'רוב'י " מתקיים הדין ע'כל'כלומר בכל מקום שצריך 

בזה רובו ככולו שאותו רוב ' ת דאמרי"מהיכ ו, היינו העדר הצל שהוא דבר שלילי',שאינו מוצל' אלא ,ידין חיוב אינו
  . כ"ע.  ולא מצאנו כדוגמת זה בסברת רובו ככולו.שלילי יבטל את מיעוט הצל הקיים

  
 .כ"עה "ס ע תרמו"בשו' כמבו ,הדס שיהא עבות ולעיכובא ברובו דלמצוה בעינן כל שיעור אורך גבי הדס -  כגון 37

הא בשני יא איתא תרי ל כז בחולין הנה ]א, שחיטת כל הסימנים וכדלהלןוכגון לענין . 'ז להלן סימן ה"ונתבאר ענ
עי  דלכתחילה ב,אעוף קתני' ק פי"ללד .' וכו' אחד בעוף ושנים בבהמההשוחט' -  לישנא דדיעבד' במתנידקתני התם 

 , הסימנים'דאבהמה קתני דלכתחילה בעי לשחוט כל ב' ב פי" ולל. ובדיעבד בחד סימן סגי, הסימנים'לשחוט ב
ש "ועיי. הסימנין' כ יוצא דלכתחילה בעי לשחוט כל  ב"א, ואי נקטינן כלישנא בתרא .ובדיעבד ברובן סגי

". סימן הוי מצות שחיטה בעוף לכתחלהכל ה"ד' ואינו מבדיל בסימן אחד'ה "בדב "כא ע י"מ ברש"וכ. בראשונים
  . שם' כ התוס"ועיין מש. ש"עיי

  
 ,לישני תרוייהו איתנהו בין בעוף בין בבהמה: ל"וז, ל"גבי הני תרי לישני הנ) ף"א מדפי הרי"ו ע(ף "על הרי ן"ובר

] ודף לג א. דף כט[ דבקדשים בלחוד הוא דאמרינן ,]כדי שיצא כל הדם[ ולאו משום .דלכתחלה שנים שלמים בעינן
 דאילו מדאורייתא בכל מקום רובו . ומדרבנן בעלמא הוא, אלא משום שמא יפחות מן השיעור,דלדם הוא צריך

ל החמירו ואמרו שאם לא שחט כל "ר משולם הכהן ז"ל וה"ד ז" והראב. ולא שאני לן בין בתחלה לדיעבד,ככולו
בוורידין אם לא עשה כן אפילו בעוף צריך ] דף כח ב[הסימנין צריך לחתכן בשעה שהדם חם כדאמרינן לקמן 

אבל קדשים דלדם הוא צריך אימא לא תיסגי ליה ] דף כט א] [מדאמרינן בגמרא[חתיכת אבר אבר והביאו ראיה 
ע "וע .ל"עכ. ל דאלמא ברוב סימנין אין הדם יוצא יפה זו היא ראייתם ואינה מכרעת"ברובא ועד דאיכא כוליה קמ

השחיטה המעולה שיחתכו שניהם בין בבהמה ובין בעוף ולזה : ...ל"ע שם וז" בשופ"וכ .א" ס כא'בית יוסף סיב
   .'וכו ואם שחט רוב אחד מהם בעוף ורוב שנים בבהמה ובחיה שחיטתו כשרה .יתכוין השוחט

  
  ביאור ענין לכתחילה ודיעבד בשחיטה

  
 ועוד העירו כן. [ שעמד בזה כח אות ה'סי בץ הערותקו' עי .לה ודיעבדיתמהו בזה מה שייך בהכשר לכתחר בוכ] ב

  .כ"ע]. ט לא סגי לכתחילה ברובו" ככולו מל רובו"דכיון דקיי
  

לרוב דהא מתבאר  , כללמ"לק, א' שהארכנו לעיל בסי בעצם החקירה בגדר רובו ככולו הנה להנתבארואומנם 
כ "או .והארכנו בזה לעיל. נתחדש דהרוב מכריע על המיעוט ונחשב שנעשה הכלאלא דכולו לדבאמת בעי השיטות 

ש דכשיש "כ א" כמו הכל אהניחידוש דרוב מהדכיון דזהו , ש דדוקא בדיעבד סגי ברובו אבל לכתחילה בעי כולו"א
  .מ" ולק.פק בהרוב בלבד עדיף לעשות את הכללו אפשרות שלא להסת

  
ל דלכתחילה צריך " דסי יש להבין במה"הנה עיקר סברת רש: ל"ז וז" שכתב כעניא' ב סי"ל ח" להביהר"ושו

ל דלכתחילה צריך לעשותו " שפיר י,דבשלמא לענין מצוה.  דמה שייך כאן לכתחילה ודיעבד,מדאורייתא כולו
 והרבה מצות , דצריך לעשותו ואינו מעכב הקרבן בדיעבד, ובילה במנחה, וכמו תנופה בקרבנות,ובדיעבד אינו מעכב

 רק הכשר לסלק מהבשר איסור אבר מן החי , השחיטה אינו מצוה הרי עיקר מעשה של, אבל בשחיטה.יש דומה לזה
 כיון דכבר נפקע , אמאי יהיה צריך לשחוט כולו לכתחילה, וכיון דלסלק האיסור ממנה סגי ברוב,ואיסור אינה זבוחה

צ לשחוט המיעוט "והניחא לדעת התוספות דא.  ואם לכתחילה צריך כולו אמאי אינו מעכב בדיעבד,ממנה האיסור
 אבל , גזרה דילמא לא אתי למיעבד רובא ובדיעבד לא גזרו, דרבנן לא אצרכו רק לכתחילה, שפיר ניחא, מדרבנןרק

 רק באמת ,דהא דסגי בשוחט רק הרוב אין הטעם דהמיעוט אינו בתורת שחיטה כלל, רק גם זה ניחא". י קשה"לרש
ן גם המיעוט כאלו הוא נשחט גם כן וכמו  אלא דאם שחט רק הרוב וסילק ידו ממנו חשבינ,צריך לשחוט כל הסימן

 . ומשום הכי אינו מעכב בדיעבד דחשבינן ליה כאלו נשחט כולו,בכל דוכתא דרובו ככולו והמיעוט נגרר בתר רובו
ה כששוחט גם " ומש,אבל לכתחילה צריך לשוחטו דהרי הא דכשר אינו רק משום דחשבינן ליה כאלו הוא שחוט

מעשה "ויש שביארו בזה ששחיטה אינה רק . [ל"עכ. 'וכוהכל חדא שחיטה היא המיעוט שפיר יש מקום לומר ד
 אבל בקיום המצוה שייך ,פ דבהכשר אין מקום ללכתחילה ודיעבד"לכן אע. אלא גם מצות עשה, גרידא" מכשיר

  ].   א אות ה' ד סי"חיור) מן(תהלה לדוד ' בס' עי. לומר כן
  

  . י



נא 

                                                                                                                                            
   סילוק לאו דנבילה ע או אינה אלא"ז תלוי אם שחיטה היא מצ"ד

  
' אלא דהוסיף לבאר בזה מח. שכתב לבאר כדברים האלה, בענין רוב כוס ,פסחים קח אברהם ברכת 'בסויעויין ] ג

רק '  ולתוס,י מדאורייתא מצוה לכתחילה בכולו"דלרש) א והמאירי"הרשב(כתבו הראשונים  דהנה. 'י ותוס"רש
 או דהוא רק סילוק , הוא מצות עשה ואיכא מעשה מצוה בשחיטהז במחלוקת הראשונים אי שחיטה"תלוי דו .מדרבנן

היינו , ל דהא דקתני בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת" דס,א"ביצה כה עבלשיטתם '  והתוס. בעלמאאלאו והיתר
דליכא שום ' ל להתוס"ש דס" וא.ש" עיי.והיינו דהוא סילוק לאו, נה זבוחהבחזקת שלא נשחטה ומשום איסור שאי

צ " וא,כ ברובו כבר נסתלק הלאו" א,ין שחיטה הוא לסלק הלאודכיון דכל ענ,  בלבדאלא ברובו' דאומצוה מ
ל דמקיים מצות עשה "י ס"אבל רש .)ק יז דליכא כלל מצוה בכולו"ד א ס"ז יור"מ מהט"וכ (.כלל' להחמיר מדאו

ל דלכתחילה היה מצוה מן "וב יכ ש" וא,כ מתקיים בכולו המצוה" א, וכיון דכל הסימן הוא בכלל שחיטה,בשחיטתו
באמת כן , י דשחיטה הוא מצות עשה"כ דדעת רש"יש להוסיף בזה דמש, ז אי שחיטה הוי מצוה"ובענ[ .המובחר לשחוט כולו

ע במנחת אלעזר "וע. (ע כמו מילה"ה ברכת מצות דמשמע דשחיטה הוי מצ"ב ד"ע' כתובות ז' י במס"ברש' עי, הוא לשיטתו
כ "משא, ע"דשחיטתה הוא מצ, רטז דלהכי מברכין על השחיטה ולא על הבדיקה' הפרדס סי' י בס"רשכ "וכ, )מה' א סי"ח

י "והביא מרש, שחיטה' ג בפתיחה להל"כבר העיר הפמ, י"ואומנם בדעת רש. ת דשאינה חיה לא תאכל"בדיקת הבהמה הוא ל
ל דהוא רק סילוק "שכתב דס' ובדעת התוס.  בוחח ולא כתב משום אינו ז"דבהמה בחזקת איסור אבמה' שכ, ה בהמה"ד' חולין ט

ה "ד. א.שבועות כד' שחיטה כתב שהוא מחלוקת בתוס' ג בפתיחה להל"דהנה הפמ, הנה היה לו לפרט גם בזה, ע"לאו ולא מצ
ואריכות גדולה בזה , ח ונבלה"ל דוזבחת הוי תיקון הלאו דאבמה"א ס"וריב, שכתבו דוזבחת הוי מצות עשה, האוכל נבלה

הנזכר ' י ותוס"רש' ולא הארכתי כאן אלא בענין מח, א כתבנו מזה"ובמק, מ טובא איכא בפלוגתא זו"ונ', שונים ובאחברא
   .]ת הר צבי יורה דעה סימן א"ע שו"וע. ל"ואכמ

   
וישתה כולו או '  כתבט"תעב ס' סיע " בשוהנה, כוסות נקטינן דלכתחילה ראוי שיעשה לכולו'  כן שתית דוכמו
ל "דכיון דקיי, גם בזהע "צ' לכאוו . דלכתחילה רובו ובדיעבד רובו,ק ל"סבב "ק ח והמשנ"סבז " הטויאר וב.'רובו

  . ט לא סגי לכתחילה ברובו" מ,רובו ככולו
  

  כוסות' ביאור ענין לכתחילה ודיעבד בענין רביעית דד
  

כל וכיון ד, שה בשחיטתו דמקיים מצות על"סד(י "רש בענין שחיטה בדברי - ל " שם ביאר על הדרך הנא"ובברכ
 - ) דלכתחילה מצוה מן המובחר לשחוט כולוושפיר אמרינן , כ מתקיים המצוה בכולו" א,הסימן הוא בכלל שחיטה

' כ בעי לכתחי"יתבאר שפיר דמשהכ "וא. דעלמא  ולא דין בהכוס כבקידוש,הגבראבשתית כוסות הוא דין ' בדנ "דה
) ד' להלן סי' עי. אלא דנתחדש דין מיוחד דסגי ברובו(כוסות ' ית דשת אמרינן דיש מצוה על הגברא של  דאם,כולו

 דהכל בכלל ,ושפיר שייך לכתחילה מצוה מן המובחר שיקיים כולו, ששותה יותר מתקיים בזה הך המצוההרי כמה 
ן להל' עי. כוסות המצוה היא בשתית הגברא ולא בחפצא דהכוס' ז רק לפי השיטות דבד"כ' ולכאו. [כ"ע. המצוה

  ].ל עוד"וי. ד"ס
  

  אם רוב בשחיטה הוא מדין רובו ככולו
  
' בד' ועי, הנה אכן כן מבואר בדברי רבים מרבותינו, כ דשחיטה מהני רוב סימנים מדין רובו ככולו" מש,ואומנם] ד

' עמס "בחידושים על השח "רבינו הגר' ויעוין גם בד. ש"יעויי .איבעית אימאה "ד ,א"חתם סופר חולין כז ערבינו ה
א "סוכה ח' ירחי כלה פוניבז' הנה בס, ואולם. ועוד. י בריש סוכה"וכן נקט רבינו הקה. ועוד' א' והובא לעיל סי. קסו
 -  בדבריו דרוב בשחיטה הינו מדין רובו ככולו  דמבואר- ח "ד הגר"א ע"ל שטיינמן שליט"הקשה הגראי, מח' עמ

ה ויש לעיין "ש בד"יעויי. ז מדין רובו ככולו"כח דאיי שחיטת רוב ומו דבעס"דבחולין דף כח משמע שזה הללמ
   .כ לדון בזה"מש

  
אם לאחר , ם"י והרמב"רש' שדן בארוכה בביאור מח, יז' א סי"ח) י קוליץ"להגר( מנחת אליהו 'לציין לסויש 

מ אם שהה "מ, ד דאף ששחט רוב כדת וכהלכה"י בכ"דהנה דעת רש. שחיטת רוב הסימנים נפסלת השחיטה אם לאו
ג "ם פ"ואמנם דעת הרמב. ס ה"והובא להלן סו. ב"י חולין ל ע"ברש' עי. במיעוט בתרא השחיטה נפסלת' וכדו

פ ששהה חצי היום וחזר וגמר חתיכת הסימנין "שחט רוב אחד בעוף או רוב שנים בבהמה אע: ל"משחיטה אינה כן וז
דמקורו ' ועוד שם כ משנה כסףבו[. מאחר שנשחט בה כשיעור הרי זה כמחתך בשר השחוטה, הרי זו מותרת

ביסוד ההלכה שנאמרה בשחיטה שנצטווה ' דנח,  שם בביאור מחלוקתםוכתב]. ש"א עיי"ב ה"בחולין פתוספתא מה
ד דהציווי הוא "א. אם הציווי הוא על כל הסימנים אלא שמועיל רוב מדין רובו ככולו, משה על רוב שנים בבהמה
כ אין מועיל שחיטה ברובו אלא כשלא " דהציווי הוא על כל הסימנים ומשהל"י ס"דרש. רק על רוב סימנים ותו לא

שכל הסימן הוא , דכשעשה מעשה פסול במיעוטו הרי הוא מקלקל על כל השחיטה, עשה כלל מעשה פסול במיעוט
כ לא "ומשה, ל דאין הציווי אלא על רובו בלבד ואין המיעוט בתורת שחיטה כלל"ם ס"אבל הרמב. בתורת שחיטה

. מ בארוכה"ע שהאריך בזה לבאר שיטת הר"ועייש. פת לן בפסול שנעשה במיעוט לאחר שנשחט רובו בהכשראכ
' ם מפשט לשון הגמ"מוכח כדברי הרמב' דלכאו,  שם כתבד"ובתוה. ד אלה והאריך בזה"יח שחזר ע' ע לו בסי"וע



נב 

  ].39מ פעמים שראוי לחוש לכולו"מ, באותן מקומות שלא הוזכר כן

    
מ לא מספיק תוספת כל שהו "מ, ים בהם דין רובו ככולופ שדנ"יש דברים שאע

ויש שמספיק בתוספת כל שהו ואין צריך , 40אלא צריך רוב הניכר, על המחצה

                                                                                                                                            
רוב אחד בעוף ועל "ועל , ל הקנה מלמד שנצטוה משה על הושט וע- וזבחת כאשר צויתיך  א רבי אומר"חולין כח עב

כ מה צורך בציווי מיוחד "א, ואי הציווי על שנים אלא שמועיל ברובן מדין רובו ככולו. כ"ע. "רוב שנים בבהמה
  .כ"ע. ש"עיי. וכתב לדחות דאולי בשחיטה אילולי ההלכה לא היה מהני רוב כלל. כ הוא הלכה כללית"הרי דין רו

 
 . צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו-   הלכה,אמר רב שמואל בר יצחק, איתאא "סוכה ג ע' בגמ הנה 38

א "והוסיף שם בדף ג ע. שלכתחילה צריך שכולו יהיה בסוכהשאין הלכה , א"והוכיח מזה בברכת אברהם סוכה ב ע
ותר כדי וטפח י, שלשה טפחים כנגד אורכו של הדסכדאיתא בסוכה , טפחים' דהנה בלולב בעי שיעור ד, להוכיח כן
ז דהשיעור הוא באופן שראוי לקיים "וביאר הגרי. דכיון דאגביה נפיק ביה, הא נענוע אינו מעכב' ולכאו. לנענע בו

נ אי המצוה "וממילא ה. כ"ע. י הנענוע לכן זהו השיעור הנאמר בו"בו המצוה כתיקונה וכיון דשלימות המצוה הוא ע
לכתחילה סגי ברובו אף ' כ שאפי"וע, יעור שאינו ראוי לכולוכ לא היה מספיק ש"א, כתיקונה היתה בכולו דוקא

אלא הנידון מה , ת כולה"ש שכתב לצדד דהתם אינו מצד הלכה דרובו ככולו דבכה"אלא דיעויי. [שרגליו בחוץ
ובזה . ואינו שייך כלל לתורת רובו ככולו. והיינו דצורת ישיבה היא אף בראשו ורובו, נקרא ישיבה האמורה בתורה

דאם , ועוד כתב ליישב. מ דדנין דין רובו ככולו סגי בכל רוב"יישב אמאי בעי גם ראשו בנוסף לרובו הלא בכל' כ
ה בשם המחשבות בעצה שכתב בהאי ענינא דסוכה ' ואומנם יעויין להלן ריש סי. כ"ע. כ עיקרו בחוץ"ראשו בחוץ א

   ].ות יבאב סימן מא "ת דברי מלכיאל ח"שוכ ב"וכ. דהיינו מדין רובו ככולו
  
 אבל אם מיעוט ,עליןוכל זה ברוב ' וכונפרצו עליו : איתאסעיף ב  תרמה 'סי ע"כ בשו"יש להוכיח כן ממשעוד . ב

הרי דמדין רובו ככולו הלולב כשר . כ"ע. עלין נעשו כך ושאר עלין נשארו ועדיין הלולב נשאר מכוסה בעלין כשר
ד דבכל המינים "הראב' ז מד"ע' א הק"מר אחי שליט, אומנםו. [ולא הוזכר כלל שיש לחשוש שכולו יהיה בכשרות

 עוד אני אומר 'ד"הלכות לולב לראב'זה לשונו ב. ה"א. (מ מצוה מן המובחר ליקח שלמים"מ, אף שכשרין, הפגומים
 בין אותן הפגימות שהוכשרו בכלל ,בין אותן הפסולין ביום ראשון וכשרים ביום שני, על כל הפגומין שהזכרנו

 מצוה בשלימים משום ,אבל היכא דמשכח להו שלימים, מיםידוקא היכא דלא משכח של,  אפילו ביום ראשוןדברינו
 כל שכן ,ואם אמרו להדור מצוה עד שליש, הדור מצוה עד שליש במצוה) 'ב' ק ט"ב(ואמרינן נמי , זה אלי ואנוהו

: איתאסעיף ג ב, ע שם בהמשך"כ בשו"א בפסחים שם הביא דכן מוכח עוד ממש" בברכוהנה)]. ' וכובין פגום לשלם
 . וגב של שני עלין הוא הנקרא תיומת, גדלים שנים שנים ודבוקים מגבן, כשהם גדלים,בריית עלין של לולב כך היא

 ושיעור היבשות ,פסול  או שדרתורוב עליולולב שיבשו : איתאסעיף ה ב. פסולה) ברוב העלין(נחלקה התיומת 
  העליוניםרוב העלין דהיינו שנקטמו נקטם ראשו : איתאסעיף ווב. ' וכובינו פניומשיכלה מראה ירקות שבו ויל

אות יב שנראה ב סימן מא "ת דברי מלכיאל ח"שוויעויין היטב ב]. ל"כנ' ז יש להק"גם ע, ואומנם. [כ" ע.פסול
שחיטה אף וכן לענין . היכא ששיעור המצוה רובה ככולה שפיר שרי לכתחילה: ל"מדבריו שמכריע כצד זה וז
. א ולא אמרינן דהוי מבטל איסור"כ' ד סי"ל בי"מ שרי לכתחילה לשחוט רובם וכדקיי"דמצוה לשחוט כל הסימנים מ

ס וכל הראוי "ו לענין ביה"ה ונדה ס"קידושין כ' תו' וכן בחציצה במיעוט ואינו מקפיד שרי לטבול לכתחילה וע
ויש . כ"ע. ' וכוח"כנס ראשו ורובו לכתחילה בסוכה כובסוכה סגי שי. וכן בכמה דברים שבתורה. 'לבילה וכו

  .להתיישב בזה
  

' ועי. מ כן הוא המכוון"מ, כיון דפעמים אף דלא הוזכר לחוש לעשות מעשה בכולו. א"שליטי "הגר אחי הערת 39
  .לעיל בסמוך

  
' ואפי"ב "קצז ס' ח סי"ע או"שונ ב" וכ. דבעי רובא דמינכר בדוקאא"ברכות מח ע זימון בשם איתא בבעניןכגון 40 

מאי ה מה שהבאנו לבאר ' להלן סי' ועי[". ירק מצטרפין אבל ששה לא דרובא דמינכר בעינן'  דגן וגשבעה אכלו
להלן ' עי. שיטות המקיליןהיינו ל( וסגי אפילו בששה מחוייביםדלא בעינן רובא דמינכרא  תפילה בציבורשנא 

ה הבאנו ' ולהלן סי]. היינו רוב הניכרשאכלו פת שבעה פ "ובעי לכה,  לזימון בעשרה דלא סגי בששה)בארוכה
  . לבאר הטעם דנתייחד מצות זימון דבעי רוב הניכר בדוקא

  
  .ה' בזה להלן סי' עי. כרל דבעי נמי בזה רוב הני"דיש מהאחרונים דס,  מצאנו בהדס שכשר ברובוכ"כמו

  
בהגהות יד ' ועי, י"י ודלא כהב"רש' כא בד' ד ס"ז יור"ובביאור הט[י חולין כח " בענין שחיטה לדעת רש מצאנוכן

ל דבעי רוב "דס, ק ב"כא ס' ד סי"ז יור" והובאו בט.ועוד, ק דחולין"רדכי פוהמ]. ז בזה"הט' אברהם שם שחיזק ד
  .להלן' ואומנם הא דלא כהלכתא ועי. ז"י ובט"בבש "עיי. ן"א והר"הרשב' הניכר ודלא כד

  . יא
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  . 41שיהא רוב הניכר

  

בין להשיטות הסוברות שצריך רוב הניכר ובין להשיטות הסוברות שמספיק 
והיינו . ל בכמות הרובאין הבד, מ כיון דדנים רובו ככולו"מ, ל"תוספת כל שהו כנ

אין שום מעלה והעדפה לאותו , סוגי רוב לפנינו והאחד מרובה על חבירו' כשיש ב
  . 42המרובה

                                                                                                                                            
  

דכדי לסותמה בשביל לפוטרה מציצית , ח גבי טלית שהיא פתוחה"י ס' ח סי"ע או"כ השו" הביאו ממשובאחרונים
ואומנם זה אינו שייך . כ"ע פרי חדשיעויין . כ יאסר משום מראית העין"דאל, צריך לסותמה ברוב הנראה לעינים

.  להתירא שם דבטלית שתחת בגדיו יש"רעק' ע בהג"וע. ע מבואר להדיא דהיינו משום מראית העין"לנידונינו דבשו
  . והיינו דהתם הוא חומרא מיוחדת משום מראית העין. ש"עיי

  
דבעינן רוב גמור הנראה ' ד שם הביא מהאח"יד אברהם ביור'  דבהג- יש לציין עוד ,  רוב הנראה לעיניםובענין

, ם דעואומנ( .ש"עיי. י מדידה"יב שכתב דרוב הנראה לעינים היינו ע' א סי"ז ח"ודלא כהרדב. לעינים בלא מדידה
ב דרוב הנראה לעינים הוא כל "דפוס ויניציאה סימן י' ז בתשו"רדבהביא לה  כא'ד סי"שיורי ברכה יורא ב"דהחיד

  ).ש"עיי. שהוא ואינו רובא דמנכר
 

, כאילו לא אכל בסוכהדד " תרלד ס'סידנפסק ב, לחנו חוץ לסוכהווש, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה בענין כגון 41
ושלחנו חוץ "דהא דקתני , ק ב"סשם ברכי יוסף וכתב ב. גזירה שמא ימשך אחר שלחנו, דולהאפילו אם היא סוכה ג

,  אבל מקצת שלחנו בסוכה ומקצתו בחוץ מותר.לוודרובו ככ, לחנו או רובו חוץ לסוכהו דוקא כל ש, "'לסוכה וכו
, כחוט השערה מיקרי רובאפילו ל גבי שחיטה ד"קיי דדהנה כיון, י"והוסיף הברכ. ק ב"ש הרב מגן אברהם ס"וכמ
ואפילו הרב פרי חדש דבעי התם [, וכמו שביאר הפרי תואר שם, והוא דעת רוב הפוסקים, א"כא ס' ד סי"וש בי"וכמ

 לכן צריך ].ע מדינא אפילו משהו טפי ממחצה מיקרי רוב"אבל לכ, היינו משום גזרה, רוב הנראה לעינים ממש
אבל אי קים ליה ", והוי כלא אכל בסוכה,  שמא משהו טפי בביתדבמחצה יש לחוש, ליזהר שיהיה רובה בסוכה

והביאו . כ"ע. והכא במחצה סגי, ועדיף הא משחיטה דהתם בעי רוב, "אין לחוש יותר, דאיכא משהו טפי בסוכה
כתב שם , ל" על דברי הברכי יוסף הנהנה ,ואגב. [ כא'ד סי"שיורי ברכה יורע לו ב"וע. ש"עיי. ק ו"סשער הציון ה
' ד בתמים דעים סי"דברי הראבמ -   כשרהלהדיא דמדינא במחצי שפסק "ד הברכ"ע - ' דאין להק .ערות הערה גהב

 :ד"הלכות לולב לראב'זה לשונו ב. ה"א[.  בעי רוב הנראה לעינים בדוקאמינים דנפסלין ברובן' שכל הפסולין בדרלב 
משום דאי אפשר לנו לצמצם בשיעורין מפני מיעוט ,  כרובל דמחצה על מחצה"נ, ועכשיו שביררנו שכל הפסולין נפסלין ברובן

דהחילוק הוא  .]מעתה אין לנו להכשיר את הפסולין עד שיהיו רובן בכשרות רוב הנראה לעינים כדי לצאת מידי ספק, שכלנו
. דספק דאורייתא לחומרא,  כרוב פסולהודינינן מחצ, הוי דאורייתא ואזלינן לחומרא, בלולב שיבש רובוד, פשוט

.  הכאד ברוב כל שהוא סגי"ל דהכא גם להראב"כ שפיר י"וא.  משום דשלחן בסוכה הוי דרבנןכ הכא"משאו
  .]ש"עיי

  
לא בעי , ועוד ראשונים] י"רש' י בד"ובביאור הב[י "ן ורש"א והר"דלדעת הרשב, כן הוא בענין שחיטה, וכאמור

. ן"ד שם הביא שכן הוא נמי דעת הרמב"מ ביור"ובד. ל וכדלעיל בסמוך"ד הנ"ז יור"י ובט"וכמבואר בב. רוב הניכר
ורוב שנים בבהמה ובחיה שחיטתו כשרה ובלבד כשימדדו אותו ימצאו : ל"וזד סימן כא סעיף א "יורע "פ השו"וכ

  .ו' להלן סי' ועי. כ" ע.אפילו כחוט השערה דיו וכיון שימצאו שהנשחט יותר מחצי ,שהנשחט הוא רוב
  

דהנה אחד מהסימנים הם דכנפיו . הנה מצאנו כן עוד גבי סימני חגבים. מצום או רוב הניכר זה אי בעי רוב בצובענין
' ועי. תנאים אי בעי רוב הניכר' ב נח"ז לז ע"ע' ובגמ. פה' ד סי"ע יור"שו' עי, רוב אורך גופו ורוב היקפוחופין את 

  . פה שם' בהגהות יד אברהם בסי
  

. טפחים וחצי' דאין עדיפות לאותו שהוא ב, וחצי טפחים' והאחר ב, )'וך גמת(טפחים ' האחד ב, סוגי הדס'  בכגון 42
וכן כל כיוצא ). 'כ שוחט כולו וכדלעיל סעיף י"אא(אין עדיפות לשחוט יותר , כיון ששחט רוב, וכן לענין שחיטה

  . ל ועוד"בשם הגאונים רבי יהודה צדקה ורבי יעקב ישראל פישר זצ) ח סופר"להגרי(עוז יעקב ' כ בס"כ. בזה
  

דאם , שיש מעלה בהדסים גדולים יותר מהשיעור"ק ד "תרנ ס' כ בביכורי יעקב בסי"שאין זה דומה למש,  שםוציין
דשאני התם כשיש כבר שיעור . כ"ע". וגם יש בהם הידור מצוה. 'וכו. ינשרו עלים בקל ישאר עוד רוב שיעור עבות

שיש הידור בחוטי ציצית ארוכין ' יא אות ו' א סי"המג' וכדאשכחן בד[. ובזה דוקא יש הידור מצוה ליקח הגדול, עבות שלם
וכבר מבואר כן . שיש מעלה להדליק בנרות שעוה גדולים וארוכים' תערב אות ג' ב כתב בהלכות חנוכה סי"וכיוצ. מהשיעור

  . יב



נד 

יש מי שהוכיח דלא עבדינן תרי ,  כללי ופרטי-עניני רוב ' כשבנידון אחד יש ב
ואומנם מהפוסקים לכאורה לא משמע . 43י כך יגרע כח הרוב בכללותו"רובי שע

  .44כן

  
 שיתכן ששיעור - יש מי שכתב -מ "מ, אף שלעולם שיעור רוב נמדד בכמות

  .46אין זה פשוט, ואומנם. 45אף שבכמות אינו רוב לפנינו, הרוב נמדד באיכות

                                                                                                                                            
כ רבינו "וכ. 'ם ויפיםתעשה נרות חנוכה גדולי': ב שכתב"ש בספר חסידים שלו דף ה ע"בדברי רבינו משה בו אחותו של הרא

ב "א חגיגה ז ע"ודלא כהטו. ('כל שהוא ארוך עוד יותר הוא נאות וראוי לנענע בו: ט"ז מלולב סה"ם פ"מנוח בביאורו על הרמב

' מה לי ב, ד דמדין רובו ככולו קאתינן עלה"כ בנידו" משא)].שאין שום הידור במצוה גדולה יותר מכשיעור, ה וגמילות"ד
  .  יים ומחצהטפחים מה לי טפח

 
אילימא כגון שיצא רוב במיעוט , היכי דמי. 'הלכו באיברים אחר הרוב או לא וכו,  בעי רבא- א " דף ע עחולין 43

היינו אי רוב . [אבר וקא מיבעיא ליה האי מיעוט דבראי בתר רוב דאבר שדינן ליה או בתר רובא דעובר שדינן ליה
חמת אותו רוב אבר שגורר אחריו את המיעוט מתבטל כח הרוב שנאמר דמ,  מכריע לרוב כל הבהמההאבר שבפנים

ואמרינן התם פשיטא דלא שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר רוב אבר אלא כגון ]. של כל הבהמה ולא נחשב כילוד
י "קההכ "כ. י זה יתבטל כח רוב של כל החפצא"והיינו דלא אזלינן בתר רוב של חלק מהחפצא היכא דע. כ"ע. 'וכו

   ).גבי הדס דלהלןסימן תרמו ל "דהביאוהג "להוכיח דפסול בכה' ובזה כ. (כז להוכיח כן' סיסוכה 
  

44
ונסתפקתי אם נשרו מאורך ההדס מקצת עליו דפסק המחבר : ה ולעיכובא ברובו"ביאור הלכה סימן תרמו דהל "ז 

ד אם אמרינן בזה תרי כ מכל קן עלה אח" אם מן הרוב ההוא נשר ג,ד דלא בעינן עבות רק ברובו"דכשר כהראב
 אכן .א"והנה ראיתי לאחד מן האחרונים דמשמע מדבריו דיש להכשיר גם באופן זה וכן משמע מח. רובא להכשיר

ה " בכל אחד בתר רובא בין לענין רחבו בין לענין ארכו ודי לנו אם נקיל כהראע דמנין לנו לומר דנחשיב"ד צ"לענ
 אבל לא ,ד אם חסר המיעוט בכל רחבו מרובו ולמטה" או כהראב,להכשיר אם חסר עלה אחד מכל קן לכל ארכו

שורות של קנים תלתא '  דהיינו אם יש בהבד של הדס ז,ז נשרו רוב עליה"פ יקרא עי" הלא עכ.שנחבר שניהם יחד
ג עלים "שורות לגמרי ומן ארבעה שורות הנשארים חסר עלה אחת בכל שורה הרי שחסר י' בכל קן ונשר מהם ג

ח שכתב אפילו בקן אחד שהוא מהרוב אם נשרו "ומן הב. ס לא נשאר אלא שמנה עלים שהוא המיעוטה ובהד"בס
 אין ראיה דאפשר דמה דמכשיר בנשר ממנו עלה ,ממנו שני עלין פסול מאחר שלא נשאר רוב שיעור ההדס עבות

א עלין בהדס והחסר "ל ישאר י"כגון בציור הנ[פ ישאר רוב עלין בהדס "אחת היינו בחסר רק מקן אחת דבזה עכ
ד "א במקום שלא ימצא הדס אחר בעיר כנלענ"פ אין להקל כ"ועכ .ע"אבל לא ביותר מזה וצ] הוא רק עשרה עלין

 והיינו דעבדינן תרי רובי אף שכשניזל בתר החלק היינו בתר כל עבות ועבות .ל" עכ.ואפשר דגם לדעתם הוא כן
שהרי אי עבדינן . יהיה זה נגד כח הרוב של ההדס בכללותו, ורד דסגי ברוב כל השיע"בנוסף לקולת הראב, ע"בפנ

  . תרי קולי הללו יוצא דחסר רוב של כל החפצא דההדס
  

שלא מגרע כח . א. תרי רוביכשסמכינן אאופנים ' בדהנה יש  "י כך יגרע כח הרוב בכללותו"שע" הדגשתי והנה
ח סומך על "ל דהב"ל דבזה דוקא י"ב הנ"המשנכ "וכמש.  של העלים בהדסשנשאר רוב ממספר הכוללכגון , הרוב

ג דסמכינן אתרי רובי אף שלא "ואנן עסקינן בכה. כגון שלא נשאר רוב עלין בהדס, שמגרע כח הרוב. ב. תרי רובי
  .והיינו שכח הרוב נגרע בכללותו, נשאר רוב ממספר הכולל של העלים בהדס

 
 דהנה בהוריות - ד "ותו). יז' ס מערכת ביטול ברוב סי"והבס(י ענגיל "בית האוצר להגר'  בזה בארוכה בסדן]  א45
מביאין פר , י שאינו רובו של קהל"שבטים אעפ' או ז, שבטים והם רובו של קהל' חטאו ו' א וכו"רשב, א איתא"ע' ה

שבהם רוב 'הואיל והן רוב באיכות , חשובים רוב, י שאינם רוב קהל"שבטים אעפ' והיינו דז. י"ש ברש"ועיי. 'וכו
ש שכתב לפלפל שם " יעוייואולם. [ש"עיי. ע"כי כל שבט יש לו מהות מעלה וענין בפ' עלות ועניני ישראליותמ
ורק מחמת הריבוי המיוחד דאיכא בקראי שם הוא , ל דעיקר הרוב נמדד בכמות וכן יש לפרש בהסוגיה שם"די

ובריש הדיבור , ד"באו(ריו ואומנם בהמשך דב.  אבל לולי הקרא אם אינו רוב בכמות הקהל, דמרבינן ליה
ס דילן "ש עוד שהביא מהירושלמי דפליג אש"ועיי. משמע שמחזיק בזה) 'ס יבמות וכו"י ש"ה והנה עפ"כ ד"שלאחמ

  ]. ש"עיי. ל דעיקר הרוב הוא ברוב הכמות ממש"וס
  

  בפלוגתא בריש יבמות' תלוי לכאואם שיעור הרוב נמדד באיכות 
  

ד עשו כי "ומ, ה רובא"ש כדבריהם הואיל וב"ד לא עשו ב"א דמ"מות יד ע הביא דתלוי בפלוגתא דיבומתחילה
ש דמחדדי טפי אינו ענין כמותי אלא "והיינו בהא דב. ש מיחדדי טפי"אזלינן בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו הכא ב

  . יג

  . יד



נה 

                                                                                                                                            
עיקר לן ומזה רצה לדו. [בתר רוב הכמות או רוב האיכות' איכותי ששכלם מחודד יותר וענין הספק שם אי אזלי

ואפילו ליכא רוב אלא בהנך תרי שהם ,  כלומר ברוב- חד בתרי בטיל' קט שכ' ד סי"ך יור"דבריו שם בנידון הש
בההיא ' כ תלוי לכאו"וא, והנה ביטול ברוב הא תלוי בהילפותא דאחרי רבים להטות. כ"ע. קטנים מן האיסור

ך תלוי בנידון "ואילו נידון הש, ל"י או כמותי כנאלא שכתב לדחות דההיא דיבמות תלוי ברוב איכות. ל"דיבמות הנ
כ מוכח דבעינן רוב "וא, ש"ל כב"מ הא לא קיי"דמ, א"והעיר מו. (כ מדבריו"ע]. ש"עיי. אי רוב מנין או רוב בנין

  ). בכמות
  
נין ל מיירי בע"הוריות הנ' ואף דהגמ[, ל"ך גבי ביטול ברוב וכנ" אף דעיקר דבריו שם להוכיח לנידון השוהנה] ב

ה "מ יש לומר דה"מ, ]דהתם לנידון ביטול ברוב' יעויין להלן מה שהבאתי מדבריו שכתב להסב הגמ, רובו ככולו
דין רובו ככולו גם מאחרי רבים להטות ' דהנה הארכנו לעיל דילפי, נידון רובו ככולו תלוי בהסוגיה דיבמות שם

 דלא אלא(. ק'ודו. בארוכה ובעוד דוכתי בחיבורינוג ' וכדלעיל ריש סי, ח ועוד"ס והגר"וכדברי החת, דסנהדרין
 - ל "דהוריות הנ'  לאחר שהביא הגמ- ד "בתוה' ד הבית האוצר שם שכ"ס ב ע"אמנע מלהזכיר מה שהערתי לעיל סו

כ "פ מש"וזאת ע, מ יש להוכיח מהתם"מ, שם לנידון דידיה גבי ביטול ברוב' לא שייך להוכיח מהגמ' דאף דלכאו
כ שפיר יש להוכיח מהך דהוריות "וא". דביטול ברוב הוא מפאת ענין דרובו ככולו"ט ' ד סי"רם חיו"ת הרי"בשו

, ושלא קרב זה אל זה, וכבר הבאתי שם לחלק בדברים ברורים בין דין רובו ככולו לביטול ברוב. כ"ע. לביטול ברוב
    ).      ע"וצ. ולא שייך כלל לומר דדין ביטול ברוב הוא מפאת דין רובו ככולו

  
  ז דהרוב נמדד באיכות מצאנו עוד גבי יציאת רוב הפדחת דולד"כענ

  
 ,גבי יציאת הולד לענין טומאת לידהא "נדה כח עבהא דאיתא ב ,ו"יד סק' מצאתי להתבואות שור בסיז "וכענ] ג

 סימן ד"בית יוסף יורוב. ופדחתו היינו מצחו. " משיצא פדחתוואיזהו רוב ראשושיצא רוב ראשו עד "' דאיתא במתני
ם מוגה "כ מצאתי ספר מהרמב"אח"ז "ע  כתבבדק הביתוב, ש"עיי" רוב פדחתו"ם שכתב "דן בדברי הרמבקצד 

  . 'ע שם סעיף י משתצא פדחתו הרי הוא כילוד וכו"פ בשו"וכ ".ונמחק תיבת רוב
  

 ובלחם ושמלה ,טז' ד סי"ם יור"ת חידושי הרי"כ בשו"וכ, י דהוא כל מצחו"ע שם ס" לענין הלכה דעת השומ"ומ
ק י "ך שם בס"וכדברי הש" רוב פדחתו"שהסכימו עם הגירסא ' ומאידך ישנם אח. ג ועוד"בקיצור דינים סקל

, דהיינו לטמאותה כיולדת משתצא רוב הפדחת, השיטות' להחמיר כב' ויש שכ. [ל שם"בשיעורי שבה' ועי. ש"כיעויי
  ].   ל" שם ואכמבדרכי תשובה' עי. ושלא תמנה ימי טומאתה עד שתצא כולו

               
או . ל דרוב הפדחת היינו רוב הראש ממש"היינו משום דס,  בפשטות הא דמהני לשיטות אלה אף ברוב הפדחתוהנה

ואומנם בתבואות שור שם מצדד לפרש . ל רוב בכמות"דהפדחת הוא עיקר הלידה וכשיצא רוב ממנה הוי כילוד והו
ת "שוע ב"וע. (ש"עיי. פ שלפעמים בכמות אינה עולה לרוב הראש"אע, אששחשיבות הפדחת היא כחשיבות רוב הר

  ).וזה החליה "סודסימן יא ע "אבהשאילת דוד 
 

דין רובו ככולו גם מאחרי רבים ' וכמו שהזכרנו לעיל בסמוך דילפי, ושורש הדבר יש לעיין במקור הנה] ד 46
ע גבי דיינים באופן "יל, כ"וא. ג בארוכה' יוכדלעיל ריש ס, ח ועוד"ס והגר"וכדברי החת, להטות דסנהדרין

 תמימה שמות פרק כג הערה כגומצאתי שדיבר מזה בתורה . בתר הרוב אם לאו' ז אזלי"שהמיעוט גדול בחכמה אם בכ
 אם המעוט גדול בחכמה הלכה ויש מחלוקת הראשונים אם הא דאחרי רבים להטות הוא רק בשוין בחכמה או: ל"וז

, ד"ג ה"מירושלמי תענית פ, כ אזלינן בתרם" דאפילו אם הרוב הוא פחות בחכמה מהמעוט ג ונראה לי ראיה.כמעוט
ח שנה שהיו "שכן מצינו שכל ל, מה יעשו גדולי הדור ואין הצבור נדון אלא אחר רובו, חנינא' ר זעירא בשם ר"א

 המלחמה למות וידבר ויהי כאשר תמו כל אנשי) דברים' פ(ה עם משה שנאמר "ישראל כמנודים לא היה מדבר הקב
אור הוא דמשמיענו דבמקום יוהב, ושם מסיים אלי היה הדבור' ב' והובא ענין זה בקצור בבבלי תענית ל, אלי' ה

 המון - ובהרוב כולו , דאזלינן בתר רובא אין אנו משגיחים אם בהמעוט נמצאים יחידים אנשי סגולה ורמי המעלה
וזהו כונת הלשון מה יעשו גדולי הדור ואין , יהיו מי שיהיו, טותיען כי סתמא כתבה התורה אחרי רבים לה, עם

אם הרוב ' והרי מבואר מפורש דאפי, ה מלדבר עם משה"שהרי בשביל הרוב מנע הקב, הצבור נדון אלא אחר רובו
  . ל אחרי רבים להטות"פחות בחכמה מהמעוט קי

  
ם "כ הרמב"פ מש"בתר הרוב הפחות בחכמה עאם המעוט גדול בחכמה אזלינן '  נראה להסביר טעם הדבר שאפיואף

ה שיהיו מחולקים בלמודי התורה ולא יצא "שראה הקב, בהקדמה לספר יד החזקה בבאור הענין דאחרי רבים להטות
ולפי זה אם נחלק בין גדולים ובין קטנים בחכמה עדיין לא . כ"ע, כל דין לאמתו לכן גזר אומר אחרי רבים להטות

  .ל"עכ. ברר ולהכריע ערך מדת וקצבת החכמהא ל"כי א, ין לאמתויתברר ולא יצא בהחלט ד
 



נו 

מ מצאנו "מ, אף שבדרך כלל כשנאמר שיעור רוב היינו מדין רובו ככולו דעלמא .טו
לא זהו עיקר השיעור ענינים ששיעור רוב הנאמר בהם אינו מדין רובו ככולו א

  .  47שנאמר בהם

                                                 
ל דאף "יוחנן בנדה כט דס' הראשונים בדעת ר' גבי מח. 'ס ד"נתבאר להלן סו. א.  בזה כמה אופניםאציין 47

א סובר "הרשב. ג יציאת כל הראש או רובו"ונחלקו הראשונים אי בעי בכה, במחותך הרי הוא כילוד ביציאת הראש
  .אש דאמר רבי יוחנן היינו כל הראשם סובר דר" אבל הרמב.דאמר רבי יוחנן במחותך היינו רוב ראשודראש 

  
כ דוקא כשיש "ומשה, ל דרוב ראשו הוא מצד הדין דרובו ככולו דעלמא"ם ס"דהרמב,  בביאור מחלוקתםוהבאנו

ג דהראש מחותך לא שייך בזה "אבל בכה. בזה דוקא שייך לדון דין רובו ככולו, כולו דראש וחשיבות ראש לפנינו
ל דבעלמא דדיינינן דין רובו ככולו ביציאת ראשו אינו מדין "א ס"אבל הרשב. רובו ככולו ולכן בעי יציאת כל הראש

  . ה במחותך נמי דינא הכי"וממילא ה. ואינו נזקק לדין רובו ככולו, אלא שהוא עצם השיעור מצד עצמו, רובו ככולו
  
יש '  דלכאו.שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנובהא דבעי דבסוכה בעי  ברהם ריש סוכההבאתי מהברכת אלעיל . ב

. דהנה מוכח שאין הלכה שלכתחילה צריך שכולו יהיה בסוכה, להוכיח מזה להנידון אי בעי לכתחילה לכולו אם לאו
דון מה נקרא ישיבה אלא הני, ת כולה"ד כתב לדחות ולצדד דהתם אינו מצד הלכה דרובו ככולו דבכה"ואומנם בתוה

  . ש"עיי. ואינו שייך כלל לתורת רובו ככולו. והיינו דצורת ישיבה היא אף בראשו ורובו, האמורה בתורה
  
ם אי לאחר שחיטת רוב "י והרמב"רש' יז דן בארוכה בביאור מח' א סי"ח) י קוליץ"להגר( מנחת אליהו 'בס .ג

במיעוט ' מ אם שהה וכדו" דאף ששחט רוב כדת וכהלכה מד"י בכ"דהנה דעת רש. הסימנים נפסלת השחיטה אם לאו
ג משחיטה אינה כן "ם פ"ואמנם דעת הרמב. ס ה"והובא להלן סו. ב"י חולין ל ע"ברש' עי. בתרא השחיטה נפסלת

, פ ששהה חצי היום וחזר וגמר חתיכת הסימנין הרי זו מותרת"שחט רוב אחד בעוף או רוב שנים בבהמה אע: ל"וז
בחולין תוספתא דמקורו מה' ועוד שם כ משנה כסףוב[. ה כשיעור הרי זה כמחתך בשר השחוטהמאחר שנשחט ב

  ].ש"א עיי"ב ה"פ
  

אם הציווי , ביסוד ההלכה שנאמרה בשחיטה שנצטווה משה על רוב שנים בבהמה' דנח,  שם בביאור מחלוקתםוכתב
ל "י ס"דרש. וא רק על רוב סימנים ותו לאד דהציווי ה"א. הוא על כל הסימנים אלא שמועיל רוב מדין רובו ככולו

, כ אין מועיל שחיטה ברובו אלא כשלא עשה כלל מעשה פסול במיעוט"דהציווי הוא על כל הסימנים ומשה
ם "אבל הרמב. שכל הסימן הוא בתורת שחיטה, דכשעשה מעשה פסול במיעוטו הרי הוא מקלקל על כל השחיטה

כ לא אכפת לן בפסול שנעשה במיעוט "ומשה,  המיעוט בתורת שחיטה כללל דאין הציווי אלא על רובו בלבד ואין"ס
ד אלה "יח שחזר ע' ע לו בסי"וע. מ בארוכה"ע שהאריך בזה לבאר שיטת הר"ועייש. לאחר שנשחט רובו בהכשר

וזבחת  א רבי אומר"חולין כח עב' ם מפשט לשון הגמ"מוכח כדברי הרמב'  שם כתב דלכאוד"ובתוה[. והאריך בזה
ואי . כ"ע. "רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה"ועל ,  מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה- ר צויתיך כאש

. כ הוא הלכה כללית"כ מה צורך בציווי מיוחד הרי דין רו"א, הציווי על שנים אלא שמועיל ברובן מדין רובו ככולו
  ].ש"יעי. וכתב לדחות דאולי בשחיטה אילולי ההלכה לא היה מהני רוב כלל

  
זו ' דמח' דביארנו בשם האח, גבי רוב בשחיטה' ס ה"דהנה יעויין להלן סו,  הללו הם רק לפי דרכו שםוהדברים[

צ למה שכתב דאין הציווי אלא על רובו "ואי. אי הרוב מכריע להמיעוט אם לאו, א' תלויה בנידון חקירתינו לעיל סי
ל "כ דצ"דמשמע מדבריו דע ,א"כז עחתם סופר מסכת חולין הרבינו ' היטב בל' ועי.  יעויין להלן בארוכה. בלבד

א "סוכה ח' ירחי כלה פוניבז' ר בס"ושו. ש"יעויי. כ אמאי בעי לכתחילה לכולו"כ דעלמא דאל"דהציווי הוא מדין רו
 דמבואר -  קסו' ס עמ"בחידושים על השח "ח רבינו הגר"ד הגר"ע' א להק"ל שטיינמן שליט"כ הגראי"מש, מח' עמ

ז "ס שצריך שחיטת רוב ומוכח דאי" דבחולין דף כח משמע שזה הללמ- יו דרוב בשחיטה הינו מדין רובו ככולו בדבר
  ].    כ לדון בזה"ה ויש לעיין מש"ש בד"יעויי. מדין רובו ככולו

  
 כ"דאל, ד הוא"ותוה. ש כלל לומר דהיינו מדין רובו ככולו"ד הערתי דבענין רוב רביעית דקידוש ל'  סילהלן. ד

 דשיעור רביעית נאמר בחפצא דהכוס - ' וביארו האח. ש לומר רובו ככולו"יקשה דהא בדבר שנאמר בו שיעור ל
מ לאכול רוב "ש לדון דין רובו ככולו וכמו גבי מצה דל"והיינו שדוקא אם הוא נאמר על הגברא ל. ולא על הגברא

נם הוא נאמר בכוס ולכן סגי להגברא לשתות ואומ, ש דין רובו ככולו"כזית כיון דדבר שנאמר בו שיעור ומידה ל
, ית אינו שייך כלל לתורת רובו ככולודשיעור רוב רביע והיינו. כ"ע. רוב רביעית והיינו שיעור מלא לוגמיו

ורוב רביעית . אלא דין רביעית נאמר בחפצא דהכוס. בו שיעור' ש לדון דין רובו ככולו בדבר שנא"שלת "וכמשנ
ונתבאר . ופשוט. ואין לו ענין כלל לרובו ככולו,  בשתית האדם היינו שיעור מלא לוגמיול"הוא שיעור ששיערו חז

  .להלן
  



נז 

                                                                                                                                            
 .א ואחריו בורא נפשות"מברך עליו בפה, הכוסס את האורז, איתא ערוך אורח חיים סימן רח סעיף ז שולחןב. ה

 מברך עליו בורא מיני מזונות ,או שטחנו ועשה ממנו פת, ])י"ש והר"י בשם הרא"ב( שנתמעך עד -  הגה[ואם בשלו 
והתבשיל ואם עירב ממנו בתבשיל אחר , אורז לבדווהוא שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא , ואחריו בורא נפשות

ת "דהיינו מדין רובו ככולו דבכה'  ויעויין להמאמר מרדכי שם שכ.מברך עליו כברכת אותו תבשיל, האחר הוא הרוב
כ "ד מדין רו"ל דלאו"כ דצ" גם בזה עוהנה. כ"ע. כתבו דהיינו מדין רובו ככולווכן ראיתי עוד להפוסקים ש. כולה

, כ מברך על הרוב שהוא העיקר ופוטר הטפל"ומשה, שהרי היינו טעמא כיון דדעתו על הרוב שהוא העיקר, דעלמא
  . ק"כ ודו"ז שייך כלל לנידון רו"ואי

  
ח "ב חאו"ת רב פעלים ח"ח בשו"הנה ראיתי להבא', וכוכ דהטעם דאזלינן בתר הרוב כיון דהוא העיקר "משומנם וא
אורז ועמו חתיכות בשר וכיוצא אם יברך על כל מין ברכתו ועיקר דבריו שם בענין , טעמים' לג שהפריד זאת לב' סי

חדא מפני שהאורז הוא נחשב , יברך על האורז ויפטור הכל מתרי טעמי ד- והשיב  .או יברך על האורז ויפטור הכל
לא מבעיא אם העיקר מעורב עם , מברך על העיקר ופוטר את הטפלהדב רי' בסיופסק מרן , שאר טפל לועיקר וה

מברך על העיקר , כל שהוא עיקר ועמו טפלה, ברד סעיף י' כ בסי"וכן פסק ג, ש"חד לבדו עאלא אפילו כל א, הטפל
,  האדמה המעורבים בו הם מיעוטוהבשר או פרי, האורז הוא הרובשועוד טעם שני הוא מפני . ש"ופוטר הטפלה ע

, א"הכוסס את האורז מברך עליו בפה' ח סעיף זר' בסי וכן פסק מרן .ך לברך על הרוב ברכתו ופוטר השארלכן צרי
ואם ערב , והוא שלא יהיה מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו, ר"מ ואחריו בנ"מברך עליו במ' ואם בשלו וכו

אם האורז רוב מברך על  משמע ד.מברך עליו ברכת אותו תבשיל, א הרובממנו בתבשיל אחר והתבשיל האחר הו
  . כ מדבריו"ע .ש"כיעויי' והביא עוד מהאח. ש"ל ע"מפורש בדברי הגאון הלבוש ז וכן .האורז דוקא

  
מ ודאי דאין "מ, ע ואינו מטעם דהוא העיקר"בתר הרוב הוא טעם בפ'  אף אי יהיבנא ליה כדבריו דהא דאזלימ"ומ

  . כ"בזה לדין רובו ככולו דעלמא וכמשהכונה 
  

משנה ברורה סימן ריב כ ה"וכמש, ג שהמיעוט ניכר"בכה הוא אפילו ,וב קובע לענין הברכהכל דברינו שהר והנה
כ "ודלא כמש .ל"הרב פעלים הנ' מ מד"וכ.  נמי בתר רוב אזלינן,אפילו כל מין ומין עומד בפני עצמו וניכרד, ק א"ס

דוקא בענין שאין  לענין הברכה  הוא הולכין אחר הרוב הא דק כה"רד ס' א סי"מבשם היג  'החיי אדם כלל נא סי
א "נ דעת הא"וכ. ברכתו הראויה לו' מברך עליו כל א,  ניכר לעצמו ואינו נעשה לטפלחד אבל אם כל א,ניכר

רפה ' ברכות עמ' הלע "חזו' וראיתי בס. [כ' ברכת הנהנין סי' דרכי הלכה הל' ב הובא בס"רח ס' סי) בוטשאטש(
ד "ת רבבות אפרים ח"וציין עוד לשו(ל "ד דאין נראה כן להלכה אלא כהרב פעלים הנ"א וכתב ע"שהביא דברי החיי

ח "רפו שהביא מהאו' ע שם בעמ"ע, ואגב. ב הללו להדיא"המשנ' ע אמאי לא הזכיר לד"וקצת יל. כ"ע) נד אות ד' סי
ובגדר עיקר וטפל ]. (ג ודלא כהלכתא"מ רוב בכה"ם דל"הרמב' ל בד"סחלק יעקב ד' ד ומס"בראשון לציון דף יא ע
  ).בהערה לב 'ח סי"אוז ח"א ח"יבית "שוע ב"וע. ל"יעויין להדרכי הלכה הנ

  
  רובו ככולו לענין בישול אחר בישול בתבשיל שרובו יבש

   
אבל , יל שרובו מרק ורוטבהיינו בתבש, ל יש בישול אחר בישול בלח"דהא דקירבים מהפוסקים '  ידועים דהנה. ו

ז "א ח"ת יבי"שווהאריך בזה ב. אין בישול אחר בישולבזה ל "דקי, דינו כדבר יבש המבושלברובו יבש ומיעוטו לח 
יש מעט שומן או מרק ' ונראה לי שאפי: ל"וז י השניה התנא" בדלשון המנחת כהן בשער ב פרק בוהביא  מב 'סי

שהרי אין לך בשר שאין מוהל ,  להניחו נגד המדורה או לשרותו בחמיןעם כל זה מותר, בדבר שנתבשל כל צרכו
פ שיש בו קצת רוטב לא שייך "ונראה שכל שהרוב הוא דבר יבש אע, ועם כל זה נידון לדבר יבש, ושומן יוצא ממנו

רובו בשם רבינו יונה שכל ש' כ רבינו ירוחם בחלק ב"וכ: ל"שכתב וז  ראיתי בבית יוסף סימן רנגוכן, בו בשול
הנה שכתב שכל . י"ל הב"עכ, ג כירה ומצטמק הוי מבשל גמור"כשמחזירו ע, והוא צונן, רוטב ומצטמק ויפה לו

כל דבר שיש "ואף שרבינו ירוחם עצמו כתב , שמשמע שאם הרוטב הוא מיעוט נידון לדבר יבש', שרובו רוטב וכו
ה שהרב בית יוסף סימן רנג כתב זה בהיות שכן מ נרא"מ, שיח בשם רבינו ירוחם' י עצמו בסי"כ הב"וכ, "בו רוטב

כ נתת דבריך "שאל, וכל שרובו רוטב נידון לדבר לח, שכל שרובו יבש נידון ליבש, וכן מסתבר. הדין לדעתו
  .ש"יעויי. ד עוד מהפוסקים"וכ. ל"עכ. כן נראה לי. לשיעורין

  
ומשום דזיל , מ אינו מדוייק כלל"מ, ש מותר אף שראיתי שכתבו בזה דהיינו מדין רובו ככולו וכיון שרובו יבוהנה

ג "וכתב רבינו ירוחם בח: ל"וז' כ שיח 'י סי"הבהנה , חדא. אופנים' א בב"והטעם בזה כתב שם ביבי, בתר טעמא
' כ עוד ר"וכ. 'הוא מבושל כל צרכו ויש בו רוטב ומצטמק ויפה לו יש בו משום בישול וכו' שכל דבר שנצטנן אפי

ג כירה ומצטמק הוי "אם מחזירו ע, שכל דבר שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן, ונהירוחם בשם רבינו י
ומותר ליתנו אצל , פ שיש בו מרק אין בו משום בישול"ולמדנו מדבריו שאם מצטמק ורע לו אע'  וכומבשל גמור

 צרכו יש בו ל כלתבשיל שיש בו מרק ונתבש: ד" שיח ס'ע סי"וש הל"וז. ל"עכ. ב"במקום שהיס' המדורה אפי
, ל"א בהגה הנ"והנה גם מרן מודה להרמ. כ"ע. א דדוקא אם מצטמק ויפה לו"וי,  הגה.משום בישול אם נצטנן

להניח : שכתב' ש להלן בסעיף ח"סמך על מע "ובש. ודייק כן מדבריהם, יונה' ירוחם ור' י בשם ר"ש בעצמו בב"וכמ



נח 

  .48 לא אמרינן כולו כרובו,רובו ככולו אמרינן

  
מ "מ, דין רובו ככולו אינו אלא בנידון חיובי ולא באופן שליליאף שבפשטות 

  . 49משמע שישנו אף באופן שלילי' מדברי המפ

                                                                                                                                            
וכל דבר שמותר להניחו , ומרים שדינו כמניחו נגד המדורהיש א, ג מיחם שעל האש"דבר קר שנתבשל כל צרכו ע

והראשון ', ויש חולקים וכו, מותר להניחו על המיחם שעל האש, כגון שהוא יבש, ב"כנגד המדורה במקום שהיס
ל "ומבואר שגם מרן ס. כ"ע. ברי הכלמ אם הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו אסור לד"ומ. נראה עיקר

ה " בדוכן העלה המנחת כהן בשער ב פרק ב. י"ש בב"וכמ, מק ורע לו גם כשיש בו רוטב מותרא שבמצט"כהרמ
' ואף שבסעיף ד, א בהגה שאם מצטמק ורע לו גם באופן שיש בו רוטב מותר"שדעת מרן כהרמ, התנאי השלישי
כ "וכ.  בדעת מרןזק כ"א בס"כ המג"וכ. כ"ע. י"כ בב"ש ג"וכמ. ש להלן בסעיף ח"הנה סמך על מ, השמיט תנאי זה

  . ו אליבא דמרן" המאמר מרדכי בסקגם
  
. על פי רוב הוי מצטמק ורע לו, שאם יש מעט רוטבהוא משום , דטעמא דליכא בישול אחר בישול ברובו יבשהיינו ו

' ע סי"ב למרן הש"וכמו שמצאנו כיו. ל למרן להתיר במיעוטו רוטב"ולכן ס, שהלחלוחית המועטת מתאדה ומתיבשת
פ שהשומן שבה שנקרש חוזר "אע,  שמותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת בו:יף טז שכתבשיח סע
, ל יש בישול אחר בישול בלח"והא קי, ולכאורה הרי מיד שנימוח השומן הוי כתבשיל שיש בו רוטב. כ"ע. ונימוח

ש עוד שהביא לעוד "ועיי. טו רוטבל כתבשיל שרובו יבש ומיעו"הו, אלא ודאי כיון שהוא מיעוט לגבי האינפאנדה
  . ל כן"מהפוסקים דס

  
במלאכת אגלי טל ה כ"פ מש"ע,  רוטב אין בו תורת בישולשכל שרובו יבש ומיעוטובהאי דינא שני כתב לבאר טעם 

כנגד ,  שנצטננה-  בבשר ושומן שהוא פת ממולא -  שמותר ליתן פשטידא, ז"ע סט"וש בש"על מ, האופה סעיף כו
, י בשם רבינו יונה"ש בב"פ מ"עוהיינו . פ שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח"ואע, יד סולדת בוהאש במקום שה

, דמה לי רובו רוטב או מיעוטו,  ולכאורה אינו מובן.צטמק ויפה לו ונצטנן יש בו בישולשכל שרובו רוטב ומ
, ל דבר שאינו מתכוין" הוולגבי המיעוט, משום שעיקר כוונתו של הבא לחמם התבשיל הוא על הרובוהביאור בזה 

וכדעת , בלח' א מעיקר הדין אין בישול אחר בישול אפי"והרי לפי הכרעת הרמ, ואנן בתר עיקר כוונתו אזלינן
נ לגבי "וה, ולכן כיון שעיקר כוונתו היא על הרוב היבש אין לחוש למיעוט הרוטב, ן"א והר"ם והרשב"הרמב

מ כיון שמעיקר הדין הלכה "מ, ג דהוי פסיק רישיה לגבי השומן"ואע .דה שעיקר כוונתו לא על השומן שבההאינפאנ
הוסיף ו. ד"ועכת.  באופן שאינו מתכוין מותרמ"מ, אף שאנו מחמירים, ל אין בישול אחר בישול בלח"כהפוסקים דס
 ל ספקא דאורייתא"וכדקי, אינו אלא משום ספק,  שפסק שיש בישול אחר בישול בלחע"השוגם לד, א"בזה שם ביבי

לדעת , ל דחשיב כדבר שאינו מתכוין"שפיר י, כיון שהוא ספק בהלכה, ובספק פסיק רישיה לגבי הרוטב, לחומרא
 רכ 'ד סי"וכמו שהוכיח האבני נזר חיו. ר"הוי פאף ד,  שגם ספק שעבר שייך בו דין דבר שאינו מתכויןהאומרים

ן " מדברי הרמבה ולכן יש ליזהר"ל ד"הוב בבא" שטז ס'וכן הוכיח המשנה ברורה סי. ן" מדברי הרמבאות י
  .        כ"ד ע" זתו.כ עוד רבים מהפוסקים"וכ. ש"ע. והמאירי

  
דכאן כל מה דמהני הוא .  דלא שייך לדון כאן כדין רובו ככולו דעלמא דסגי בפשיטות בהרוב ותו לא מידיומבואר

ל דבר "לגבי המיעוט הואו משום ד, ג"או משום דהמיעוט מצטמק ורע לו ושרי בכה, ל"בדוקא משום הני טעמי הנ
  . ופשוט. ואינו ענין כלל לדין רובו ככולו דעלמא. ' וכושאינו מתכוין

 
ב ' ולעיל סי[. וציינו היד מלאכי כללי הדינים כללי הריש אות תקנח. ו" חלק ה סימן מב אלף תטז"רדבת "שו 48

ו כל שפירושו רוב אבל רוב שפירושו כל דמצינ' א שכ"הרשב' קמט שהקשה עליו מד' ח כרך ה עמ"הבאתי להשד
ואנן מיירי , א הם בענין הלך אחר הרוב"דדברי הרשב, ושם כתבתי ליישב דאין כאן שום קושיה. כ"ע. לא מצינו

  ]. ב' ולא קרב זה אל זה וכמבואר בסי. בענין רובו ככולו
  
כיון "א "וסיף דכן מבואר ביבמות כז עויש לה, היינו רוב' כל'ו דמבואר דפעמים ' ז מהא דאיתא בסי"ע'  להקואין[

רובו הינו ככולו ולא ' דין'אלא ד' היינו דלא אמרי,  דאין כוונתנו כאן אלא לענין דינא."דרובה גביה קרי ליה כולן
  ].ואין לזה שייכות עם הא דלהלן ופשוט. להפך

  
  כ רק בנידון חיובי או אף באופן שלילי"אם דנים דין רו

 
לומר א רובו ככולו אלא "לשכתב ד ,סימן קסהח "חאו  הבאנו להבית שערים בתשובה,ס ב" לעיל סוהנה] א 49
א אם גילח רובו הוי מיעוט שיעור הנשאר " הו,אי לאו דגלי קראד, גילוח שער נזיר כמו ב,המיעוט כמאן דליתאד

  . זט

  . יז



נט 

                                                                                                                                            
כולו אם יש רוב  אבל לומר רובו כ. אמרינן דמיעוט שבפנים כמאן דליתא.יצא רובוב . וכן בנדה כט.כמאן דליתא

 אבל לעשות יש ,דליכא למילף מנזיר רק לעשות מישנו אינו" , הא לא אמרינן,שיעור דהוי כאילו היה כל השיעור
  . כ" ע."מאין אין לנו

  
 ,חמתה מרובה מצילתה פסולה בדין ,י ריש סוכה"בביאור דברי רש'  דנתבאר מהאח,ד'  שם עוד לדלהלן סיוציינתי

ד "מ חלק יו"ת חדושי הרי"שוב' וכמבו, דהיינו מדין רובו ככולו " והרי הוא כמו שאינושהמיעוט בטל ברוב"' שכ
זכרון שמואל סי כט בחד תירוצא לבאר ' ש רוזובסקי בס"כ הגר"וכ. רבינו הקהילות יעקב ריש סוכה' ובד. סימן ט

שם דרך ' י בס"רי רשפ דב"וכ. י כלל לדין ביטול ברוב"י דהיינו מדין רובו ככולו ואין כוונת רש"דברי רש
והרי הוא "י "רש' דרובו ככולו ענינו באופן שלילי שהרי כ, כ יוצא איפה"וא. ריש סוכה ועוד) ז ברוידא"להגרש(

  . ומוכח נמי דענין רובו ככולו הוא כענין זה". כמי שאינו
  
שיעור [הקשה  ,א"שליטש אנגלנדר "י הגר"רה מרן ר"מוהנה , י"ל בדעת רש"הנ'  דברי האחבעיקר, ואולם] ב

ד "והובא בכ[י ריש סוכה " בעצם דברי הקה- ]. ט" אייר תשנ,א" חי בסכך פרוץ כעומד"שיטת רש כללי בענין
 כלומר בכל מקום י דרובו ככולו הוא רק על דין חיוב- י ריש סוכה מדין רובו ככולו "רש' דביאר ד] בחיבורינו

דאילולי הייתור היה סגי  (שצריך בפועל לגלח כל בשרו כגילוח שיער נזיר, 'רוב'י " מתקיים הדין ע'כל'שצריך 
ינינן יוכן בנידון סוכה שיש בפועל רוב צל ד, ב"וכבשחיטת סימנים וכיוצ, )לדעלמא דסגי ברוב' ברוב דמזה ילפי
ת "מהיכ , היינו העדר הצל שהוא דבר שלילי'שאינו מוצל' אלא ידין חיוב אבל רוב חמה אינו, ליה רובו ככולו

 .ולא מצאנו כדוגמת זה בסברת רובו ככולו, בזה רובו ככולו שאותו רוב שלילי יבטל את מיעוט הצל הקיים' דאמרי
ואין .  [כ"ע.  והיינו דלא דיינינן דין רובו ככולו אלא באופן חיובי.כ"ע"]. וצריך בדיקה "- ז "י ע"וסיים מרן רה[

ש הוא גבי רוב שלילי שלא "כ כ"א, וט אמרינן כןדאי לתת חלות של דינים באופן חיובי על המיע, ש הוא"דכ' להק
ובפרט למה , אלא בדבר הדומה למלמד' דלא ילפי. מתחדש כאן איזה דין על המיעוט אלא מבטלו גרידא נמי נימא כן

  ].ק"ודו. נ בבנין ציון"שהבאנו לעיל מהערול
  
' יעויין לעיל סימן א ,באופן חיוביכ היינו "שדין רו, שכן מוכח מכל היסודות בנידון דידן,  לחזק הדבריםויש] ג

דמכל . ועוד. ועוד הבאנו ליסוד החלקת יואב שם, ס דבעי רובו מתוך כולו"בגדר דין רובו ככולו שהבאנו ליסוד החת
, בנזיר שםח " המהרצכ"כ ממש"מוכח עוד ג וכן. יעויין לעיל וקצרתי כאן. זה מוכח דרובו ככולו ענינו באופן חיובי

והיינו , בין דין רובו ככולו להלך אחר הרוב דיש לחלק  ,)א'  סיהובא לעיל(כתובות ס ב"יוני השגלב י ענגיל"והגר
' יעויין לעיל בסי. י ענגיל שכן מבואר במאירי"והבאנו מהגר. דרובו ככולו ענינו שמהפך את המיעוט להיות כמותו

  . א
  

 בתר רוב 'פ דאזלי"אעדגבי רוב דדיינים , ד"וא ות"ל והבאתיו לעיל בס"ח זצ" הנה כן מוכח מדברי רבינו הגר,ועוד
שהרי , בפועל הסנהדרין 'מנין'מ הא חסר "מ, י כולם מדין הלך אחר הרוב"להחשיב כאילו נפסק הדין עסנהדרין 

ס כיון דהכרח הוא לבטל דעתם מפני הרוב "סומ "מ, דהמיעוט מבטלין דעתם להרובדהדין אמת כהרוב ' אפי
כ הוא דיש להם צירוף וכולם ביחד גומרים את הדין דמדין רובו "כ דגזה" וע.ד"דהב מניןהחסר בכ "אמתנגדים ו

 דבסנהדרין איכא תרי רובי חדא לענין עצם הדין ובירור - והיינו. 'וכו ככולו נתהפך המיעוט כהרוב ונעשה כהרוב
. הדין דרובו ככולו בתר רוב ומשום 'ד נמי אזלי"ועוד לענין המספר של הרכב הב,  בתר רוב'אמיתת הדין דאזלי

אי ד , לדיני נפשות' הסנהדרין שצריכין להיות דוקא כגמניןכ חסר בדין "א ,ש"כדברי הביומעתה אי אמרינן . כ"ע
באופן חיובי לעשות מאינו כ דאמרינן רובו ככולו " וע,כ חסר סכום הסנהדרין" כמאן דליתא דמי אעוטימאמרינן דה

  . א ברור מיללו"טר שלי"ונמצא דדברי מו. ישנו ולא איפכא
  
 - אומנם כתב ליישב דבריו ש ואף. ל"ח הנ"ש מדברי הגר"ד הבי"שהעיר ע, עז' ד סי"ה ח"ת משנ" בשוומצאתי] ד

' א לומר כלל דילפי"דא,  על עצם הילפותא דבעינן למילף מדיינים לדין רובו ככולוהקשה קסד 'סיבגופיה דהוא 
א לומר דחייב "כ ברובן מחייבין א"וא .בכולן מחייבין פטור ואילו ,חייבברובן מחייבין דהא , כ"מסנהדרין דין רו

ל כלל להאי סברה גבי "דהוא גופיה לא סלדידיה ק כלל "וממילא ל . דהרי בכולן מחייבין פטור,משום רובו ככולו
יבין ל שלמדו מכאן רובו ככולו והלא בכולו מחי" על גדולי האחרונים זה לתמוה"ואדרבא הוסיף שם במשנ, דיינים

ח וכדלעיל "רבינו הגרדנקטינן בתר שיפולי גלימא  אנן בדידן מ"מ - ) א סעיף ב' לעיל סי' ועי (.כ"ע. זכאי הוא
ועוד לענין ,  בתר רוב' חדא לענין עצם הדין ובירור אמיתת הדין דאזלי,ובסנהדרין איכא תרי רובי, מסנהדרין' דילפי

כ דאמרינן בזה נמי דהרוב נותן דין באופן "וע, דין דרובו ככולו בתר רוב ומשום ה'ד נמי אזלי"המספר של הרכב הב
  . חיובי ולא איפכא

  
ד עוד מעצם הילפותא "הנה עוד יש להשיב ע, ע"הנה מלבד שדבריו צ, שכתב איפכא ממש ש"דברי הביובעצם ] ה

ן שתי שערות דעני ,כד אות ז' א סי"הדבר אברהם חא בהערה מ' לדין רובו ככולו וכמו שהבאנו לעיל ריש סי
דשיעורא דשתי שערות לאו משום והיינו ,  בשבתהוא כענין איסור גזיזת שתי שערות, המעכבות במצות גילוח הנזיר

, "שם המלאכה"אלא משום עיקר . חשיבאנ דאפילו שערה אחת "אהד, דבפחות מזה לא חשיב "חשיבות השער"



ס 

א בדרך יש מי שכתב שבמקום שהתורה דורשת שיעור מסוים בדרך ציווי ול
  .50ש בזה רובו ככולו"ל, תנאי

  
אף שהכוונה היא לענין , פעמים מעטות מוזכר לשון המורה על ענין ביטול ברוב

 .51רובו ככולו

                                                                                                                                            
כדרך המסתפרים אבל שלא כדרך המסתפרים לא  אלא אם נוטל ,עד כאן לא הוי נוטל שערו תולדה דגוזזשהרי 

 אבל לענין חשיבות השער . לא חשיב תספורתפחות מזה דב, בעינן שתי שערות דוקאכ"ה ומש.חשיבא מלאכה כלל
נזיר ששייר וזהו הענין גבי  . פטורכ"האלא דנוטל שערה אחת לאו שם מלאכה עלה ומש, אף שערה אחת חשיבא

 כיון שלא גילח שתי שערות לאו גילוח הוא :ל"וזמב נזיר ב' כתבו התוסדהנה ,  ולא כלוםהלא עשדשתי שערות 
והיינו . כ"ע .הגילוח הואמלאכת שערות משום שם ' הרי דשיעור דב, ל" עכ".שיעור גילוח" בהו ששתי שערות אית

  .ל"כנלגלח דהנידון באופן חיובי 
  
דאם ה "הביא להתנחלקה התיומת  גבי ג" תרמה ס'סיא "הנה הרמ. א. שמכמה מקומות חזינן דלא כן לא אכחד אך] ו

ק טז "ב שם בס"והמשנ. כ"ע. מקרי נחלקה התיומת ופסול, נחלק העלה העליון האמצעי שעל השדרה עד השדרה
. א שהסכים דלדינא יש להחמיר ברובו דבכל פסול רובו ככולו ועל מקצתו אין להחמיר כלל"הגרהביא לאדונינו 

ק כז הביא "תקפו ס' ב בסי"המשנ. ב. כ"כ דנין בזה רו"אפה, של חסרוןרובו ענינו פסול והיינו אף דכשנחלק . כ"ע
. רובו ככולוומטעם כ פסול " ג, אפילו נשתייר בו שיעור תקיעה שלם,דאם היה רובו של שופר נקובלהאחרונים 

דק הינו חסרון ואף שענין הס). משנה שופר שנסדק ודבקו פסולד ה"עא "פני יהושע ראש השנה כז עע לה"וע(
 פירשה רובה .חוצצת צפורן המדולדלת שפירשה מיעוטהד קצח סעיף כא 'ד סי"יורל ב"הנה קיי. ג. בחפצא דהשופר

) תשמז' סי(דשבועות ' בפרק בוהביא להמרדכי . יש חציצה במיעוט יותר מברובט " מ'י שם הק"ובב. אינה חוצצת
' כוועוטה חוצצת כיון דעומדת לפרוש וכבר התחילה לפרוש  אבל מי,רובה אינה חוצצת דוקא רובו דרובו ככולהד

הינה רוב באופן שלילי והעדר חיבור , והנה צפורן שנתלשה ברובה .ק כב"סשם ז "טש ב"ש ועיי"עיי. ל"עכ
ז "ע הגר"שו' ועי, ז מצאנו גבי סימנים שנדלדלו ברובן"וכענ. [כ"ע. לדינא דרובו ככולו' כ נקטי"ואפה, במקומה

ואם נתחלפו ,  עורות אלו החיצון אדום והפנימי לבן:ה"לג ס' ד סי"יור. ד]. 'ה אבל התוס"יף לה דעסיד "חיור
ברובו ח ד"הביא מהבק ט "ך ס"שוב. טריפה, וכן אם שניהם אדומים או לבנים. טריפה, שהחיצון לבן ופנימי אדום

ק יד גבי צמקה רוב "סה סימן לו פתחי תשובה יורה דעב אשכחן ב"וכיוצ. ה .ש"עיי. ל ככולו כמו בכל התורה"ה
ד מדין רובו ככולו "דפעמים הוא לשון מושאל ולאו, א"ר שליט"ד מו"ק כלל ע"דל, ל כל הני"ואולם י. [האונא

   ].דעלמא
 

ש "ל,  או איסור אכילה,כגון אכילת שיעור, ל דהיכא דהוי בדרך ציווי"יד,  כג'ח סי"רת דברי יציב חאו"שו בכ"כ 50
 לענין שיעור ,ג בפתיחה לשחיטה ריש שורש ב" הפמ שכתבד"וע, כ כשהוא רק תנאי בדבר"משא .רובו ככולובזה 

דלא בעי ומשום , ברובו סגי' אמרינן דאפי,  לענין ילוד,א" עין עחולב ו,א"בנדה כט עזהו הטעם דו. ש" עיי.בכזית
ולא , כ הוי נפתח רחמה"וברובו ג, וגם התם בפטר רחם תליא. ק" דהוי רק תנאי בהפטור ודו,ג להמיעוט"בכה

 ובזה ביאר עוד כמה ענינים כגון לגבי פרשיות של תפילין שרובן בתוך הבית ומקצתן בתוך .ק"צריכין להמיעוט ודו
 .ש"עיי). ה' והובא להלן בסי(התיתורא 

 
 מקומות שנזכר לשון ביטול ברוב אף שהכוונה היא לענין רובו ככולו

 
קרפף שהוא יותר מבית סאתיים שהוקף לדירה נזרע  ,בכג  עירובין' ר מגמ כן מתבא.א, מקומות' בזה ג אציין 51

ש נמי כיון דנזרע רובו ההוא מיעוטא בטיל ליה לגבי רובא " לר,'ש וכו"כמאן כר, 'וכוהרי הוא כגינה ואסור רובו 
א ' אתי לעיל סיהב וכבר. 'א ואסור וכו" קרפף יותר מבסל"והו]  והוי כאילו נזרע כולו- בטיל לגבי רובה י "וברש[

 דהא המיעוט ',ביטול ברוב'או ' הולכים אחר הרוב'דין ולא ל, שם היא לענין דין רובו ככולו' הגמ י דכוונת"מהקה
 סימנים כשחיטת' רובו ככולו'אלא כאמור מדין , ש כלל לדון דין ביטול ברוב"דהמיעוט ניכר לג "ע וכל כה"ניכר בפ

בריש ) ז ברוידא"להגרש(' שם דרך' 'בסכתב להדיא  וכן .ל"ליה מנזיר הנ' דילפי'  הפרוץ וכדווכעומד מרובה על
ב "מאידך הבאתי לעיל מהבית האוצר ח ואומנם. [הכוונה לדין רובו ככולולהביא כן מסוגיה דעירובין ד, סוכה

  .]ג דמדבריהם לא משמע  כן' ומהנפש חיה סי, מערכת ב כלל יח אות א
  
 לא ,המיעוט שעל הסכין הוי כאילו נחתך " שכתבו,ה החליד" ד,ב" חולין ל ע'תוס שם דרך שם הביא עוד מ'בס. ב

  . אמרינן דהמיעוט אינו נחשבהוא דמדין רובו ככולו אף דודאי ד, והינו דהזכירו ענין ביטול ברוב, " וכוהוי חלדה
  

  . יח

  . יט



סא 

  
                                                                                                                                            

שהמיעוט "י "רששכתב , חמתה מרובה מצילתה פסולהשם גבי ' י ריש סוכה במתני"ז בדברי רש" מצאנו כענעוד. ג
ע אלא " דהא לא שייך ביטול כשהמיעוט ניכר בפ-  וכבר תמהו העולם',  וכו"בטל ברוב והרי הוא כמו שאינו

רבין עם סכך כשר ואין נראין בעין ו השפיל ענפיו למטה מע-  בשחבטן'ב "ע' י להלן מיניה ט"וכן פירש, בתערובת
ריש סוכה י "הבאתי מהקהד ' סי ולהלן .ניכרין שייך ביטול הרי דדוקא בשאין. ל"עכ, 'וסכך כשר רבה עליו ומבטלו

דמשום היא מ נראה דהכוונה " מ, מורה על ענין ביטול ברובי שהמיעוט בטל ברוב"רש' פ של"אעד, בארוכהלבאר 
  .  כ"ע. לעיל בארוכה משמו' עי. דין רובו ככולו נחשב המיעוט בטל וכמו שאינו

  
דין י דהיינו מ"דהיינו מדין רובו ככולו ולא כפי פשטות לשון רש[י הללו " רש'יחידאה הוא בביאור ד דלאו ומצאתי

י " ובפרט מחמת הקושיה העיקרית בדבריו שהזכיר גם בקה.י"כ ראיתי שביארו עוד בדברי רש"וכמד]. ביטול ברוב
ויש . [תרלא' ע סי"וחכמת שלמה בהגהות להשו, ב"ן שם ט ע"ר'  עי.ע"ביטול כשהמיעוט ניכר בפדין דהא לא שייך 

ולא , דהיינו דהצל דלמטה בטל ברוב חמה, י"רש' ן בד"מ שפירש הר"לפ, דהנה בפרט קשה, להוסיף בזה עוד
במחצה על מחצה פסולה וכדאיתא להלן כב ' דהא למעלה אפי, דמיעוט הסכך שלמעלה בטל ברוב האויר הפרוץ

כ קשה טפי דהא אין בו ממש דנימא בו דיני "וא. כ"ע, והיינו שהחמה והצל הם הנידונים ולא הסכך והאוויר. ש"עיי
קשה האיך שייך שיתבטל הסכך , י דהיינו שמתבטל הסכך בהפרוץ"רש' ל בכוונת ד"ן דס"מ שבר"וגם להי. ביטול

  .כ"כ דהוא מדין רו"וע.] והאריכו בזה, באוויר
  

כ ולא מדין "י דהיינו מדין רו"שר' י בזה בד"כהבנת הקה ,ד סימן ט"מ חלק יו"ת חדושי הרי"שו ב קדם לבאר כןהנה
 דיליף כל ,'ס מלימוד אחר לא מאחרי רבים כו"ד דהא רובא ככולו יליף הש"ונראה לענ: ד"ל בתוה"וז, ביטול ברוב

א ללמוד מאחרי רבים להטות דהא המועט קבוע כמו הרוב ואין כאן ספק "והיינו דזה א',  וכו' ש בנזיר מב ב"רוב ע
ובסוכה חמתה מרובה  , ופרוץ כעומד,'ומעין זה הוא בשחיטה דרובו כמוהו כו. וב ככולורק שיהיה חשיב בגילוח הר

 ותנור יותץ ברובו והרבה ,' ובמשנה כלים רובו מתכות כו,' וכשר מרובה על הפסול כו,י ריש סוכה"כפירש' כוו
וכן פסיקת . נקרא שחוט אמרינן רובו ככולו ש,והיינו שנדון על הדבר כולו אם נקרא הסימן שחוט או קיים. ג"כה

קנה וטריפות שנקרא הסימן נפסק ובכל הני כיון דכולו דבר אחד וצריך להקרא או על שם הרוב או על שם המועט 
  .ל"עכ. וזה אינו ענין לספק. י הרוב אף שהמיעוט קבוע"חשיב ככולו ע

  
בחד (ט שכתב לבאר כן זכרון שמואל סי כ'  בסש רוזובסקי"להגריעויין , י"שביארו כן עוד בדעת רש מ"וכ

שם דרך ' י בס"פ דברי רש"וכ. י כלל לדין ביטול ברוב"י דהיינו מדין רובו ככולו ואין כוונת רש"דברי רש) תירוצא
  .ועוד. ל"הנ
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 סימן ד
  

  בירורי סוגיות וענינים

  
אם הוא , נחלקו המפרשים גבי הכשר מקוה שרובו מי גשמים ומיעוטו מים שאובין

  . 52ול ברובמדין רובו ככולו או מדין ביט

                                                 
  : השיטות דהכשר מקוה הוא מדין רובו ככולו

  ז" ענינים לפויבואר כמה
  

ד לא "לפע: ל"קמ וזס "סו ח"ראוחא "חס בתשובה "דברי רבינו החת, רבותם כבר הובא בחיבורינו פעמיהנה ] א 52
דמסנהדרין ילפינן דבעינן רוב מתוך כל אבל אם לא נתועדו רק רוב סנהדרין אינו , שייך רובו ככולו אלא מתוך כולו

 מהם לא' ואם ז, הד הוה עדה לדבר שבקדוש"כגון יו, אבל כולו בפנינו, נ לעולם שדינן המיעוט בתר הרוב"וה, כלום
וכבר נתעורר מזה , לא אמרינן דבר שבקדושה' אבל אם רק נתועדו ז, נמשך המיעוט אחר הרוב, שמעו קדיש וברכו

וכן , לענין טומאה וטהרה בעשיית פסחוכן , וכן הצבור רוב שחטאו מביא המיעוט עמהם פר בהוראה, הרב המאירי
אבל לאכול פחות מכשיעור או לטבול בפחות , א וכן בכל דוכתאחיות שמיעוט סימנים נגררים בתר רוב דנפק חיות

, סאה ורובו כשר ומיעוטו שאובים נמשך אחר הרוב' נ אי איתא כאן מ"אה, לא שמענו, מכשיעור ולימא רובו ככולו
דמיירי ביסוד ,  הרי שנוקט בפשיטות דהכשר מקוה הוא מדין רובו ככולו.ד"כנלענ, אבל חסר קורטוב אינו טובל

   .י מיעוט שאובין "ועלה מייתי האופן של הכשר מקוה ע, השייך לדין רובו ככולו' רובו מתוך כולו'ן של הדי
  
ולעיל .  אלא משום הדין דרובו ככולו, מדין ביטול ברוב הואינו אדהכשר מקוה, נט אות' א' משה סיבאמרי מ "וכ
 עשר סאה כשרים או גם האם יהיאף ת " מה כשרהרובו שאוב שיהיב אמאי לא מהני ,אנו שבזה כתב לתרץג הב' סי

ב "קק'  דאף ביותר מרובו אמרי, דשייך לאמר קמא קמא בטיל,כ ישפוך שאובין במעט מעט ובהפסק"ואח, פחות
וכמו בשחיטת הסימנים דסגי ,  אלא משום הדין דרובו ככולו, לא מדין ביטול ברוב הוא דבמקוהכ"דעומשום . ת"מה

כ בעי בדוקא רוב כשרים במציאות "ומשה, ט" וכן לענין כוס דסגי ברוב רביעית מה,וברוב משום הדין דרובו ככול
   .ולא סגי בקמא קמא

  
 - ולא מדיו ביטול ברוב , ה דמיעוטו שאובין הוא מכח הדין דרובו ככולודהכשר מקו - לבאר בזה מ " האמרוהוסיף

 הרי המים שעל ,וקשה.  במים אף השני טהורן נוגעותו הנה בחגיגה יט איתא אם היו רגליו של ראש.א. כמה ענינים
אכתי ' ולכאו. כ"ע, ס דהם מועטים ובטלים בשאר המים"ט דהזוחלין מצטרפין למ"ק דה"וכתב במהרי, גופו זוחלין

 .ולהאמור דהוא מדין רובו ככולו ניחא, א דין ביטול ברוב"ג דניכר ל"ע ובכה"קשיא הא המים שעל גופו ניכרים בפ
ס טובל " דלהכי מהני משום דסו,ק"רט בדעת המהרי' ס סי" מה שהבין החת,קשה' הא דלכאו ,ובזה ביאר עוד[

 , ואולם.זוחלין גופא ודאי ליכא למימר הכי אבל להטביל בה,כ לא אכפת לן מהזוחלין" משה,באשבורן ולא בזוחלין
ע "ז לא ניחא להשו"מ כ"ש שהאריך דמ" עיי.חלין גופא דהכל נעשה מקוה כשרהכ ניחא גם שטובל בהזו"אי מדין רו

ל דמטבילין בראשו "גה הנ עוד יתבאר בזה הא דאיתא בחגי.ב  .]ש"מ זוחלין עיי"ס דאשבורן ל"ל דבדליכא מ"דס
    .ש" עיי. ניחאהואכ " ואולם אי מדין רו.י טומאה" הא המים שעל ראשו הויתו ע, והקשה האור שמח.של ראשון

  
, ז דמהני במקוה מדין רובו ככולו ולא מדין ביטול ברוב" שכתב עפ,שח' ד סי" ראיתי להמועדים וזמנים חעוד] ב

ש "יהודה מין במינו לא בטיל וכאן נמי דהוה מים במים ול' לר' דלכאו, א כשרים והשאר מתבטל"לבאר הא דסגי בכ
  .      אבל אי נימא דהוא מדין רובו ככולו ניחא, דין ביטול

  
י  דמהנ,א כשרים" לתוך כן שאובין שהמשיכןעניב ,רא' ד סי"ע יור"ומשמע מהש'  הא דלכאו,לבאר בזה כתב עוד
אי ז " ואולם כ.א" בבופך הרבהג כשש"אין כאן דין ביטול בכההא  ,' ולכאו*.אי ממשיך אלף סאה בבת אחת' אפי

כשרים א "צ לדין ביטול וסגי כשיש לפנינו כ" דל,אבל אי מדין רובו ככולו הוא ניחא, נן עלהאתי מדין ביטול ברוב
  .כ"רוב שיעור הכשר מקוה ולכן מועיל להכריע אפילו אלף שאובין דהוה ככולו ע שהם

   
_____________________________  

  
 , דאם הסדר היה כך,מ שם אות סא"כתב באמר -ל"ז הנ" שהזכיר במועו- א הכשרין"שנתן אלף שאובין לתוך הכ ג" בכההנה* 

ט "דבשעה שנתן הי  דכיון,כ עוד שאובין הרבה שפיר מהני"ט שאובין ושוב נתן אח" יכ נתן"א סאה כשרין ואח"דבתחילה היה כ
א שיפסל " ול.השאובין רבים על הכשריןכ "אחשוב מטהרין השאובין הבאים בהשקה אף ש,  סאה'שאובין נתבטלו ונצטרפו למ

צ לדין ביטול "או נעשתה המקוה בהכשר  ומשום דכיון דאין אנו צריכין לאותן השאובים הבאים לאחר שכבר,מדין חוזר וניעור
  ת "דפסול מה' א כשרין ונתן בפעם אחת שאובין יותר מהכשרים בזה נראה לכאו"אבל אי כשהיה כ. ג דין חוזר וניעור"א בכה"ל

  . א
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  מהא דמהני מים שאובין להשלים למקוה מוכח דגדר מים שאובין
  ח כלל מים" דל'מי פירות' ולא כ'מים פסולין'היינו 

  
 הוא מדין רובו ם דמיעוט שאובין דמהני להשלים לרוב כשרי,)כא' יבמות סי(ברכת שמואל ב כתב בפשיטות ןוכ] ג

פירות ונחסרו המים דלא חל עליה שם מי  אי הם כמו , ובזה פשט שם החקירה בענין הפסול במים שאובין.ככולו
דמהא דמהני מים שאובין להשלים לרוב  וכתב .ב מים פסוליןיאו דילמא דהוי שפיר שם מים עלה אלא חש, מים כלל

כ " א,'ב כמי פירות וכדויכ אלא חש"דאל, כ דשפיר חל שם מים עלה" ע,כשרים לחול שם מקוה מדין רובו ככולו
ל דרוב כשרים לא סגי "ס, ד בשבת טז"הנה התורי. ה"א. [ב מים כלל והיאך שייך כאן דין רובו ככולוילא חש

א "י ביטול ברוב א"דע' ל כהאח"ל רצה לייחס לו דס"ז הנ"ובמוע.  לשיעור מקוהלהשלים מן התורה במיעוט שאובין
ל דמים שאובין חשיבי כמי פירות "וס, כ"דאולי טעמו דבמקוה הוא מדין רו, ל"ילהאמור כעת ו. ש"עיי. לקבל מעלה

  .]ל"כ וכנ"א רו"ג ל"דבכה,  משלימיןכ אינם"ל כנחסרו המים ומשה"והו
  

ץ קריאת מגילה " אי מהני רובו ככולו לחזרת הש-  ל"ח זצ"רבינו הגר -   שקיבל מרבומה לזה מהי שדע"ועייש
אי חיוב דידהו חל על עשרה ביחד , דיש לחקור בזה בכל אחד מהדינים הללו דבעינן בהו עשרה, וקריאת התורה

'  בזה הוא אפיאו דילמא דהחיוב, ץ"ת ומקרא מגילה וחזרת הש"ז דליכא עשרה ליכא כלל חיוב של קריה"בדוקא וכ
' ש בזה דין רובו ככולו אלא אי נאמר דהחיוב הוא אפי"ומעתה ל, דין הוא דאינה נאמרת אלא בעשרהאלא דעל יחיד 

רובו ככל דוכתי דדיינינן דאיכא רוב חיוב ומיעוט פטור הוא וב, דין הוא דאינה נאמרת אלא בעשרהדביחיד אלא 
ש הדין רובו ככולו דהא אכתי ליכא חלות חיוב כל " ביחד אזי לאבל אי נימא דהחיוב הוא דוקא על עשרה, ככולו

מ דין רובו ככולו אלא שיש שם מים על השאובין דאז שייך לדון דין רובו "נ ל" וה. עוד דליכא לכולם מחוייבים
 ת דלא"האכ ליכא כלל שם מים עלייהו והוא כמו גבי קרי"א' ב המים שאובין כמי פירות וכדויאבל אי נחש, ככולו

' כא לפנינו מנ לי"מהני בהו רוב ככולו אי נימא דהחיוב על עשרה ביחד ומשום דליכא לפנינו כולם מחוייבים וה
   .ש" עיי.כ"סאה מים שנדון רו

  
  :מדין ביטול ברובכ "גהכשר מקוה הוא השיטות ד

  
לומר כן אפשר דהיאך  - תמהו בזה  וכבר, א הדין דביטול ברוב"אין זה פשוט כלל דלהכשר מקוה ל ואומנם] ד

בחד , ה נתן סאה"ב ד"יבמות פב ע' דהנה מבואר בתוס, דבמקוה הוא מדין רובו ככולו ולא מדין ביטול ברוב
. והיינו מדין קמא קמא בטיל ,שהרוב מי פירות והמיעוט מים' סאה אפי'  דמדאורייתא מי פירות כשרים למ,תירוצא

,  דהא אדרבא רובו אינו מים כלל,א לפרש מדין רובו ככולו"אג דרובו מי פירות "ובכה. כ הראשונים שם" וכ.ש"עיי
 ז שם"במועוו .'ביותר מרובו מהני מדאו' ואפי,  דנתהפכו קמא קמא להיות כמים,כ דהוא רק מדין ביטול ברוב"וע

   .'וכו" מדין ביטול ברוב וכן מדין רובו ככולו, שבמקוה ההיתר מכח תרי טעמיהאמת נראה "כתב מכח זה ד
  

  ון דין ביטול ברוב אלא כשדין ביטול פועל מידש לד"ל
  

 - א "באות ס לתרץ עוד באווכנראה מכח זה צידד , ל"יבמות הנ'  הזכיר מהתוס,שם אות נבמ "דגם באמר, איברא
מדין ביטול  אלא ,ל" כמו שנקט כן בארוכה וכנ שלא על דרך רובו ככולו- ' מ קמא קמא וכו"ל אמאי ל"הנ' הקוב

באופן רק שומשום , דין ביטול ברובב "גבי קקש "ואומנם ל, הוא מדין ביטול ברובבמקוה נ ד"ה דא- ד "וזתו. ברוב
וכמו במקוה שיש בה ,  ביה דין ביטולדיינינןו דאיכא נפקא מינה מיד בהא דהיינ, שצריכין אנו לדון על הביטול מיד

  , ס"טרפו הפסולים להמטול מיד שיצ אזי צריכין אנו לדון על הבי,שאוביןט " סאה כשרים וכשנותנין לתוכה יא"כ
__________________________  

  
א "ונסתפק שם היכא דבאו שאובין רבים על הכ(דהשאובין מבטלין את הכשרים ' דהרי לא נעשה מעולם מקוה כשרה ואמרי

קאי לפי מ "דהאמר ל דדבריו אלה"וצ. [כ" ע)דהיה בלא הפסקכיון לא הפסק אי חשיב כאילו באו בפעם אחת בהכשרים במעט מעט 
ז דאי מדין רובו ככולו שפיר מהני לתת אלף "עוו דהא נתבאר בדברי המ,) להלןע"וע(כ לומר דהוא מדין ביטול ברוב "מה שמצדד ג

כ אי מדין ביטול " דהמעיין בדבריו יראה דמסתפק אי הוא מדין רו'ע בזה"וצ'כ סיים "ואולי משה(א הכשרים "שאובין לתוך הכ
      )].ברוב

  

רבה עוד שאובין רבים כ הוסיף וִה" ואח, ונעשתה מקוה כשרהט שאובין"א כשרין ונתן י" דמהני כשהיה כהא ד, שסייםע"עיישו
ל דבנפסק " דסד" אבל לשיטת הראב.ל דגם כשהופסק החיבור מהני ההשקה שהיתה מקודם לכן"ז הוא להשיטות דס" כ,דמהני

בזה יש להסתפק דנימא חוזר וניעור כשרבו השאובין ויתבטלו הכשרים כיון , החיבור בטלה ההשקה והשאובין לא נעשו ככשרים
דאף אי רבו השאובין אין מבטלין משום דמקוה אינה ' ס כשרים אמרי"דדוקא היכא דאיכא מ, דהשאובין עומדים בפיסולם

 לומר דכשרבו עליו א סאה כשרין יש"ג דליכא רק כ"אבל בכה' ד מדכתיב מקוה מים יהיה טהור וכו"כ הראב"מתבטלת כמש
  .  כ"ש ע"עיי, ואף דחוזר וניעור הוא דרבנן. שאובין מצא מין את מינו וניעור

  

ה דכתב דבזה פליגי ' מכות סי' י מס"מהקה, ל דבנפסק החיבור בטלה ההשקה"ד הנזכרת דס" להוסיף בזה בענין שיטת הראבויש
 כן הוא כהפוסקים דחיבור שאובין למקוה אינו מכשיר אותן רק י שם"דדעת רש, שם בסוגיא דחבית שנפלה לים הגדול' י ותוס"רש

י דהא השקה משוי "ז בקה"ושם תמה ע(כל זמן שהן מחוברים למקוה אבל כשנפסק חיבורן הדר הוה להו שאובין ופסולים לטבילה 
 השקה לטהרן מידי דכי היכי דמהני' ואומנם דעת תוס) להו כזריעה כדאיתא בפסחים לד והיאך יתכן דאכתי נקראים שאובין

  . ש"עיי. נ מהני השקה להפקיע מהן דין שאובין"טומאתן ה
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ש קמא קמא בטיל רק בנטל סאה "כ ל" וע,מ מיד בדין הביטול"ז דין ביטול דאין נפ"ש ע"סאה ל'  מישאבל קודם ש

 קודם דאיכא מ בהביטול גם"גם בזה איכא נפ'  דלכאו,ז"ע'  אלא שכתב להק.תן סאה דמיד איכא נפקותא בהביטולונ
 ואולי :ל" וזיים וס.בזה'  ועוד הרבה להק.כ נימא קמא קמא בטיל"גי לכלים ואת רביעית ס" דהרי מה,סאה' מ

היינו היכא דנתרבו בפעם אחת השאובין , ת"ל דרובו שאוב הוא מה" והא דס,)ב"קק' דאמרי(ת "דבאמת כן הדין מה
ב "והיכא דשייך קק, ג"ת בכה" מחצה נמי פסול מהובמחצה על, ש קמא קמא בטיל"או כשבאו שלא בהפסקה דל

' ת משום דאמרי"דגם במי פירות כשר מה, ל"יבמות הנ' כ מהתוס"וכדמוכח ג, ת אף ביותר מרובו"אפשר דכשר מה
ה דמקוואות "כ בפ"נה ועוד נוולהמשנה אחרע "ע, ק"מ ק"ובעצם קושיה זו דאמאי ל (.כ" ע.'קמא קמא בטיל וכו

' ם לכן מ הוא דוקא אי איכא מקוד,דהא דמהני קמא קמא במי פירות' ח שכ"ג פי"י ש" השער' ויש לציין לד.ה"מ
 ,שם' יסוד שכהפ "ז ע" וכ.בהםשנתערבו  תחסרה אין רוב מים שבה מבטלים מי פירו אם המקוה  אבל,סאה כשרים

ת דברי "שו ויעויין ב.)ל"ש ואכמ" עיי.דביטול ברוב אינו מהפך את הדבר במציאות אלא דהוא דין הנהגה בדינים
 .יאאות ב סימן מא "מלכיאל ח

  
  ]ופסול דהמיעוט אי מהני אף שישיג המתבטל מעלה או רק לסלק חסרוןבדין ביטול ברוב  [

  
אפשר  לכאורהז "לפ, א גם מדין ביטול ברובהו דבהכשר מקוה - ז שם "הוסיף במועו - דאתינן להכי  השתא] ה

המיעוט  אבל לא ש,יטול ברוב מהני רק להסיר פסול וחסרון של המיעוטשהעלו דב' להוכיח מזה שלא כדברי האח
לשיעור הכשר  ומדין ביטול ברוב נתהפכו ונעשו מים ,מי פירות הללו אינם מים'  דהנה לכאו.יקבל מעלת הרוב

ר דחס"ש ביטול " בזה דוקא ודאי ל, דדוקא בנידון שנתערבו מיעוט ציציות שנטוו שלא לשמן- וכתב ליישב  .מקוה
 וכדמוכח ,אבל  להשיג מעלה מועיל, ש ביטול" שבהעדר מעשה ל,א לומר שהכל לשמה"ובביטול א' מעשה דלשמה'

ל "ב מוכח דס"דבריש ב, ן"הרמב' דליישב סתירת ' ובזה כ" (אינו מיםכאן במקוה דמועיל בביטול ליהוי כמים אף ש
ב מיירי לשביעית וחסר הקידוש "דשם בבאלא , ל דמי פירות נתהפכו למים" וביבמות שם ס,דהיתרא לא בטיל

  .כ מדבריו"ע). ש"ד עיי"כ בנידו" ומשא,קרקע שצריך לשביעית
  

 על דבר שנתערבו חוטין שלא נטוו לשם ציצית :ל"וז' ד' ט סי"העונג יו לכאורה לדבריו המפורסמים של וכוונתו
 , לכאורה יש לדון בזה דין ביטול-  ובה תש.כנפות או לא' בחוטין שנטוו לשם מצות ציצית אם מותר להטילם בבגד ד

א נסתפקנו טובא בזה אם יש לדון בזה דין "מיהו במק. ת חד בתרי בטל וכשרים כל החוטים למצות ציצית"דמה
 בזה , והערנו מקום ספק דאפשר לומר דלא מהני ביטול אלא בדבר שאנו דנין עליו שיש בו איסור או פסול,ביטול

 אבל בדבר .נסתלק פסולו מעליו ונעשה כדבר שנתבטל בו ואין בו עוד פסולאמרה התורה שאם נתערב ברוב 
 . בזה אפילו נתערב במצות האפויות לשמן נמי לא מהני, כמו מצה שלא נאפה לשמה,שפסולו מפני שמחוסר מעשה

 . ודי לנו שמועיל ביטול להסיר חסרון המתבטל ולא להשיג מעלת המבטל,דמשום שנתבטל לא ישיג מעלת המבטל
ודאי  ד,האריך בזה ומסיק ו.כ" ע.ח מצה משום הך תערובות" אינן ראויין לצאת בהן י.ולהכי כל המצות התערובות

כנפות לשם '  אינו יכול להטיל כל החוטין האלו בבגד ד,דחוטין שלא נטוו לשמן שנתערבו בחוטין שנטוו לשמן
ל " מיהו נ:ל" וז צה'סיב שחזר על דבריוומצאתי  . ש"עיי . דלא שייך ביטול למהוי כאילו כולן נטוו לשמן,ציצית

 ואם נתערב עור שלא נתעבד , ולא מחמת שמחוסר מעשה דבזה לא אמרינן ביטול,ז דוקא בדבר שפסולו בגופו"דכ
ת בעורות עבודין לשמן לא אמרינן דבטל העור שלא נתעבד דאטו משום דנתבטל ישיג המעלות שיש "לשם ס

גיטין לגרש את ' והגע עצמך מי שכתב ב. דין ביטול במה שהפסול הולך מהמתבטלודי לנו ב. בהמבטל בקום עשה
שלא נכתב לשמה אטו נימא דרשאי ' גיטין גט א'  ונתערב באלו הב)ברירהד יש "דכשר למ(אשתו באיזה שירצה 

ה לשמה ג דצריך מעשה כתיב"ו דכל כה"א. גיטין משום דגט הפסול נתבטל בגיטין הכשרין אתמהה' מהג' לגרשה בא
  ].בענין גדר ביטול ברוב' ארחות ימים'להלן בקונטרס ' ז עי"ובענ. [ל"עכ. לא דיינינן בזה ביטול

    
דהנה דוקא לענין זה יתכן לחילוקו שחילק בין הא דבעי מעשה לחדש על המיעוט דיחשב כהרוב ,  להעירויש] ו

ט אבל לא כדבריו "העויו' שכתבו כעין דמצאנו להאחרונים ע דהנה "עדיין צואמנם , לבין הא דהוא מעלה בעלמא
, שכתבו בטעם הדבר דביטול ברוב דהוא משום דכמאן דליתיה דמילעיל שהבאנו מהאחרונים יעויין  הנה ,ממש

. ש"א לקבל מעלת הרוב כלל לשום דבר וענין עיי"י ביטול ברוב א"ל להני אחרונים דע"כ דס"וכבר כתבנו שם דע
, לא יספיק לנו) מעלת הרוב מעשה אלא סתם לקבל דבעי מעשה לבטלו להא דלא בעיבין דבר (ז חילוק זה "והנה לפ

א להמיעוט לקבל מעלת הרוב לשום דבר "כ א"דהא לשיטתם דהמיעוט כמאן דליתיה דמי ולא מחשבינן ליה כלל א
  כשיטתםדלא' כ אכתי יהיה אפשר להוכיח  מביטול מי פירות במקוה שכתבו בתוס"וא, וענין אף אי לא בעי מעשה

  .הללו' דהאח
  

ז "מ פ"ולאחר שהביא להמשל, י שגם הוא האריך בנידון זה"ו ממאכלות אסורות ה" להאור שמח פטומצאתי
: ל"ד וז"כתב בנידו, י ביטול ברוב להשיג מעלה והביא שכן דעת התוספות בזבחים עח"א ע"ממעילה דדדעתו דא

אבל שיהא בטל וכמאן דאיתא , ר המבוטל כמאן דליתא כללדענין ביטול הוא כפי שהדבוהנה כי כן מראין הדברים "
ואף על גב דבדיינים אמרינן אחרי רבים להטות והמבוטלין , זה לא שמענו וסלק הך היתרא וליתא לשעורו כלל

, והנך מיעוטא מהפכין דעתם אל הרוב, ד וכולן אומרין חייב או זכאי"שאני תמן שעל ידי כולן יוצא הפס, מצטרפין



סה 

שמצטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה  דטיט הנרוק -יש מי שדן בהסוגיה 
  . 53דהיינו מדין רובו ככולו - לו טבילה

  
 -י ריש סוכה גבי צילתה מרובה מחמתה "רבים מהאחרונים ביארו בדברי רש

של ויש שפירשו כפשוטן . 54 דהיינו מדין רובו ככולו-שנקט לשון ביטול ברוב 

                                                                                                                                            
אולם גמרא ערוכה כפי מה . 'כווליטרא בצלים שתקנה וזרעה , ל בנדרים נט" מצאנו לרבינו נסים זוסברא זו
הערל גבי מי פירות הוי ' והך דאמרינן ביבמות סוף פ. 'כוובנדה פרק תינוקת דף עא איזהו דם תבוסה , שהעלינו

 דהתם נתקו מן יחס הקודם יחס של ,התם מילי אוחרי דנעשין כולן כמים להכשר מקוה ואין דמיון כלל לזה, ביטול

  .כ"ע .'וכו, אביהן ונשארו בלא הבטה כלל אל הויתן הקודם ומהיכן יבוא תואר או איסור עליהן והבן
  

י ביטול "קוה דמהני עלהוכיח מהכשר מ' ל ועוד שכ"ז הנ"ודלא כהמועו(,  שכתבו להוכיח כל בתר איפכאויש
ממי פירות (נפל לתוכו סאה מהם , בו ארבעים סאה חסר אחתמקוה שיש , ד"ד דמקואות מ" מפ)להוסיף מעלה

   .]ל"ואכמ. ומוכח דהמיעוט לא נהפך להיות כחלק מהרוב. לא העלהו) 'וכדו
  

 ,ס במקוה" שחקר בענין שיעור דמ,)ט"לאחר שהאריך טובא בענין הנידון דהעויו(ש פסחים אות קפד " להקובע"וע
, כ טהור"ס ובטובל בפחות מהשיעור ג"א שצריך האדם לטבול בכל המ אבל ל,ס"אי סגי רק שיהא במקוה שיעור דמ

 ומאידך הטובל בו לא ,ס" ופשט זאת מהא דטיט הנרוק משלים לשיעור מ.ילמא דצריך שיטבול בכל השיעוראי ד
 דהא הטיט אינו מצטרף רק לשיעור , אלא שיהא שיעור במקוה,צ שיטבול בכל השעור" ומוכח דא,עלתה לו טבילה

ומוכח דאין הרוב נותן דין על המיעוט שיחשב כמותו שיעלה לו טבילה . כ"ע. לענין הטבילהשייך אבל לא המקוה 
  .מ"באו
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כללא כייל דביטול אינו ד ,קפג' ח סי"או' החתם סופר בתשו' הביא ד , סימן שעח"ת ויען יוסף אור"שו בהנה 
סוכה מז "והקשה ע ].ט ועוד" בסמוך מהעונג יועיין לעיל. ה"א. [רק לסלק האיסוראלא מועיל להפוך מהות הדבר 

 אמר רבי יצחק בן אלישיב טיט , דפריך ומי איכא מידי דאצטרופי מצטרף והוא עצמו אינו כשר,א"דף יט סוף ע
 דביטול לא רק מסלק האיסור אלא גם , חזינן. שמצטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה לו טבילה,הנרוק יוכיח

י המים נחשב כתולדה " דטיט הנרוק כיון דעיקרו נתהוה ע, לתרץכתבו .היות נחשב כהרובנותן עליו שם חדש ל
הנה מה : ל"וז, ד"ז כתב להשיב למי שהקשה ע"שאחסימן ואומנם ב. י ביטול נחשב ממש כמים"על כן ע, ממים

 סוכה דף 'מגמ, שהשבת על דברי שהקשיתי על החתם סופר שכתב דביטול אינו פועל ליתן שם חדש על המתבטל
והשבת על זה , ב דאמרינן טיט הנרוק יוכיח דמצטרף לארבעים סאה אף שהטובל בו לא עלתה לו טבילה"ט ע"י

אני מודה לך כי , אפילו כשמצטרף אין טובלין בו) ה טיט"שם ד(' דהרי לדעת התוס, דהתם לאו מטעם ביטול מצטרף
והאי טיט הנרוק הלא ניכר , ך אלא כשאין האיסור ניכר דהרי כללא הוא דביטול לא שיי,ואני מוסיף עוד, יפה השבת

ועל כרחך צריך לומר הא דמצטרף הוא משום דנתהוה מתולדת המים יש לו במקצת דין מים אבל אינו לגמרי , הוא
' ל הערוגת הבושם מדילפינן במס"ז ז"וכהסבר שהבאתי מאא, ומצטרף רק כשיש כבר רוב מים במקוה, כמים ממש
וביארו המפרשים דלא אמרינן רובו ככולו אלא ברובו , ולא מטעם ביטול, ל התורה רובו ככולוב דבכ"נזיר דף מ

.  דכל הסוגיה דהתם מיירי מדין רובו ככולווהיינו.  ל" עכ.מתוך כולו דהיינו כשיש איזה שייכות להמיעוט עם הרוב
  .ועיין.  מפשטות לשון המפרשים משמע דהוא מדין ביטול ברוב דעלמאואומנם

  
  גבי חמתה מרובה מצילתה דפירש ענין ביטול ברוב י ריש סוכה "יישוב דברי רשב

  הא המיעוט ניכר ' ולכאו
  
שהמיעוט בטל ברוב והרי הוא כמו "י "כתב רש, חמתה מרובה מצילתה פסולהריש סוכה גבי '  במתניהנה ]א 54

י להלן "וכן פירש( .אלא בתערובתע " כשהמיעוט ניכר בפ דהא לא שייך ביטול-  וכבר תמהו העולם .' וכו"שאינו
 .רבין עם סכך כשר ואין נראין בעין וסכך כשר רבה עליו ומבטלוו השפיל ענפיו למטה מע- ב בשחבטן"ע' מיניה ט

    .)ניכרין שייך ביטולהרי דדוקא בשאין . ל"עכ
  
 ד"ותוה  לרובו ככולו בין דין ביטול ברובחילוקים' לבאר בהקדים בריש סוכה  י" רבינו הקהכתב, הדבריםבביאור ו

רובו ככולו הוא כשהרוב ד. ב. וביטול ברוב בדברים נפרדים, רובו ככולו הוא כשהנידון בדבר אחדד. א, בקצרה
  ]. ה"בארוכה בענתבאר גדרם ב ' סיולעיל . [וביטול ברוב הוא להפך, והמיעוט משונים במציאות ולא בדין

  
 בנין הסוכה אם יש לו סיכוך אם  אנו דנין על כל,וירומקצתה אדגם בסוכה שמקצתה מסוכך  ,ל"י'  לחילוק אהנהו

נידון השג "ובכה. ין בכללו או העדר סיכוךעטין אינם פועלים שם סיכוך להבנו דהמ,בדבר אחדהוא לאו והנידון 
כולו נחשב מ נראה דהכוונה דמשום דין רובו כ" מ,י שהמיעוט בטל ברוב"רש' פ של" ואע.רובו ככולו' א אמרי"בד

  . ב

  . ג



סו 

אלא , ויש שכתבו שאין הכונה מדיני רוב בדוקא. 55דברים היינו מדין ביטול ברוב
  .56ענינו כעין ביטול החשיבות

                                                                                                                                            
א יאבל בהה,  הוא המכשיר את כל הסוכהדז בששייך לומר רובו ככולו והרוב בלחו" וכ.מיעוט בטל וכמו שאינוה

 ובעינן לצרף עימו ,הרוב סכך כשר ליכא עדיין רוב סכך מסוכךבהרי ,  סכך כשרידדף ט שעירב סכך פסול בהד
י "ך פסול בהדי סכך כשר ופירשוהא קמצטרף סכ'  וכדאמרי,סכך פסול להשלים רוב שטח הסוכה שיהא מסוכך

דבר אחד  ג לא שייך לומר דהנידון על כל הסוכה בכללה שהוא" ובכה,דמהני צל האילן להשלים צלתה של הסוכה
 דהיינו על העצים והענפים שהמיעוט , דהא רוב הסכך אינו מסוכך ועלינו לדון על גוף הסיכוך,כ"ויתכשר מדין רו

כ בעינן שלא יהא " ומשה,דוקא ושייך בו ענין של ביטול ברוב ב,רים מחולקים וזה כבר כדין של דב,ישלים להרוב
דהנה . ולא מהני רק לסלק פסול ,המיעוט מקבל מעלת הרובד' דבדין ביטול ברוב אמריי לשיטתו "רש. ה"א[ .ניכר

לים לשיעור מ דאין מצטרף המיעוט להש" ונפ,נחשב כאילו האיסור כמי שאינואי  ,דין ביטול ברובראשונים ב' נח
' ונח. דכיון דנתערב ברוב הרי הוא מתבטל אל הרוב להיות כמוהוומצטרף להשיעור או דילמא דשפיר ישנו , הרוב

' ל הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וכו"אמר רשם ' ד הגמ"ע, א"עח עבזבחים ' י ותוס"בזה רש
דזה שאמרינן שהמיעוט בטל ברוב , ל"י דס"שיטת רש' ת אמ באו"ומבאר שם השט. מ איסורין מבטלין זה את זה"ש

אלא דהבטל נתוסף על המבטל להיות כמוהו ולא חשיב המיעוט , אין הפירוש דהוי המיעוט כמי שאינו וכאילו נשרף
ל דלא מצינו שהאיסור "ז וס" עחולקים' אבל תוס, כנשרף אלא מיעוט הפיגול שנבלל בנותר חל עליו איסור נותר

אלא המועט מתבטל לגמרי והוי כמאן , לל ברוב איסור שיפקע שם איסורו מעליו ויחול עליו איסור אחרהמועט הנב
   ].כ"ע. ה הפיגול"ד' ש בתוס"דליתא עיי

  
מדין רובו   שייך שפיר,דרובו חמה ומיעוטו צל דהוו שינוי במציאות היפך זה מזה'  דלהכי במתני,ל" י' בקוליולח

 אין ,כ"פ בהדי סכ" אבל בההוא דדף ט דמצטרף סכ.כ"ע ככל דין רו"עוט ניכר בפנשהמיפ "ולכן מהני אע ,ככולו
כ "ש דין רו" ובזה ל,'דין' אין הבדל אלא ב'מציאות'מ ב" מ,פ שזה תלוש וזה מחובר" ואע,שינוי במציאות זה מזה

  . מדבריוכ"ע. כ בעינן בשחבטן שלא יהא ניכר"שה ומ,אלא ביטול ברוב
  

  ככולו ולא מדין ביטול ברוב י מדין רובו "כונת רש
  
וממילא איו , אלא מדין רובו ככולו, י איננה מדין ביטול ברוב כפי פשטות לשונו"דכונת רש, מבוארהרי ] ב

י "רש' פ של"אעד, י"הבאתי עוד מהאחרונים שביארו כן בדעת רש ג' סי ולעיל. להקשות כל הני קושיות דלעיל
דמשום דין רובו ככולו נחשב המיעוט בטל וכמו היא מ הכוונה " מ,ברוב מורה על ענין ביטול שהמיעוט בטל ברוב

וחכמת , ב"ן שם ט ע"ר' עי. ע"ביטול כשהמיעוט ניכר בפדין דהא לא שייך ל "בפרט מחמת הקושיה הנ. שאינו
ד סימן "מ חלק יו"ת חדושי הרי"שוהנה קדם לבאר כן ב. כ"כ דהוא מדין רו"וע. תרלא' ע סי"שלמה בהגהות להשו

ד דהא רובא "ונראה לענ: ד"ל בתוה"וז, כ ולא מדין ביטול ברוב"י דהיינו מדין רו"רש' י בזה בד"כהבנת הקה ,ט
א ללמוד "והיינו דזה א',  וכו' ש בנזיר מב ב" דיליף כל רוב ע,'ס מלימוד אחר לא מאחרי רבים כו"ככולו יליף הש

ומעין זה הוא .  רק שיהיה חשיב בגילוח הרוב ככולומאחרי רבים להטות דהא המועט קבוע כמו הרוב ואין כאן ספק
 וכשר מרובה על הפסול ,י ריש סוכה"כפירש' כווובסוכה חמתה מרובה  , ופרוץ כעומד,'בשחיטה דרובו כמוהו כו

והיינו שנדון על הדבר כולו אם נקרא הסימן . ג" ותנור יותץ ברובו והרבה כה,' ובמשנה כלים רובו מתכות כו,'כו
וכן פסיקת קנה וטריפות שנקרא הסימן נפסק ובכל הני כיון .  אמרינן רובו ככולו שנקרא שחוט,ייםשחוט או ק

וזה . י הרוב אף שהמיעוט קבוע"דכולו דבר אחד וצריך להקרא או על שם הרוב או על שם המועט חשיב ככולו ע
. יבאות ב סימן מא "לכיאל חת דברי מ"שוכן פירש ב, י"מ שביארו כן עוד בדעת רש"וכ. ל"עכ. אינו ענין לספק

י דהיינו מדין רובו "דברי רש) בחד תירוצא(זכרון שמואל סי כט שכתב לבאר כן ' ש רוזובסקי בס"ויעויין להגר
 .ועוד. שם דרך שם' י בס"פ דברי רש"וכ. י כלל לדין ביטול ברוב"ככולו ואין כוונת רש

 
  ו ככולו י ריש סוכה היא מדין רוב"ל דכונת רש"הערה עצומה על הנ

 
כבר הבאתי לעיל להקשות , י דהיינו מדין רובו ככולו"ל שכתבו בכוונת דברי רש"הנ'  בעצם דברי האחהנה] ג 55

, 'רוב'י " מתקיים הדין ע'כל' כלומר בכל מקום שצריך ,י דרובו ככולו הוא רק על דין חיוב,א"שליטי "רה מרןבשם 
בזה רובו ' ת דאמרי"מהיכ ו, היינו העדר הצל שהוא דבר שלילי',שאינו מוצל' אלא ,ידין חיוב אבל רוב חמה אינו

ואולם . [כ"ע.  ולא מצאנו כדוגמת זה בסברת רובו ככולו.ככולו שאותו רוב שלילי יבטל את מיעוט הצל הקיים
כ הוא בנידון שלילי "ל דדין רו"אולי יסברו כדברי מי שחלק בזה וס, כ"י מדין רו"ל דכוונת רש"החולקים בזה וס

י ריש סוכה "ל דבזה גופא פליגי בביאור כוונת רש"השתא דאתינן להכי י. בזה וסימן ג סעיף יזס ב "לעיל סו' עי
  ]. ל"וי. ק'ודו

  
דרובו ככולו לא נאמר אלא על , נד' א עמ"סוכה ח' ירחי כלה פוניבז'  שכדברים האלה הובא להקשות בסר"שו

י "רש' מד כ שם ראיה לזה"והביא הה. ד גבי רוב חמה"נידוולא על דבר הפוסל וכב, י הרוב"דינים שמתקיימים ע



סז 

                                                                                                                                            
רב אמר . רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, אתמר רב אמר מחצה על מחצה כרוב -  ב"חולין כח עבסוגיה ד

הכי ,  רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב.הכי אמר ליה רחמנא למשה לא תשייר רובא, מחצה על מחצה כרוב
 אי . שחיטתו פסולה- ואחד וחצי בבהמה , תנן חצי אחד בעוףמד', והקשתה הגמ. מנא למשה שחוט רובאאמר ליה רח

ר "א. מדרבנן דלמא לא אתי למעבד פלגא', תירצה הגמ .אמאי פסול הא עבד ליה רוב, אמרת מחצה על מחצה כרוב
 ואם נשתייר רובו שלם לאו ,תנור שנטמא אין לו טהרה אלא נתיצה כדכתיב יותץ[ חלקו לשנים א שמע ת,קטינא

שיהו מכוונים אלא ודאי בחד מינייהו איכא [ .לפי שאי אפשר לצמצם,  שניהם טמאין,והן שוין, ]י"רש. נתיצה הוא
אמאי טהורין ,  טהורין-  הא אפשר לצמצם ].י" רש. הילכך לא סלקא טומאה מינייהו,רובא ולא ידעינן בהי מינייהו

דאי האי : ל"וז, י" וביאר רש.תרי רובי בחד מנא ליכא:  אמר רב פפא.כא רובאזיל הכא אי, זיל הכא איכא רובא
 , וכי קרינא פלגא רוב חתוך ליכא דמכחיש ליה, אבל לענין שחיטה לא הוזכר רוב אלא בחתיכה,רובא האי מיעוטא

דדוקא במחצה השחוט שיש עליו דין שחוט , י הללו"רש' ומבואר בד. ל" עכ.דהאי פלגא דקאי לא מיקרי רוב שלם
  . א דמחצה כרוב"ל, אבל בחצי שאינו שחוט שאין עליו שום דין, דמחצה כרוב' אמרי

  
והוספתי , י הללו"רש' הבאתי לד, כ אינו שייך לעניני דעלמא אלא לדיני התורה"בענין הכלל דרו'  סימן גלעילו

אבל שחיטה לאו תרי : ל" שכתב ביתר ביאור וזא"הרשבשציין ל ,ן אשרידי אש עירובין סימלהביא מהשרידי אש 
רוב או '  אבל לשאינו שחוט לא משגחינן בין קרית לי,דאנן לא צריכינן אלא לרובא דשחיטה, רובי בחד מנא הוא

ן שהדין מחצה על מחצה כרוב הוא כמו הדי, ודבר גדול הורה לנו רבנו: ל"ז השרידי אש וז"וכתב ע. ל"עכ. מיעוט
שבדברים שבטבע לא שייך לומר רובו ככולו או מחצה על מחצה , י טבע המציאות"שכללים אלה אינם עפ, רובו ככולו

לפיכך בשחיטה כשאנו אומרים מחצה על מחצה כרוב הוא רק . אלא כך הוא בדיני התורה ורק לענייני התורה, כרוב
 חציו הרי הוא כאילו שחט רובו ובשחט רובו שאנו אומרים בו שאם שחט, לדין השחיטה ושייך רק בחצי הנשחט

שמבחינת דין התורה הוא כשחוט ומבחינת הטבע לא שייך , אבל במחצה הנשאר לא שייך כלל זה, הרי הוא ככולו
דהתם הא דבנשתייר רובו לא , ולפיכך אין להקשות מתנור שחלקו לשנים. בו מחצה הוא כרוב ורוב הוא ככולו

' והגמ. אבל במחצה לא שייך זה, אלא פשוט שרובו קיים ואינו נתוץ, ין התורהחשוב כנתיצה אין זה מטעם ד
וזה , כ עליך לומר כן בשני החצאים"בע, שאם תאמר גם בתנור מחצה כרובו, הבליטה רעיון זה בחריפות משכנעת

, ה לעינייםשאני לענין טריפה דבעינן רוב הנרא, אמר רבא: שם' ז זהו ביאור דברי הגמ"ולפי .נמנע מצד ההגיון
 ולפי האמור מיושב .מאי עדיף טריפה משחיטה, ודבריו מחוסרים הסבר". כלומר רוב גמור שהוא ניכר: "י"ופירש
אבל טריפה תלויה בטבע אם היא , שרק בשחיטה שהוא נוגע בדין התורה אנו אומרים מחצה על מחצה כרוב, שפיר

כ ליישב "השרידי אש מש' ש עוד בד"ויעויי. (ל" עכ.ק"ודו. ועל זה לא שייך להכריע בכלל הלכותיי, חיה או לא
   .ל"הן הן הדברים הנ' ולכאו). בדברים אלו

  
  י אף אי כונתו כענין ביטול ברוב"רש' יישוב נוסף לד

  
א "סוכה ח' ירחי כלה פוניבז' ד בס"הו(א "ל שטיינמן שליט"ביאר הגראי, ל"א הנ"ר שליט"כעין דברי מווהנה ] ד

דיש , ד"וזתו. ע"דהא לא שייך ביטול כשהמיעוט ניכר בפל "מתבאר יישוב נוסף להקושיה הנד "ובתוה, )מח' עמ
 ד"בנידו וכגון, והיינו דדין רובו ככולו שייך כשיש איזה דין על הרוב. לחלק בין דין רובו ככולו לדין ביטול ברוב

אלא , אך באויר אין שום דין, וכה סדבסכך שייך לומר רובו ככולו ועל ידו מקיים מצות, גבי צילתה מרובה מחמתה
כיון דלאויר אין שום דין ששייך , ש לומר בזה רובו ככולו"וממילא ל. דממילא כל דלא הוי סכך כשר אין כאן סוכה

א "כיון דא, מ אין זה משנה המציאות"מ, ואף אם היינו אומרים רובו ככולו בזה(לומר דבזה יש דין על המקום 
א "אך א, ואף בגילוח שער הנזיר אי לאו המיעוט היה מתקיים מצות גילוח. דין הסכךבאופן זה לבטל את מציאות ו

  . ובאופן זה בהכרח אנו זקוקים לדין ביטול ברוב). לומר שאין שערות לפנינו
  

וכמו בנפלה חתיכת נבלה , דדוקא באופן שאנו צריכים לדין ביטולו של הדבר לעצמו, יש לחלק,  שהסכך ניכרואף
כיון שגם לאחר הביטול הא איכא נבלה לפנינו והיאך , דבניכר האיסור לא מהני ביטול' דוקא אמריבזה , בשחוטה

י הביטול "והיינו שע, אלא שנתבטל דינו על המקום,  לא בעינן לבטל הסכך ממציאותוד"בנידואבל . תהיה מותרת
ש בזה ניכר ואינו "דל, טול ברובובזה שפיר מהני דין בי, ולא לבטל את דין הסכך, יקרא שהמקום כאן אינו מסוכך

מדוע , ובזה הוסיף ליישב שם[). ויתבאר להלן בסמוך(' כ לבאר הסוגיה להלן מיניה בדף ט"ש עוד מש"ויעויי. ניכר
. ואילו גבי צילתה מרובה מחמתה לא בעינן לדין ביטול ברוב, מרובה מצילתה בעינן לדין ביטול ברוברק גבי חמתה 

ולפיכך אין , והיינו כיון דהצל הבא מהסכך שפיר נותן דין סוכה, בי צילתה מרובה מחמתהז אינו שייך ג"ומשום דכ
כ אין מניעה שיש על החמה שם של "ומשה, דממילא כבר יש דין סוכה, אנו זקוקים לדין ביטול לבטל את החמה

     .בריוכ מד" ע].צ להחידוש של ביטול ברוב"ובאופן זה אי, כיון דהחמה אינה נותנת שום דין, חמה
  

  י באופנים אחרים אף אי כונתו כענין ביטול ברוב "רש' דיישוב 
  
והא דקשיא לך , י היא מדין ביטול ברוב"דכוונת רש, בתירוצא בתרא, ש רוזובסקי שם"הגר'  עוד בדויעויין] ה

השאלה על ד, כ ענין ביטול"ויש לפרש שזה ג: ל"כתב ליישב וז. ש כלל ביטול ברוב"ג ל"דהא המיעוט ניכר ובכה
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יש מי שכתב לפרש בהסוגיה גבי ביטול סכך פסול בסכך כשר דהוא מדין רובו 
ואומנם אין לנו אלא דברי הראשונים שפירשו שהוא מדין ביטול ברוב . 57ככולו

                                                                                                                                            
ונמצא דהמיעוט מתנגד לרוב [ז סיכוך של צל "אבל הרוב חמה מתנגד שאי, דהמיעוט צל נותן שם סכך, שם הסכך

והרוב הוא , ובטל המיעוט ברוב לענין כללות שם הסכך]. ומעורב בשם סכך הכללי רוב ומיעוט, כמו באינו ניכר
  .  ל"עכ. הנותן את השם

  
  .ש"עיי.  ולא אמרינן בזה הוכר האיסור,ל דבטל" ממש שפיר יצל דאין בכיוןל "די, כתב ליישב אמת שפתוב
  

  י"עוד ביישוב דברי רש
  

דמיעוט צל לא חשיב צל וכמאן , אלא לביטול החשיבות, י לדין ביטול ברוב דעלמא" דאין כוונת רשוהיינו ]ו 56
יבות לדבר מועט כשנמצא יחד עם והיינו דליכא חש.  סוכהאבן שלמה ריש' קו' עי. וליכא כאן שם סכך כלל, דליתא
והיינו אף שבמציאות הינו לפנינו מבטלים אנו את ', לבטיל ולהוי כעפרא וכו'וכעין שאומרים בביטול חמץ , הרוב

ב מערכת ב כלל יח אות א דביאר בחד "חי ענגיל בבית האוצר "א מהגר' וכעין זה הבאתי לעיל סי. [חשיבותו
אינו כדין ביטול בעלמא דהא ניכר הזרוע והשאינו זרוע אלא הוא ל ד"ידהתם דף כג בעירובין ' תירוצא גבי הגמ

  ].' בדעת תוסט שם" ד'ז גבי סוגית הגמ"להלן מהמועוז הבאתי עוד "וכענ. כענין ביטול החשיבות
  

  ה חסר בשיעור סוכה"ל כלל לטעמא דביטול ברוב הא בלא"י דל"ד רש"בקושית העולם ע
  
ל "דל, )'דהיאך שייך ביטול כשניכר וכו' בנוסף להקו(ל כתבו לתמוה עוד "י הנ"י רשבדברהנה  ,דאיירינן ואגב] ז

ז טפחים "ה כיון דאין סוכה אלא שיש לה צל ובעינן כל שיעור סוכה של זע"הלא בלא, כלל לטעמא דביטול ברוב
 מע דאי לאול לטעמא דביטול דמש" ול,כ פסולה דאין אלא מעט צל"כ משה"א, שיהא צלתה מרובה מחמתה וליכא

אכתי , בכוונתו דהיינו מדין רובו ככולו' לעיל בשם האחכ "י כמש"והנה אף אי נסב דברי רש. ביטול מהני וזה אינו
ל דליכא הכשר סוכה בשיעור "תיפו, כ שהרוב הפרוץ יתן דין על המיעוט המסוכך"ל לדין רו"יקשה קושיה זו דל

  .הנצרך ותו לא
  

מ זכרון אחד עולה לכאן "י דהיינו מדין ביטול ברוב מ"רש' גם שהבינו בדוה(שם '  נצטרך לתירוצי האחולזה
, ב"להלן שם בע' למעלה מעשרים כשרה' אמות אפי' יש בה יותר מד'ה " דהנה תוד,בעמק ברכה כתב לתרץ, )ולכאן
' בתיו  ותירצ.ובא מעשרים הא ודאי ליכא צל סוכההיתה גבוהה ט' אמות אפי' דהיאך יתכשר ברחבה יותר מדהקשו 

אם היתה רחבה יותר בגובה אלף אי אפשר שלא יהא כאן צל סכך פורתא ' אי נמי קים להו לרבנן דאפי: ל"וז' הב
אם כל ' דאפי, מ לא בעינן צל בכל השיעור סוכה"מ, ומבואר דאף דאין סוכה אלא המביאה צל. כ"ע .'אמות וכו' מד

דאין סכך אלא הסוכך ומגין מן החמה והרי הגין והביא , הסכך לא גרם אלא להביא מעט כבר מיקרי מחמת זה סוכה
כ " וע,כ גם בחמתה מרובה מצלתה אי לאו טעמא דביטול הוה סגי במיעוט הצל להיות לה שם סוכה"וע, משהו צל

 . לא בטל הצל דאין צל מבטל צל, ברוב צל פסול, אבל במיעוט צל כשר.ז ברוב חמה"וכ. (צריך לדין ביטול
). ע" עייש.א בטל מיעוט הסכך ברוב צל הדפנותא ל"ה למעלה מעשרים אם יש בה יותר מדכ בסוכה גבוה"ומשה

ויש לציין בזה מה , א"ז דוקא ברחבה יותר מד"ברור מיללו בדבריהם דכ' פ דהתוס"דאע, ויש להוסיף בדבריו. [כ"ע
תר מעשרים אין א יו"א בדבריהם דקים להו לחכמים בהילוך החמה דבשיעור קטן של רוחב ד"שכתב לבאר בשפ

א דמשתהי יותר שיעור הילוך החמה נגד חלל הסוכה כדאי להכשיר "אבל יותר מד, חשוב להיות נקרא צל סוכה
ד "ל דלס"צ, יהני) 'דגם בזה איירי מתני(ד דבארבע אמות על ארבע אמות "כ אמאי ס"וא.  כ"ע, י זמן כזה"הסוכה ע

  ].  גי בהכי ולהכי בעי לדין ביטולשתציל מקצת ס' א ואפי"ל דהשפ"לא נחתינן לסברה הנ
  

דאתי לאשמועינן , משום ביטול ברוב ולא משום שאינו יושב בצל סוכה מעיקרא' י פי"דרש, א"ויש שכתבו באו
 .כ"ע. שיח יצחק ועוד' עי). ג שהיה מיעוט הצל מרוכז במקום אחד"והיינו בכה(ישב במקום המוצל לא יצא ' שאפי

  ].נ בביאור דבריו"כ הערול"של ומ"י הנ"ד רש"ן ע"ע בר"וע[
  

  גבי ביטול סכך פסול בכשר' בסוגית הגמ
  

והיינו (, רדמצטרף סכך פסול בהדי סכך כשא "עהא דאיתא בסוכה ט א סוף אות סז ב' סי  משהבאמרי כ"כ ]א 57
שצלתה והיינו אם הסוכה שתחת האילן מסוככת כראוי ד ,מרובה אלא מחמת הפסולשל הסוכה שאין צלתה באופן 

.  כיון דכי שקלת ליה לפסול אכתי צלתה מרובה,רובה מחמתה לאו מיסתבר שתיפסל משום צירוף סכך פסולמ
מ אף שאין נראה הסכך "מד, שםוהקשו הראשונים ). יעויין להלן שיש חולקים בזה, ואולם. שם' וכמבואר בתוס

ש "לובאופן זה שניכר התערובת , מ הרי הוא ניכר באופן שיכולים להפרידו"מ, )י שם"כ רש"וכמש(הפסול בעין 

  . ד
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כ " ע.מ"ולק .ביטול ברובמדין רובו ככולו ולא מדין  דהסוגיה דהתם מיירי ,מ לבאר"כתב האמרו. לדין ביטו
   .מדבריו

  
ל בדרך אפשר דבסוכה דהתורה כתבה המצוה בלשון "עוד נ: ל" וזת ויען יוסף אורח חיים סימן שעא"שו בע"וע

דאם עשית , שפיר שייך רובו ככולו, )דברים טז יג(ת ימים באספך מגרנך ומיקבך חג הסוכות תעשה לך שבע, עשיה
על , כאילו גילח כולו) אי לאו ריבויא דקרא(כדילפינן בנזיר דאם גילח רוב שערו , רובו ככולו, רובו מגרנך ומיקבך

  .כ"ע .ק'דוו. ה ובזה הבנתי"עוד בד ועיין לו. כ" ע.כן אין צריך לטעם ביטול ומצטרף אפילו בניכר
  

י ביטול ברוב אפשר לקבל מעלה או בכח הביטול "אם ע' דהנה דנו ראשונים ואח,  יש ליישב עוד מה שהעירוובזה
ש דין ביטול ברוב " דלצה 'סיבו' ד' סיט ב"בשם העונג יו והזכרנו מזה לעיל. רק לסלק חסרון ופסול של המיעוט

בענין גדר ביטול ברוב והנה ' ארחות ימים'להלן בקונטרס ' יז ע"ובענ. [ולא להחיל חלות הכשר, לסלק הפסולאלא 
אלא , שהרי המצוה היא בפסולת גורן ויקב והא ליכא, י ביטול בעינן להחיל מעלה על המיעוט"מכאן דע' מוכח לכאו

   .אם הוא מדין רובו ככולו ניחא, ואולם. דנחשב שהפסול הופך לכשר' י ביטול ברוב הוא דאמרי"דע
  

כולה ' אפיכיון ד ,סאה' מקוה של מבדדהנה כמו , ליישב' שכ קסה 'ח סי"אות בית שערים ח"שוב ראיתי והנה
ס " וכן לענין טבילת ידים לכמה שיטות צריך דוקא מ,פח' סיח "אוי "ש ב" לטבילת בעל קרי כמשאובים כשירה
 לפי שהוא ,שהוא כולו שייך לומר ,סאה ורובה מי גשמים ומיעוט שאובים' כ מקוה שיש בה מ" א,ושאובים כשר

 והוי רובו מתוך כולו בהכשר , רק רובה בהכשר ומיעוטה בפסול,וטבילת ידיםק "מקוה שלימה בודאי לטבילת ב
ש "ובזה היה אפשר ליישב קצת קושית מחה" . שהוא כולו שאין כאן כולויסור והיתרש לומר על א"אבל בעלמא ל

ן הא אפשר להסיר "כשיעור מהני חבטן תקשי קושית הראין בכשר ' שאפי' ג שהקשה לדעה א"תרכו סק' בסי
 רק באינו ,ע"א עומד בפ" משום דאין כאן כולו שכ,א רובו ככולו"ש הא דבניכר האיסור ל"ולפמ. ש"האיסור עיי

 והסוכה ,מ שייך לומר בו כולו שהוא כל הסכך מסוכה זו" מ, אבל בסכך אף שניכר.ניכר התערובת עושה אותם אחד
". ש" וכיון שרובו בהכשר כשר דהוי רובו מתוך כולו וא, ביה רובו ככולו לכן שפיר אמרינן,כולומאחדם שיהיה 

דהוא מדין ' דכיון דאמרי, צ לזה"אי' ואולם לכאו, הנה טרח ליישב אף דמבאר הסוגיה דהוא מדין רובו ככולו. ל"עכ
  .ל"ק כלל וכנ"רובו ככולו ל

 
ואין להסב דבריהם דהיינו  {.ש"להדיא דהוא מדין ביטול ברוב כיעוייב "דף ט ע בסוכה' י ותוס"רש'  בדמ"כ] ב 58

כ בשם "מש עיל לדאדרבא יעויין, ]ל וכדלעיל"י ריש סוכה הנ"ל דברי רש"י הנ"וכמו שהסב הקה[מדין רובו ככולו 
שם דצל המועט בטל ברוב '  שכ,י"רש' בד(י להוכיח כל בתר איפכא דאדרבא בההוא דריש סוכה "הקהרבינו 

 ואף שבעצם דבריו בההיא . בארוכהדף ט הוא מדין ביטול ברוב ואסבר לן טעמאוהכא ב .כ"הוא מדין רו])החמ
, כ"פ בהדי סכ"מ בההיא דדף ט בהסוגיה דמצטרף סכ"מ, א לתמוה בדבריו"י שליט"ר רה"דריש סוכה הבאתי ממו

ג דהמיעוט ניכר שיכולים " היינו דבכה.ל"הקושיות הנ'  דיקשה באלא .}כ"ודאי דהוא מדין ביטול ברוב ולא מדין רו
' י ביטול ברוב אמרי"כדהכא שע י ביטול ברוב להחיל מעלה על המיעוט"וכן היאך שייך ע. לש דין ביטו"ללהפרידו 

  . שהסכך הפסול הופך לכשר
  

  ציווי עשית הסוכה בפסולת גורן ויקב אי הוא באופן חיובי או שלילי גדר ב
  ול פוסל אף כשהסוכה מסוככת כהלכתה בלעדי הפסול הראשונים אם סכך פסובמחלוקת

  
הנה יש לציין שאומנם לאו מילתא . 'וכו י ביטול ברוב להחיל מעלה על המיעוט"דהיאך שייך ע הקושיהבעצם ו] ג

לשיטות , אולם. י דין ביטול ברוב מקבל המיעוט את מעלת הרוב"דמאידך ישנם הסוברים דאכן ע, דפסיקתא היא
הא דמבואר ל ד"צד, קב' ב סי" חז"המועוהמיעוט את מעלת הרוב יש ליישב בזה וכמו שביאר א לתת ל"ל דא"דס

 ,דבעי דוקא הני לסיכוך לאפוקי סכך פסולבאופן חיובי אין כוונת התורה בזה לומר , בקרא דבעינן פסולת גורן ויקב
 למעט מין אחר שפסול הגורם היינו, באופן שליליא אלא הגדר בזה הו. והיינו דשורש הפסול הוא העדר סכך כשר

ט "כאן לשיטת העויוש דמהני "כ א"וא. פסולשלא יהיה מין אחר עיקר כוונת הקרא למעט היינו ד. לפסול את הסוכה
  .ש"וא. וממילא הסוכה כשרההפסול כיון שדין ביטול כאן אינו אלא מסלק את , ביטולוסיעתו דין 

  
של הסוכה שאין צלתה באופן  בסוגיה שם שביארו דמיירי' וסז יתכן רק לדברי הת"ש שביאר שכ"יעויי, ואומנם

שצלתה מרובה מחמתה לאו מיסתבר והיינו ם הסוכה שתחת האילן מסוככת כראוי אבל א .מרובה אלא מחמת הפסול
ן "לשיטת הר - אבל . ש"ד הרא"וכ.  כיון דכי שקלת ליה לפסול אכתי צלתה מרובה,משום צירוף סכך פסולשתיפסל 

למעלה הרי  ה כיון שצל האילן שהוא פסול עומד"אפ' וכופ שהסוכה בעצמה צלתה מרובה מחמתה "אעש"ל "שם דס
' וכן היא לכאו. ש שם"הובא בראא "רבינו אבי העזרי בשם ריבד "וכ ".הוא מבטל צל סכך כשר שהוא למטה ממנו

י "רש' תב להוכיח כן מדשם שכפני יהושע ר לה"ושו. [ה תחתונה כשירה"בדא "ע' י להלן מיניה בדף י"דעת רש
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דלעיל והכא משמע ' י כשיטת התוס"תרכו שכתב בשם רש' על הטור סיותמה  ,'כשיטת התוסדמבואר מדבריו דלא 

ה הא "בדב "מיניה בדף ט עי חזר בו כאן ממה שכתב לעיל "כתב בשם הגהות מיימוני דרששי "הבוהביא ל. להיפך
י כשיטת "דודאי עיקר שיטת רשל "י וס"י יישב דברי רש"כ ובפנ"ע. 'קא מצטרף דמשמע דקאי בשיטת התוס

כל ו. ה פסולה מחמת צירוף סכך העליון"ג דהתחתונה לחוד צילתה מרובה מחמת עצמה אפ"א דאע"ה וריב"ראבי
שהרי לדידהו . א לפרש כן" א-  ]שם שגם עמד בזהשפת אמת ע ב"וע. ש"עיי. דבריו אחד הם ואין כאן חזרה כלל

וכל דין ביטול בסוגיה שם . שהרי יש לפנינו שיעור סכך כשר כדינו, אינו כדי להשלים לשיעורביטול הסכך הפסול 
וממילא אין הכרח כלל לומר שגדר ציווי עשית הסוכה בפסולת גורן ויקב הוא באופן . אינו אלא אלא לסלק הפסול

  .קטז אות י' ד סי"ג חיור"ת בית אבי ח"ע בשו"וע. שלילי כאמור
  
ש דין "לובאופן זה שניכר התערובת ,  הא הסכך הפסול ניכר באופן שיכולים להפרידו- השניה  הקושיה ועל] ד

אלא כענין , ז כדין ביטול דעלמא"נ אי"אהכתב לבאר ד' בדעת תוס, אופנים' ז בב"כתב לבאר שם במועו. לביטו
כ "ומשה, טפחים דוקא' דוהיינו דסכך פסול פוסל רק במקום שיש בה חשיבות דלכן בעינן שיעור . ביטול החשיבות

, מ מאחר שמועטין הן ואינן נראין היטב תוך הסוכה לא חשיבי"מ, הכא אף שלא שייך ביטול שהרי ניכר האיסור
עיקר כוונת הקרא למעט הא נתבאר ד' שהרי לדעת תוס, ובזה דלא פוסלין סגי. וממילא בזה גופא אין פוסלין הסוכה

  .ש"וא. וממילא הסוכה כשרההפסול נו אלא מסלק את ודין ביטול אי, פסולשלא יהיה מין אחר 
   

דהנה יש לחקור בגדר מצות , א"לבאר באויש ולשיטתו . ם כתב דהיינו מדין ביטול ברוב כדעלמאי ש"רשואומנם 
. 'וסוכה תהיה לצל'כתיב מד' הכשר וכדדרשי הסכךא הוא המכשיר או דההכשר הוא בצל של אי הסכך גופ, סוכה

, בצלכיון שההכשר תלוי וממילא . רק בעינן שיצא מסכך כשר דוקאצל הוא הי דהכשר סוכה "של לדעת ר"ומעתה י
  . מדבריוכ"ע. שייך שפיר דין ביטול, כשר או מפסולאי בא מבצל אינו ניכר ו
  

ן "ברדכבר .  דמשמע דהמצוה תלויה בסכך."ועל שם הסכך קרויה סוכה"' שכ ריש סוכהי "רש'  אין לתמוה מדוהנה
 דהא , דבריו דהיינו דהצל דלמטה בטל ברוב חמה ולא דמיעוט הסכך שלמעלה בטל ברוב האויר הפרוץפירששם 

צל הם הנידונים ולא הסכך והיינו שהחמה וה. ש"במחצה על מחצה פסולה וכדאיתא להלן כב עיי' למעלה אפי
   .והאוויר

  
ש "ל למימר ע"ך קרויה סוכה והוש הסכ"ל דע"י ז"ש רש" מפירשתי ז לא א"דלפ"ד "עכתב להעיר י "פנ שבאףו
 דכוונתו ,)ט"שיעור כללי אייר התשנ(א "י שליט"ר מרן רה"מובזה ' כבר תי. כ"ע, "צל קרויה סוכה ויש ליישבה

י "ב חמתה מחמת סיכוך ולא מחמת דפנות וזו כוונת רש"לקמן ז ע' פ מה שביארה הגמ"לפרש בזה את המשנה ע
  .כך ולא מחמת דפנותש הסכך קרויה סוכה והחמה מחמת הס"וע

  
  בגדר הכשר מצות סוכה אם הסכך הוא המכשיר או הצל של הסכך הכשר הוא המכשיר 

  
כתיב מד' הכשר וכדדרשי הסכךאו דההכשר הוא בצל של , א הוא המכשיר אי הסכך גופז" חקירת המועוובעצם] ה
י ענגיל "בר הקדימו לתרץ כן הגרהנה מצאתי שכ ,צלהוא בי דהכשר סוכה "דעת רשובביאורו ב ',וסוכה תהיה לצל'

רק , דבסוכה אין תלוי בענין הסככים עצמם. 'ה והנה מה שהעיר וכו"בבית האוצר מערכת ביטול ברוב אות ח בד
א וסוכה תהיה "כדאיתא בסוכה ב ע, דכל ענין עיקר הסכך הוא רק בצל הנעשה מהם למטה. בצל הנעשה מהם למטה

ש "ועיי' ושם בדף ח איתא והוא שעשאה לצל וכו. 'ושב בצל סוכה וכולצל יומם מחורב עד עשרים אמה אדם י
וכל הצל , שהרי אין ניכר בצל איזה מן הסכך הכשר ואיזה מן הפסול, וכיון דבצל למטה אין הסככים ניכרים. י"ברש

קעח ' א סי"חח "אוחס "ת חת"בשוכ "ויש לציין עוד למש(. כ"ע. כ שפיר בטל המיעוט ברוב"משה, כולו דבר אחד
 דילפינן ,דסכך פסול מועט מתבטל ברוב כשר אפילו ניכר, ג שכתב"תרלב סק' ח סי"וז א"טהלבוש שהובא ב' בד

דצל סכך פסול הללו לבוש ה' דהנה בד, ס"ז החת"וכתב ע. כ"ע. מסנהדרין דאפילו ניכר נמי מתבטל מן התורה
וסברא זו כתבה , ל פריש"דדיינינן על הצל הל כיון " די.לא תיקשי הא הוי ליה קבוע וניכר במקומו, מתבטל בכשר

   .)ש"עיי. ג במסקנא" סקיחץר' א סי"מג
  

. סוכה המדובללת ושצילתה מרובה מחמתה כשרה' א במתני" שבבית האוצר שם דן בזה מהא דאיתא שם כב עאלא
לא השוה הסכך  ש- קנה עולה וקנה יורד י "רש' ופי. ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד' מאי מדובללת וכו' ובגמ

ואשמעינן מתניתין , להשכיב הקנים זה אצל זה אלא אחד למעלה ואחד למטה ומתוך כך חמתה מרובה מצילתה
ומשמע דאין ענין המצוה בצל . ל"עכ.  כשרהכין בשוה היתה צילתה מרובה מחמתהדאמרינן כל שאילו היו מסוכ

שהרי בפועל החמה מרובה מן , ן בפועל אין צלוכא, כ היה ראוי שיצטרך להיות שם צל בפועל"דא, הבא מן הסכך
מ לענין המציאות בפועל "מ, דאף דמהני מדין לבוד או חבוט להחשב כאילו הקנים מונחים זה אצל זה, הצל למטה

והצל הוא רק שיעור בסכך דבעינן סכך שיעור , כ דאין המצוה כלל בצל אלא בסכך"וע. למטה אין צילתה מרובה
   .שהוא מיצל צלתה מרובה

  



עא 

                                                                                                                                            
  רב פפא ורב הונא' תלוי במחה תלויה בצל או בסכך ז אם המצו"ד

  
דהנה בסוכה דף . יהושע' הונא בריה דר' פפא ור' ר' דנידון זה אם המצוה בצל או בסכך שנוי במח,  שםוהוסיף] ו

ובה ושחמתה מרוהא תנן באידך פירקין  הא כי הדדי פסולה - פריך , ושצילתה מרובה מחמתה כשרה' ב אמתני"כב ע
 אמר רב פפא היינו דאמרי , מלמעלה כאן מלמטהכאןלא קשיא ד ',הגמ' ותי.  פסולה הא כי הדדי כשרהמצילתה

 הא דדייקינן כי הדדי פסולה למעלה - כאן מלמעלה כאן מלמטה י "  ופירש.אינשי כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת
 האויר נראית בארץ רחבה הרבה מן הצל לפי שחמת, כשיש בין קנה לקנה כמלא קנה אפילו מצומצם פסולה, קאי

 .בידוע שהקנים רחבים מן האויר, שחמה וצל שוין,  נקט שיעוריה מלמטהוהא דדייקינן כי הדדי כשרה, של סכך
  . כ"ע.  כשהנקב רחב כשיעור זוז חמתו מרובה למטה כשיעור סלע- כזוזא מלעיל כאסתירא מלתחת . כ"ע
  

 כשנקב רוחב מלמעלה כשיעור זוז חמתה מרובה מלמטה - רא מלתחת כזוזא מלעיל כאיסתל " הקשו וז'ובתוס
 פרוץ כעומד :קמא דעירובין דף טו' ה דהכא אית ליה פת דרב פפא גופי" והקשה ר.כשיעור סלע כך פירש בקונטרס

 דעבדי אינשי דקרו לפלגתא דזוזא :ועוד קשה דאמר פרק קמא דקידושין דף יא .מותר והתם נמי פסקינן הלכתא הכי
  .ש"א כיעויי"באורש רבינו תם יפמכח זה  ו.יסתרא אלמא דאיסתרא פחות מזוזאא
  
מ לענין דופן שבת ובסכך "ר פפא הכי ה"היא דכי א, ולאו קושיה"ז "ף כתב ע"ב מדפי הרי" דף י ען"בראומנם ו

בא הא כי נ אגמריה בסוכה לא תסכך בפסול רו"ה, דכי היכי דאגמריה רחמנא למשה בשבת לא תפרוץ רובה, פסול
דהמקרה סוכתו בשיפודין או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן ' והיינו דאתי לן שפיר מתני, הדדי שרו

לפי שאין , חשוב כפרוץ לענין הכשרה דסוכה כשרה, פ שהסכך פסול"שאע, ק"פפא כדאיתא בפ' כשרה אליבא דר
ם הם שוים מלמעלה האויר רבה מלמטה וסוכה שכיון שא, אבל באויר אי אפשר לומר כן. פסולה רבה על הכשרה

נמי , ולרב הונא בריה דרב יהושע דאמר פרוץ כעומד אסור, הרי פרוץ שלה מרובה על העומד, בצל תליא מילתא
עומד מרובה על הפרוץ , ומלמטה נמי כי הויא כי הדדי, משום דלמעלה עומד מרובה, תני ליה בכי הדדי מלמטה

 .ל"עכ. י כי הדדי מלמטה דרב הונא בריה דרב יהושע נמי סגי ליה בהכי זה נראה ליהלכך רב פפא בע, מחשיב ליה
דדוקא , כן מדנפשיה' ל גבי פרוץ כעומד שתי"הנדף טו ויעויין עוד בפני בסוגיה ב. [ן במלחמות שם"וכן תירץ הרמב

 היכא דכי הדדי כ"המש, מטעם חמתה מרובה אתינן עלהו, כך פסול כלל אלא סכך כשר לבדאין שם סכשיש אויר ו
שאין שם אויר כלל שהרי מילא הריוח בין ככ " משא.למטה חמתה מרובהי האויר הוה " כיון שע,נינהו פסולה

ואכן ציין שהדברים הללו . ק יא שביאר כן"קנ ס' א סי"וכן ראיתי בחזו. טעם זההשפודין בסכך כשר תו לא שייך 
   ].מ"ואכ. ל"ן הנ"הינם כדברי הר

  
ז כשיש סכך "כ כ"ע, ל פרוץ כעומד מותר"פפא דס' שהרי לר. ה תלוי בהסכך" פפא תלוי בצל ולר' דלר,ומתבאר

.  פסול- מ מלמטה ניכר חמה יותר מצל "כיון דמ, אך באופן שיש אויר בשוה לסכך הכשר, פסול בשוה לסכך הכשר
וכיון שלמעלה , למעלהכיון שהעיקר תלוי בסכך ש, ל דבכי הדדי למטה כשר"כ צ"ע, ה דפרוץ כעומד אסור"ולר

  . הסכך מרובה כשר
  

א "ח ח"מ או"ובאג. ש שם"ובדברי הרש. 'ה כאן מלמעלה וכו"ב בד"י בסוכה כב ע"רש'  יעויין עוד היטב בדז"ובענ
  .ב"קפ' סי

  
  ב אינו שייך לביטול ברוב דעלמא"ן שנידון הסוגיה בסוכה ט ע"דעת הר

  
אינו נידון זה ן בסוכה שם ד"דלדעת הרשם הביא ש מתחילהש "עויייהנה ', הקושיה דהא המיעוט ניכר וכובעצם ו] ז

 ,ת ואמאי בעינן הכא רובא ולא סגי לה בפלגא"וא: ף"א מדפי הרי"ן בסוכה ה ע"ל הר"וז,  כללשייך לביטול ברוב
 . אם יש ריוח ביניהן כמותן כשירה,והא תנן לקמן בפרקין דף טו א המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המטה

 והכא נמי נימא הכי , אלמא כל היכא דאיכא סכך כשר כפסול בשוה כשרה.ומר שממלא אותו הריוח בסכך כשרכל
ג " ולפיכך אע,טעמא משום דכל דבר שעומד בעצמו ואינו מעורב חשוב יותר נראה לי דהיינו .ולא ליבעי רובא

 אבל . עומד בעצמו דחשיב לית לן למימר הכי אלא כשהמחצית המכשיר,דאגמריה רחמנא למשה דבפלגא סגי
 אין בכך כלום מאחר , אף על פי שנתמעט גם כן חשיבות הפסול,כשהוא מעורב שנתמעט חשיבות הכשר המתיר לו

ובודאי שאין בטול זה כבטול שאר איסורין שאין לך איסור שאדם " . ומשום הכי בעינא הכא רובא,שהמתיר מיגרע
יון דאגמריה רחמנא למשה דבפלגא סגי והכא לא סגי ליה בפלגא לפי  אלא כ".יכול להתירו ולעמוד עליו שיהא בטל

 שיש רוב מן הכשר לא גרע מפלגא דכשר עומד בפני שנתמעט חשיבותו של מתיר מפני שנתערב אפילו הכי כל
והיינו דהכא משום ביטול החשיבות הוא ולא כביטול רוב . ל"עכ .עצמו לפי שאין המיעוט מבטל חשיבות הרוב

  ).ן הללו לבארו מדין ביטול ברוב דעלמא"הר' ישנם שדנים בד, אומנםו. (דעלמא
  

מכיון דמדינא כי , ג דבאיסור שאפשר להתכבד אינו מתבטל"ואע: ל"וז) ב"ט ע(בסוגיה א "הריטב לציין עוד לויש
ינן מכיון דמעורב ברובא סמכ,  אלא דחיישינן לסכך פסול שיהא עומד במקום אחד,מצמצמינן ליה לא בעינן רובא



עב 

שתי דפנות כהלכתן ודופן שלישי אפילו , מה שמועיל להכשר סוכה מדאורייתא
והיינו שמספיק רוב דופן , )לבוד(טפחים ' י שמעמידו בפחות מג"רוחב טפח ע

ולולא זה היה , ס" דהוא דין מיוחד מהלכה למ- יש מי שכתב -) ט"רוב שיעור ז(
ואומנם יש . 59 בזה רובו ככולודלא שייך, טפחים שלמים' צריך אף לדופן שלישי ז

  .60אין הכרח בכך' א ולדבריהם לכאו"שפירשו הסוגיה באו

                                                                                                                                            
שמתערב בכל כאיסור הנופל ברוב לח בלח ומתבטל כיון שאין בו כדי צלתו מרובה מחמתו דהא באילן שחמתו 

דהיינו שהסכך ,  אין להוכיח מזה לנידון הפוסקים אי הבטל מצטרף לשיעורוממילא[. כ" ע.מרובה מצלתו איירינן
  ]. הכשר משלים לשיעור צילתה מרובה מחמתה

 
 טפחים' י שמעמידו בפחות מג"טפח עושלישית תן שתי דפנות כהלכבענין 

 
ז ( .' וכוואותו טפח היכן מעמידו .תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח: ב"ע'  והדין בסוכהמקור ] א 59
 עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות משלשה טפחים סמוך ,רבי סימון ואיתימא רבי יהושע בן לוי אמר :)א"ע

נמי צורת דבעינן דרבא חד לישנא ובהמשך הסוגיה איתא [. לשה סמוך לדופן כלבוד דמיוכל פחות מש, לדופן
 דבעי ב"סע שם "נ בשו"וכ). ח" בשם הבק י"משנה ברורה סימן תרל סוכמו שהביא ה והיינו מדרבנן( .הפתח

  ].תרוויהו
  
סוכה דף ז ב לנר ערוךה לההבאנו בקצר, ש לדון דין רובו ככולו"ג בענין דבר שנאמר בו שיעור ל'  לעיל סיהנהו
ל בכל מקום דרובו "ל כיון דקיי"אבל ק): ד"בתוה(ונביא בזה עתה כל לשונו . עושה לו טפח שוחקה "בד, ב"ע

 דפשיטא כיון ,טפח'  לענין מה אתי הלכתא דשלישית אפי,כ אחר דגמרינן הלכה למשה מסיני דלבוד" א,ככולו
ל דודאי משום רובו ככולו לבד אין "וי  .כ כדופן כולו"וממילא ג ,לדופן דנחשב כרוב דופן' דמעמידן בפחות מג
י טפח שוחק בפחות "מוכין לה עדפנות הס' כ לא ניבעי רק דופן האמצעי שלמה ויעמיד הב" דאל,לחשבו כדופן שלם

נן לה כן אמרי  ורק אחר דגמירי,מ דסגי בשלישית טפח" ולכן צריך הל,כ דבעינן גבי סוכה מחיצות שלמות" אע,'מג
שיעור לא  מ"או הל  שנתנה התורהםאבל ודאי בכל הדברי ,פ רוב דופן של שיעור השלם"י טפח זה עכ"שיעשה ע

כ היכי " אע, או יתחייב באכל רוב כזית מחמץ וחלב ודם,כ יצא באכל רוב כזית מצה" דאל,אמרינן רובו ככולו
טפחים לא סגי ברובו אי לא גמרינן כן בפירוש ' ז'  וכיון דדפנות סוכה גמרינן שיהי,דנמסר שיעור בעינן שיעור שלם

כ "א רו"דל' ת בנין ציון שכ"נ גופיה בשו"הנה הבאנו לעיל בריש החיבור מהערול, ואגב[ .ל"עכ. לדופן השלישי
בפירוש והנה מדבריו כאן משמע דמאי דבעינן למיגמר . ש"יעויי. אלא במקום שהתורה גילתה בפירוש לדון כן

רובו ככולו אף שלא גילתה התורה ' ה הוה אמרי"הלא, רק מחמת דנאמר בו שיעור שלםהוא , לדופן השלישי
  ]. ל"וי. ע"וצ. בפירוש

  
ח דלא שייך דין "פ מה שהבאנו לעיל בשם הגר"ל עוד ע"אולי י, מ לומר רובו ככולו בדופן סוכה"ז דל" דובעצם] ב

נ המודד הוא שבמציאות "כ ה"וא, במציאותרובו ככולו אלא בדבר התלוי בפעולת מעשה ולא בענינים התלויים 
ה "וכתב דה, שהזכיר ליסוד זהסימן שעא יוסף ת ויען "שו הבאתי מלעילואולם הנה . יהיה הכשר סוכה לפנינו

שפיר שייך , לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבךחג הסוכות תעשה , בסוכה דהתורה כתבה המצוה בלשון עשיה
  .ל"וי. ש"עיירובו ככולו 

   
. 'וכו' שם דמעמיד את הטפח סמוך לדופן בפחות מג' ז בסוכה שם כתב לתמוה בדברי הגמ" בחידושי הגריהנה] ג 60

דלא . היינו טפח הסמוך לדופן ממש ותו לא, ע דהרי ההלכה נאמרה שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח"צ' דלכאו
שהרי להדיא תנינן . 'וכו' בפחות מגי שמעמידו "הנאמר בהלכה היינו ע" טפח' שלישית אפי"מסתבר דפירושא ד

יעקב אומר דיומדי סוכה טפח וחכמים אומרים עד שיהיו שתים כהלכתן ' בברייתא דלעיל מיניה בדף ד שהיה ר
. ל דשתים כהלכתן בעינן"וחכמים ס. ל דהשיעור טפח הוא על כל הדפנות"יעקב ס' והיינו דר. טפח' ושלישית אפי

  .הוא טפח ממש, פ חזינן דטפח שנאמר בסוכה"עכ
  

דלענין עיקר דין דפנות האמורות בסוכה באמת בטפח בעלמא . כ דשני דינים נפרדים הם"דע,  לבאר מכח זהוכתב
היינו , דכך נאמר בההלכה דשתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. ואין בזה שום פלוגתא כלל, ע"סגי אליבא דכו

ל שיהא רוב הדופן עשוי זהו דין "והא דמצריך ריב. כהדבטפח בלבד מתקיים דין דפנות האמורות לענין הכשר סו
דבזה , "הכשר דפנות"אבל אין זה כלל מעיקר דין . פ בעינן שתהא הסוכה סתומה ברוח שלישי"דעכ, אחר לגמרי

  .ש"ד עיי"זתו. בטפח בעלמא סגי כעיקר ההלכה
  

  . ה



גע 

א " וי,61א שהוא מדין רובו ככולו"י, ושולחנובענין ישיבת סוכה בכדי ראשו ורובו 
  . 62שאינו ענין לדין זה כלל

  
קף שהו בעירובין גבי קרפף שהוא יותר מבית סאתיים' נחלקו אחרונים בסוגית הגמ

  . 63אם הוא מדין רובו ככולו אם לאו', לדירה נזרע רובו וכו

                                                                                                                                            
ס הוא דמקילינן ברוב "הלכה למנ דרק מכח ה"יוצא איפא דאין שום הכרח לבאר כדברי הערול,  כנים הדבריםואם

אלא הוא דין נוסף שתהא , דלהאמור ענין זה שמעמידו בסמוך לדופן אינו שייך כלל להכשר דפנות כלל. שיעור דופן
  .    ק'ודו. דזהו השיעור בפני עצמו, היאך מהני להפחית מהשיעור' ש להק"ז ודאי דל"וע. הסוכה סתומה ברוח שלישי

  
י דמעמידו סמוך "כל דבריו קאי לפי השיטות דשלישית אפילו טפח ע' דלכאו, נ"הערול נתעוררתי בדברי עוד] ד

, ה סיכך"דב "דף ז עשם ב' אבל להתוס]. ה ויעשה"תרל ד' ל סי"ביאוה' עי. [הוא מדאורייתא' לדופן בפחות מג
ש "כ ל"א. בלי לבודדמדאורייתא סגי בסמוך לדופן ממש , היינו מדרבנן סמוך לדופן' מעמידו בפחות מגהא דדל "דס

', י שמעמידו וכו"ס דהיינו ע"דזהו רק אם נפרש דרבנן באו ופירשו כוונת ההלכה למ, לומר דמכח ההלכה מקילינן
דכיון דבדבר , וגם לשיטה זו אין לתמוה. [ש בזה כלל לומר כן"אבל אם הוא רק חומרא דרבנן גרידא ודאי דל

ל דמעיקרא לא היתה כוונת "די.  היאך סמכו רבנן דמהני רוב דופןכ"א, מהני דין רובו ככולושנאמר בו שיעור לא 
ולא סגי ' י לבוד וכו"אלא מעיקרא החמירו דבעי רק רוב דופן ע. 'י רוב מהני וכו"חכמים להחמיר דבעי דופן שלם וע

   ].ק'ודו. בסוכה בעינן מחיצות הניכרותב ד"והענין בזה כמו שכתבו לעיל מיניה דף ד ע. בטפח הסמוך
 

 . צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו-   הלכה,אמר רב שמואל בר יצחק, איתאא "סוכה ג ע'  בגמהנה 61
הבאתי מדבריו להלן . (ת"א מנה נידון זה בהדי ענינים השייכים לדין רובו ככולו דבכה' ת מחשבות בעצה סי"ובשו

אות יב דנידון זה מתורת ב סימן מא "כיאל חת דברי מל"שוכ בפשיטות ב"וכ). ה בענין תפילין שיעוטן על מצחו' סי
  .כ הוא"רו
 

משמע ' צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו הלכה'שם ' ל שמדברי הגמ"א ר" ברכת אברהם סוכה ב ע'בס 62
ת דברי מלכיאל "שומ ב"וכ. ה"א. (והיינו שאין הלכה שלכתחילה צריך שכולו יהיה בסוכה. דהוא אפילו לכתחילה

' דהנה בלולב בעי שיעור ד, א להוכיח כן" שם בדף ג עוהוסיף). ש"ה עייל דהוא לכתחיל"אות יב הנב סימן מא "ח
הא נענוע אינו ' ולכאו. לנענע בווטפח יותר כדי , שלשה טפחים כנגד אורכו של הדס, סוכה' כדאיתא בגמ, טפחים
וכיון , קיים בו המצוה כתיקונהדהשיעור הוא באופן שראוי ל, ז"וביאר הגרי. דכיון דאגביה נפיק ביה, מעכב

נ אי המצוה כתיקונה היתה בכולו "וממילא ה. כ"ע. י הנענוע לכן זהו השיעור הנאמר בו"המצוה הוא עדשלימות 
אלא . לכתחילה סגי ברובו אף שרגליו בחוץ' כ שאפי"וע, כ לא היה מספיק שיעור שאינו ראוי לכולו"א, דוקא

אלא הנידון מה נקרא ישיבה האמורה , ת כולה"הלכה דרובו ככולו דבכהש שכתב לצדד דהתם אינו מצד "דיעויי
ליישב אמאי בעי ' ובזה כ. (ואינו שייך כלל לתורת רובו ככולו. והיינו דצורת ישיבה היא אף בראשו ורובו, בתורה

כ "ץ אדאם ראשו בחו, מ דדנין דין רובו ככולו סגי בכל רוב  ועוד כתב ליישב"גם ראשו בנוסף לרובו הלא בכ
  . צ' ס עמ"מוריה כסלו תש' כ בקו" וכ.כ"ע). עיקרו בחוץ

  
 .'וכוהרי הוא כגינה ואסור קרפף שהוא יותר מבית סאתיים שהוקף לדירה נזרע רובו  ,כג איתא התם בדף הכי 63
 ואסור לטלטל אף והוה ליה גינהדבזרעונים לא דיירי אינשי ,  ביטל דירתובזרעונים ,נזרע רובוה "די "רשוב[
ש נמי כיון דנזרע רובו ההוא מיעוטא בטיל ליה לגבי "לר' ש וכו"מאן כרכ]. ' וכושאינו נזרע דבטיל ליה לגבי רובאב

 . כ"ע. א ואסור" קרפף יותר מבסל"והו]  והוי כאילו נזרע כולו- בטיל לגבי רובה י "וברש[רובא 
  

' הולכים אחר הרוב'דין ולא ל,  רובו ככולוהיא לענין דין' הגמ דכוונת )ט' סישם ( י"א בשם הקה' לעיל סיונתבאר 
אלא כאמור מדין , ש כלל לדון דין ביטול ברוב"דהמיעוט ניכר לג "ע וכל כה" דהא המיעוט ניכר בפ',ביטול ברוב'או 

שם  הבאתי ומאידך. ל"נזיר הנ' ליה מגמ' דילפי'  הפרוץ וכדו סימנים וכעומד מרובה עלכשחיטת' רובו ככולו'
ג דמדבריהם משמע דאין הנידון שם ' ב מערכת ב כלל יח אות א ולהנפש חיה סי"בית האוצר ח' סי ענגיל ב"להגר

 .  צ לכפול הדברים"לעיל שם ואי' ועי. מדין רובו ככולו

  . ו

  . ז



עד 

  . 65ויש חולקין. 64דין שתית רוב רביעית בקידוש אינה מדין רובו ככולו

                                                 
  רוב רביעית שייך לדין רובו ככולואם

 
דזה ודאי , תבנוובביאורים שם כ. כ כלל"ש לדון בו רו"ג דבדבר שנאמר בו שיעור ל'  נתבאר לעיל בסיהנה] א 64

כ היאך מהני רוב רביעית "א. כ הוא דבדבר שיש לו שיעור לא שייך לדון בו רובו ככולו"דא, דאין להקשות
ש "משום דגבי שיעורין ל, כ"ש דין רו"וכמו גבי כזית מצה דל(א ביה דין רובו ככולו "הא לענין שיעורין ל, בקידוש

והיינו . שיעור רביעית נאמר בחפצא דהכוס ולא על הגבראומשום ד. ק כלל"דל' והבאנו משם האח). לומר כן
מ לאכול רוב כזית כיון דדבר שנאמר "ש לדון דין רובו ככולו וכמו גבי מצה דל"שדוקא אם הוא נאמר על הגברא ל

ואומנם הוא נאמר בכוס ולכן סגי להגברא לשתות רוב רביעית והיינו שיעור , ש דין רובו ככולו"בו שיעור ומידה ל
  . כ"ע.  לוגמיומלא

  
בו ' ש לדון דין רובו ככולו בדבר שנא"שלת "וכמשנ, ית אינו שייך כלל לתורת רובו ככולודשיעור רוב רביעוהיינו 
ל בשתית האדם היינו שיעור "ורוב רביעית הוא שיעור ששיערו חז. אלא דין רביעית נאמר בחפצא דהכוס. שיעור

  . ד"כנלענ. ואין לו ענין כלל לרובו ככולו, מלא לוגמיו
  

דאין שייכות בין , ש לומר בזה רובו ככולו"ע ל"דכיון דהוא דין בפנ, ז בעצם שתית רוב רביעית דהגברא"כ, וכאמור
ישפך קצת א שצריך למלאות הכוס לגמרי ואפילו אם "אף שי, אך בעצם החפצא של כוס של ברכה. רובו לכולו

באופן שיש לו כוס , מדין רובו ככולו אף שרק רוב כוס מלאהמ מהני " מ,ק ט"קפג ס' ב סי"במשנ' וכמב ז לארץ"עי
. ח שם אות ג"טעם זה בב' וכמבו, )ק ח"סשם שער הציון ב שם ו"משנ' עי( 'גדולה המכילה יותר מרביעית וכדו

 מותר לקדש ,ואין לו כוס אחר לערות בתוכו, דאילו באופן שאין הכוס מלא אפילו ברובו, ז לכתחילה"כ, ואומנם
  *.מ" ואכ.ק מב"רעא ס' ב שם ובסי"וכמבואר במשנ .יון שיש שיעור רביעית בהיין שבתוכועליו כ

  
דיש הטוענים דגם שיעור רוב , ז מוסכם דשיעור רוב רביעית נאמר על הגברא ולא בחפצא דהכוס"אי הנה] ב 65

" ארחות ימים"קונטרס  והובא להלן ב)ה' א עניני שבת סי"ח(במשמרת חיים יעויין . רביעית הוא דין בחפצא דהכוס
ז "ל דד"וכן י. גדר שיעור מלא לוגמיו בקידוש אם הוא דין בהחפצא דהכוס שיהא ִנְשָתה ממנו או דין בגברא בענין

מלא "מ פשטות לשון "ומ. הראשונים אי מהני צירוף בשתית כמה מהמסובין כמבואר שם באות ה' תלוי במח
, שיעורים נפרדים הן' ל דב"מ י"מ, ל דאף אי הוא שיעור בחפצא"ועוי. [מורה ששיעור זה הוא על הגברא" לוגמיו

שם חפצא שישתה מהכוס שיעור זה וכמבואר נוסף בושיעור . שיעור רביעית בחפצא דהכוס משום כבודו של כוס
 .ת נגזר משיעור רביעיתכיון דאין שיעור רוב רביעי, ככולוש לדון בזה דין רובו "וממילא גם בזה יש לומר דל. ז"ענ
   ].ל"וי
    

ש בחידושי במקום אחר דהא "ונראה לפמ :ל"וז' ה ודע כ"לקח טוב כלל יב אות ג בד' י ענגיל בס"הגר הנה, ואכן
כ "ל בכל התורה דרובו ככולו היינו רק אם יש שם כל הדבר דאז חשוב הנעשה בהרוב כאלו נעשה בכל משא"דקיי

כן ' שכ) ונשכח ממני אנה ראיתי( כן באחד מהאחרונים  ומצאתי.אם אין שם המיעוט כלל לא אמרינן רובו ככולו
א בהרוב "צ שיעשה האדם מעשהו כ" דזהו רק אם יש שם כל הרביעית דאז א,לענין רוב רביעית דדי בקידוש

ולהאמור . ד" עכ.כ אם המיעוט חסר ואין בכוס רק רוב רביעית לא מהני דבמיעוט חסר לא אמרינן רובו ככולו"משא
  .  שייך לומר דהוא מדין רובו ככולו וכדלהלן בסמוךדבזה אכן, כוסות' בדכ אין כונתו אלא "אא, כןז פשוט לבאר "אי
  

' תולדות יעקב עמ' מ בס"וכ.  הנה בקהילות יעקב ריש סוכה נקט דשתית רוב רביעית היינו מדין רובו ככולוכ"כמו
 לא סגי ,ואילו בשאר משקין אסורין, ת לבאר החילוק דבקידוש והבדלה סגי ברוב רביעי,י"רבינו הקהבשם ,  שיט

 והשתיה היא ,דבקידוש והבדלה העיקר הוא הקידוש על הכוס", וביאר. מ רוב רביעית" ולתלפחות משיעור רביעי
אבל במשקין אסורים שיעור חכמים הוא ברביעית ופחות ". ולכך סגי ברוב כוס דרובו ככולו. תוצאה של הברכה

. דרוב רביעית אכן ענינו מדין רובו ככולו,  מדבריוומבואר. כ"ע. י חכמים כך הוא וכל שיעורמכך הוי כחצי שיעור
  .  ע"וצ

_______________  
  
ובדיעבד רוב [א שצריך לשתות כל הכוס "כיון שי, כוסות כוס גדולה מאוד' דהפוסקים העירו שלא ליקח לד, דע,  רוב כוסובענין* 

: ל"כתב וזט "סימן תעב סע "דהנה בשו. ל הכוס או רובו שזה כמות גדולה מאודואזי יצטרך להכביד על עצמו ולשתות כ, ]הכוס
שותין ממנו כל כך בני אדם  ואם יש בו הרבה רביעיות. וישתה כולו או רובו, )אם רוצה למזגו(רביעית לאחר שימזגנו  שיעור הכוס

', וישתה כולו או רובו'ע "ובדברי השו. ל"עכ. יעיותאפילו מחזיק כמה רב, ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס. כמנין רביעיות שבו
נסתפק אם חומרא זו , מה' ג סי"ת בית אבי ח"ובשו .רובוסגי לכתחילה רובו ובדיעבד היינו  ד',ק ל"ב ס"ק ח והמשנ"ז ס" הטוביאר

כוס אפילו מחזיק כמה שצריך לשתות רוב הל "דס) ן"והיינו דעת הרמב(ל "ע הנ"א שבשו"הוא גם להי, שישתה לכולו' דבעי לכתחי
והחק . ח"הב' נ מד"וכ .נ גם לשיטה זו יש להחמיר לשתות רוב כוס אף ששיעורו גדול מאוד" וציין להפרי חדש שם דאה.רביעיות

מ אם "מ, ל כדעה הראשונה"לדינא קייכתב לעורר מזה דאף דק לג "סשם משנה ברורה ובאמת כבר ב. כ"ע. יעקב דחה דבריהם
  . רק כוס שמחזיק רביעית כדי לחוש לדעה זו,א יקח כוס גדולבדעתו לשתות הרבה ל

   

  . ח



עה 

. 66כוסות' אם הוא הלכה מיוחדת בד, כוסות' נחלקו הדעות בענין רוב רביעית בד
  .67כדין כוס של ברכה דעלמא שהואאו 

                                                                                                                                            
 אי נימא דהטעם ,האיך מועיל בדידן כששותה רוב רביעיתשעמד בזה ד , סט'ד סי"ה ח"ת משנ"שומצאתי בעוד ] ג

כ צריך להבין " וא, דמאי רובו ככולו שייך לומר ביין, הא בשיעורין כאלו לא שייך רובו ככולו,מכח רובו ככולו
 וגם לקידוש צריך כוס . דהרי יין בלא כוס אפילו שתה כמה לא יצא,כוסס היין בעי "דסו ל"ר ו.מאי יוצא ברוב כוסא

 אבל הכא כיון דבעי כוס ,כ ודאי דעל יין ליכא למימר כשהוא לעצמו רובו ככולו"או .דוקא ודברים המעכבים בכוס
דכך א "ועוד כתב לבאר באו. [וב כוס הוה כשתה כולווהכוס בעי שיעור כבר שייך לומר בו רובו ככולו וכששתה ר

   ].כוסות' דלהלן גבי ד' ויישוב זה האחרון הוא כעין יישוב האח. כ"ע. תקנו חכמים שישתה רובו ויצא
  

כ לבאר דדין רביעית "והפשוט בזה כמש, ז כדי לומר דאיכא דין רובו ככולו בקידוש"צ להדחק בכ"אי'  לכאוואומנם
  . רביעית הוא דין מלא לוגמיו שעל הגברא ותו לא מידיורוב , היא בכוס

  
 כתב :ל"כתב וזחמץ ומצה ש' ל בהל"ם ז"ספר המנוחה על הרמבמלרבינו מנוח ד "ה שם בסו" עוד הביא המשנוהנה
נ שהיה כל כוס וכוס בפני " א, אמר המפרש כגון שעירב ארבעתן תוך כוס אחד,'כוסות מזוגין וכו' ד) ט"בה(הרב 

 שמצות חיוב ארבע כוסות לשתותן אחד אחד , דאמרינן דלא יצא ידי ארבע כוסות, ששתאן רצופיןעצמו אלא
 כלומר אפילו אין מחזיק הכוס אלא , ואם שתה מכל כוס מהן רובו יצא.ל"במקומו הראוי לו כאשר סדרו רבותינו ז

 דהא , לא שתה אלא רובו יצא אלא אפילו, לא תימא שצריך לשתותו כולו ואם לא שתאו כולו לא יצא.רביעית יין
 ודוקא באידך אבל בכוס של קידוש צריך לשתות מלא לוגמיו דהוא שיעור .ל בכל מילי דרובו של דבר ככולו"קיי

תמה עליו הרב ו. כ" ע. מאחר ששתה ממנו כשיעור יצא, אפילו לא שתה רוב, אבל אם היה הכוס גדול,רביעית
ל דהא דיצא כששתה רוב כוס הוא משום דאמרינן רובו ככולו " זדעת רבינו מנוחבהנראה מפורש ד, ה שם"משנ

כ "ע. ש"כ כמ"ל דבשיעורין כאלו לא אמרינן רובו ככולו וע"ובאמת כי זה פלא לפי מה שביארנו בשם האחרונים ז
  .מדבריו

  
דוש דעלמא ואילו על קי, כוסות בלבד' רבינו מנוח שהזכיר ענין דרובו ככולו הוא רק על דכל דברי '  לכאוואומנם

כוסות ' והיינו כדברינו ממש דלא מהני דין רובו ככולו אלא בד. הזכיר ענין מלא לוגמיו ולא מענין רובו ככולו כלל
  . ולא בקידוש דעלמא,וכדלהלן בסמוך

  
   ות נאמר בחפצא דהכוס או על הגבראכוס' אם שיעור רביעית בד

  
ב רביעית בקידוש היינו מטעם דשיעור רביעית נאמר דהא דמהני רו,  יש להקדים הא דלעיל בסמוךמתחילה] א 66

מ לאכול רוב "ש לדון דין רובו ככולו וכמו גבי מצה דל"הרי דל, שאם הוא דין שתיה דהגברא, בכוס ולא על הגברא
כ דהוא נאמר בכוס ולכן סגי להגברא לשתות רוב "וע, ש דין רובו ככולו"כזית כיון דדבר שנאמר בו שיעור ומידה ל

  .והיינו שיעור מלא לוגמיורביעית 
  

בגדר מצות , )לט' ס סי"ח על הש"רבינו הגר' ה בחי"וכ( ט"ז מהלכות חמץ ומצה ה"ז בפ"הגרידעת  ידוע והנה
שתה ארבעה כוסות מזוגין בבת אחת יצא ידי חירות ולא "ד' מ שם שכ"הר' דבביאור  ,כוסות בליל פסח' שתיית ד

, כקידוש "כוס של ברכה"הן הרי  . א. ענינים'איכא בהו בארבעה כוסות בדין ד -  ד"ותו, "יצא ידי ארבעה כוסות
 בעצם "חירותדרך " קיום מצוה בגוף השתיה שצריך להראות . ב.ז והלל"מהקידוש הגדה ברכ ואומרים עליהם

 ומאידך יצא החיוב לשתות דרך כוסות לא יצא דלא שתאן על סדר הברכות' כ ידי ד"ומשה .כוסות' שתיית הד
שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג יצא ידי ארבעה כוסות ולא יצא ידי חירות "אם כ נמי " ומשה.חירות

כוסות רוב כוס דוקא ' בדלשתות צריך מ ד"הר' עוד הא דמבואר בדוביאר בזה . דרך חירותבשתה יין חי אין זה ד
בשם סימן תעב סעיף ט ע "והביאו השו. ן"ה דעת הרמב"וכ. ה"א [,כמו בקידוש) רוב רביעית(ולא סגי במלא לוגמיו 

 . לזה סגי במלא לוגמיו, רק דין הוא שהמברך צריך לטעום,העיקר הוא הברכהד ומשום דדוקא בקידוש ]יש אומרים
ש "אבל ל, מדין רובו ככולואלא דברובו סגי ,  צריך לשתות כולו,המצוה בגוף שתיית הכוסותד כוסות' אבל גבי ד

,  שזה שייך רק בקידוש שהעיקר זה הברכה והשתיה דין טעימה בעלמא,מלא לוגמיו יעורבזה דין טעימה בעלמא בש
  .כ" ע.ע שהאריך בזה"עייש

  
 אכתי קשיא כ"א ו.כוסות יש מצוה מיוחדת בהשתיה גופא שצריך לשתות רביעית יין מדין חירות'  יוצא דבדז"ולפ
הכוס כדבקידוש אין זה דין בשהרי , מדין רובו ככולו והיאך שייך דסגי ברוב ,כוסות לכזית מצה'  החילוק בין דומה

רק הלכה , כוסות אינו מדין רובו ככולו בכל התורה' רוב בד שדיןל "דצ ,רנה' ד סי"ז ח"כ כתב במועו"וע. בעלמא
וזהו הלכה מיוחדת , ל מעיקרא תקנו שצריך רביעית או רוב כוס דמהני נמי ככולו"כוסות שחז' מיוחדת בתיקון ד

  .ש בזה" ועע.כ" ע.כ"שמסברה הלא דין רובו ככולו דבעלמא הלא לא שייך כאן כמש, כוסות גופא' בתיקון ד
  

  . ט



עו 

הדבר תלוי , למנין עשרה לדברים שבקדושה -ח "שיצאו יד -בענין צירוף מיעוט 
היינו דדוקא אי חובת ציבור הוא שייך לומר . אי חובת ציבור הוא או חובת יחיד

  . 68בזה דין רובו ככולו

                                                                                                                                            
' ן שם בסוגיה דהשקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא וכו"ב שהביא מהר"ברכת אברהם פסחים קח עב ראיתיז "וכענ] ב

והוא דשתה רובא דכסא כלומר , כלומר בני חיובא יצאו כולן ובכוס שיש בו שיעורין הרבה עסקינן: ל"שכתב בזה
כ " ומבואר בדבריו ג.ל" עכ.צ שיהא לכל אחד כוס חלוק בפני עצמו"ל שא"וקמ ,דשתי כל חד יחד רובא של רביעית

א ישתה רוב "ע ושישתה רובו אלא דכאו"צ שיהיה לו כוס בפנ"דאי, דהוא דין שתיה דהגברא ולא דין בהכוס
 . המאיריכ" וכ.כוסות ממש' אבל לא ד, כוסות'  והיינו דהוא דין שתיית ד,רביעית גם אם הכוס מחזיק טפי מרביעית

שייך בזה רובו , כ מאי מהני רוב רביעית דבשלמא אי שתיית כוס הוא"ל דא"א לתמוה כנ"ז כתב שם בברכ"ולפ
 ,עיתת שיהא תולה ברוב רבי"מהי, ל דהוא דין שתיה"ן דס" אבל להר,ככולו וכדרוב סימן בשחיטה דהוא דין בחפץ

' כעין ד -  וכתב,  לשתות רביעית או רוב כוסכ צריך"וא, ל"הא בשיעורין לא מצאנו ענין דרובו ככולו רק בהחפץ כנ
   .כ" ע.'ע"חשב כשתיית כוס וצלהל שכן תיקנו חכמים שישתה שתיה כזו שיכולה "צ' ד-  ז"המועו

  
וכתב , ד עמד בהערתינו"ל ובסו"ז הנ"גריה' ו שפלפל בד"ו פ"ת שמות פ"עה) דיסקין(משאת המלך '  ראיתי בסעוד[

 וקושיה זו טעות . דהוא דין שתיה של רביעיתכוסות מאחר'  מה שייך רובו ככולו בדשה מי שהקראיתי: ל"ליישב וז
ואין הרביעית אלא לשער בה את , וכיון דאית ביה דין כוס שייך בזה רובו ככולו, שהרי הדין הוא שתית כוס, היא
  ].כ"ע. י כוס הוא ברביעיתס דחשיבותא דהאהכו

  
אלא אין בזה דין נפרד , ז"ג באבי עזרי שם דלא כדברי מרן הגרי" מאידך דעתו של רבינו הגדול רשכבההנה] ג 67

הרי , ל האיך יצא בשתית רוב כל כוס"יקשה כנ, כ הוא"דא. כוסות של ברכה' כוסות בנוסף לחויב של ד' לשתות ד
כ מוכח דמצות השתיה היא רק בכוס של ברכה "וע. שיש שיעור לא מהני רובובמקום , בשתיה נאמר שיעור רביעית

  .ש"עיי. י דין רובו ככולו נחשב ששתה כוס של ברכה"דע, והיינו מדין רובו ככולו, ושפיר מהני לשתות רוב. בלבד
  

, ש דעלמאכוסות בהדי קידו' בפשטות בחדא מחתא לבאר כן גבי דכתב ד ש"בתוהא ' ב סי"ח אבית בית " בשוע"וע
כוסות דין מיוחד אלא ' והיינו דאין בד .ל"דאין השיעור בגברא אלא בחפצא דהכוס וכנ, א דלא סגי ברוב"כ ל"דמשה

  .  הוא כדין כוס של ברכה דעלמא
  

  תעב ' ובסי, י ברוב רביעית דסגרעא גבי קידוש כתב' ע דבסי"השו'  דבביאור
   דצריך לכתחילה כולוכוסות כתב' גבי ד

  
'  גבי דט"תעב ס' סי ע"בשו הנה, אציין עוד חילוק אחד, כוסות לקידוש דעלמא'  בהחילוק בין מצות דרינןודאיי] ד

סגי לכתחילה רובו ובדיעבד היינו  ד,'ק ל"ב ס"ק ח והמשנ"ז ס" הטו וביאר.'וישתה כולו או רובו' :כתב, כוסות
ואילו בקידוש , כוסות דבעי לשתות כולו' ש ד"ומ .דסגי ברוב רביעיתע "השו' רעא גבי קידוש כ' בסיואילו  .רובו

משום דבקידוש עיקר הדבר הוא , שכתב לבאר החילוק ,מה' ג סי"ת בית אבי ח"בשווראיתי . ברובו' סגי לכתחי
ח קידוש אם שומע מאחר ואין טעימה "ויכולים לצאת יד, עצם הקידוש אלא שתקנו שהקידוש צריך להיות על הכוס

. כ"ע. ש"עיי. כוסות העיקר הוא השתיה לכן צריך לכתחילה לשתות כל הכוס' אבל בד. בלכן די בשתית רו, מעכבת
, מצוה מיוחדת שצריך לשתות רביעית יין מדין חירותבהו יש דכוסות ' דנתייחד מצות דז "הגריהוא כעין דברי ו[

ע בהמשך " וע.רך חירותיתבארו הדברים טפי דכיון דהוא דין שתיה מדין חירות בעי לשתות כל הכוס בדוקא דזהו ד
  ].ק"ודו. ה ובאמת"א בד"דבריו שם דהבי
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ץ "חזרת השאו קריאת התורה גבי דבדבר זה  ,ל" זצח"בשם הגרד "בתוהכא ' סיהברכת שמואל ביבמות  כ"כ] א 
 אי - בדבר אחד תלוי , להרוב מדין רובו ככולוח "מיעוט שכבר יצאו ידשישלימו אי מהני , ב"קריאת מגילה וכיוצאו 

דין דביחיד אלא ' ש בזה דין רובו ככולו אלא אי נאמר דהחיוב הוא אפי"לדוהיינו  ,חובת ציבור או חובת יחיד נינהו
ש הדין רובו ככולו דהא " אזי ל,אבל אי נימא דהחיוב הוא דוקא על עשרה ביחד, הוא דאינה נאמרת אלא בעשרה

   .ש"ייעוי .אכתי ליכא חלות חיוב כל עוד דליכא לכולם מחוייבים
  

או , י עשרה ביחד"אם החיוב נעשה דוקא ע, דינים אלו'  כתב שם דלא נתבאר איך הוא באמת הדין בגואומנם
דינים אלו '  אי הני ג- וכן עוד צריך בירור . דהחיוב חל על כל אחד ואחד אלא דדין הוא דאינה נאמרת אלא בעשרה

י עשרה ביחד ואידך חיובן "אחד מהדינים הללו נעשה עאו דלמא דאין תלויים זה בזה היינו ד, תלויים אחד בחבירו
  . כ"ע. ב"על כל יחיד או להפך וכיוצ

  
  

  . י



עז 

                                                                                                                                            
  מ בדבריו" דלא מועיל רובו ככולו בקריאת התורה ומוח"הגרדעת 

  
 ת"קריאה דלא מהני ב,ח" בשם הגר,)ל"י לפקוביץ זצוק"הגרממ(קנח ' א עמ"דרכי  החיים ח'  מצאתי בסאומנםו] ב

ובתפילת שחרית  ,איזהו מקומןלל הזדמן " זצח" הגר:אגב חביבותיה אביא המעשה בשלמותוו .והדין דרובו ככול
ח אחר " לתח"מ בין הגר"והתנהל שם מו .א רוב שלא שמעו ומיעוט שכבר שמעות ולא היה אל"חיפשו מנין לקריה

אי ) ר הירש גליקסמאן"ח אביו של חתנו הג"יח שהיה זה מחותנו של הגר' ב עמ"מעתיקי שמועה ח' ר בס"שו. ה"א(
א "יא כלל לא ס" לא הסכים לזה מחמת שהחיי אדם חח"והגר . אותם שלא שמעו על סמך זהמותר לקרוא בשביל

אותו מאידך ו .'אם מותר לקרות עוד פעם בשבילם ,ת ויש רוב מנין שלא שמעו"אם כולם שמעו קריאה'נסתפק בזה 
סגי ת כמו בכל דבר שבקדושה ד"וסק דמהני כן בקריאהן שפ"ן מפורש בשם הרמב" דישנו רח"ח ענה להגר"ת

ניגש אותו  .'!לא יתכן שרבינו ניסים אומר כך .ן שפוסק כפי שהנך אומר"אין ר'ח "ולדבריו אלה ענה לו הגר .ברוב
ל כתב שאין "ן ז"והרמב ",ה אמר רב וקרא לשונו"ף ד"א בדפי הרי"ע' ן במגילה ג"ח לארון הספרים פתח את הר"ת

או או כ בעשרה "חובת ציבור הם ואין עושין אותם אא) ב"ג ע"מגילה כ' במתני(דכל אותם דקא חשיב התם  ,זו ראיה
 דלא כך יש לקרוא את דבריו של ח"מיד תיקן אותו הגר  ".' כגון שלא שמעו קדיש וברכו וכו,רובם מחוייבים בדבררובם מחוייבים בדבר

שיב התם חובת ציבור הם ואין עושין ל כתב שאין זו ראיה דכל אותם דקא ח"ן ז"והרמב" , אלא באופן זה,ן"הר
 או רובם מחויבים בדבר כגון שלא שמעו קדיש :]ויש לרשום פסיק לאחר תיבה זו ולהמשיך [,,,,כ בעשרה"אותם אא

ת דאדרבא "מוסבים רק על קדיש וברכו גרידא ולא על קריאה' וכואו רובם 'ן שכתב " והיינו דדברי הר."וברכו
ח ואמר שאין "והוסיף הגר. ['כ בעשרה"חובת ציבור הם ואין עושין אותם אא' ת הינה אחד מן הדברים אשר"קריאה

 אלא שברור שאם החיי אדם שזכה להיות פוסק נשאר בצריך עיון הרי שלא יתכן ,ן" בדברי הרוזה מחמת בקיאות
        .]ן שפוסק כן"שישנו ר
              

והראני 'ז "החיי אדם וכתב ע'  שהביא דל"הוקמג בביא' יעויין במשנה ברורה ריש סיאומנם ד, ל"הנ'  שם בסוציין
ל "זצוקל "והוסיף בזה הגרמי [.ש" עיי.'דברובן דלא קראו סגי' ק דמגילה וכו"ן ריש פ"גדול אחד שמפורש בר

 וסיפר אז רבה של כפר גנים הרב צוויק מתלמידי ישיבת ראדין ,כץ רבה של פתח תקוהר "רשהה פעם בבית הגש
ל אשר כיהן כראש ישיבה "ן להחפץ חיים היה רבי משה לנדינסקי זצ"דול זה שהראה דברי הרשג,  נכח שםאשר

    .ל"הנ'  מהסכ" ע]ח בראדין"בישיבתו של הח
  
המשנה ברורה לאחר שהביא דברי . בענין רובו ככולו בקריאת התורה', יד סוף אות ג' ח סי"ח יביע אומר ת"שווב[

והן אמת שיד הדוחה נטויה לומר דמה " :ל" וזבקצירת האומררים האלה ז לדחות כדב"ל כתב ע" הנבביאור הלכה
ורובם לגבי קדיש , לצדדים קתני עשרה לגבי קריאת התורה, ן דבעינן עשרה או רובם שמחוייבים בדבר"שכתב הר

  .כ"ע]. ש"עיי. ום נראה שהעיקר שאין לחלק ביניהםמכל מק הוסיף דמיהו". וברכו
  

 דדבר זה אי מהני לצרף מיעוט שכבר שמעו ,ח"ש שאמר בשם רבו הגר" הברכ לעיל בשםלהנתבארהנה ו] ג
 דוקא על עשרה ציבור תחובוא ה זה אי חובת ציבור או חובת יחיד הוא דאית להרוב המחויבין תלוי בדבר "קריאה

אמאי  תילא הבנכ "א. ש הדין רובו ככולו דהא אכתי ליכא חלות חיוב כל עוד דליכא לכולם מחוייבים"ביחד אזי ל
הא דזה  והיינו דמ.)ש"עיי' כ שם במלחמות ה"וכ(ן גופיה כתב שם דחובת ציבור הוא "ח מזה דהרמב"לא סייע הגר

כ דכונת "וע .ח בעצמו"וכמו שאמר כן הגר'  חיוב וכוכ דהא ליכא חלות"מ ביה רו"חובת ציבור הוא מוכח דל
בדעת (ח "מ מתבאר חיזוק להבנת הגר"ומ. [כולא קאי אלא על קדיש ובר'  וכו" רובםאו"דן הוא באמת "הרמב
  ]. הימדידיה אדיד) ת הדין דרובו ככולו"מ בקריאה"ן דל"הרמב

  
' מ בביאור גדר זה נח"מ, ן דחובת ציבור הן"דאף דמבואר בדברי הרמב, וכמו שכבר ביארו,  דהכוונה בזהל"וצ

, ת בציבור"וב לכל אחד ואחד לשמוע קריאהמ יש חי"דמ, נדחי ישראל' ד ובס"קלה סי' ל סי"דעת הביאוה, אחרונים
דאין הציבור חייבין לילך אליו , ת בציבור"ן דחובת ציבור היינו למי שאינו יכול ללכת לשמוע קריאה"כ הרמב"ומש

מ "ד האג"וכ. קמג' כ בריש סי"וכן לענין מיעט שלא שמעו שאין יכולים לקרוא בתורה בעשרה וכמש. כ שם"וכמש
ואף . ש"ואחד עייחיוב קריאת התורה הוא על כל אחד ד, ה-  ודאות ח ד סימן מ "חלק אות אגרות משה "שוד "ח

מ כתב כן ומשום "מ, א"כ לעיל להביא מדבריו בח"דהויא חובת ציבור וכמש' ן שכ"מ ראה את דברי הרמב"שהאג
ן "ל להרמב" סל דלעולם"דיפירשו ז ש"מ כענ"וכ. כ"ע. ש עוד שהאריך בנידון זה"ועיי. ל"דאין זה סתירה וכנ

אלא שאין היחיד רשאי לקרות בתורה לבדו אלא עד שיצטרפו עשרה , דקריאת התורה היא חובה על כל יחיד
  . ז באמת החיוב הוא על כל יחיד ויחיד"ולפ, ח הקריאה"יחידים בעלי חובה שעוד לא יצאו יד

  
והיינו , ח"ופא מוכח דלא כהגרכ מזה ג"א, ן דחובת יחיד נינהו"ל להרמב"ז דס"דלפ, מ קשה להפך" דמאלא] ד

  .דכיון דחובת יחיד נינהו מהני בהו הדין דרובו ככולו
  



עח 

 הדבר תלוי אם דין עבות הוא ,בענין שיעור אורך ההדס אי מועיל בזה רובו ככולו
  . 69סימן במין הדס או תנאי בהכשרו

  

מ "מ, 70ת"אף שבפשטות הוא מדין רובו ככולו דבכה, בענין שחיטת רוב סימנים
ויש שכתבו שהוא מחלוקת . 71ז מדין רובו ככולו דעלמא"יש שדנו בזה שמא אי

  .72ראשונים

                                                                                                                                            
שהעיר , ורה חובת יחיד היאח דקריאת הת"לאחר שכתב בשם הגר, סה' ג סי" להתשובות והנהגות חומצאתי

ותירץ דאולי , ל דדין רוב תלוי בזה"כ סגי ברוב גרידא וכנ"ח דחובת יחיד היא א"ל להגר"דאי ס, כדברים הללו
. מ רוב"או דחובת ציבור היא וממילא ל, כ בעי לכולם מחוייבין"או דזה חובת יחיד ומשה, האופנים' ח חשש לב"הגר

והנה לא פירש היאך יישב . כ"ע. א"ן שכתב דחובת ציבור הוא באו"ח פירש דברי הרמב"ושם כתב עוד דהגר[
ן דקריאת התורה היא "ל להרמב"ל דלעולם ס"דינו בסמוך שהבאל דהכוונה בזה כמו "ואולי י, ן"ח דברי הרמב"הגר

אלא שאין היחיד רשאי לקרות בתורה לבדו אלא עד שיצטרפו עשרה יחידים בעלי חובה שעוד , חובה על כל יחיד
  ].ז באמת החיוב הוא על כל יחיד ויחיד"ולפ, ח הקריאה"לא יצאו יד

  
 לתרץ על זה ,ל"ח זצ"מהגרקסז ' ב סי" חביא במועדים וזמנים ה,ז אי חובת יחיד או חובת ציבור"ענ כעין, אגבו] ה

דליבטיל ברובא ויתחייבו '  דהקשו בתוס.חד מן המנויין לתוכן כולן פטוריןב גבי קפץ א"מ ו ע"ב' הדרך קושית תוס
דהנה יש לחקור אי חיוב מעשר בהמה חל על כל בהמה בנפרד ובעשרה נצטרפו , ח"ותירץ הגר. כולן במעשר

 דוקא אי חיוב ,'קושית תוסק "ל ומעתה .עשר בהמה אינו חל אלא בעשרה בלבדאו דילמא דחיוב מ, ומעשרים
כיון שתשעה ודאי חייבין לבטיל האחד בהו ויתחייבו כולהו ' מעשר בהמה חל על כל אחד בנפרד שפיר יש להק

עה שחייבין  להקשות שהאחד יתבטל להתשש"כ ל"חל חלות חיוב אלא בעשרה ואאבל האמת דלא , במעשר
כ אף אי נימא דין ביטול אכתי "דאינהו גופא אינם חייבין אלא בצירוף האי בהמה וכיון שהיא ספק א, ויתחייב כמותן

זאת ויש שהעמיסו . [ל עשירי ודאי ולא עשירי ספק"הואכתי כ לא מפקינן מכלל ספיקא ו"וא, כולם בספק מחמתו
מ הלא מדובר שנשארו בדיר "וכבר העירו דמ. ('לל ספקאבל הכא לא נפיק מכ' 'ק גופא שם שכ"בדברי השטמ

  .כ" ע].)ע"וצ. י שם"כ רש"אפילו אלף וכמש
  

ה "הגאונים והרא סברתד, ה נתבאר בביאור מחלוקת הראשונים אי מועיל רוב בשיעור הדס אם לאו'  סילהלן 69
היינו שם המין שנאמר בהדס הוא  , המין דההדס'סימן'דדין עבות זהו דין במשום , ל דלא מועיל רוב שיעור הדס"דס

ש כאן רובו "כ ל" וא,ור ההדסוכל שאינו עבות הריהו כמין אחר בשיע, דוקא הדס משולש והוא מעצם החפצא דהדס
 אלא הוא מהחפצא דהמצוה , שעבות אינו רק סימןמשום,  דמועיל רוב שיעורל"סדן "הרד ו"הראבכ "ומשא .ככולו
עמק מאידך הבאנו מהו [.לא סגי ברוב ובעי משולשין בכל הקןל ד"כ ס" ומשה,ז הדס כלל" דאי אינו עבות אי,ממש
ז דין "ל דדין עבות אי"ההדס משום דסעבות בכל שיעור  ידסברת הגאונים דבע. ל" איפכא ממש מהדרך הנברכה

   ].להלן' עי. כ"ד להכשיר מדין רו"הראב' וד. בסימן המין דההדס אלא זהו דין בהכשר ההדס
  

 שאין ראשו של זה מגיע , חופין את כל עצוהדס שאין עליוגבי  כגון. בחקירה זו תלוי עוד כמה ענינים נתבאר דושם
  .  ש"כיעויי. וכן אם יש איסור בל תוסיף בהדס שוטה.  זה אי כשר למצוהלעיקרו

  
ח "ם הגרמ בש"וכ .דרוב בשחיטה הינו מדין רובו ככולו, קסו' ס עמ"בחידושים על השח " בדברי רבינו הגרמ"כ 70

' ג' והובא לעיל סי. 'כ אלא דומיא דשחיטה דתלוי במעשה וכו"מ רו"ועיקר דבריו דל, א' ב סי"ת בית אבי ח"בשו
וכן נקט בקהילות יעקב ). והובא להלן (אות דס " שבסוהבהוספותו. ס כח"הקובץ הערות סו' וכן מבואר בד. ועוד

כז חתם סופר חולין מלשון רבינו ה' וכן משמע לכאו(. עודו. סימן קסהח " אובית שערים ת"שוע ב"וע. א' סוכה סי
  ). א"ע
 

 ח דמבואר"ד הגר"ע - ' להק, )מח' א עמ"סוכה ח' ירחי כלה פוניבז' ד בס"הו(א "ל שטיינמן שליט" הגראיכ"כ 71
ז "ס שצריך שחיטת רוב ומוכח דאי" דבחולין דף כח משמע שזה הללמ- בדבריו דרוב בשחיטה הינו מדין רובו ככולו 

  .ע להלן בסמוך"וע. כ לדון בזה"ה ויש לעיין מש"ש בד"יעויי. מדין רובו ככולו
     

י "רש' שדן בארוכה בביאור מח, יז' א סי"ח) י קוליץ"להגר(מנחת אליהו ' לס כבר ציינתי' ג' סי לעילהנה  72
ב דאף ששחט רוב "י בחולין ל ע"דהנה דעת רש. ם אי לאחר שחיטת רוב הסימנים נפסלת השחיטה אם לאו"והרמב

ואמנם דעת . ז בארוכה"ס ה בענ"להלן סו' ועי. במיעוט בתרא השחיטה נפסלת' מ אם שהה וכדו"מ, כדת וכהלכה
פ ששהה חצי היום וחזר וגמר " אע,שחט רוב אחד בעוף או רוב שנים בבהמה: ל"ג משחיטה אינה כן וז"ם פ"הרמב

' ועוד שם ככסף משנה וב(. ר הרי זה כמחתך בשר השחוטהמאחר שנשחט בה כשיעו, חתיכת הסימנין הרי זו מותרת

  . אי

  . יב



עט 

, 73יש מפרשים בהסוגיה גבי חציצה במיעוט המקפיד דאינו חוצץ מדאורייתא
ויש . 74והרי הוא בכלל כל בשרו, ולודהטעם משום שרובו אינו חוצץ ורובו ככ

  . 75א"מפרשים הטעם באו

  

א בזה רובו ככולו שיחשב "ול, מדאורייתא אינו חוצץ ברובו שאינו מקפיד
פ "א שהטעם הוא משום דיש עכ"וי. 76כיון שבטל הוא לגבי הגוף, כחציצה בכולו

  .77ביאת מים במקצת וחשיב כביאת מים על כולו

                                                                                                                                            
ביסוד ההלכה שנאמרה בשחיטה ' דנח, וכתב שם בביאור מחלוקתם ).ש"א עיי"ב ה"בחולין פתוספתא דמקורו מה

. אם הציווי הוא על כל הסימנים אלא שמועיל רוב סימנים מדין רובו ככולו, שנצטווה משה על רוב שנים בבהמה
כ אין מועיל שחיטה "ל דהציווי הוא על כל הסימנים ומשה"י ס"דרש. א רק על רוב סימנים ותו לאד דהציווי הו"א

, דכשעשה מעשה פסול במיעוטו הרי הוא מקלקל על כל השחיטה, ברובו אלא כשלא עשה כלל מעשה פסול במיעוט
המיעוט בתורת שחיטה ל דאין הציווי אלא על רובו בלבד ואין "ם ס"אבל הרמב. שכל הסימן הוא בתורת שחיטה

ע שהאריך בזה לבאר שיטת "ועייש. כ לא אכפת לן בפסול שנעשה במיעוט לאחר שנשחט רובו בהכשר"ומשה, כלל
ם "מוכח כדברי הרמב' ד שם כתב דלכאו"ובתוה. ד אלה והאריך בזה"יח שחזר ע' ע לו בסי"וע. מ בארוכה"הר

ועל ,  מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה- צויתיך וזבחת כאשר  א רבי אומר"חולין כח עב' מפשט לשון הגמ
כ מה "א, ואי הציווי על שנים אלא שמועיל ברובן מדין רובו ככולו. כ"ע. "רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה"

וכתב לדחות דאולי בשחיטה אילולי ההלכה לא היה מהני רוב . כ הוא הלכה כללית"צורך בציווי מיוחד הרי דין רו
  .ל בזה עוד"וי. ש"עיי. כלל

  

  אין מיעוט המקפיד חוצץ מהתורההטעם שב
  

 ושאינו מקפיד עליו , חוצץרובו ומקפיד עליו דבר תורה ,אמר רבי יצחק, ב איתא"וסוכה ו עב "ד ע עירוביןב 73
  .כ"ע. ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד,  וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד.אינו חוצץ

  
ד "ש פ"כ האו" בזה גוהחזיקו .שסב' ז סי"תתקצא הובא באו' ה סי"ראביוה ,ב"י מלוניל שבועות סופ"ר הד"כ 74

אינו מטעם ביטול , ק ג דטעם מיעוט המקפיד שאינו חוצץ"צה ס'  סיא"חזוע לה"וע. להלן' ח ועי"מאיסורי ביאה ה
 שכולו תוך המים ורובו נוגע במים החשיבתו וכיון, אלא שאינו חשוב לחוץ ולהבדיל בין גופו לבין המים, הזפת לגוף

כל שהוא על , שאף על פי שהדבר החוצץ אינו בטל לגבי הגוף כיון שהוא מקפיד עליווהיינו . ל"עכ. תורה טבילה
ת "שווב .הרי זו טבילה, ורובו נוגע בהם, כיון שכולו בתוך המים, מיעוט הגוף אינו חשוב לחצוץ בין גופו למים

דהוה ", רובו שאינו מקפידדדייק וכתב רק על , ב"י בסוכה ו ע"להוכיח מדברי רשכ "כתב ג קה 'א סי"מנחת יצחק ח
דעל זה , מ" ש.כ כן לענין מיעוט המקפיד" גתבולא כ, " ולא חייץהובטל לגבי, הואיל ואין סופו לטלו, ה כגופיהלי

   .ש עוד"עייו.  מן התורההדבטל לגבי גופי, רק מהלכתא, האין סברא מבחוץ דליהוי כגופי
  

ת פני "שוע ב"וע. ע"ויעוייש. ק א כתב הטעם דמהני כיון דבטל המיעוט לגבי הגוף"קצח ס'  טהרה סיבשיורי 75
שבאופן שאין הדבר החוצץ מתבטל לגבי , ה"ח מ"גולות עליות מקואות פ' מ בזה כתב בס"ונפ. כ"ע. ו' אריה סי

 לו טבילה אף מן התורה אף על פי שאין החציצה אלא לא עלתה, כגון שאדם אחר אחזו בידו בשעת טבילה, הגוף
  .ואינו מקפיד עליה, במיעוט הגוף

  
  שאין חוצץ מהתורה בענין חציצה ברובו שאינו מקפיד

 
כגופו של וחשיב  יובטל לגב הואיל ואין סופו ליטלו ד. וסוכה ו ב,ועירובין ד ב, ה הא נמי"י שבת נז א ד"רש כ"כ 76

יש כאן ביאת מים על ,  וכשבאים המים על גבי הדבר החוצץ.צץ כאילו היה בשרו ממשת הדבר החוודנים א, הטובל
   .ת הר צבי יורה דעה סימן קנט"שוע ב"וע .גופו

  
מבואר ביבמות דף עח  ,דדוקא חציצה בכולו, ה והנראה"ו ד"ב ממקואות הט"ם פ"ז על הרמב" בחידושי הגריכ"כ 77

, כ לא דיינינן בזה דיני חציצה"ומשה, כ אין כאן ביאת מים כלל"סה אכיון שכולו מכו, דאפילו באינו מקפיד חוצץ
דהביאת , פ ביאת מים"יש כאן עכ, כ רובו שאינו מקפיד"ומשא. ולא נאמרה בזה ההלכה דאינו מקפיד אינו חוצץ

ומבואר . ש"עיי. בזה איכא דיני חציצה והלכה דרובו המקפיד חוצץ, מים על מקצתו חשיבא ביאת מים על כולו
  . משום דאיכא שם טבילה בכולו מחמת אותו מקצת, ט דבשאינו מקפיד אינו חוצץ"דה

  
  

  . יג

  . יד



פ 

                                                                                                                                            
  רובו ככולוא שלא עלתה לו טבילה מדין "לרובו שאינו מקפיד בענין הקושיה אמאי ב

  
בהא דמבואר ביבמות , אות דס " שבסוהבהוספותהבאנו את קושית הקובץ הערות , א בביאורים'  סילעילוהנה ] א

הא '  ולכאו.אינו מקפיד חוצץ' אבל כולו אפי, אינו מקפידוברובו הוא דוקא מ שאינו חוצץ "ה, חציצהגבי  ד,עח
וכיון , מ בין רובו לכולו"כ ליכא נפ"וא, י שנעשה מעשה בהרוב חשיב דנעשה בכולו"והיינו שע, רובו ככולול ד"קיי

   .     כ גם ברובו תפסול" באינו מקפיד א'דבכולו חוצץ אפי
  

 כגון גבי ,ומוכח דהא דרובו ככולו אין פירושו דחשיב כאילו נעשה המעשה בכולו: ל"תרץ ולהוכיח מזה וז לוכתב
דכי היכי דשחיטת , דסגי ברובןאין הטעם משום דהוי כאילו שחט כולן אלא , שחיטה דנתרת בשחיטת רוב הסימנין

 שיער נזיר הוי סגי בגילוח רובן אי לאו וכן בגילוח, שהמיעוט אינו כשחוטנ שחיטת רובן מתרת אף " ה,כולן מתרת
נ שהחציצה ברובו לא חשיבא כאילו החציצה " וה.ואינן נחשבין כאילו נתגלחו כולן, קרא אף שנשתיירו מיעוטן

 ומשום דבחציצה ברובו ,חוצץ גבי חציצה ברובו שיהיה לו דין כחציצה בכולו ד- ש להקשות "יינו דלוה. כ" ע.לובכו
 להדיא בדבריו דגדר ומבואר. ומדאורייתא רק חציצה בכולו פוסלת ,ה מעשה גם בהמיעוטפשט דחשיב דנעשאין ה

דבעי לכולו א להוכיח בכמה אופנים ' לעיל בסיכ "ולא כמש, ברובושיעשה מעשה רובו ככולו היינו דמספיק 
, כן בגדר הדברמ אף אי נימא " העיר דמד"ובסו. [כ"ע.  המיעוט וחשיב דנעשה בכולוונתחדש דהרוב נותן דין על

 'להק ואולי כונתו. נ לפסול רובו"ל גם באינו מקפיד הדכי היכא דכולו פוס, ז" בכעדיין לא נתיישב אמאי לא נימא
כמו ' דין'מ נימא דרובו ככולו לומר דיהיה בהרוב "מ, א רובו ככולו לומר דחשיב דנעשה מעשה בהכל"פ דל"דאע

  .כ"ע. ]שיש בהכל דחוצץ
  

, כ ולא בדבר שלילי"ינינן דין רודדוקא בדבר חיובי דיא "שליטי "ר רה"תו לפי מה שאמר מויש לדון בראיואולם 
נ "כ לומר דהיכי דבכולו חוצץ ה"ליכא לדון בזה דין רודל גם בזה "ינ "הכ "וא יז ג סעיף"וסס ב " סולעיל' עי

ון ולומר דאי א לד"וא, ת מיםאלא חציצה היינו חסרון בביא, ל דחציצה אינו דין חיובי שחציצה פוסלת"די, ברובו
ס אכתי אמאי "דסו(ע "ד הערתו האחרונה דהקוה"וראיתי שתירצו עזה. [ בכולוברובו איכא חסרון הרי כאילו הוא

ומשום דחציצה אינו דין חיובי אלא חסרון בביאת מים ולכך בכולו חוצץ ). לא נימא דיהיה ברובו הדין דהוי בכולו
ליישב ' ר למי שכ"ושו]. ל"וי. ו מקפיד ליכא חסרון בביאת מיםל ברובו שאינס איכא חסרון בביאת מים אב"דסו

כשאין בזה דכיון דנתקיים ברובו חשוב דנתקיים בכולו אבל ' ז אמרי"קיים מצוותו עכשהנידון אי נתדדוקא כעין זה 
מה , ס ב ועוד"שם סויעויין ,  דלא כהחולקים בזהז"וכ[. כ"ע. א"שום ענין של מצוה או דין אלא ענין של מציאות ל

אלא , ובאמת לא מצינו רובו ככולו במצוה"' ב בנזיר מב שכ"הנצי' הבאנו ד' א' ולעיל סי. שהבאתי מהבית שערים
ושם בדף יט פליגי , וכן בחולין דף ע, נדה דף כט דרוב ולד הנולד הוי ככולו' כמו במס, בדבר שלא שייך במצוה

  ].     ע"וצ". ל לרבנן דרובו אינו ככולו"בשחיטה וס
  
ל שייסד לן דרובו ככולו נאמר "ח זצ"ג ועוד בשם הגר' פ מה שהבאנו להלן סי"ד בסגנון אחר ע"ל בס"יועוד ] ב

כמצוות או , אבל בענינים התלויים במציאות', כשחיטה דמעשה שחיטה בעינן וכדו, דוקא בענינים התלויים במעשה
. 'א רובו ככולו כיון שחסר לו המציאות שתלויה בו המצוה וכו"לבזה ' דבעי מציאות של כזית וכדו, עבירות דאכילה

ש לומר דכיון דבמציאות איכא חציצה "כ ל"וא. דהנידון הוא המציאות של החציצה, ל גבי חציצה"ד י"ועזה. כ"ע
  .ברובו יחשב הדבר כאילו איכא במציאות חציצה בכולו

  
 אולם :ז"וכתב ע. ל דרובו ככולו"ת קיי"דהלא בכה זו שהביא קושיה קה 'א סי"ת מנחת יצחק ח"שוראיתי בעוד ] ג

ואפקא דין חציצה מכללה , משום דאתא הלכתא דרובו שאינו מקפיד אינו חוצץ, על כרחך אנו צריכין לדחוק
ר להקרן אורה בנזיר "שו. ש"עיי. מהיכי תיתי,  אבל בלא הלכתא לחלק בין רובו לכולו.אינו ככולודרובו , ת"דבכה
 אפילו מיעוט המקפיד , היה נראה דאי לאו הילכתא,ה לענין חציצה דכתב ורחץ את בשרו ולא כתיב כלוהנ: ל"מב וז

והא דאיתמר הילכתא דבעינן רובו המקפיד היינו לקולא ,  כיון דלא כתיב כל בשרו הוי רובו ככולו,לא היה חוצץ
חוצץ היינו משום דהילכתא לא נאמרה כ הא דאמרינן ביבמות דבכולו אפילו אינו מקפיד "וא,  מקפידדבעינן דווקא

ב "ע' ו(ל בסוכה "ז' ומדברי התוס. ה אפילו אינו מקפיד הוי חציצה"ומש. אלא ברובו אבל בכולו לא איתמר הילכתא
א "כ ה"ה ג"ל לא איצטריך הילכתא להכי דבלא"ולפי הנ, נראה דהילכתא אתי דמיעוט אינו חוצץ) ה דבר תורה"ד

ח סימן "ת דברי יציב חלק או"שוב' ועי (.חציצה שפיר קרינן ביה ורחץ את בשרו במיםכיון דאיכא רוב בשרו בלא 
   ). ל"ה וכן י"כג ד

  
 דיש לפרש .אינו מקפיד אינו חוצץרובו שבטעם שכ לדון "שכתב ג צז 'א סי"ד ח"יורחת אגרות משה "שוב ע"וע

כ אינו דין חדש בעלמא בדיני "ג המקפידעוטו יומ .בטל לגוף ונחשב כבשרהמתדהוא מחמת ד.  א,בשני טעמים
 ואף דבביאת מים .חציצה אלא הוא מדין רובו ככולו דכיון דלרוב הגוף אין דבר חוצץ נחשב כאין בגופו חציצה כלל

והוי דין מעוטו המקפיד ודין רובו . מ בחציצה הוא בדין רובו ככולו ככל דיני התורה" מ,נתחדש דדוקא כולו בעינן
בטל דהא ודאי ת דלאו משום בטול לגוף הוא דהא מיעוטו המקפיד אין שייך שי.ב . םשאינו מקפיד משני טעמי

דהא אם לא היתה כולה במים אף , צ שתהיה כולה במים אלא רובה"ואין לומר משום דא. מ אינו חוצץ"סירנו ומי
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א שאינו "בי חציצה במיעוטו בין בשר הכהן לבגדי הכהונה לבהסוגיה דזבחים ג
  . 78ואינו דומה לחציצה דטבילה, חוצץ מדין רובו ככולו

                                                                                                                                            
יד אינו מ מעוטו המקפ"ומ, ז"א וה"א ממקואות ה"ם פ"שערה אחת אינה טבילה כלל מדאורייתא כמפורש ברמב

פ היא "כ צריך לומר דאף כשיש על גופה דבר החוצץ נחשבה שהיא במים כיון שעכ"וא, חוצץ אף שודאי תסירנו
ולכן אם לא היה נכתב קרא שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים היה . כולה במים אף שאין המים דבוקים לגופה

אבל חדשה . בר חוצץ נקרא שגופו הוא במיםנטהר אף שלטבילה הא בעי שיהיה כל גופו במים משום דאף שיש ד
 .ז באה ההלכה שחדוש זה אינו אלא ברובו המקפיד"וע" ,תורה עוד דין שגם לא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים

 ,עוטויוהוי אינו מקפיד דין בחציצה כמו מ. או אינו מקפיד אף ברובו אינו חוצץ, ]אינו חוצץ[עוטו אף במקפיד ידמ
 אבל מזה שכולו חוצץ אף ,בטל לגוףמתדאינו מקפיד הוא משום ד'  אך יש גם לומר כטעם א.לא מצד בטול לגוף

ולכן מסתבר יותר שהוא . ט חוצץ"באינו מקפיד משמע דאינו מטעם בטול לגוף דאם מטעם בטול לגוף אף כולו מ
. ' וכוובכולו חוצץ , ולא באינו מקפיד אף ברובו,דחדשה ההלכה דדין חציצה אינה במעוטו' דין בחציצה כטעם ב

  .כ"ע. ע שם בארוכה"וע
  
ט ברובו לא "ד רובו ככולו ומ"ל בכ"עמד בזה דהא קייכ "ג) ז"ק תשט"מהדו(ה  'ס סוכה סי" עמי"הקהורבינו ] ד

אם הוא משום דבאמת צריך ביאת , חוצץ ברובו שאינו מקפידוכתב דהנה יש לחקור בהא דאינו .  חוצץ ובכולו חוצץ
ו זה גופו ויש כאן יון דאינו מקפיד על החציצה מבטלו לגופו והוי הביאת מים שעל החציצה כאילמים על כולו אלא כ

 אלא כיון שאינו מקפיד על ,ד הא דמהני ברובו שאינו מקפיד לא משום דהחציצה נחשבת כגופו" א.רוב גופו במים
ומעתה . ם ביאת מיםצ ש"שאהחציצה ומבטלו לגופו הוי מקום גופו שתחת החציצה כענין בית הסתרים או בלוע 

ש היטב הא דבכולו "א, אבל אם נאמר כהצד השני, ש כולו מרובו"כטעם קמייתא באמת קשה מבשלמא אי נימא 
דחשיב כבית הסתרים ' חוצץ לא עלתה לו טבילה אף שאינו מקפיד ואינו ענין לרובו ככולו ומשום דלצד זה דאמרי

פ "ז כשיש עכ"כ כ"א, יאת מים וסגי בביאת מים על שאר הגוףצ שם מעיקרא שם כלל ב"או כבלוע והיינו דאי
  . מ טבילה אין כאן והיאך יטהר"ל כולו כבית הסתרים מ"מיעוט הגוף הנטבל מאבראי אבל כשכולו חוצץ נהי דהו

  
ל כגופו דכן מורה "ז נכון לפלפולא אבל האמת נראה כהצד הראשון דכל שאינו מקפיד עליו הו" כתב שם דכמיהו

', ל כגופו הואיל ואין סופו לטלו ובטיל לגביה ולא חייץ"משום דהו' 'ובעוד דוכתי שכל "הני בסוכה "שלשון ר
צ "נדה מב דבבלוע א' ל כבית הסתרים או כבלוע ועי"ולאידך גיסא נצטרך להדחק דכיון דבטיל לגביה ממילא הו(

א שכך נאמרה ההלכה דוקא רובו שאינו כהנ' ל דהכי קים ליה לר"א רובו ככולו צ"והא דל) ראוי לביאת מים' אפי
הושמט כל יראה שה שם ' בקהילות יעקב מהדורא חדשה סיהמעיין ובאמת . כ"ע. מקפיד אינו חוצץ הא כולו חוצץ

  .כ"ע .ש"נידון זה כיעויי
  
 אם הוא רק לגבי טבילה או גם בשאר - ת אלא ברובו ומקפיד " דאין חוצץ מה- ז "דנחלקו רבותינו בענ ,ודע] ה

 כשם שחציצה בטבילה אינה חוצצת מן התורה אלא אם כן היא ברוב הגוף ומקפיד עליהשרבים סוברים . יםדבר
כגון חציצה בין רגלי הכהן , ומקפידברובו כך מצינו בשאר דינים שאין דבר חוצץ מן התורה אלא , כנידון דידן

יש אומנם ו .ועוד. ראש הבכור לרחם חציצה בין וכן]. ק נב"קצח ס' סדרי טהרה בשיורי טהרה סי' ועי[, לרצפה
אבל בשאר דינים , אין חציצה פוסלת אלא כשהיא ברוב הגוף ומקפיד עליהידים  ובנטילת סוברים שדוקא בטבילה

מיעוטו שאינו מקפיד אינו ' דהא דאמרי, ס ו"ת פני אריה ר"שוכ ב"כ. חציצה פוסלת אף במיעוט ואינו מקפיד עליה
וכל , בדוקאדבעינן רובו המקפיד כה למשה מסיני  שכך באה הקבלה הל,צה בטבילהאין זה אלא לענין חצי, חוצץ

כ "א, ס"ואין בהם הלכה למ, שהחציצה פוסלת בהןדברים כ בשאר " משא.זמן שאינו על רובו ומקפיד אינו חוצץ
פ "חוצצת אע חתבזבחים יט שאפילו נימא א' מבגדי כהונה דאמריוראיה לזה . חוצצין בכל שהוא אפילו אינו מקפיד

. שאינן אלא מיעוט שאינו מקפיד, ועוד מייתי התם מילי טובא לענין חציצה בבגדי כהונה. שהיא מיעוט שאינו מקפיד
. ש"עיי. ש"א דמבואר התם שכל שאגדו בדבר שאינו מינו ולא לנאותו חוצץ אפילו בכ"עוד ראיה מסוכה לז ע

אין שום חילוק בין רוב , א"יו לרצפה דאיתא בזבחים קד עכ גבי חציצה בין יד הכהן לכלי שרת או בין רגל"וכמו
 . והובא להלן בסמוךח"ד מאיסורי ביאה ה"פהאור שמח היטב ל' ועי. ש"עיי. למיעוט או בין מקפיד לשאינו מקפיד

   ). קה'א סי"ת מנחת יצחק ח"שוע ב"וע. (בענין חציצה בתפילין' ה' ע להלן סי"וע
  

  יעוטו לבגדי כהונה דחוצץ בין טבילה דלא חוצץ במבהחילוק
 

על "וקרא בעי ומכנסי בד ילבש , וצצת בין בשר הכהן לבגדיוחנימא איתא דאפילו א "זבחים יט ע 'בגמ] א 78
  . ממש וליכא" בשרו

  
 , מדוע גבי טבילה אמרו דמיעוט המקפיד אינו חוצץ, כתב להקשותח"ד מאיסורי ביאה ה"פהאור שמח  רבינו והנה

דמיעוטו גם כן ' אמרי , גבי בגדי כהונהאילו הכאו. רובו ככולוכ " אפה,"ורחץ במים כל בשרו"נמי אף על גב דכתיב 
דכל הנידון על שערו פירש ד, ה רובו"א ד"בסוכה דף ו ריש עי "רששלמא ל וב.חוצץ ולכן אפילו נימא אחת חוצץ

  . טו
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שם מיירי בחציצה ' דברי הגמ' אומנם לדעת התוס ו. ניחאבגופו אפילו כל שהוא חוצץכ "וא, )א שם"שפ' ועי. ה"א(

י "ב' ה דעת רוב הראשונים עי"וכ. ה"א. (ת אלא ברובו המקפיד"והיינו שגם חציצה בגוף אינה פוסלת מה, בגוף
י דבבשרו "ב שביאר בדעתו דאין כוונת רש"א בעירובין ד ע"יעויין להריטב, י"וגם בדעת רש. קצח' ד ריש סי"יור

והיינו , הגאונים ורוב הראשונים' ע וכד"ע והבשר בפ"י דהשער נידון בפ"שאלא כוונת ר, לא נאמר האי הלכתא
ם "לא כדברי הרמבוד. וכן איפכא, פ שאין חציצה בגוף"אע' ברובו'שאם היתה חציצה ברוב השער הרי זה חציצה 

ז " אי, ולפיכך אם היתה חציצה ברוב השער שאין השער גוף בפני עצמווהיינו, שכתב שמשערין הגוף והשער ביחד
גרע ד "נידוטעמא בעי מדוע כ דא "וא). וקצרתי. ז"ה בענ' ע בסי"וע, ש"האו' להלן בהמשך ד'  ועי.נחשב רובו חוצץ

   .מטבילה
  
דאין הלכה כיון , כ לא קשה כל כך"וא, בסוכה שם'  כמבוהלכה למשה מסינידגבי טבילה הוא ,  תימא דיש ליישבכיו

 ,שמפרשמשמע ,  חננאל שם שכפי הנראה חסר מדבריו קצת בדפוסמפירוש רבינוהנה מנם ואו. בבגדי כהונה
דאם אינו מקפיד בטל אל הגוף , דחוצץ דוקא רובו המקפידמסברא יצחק אמר ' הואיל ורד, מהלך הדברים כך הםד

ויתחשב הרוב , צטרף גם שערו אל הבשרשילכן סלקא אדעתין , דרובו ככולו, ומיעוט לא איכפת לן, והוי כבשרו
ואם ברוב שער ראשו יש , ושער לבד הגוף, לזה אתי ההלכה דמחשבין גופו לבד השער, הגוף והשער יחדבצירוף 

ומקרא ורחץ את בשרו דנכלל השער והגוף כאחד הוי אמרינן דכל שער ראשו הוי , חציצה לא עלתה לו טבילה
מדוע גבי בגדי כהונה ל "הדקז "לפו, ס לא מיירי לעצם הדין וכאמור"היינו דההלכה למו. מיעוט נגד הגוף בכללו
  .פשיט לן דמיעוטו חוצץ

   
אבל כאן בבגדי  .רובו ככולוד' אמרידבעי שיהא כל גופו במים בזה דוקא סמכינן ארוב כיון דבטבילה ,  לחלקכתבו

 דנגד פ"במכנסיים לבד הקפידה התורה על חציצה ברובו אע' והיינו דאפי,  ילבש על בשרובד' מכנסי'כתיב כהונה 
דהוי מיעוט  - מכנסים הז יש חציצה ברוב מקום "בכאם  ו. דמקום המכנסים אינו רוב הגוף,בכללו אין זה רוב הגוף

  .ש"ד עיי"זתו.  הקפידה תורה גם על מיעוטשובם כן א -  של הגוף בכללו נגד כל הגוף וכל הלבישה
  
 ,א דאפילו נימא אחת חוצצת מנלן ה,וצריך לדקדק עוד בשמעתין: ל"אורה בזבחים שם גם עמד בזה וזובקרן ] ב

 והכא חייץ אפילו נימא ,ל דמיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ" דקי, ורחץ בשרו במיםתיבומאי שנא גבי מי מקוה דכ
או "כדאמרינן גבי כינה חיה , על אותו המיעוטקפיד הוא מנ משום ד"דמשמע דה, ליישב בפשיטות וכתב .אחת

  .ש"עיי. י מקוהכ גב"משא ," 'דילמא כיון דקפיד עליו כו
  

דבעי , "ורחץ בשרו במים"דגבי טבילה כתיב , דשאני דין טבילה מדין לבישת בגדי כהונה, א" עוד לחלק באווראיתי
' וכיון דהנידון על גופו שפיר אמרי, היינו דעל הגוף דיינינן שהוא צריך ליכנס בתוך המים, טבילת גופו בתוך המים

אבל בבגדי כהונה אין הדין שיכניס בשרו . מתקיים הפסוק ורחץ בשרו במיםבזה דרוב גופו חשיב שפיר ככל גופו ו
כ אין "והיינו דהוא דין בבגדים להלבישם על הבשר וא, "יהיו על בשרו"אלא כדכתיב , בבגדים דנימא דרוב גופו סגי

י כהונה הוי ומעתה אין שייך לדון ולומר דרוב בגד ככולו כיון דבגד. מקום לדון כלל על הבשר אלא על הבגדים
ז שם "אבל רוב מכנסים אין ע. דרוב בשרו נמי חשיב בשרו, ועוד. כשאר שיעורים דלא שייך לומר בהם רוב

ד "עוד עזה' א ומה שתי"סוכה ו ע) קארפ(משמרת מועד ' ע בס"וע. כ מעכב בו אפילו מיעוט חציצה"מכנסים כלל וע
, בהא דאיתא בסוכה שם דנימא אחת קשורה חוצצת' האח' קו) דכאן הנידון הוא על הבגד והתם הנידון הוא בגוף(

  .כ"ע.  'דהא מין במינו אינו חוצץ וכו' והקשו האח
  
פ מה "ע. ל דכאן הנידון הוא על הבגד והתם הנידון הוא בגוף וכדמוכח מקראי"ד הנ"א עזה"ל באו" יועוד] ג

ל חלק וחלק ממנו יש לו חשיבות מכלל  בדבר שכאלא דין רובו ככולולא דיינינן ח "ג בשם הגר' סישהבאנו לעיל 
כ "וא. כ"ע. אבל בנידון שאין לכל מקצת ממנו חשיבות מכלל הדין השלם לא דנין בו דין רובו ככולו, הדין השלם

ל בזה דדוקא גבי חציצה בטבילה שייך לומר רובו ככולו כשיש חציצה במיעוטו דכל מקצת ומקצת חשיב "נ י"ה
ויש ליישב . ק'ודו. כ כיון דכל מקצת ומקצת לא חשיב כלל בגד"ש לומר רו"ונה לאבל גבי חציצה בבגדי כה. בשר

  .  ג' פ יסודות אחרים שנתבארו לעיל בסי"ל דכאן הנידון על הבגד והתם על הבשר וע"פ החילוק הנ"א ע"עוד באו
  
תא בסוכה  כדאיהלכה למשה מסיניש שכתב בהשקפה ראשונה לחלק דגבי טבילה הוא " בעצם דברי האווהנה] ד

וכמו שציינתי לעיל ,  הנה ישנם שאכן מחלקים כן.ס מפורשת בזה" שאין הלכה למבבגדי כהונהכ "ומשא, שם
 ,אין זה אלא לענין חציצה בטבילה, מיעוטו שאינו מקפיד אינו חוצץ' דהא דאמרי,  שכתבס ו"ת פני אריה ר"שומ

 . וכל זמן שאינו על רובו ומקפיד אינו חוצץ,בדוקאדבעינן רובו המקפיד כה למשה מסיני שכך באה הקבלה הל
. כ חוצצין בכל שהוא אפילו אינו מקפיד"א, ס"ואין בהם הלכה למ, שהחציצה פוסלת בהןדברים כ בשאר "משא

ועוד מייתי . פ שהיא מיעוט שאינו מקפיד" חוצצת אעחתשאפילו נימא אבזבחים יט ' מבגדי כהונה דאמריוראיה לזה 
ל לחלק בזה מטעם "הרי דס. כ"ע. שאינן אלא מיעוט שאינו מקפיד, חציצה בבגדי כהונההתם מילי טובא לענין 

  .ז גבי בגדי כהונה"ס בענ"שאין הלכה למ
  



פג 

הרי הוא כילוד ביציאת ] 'לענין ימי טומאה וטהרה וכדו[אף שבענין יציאת הולד 
לענין יציאת רוב ראשו נחלקו ראשונים אי הוא מדין , 79רובו מדין רובו ככולו

  . 80כולורובו כ

  
ה אף "דנו בזה אם ה, ]גבי טומאת לידה[לענין הוציא עובר את ידו והחזירה 

  .81בהוציא את רוב ידו מדין רובו ככולו

  

 בזה רובו ככולו לא שייך ', וכדופ" כככותבת ביוהכאו, איסורכזית בענין אכילת 
מ דאף חצי "מ לענין איסור אין נפ"מו .82כאילו אכל שיעור שלםלחייבו שיחשב 

                                                                                                                                            
י ענגיל מערכת בגדי כהונה דברים נפלאים "בית האוצר להגר' יעויין בס,  נידון זה גבי חציצה בבגדי כהונהובעצם

  . ל"ואכמ. בזה
 

   .י"קצד ס' ד סי"ע יור"ע בשו"וע. צא מחותך או מסורס משיצא רובו הרי הוא כילודי, א"נדה כח ע'  מתני'עי 79
 

80
.  עד שיצא רוב ראשויצא כדרכו. יצא מחותך או מסורס משיצא רובו הרי הוא כילוד ,שם איתא'  במתניהנה 

 ,תך קאיאמחו[ ,אמר רבי אלעזר אפילו הראש עמהם, א איתא"עובגמרא כט  .ואיזהו רוב ראשו משיצא פדחתו
רבי יוחנן אמר לא שנו אלא שאין הראש ]. י" רש.יצא הראש אין חשוב ולד עד שיצא רובו' דהיכא דיצא מחותך אפי

ו כרבי "ז ש"א ב"תוהבא "ו והרשב"הב "מאיסוי "פבם "ופסקו הרמב. 'וכועמהם אבל הראש עמהם הראש פוטר 
ובביאור החילוק בין ולד מחותך לולד . יוחנן' א ור"ר' ק קג באופן נפלא בביאור מח"קיז ס' א סי"ע בחזו"וע. [יוחנן
  ]. שלם

  
מ נחלקו בזה אי בעי "מ, יוחנן דאף במחותך הרי הוא כילוד ביציאת הראש' ל להו לתרוויהו כר" אף דסואומנם

ם " אבל הרמב.א סובר דראש דאמר רבי יוחנן במחותך היינו רוב ראשו"הרשבד. ג יציאת כל הראש או רובו"בכה
  .כ" ע. דראש דאמר רבי יוחנן היינו כל הראש וכתב הרב המגיד שכן נראה מדברי קצת מפרשים ועיקרסובר

  
כ "ומשה, ל דרוב ראשו הוא מצד הדין דרובו ככולו דעלמא"ם ס"דהרמב,  למי שכתב בביאור מחלוקתםוראיתי

ג דהראש מחותך לא " אבל בכה.בזה דוקא שייך לדון דין רובו ככולו, דוקא כשיש כולו דראש וחשיבות ראש לפנינו
ל דבעלמא דדיינינן דין רובו ככולו ביציאת ראשו "א ס"אבל הרשב. שייך בזה רובו ככולו ולכן בעי יציאת כל הראש

ה במחותך נמי "וממילא ה. ואינו נזקק לדין רובו ככולו, אלא שהוא עצם השיעור מצד עצמו, אינו מדין רובו ככולו
  .   ן בנדה שם"רמבד ה"ע במגיה ע"וע. דינא הכי

  
. ויהי בלדתה ויתן יד  שנאמר,אמר רב הונא הוציא עובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידה, איתאא " כח ענדהב 81
 ימי טוהר לא יהבינן לה עד שהרי לענין, לחוש מדרבנןז "כאסיקנא דשם ' בגמו .א"י קצד ס'ד סי"ע יור"שופ ב"וכ

ם לחוש מדרבנן מאי נפקא מינה תיפוק ליה משום נדה דאין פתיחת ת א" וא,ל" וזא"וכתב הרשב. דנפיק רוביה
ל דנפקא מינה היכא דהוציא ידו והחזירה ולא ילדה עד " י.)נדה כא(רים בלא דם וכדרבי יהודה הקבר אפילו לאב

י "והביאו בב. אחר שבועיים דאי משום נדה דיה שבעה והשתא מטמאינן לה שבועיים משום לידה ומשום ספק נקבה
  .ש" יעויישם

  
ועיקר הספק . ד שם בביאורים"בדי השולחן ביור' וראיתי שדן בזה בס.  לא נתפרש מה הדין בהוצאת רוב הידוהנה

ה בזה דיינינן "שערי טוהר שכתב דה' וציין לס. ל דהחמירו בו רק בהוצאת כל היד"כיון דעיקרו מדרבנן י, בזה הוא
  .כ"ע. כ"דין רו

 
ח "בענין רובו ככולו הסביר הגר: ל" הובא בזהרנט' עמח " המיוחסים לרבינו הגרםבכתבי. א, שונים בזהטעמים  82
ל " ושפיר י,כמו בשחיטת הסימנים ופסיקת הגרגרת שהסימן מסוים, ש רובו ככולו אלא בדבר המסוים" דל,ל"זצ

 איך שייך לומר , דאין הכזית או הרביעית מסוים, או רביעית יין,אבל בכזית נבלה, דרוב הסימן הנשחט נחשב ככולו
והלא אין שם חשיבות ועדיפות בכזית זה , בו דין רובו ככולו שבזה תיפול השאלה רובו ממנו שחשוב והוא ככולו

  .ל" עכ.כ במקוה לא שייך דין רובו ככולו שאינו דבר מסוים"וכן ג, של נבלה או אחר
  
 ,א רובו ככולו"דל, ד"ותו. כ" דין רומ בזה"כתב באופן אחר לבאר הא דל,  קסד'ח סי"או בית שערים חת"שוב. ב

והיינו . במציאות לפנינו ולא בגלל שהתורה קבעה שהוא שלםהסימן שלם ש ,אלא כגון לענין שחיטת רוב סימנין

  . טז

  . יז

  . יח



פד 

  .83שיעור אסור מהתורה

  

                                                                                                                                            
אמרינן רובו דבאופן זה דוקא ,  רק יען שזהו כולו באמת,כולו מפני שהתורה אמרה שזהו כל הסימןנחשב אינו ד

אין ובמציאות  שזהו כל הקהל אלא, כל הציבור כולו מפני גזירת התורהדאין כאן  ,ם וכן ברוב ציבור טמאי.ככולו
 הלא באמת הוא כולו לכן ,כ" וכן באתרוג וכי אתרוג שלם הוא כולו מגזיה.כאן קהל יותר ואמרינן רוב הקהל ככולו

מה כולו שייך לומר על ד, אינו נחשב כולו מפני שהוא כולו במציאות לפנינו אבל בשיעורים .אמרינן רובו ככולו
 דילמא שני זיתים או חצי זית וחצי כותבת או שני ,או כביצה לענין טומאת אוכל, כ" או כותבת ביוה,כזית איסור

וממילא . שיעור זהשנתנה בו תורה אינו אלא מחמת שהוא כל השיעור הא דחשיב  אלא .ככותבת וכדומה הם כולו
כ יהיה השיעור רוב זית ויהיה זה כולו ואיך " א,רוב הזית הוא כזיתאם אתה אומר שד, כ בשיעורין"ש לומר רו"ל

 ,אלא שזהו שיעור מקוה שנתנה בו תורה, נחשב כולו וכן במקוה דילמא שמונים או עשרים .שייך בזה רובו ככולו
ן א סאה שיעור מקוה ויהיה זה כולו ואיך תאמר רובו ככולו הלא אי"כ יהיה כ"א סאה א"ואם אתה אומר שדי בכ

  . ג"וכן כל כה. כאן כולו יותר
  
ואילו ,  לבאר החילוק דבקידוש והבדלה סגי ברוב רביעית,י"רבינו הקההביא בשם , שיט'  תולדות יעקב עמ'בס. ג

דבקידוש והבדלה העיקר הוא , וביאר. מ רוב רביעית" ולת לא סגי לפחות משיעור רביעי,בשאר משקין אסורין
אבל במשקין אסורים שיעור ". ולכך סגי ברוב כוס דרובו ככולו. צאה של הברכה והשתיה היא תו,הקידוש על הכוס

  . כ"ע".  וכל שיעורי חכמים כך הואחכמים הוא ברביעית ופחות מכך הוי כחצי שיעור
  
ש "ל, כגון אכילת שיעור או איסור אכילה,  דהיכא דהוי בדרך ציווי,דברי יציב חלק אורח חיים סימן כג ת"שוב .ד

   .ש"עיי. לורובו ככו
  

משום דענין אכילה ד, ל"ה וי" בד,בסוגיה דהיתר מצטרף לאיסורב " עגפסחים מבמ "הרי היטב בדברי החידושי 'עי
נהי כ "א. ש"ע' כווהרי נהנה בכזית ' כווהנאת גרונו ' כוו הקיאו ב"עחולין קג כמבואר ב תואכילי "הוא ההנאה שע

הרי לא נהנה מכזית איסור רק ש, ליכאמ אכילה של הנאה " מ,ז"דלענין פעולה ומעשה חשוב כנעשה הכל עי
   .ש"עיי. מאיסור עם היתר

 
הא דבעינן שיעור היינו לחיוב כרת או : ל" וזה" תריב ס'סיע "נ בשו"ה בכל שהוא וכ"דה,  חצי ממשד"לאו 83

  . כ"ע. אבל איסורא איכא בכל שהוא, חטאת
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  בירורי דינים

  
יד של הן ב, בין תפילין לבשרו - אפילו מיעוטו שאינו מקפיד -לא יהא דבר חוצץ 

ויש חולקים . 84ש לדון בזה רובו ככולו כיון שברובו אינו חוצץ"ול. של ראשוהן ב

                                                 
 בענין חציצה בתפילין  

 
שצריך שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין כתב דדין זה ד ' בתשובה כלל ג סיוס יח "תפילין סו' הלב ש"הרא] א 84

גבי בגדי  שלא יהא דבר חוצץ בינו לידו כדדרשינן 'לאות על ידכה'משום דכתיב הוא  ,לראשו ובין תפילין לזרועו
 שלא יהא דבר חוצץ בין 'לטוטפות בין עיניך'ינן  וכן דרש. שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו'ילבש על בשרו'כהונה 

לא שנא של יד לא , לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרוד ,סעיף דע סימן כז "פ בשו"וכ. כ"ע. תפילין לבין עיניך
 - בגד שעל היד ההתפלין על  שאסור ליתן - פירש הטעם ד ,ב" עי במגילה כד"רש' ז דלא כד"וכ [.שנא של ראש

בתשובה א "והרשב. ן שם"פ הר"וכ. לפי טעם זה אין זה רק בשל ידד , לאות ולא לאחרים לאותמשום דבעינן לך
כל ו ,למעשה בין בשל יד בין בשל ראש רואים מה שרבים נוהגיןד, א" הרשבוסיים. ( מסתפק בזה תתכז'סיא "בח

יעויין  ו.סימן כז אות דבית יוסף  בע בזה"וע .)כ"ע. הלכה שהיא רופפת בידך ראה היאך צבור נוהגין ונהוג כן
   .]מבגדי כהונה'  דילפיש"ל כדרשת הרא"י ס"גם רש אם ח א סימן כג"ת הר צבי או"שוב
   
כ "א, האי דינא מבגדי כהונה' והיינו דילפי, ש דחציצה פוסלת בין בשל יד ובין בשל ראש"ל כהרא" דקייכיוןהנה ו

ט דלא "וה. [והתם אפילו מיעוט חוצץ,  דבגדי כהונהדומיא' ומשום שהרי ילפי, אין זה ענין לתורת רובו ככולו
כ "וכ].  ועודח"ד מאיסורי ביאה ה"פהאור שמח ס ד בשם "דיינינן בבגדי כהונה דין רובו ככולו נתבאר לעיל סו

. ילפינן לגמרי לענין תפילין דאף מיעוטא דמיעוטא חוצץ, ש דיליף מבגדי כהונה"דלהרא תפילין'  הלל אשכולבנח
  . אפילו מיעוט שאין מקפיד עליו חוצץ דומיא דבגדי כהונהכ עוד ד"וכ
  

 תפילין אות ניניא ע"ח(משמרת חיים '  מס)ע להלן בסמוך"עו(ד "בחיבורינו בכפ מה שהבאנו "ע, ל בזה" יא"ובאו
והתורה , ע"רובו ככולו שייך רק היכא דכל חלק וחלק יש לה חשיבות בפנדין ד, א' ב סי"ת בית אבי ח"ובשו) 'ב

יש שם שחיטה  כגון גבי שחיטה דלכל מקצת ומקצת, ה שיעור לדבר דבעינן מידה מסויימת ושיעור מסוייםקבע
רובו ככולו ' וכן בכל דוכתי דאמרי, סימנין מדין רובו ככולו'  סימנים ולזה חדשה התורה דסגי ברובו דב'ובעינן ב

ש לדון "לל ד"וממילא הכא נמי י).  ביסוד זהלהלן בסמוך ביתר ביאור' ועי( .בות ובזה סגי ברובילכל מקצת יש חש
  . בזה דין רובו ככולו

  
רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים במעשה דכיון שעשה דדהכלל ח "ל בזה לפי היסוד שהבאנו בשם הגר" יוכן

א "אבל ל, ל"שם מעשה נקרא על פעולתו ואמרינן דיצא ידי חובת התורה שחיובו לעשות מעשה הנאזי רוב המעשה 
  . והבן. ' וכוציאות הוי כאילו נעשה המעשה כולודבמ

  
אין זה , מיעוטו שאינו מקפיד אינו חוצץ' דהא דאמרי, ס ו"ת פני אריה ר"שוב ראיתי, ש"נוסף בדעת הראביאור ] ב

וכל זמן שאינו על , בדוקאדבעינן רובו המקפיד כה למשה מסיני  שכך באה הקבלה הל,אלא לענין חציצה בטבילה
כ חוצצין בכל "א, ס"ואין בהם הלכה למ, שהחציצה פוסלת בהןדברים כ בשאר " משא.מקפיד אינו חוצץרובו ו

פ שהיא " חוצצת אעחתבזבחים יט שאפילו נימא א' וראיה ברורה לזה מבגדי כהונה דאמרי. שהוא אפילו אינו מקפיד
עוד .  שאינן אלא מיעוט שאינו מקפיד,ועוד מייתי התם מילי טובא לענין חציצה בבגדי כהונה. מיעוט שאינו מקפיד

כ "וכמו. ש"עיי. ש"א דמבואר התם שכל שאגדו בדבר שאינו מינו ולא לנאותו חוצץ אפילו בכ"ראיה מסוכה לז ע
אין שום חילוק בין רוב למיעוט או , א"גבי חציצה בין יד הכהן לכלי שרת או בין רגליו לרצפה דאיתא בזבחים קד ע

. ש חוצץ כיון דלא אשכחן שום חילוק בזה"ד גבי תפילין דכ"כ לנידו"ז נלמד ג"ומכ. בין מקפיד לשאינו מקפיד
  .כ"ע. שלאחריו שחיזק סברתו בזה' ויעויין לו עוד בסי

  
כשם שחציצה בטבילה אינה חוצצת מן כיון שישנם רבים הסוברים ש, כבר ציינתי לעיל שאין זה מוסכם, ואומנם

ברובו כך מצינו בשאר דינים שאין דבר חוצץ מן התורה אלא , פיד עליההתורה אלא אם כן היא ברוב הגוף ומק
ל דלא ילפינן מנזיר לכל "א דס' ועצם דברי הפני אריה הם דומיא דאותם רבוותא שהבאנו לעיל ריש סי.  [ומקפיד

  ].ל"וי. דוכתי לדון דין רובו ככולו אלא היכא דמפורש להדיא
 

  . א
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ח "ן גבי תפילין שמיעוטן על מצחו שיצא ידיש מקצת מן הפוסקים שכתבו לדו
דאין שייך בזה דין רובו ככולו ולא , ואין הלכה כמותם כלל. 86מדין רובו ככולו

  . 87ח"ייד

                                                 
ולכן גם בזה דיינינן כשאר דיני חציצה כגון במיעוטו , ין לבגדי כהונהג לדמות תפיל"ר שכתבו דצע" שוהנה] ג 85

ח קנייבסקי "וכן מצאתי תשובת הגר ). ט'ה סי" חה"ת משנ"שוע ב"וע( .ג"ד סק"להתל' ועי. 'ואינו מקפיד וכדו
  .כ"ע. דבר שאין מקפיד עליו אין חוצץ: ל"ז וז"בענ

   
א ' ת מחשבות בעצה סי"ויש לומר בזה כמו שכתב בשו. ש"אל שלמדה הר"הנ מה נענה להילפותא המפורשתואולם 

שהרי בבגדי כהונה איבעיא , ל דלא יליף לגמרי ממש"י, ש דיליף מבגדי כהונה"דאף להרא, חדא, אופנים' בב
דבבגדי כהונה גופייהו . ועוד. ש"יעויי. ובתפילין ודאי אין סברה שיהיה אויר חוצץ כמובן. בזבחים אם אויר חוצץ

צריך להזהר בשעה שלובש שלא יהיה אבק בין בגדו שרק לכתחילה , ח"י מכלי המקדש ה"ם שם בפ"בפסק הרמ
, ושלא תכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו, פ שהיא בחיים"לבשרו ולא כינה אע

 אם היה שם אך בדיעבד. לתולא יהיה בבגד נימא מדולד, ולא יצא שערו מן הבגד, ולא יכניס ידו תחת חלוקו לחיק
  .ל כן דבדיעבד מהני"כ אף בתפילין י"וא. כ"ע. אחד מכל אלו עבודתו כשירה

  
   רובו ככולו בתפילין שמיעוטן על מצחובענין

 
 מחשבות ת"ובשו. ש"עיי. א' ב סי"ת בית אבי ח"והביאו בשו. ז' א סי"ח ח" חאוג"מהרשת "בשו לדוןכ "כ] א 86

תפילין שהפליג להחמיר בזה והרבה בראיות ' נחל אשכול סוף הל' והביא מס, נין זהא האריך מאוד בע' בעצה סי
והוא כתב באריכות לדחות כל ראיותיו . דכל התפילין צריכין להיות במקום שער ולא אמרינן בזה רובו ככולו

וכמו במצות , ובהו רובו ככול' ד לשאר מצוות דאמרי"ד כתב לדמות נידו"ובתוה. ש"כיעויי. ולהטותן לאידך גיסא
וכבמצות , ח"ה אם נימול רוב הערלה ייד"רסד ס' ד סי"וכמצות מילה דאיתא ביור, ח"סוכה דראשו ורובו בסוכה ייד

. והאריך בזה. רובו ככולו' נ גבי מצות תפילין אמרי"וה. ח"קסט אם חלצה מרוב רגלו יי' ע סי"חליצה דאיתא באה
ורבים נכשלים באיסור זה וטועים לומר שהקצה העליון : ל"וז' שכ ק י" כז ס'ז סי"ט כתב לדייק מדברי הד"ובסו

מתחיל ממקום השער ועיקר התפילין מונחים על המצח ועוברים על איסור דאורייתא דכל התפילין צריכים להיות 
עיקר "ומדבריו נראה דדוקא כש. ל"עכ. קצה התחתון בעיקרי השער' מונחים במקום שיש קרחה דהיינו שיהי

' וכו" כל התפילין"ד ד"כ בסו"ומש, רובו ככולו' ח אבל במיעוטו אמרי" מונחים על המצח אינו יוצא יד"התפילין
דבר פשוט בתפילין שנשמטו שכתב ד ,ק יד"ס) ח' ל סי"ס וצ"הוא ט(ח כ 'יסב ז"ועוד הביא מהט. אינו אלא לכתחילה

ומשמע דבנשמטו רק ,  כמניחן מחדשרובן ממקומן והמיעוט נשאר במקומן דצריך לברך כשמחזירן למקומן דהוי
להעלים עין מלהשגיח 'ומסקנתו  .ועוד היסב שאר דברי הפוסקים כדבריו, ח"רובו ככולו ויצא בזה יד' מיעוטן אמרי

ש "יעויי. 'ב"וכל המחמיר לעצמו תע' ר חוץ לשערות הראש והנח להם לישראל וכו"על ההמון שבולטים קצת תש
  ). ג' ה סי"ד ח"הביאו ביחו ( שגם בדין זה נקטינן שרובו ככולו'סימן ארת זיו ת תפא"פ בשו"וכ. ז"בארוכה בענ

  
  ח כשרוב התפילין במקומן מדין רובו ככולו"מדוע לא ייד

  
, ע" יל'ולכאו. ל"ד הנ"ביחו' עי ש כאן דין רובו ככולו"ח דל"א ידשנקטו בזה דלא יצ רוב ככל הפוסקים ד"כ] ב 87

   . ל"ג דרק מיעוטן על מצחו וכדעת קצת מן הפוסקים הנ"ו בכהח מדין רובו ככול"דאמאי לא יי
  

דאף , ט להדס"א בהו רובו ככולו כמו בשיעור ג"בכמה דברים ל: ל"ז וז"ל כתב לבאר בענ" בנחל אשכול הנוהנה
. וכן בכל שיעורי כזית וביצה בעינן כל השיעור. ט פסול"מ אם חסר מעט משיעור ג"מ, דדי העבות של הדס ברובו

' ה אם מיעוט פרשה א"כ ה"וא. הכל פסול', וכן בתפילין אף אם חסר קוצו של יוד וכו. 'ממתנות וכו'  אם חסר אוכן
  .ל"עכ. ח"מונח שלא במקום תפילין לא יצא יד

  
קמ ' ח סי"ס באו"להשיב עליו לנכון במחשבות בעצה שם דאישתמיטיה תשובת החת וכבר כתב, ע טובא"צדבריו ו

ד אינו דומה כלל "ולפי יסוד זה מתבאר דנידו, ג' ס לעיל ריש סי"והארכנו ביסוד דברי החת, דבעי רובו מתוך כולו
איכא כל התפילין לפנינו ס "ד סו"אך בנידו, והיינו משום דבכל הני ליכא לכולו לפנינו, א"לכל הנך שהביא הנח

 עוד ויש לתמוה. כ"ע. בו ככולואי לא מהני בזה הדין דרו ואמאלא דאינם במקומן', רובו מתוך כולו'ושפיר איכא 
 בכמה אופנים הא ג מבואר' לעיל סידהנה ', ד להא דאין להפחית מכל שיעורי כזית וביצה וכו"כ לדמות נידו"במש

  .ז נידון לדברינו כמובן"ואי, מ להפחית משיעור שלם וקבוע"דל

  . ב
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  .88והדברים אמורים אף במיעוט מן התיתורא על מצחו

                                                                                                                                            
  
. ואכתי דא טעמא בעי,  הפוסקיםכן הוא דעת שאר כל, מ לענין דינא"מ, א אינו" דאף דטעם זה של הנחאיברא] ג

היסודות שהבאנו ' ומטעם ב, מ לא שייך בזה כלל דין רובו ככולו"מ, פ דכולו לפנינו"דאע, ואומנם הביאור בזה
א כתב לבאר ' ב סי"ת בית אבי ח"בשו. ונחזור כעת על הדברים. ח"ד לעיל ששורשן פתוח בדברי רבינו הגר"בכ

רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים במעשה דכיון שעשה דדהכלל ח "הגרכ "פ מש"כ ע"דלא מהני בזה לומר רו
א "אבל ל, ל"שם מעשה נקרא על פעולתו ואמרינן דיצא ידי חובת התורה שחיובו לעשות מעשה הנאזי רוב המעשה 

" הדמעשה השחיט"ולכן הכלל דרובו ככולו שייך דוקא דומיא דשחיטה ' .ציאות הוי כאילו נעשה המעשה כולודבמ
כ במצוות או עבירות דאכילה דלא המעשה הוא המצוה או העבירה למשל אכילת חלב או בעילת "משא, הוא המצוה

ערוה דשם החפצא של החלב בגוף האדם או הקירוב הבשר של הערוה הוא העבירה ולא המעשה גופא לכן במקום 
 הכזית והוי כאילו אכל כולו כלומר ג דאכל רוב"ל חייבו להאדם לאכול כזית אע"שהתורה חייבה את האדם או חז

לכן לפי , מ מציאות של כזית עדיין ליכא בגופו וחסר לו המציאות שתלויה בה המצוה"שעשה מעשה האכילה מ
תפילין או רוב פרשה בביתה משום דגם שם עצם המצוה  א רובו ככולו בתפילין לענין רוב"הנחה זו מובן שפיר דל

 .'ש לומר רובו ככולו"מציאות ל התפילין מונח בין עיניו והפרשה בביתה ועלאינו המעשה גרידא אלא המציאות ש
   .כ"ע
  
 דרובו ככולו שייך רק היכא דכל חלק ,ל"בית אבי הנולה ' תפילין אות בניניעא "המשמרת חיים ח הבאנו לעוד] ד

כגון גבי שחיטה , םוהתורה קבעה שיעור לדבר דבעינן מידה מסויימת ושיעור מסויי, ע"וחלק יש לה חשיבות בפנ
, סימנין מדין רובו ככולו'  סימנים ולזה חדשה התורה דסגי ברובו דב'יש שם שחיטה ובעינן ב דלכל מקצת ומקצת

 אבל בתפילין במקצת מהן אין שום ,בות ובזה סגי ברובירובו ככולו לכל מקצת יש חש' וכן בכל דוכתי דאמרי
ג לא שייך לומר רובו ככולו כיון דהרוב "ובכה, אינו כלל תפיליןורוב תפילין , חשיבות וחסר כל השם של תפילין

כ בעי דוקא כולו "ומשה, מ רובו ככולו"אינו חסרון בכמות ובשיעור אלא חסרון של כל החפצא דהמצוה ובזה ל
   .דדוקא כל הבית של התפילין יש לו חשיבות ושם תפילין

  
פ "א ע"הביא במחשבות בעצה שם בשם הנח ,ח" לא יידעוד טעם בזה דאפילו מקצת תפילין חוץ למקומןוהנה ] ה

 משום ,שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין לראשו ובין תפילין לזרועובענין  ,ד' בתשובה כלל ג סיש "הראכ "מש
 שלא יהא דבר 'ילבש על בשרו'גבי בגדי כהונה  כדדרשינן , שלא יהא דבר חוצץ בינו לידו'לאות על ידכה'דכתיב 

). והובא להלן( . שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבין עיניך'לטוטפות בין עיניך' וכן דרשינן .וחוצץ בינו לבשר
  . ח"ד אפילו מקצת תפילין חוץ למקומן לא ייד"נ בנידו"כ ה"וא. והיינו אפילו מיעוטא דמיעוטא דומיא דבגדי כהונה

  
ש דיליף " דאף להרא- חדא , ]ובא לעילוה[אופנים ' בב  כתב לדחות,ה וגם לענין"חשבות בעצה שם בדמב, ואולם

ובתפילין ודאי אין . שהרי בבגדי כהונה איבעיא בזבחים אם אויר חוצץ, ל דלא יליף לגמרי ממש"י, מבגדי כהונה
הוא . ה"א[ח "י מכלי המקדש ה"ם שם בפ" דבבגדי כהונה גופייהו פסק הרמב- ועוד . סברה שיהיה אויר חוצץ כמובן

פ שהיא "צריך להזהר בשעה שלובש שלא יהיה אבק בין בגדו לבשרו ולא כינה אעחילה שרק לכת, ]ז"ל ה"ס וצ"ט
ולא יכניס ידו תחת חלוקו , ושלא תכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו, בחיים
 עבודתו  אם היה שם אחד מכל אלואך בדיעבד. ולא יהיה בבגד נימא מדולדלת, ולא יצא שערו מן הבגד, לחיק

  . ח"כ אם יצאו קצת חוץ למקומן ייד"וכמו. ל כן דבדיעבד מהני"כ אף בתפילין י"וא. כ"ע. כשירה
  
ח קנייבסקי "השיב לי הגר - ג דרק מיעוטן על מצחו "ח מדין רובו ככולו בכה" אמאי לא יי-  יישוב בזה עוד] ו

מוכח ) מ"י מכה"ם רפ"רמב' עי(פילין ת' אחר שהציץ מונח על המצח ואין מקום בראש אלא לב: "ל"א בזה"שליט
ז דבעי שיהיו התפילין "ד דכ"א דלפ"אחי שליט' הק, המחשבות בעצה' ואעיקר ד[ .כ"ע". ש בזה רובו ככולו"דל

מקום הנחת תפלה של ראש מהתחלת  '- ט "ע שם בס"כ בשו"כ מש"א, כולן במקום השער אינו אלא לכתחילה
ד מצאנו "כיון שהרי בכ, וזה דוחק. אינו אלא לכתחילה', של תינוק רופסעיקרי השער ממצחו עד סוף המקום שמוחו 

  )].תרמו' ובסי. ט"תעב ס' כגון בסי(ע נוקט גם את הלכתחילה וגם את הבדיעבד "שהשו
  

דכל התפילין צריכין להיות מונחין במקום שיש קרחה : ד"ל בתוה"וזק לג " כז ס'משנה ברורה סיה'  מדמ"כ 88
ת "מבואר בשווכן . כ"ע. ' וכו מונח על מקום התחלת עיקרי השער קצה התחתון של התיתוראשיהיה אפילודהיינו 

י שכן דעת "וכתב האליה רבה סימן כז סק. בית יעקב סימן קלא שגם התיתורא כולה צריכה להיות מונחת על הראש
ולא רק , מקום שיערוכן כתב הפרי מגדים במשבצות זהב סוף סימן כז שגם התיתורא כולה תהיה ב. ז גם כן"הט

לא , ומיעוטו על המצח, שאפילו רוב התפילין מונח על השיער' סימן ו' ת דברי חיים חלק ב"וכן פסק בשו. הקציצה
. כ"ע. ת בית יעקב סימן קלא"וכמו שכתב בשו, שגם התיתורא כולה צריכה להיות במקום שיער. יצא ידי חובה

  .'סימן ז' ג חלק א"ת מהרש"בשופ "וכ
  



פח 

א שהתפילין "י, פרשיות של תפילין שרובן בתוך הבית ומקצתן בתוך התיתורא
ולענין . 90אך האמת שלא שייך בזה כלל דין רובו ככולו. 89לוכשרות מדין רובו ככו

  .91הלכה יעויין בביאורים

                                                 
כ "וכ.  סימן בא" חא"ת יבי"שוהביאו בו, תפלין אות ג' רב ברכות מע'  בסח"צדד בתירוץ א רבינו הבא לכ"כ 89

הלברשטאם הרב [ל "ת בית אבי הנ"ד הרב השואל בשו"וכ. מדין רובו ככולובזה ג להקל ' ת מנחת שי סי"בשו
   .כ"ירן מדין רולהכש ]ת ציץ אליעזר חלק יב סימן ד"שוז שוב ב"והוא גם השואל בענ. מציעשינוב

 
פ "כ ע"ש כאן דין רו"א שם שכתב לבאר בזה דל"יעויין להבי. כ"ש בזה דין רו" רבים מהאחרונים דלכ"כ 90

רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים במעשה דדהכלל ) ועיקר תשובתו שם היא בנידון זה(ל בסמוך "היסודות הנ
,  זה תלוי במעשה אלא במציאות שהפרשה תאה מונחת בביתהנ אין"וממילא ה. 'ולא בדברים שתלויים במציאות וכו

כ נאמר רק כשבכל מקצת ומקצת "פ הכלל השני דרו"כ כתב לבאר בזה ע"וכמו. כ"ש לומר רו"ועל מציאות ל
  .  כ"ש בזה דין רו"ה פרשה כלל וממילא ל"נ הרי רוב פרשה ל"כ ה"וא. 'מתקיים מקצת מן הדין השלם וכו

  
כגון אכילת , ל דהיכא דהוי בדרך ציווי"יד ד"ותו, א"ביאר הטעם באו ,ח סימן כג" או דברי יציב חלקת"שווב

ז כשאמרה תורה ולטוטפות בין " ולפ.כ כשהוא רק תנאי בדבר"משא, ש רובו ככולו"ל, שיעור או איסור אכילה
,  רובו ככולוש כלל"ל, ס דישים הפרשיות תוך הבתים"וממילא כשיש הללמ, בעי כולו בין עיניך דייקא, עיניך

ואם כן כשהפרשיות עודפות ונכנסות לתוך . ק"ולא סגי ברובו ככולו ודו, ג איכפת לן גם בהמיעוט"דבציווי כה
ג שהפרשיות יורדות רק עד "אבל בכה. יש לפסול, ג שגוף הכתב תוך התיתורא לאחר גמר המחיצות"בכה, התיתורא

ס הוי מחיצה למה "דסו, נראה דלית קפידא, להתיתוראנגד מקום העובי שמשמש גם להדופן וגם , סוף המחיצות
שכתב דאינו ענין ג סימן ג "ת שבט הלוי ח"שוע ב"וע .ואין שום סברא שיתבטל תורת מחיצה מיניה, כ"שבפנים ג

מ התפילין "ש בזה דין רובו ככולו מ"פ דל"ל דאע"א והשבה"ל להבי"ולהלן יתבאר דס. [לנידון רובו ככולו כלל
  ]. דברי יציב תלוי בזה כדלהלןוכן לה. כשרות

  
 ריש מסכת חולין כתב שיש למחות באלו העושין הפרשיות גדולות מאוד באופן שמקצת הפרשיות יורד ה"השל 91

ת "ע בשו"וע. 'פ עוד מהאח"וכ. והביאוהו כל הפוסקים. כ"ע. וצריך שיהיו כל הפרשיות בתוך הבית. לתוך התיתורא
יד ' ח סי"ז אור"ומאידך הביא מהאבנ. (סעיף עז דאין על התיתורא שם ביתע הרב "קו שהביא משו' ארץ צבי סי

  ).דיש על התיתורא שם בית
  

 בתירוצו השני דלא אמרינן רובו ככולו אלא היכא דזה המיעוט הנשאר תפלין אות ג' מעח ברב ברכות " הבאד"וכ
פ "דאע, ניס ראשו ורובו לצפון וקיבלכההיא דזבחים כו גבי עומד בדרום והכ, אפשר להיות כרוב וראוי לבילה הוא

חשבינן ליה כאילו נכנס והוי כולו , כ בצפון"דמקצת ממנו נשאר בדרום יכול הוא בשעת קבלת הדם ליכנס הוא ג
כ הכא דהפרשיות גדולים מן הבתים ואותו המקצת שנשאר בחוץ אין לו שום מקום "ומשא. בצפון וכן כל כיוצא בזה

דדבריו ג ' סיוכבר ציינתי לעיל [. כ"ע. ת שיכנס כולו בבית"בו ככולו כיון דאין בהיכלא אמרינן רו, ליכנס לפנים
ג דבאפשרותו לעשות את הכל "בכה ככולו הוא רק רובודיינינן לדין ד ה דהא 'סי ד"יואב יור חלקתאלה הם כיסוד ה

ס כח בביאורו השני "סוז כתב הקובץ הערות " וכענ,אבל אם אין באפשרותו לעשות את הכל לא אמרי רובו ככולו
 ה ואינו מבדיל"ב ד"ק דחולין כא ע"פ' י ותוס"מע מדברי רשלפי מה דמש. מ שחיטה"בהא דנקובת הוושט ל

ל דגם בדיעבד לא סגי ברובו אלא " יוכיון דלכתחלה בעינן כל הסימן .דלכתחלה צריך לשחוט כל הסימן מדאורייתא
דכל שאינו ראוי לבילה במקום , לא סגי ברובו אפילו דיעבד, כולואבל באינו ראוי ל, היכא דראוי לשחוט כל הסימן

והביאוהו ודנו בדבריו רבים . ש ברב ברכות שהאריך מאוד בזה"ויעוי]. כ" ע.בילה מעכבת בו, שצריך לכתחלה
  .מהפוסקים

  
כאן א "פ דל"דאעהתפילין כשרים לכתחילה  ל דלדידיה"א הנ"כ הבי"וכ. ל"ז להקל בזה כנ" דעת האבנומאידך

דיש ' ק שכ"השלה' אלא דמחמת ד. מ לאו מטעם רובא קאתינן עלה אלא דבכל מקום שמונחות שם מקומן"כ מ"רו
ומשום דהנידון , ש עוד שכתב דליכא למימר דלא הוי רובו מתוך כולו" ועיי.למחות בהעושין כן מהני רק בדיעבד

. מנחות לד ועוד'  להאריך בזה בראיות מהגמכ"ש עוד בדבריו מש"ועיי. הוא על הפרשיות דלפנינו ולא על הבתים
  . כ"ע
  

. ש"עיישל יד העלה להכשיר ובפרט בתפילין דת ציץ אליעזר חלק יב סימן ד "שוב' עי.  עוד מהפוסקיםד"וכ
 שעלינו לחוש לדברי אלא, סבה לפסול בזה בין של יד בין של ראשכתב דאין שום ת שבט הלוי חלק ג סימן ג "שווב

ת מנחת יצחק חלק ו סימן "שו'  ועי.ת אבל אין שם לשון דמשתמע גם דיעבד"אשר הביא גם כ' הקה "רבינו בעל של
דבבתים מעור אחד דהתיתורא נכפל מהעור הבתים , א"ו בשם החזואמר לשסופר אחד שגם דיבר מזה והביא מה 

  . ג



פט 

 הבית -הלכה למשה מסיני שיהיו מרובעות , תפילין בין של ראש בין של יד
ודלא כמי שדן בזה , 93אין לברך עליהם 92מרובעים כראויאינם אם ו. והתיתורא

 95לין בזה אם נתקלקל לאחר מכן ואף שיש מקי.94לומר דכשרות מדין רובו ככולו
  .  96להחמיר' מ נקטי"מ

                                                                                                                                            
א "א ח" יבית"שוב' י וע.עיין בדבריהם בארוכה .'ע בזה"וצ'ז "וכתב ע .עצמן יש להקל אם יוצא קצת להתיתורא

  .כ"ע. שחילק בהאופן שהפרשיות יורדות להתיתוראח "ת דברי יציב חלק או"שוולעיל הבאתי מ . בס"סו
  

דלאו דוקא אם נתקלקל , ה נתקלקל ריבוען"בדיאור הלכה סימן לב נתקלקל ריבוען כתב בבגדר לענין הנה  92
ז "אחר מדפני הבית מבחוץ עד שאבד ריבועו עיה אם נתקלקל ונפגם במקום "במקום חודו של הזוית למעלה דה

לא עדיין  ,י פגימה קטנה שנתהוה בהבתים כשיעור חגירת ציפורן ואפשר אפילו מעט יותר מזה"דע ודאימ "ומ. פוסל
 יש להסופר ליזהר אפילו בחסרון משהו באיזה מקום ת התפילין ואפילו אם נאמר דבעת עשי.אזל מניה שם ריבוע

יח חולין ' מגמ וראיה .י חסרון משהו"מ בדיעבד שנתקלקל לא אזל שם ריבוע ע" מ,בשלימותפ אינו מרובע "דעכ
שמעון בן יוחאי '  ר,מיתיבי כמה פגימת המזבח.  כדי שתחגור בה צפורן,וכמה פגימת המזבח - דאיתא התם  ,א"ע

 דכתיב אבנים שלמות באבנא' פיו. הא באבנא, לא קשיא הא בסידאומשני  .כזית: א בן יעקב אומר"ר, אומר טפח
 .כ"ע.  אבל בסיד דלא כתיב בו שלמות לכך בעינן שיחסר שיעור חשוב כטפח או כזית,פוסל אפילו בחגירת ציפורן

וכדמוכח בזבחים (ל דריבוע מעכב וגם שם צריך ריבוע גמור שיהא שוה אף באלכסונו "דאף דלגבי מזבח דקיומוכח 
י פגימה כחגירת "כ דע" אלא ע,ה כשר בסיד" ואפ,)י שם"ין וכדפירשב מהא דכתיב סביב שיהא כל סביביו שו"סב ע

. ל הזוית למעלהשואפילו אם הפגימה קטנה שנתהוה בהתפילין היה במקום חודו . ז שם ריבוע"ציפורן לא אבד עי
לא נוכל לומר ש דזה ברור ,עצם שיעור קלקול הריבוע עד כמה נקרא בענינינוד נסתפק שם לענין "ובסו. ש"עיי

ואולי " .כל התפילין אינם מחזיקין כךש כיון, ם שם לענין מזבח" בטפח כמו שפסק הרמבדהחסרון הינוענין תפילין ל
מ "וכ. כ"ע". ע"הריבוע וצכ קלקול "אם נתמעך הריבוע של התפילין מעט יותר מחגירת ציפורן נקרא בענינינו ג

  .וא כחגירת צפורן אינו מבטל הריבועברור דחסרון כל שהדזה  , אות ז כא' סיח"אות דברי יציב "שוב
  
 הגדר  לב סעיף עז'ערוך השולחן סיביאר ב, אך לענין פגימה בחוד זוית התפילין, לענין אם נפגם בדופני הביתז "וכ

 ויש . או נחסר קצת וכדומה,ל כגון שנתכווצו קצת באורך או ברוחב" נ,ומה נקרא קלקול הריבוע"ל "וז בזה
ד לא " ולענ,נתקלקלו קצת בחידודן ומיחזי כעגול קצת בקצוותיה מקרי קלקול הריבועשרוצים לומר דכשהקצוות 

 ואם תאמר שזהו תפילין עגולים . חדא שהריבוע לא נתקלקל בזה דהחידוד הוסר מהאורך והרוחב בשוה,נראה כן
מחודדים כראוי  דאטו אם חידודי הקצוות אינם , זה ודאי יותר תימא שהתפילין הם מרובעים כמקדם,ולא מרובעים

וקשה פשיטא . ל בריבוע ובאלכסונו כמו שנתבאר והוא במנחות לה" ולדעתי זהו שאמרו חז.נאבד שם מרובע בתמיה
 אבל ,ש"שם שלא יהא ארכו יתר על רחבו ע' י פי" ואמת שרש,כיון שנעשנו מרובע ממילא יהיה אלכסונו כראוי

 וכוונתו מבוארת דהעיקר דהזויות יהיו .ל"זויות שוות עכ' ג כתב ואלכסונן בריבוע עד שיהיה להן ד"ם רפ"הרמב
 ועוד דלא ניתנה תורה למלאכי .מ הזויות שוות הם" מה בכך מ,כ אף אם חידוד הקצוות נתקלקלו מעט" וא,שוות

 ואמת כי יש מסופרים מומחים גדולים באומנתם בבתים שלא יתקלקלו אבל .השרת וקלקול הזויות הוא בהכרח
 . ועוד שלוקחים בעד הבתים שלהם ממון הרבה שאין ביכולת כל אדם להשיגן. ביכלתם לעשות כןרובא דרובא אין

 ולכן אני אומר דחלילה לומר על זה שם .וסוף דבר ראיתי גם בהם שבמשך העת מתקלקלים מעט כי כן הוא בהכרח
ש " עביד כל היכי דמצית וכמלענין מרובע: ה בא בטרוניא עם בריותיו וזהו כמו שאמרו בבכורות יז"פסול ואין הקב

' א סי"ת שבט הלוי ח" בשווהביאו. ל"עכ".  ואותם המחפשים חומרות יתירות אין דעת חכמים נוחה מהם.עה' בסעי
דמורין בזה כהגאון , ועיקר הרבוע ואלכסון קיים, מ אם נעשו הבתים עגולים קצת רק בזוית" דמל לדידיה"וכן ס, יד

יראה בפשיטות , וכל מעיין בהלכה. פ"דמקילים בזה דיעבד עכ, שלט' תשורת שי סיסד והגאון ' ב סי"אמרי יושר ח
  .ה ואגב" בדב סימן קמו"ד ח"ת אגרות משה חיור"ע בשו"וע. לפוסלן' דאין ראי

  
נתקלקל ונפגם כש כ"וכמו.  אינם באופן שנשחק מעט בזויות ועדיין ניכר שהם מרובעיןכל דברינו דלהלן, כןאם 

  .כ אין דברינו באופן שנפגם כחגירת ציפורן וכאמור"ג,  הבית מבחוץבמקום אחר מדפני
  

הלכה למשה מסיני שיהיו מרובעות בתפרן , תפילין בין של ראש בין של יד: לב סעיף לט' ע סי" השופ"כ 93
ל כל אמתא בריבועא "כדי שיהיה להם אותו אלכסון שאחז, דהיינו שיהיו ריבוען מכוון ארכו כרחבו, ובאלכסונן

, עשאם מרובעות ואחר זמן נתקלקל רבוען. וצריך לרבע מקום מושבן וגם הבתים. תא נג ותרי חומשי באלכסונאאמ
ם "הרמב(אם לא עשה מרובעות מעכב בדיעבד : הוסיףק קעג "סשם משנה ברורה וב. יש מי שאומר שצריך לרבען

א ברכה וכשיזדמן לו תפילין אחרים ע בל"מ אם אין לו תפילין אחרים יניחם לע" ומ).ש"ג מהלכות תפילין עי"פ
  .ש" עיי.כל זה מעכב אפילו בדיעבדדהתיתורא  גבי ריבוע ק קעז"סכ עוד להלן מיניה ב"וכ. יניחם

 

  . ד
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והוא לעיכובא , 97שחורות מבחוץהתפילין הלכה למשה מסיני שיהיו רצועות 
. 99א שבאופן שנשחקו מעט יש להכשיר מדין רובו ככולו"וי. 98אפילו בדיעבד

                                                                                                                                            
שרצה לומר דאם רובו ) ח' ת סי"מהדו, תאומים(סד לאברהם יב בשם ח' ת ארץ צבי סי"שולהביאו '  מהפורבים 94

 כתב יט 'סיח "חאות ויען יוסף "שוב ו.הריבוע דאמרינן רובו ככולו אינו פוסל אם חסר מעט מן ,של הבית מרובע
דבאמת אם חסר מעט מן  .ו מרובע הוא מיעוטא דמיעוטא פוסלמשמעות הפוסקים דאפילו אם מה שאינ ד,ד"ע

דמרובע פירושו שיהא ארכו ,  אלא כל אותו צד בטל ממנו שם מרובע, אזי לא רק אותו מקום אינו מרובע,הריבוע
אם התיתורא מ "דמ,  שהוסיף בזהש"ויעויי . וכיון דחסר מעט מן האורך או הרוחב הלא אין ארכו כרחבו,כרחבו

כיון דצד העליון והתחתון , ז נמצא שאינו מרובע"למעלה ולמטה הוא מרובע אלא שבאמצע עוביו יש חומר זר ועי
הכא בתיתורא אם , ן רובו ככולול דאף שחלק האמצעי אינו מרובע אמרינ"שפיר י, של התיתורא בלי שום חסרון

 מדגלי רחמנא גבי נזיר ביום א"נזיר מב ע' כדיליף במס ו.ל רובו ככולו"ברובו הריבוע הוא בשלימות שפיר י
והכא הוי , מ דבכל התורה אמרינן רובו ככולו"השביעי יגלחנו דאתי קרא יתירא לומר דאפילו שתי שערות מעכב ש

 זה יש ללמד זכות על העושי בתים שלא דקדקו על צד העליון של התיתורא ומטעם. "רובו מתוך כולושפיר נמי 
 דלפי המנהג שמכניסין באמצע התיתורא עוד עור עב כדי לחזקו ומחברין אותו אל חלק העליון ,שלא יהא בו גומות

בו גומות נמצא דחלק העליון שנשארו , והוא כעין ארובה מרובעת בפנים בין צד העליון להתחתון כידוע להסופרים
ז ולא "ולפי שזהו דבר חדש איני רוצה לסמוך ע, ל לענין דין מרובע רובו ככולו"וי, הוא רק מיעוטא של התיתורא

  . א'ו סי"ת מנחת יצחק ח"שוב' ועי. ש"יעויי ".' וכוכתבתי אלא ללימוד זכות
  
לפי , כ"ך לומר בזה רו ובנידון זה יש לפרש הטעם דלא שיי.ב מבואר דמעכב בדיעבד"המשנ' כאמור מד, אולםו

רובו ככולו נאמר רק בענינים דדהכלל , ח"בשם הגר) כ בתפילין כשמיעוטן על מצחו"בענין רו(היסודות דלעיל 
שם מעשה נקרא על פעולתו ואמרינן דיצא ידי חובת התורה שחיובו אזי התלויים במעשה דכיון שעשה רוב המעשה 

דרובו ככולו שייך רק ל לפי הטעם "וכן י .לו נעשה המעשה כולוציאות הוי כאיא דבמ"אבל ל, ל"לעשות מעשה הנ
  . ' וכוע"היכא דכל חלק וחלק יש לה חשיבות בפנ

 
ב "ובמשנ. כ"ע .יש מי שאומר שצריך לרבען, עשאם מרובעות ואחר זמן נתקלקל רבוען: ע"ל מרן בשו"זהנה  95

תשובה בשם בית יוסף דבריו ב ומקור .שם הביא מהחיי אדם שאין חולק בזה ודרך המחבר כן בהרבה מקומות
ג דגבי ציצית קיימא לן שאם ניתקו מחוטי הערב עד "אעד, )סח' ם מרוטנבורג דפוס פראג סי"מהר' תשו(אשכנזית 

 כלומר בשעת עשייה דוקא קפיד , דהיינו דוקא בציצית דכתיב ועשו להם ציצית,שלא נשאר כשיעור מן הקרן כשר
   .ל" עכ. וכל שעתא בעינן שיהיו מרובעות,ה למשה מסיני אבל תפילין מרובעות הלכ.קרא

  
דאולי כוונתו , 'צריך לרבען'ע שכתב ש"בדעת השו' אות יכה ' ח סי"ת דברי יציב חאו"שוראיתי ב ואומנם

ס שיהיו "וההלכה למ. יכות עולם כתב דצריך משמע לכתחלהס הל"י בכללי הגמרא שבסו"והב. אלכתחילה
א דברי  שהבי,'ח' ת סי"ת חסד לאברהם מהדו"שוהביא לו. ס" עשייתן וכאידך הללמתקאי על שע' מרובעות וכו

ל "ל לרבינו ז"וכתב דדבריו אלו מוכיחין ומבררין דס, העושה תפלתו עגולה אין בו מצוה כללדג "ד ה" בפם"הרמב
רובעות הוכשרו וכל שנעשו בתחלה כתיקונן מ, ס היינו דבתחלה יעשה אותן מרובעות"דהא דתפילין מרובעות הללמ
אפשר ד, עוד הוסיף בזה[. ש" עיי.כ לא יצאו מהכשירן"ואף שנתקלקל הריבוע אח, לצאת בהן ידי חובת המצוה

שבזה מעכב אף שנתקלקל , מיירי בתיתורא, ע" מקור דבריו בשוהי שממנ"לומר דהתשובה אשכנזית שהביא הב
וכמה כתבו שרק להחמיר בעינן שיהא מרובע , ה יש פוסקים שאין צריך ריבוע"אבל בתפילין עצמם שבלא, כ"אח
ש ביעיר אוזן "וכמ, שיש בו שני ענינים' וצריך'ש המחבר בלשון "ש מ"וא. כ יש מקום להקל"בנתקלקל אח, ל"כנ

ח לשון המחבר שצריך "ל דפח" ולהנ.ש"שיש בו להחמיר אף בדיעבד ויש בו שרק לכתחלה עיי' אות ו' מערכת הצ
ד "א חיו"ת מהרי"והביא עוד משו. ]ק"ודו. ובגוף הבית רק לכתחלה,  מעכב אף בדיעבדוהיינו שבתיתורא, לרבען

ז דאשכחן טובא "ק מ"א בס"ד המג"לפ, רעג שרצה לומר כן בעיקר מה שכתב המחבר וצריך לרבע מקום מושבן' סי
ש עוד "יועי. ש"ג מפעסט באות צג שיש מקום להקל בזה עיי"כ בתורת חיים להרה"וכ. דצריך משמע לכתחלה

  . כא' ע לו שם בסי"וע .ק"בד

 
. ט"לב סל' הלכה ברורה סי' בס' ועי. אין חולק בזה' יש מי שאומר'ע "כ מרן השו" בשם החיי אדם דמשוכדלעיל 96
   .ת ציץ אליעזר חלק יג סימן ו"שווב.  ב'ג סי"ת שבט הלוי ח"שוע ב"וע
  

 סימן ע"שוובא "ג מתפילין ה"ם בפ"רמבנ ב" וכ.ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני"א: א" לה עמנחות 97
  .לג סעיף ג

 
שמונה הלכות יש במעשה התפילין כולן הלכה למשה מסיני ולפיכך כולן : א"ג מתפילין ה"ם בפ" הרמבל"ז 98

ואלכסונן ברבוע עד שיהיה להן , וכן תפירתן ברבוע, ואלו הם שיהיו מרובעות. מעכבות ואם שינה באחת מהן פסל
ושיכרוך אותן , ושיכרוך הפרשיות במטלית, ן מימין ומשמאל"ושיהיה בעור של ראש צורת שי, ת שוותארבע זויו

  . ה



צא 

ובאופן שנשחקו . [100א בזה רובו ככולו"ח ול"ל שאף באופן זה לא ייד"ואולם קיי
שאותו העודף מגרע '  יש לדון לכאו101רצועות במקום שהוא יותר מכדי שיעורןה

  .] 104ויש מכשירין והכי נקטינן, 103ואכן יש שנסתפקו בזה, 102ופוסל

                                                                                                                                            
ושעושין להן מעבורת מעור החפוי , ושיהיו תופרין אותן בגידין, ואחר כך מכניסן בבתיהן, בשיער מעל המטלית

ושיהיה הקשר שלהן , רותושיהיו הרצועות שחו, שתכנס בה הרצועה עד שתהא עוברת והולכת בתוך תובר שלה
  .ל שם"והובא בביאוה. ת"קשר ידוע כצורת דל

 

רובו ככולו מדגלי קרא בנזיר דבעי ' א אמרי"שהרי בנזיר מב ע. ז' א סי"ח ח"ג חאו"ת מהרש" לדון בשוכ"כ 99
בעי ולכן ברצועות שאין גילוי ד. דסגי ברובו' אמרי, ומוכח דבמקום שהתורה לא גילתה דבעי כולו, שיגלח לגמרי

ג דאולי מועיל רובו "לג ס' תפילין סי' ק מבוטשאטש בדעת קדושים הל"ע להגה"וע. ש"עיי. כ"רו' אמרי, דוקא כולו
) לה' ובמהדורה חדשה סי(כג ' ג סי"ת שלמת חיים ח"ח זוננפלד בשו"ד הגרי"וכ. ש"עיי. ככולו בשחרות הרצועות
בקובץ צפונות ' ועי. ק כד שהמברך לא הפסיד"י ס' יכ בשלחן מלכים ס"וכ.  שרובה שחורהלהכשיר בדיעבד רצועה

  .נח ביישוב שיטה זו' עמ' גליון י
 

במקום הידוק הקשר מצוי מאד להתמעך שהזהיר מאד ד ,ק יט"סימן לג סב "מדברי המשנ'  מתבאר לכאוכן 100
ל שלא "חו דקייכ גבי תפילין שמיעוטן על מצ"מצאנו ג, א רובו ככולו בתפילין"ג דל"כה, ואכן. ש"עיי. השחרות

ל גם בנידון "ס, כ"ד להכשיר מדין רו"ל בנידו"ל דס"ג הנ"והמהרש. (ב' בזה לעיל סעי' ח מדין רובו ככולו עי"ייד
כ גבי פרשיות של תפילין שרובן "וכמו). כ וכמו שציינתי שם בשמו"להכשיר מדין רו, תפילין שרק מיעוטן על מצחו

א ' ב סי"ת בית אבי ח"ובשו. ('ג' וכדלעיל סעי. ן בזה דין רובו ככולוש לדו"ל, בתוך הבית ומקצתן בתוך התיתורא
. רצה לדמות נידון תפילין שמיעוטן על מצחו לענין פרשיות של תפילין שרובן בתוך הבית ומקצתן בתוך התיתורא

ח "וב א"בתשובות והנהגות ח' ועי ).כ"רו' ג אף גבי פרשיות שמקצתן מחוץ לבית אמרי"והיינו דלשיטת המהרש
ב "ד להנצי"צט ציינו בנידו' צפונות גליון טו עמ' ובקו. ז ובהערה שם' א סי"זכרון אליהו פ' ע בס"וע. ס כב"סו

אלא בדבר שלא , ובאמת לא מצינו רובו ככולו במצוה: "ל"שכתב וז' א' שהבאנו בריש סי, במרומי שדה בנזיר מב
ל "ושם בדף יט פליגי בשחיטה וס, וכן בחולין דף ע, ולונדה דף כט דרוב ולד הנולד הוי ככ' כמו במס, שייך במצוה

ואיך שיהיה כיון : ל"קו שכתב וז' ת ארץ צבי סי"עוד ציינו לשו. כ"א רו"ד ל"נ בנידו"וה". לרבנן דרובו אינו ככולו
והביאו שם . ל"עכ. א ולחומרא"א להקל מעצמינו במידי דאורייתא והוי ספד"כ א"א רו"דמצינו בכמה מקומות דל

ב ואין להכשיר רצועה שאפילו מיעוטה חוץ "ל שיש להחמיר כדברי המשנ"יבלנו מרבינו הקהילות יעקב זצשק
  ). צג' צפונות גליון טז עמ' ז בקו"ואומנם יעויין מה שהשיבו ע. (לשיעור אינה שחורה

    
 ממנה על  רצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח על אצבע אמצעית ויכרוךאורך 101

שיהיו תלוים לפניו ויגיעו עד ר "וברצועות של תפילין ש). ח"כז ס' ע סי"שו(. ' וכואצבעו שלשה כריכות ויקשור
   .ק מא"סבמשנה ברורה ע ב"וע). יא' ע שם ס"שו(. הטבור או למעלה ממנו מעט

 
על ' מטלית שיש בו ג: ב"ביבמות קג ע' ד הגמ"ב ענף ב ע' א ריש סי"כ הדבר אברהם ח"פ מש"לדון עד "כנלענ 102

הרי . י שם"בפירש' והוא משום דרובה ככולה עיי, פ שאין בו כזית כיון שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו"אע' ג
פ שהוא רוב "ואילו היה בגד גדול ונכנס ממנו שתים על שלש אע. דכשנכנס מהך מטלית שתים על שלש די לטמא

' רובו ככולו והוו כנכנס כל ג' על ג'  ולא אמרינן כיון שנכנס רוב ג.הבית טהור, השיעור הצריך לבגד לענין טומאה
משום דלא שייך כלל ענין רובו ככולו אלא כשנכנס רוב כל הבגד כמו שהוא בפועל דאז המיעוט בטל ונגרר ', על ג

, שנכנס' געל ' אבל בבגד גדול שנשאר ממנו יותר ממיעוט בחוץ לא שייך לומר רובו ככולו בשביל רוב ג, בתר הרוב
והיינו דאותו שיעור שאינו שייך להדין הרי הוא מעכב מלדון כאן . כ"ע. דאדרבא רוב הבגד נשאר בחוץ ודון להיפוך

' ואומנם כ, ח שנסתפק בזה"א להביא מהמנח"והוסיף הדב. פ דמבחינה דינית יש כאן רוב לפנינו"דין רובו ככולו ואע
 נראה דדוקא בשיעור זה אבל אם הוא גדול לא "'על ג' שיש בו גבגד "מ "ס והר"ח שם כתב דמלשון הש"דאף המנ

א "ד החזו"וכ". דבר פשוט הוא שאין לנטות ממנו"א "וסיים בזה הדב. אמרינן רובו דככולו כיון דהרוב מבחוץ
ין דאותו העודף מגרע מלדון כאן ד' כ אמרי"דכמו דלגבי דין רו, ד"ל בנידו"י' כ לכאו"וא. כ"ע. ז"י סט' בנגעים סי

נ ברצועות תפילין חשבינן ליה "ה, ס מחובר הוא חשבינן ליה כחלק מהשיעור"כיון דסו' ט לכאו"וה, רובו ככולו
  . ואם נשחק אפילו בהעודף הרי זה מעכב, להעודף כחלק מהשיעור

 
ו ת די בכל אחד עד כדי שיעור"ומסתפקנא אם מה: ל"וזה הרצועות שחורות "דלג ' ל סי"ב בביאוה"המשנרבינו  103

 וקצת ראיה .והשאר הוא למצוה ולנוי בעלמא או דילמא כיון דהיא מחוברת כולה כחדא צריכה להיות כולה שחור
מיתיבי תפילין אין קושרין אותן אלא .  הלכה למשה מסיני- ר יצחק רצועות שחורות " א:א"מנחות לה עמלזה 
 לא קשיא כאן .קות בין שחורות ובין לבנות קתני מיהא בין ירו.' וכובין ירוקות בין שחורות בין לבנות, במינן

ולא (דמיירי בעודף על השיעור הנצרך ' מהא דלא תירצה הגמ' ולכאו. כ"ע. ' וכואי מבפנים. כאן מבחוץ, מבפנים



צב 

                                                                                                                                            
ל להגמרא " ויש לדחות דס.מוכח דגם בעודף על השיעור הוא פוסל) 'אי מבפנים וכוכ "אח' הגמ' קוהיה קשה עוד 

 .ע" וצ.ז"א סק"פ מדרבנן לצבוע בשני גווני מצד אחד משום דמחזי כמנומר עיין במ"יר עכדלא היה הברייתא מת
צפונות ' ובקו[ .הדבר אברהם אי העודף מגרע' ל בד"הנ ח"ל הינו כספיקו של המנח"ספיקו דהביאוה' ולכאו. ל"עכ

ואכן , אולם לבבי לא כן ידמהו, ל שכל דבריו הינם רק לכתחילה ולא בדיעבד"ל רצה לדון בדעת הביאוה"הנ' גליון י
ל דאפילו בדיעבד יש להסתפק בנשחקו יותר "כ שהבינו בדברי הביאוה"ל ועוד משמע ג"י הנ"מדברי רבינו הקה

ק יט "סב ב"המשנ' וכמו שציינתי לעיל בסמוך מד. א רובו ככולו אפילו בדיעבד"ובתוך השיעור ל. מכשיעור
   ].  תמעך השחרותבמקום הידוק הקשר מצוי מאד להשהזהיר מאד ד

  
אך בהדס ארוך מאוד ואינו , דהנה גבי הדס מהני לדון רובו ככולו באופן שרק רובו משולש, ע בזה"יל' ולכאו

כיון שאין רוב ביחס , הנה גם בזה היה מקום לדון ולהסתפק שמא אותו העודף מגרע, טפחים' משולש אלא רוב מג
ואין העודף , טפחים עבות' ל דיש להקל גם בזה כל שרוב מג"כ קיי"והנה אעפ, לכל ההדס הארוך הנמצא לפנינו

דאם היה רוב שיעור ההדס עבות , בשמו) ה ולעיכובא"ד(שם ביאור הלכה והובא ב .סימן תרמוח "כ הב"כ. מגרע
ע בביכורי "וע. (אף שהוא גדול מאוד לא בעינן שיהא רוב גדלו בעבות אלא רוב שיעורו דהיינו קרוב לשני טפחים

לולב כלל קמט '  בשם החיי אדם הלק ג"שער הציון סימן תרנ סב ב"המשנ' ב מבואר בד"וכיוצ). ק יד"ם סיעקב ש
ב שהוא דבר "ז המשנ"וכתב ע. טפחים' אינם פוסלים אלא בתוך שיעור ד, אות טז שכל הפסולים שנמנו בלולב

ב בביאור הסופר "כג ס' הסופר סימשנת ' ואכן בס. (והיינו דאין מעכב אלא בתוך השיעור ולא בחלק העודף. פשוט
ב בשם החיי אדם הללו דאין מעכב "המשנ' ד גבי שחרות הרצועות מד"כתב להוכיח דמהני בנידו, ה שחורות"בד

מדוע ראה רבינו , ב מה החילוק בין תפילין ללולב"צ, ואם כן).  ד"נ בנידו"וה. אלא בתוך השיעור ולא בחלק העודף
ל דחלק "ואילו גבי הדס ולולב פשיט, שחרות הרצועות דתפילין בחלק העודףב מקום להסתפק יותר גבי "המשנ

  .ע"וצ. העודף אינו מגרע
  

ת שלמת חיים "בשו מ"וכ. בזה רובו ככולו' ק י שאולי אמרי"לג ובמקדש מעט ס' בדעת קדושים סיכ "כ 104
ה "ב בביאור הסופר בד"סכג ' משנת הסופר סי' ועיין בס. א בענין אחר"לה להקל כשא' סי) ח זוננפלד"להגרי(

אינם , לולב כלל קמט אות טז שכל הפסולים שנמנו בלולב' שכתב להוכיח דמהני ממה שכתב החיי אדם הל, שחורות
. וכתב שהוא דבר פשוט. ק ג"שער הציון סימן תרנ סב ב"והביאו רבינו המשנ. טפחים' פוסלים אלא בתוך שיעור ד

ז "ד הגרש"וכן ראיתי שכ. ק ב"אות חיים ס' כ בס"וכ. נ"וה. בחלק העודףוהיינו דאין מעכב אלא בתוך השיעור ולא 
' ע בס"וע). שכא' ב עמ"חכו ממתקים ח' ס. (ל דאין להקפיד שתהיינה הרצועות שחורות בחלק העודף"אוירבעך זצ

  .ש אלישיב"כט בשם הגרי' א עמ"אשרי האיש ח
  

ע "בענין הא דאיתא בשו, ק יז"תרמו ס' ב סי"רי המשנליישב הא דב ,' להוסיף בזה ממה שהבאנו לעיל בסימן גויש
 אפילו נשרו רובם כגון .יצאו הרבה בקן אחד ונשרו מהם עד שלא נשארו אלא שלשה בקן אחד כשר,  איתאד"סשם 

עדיין '  דכיון דנשאר ג-  אפילו נשרו רובן :ל"ב וז"ז המשנ" וכתב ע.שהיו שבעה ונשרו מהם ארבעה ונשארו שלשה
בקן אחד ונשר אחד מכל קן ונשאר רק '  אבל אם נשארו רק שנים פסול דאף דבהדס שיש בו ג.ביהעבות קרינא 

 ,כ הכא שנשרו רובם" משא,פ רוב הקן ורובו ככולו" שם שאני שנשתייר עכ,שנים הסכימו כמה אחרונים להכשיר
פ "והיינו דאע.  ל"עכ. הז נוכל להכשירו ונאמר דאף עתה עבות קרינא בי"פ שישתייר שיעור עבות דעי"בעינן עכ

כ דהעודף "א ביה רו"ע אלא הוא חלק מועט מכלל הכל ל"מ כיון שאינו רוב בפ"מ, דאיכא רובא דעבות לפנינו
לא בעינן כ "אפה, דאם היה ההדס גדול מאודשכתב  ,סימן תרמוח ב"הדברים סותרים להמבואר בב' ולכאו. מעכב

והיינו .. ה ולעיכובא"דביאור הלכה ד ב"והו.  קרוב לשני טפחים אלא רוב שיעורו דהיינו,שיהא רוב גדלו בעבות
דגבי הדס ארוך אין אנו נצרכים ליתן לחלק , לג אות ד' שיעורי סוכה סי' וכתב ליישב בס. דאין העודף מעכב

' כ בהדס מצראה אם נשארו בו רק ב"משא. המיותר שם של עבות אלא אנו דנים אותו כמאן דליתא ולכן אינו מעכב
ל דלא סגי ברוב מן השיעור הנצרך אלא "בזה י, ם הרי דכדי להכשירו אנו נצרכים לדין רובו ככולו בכל קן וקןעלי

, ואומנם. [כ"ע). כ נמדד לפי מספר העלים שהיו מתחילה ולא לפי הדין"דרו. (רוב ממספר העלין שהיו בו מתחילה
דהתם נמי הרי אין אנו , הדבר אברהם' דל ב"ע בזה ממה שהבאנו גבי מטלית דיבמות הנ"כבר הערתי שם דיל

כ רובו "ואעפ' על ג' שהרי סגי בג, היינו בכל גודל המטלית שבחוץ אלא במיעוטו, צריכין לדון בחלק המיותר כלל
מ אין אנו נצרכים כלל לחלק "מ, אף שכל הרצועה מחוברת, ד"וכמו כן בנידו]. לעיל' עי. שאינו שייך להנידון מעכב

  .  דאנו דנים אותו כמאן דליתאל"ושפיר י, העודף
  
דהנה מרן , לדידן שיש להקל בזה' נקטי, ואולם בנשחק מעט בבתים,  כל דברינו אינם אלא לענין הרצועותוהנה[

בדיעבד ד משמע ' מצוה'דמדכתב ' וכבר כתבו האח. כ"ע. עור הבתים מצוה לעשותו שחור:  כתבמ" לב ס'סיע "בשו
דהלכה למשה מסיני היא דצריכין שיהיו שחורות עור ח שם להוכיח "כ הב"וכמשפליגי ' ואף שבאח. אינו לעיכובא

ל דמשמע עיכובא ליכא "עור הבתים מצוה לעשותו שחור עכ) מ"ס(ודלא כמו שכתב בשלחן ערוך כאן " .הבתים
 ד דאין להקל מיהו במקום דלא אפשר יש לסמוך"ם ורבינו ושאר פוסקים להקל בזה ולפע"ונמשך אחר דברי הרמב

ל דהוא "ויש פוסקים דס: כתבק קפד "סב "ובמשנ. ל"עכ". ארוב פוסקים דמקילין שלא יתבטל ממצות תפילין
 וכן בישועות .א משמע שהוא מצדד כן להלכה" ובביאור הגר. ולעיכובא הוא אפילו בדיעבד,מ כמו הרצועות"הלמ
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כשבמקום חיבור התפירה בתפילין נפתח קצת ונעשה ריוח אינו פוסל כיון שהרוב 
  .105מחובר

  

צריך שיהיו שינם נמחקין שאר שמות שאואותיות השם ם גבי "בענין כתיבת סת
יש שכתבו שאין זה רק בשיצאה , צא מהם כלל חוץ לדףלא ֵישכולם בתוך הדף ו

וכן איפכא אם רוב האות . 106אלא אף ברוב אות פסול מדין רובו ככולו, אות שלימה
  . 107בתוך השורה מהני

  

או קבועה בטפח , מזוזה הקבועה למטה משליש העליון אפילו במיעוטה בלבד
וצריכה שתהיה . לא שייך בזה דין רובו ככולו, ך למשקוף אפילו במיעוטההסמו

וכן רחוקה לגמרי מהמשקוף , 108כולה ממש בתוך שליש העליון ולא למטה הימנו
  .109טפח

                                                                                                                                            
סמוך אדברי המקילין כדי שלא ג דיש להחמיר אם לא במקום דלא אפשר יש ל"ר ובשכנה" וכן משמע בא.יעקב

הרי דין הבתים כדין הרצועות , ל דהוא לעיכובא"אומנם דלכל הני אחרונים דס, כ"וא. כ"ע. להתבטל ממצות תפילין
כ "ע דאינו לעיכובא ודאי דיש להקל ברובו וכמש"לדעת השו, ואולם. כ וכאמור"א בזה דאין לדון בזה דין רו"די

  ].כ בבתים"רו' ק י שבאופן שנתלבן מעט אמרי"לג ס' לב ובמקדש מעט סי' יק לס"באשל אברהם מבוטשאטש מהדו
 

מ רצוי "א דמ"ח שליט"הוסיף הגר, ואולם. (א"ח קניבסקי שליט"בשם מרן הגר) לט' עמ(דולה ומשקה ' ס 105
  ).לתקן

  
ו כולם צריך שיהי )]ב"משנ (אפילו שאר שמות שאינם נמחקין[אותיות השם : איתא סימן לב סעיף לה ע"שוב 106

אפשר דאף  דק מז"א ס"באג "ק קנד הביא מהפמ"ב שם ס"ובמשנ. כ"ע. ולא יצא מהם כלל חוץ לדף, בתוך הדף
   .רובו ככולו

  
נוהגין שלא : ל"ע כתב וז"דהנה השו, בענין כתיבת הגטד "יסקכה ' ז סי"אהע ע"שו שם ציין להבית שמואל ג"ובפמ

יש אומרים דאפילו אות אחת שיצא , ואם כתב חוץ לשיטין: הגה. יהיו האותיות עוברות מהשיטין בימין ובשמאל
ד " ע- ש כתב "ובבי. כ"ע. )סברת הרב( ובמקום עיגון ושעת הדחק יש להקל .)י בשם הגהות מיימוני"ב(לחוץ פסול 

ומסיק שם דאין להקל אלא במקום . ח דאפילו רוב אות" בשם הב-  דאפילו אות אחת שיצא לחוץ פסולא הללו "הרמ
  .   שניתן הגט ואז כשר אפילו נכתב כמה אותיותאו בדיעבד , הדחק

 
 בתוך משם הויה' האות שאם רובה של [כתב להדיא בזה  נב 'ף סי"ת מהרי"שווב. שםב "משנע ב" שם ועג"פמ 107

   .ל בכל התורה רובו ככולו"דקישהוא משום  ]כשרהדהשיטה 
  

ל "ועוד קיי.  מחוץ לשורה ורוב האות בתוך השורהל להקל אף לכתחילה כשמקצת האות יוצאת"הלכה קייולענין 
ב שם "ע במשנ"וע. ובפוסקים האריכו בזה. אך לא יותר מאות אחת, דאפילו באות אחת שמחוץ לשורה יש להקל

  .הלכה ברורה שם' ובס. ק קנג"ס
 

ואם קבע . רגובה השעבתחלת שליש העליון , ' וכואיזהו מקום קביעתה: ב"ס רפט 'ד סי"ריוע "ל בשו" קייהנה 108
יורה י " להביעויין .במיעוטו'  למטה משליש העליון אפיג שקבעה"בכהכ "א בזה רו"ול. כ"ע. כשרה למעלה מזה

כתב שאם קבעה למטה משליש העליון כשרה ובלבד שר מנוח "השהביא ל ,ה ואיזהו מקומה" רפט אות ב ד'דעה סי
ם נראה דלמטה משליש " דמדברי הרמב,לא נהיראד, י"ז הב"וכתב ע. כ" ע.שתהא רחוקה מן המפתן שלשה טפחים

למטה דח "והבי "שציין כן בשם הבק ד "סשם בך "שע לה"וע .העליון פסולה וכן משמע פשטא דברייתא בגמרא
   .משליש העליון פסול

  
 כי פעם, הובא) מוילנא(ז "תולדות אדם להגר'  בס:ל" ב  כתב וזק"רפט ס' ד סי"רוח חיים יו' י בס'פלאגח "מהרוה

ולא היה שהות ביום לתקן , וכשנגש אל פתח הבית ראה שהמזוזה למטה משליש העליון, ש למלון"אחת בא בע
וכן עיקר . ש"עיי. כ"ע. ב להפקיר את הבית הפקר גמור בפני שלשה"ולא נכנס לבית עד שהוכרח בעה. אותה

  ). האות  כא 'ד סי"יוחב " חא" יבית"ע בשו"וע. (למעשה

  . ו

  . ז

  . ח



צד 

פשוט שלא שייך דין רובו ככולו באכילת כזית מצה שנתערב בה מיעוט אורז 
מ כיון "מ, לא בכזית שלםח א"ואומנם אף שלא ייד. [110וטעמים שונים בזה', וכדו

                                                                                                                                            
  

דרובו ככולו , ל"כ המשמרת חיים והבית אבי הנ"נראה לבאר לפמש, ן בזה דין רובו ככולוש לדו" בזה דלוהטעם
. ד דמקצת מזוזה הרי אין לה שם מזוזה כלל"ל עזה"נ י"ה', ע וכו"שייך רק היכא דכל חלק וחלק יש לה חשיבות בפנ

בענינים התלויים בפעולת ש לדון דין רובו ככולו אלא " וכן יש לומר לפי הטעם הנוסף שנתבאר לעיל דל.ופשוט
  .'מעשה וכו

  
דכתיב : ל"כתב וזק ג "סשם ז "טוהנה ב. והוא שירחיקנה מהמשקוף טפח'  וכואיזהו מקום קביעתה:  שםע"בשו 109

 הוקשרתם וכתבתם מה קשירה בגובה אף כתיבה בגובה ומה קשירה אינו בגובה ממש למעלה אף כתיבה צריכ
ואולם . 'כ עוד אח"וכ. כ"ע. י"כ ב"בדיעבד כשר בלא הרחקה מלמעלה כלהרחיק טפח ממשקוף וזהו לכתחלה אבל 

 תבכ ם" הרמבבריי אחר שהסביר ד" שהרי הב,שדבריהם תמוהים, ד"והלאה כתב להשיב ע' א שם אות ז"ביבי
' ואינו פוסק כד, והנה אין לפרש שכוונת מרן שיש לחוש לכתחלה דוקא. ם"לענין הלכה יש לחוש לדברי הרמבד

ם "ע לשון הרמב"וכ נמצא שמרן סותר את עצמו במה שהביא בש"שא. לגמרי שהוא פוסל בזה אף בדיעבדם "הרמב
אלא ודאי שהוא פוסק לחוש אליו להצריך . כ כשהניחה סמוך למשקוף ממש"שהוא סובר לפסול בדיעבד ג, בדיוק

ף "הרי' שיש לחוש גם לד, אלא שאין לברך על קביעותה שנית(, להסיר את המזוזה ולקבעה שנית במקומה הראוי
, ע פסולה"כ אם נתנה במקום דלכ"משא. וספק ברכות להקל. ש שנראה מסתמות דבריהם שאפשר להקל בזה"והרא

, ל"ג הנ"להסמ' ל בפי"ש מהרש"לפמוהנה ). 'בזה אחש "וכמ. צריך לקבעה שנית בימין ובברכה, כגון נתנה בשמאל
, ורובה למטה מזה, ה שאף אם הניח מיעוט המזוזה בטפח העליוןנרא, דבטפח העליון לא חשיב כמזוזה אלא כתקרה

א בזה "ל דהטעם דל"וגם בזה י. כ"ע. ש עוד בזה"ועיי. דדמי להניח מיעוט המזוזה בתקרה ורובה במזוזה. פסולה
ד דמקצת "ל עזה"נ י"וה .' וכוע"דרובו ככולו שייך רק היכא דכל חלק וחלק יש לה חשיבות בפנכיון , רובו ככולו

  .ל"מזוזה הרי אין לה שם מזוזה כלל וכנ
  

' הביאור הפשוט שהזכירו רבים מהאח. א: ונסכם הביאורים. וחלקן נתבארו לעיל.  שונים נאמרו בזהביאורים 110
ל כזית לא "דשיערו חז כיון, כזית מצה לא מהני רובכ ב"ומשהש דין רובו ככולו "הוא דבדבר שנאמר בו שיעור ל

דמה ששייך לאכילת אדם כגון כזית : שם בית אביל הרב " וז .מיקרי אכילה בפחות מכזיתשייך לומר רוב כלל דלא 
אבל [, ל כזית לא שייך לומר רוב כלל דלא מיקרי אכילה בפחות מכזית" כיון דשיערו חז,מצה בזה לא מהני רוב

כוסות ' וכן נמי בד,  רק השיעור הוא בהכוס ולא בהשתיה,ל לשתיית האדם"בשיעור רביעית לכוס בזה לא שיערו חז
    .כ" ע.]ור הוא בהכוס ולא בעצם השתיה וכוהשיע

  
דוקא לא שייך לומר דסגי ברוב באכילת כזית שיעור  דבאכילה דבעינן ,רנה שכתב כעין זה' ד סי"ז ח"להמועו ע"וע
 במי כולוכש במיעוטו חציצה ובדאיכא, וברוב רביעית דכוס, ןסימ רוב בשחיטת דוקאו.  כזית'שיעור'חסר בהא ד

,  וכדלעיל דבעינן רובו מתוך כולוג סגי ברוב"משום דהוא בתוך כולו ובכהובזה דוקא מהני רובו ככולו , המקוה
ה "ת משנ"שוע ב"וע. כ" ע). כיון דאין כל גופו במים לא שייך לומר דסגי מדין רוב, כשרק רוב גופו במיםכ"משאו(
   . סט'ד סי"ח

  
רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים ד דהכלל ,שנתבאר לעיל ח"רבינו הגרפ יסוד "ע, שםא "הבי ביאר עוד. ב

ו לעשות תבייואמרינן דיצא ידי חובת התורה שחעל פעולתו שם מעשה במעשה דכיון שעשה רוב המעשה נקרא 
ל "שהתורה חייבה את האדם או חזלכן במקום , א דבמציאות הוי כאילו נעשה המעשה כולו"אבל ל, ל"מעשה הנ

מציאות "מ "ג דאכל רוב הכזית והוי כאילו אכל כולו כלומר שעשה מעשה האכילה מ"בו להאדם לאכול כזית אעחיי
  .ח"כ לא יי"ומשה,  עדיין ליכא בגופו וחסר לו המציאות שתלויה בה המצוה"של כזית

  
דבזה ,  איסור אכילההיכא דהוי בדרך ציווי כגון אכילת שיעור אודיש לחלק , כג' ח סי" להדברי יציב חאויעויין. ג
לענין שיעור ' לשחיטה ריש שורש ב ג בפתיחה"ש הפמ"ועד, כ כשהוא רק תנאי בדבר"משא, ש רובו ככולו"ל

ג להמיעוט דהוי "דלא בעי בכה, ברובו סגי' אמרינן דאפי, א לענין ילוד"א וחולין ע ע"ולזה בנדה כט ע. ש"בכזית עיי
  . ק"ולא צריכין להמיעוט ודו, כ הוי נפתח רחמה"וברובו ג, תליאוגם התם בפטר רחם . ק"רק תנאי בהפטור ודו

  
בדבר שכל השיעור צריך להיות מצורף ביחד וכמו לענין רוב רביעית  הבאנו מהאמרי משה שכתב דדוקא לעיל. ד

כ לענין כזית מצה " ומשא,ס דמקוה שצריך להיות ביחד יש לדון בזה הדין דרוב הכשרים הוי ככולו"וכן לענין מ
כ "צ שיהא הכזית נילוש ונאפה כולה כאחת דגם פירורין סגי באוכלן בכדי אכילת פרס וע"ש לדון דהוי ככולו דא"ל
  .  ונתבאר לעיל. ש דרובו ככולו וכן בכל כיוצא בזה"ל
  
  .  ס וכשאין כולו לפנינו לא"כ החת"כ אלא ברובו מתוך כולו וכמש"א רו" בזה שהרי לל"עוי. ה

  . ט



צה 

  ].112יש להחמיר בזה, 111שיש קצת מצוה באכילת חצי שיעורא "שי

  

 -ח "אנשים שהתפללו ויצאו יד' או ד'  ג-הפוסקים האריכו לדון אם מועיל לצרף 
' ועי. י כך לתפילה בציבור מדין רובו ככולו"שלא התפללו שיחשב ע' או ז' לו

  .   113בביאורים

                                                                                                                                            
  
   . ת למיעבד לכולו וכשאין לפניו כזית שלמה לא"כ אלא כשיש בהיכ"א רו"חלקת יואב דלכ ה"פ מש" על"עוי. ו

  
ואכל רק רובה לא אמרינן בזה רובו ככולו וכפי במתבאר לפי , מיני דגן לפניו'  בכלל זה אף אם כל הכזית מהוהנה

ת ויען "שוכ ב"וכ). ל"ישהרי באפשרותו לאכול לכולו ו, פ החלקת יואב"כ לבאר ע"מלבד מש. (ל"כל הטעמים הנ
  .ופשוט.  האותיוסף אורח חיים סימן יט 

  
ואציין . והדברים ארוכים,  האריכו בזה טובא רבותינו אי איכא מצוה בחצי שיעור או דליכא מצוה כללכידוע 111

 ת" שו.סימן שפגח "אות אבני נזר " שו.סימן תפבח "אוברכי יוסף . ר שדיברו בזה"בזה רק מעט ממה שמצאתי לפו
ת " שו.סימן שסהח "אות ויען יוסף " שו.סימן קאח "ב או"חת אפרקסתא דעניא " שו.א סימן כה"חח "אודברי חיים 

   .ועוד. כח' א סי"חע "חזות "שו. י סימן שכ" חה"ת משנ" שו.סימן כבמ "חחונוכח השולחן 
 

ס "ל בסוה"הנת אבני נזר "שוהנה ראיתי ב ז"ובענ. לענין הברכה כיון שספק ברכות להקל אין לברך, ואולם 112
אולם . כיון שאינו אוכל כשיעור אכילה', וכואך לכאורה מה יעשה עם הברכות : ל" וז)גבי חצי שיעור מרור(

 בטלית קטן שמברכין ,'אות ה' שמעתי מגדול אחד במעשה כזה הביא דמיון מדברי הדרכי משה אורח חיים סימן ח
 שמברך על אשר ציונו , לכך מברכין בעל, דאין יוצאין בטלית קטן משום דיש פוסקים. ולא בלמד,על מצות ציצית

  .הכי נמי בזה אף שעכשיו אינו אוכל מרור כשיעור. על המצוה אף שעכשיו אין מקיים אותה המצוה כתיקונה
ם ויאמר בפיו כשאוכל מרור יברך "ולרווחא דמילתא בעת שיצטרך לאכול המרור ילמוד קודם האכילה הדין ברמב

  .ל"עכ. בשם ומלכות על אכילת מרור ותיכף יאכל' תה וכוברוך א
 

  .ד בעיקר לפי היסודות השייכים לחיבורינו"ונבא לדון בזה בס.  זה העלה ארוכה בפוסקיםנידון 113
  

  בענין רובו ככולו בתפילה 

  
אין ו, בקול רם והכל שומעים שיהיה אחד מתפלל, הצבור כיצד היא תפלת :ל" וזד"ח מתפילה ה"פ ם"הרמב] א

והוא , ואפילו אם מקצתם התפללו כבר ויצאו ידי חובתם יכולים להשלים לעשרה, עושים כן בפחות מעשרה אנשים
   .כ בתפילה"דמהני רו' לכאומשמע מדבריו ו. כ"ע.  העשרה שלא התפללו'רוב'שיהיו 

  
 דמהני בתפילת הלחש מ"הר' דאין ראיה כלל מדשכתב  ,נז' ס עמ"ח בחידושים על הש"רבינו הגר יעויין ל,ואומנם

 .כ"מ רו"וכח דלעצם תפילת הציבור לץ מ"ם רק לענין חזרת הש"דמהא שהזכיר הרמב. כ"לצרף המיעוט מדין רו
 ,אבל מתפללין צריכין שכולם יתפללו, דמחוייבים סגי ברובם "מהרמבנראה ו: ל"זו, ואסבר לן נמי טעמא בדבריו

אבל בתפילה בלחש כשרוב מניין מחוייבים ומיעוט כבר ,  ברובוזהו תפילתם דיץ שכולם שומעין " בחזרת השולכן
. דמאחר דהמיעוט אינם מתפללין אינן מצטרפין למנין, התפללו לא יוכלו להצטרף שיהא נקרא שהתפללו בציבור

ולכן לא יוכלו לאסוף עשרה שרוב מהם ' וכו, אבל להתפלל צריכין כולם, דמחוייבים אינם צריכין שיהיו כולם
  .ש"עיי. כ"ע. ' להתפלל מגן אבות וכומחוייבים

  
מ לא קאי כלל על תפילת הלחש "דהר, דאין ראיה מזה כללכח ' א סי" חמ"אגמ ה"בהשקפה ראשונה בדעת הרכ "כו

מעלת תפלה בצבור להתפלל יחד בלחש בדבריו לא מצינו מבואר ד, כ"ץ דבזה דוקא מהני רו"אלא על חזרת הש
ם "כ לא הוזכר גם ברמב" וא.ץ" מעלת תפלה בצבור הוא רק חזרת השולכאורה משמע שסובר שעיקר, בעשרה

  .ץ ולא בדין תפלה בלחש שבזה מסתבר שצריך שיתפללו כולן"הדין דסגי ברוב מחוייבין אלא בדין חזרת הש
  

שם חזר  'ל' בסי) ח"כ בתפילה לצרף מיעוט שבכר יצאו יד"מ רו"ל בתוקף להלכה דל"אף דס(מ עצמו " האג,ברם
ח "ם בפ"אבל לשון הרמב: ל"וז, קראמ אינו כדסבר מעי"ל דלשון הר"וס, ם"כח בדעת הרמב' כ בסי"בו ממש

א משום דבכל דוכתא "מ שכתב ופסק רבנו כי" ובפרט בלשון הכ,ד משמע שיש לזה דין תפלת הצבור"מתפלה ה
  י "לו באחד כשיטת רש ואם הוא רק לענין קדיש וקדושה הא אדרבה היה מקום לומר דסגי אפי,אשכחן דרובו ככולו

  

  . י
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כ משמע דקאי על עצם הדין דתפלה בצבור כפשטות לשון " וא', וכודהא יש כל עשרה במקום שאומר הקדושה
  .ל" עכ.ע"דאמר לעשרה שמתפללין וצ' ברכות בדף ו'  אבל אינו כלשון הגמ,ז הטעם דרובו ככולו"ם ושייך ע"הרמב

  
דהרי כפי , כ בתפילה"א דמהני רו" באום"שיטת הרמבמיח  להוכ שכתבו"ת מנחת יצחק חלק ט ס"שובוראיתי 

לפי , םרול כ בק"ם במצרים שלא יתפללו בלחש ואח"שהנהיג הרמב, צד באריכות' ד סי"ז ח"הרדב' המבואר בתשו
וכשיראה אותו חבירו ', ח יהפוך פניו לספר עם חבירו וכו"כל מי שהתפלל ויצא י, ר"צ להתפלל בק"שכשיחזור ש

' ז דן שם להתיר לשנות המנהג לחזור לדין הגמרא ולהתפלל ב"והרדב, ש"עיי' שה גם הוא כן וכושאינו בקי יע
צ והצבור "ם לא התפללו רק הש"פ בזמן הרמב"דעכ, והיוצא מזה, ש"צ והאריך בזה עיי"תפילות בלחש וחזרת הש

ואם , יקר תפילת הצבור אז עהוזה הי, והבקי התפלל עמו מלה במלה ושאינו בקי יצאו בשמיעה, יצאו בתפילתו
צריך להשמיענו דבכעין הנהוג אז דעיקר ' הי,  סובר להלכה דבתפלת צבור לא אמרינן רובו ככולוהם הי"הרמב

ומדלא מצא לנכון , להחשיב תפילה בצבור', מ ששה מתפללים בצירוף ד"ל, ר"תפילה בצבור היא התפילה בק
  .  גע למעלת תפילה בצבור רובו ככולול דאמרינן אף בנו"שמע מינה דס, להשמיענו חידוש זה

  
לאחר דהעלה ד, ל" הנל' על דברי האגרות משה סישהאריך בזה מאוד והביא לתמוה י "מנח שם עוד להויעויין

 וכתב ,ל דמוכח מדבריו דבששה מתפללין הוי תפילה בצבור"ם הנ"דברי הרמבמ שוב הרגיש ונדחק, מ לצרפם"דל
 ותמה .כ" ע.' ששכינה עמהן וכו"עשרה מתפללין"ומנין לשם דאיתא ה דלא כן מור' ברכות ו' לשון הגממ "דמז "ע

אבל מה נקרא בעשרה , שתפילה צריך להיות בעשרה' ל דכוונת הגמ" יכ"אלא ע, זו' ם לא ראה גמ"וכי הרמבעליו 
מ "מ עצמו כתב דבלשון הכ"אגרהוגם , נקרא עשרה מתפללים' ם לפרש שכשהם ששה בצירוף עוד ד"בא הרמבזה 

מכל דיני דילוג המבואר דהנה , ועוד כתב להוכיח.  [מ כלל"האגז לא השיב "וע, ל דהוי כצבור גמור"מוכח דס
לא , ש"ה עיי" לפני הקבהנב שאמרו לדלוג כדי שיוכל להתפלל בצבור כי התפילה עם הצבור רצוי' ע סי"בטוש

שאין ' רק ששה מתפללים בצירוף דש אלו הדינים היכא דאין "אישתמיט אחד שם מן הנושאי כלים לומר דל
שם  י שהניף ידו שנית"מנח להע"וע .ג הוי תפילה בצבור"ומשום דגם בכה, ל לחלק בזה"מ דלא ס"ש, מתפללים אז

 אבל בלא ,דיש להחמיר לכתחילה היכא דאפשראלא , ו' כ להתיר בשופי בסי"דלא כמשלהלכה ומסיק  , ז'סיב
  .]כ"ע. ל"אפשר נראה כנ

  
  פ היסודות שנתבארו לעיל"ז ע"בירור ד

  
קמ ' ח סי"ס או"ת חת"הנה להכלל המבואר בשו. ג' פ היסודות והכללים שנידונו לעיל בסי" נבא לדון עוכעת ]ב

 )ג סעיף' לעיל סי' עי( ח"וכמו כן ניחא להיסוד שכתב רבינו הגר. דאכן כולו לפנינו,  ניחא- ' רובו מתוך כולו'דבעי 
על פעולתו ואמרינן שם מעשה  דכיון שעשה רוב המעשה נקרא , התלויים במעשהדרובו ככולו נאמר רק לענינים

ולכן הכלל , א דבמציאות הוי כאילו נעשה המעשה כולו"אבל ל, ל" לעשות מעשה הניבהדיצא ידי חובת התורה שחי
דשרי לצרף ש אי ננקוט "אגם זה . ז בשמו ועוד"כ הגרי"והבאנו שכ. 'וכודרובו ככולו שייך דוקא דומיא דשחיטה 

במציאות ומציאות של עשרה  אינו ענין שתלוי במעשה אלא בדבתפילה בציבור, להחשיב תפילתם לתפילת הציבור
   .עשרה יש כאן

  
וראיתי לו שם ששוב  ,בנידון  זה כד 'ח סי"חאו ג"בח] ב"ח בח"שהביא ליסוד זה בשם הגר[ א" להרב ביומצאתי

כ כעת דודאי דמהני בתפילה דין רובו ככולו "וכתב ממש כמש,  זההזכיר להיסודות הללו לדון על פיהם בנידון
. כ לא נאמר לענינים שתלויים במציאות"ש להיסוד דרו"וכן א, והויא רובו מתוך כולוומשום דהאיכא רובו לפנינו 

 והאריך ומסיק. [ובאמת איכא לפנינו מציאות של עשרה מתפללים' דלזה בעי מציאות גמורה וכו) ג"לעיל ס' עי(
וכן "ותמה מדוע מחמירים בזה , כ לצרף מיעוט שלא התפללו"דמהני רו) הובא להלן(תפילה ' מ בהל"הר' פ ד"ע

  .כ מדבריו" ע])ש עוד שהאריך בנידון זה"ועיי". ( בפולין וליטא וארץ הגר שלא להקפיד בזהעמא דבר בכל מקום
  

, עוד יסוד בזה' טומאת צרעת ועוד אח' הלח ב"הנה נתבאר לעיל מרבינו הגרד, יש לדון בזה דלא יהני ואומנם
והתורה קבעה שיעור לדבר דבעינן מידה , ע"דרובו ככולו שייך רק היכא דכל חלק וחלק יש לה חשיבות בפנ

 סימנים ולזה חדשה התורה 'יש שם שחיטה ובעינן ב כגון גבי שחיטה דלכל מקצת ומקצת, מסויימת ושיעור מסויים
 ,בות ובזה סגי ברובירובו ככולו לכל מקצת יש חש' וכן בכל דוכתי דאמרי,  רובו ככולוסימנין מדין' דסגי ברובו דב

, ורוב תפילין אינו כלל תפילין, מקצת מהן אין שום חשיבות וחסר כל השם של תפיליןדתפילין בהיכי תמצי כאבל 
ו דהא ליכא במקצת ציבור שם הני בזה רובו ככוליז לא "לפ' כ לכאו" א.לעיל' עי, ג לא שייך לומר רובו ככולו"בכה

, מזהמ "לקל "זצח "ם להגרואול[. ג שם בנידון תפילה בציבור לא העיר מזה כלום"בחא "בביופלא ש. של מנין
  מ "ל דמ" ויש מי שר].וכדלעיל, א בתפילת הלחשלץ ו"כ בתפילה אלא בחזרת הש"מ רו"למ ד"ל בדעת הר"דאיהו ס
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    .*ע"וצ. יבור איכא בזהנ דאין כאן מנין עשרה אך שם של צ"אה
  
דבעי שכתב לדמות דכמו דלא מהני לומר רובו ככולו בעצם הדין שם  מ"דברי האגל כבר ציינתי לעילהנה ו ]ג

כ על מעלת תפילה בציבור לצרף " כמו כן לא מהני לומר רו,)ממנין עשרהלהפחית (עשרה לכל דבר שבקדושה 
הנה בדבר מעלת תפלה בצבור ששמע :  בזה שוב את לשונוואביא. ייביםח להרוב המחו"מיעוט שכבר יצאו יד

ט "א כלל י"וכן מפורש גם בח, הוא האמת, שאמרתי שהוא דוקא כשכל העשרה מתפללין ולא סגי ברוב המנין
ב "והביאו במ, ש"ח דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים ביחד עיי"שכתב ועיקר התפלה בצבור הוא תפלת י

והטעם פשוט דלא שייך ענין . ה שהוזכר שסגי ברוב מנין הוא רק לענין לומר דבר שבקדושהומ. ח"ק כ"ס' צ' סי
ולכן גם בשעור דמספר אין שייך רובו ככולו וכדחזינן גם , רובו ככולו על שעורים דבכל שעורים אף משהו מעכב

ענין אמירת דבר ג אף ל"בכאן גופיה בחשיבות צבור דבעינן עשרה מקרא דתוך תוך ועדה עדה במגילה דף כ
שבקדושה בעינן כל העשרה ולא סגי ברובא משום דהוא ככל השעורים דמצינו במדות וכן הוא בשעורי מספרים 

ורק כשיש עשרה שהוא כל הסך שצריך לחשיבות צבור והנידון הוא . ומשקלות שאין לפחות אף משהו ממה שנאמר
 שיוכלו לומר דאם כבר נפטרו אין יכולים אף שיש רק כמה צריכין להיות מחוייבין באמירת הדבר שבקדושה כדי

כ "וא' וכו', בזה שייך דין רובו ככולו שכיון שהרוב מחוייבין נידון כמו שכולן חייבין ויכולין לומר, כאן צבור
בתפלה שרשאי ומחוייב להתפלל גם ביחידי ואינו דין חובת צבור רק שיש מעלה וחשיבות להתפלל בצבור שהוא 

 שהם עשרה אין שייך כלל לומר שיסגי ברובן מתפללין כמו שלא סגי שיהיו פחות מעשרה לאמירת כשיתפללו צבור
  .כ" ע.דבר שבקדושה וכמו בכל שעורי מספר שלא אמרינן רובו ככולו

  
דכמו (לדמות נידון זה לעצם הדין דבעי עשרה לכל דבר שבקדושה אין ' לכאו, ס וסיעתו"בשם החתולהנתבאר 

דדוקא לענין הא דבעי עשרה לכל ל "כ י"א, 'רובו מתוך כולו'דהנה להנתבאר דבעינן , )גם בזהכ כן "א רו"דהתם ל
מ ליכא לכולו ובזה "כיון דמ ,ר שבקדושה לא שייך להפחית מכמות המנין הנדרשת ולתלות זאת בדין רובו ככולודב

איכא כולו מ "ממחוייבים דכ בנידון זה אי שרי לצרף מיעוט שאינם מחוייבים לרוב ה" ומשא.כ"א רו"בודאי ל
  .  כ"לפנינו בזה ודאי דמהני רו

  
מ דהוא לשיטתו אזיל שם דכל דליכא עשרה מתפללין בפועל ממש לא נחשב כלל למעלת " לדידיה לקואומנם

והיינו , ' ששכינה עמהן וכו"עשרה מתפללין"ומנין לשם דאיתא  ' ברכות ו'וכמו שהביא כן מגמ, תפילה בציבור
. א"ד באו"ל עוד עזה"וי.  דבעי מתפללין עשרה יחד שפיר ליכא לכולוולכן לשיטתו ,יחד בדוקאדבעי שיתפללו 

  .ודאי דלא יתכן קושיתו דליכא לרובו מתוך כולו, להלן' ל דלא בעי עשרה מתפללין יחד ועי"מ להשיטות דס"ומ
  

  תלוי אי חובת ציבור הוא או חובת יחיד
  
מועדים והנה ב. ז תלוי אי חובת יחיד נינהו או חובת ציבור הוא"ש דד"רכהברבינו מ' סימן ד ציינתי לעילעוד  ]ד

כ "ז אי מהני רו"דדמיסוד זה , ' כתב להוכיח דלא מהני בנידון זה לצרף המיעוט וכו,קלו בהערה' ב עמ"וזמנים ח
 וממילא. כ"ע. 'כ דהא ליכא חיוב כלל וכו"ש רו"דאי חובת ציבור הוא ל, תלוי אי חובת ציבור הוא או חובת יחיד

אלא דאיכא מעלה בתפילה בציבור שמתקבל טפי דלכן , גבי תפילת הציבור נמי אינה חיוב גמור אקרקפתא דגברא
  וכיון דאינה חובת יחיד הוא אלא ענין דבעשרה מתקבל לא שייך בזה רובו ככולו וצריך , להתפלל בציבור מצוה

  
__________________  

  
  לדין רובו ככולו דעלמאד אינו שייך מעיקרא "א דנידו"י

  
פ "ד לבאר ע"ותו, ת"כ דבכה"ד גבי תפילה אינו משום רו"נא דנידו' ח סי"כ לדחוק בתבואות שמש אור"ז לא יקשה למש" כואגב* 

רבותינו ): ם שם"מ על הרמב"הביאם הכס(סופרים ' שהביאו להוסיף על הא דאיתא במסח סימן סט "אורי "המתבאר בטור וב
א בששה שברכו " וי. כמנין התיבות,' ונותנין טעם לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'בזתו שבמערב אומרים או

 וכתבו , משום דליכא אלא חמש תיבות עד ברכו'הכתב אגדה בש ,עט' ספר הישר סיי להוסיף בזה קולא מ"והביא בב. כ"ששי הוא ע
 דקרא בפרוע פרעות בישראל שלא עשו מה שמוטל עליהם לעשות אז יתנדב  שלא שמעו והכי פירושו'ג עוד ונראה לי אפילו ב'התוס

בשביל אחד שלא ' י שכתבו בשמו דאפי"ובטור הוסיף מתלמידי רש. ל"וליכא אלא שלש תיבות עד בהתנדב עכ' העם לברך את ה
וכל עיקר מחלוקתם , בא דמניכרד אינו יסוד מוסד כדי לומר דבעינן רו"הרי לפנינו דענין הרוב בנידו'וכתב . כ"ע .שמע פורסים

ז מתרץ דלא "וע, בזה להלן' ועיקר דבריו שם לתרץ דלא יקשה מזימון דבעי רובא דמניכר בדוקא ועי. ('וכו' תלויה בחשבון התיבות
ענין ד גבי תפילה בציבור אין זה קשור כלל ל"ומשום דבאמת בנידו, יקשה כלל מזימון דבעי רוב הניכר ואלו הכא לא בעי רוב הניכר

בקרא ' ברכו'א דמילת "ד בששה וכדעת הי"כ סגי בנידו"ומשה, ל"פ חשבון התיבות הנ"רובו ככולו דעלמא אלא כל ההיתר הוא ע
ולא קרב זה , כ בעי רובא דמינכר"כ גבי זימון הוא משום רובו ככולו דעלמא ומשה"ומשא, היא תיבה שישית ולא מטעם רובו ככולו

ד ליישב דלא "ועוד כתבתי עזה. [זה קשר לענין רובו ככולו ולא קשיא כלל מיסודות אלו דרובו ככולוש דאין ל"כ א"וא. כ"ע. אל זה
דאי , כ תלוי אי חובת ציבור הוא או חובת יחיד"ז אי מהני רו"ח דד"פ יסוד הגר"ז דלהלן שהקשה ע"יקשה לשיטתו קושית המועו

 אלא, ממילא גבי תפילת הציבור נמי אינה חיוב גמור אקרקפתא דגבראו. כ"ע. 'כ דהא ליכא חיוב כלל וכו"ש רו"חובת ציבור הוא ל
וכיון דאינה חובת יחיד הוא אלא ענין דבעשרה מתקבל , דאיכא מעלה בתפילה בציבור שמתקבל טפי דלכן מצוה להתפלל בציבור

  ].ש"ל א"ולהנ. כ"ע. לא שייך בזה רובו ככולו וצריך לתפילה בציבור עשרה מתפללין דוקא
    

שהרי כתב , אלא משום דין רובו ככולו דעלמא, ל לא משמע כדבריו"ם הנ"מ בדברי הרמב" כבר ציין שם דמדברי הכסמנםואו
' רוב העשרה'ע שכתב והוא שיהיו ששה דהיינו "וכן דמדברי השו',  משום  דבכל  דוכתא  אשכחן  דרובו  ככולו'א "להדיא בדעת הי

  ז מדין "דאי, ע כדבריו"מ והשו"ם והכס"כ כתב לדחוק ולהעמיס בדברי הרמב"ואפה.  כ דהוא מדין רובו ככולו דעלמא"משמע ג
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  **.כ"ע. לתפילה בציבור עשרה מתפללין דוקא

  
ח מדברי "ד הגר"ע - ואין לתמוה  .ל"ש בזה רובו ככולו וכנ" הוא דבר פשוט דאי חובת ציבור הוא ודאי דלובאמת
' במתני(דכל אותם דקא חשיב התם  ,ל כתב שאין זו ראיה"ן ז"והרמב: "ל"ן ריש מגילה וז"ן שהובא בר"הרמב

 כגון שלא שמעו קדיש ,כ בעשרה או רובם מחוייבים בדבר"חובת ציבור הם ואין עושין אותם אא) ב"ג ע"מגילה כ
ל "זצח "להלן הבאתי שמועה נאה בשם הגרהנה ד -  . להדיא דמהני רוב אף בחובת ציבורהרי דמבואר, "וברכו וכו

ל כתב שאין זו ראיה דכל אותם דקא חשיב התם חובת "ן ז"והרמב" :ן באופן זה"דבריו של הר ללמוד דהעיר דיש
 או רובם מחויבים בדבר ]:ויש לרשום פסיק לאחר תיבה זו ולהמשיך[,כ בעשרה"ציבור הם ואין עושין אותם אא

ק על קדיש וברכו גרידא ולא ים רמוסב' וכואו רובם 'ן שכתב " והיינו דדברי הר.כגון שלא שמעו קדיש וברכו
' עיו. 'כ בעשרה"חובת ציבור הם ואין עושין אותם אא' מן הדברים אשר שאר מילי הנםאדרבא ו ,אדלעיל מיניה

  .כ" ע. ביתר ביאורת"כ בקריאה"להלן גבי רו

  
  להשיטות דלא מהני רובו ככולו בתפילה אי זה דוקא שהמיעוט כבר יצאו

  ח או אפילו שעוד לא התפללו"יד
  
ומתחילה יש להקדים מה , ת בצל החכמה חלק ד סימן קלה"ז בשו" אמנע מלציין דבר מחודש שמצאתי בענולא] ה

ר "א: והכי איתא התם בפסחים, ותלה במחלוקת ראשונים שם, ב"שפשט נידון דידן מגמרא ערוכה בפסחים סד ע
ל אי בבת אחת "מספק. דה וישראלט קהל וע"מ, כתות של שלשים שלשים בני אדם' יצחק אין הפסח נשחט אלא בג

והלכך בחמשין נמי סגיא דעיילי תלתין ועבדי עיילי ' א וכו"בנ' ל' הלכך בעינן שלש כתות של ל, אי בזה אחר זה
עיילי שלשים ברישא ושוחטים פסחיהם , סגי' ה בנ"י בד"ופרש. כ" ע.עשרה ונפקי עשרה עיילי עשרה ונפקי עשרה

והיינו דאותם . ל"דאי בהדדי קאמר הא איכא ואי שלש קאמר הא איכא עכ,  חדשים'ונפקי עשרה מינייהו ועיילי י
  דכן מוכח הלשון , השלשים שנכנסו ראשונה כולם שוחטים את פסחיהם ביחד קודם שנכנסו העשרה של כת שניה

  
__________________  

  
 רובו ככולו רק נקט האמת והמציאות דששה הם אין כוונתו מטעם' מ והוא שיהיו רוב הי"ש הר" דמ-ד "ותו. רובו ככולו דעלמא

ם דהיינו "מ בדעת הרמב"כ הכס"ומש, מ כתב להעמיס כן בכוונתו"וכן בדברי הכס. א"רוב העשרה אבל טעמו הוא באמת מטעם הי
ה לא פסק "לזה אמר דבלא, ק דבעי עשרה שלא שמעו"מ כת"מדין רובו ככולו דעלמא כוונתו רק לתת טעם מדוע לא פסק הר

מ דסגי בשש "אבל באמת כוונת הר, מ ענין רובו ככולו"ורק משום ענין זה הזכיר הכס, ל רובו ככולו"ת קיי"ותיה משום דבכהכו
מ השמיט מהן "מ שהביא דברי הכס"וחזק דבריו דהלח. ש"עיי' משום דברכו היא תיבה ששית או משום דהשם אינו מן המנין וכו

ש "נ נוכל לדחוק דמ"א': ל"ז מדין רובו ככולו דעלמא וז" כתב להעמיס כן בכוונתו דאיוכן בדברי מרן.  סיום הדברים בענין רוב
א דהיינו רוב העשרה שלא התפללו שהם ששה בין "לז', דהיינו זת דצריך לחזור אחר ששה והוא "דהיינו רוב העשרה כוונתו דל

ע רוב העשרה "כתב השו] ינו חוץ ממנו עוד ששההי[והיינו דרק מטעם זה שלא תטעה לומר דבעי רוב הניכר שלא התפללו . 'הכל
בית שערים פ דברי ה"ואף דהיה מקום לחזק דבריו ע [ .כ"ע. ע מדין רובו כולו דעלמא"אבל באמת אין כוונתו דהשו. היינו ששה

כל דברי וגם מ.  עצם דבריו הם דוחק גדולמ"מ. ק'ודו. א רובו ככולו אלא דהוי המיעוט כמאן דליתא"לד' שכ' ס ב"דלעיל סו
  ].כ דעלמא"הפוסקים משמע בפשטות דהוא מדין רו

  
  אי תפילה בציבור חובה גמורה או מעלה בעלמא

  
אלא דאיכא מעלה בתפילה בציבור שמתקבלת טפי , כ דתפילת הציבור אינה חיוב גמור אקרקפתא דגברא" בעצם מש ואומנם**

ין דבעשרה מתקבל לא שייך בזה רובו ככולו וצריך לתפילה וכיון דאינה חובת יחיד הוא אלא ענ(דלכן מצוה להתפלל בציבור 
ז אות ח "ב פ"צ ח"כ באול"וכ. קיט' ח זוננפלד סי"ת שלמת חיים להגרי"הנה הגם שכן כתב בשו). בציבור עשרה מתפללין דוקא

, אלא חיוב השתדלותמורה שאין זה חיוב גמור  -' נ עם הצבור"ישתדל אדם להתפלל בביהכ '-שם '  שבסעיף טע"דלשון השובהערה 
דעדיף שיתפלל בביתו ביחידות מאשר שיתפלל בציבור , כ יטעם משהו מקודם"מ בחולה שקשה לו ללכת להתפלל בציבור אא"ונפ

עדיף להתפלל , ש אלישיב דאם לא יתפלל ביחידות לא יצטרך לאכול"פ הגרי"ר שכ"ושו. ש"עיי. ויאכל מקודם שהוא איסור גמור
כתב  , כז'ב סי"חח "ת אגרות משה חאו"שומ הנה ב"מ). לז' בית הלל גליון מה עמ' ד בקו"והו. (ל בציבורביחידות מלאכול ולהתפל

מחוייב , ועודפסחים דף מו בי " דהא לפרש. ולא רק הדור ומעלה בעלמא,האדם  מצוה עללהתפלל בעשרה הוא חיובכ ד"להוכיח דע
וגם מחוייב לחזור לאחוריו עד מיל ונפסק כן , ב לפניו יותר ללון כאןמילין כשהוא לפניו בהולך בדרך אף שטו' לילך עד דהאדם 

הרי . ק נב"ב ס"ומזה מובן שעד מיל מחוייב לילך אף כשהוא בביתו ומפורש כן בערוך השלחן סעיף כ ובמ, ע סימן צ סעיף טז"בש
 ,ומה שלא חייבו אף לטרוח טובא[ .שצריך לטרוח הרבה מוכרחין לומר שהוא חיוב מצוה על האדם להתפלל בעשרהדמהא דחזינן 

 שלא כבאיסורים שבכל אופן אסור דלא נחשב אונס לא בהוצאת ממון ולא ,ע דאורייתא איכא שיעורים"הוא משום דאף במ
לכן גם טירחא היה שייך להחשיב אונס , דהא כשצריך להוציא הרבה ממון הוא אונס לפוטרו מהעשה, בטירחא להתיר האיסורין

ולכן במצוה זו דהצריכו להתפלל בצבור הקלו להחשיב זה לאונס ,  לגבי מצות הרבה אף באלו שהן רק מדרבנןאך הוא אונס קטן
פ מעשה מצוה דתפלה באותה שעה הקלו לפוטרו ממצוה זו דבצבור דוקא "והטעם אולי מכיון שעושה עכ. כשהוא הלוך יותר ממיל

יעשה כלום בענין המצוה כשיתעצל שלכן החמירו שלא יתחשב לאונס ד לשאר מצוה אף דרבנן שלא "ול, אף באונס קטן זה דטירחא
פ מצוה דתפלה הקלו עליו במתעצל בשביל טירחא "אבל בתפלה שעושה עכ, אלא הוצאת ממון בסך גדול ולא טירחא אף גדולה

  . ]גדולה דהליכה יותר ממיל שלא יצטרך לילך לקיים גם תפלה בצבור
  

דגם על משום ,  לומר שהוא רק מעלה בעלמא',נ עם הצבור"ישתדל אדם להתפלל בביהכ'ל " הנע"השואין לדייק מלשון  ד- והוסיף
הרי יש לדמות גם שאר טירחות שמזדמן לאדם לומר , דהוא מכיון שטירחא מרובה כהליכה יותר ממיל פטור, חיוב שייך לשון זה

לכן אמר לשון ישתדל אדם ,  טירחא לזה ולא לזהאבל כיון דיצטרך בעצמו לדון זה שיש דבר שהוא, שהוא כטירחא דיותר ממיל
דהכוונה הוא שלא יקל לדמות כל טירחא לטירחא דיותר ממיל אלא יחמיר בהרבה פעמים שלא יהיה לו ברור שהוא טירחא גדולה 

ם "באיתא שהוא משום דבצבור נשמע ומתקבל התפלה וכן הוא ברמ' ברכות דף ח' ואף שבגמ  . דצריך שידון בכובד ראש על זה
 אפשר שלא היתה תפלה כלל ,מסתבר שזה עצמו עושה החיוב דאם לא היה אפשרות לתפלתו של האדם להתקבל, ח מתפלה"רפ

  . ז"ל ועוד האריך בענ"ע הנ"השובלשון שהאריך ת מנחת יצחק חלק ז סימן ו "שוע ב"וע.  ש"עיי. ולא היה יוצא ידי מצות תפלה
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פ דאותם "ואע, כ עיילי עשרה"ורק אח, כולהו תלתין שנכנסו עבדידמשמע ד,  דעיילי תלתין ועבדי- דקאמר 
הרי , כ להשלימם לשלשים"כ מצרפין עשרים מתוכם להעשרה שנכנסו לאחמ"אפה, השלושים כבר יצאו ידי חובתן

ה מצרפין אל השלשים שבכת שניה ושלישית גם אלה שכבר "ת צריך שישחוט הפסח בשלשים אפ"פ דמה"דאע
ח כבר מצטרפים הם "י שיצאו יד"דכמו דהכא אעפ, ומזה מוכח גבי רובו ככולו בתפילה, ח" ידעשו פסחיהם ויצאו

ד דמה לי לצרף לשלשים במקום דבעינן שלשים ומה לי לצרף לעשרה במקום "ה בנד"מעתה ה, להשלים השיעור
  . דבעינן עשרה

  
עיילי שלשים עבדי עשרה ונפקי ועיילי ל כגון ד" משכח- בחמשין נמי סגי : ל"ח  בגליון שם כתב וז"ר'  בפיואומנם

דעיילי שלשים ' 'נראה שכך היתה גרסתו בגמ. ל" עכ.עשרה אחריני ועבדי נמי עשרה ונפקי ועיילי עשרה אחרינא
אלא עשרה בלבד , ח"והיינו שאין הפשט שכל אותם השלשים יצאו יד, )'עיילי שלשים ועבדי'ולא (' עבדי עשרה

ח ושפיר יכולים להצטרף אל "רים בעזרה מכת הראשונה עדיין לא יצאו ידשחטו ואילו אותם העשרים הנשא
אבל אילו אותם העשרים היו שוחטים פסחיהם עם הכת הראשונה והיו כבר נפטרים מהקרבת , העשרה מכת השניה

' ח מבואר גם בחי"וכדברי ר. לא היה שוב אפשר לצרפם אל העשרה מכת השניה להשלימם לשלשים, הפסח
ח אין לצרף אלו שהתפללו כבר "ד הר"ד לפ"ה בנד"כ ה"וא. ש"ה המשנה הרביעית עיי"גין שם דהמאירי בסו

  . להשלימם לעשרה לענין שיחשב תפלה בצבור בעשרה
  

ובדעתם להתפלל במנין מאוחר (דברוב מתפללין ומצרפים אליהם מיעוט שעוד לא התפללו ,  כתב לחדשומעתה
ח אבל "ג שאותם העשרים יצאו יד"ח אלא בכה"י ור"אן לא נחלקו רששהרי עד כ, בזה לא נחלקו דמהני, )יותר
שלא ' ד גבי ששה מתפללין ומצרפין עמהם ד"ה בנידו"כ ה"וא, כ מודו דמהני"ח אלא לאחמ"ג שלא יצאו יד"בכה

. ע חשיבא תפלה בצבור"התפללו עדיין כלל אף שגם עתה אין הם מתפללין אלא עומדים להתפלל מאוחר יותר לכו
  . כ"ע). כ בזה"ח מהני רו"ג שכבר יצאו יד"ש שהוא עצמו מסיק להלכה אף בכה"ועיי(
  

דשאני שחיטת פסח , דהגם שכתב לחלק בין נידון דידן להסוגיה דפסחים שם, דהמעיין שם בדבריו יראהאיברא 
, זהויכולים לשוחטם בזה אחר , שלא הקפידה תורה שכל העשרה או השלשים ישחטו פסחיהם יחד ברגע אחד ממש

ט שעדיין חייבים לשחוט פסחיהם וכן להלן וכאשר העשירי שוחט פסחו "ונמצא כשהשני שוחט כבר אין כאן רק כ
ה שפיר דמי כי מצטרפין אליהם גם אלה ששחטו "ק עשרים החייבים בשחיטת הפסח ואפכבר אין עוד זולתו ר

ינו אלא ששלשים שחלה עליהם חובה והיינו דעיקר החיוב א, פסחיהם כבר והם עמהם ביחד בעזרה במספר שלשים
ואין בכך כלום שמקצתם כבר נפטרו , מעיקרא לעשות פסח יהיו נוכחים בעזרה בשעת שחיטת כל אחד ואחד

פסחים ומשמע ' מ במסקנתו ציין להגמ"מ. ש"עיי .כ מה לי נפטרו בכת זו ומה לי נפטרו בכת הקודמת"וא, מחיובם
  .דעדיין מחזיק בראיה מהתם

  
שהרי , שם מתבאר דסגי במיעוט מחויבים גרידא' דהנה הרי מדברי הגמ, כלל הראיה מהסוגיה דפסחיםהבנתי ולא 

כ דאין שום שייכות "וע, ובזה ודאי דליכא למי שיתיר בזה, ח להעשר שהם המיעוט"מצרפים העשרים שיצאו יד
  .מהסוגיה דהתם לנידון דידן

  
  ח סימן א שכתב להעיר בהא "חאו' ת קול אליהו חלק א"שהביא משו ,יד' ח סי"א חלק ח חאו"ת יבי" בשור"ושו

  
_________________  

  
מעלת תפלה בצבור הוא משום דמתקבלת ז דעיקר "להוכיח דתפילה בציבור הוא חיוב גמור כענד סימן סח "חבמ "אגרכתב העוד 

 ומקרא כי ברבים היו .ים לא ימאסי תפלת הרב"ח דכתיב כביר ולא ימאס ופרש"ר אחא בר"כדא' יותר כמפורש בברכות ריש דף ח
ח דעת רצון הוא בשעה שהצבור מתפללין דהוא "י וריב"יוחנן משום רשב'  והוא טעם למה שאמרו ר.י שהתפללו עמי"עמדי ופרש

דהא בקראי אלו לא הוזכר שאז יש להתפלל אלא שמתקבלת יותר , משום דנאמר בקראי דכביר לא ימאס וכי ברבים היו עמדי
ר יצחק שאיכא חיוב להתפלל בצבור ולא שהוא רק "ומטעם זה א,  תפלתי נאמר שבעת הרצון להתקבל יש להתפללובקרא דואני

 נהדה, והוא מטעם שתפלה שלא שייך שתתקבל הרי מצינו שלא יצא בתפלה כזו. עצה טובה להמתפלל שרוצה שתתקבל תפלתו
' י בתוס"הר' פ שהתפלל תפלתו תועבה ופי" הואיל וחטא אע אמר רבא, היה מתפלל ומצא צואה במקומו,ב איתא"בברכות דף כב ע

 וחזינן מזה דכיון דלא מתקבלת התפלה משום דזבח רשעים תועבה לא יצא .ש"ף והרא"פ דיחזור ויתפלל וכן פירשו הרי"ה אע"ד
 דהוי 'א' בפי' להתוסל "לכן סו,  וממילא לא שייך שתתקבל תפלה כזו,דהא בקרא לא הוזכר לענין הדין אלא שהוא תועבה, בתפלתו

 דכיון דמקרא ידעינן ,בואר מ.ש וכל הפוסקים וסברי דצריך לחזור ולהתפלל"ף והרא"י והרי" הריז פליג" וע,מעוות לא יוכל לתקן
לה שברור יכ שמעינן מזה דבתפ"וא,  ידעינן ממילא דלא יצא וצריך לחזור ולהתפלל,דכיון שחטא במעשה תפלתו אינה מתקבלת

, א לה להתקבל"ת לא שייך להחשיב אלא לתפלה כזו שאפשר שתקבל ולא כשא"והוא משום דתפלה להשי, יצאושלא תתקבל לא 
שלכן כל מה שהוא מתפלל באופן שיותר ראויה להתקבל היא תפלה עדיפא לקיום מצוה דתפלה מאחר דאפשרות התקבלות הוא 

 ממילא איכא חיוב להאדם ,וא עת רצון להתקבל יותרוכיון שמצינו בקראי שבשעה שהצבור מתפללין ה, שייכות לקיום המצוה
     .להשתדל להתפלל בצבור ואם לא אפשר לו יתפלל בביתו בעידנא דמצלי ציבורא

  
ז חובה להתפלל בציבור יען דאין אנו מסוגלים לכוון כראוי בכל "כעין הדברים הללו דבזה' כב שכ' סי) פרומר(ת ארץ צבי " בשוע"וע

וכיון דמדינא דתלמודא הכוונה מעכבת רק , כ ביחיד"תא דבציבור התפילה מתקבלת אף בלא כוונה משאובתענית ח אי, התפילה
ת בית אבי "ע בשו" וע.ש"עיי. כ שפיר הוה לן למיעבד כל טצדקי להתפלל בציבור להשלים חסרון הכוונה"א, שאין אנו יכולים לכוון

  .ויש הרבה לדון בזה. עב' ב סי"ח



ק 

צרפן יש להקפיד מאוד שאותו מיעוט המשלים להרוב יהיו מ אף להמקילין ל"ומ
' ועי', נוכחים גם בשעת תפילת הלחש כדרך שנוכחים בחזרה ובקדישים וכדו
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והרי . יש לצרף להם ארבעה ששמעו כדי לומר קדיש וברכו, אם יש ששה שלא שמעוש, דקיימא לן בסימן סט
. אפילו הכי די בשליש מהם מן החדש על הישן, ל מוכח דאף על גב דבעינן שלשים לכל כת"פסחים סד הנ' בהגמ

. 'מון וכוואפילו שלשה הוי מנין חשוב לזי, ואם כן הכא נמי בצירוף לדברים שבקדושה יהיה די בארבעה בני אדם
דסגי במיעוט מחוייבין ' ל מוכח לכאו"דמהסוגיה הנ, כ"הרי דהבין כמש. כ"ומדוע לא מהני אלא ברוב מחוייבין ע

מלבד מה שכתב הקול אליהו (א שהוסיף עוד לחלק בזה "ש ביבי"ויעויי. כ דאין לו שום שייכות לנידון דידן"וע
דהא אנן מבעיא לן אי בעינן , )ל דבר שבקדושהפ עשרה שהם מנין חשוב לכ"לתרץ דשאני התם שנשארו עכ

ואם השלשים , ועשו המצוה כדת, והרי בפעם הראשונה היו שלשים בכתה אחת, או בזה אחר זה, שלשים בבת אחת
ולרווחא דמילתא נפקי עשרה ועיילי עשרה כדי שיהיו שלשים , צריכים להיות בזה אחר זה הרי די בכל פעם בעשרה

  .ש"עיי' ן שכן כתבו האחוציי. במעמד הראשונים
  
ומה שביאר ח מתפילה "פם " לעיל בפתיחת הדברים הבאנו לדברי הרמבהנה, נסכם הענין בקצרה , דין זהובעצם] ו

 לא ,בתפילה בלחש כשרוב מניין מחוייביםאך , ץ"ח מבריסק דכל דבריו הם רק לענין חזרת הש"רבינו הגר בדעתו
ז שאין זה "ס) רגולר(ת יד אליהו "בשופ "וכ . נקרא שהתפללו בציבורכבר התפללו להצטרף שיהאשמיעוט היוכלו 

מועיל המיעוט אין צירוף ו, שיתפללו כל העשרה ממש ביחד ואז נחשבת תפלה בצבורשצריך , עולה לתפלה בצבור
   חק כ"צ ס' סיב ב"פ המשנ"וכ. מ"ח מבריסק בדעת הר"והיינו כהבנת הגר. ש"יעויי. אלא לומר קדיש וקדושה וברכו

  .*הערה' ועי, 'ביחד' שיתפללו עשרה אנשים וכו'בשם החיי אדם שצריך 
  

' גמס ב"ז דסו"א לסמוך ע"ל להלכה דא"מ ס"מ, ם"מ עצמו דאף דמסיק לא כן בדעת הרמב" הבאנו להאגומאידך
י כך יחשב "ל דמהני לצרף המיעוט וע"עוד הבאתי להמנחת יצחק דס". עשרה שמתפללין"קתני ' ברכות בדף ו

א "להגר(ספר עמק ברכה ע ב"וע, ל" הנוהרב בצל החכמה. ל" הנוכן דעת הרב בית אבי. ילתם לתפילה בציבורתפ
שהוכיח בכמה ראיות שאין הבדל בין אמירת דברים שבקדושה לבין מעלת תפילה ' ו' עניני תפילה סי) יק'פומרנצ

 ס"ח סו"אות חלקת יעקב "שוכ ב"וכ. ה"סא "ת מלמד להועיל ח"שופ ב"וכ .ו"ט ס"חי "והובא במנח, בצבור גמורה
, ד" גם כן נלפע,אם זה נקרא תפלה בצבור, שכבר התפללו' ועל שאלתו כשמתפללין ששה אנשים בצירוף ד: ל"וזכ 

ק "סט ס' ב סי"ובאחרון האחרונים במ, להי תפותד מהלכ"ח ה"ם פ"ברמב, כיון שמבואר להדיא בראשון הראשונים
 וחפשתי בעניי . וכן העולם נוהגין מקדמת דנא]. בהערה דלעיל'ב עי"המשנ' בד. ה"א[, דזה נקרא תפלה בציבור ח

ללמוד חובה על ישראל שלא קיימו )  קיאסנהדרין(, לא ניחא למרייהו דאמרת הכי, ולא מצאתי מי שיאמר היפך מזה
חשיב תפילתם ומהני הצירוף לה, בזה רובו ככולו' ל דאמרי"ד עוד פוסקים דס"וכ .כ" ע.מצוה דתפלה בציבור

) כא' א עמ"אורחות רבינו ח' הובא בס(א "חזוויש לציין לדעת רבינו ה. [ז"ה ס"ד ח"ת יחו"בשו' לתפילה בציבור עי
כ "ץ מצטרפים ומשא"י שעונים בחזרת הש"ט דרק בשחרית ומנחה מהני לצרפם דע' ז סי"ת אבן ישראל ח"ושו

  .]בערבית אין להם במה להצטרף
 

 ומקיימים תפילה , שפסקו דמהני רובו ככולו בתפילהםבזה על רוב האחרוני בים סומכיםר הנהלזה דהוצרכתי  114
ראיתי לאותם   פעמים רבותואומנם  .בצירוף השאר שהתפללוושיש רק ששה או שבעה שלא התפללו כבציבור אף 

  ים בחוץ בזמן אך יוצא, ע"ס עד לתפילת שמונ"שנוכחים בביהכנ, ח וכעת משלימים המנין"יצאו ידכבר התפללו וש
  

___________________  
  
 ולא כמו שחושבין ההמון "ביחד"ח דהיינו שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים "ועיקר תפלה בצבור הוא תפלת י: ב" המשנל"וז* 

נ וזהו טעות ולכן חוב על "בבהכ' שעיקר להתפלל בעשרה הוא רק לשמוע קדיש וקדושה וברכו ולכן אינם מקפידין רק שיהיו י
' או ד' כ דלא מהני לצרף ג"ומבואר להדיא בדבריו כמש. ל"עכ. ]א"ח[ח בצבור "נ כדי שיגיע להתפלל י"האדם למהר לבוא לבהכ

  ". ביחד"שיתפללו עשרה אנשים שהם גדולים אלא צריך , שכבר התפללו
  

ת "כ בשו"וכ. כ"ע. ח"סט סק' סילו לוציין . דמהני לדון בזה דין רובו ככולוהמשנה ברורה ז כתב שדעת "ה ס"ד ח"ת יחו" בשווהנה
רוב 'ב שם "ל המשנ"וז. י בדברינו כאן"והובאו דברי החלק, ב שם דחשיב תפילה בציבור"ה דעת המשנ"חלקת יעקב בפשיטות שכ
שיתפללו ' בשם החיי אדם ברור מיללו שצריך ק כח"צ ס' סיל ב"ב הנ"דהנה דברי המשנ, ע בזה"ויל. 'מנין הם כמו ציבור גמור

צ מיירי לענין עצם '  ובסי,'מיירי לעניין קדיש וחזרה וכוסט ' בסידהתם ל "כ צ"וע. מ בזה רוב"והיינו דל', ביחד' ה אנשים וכועשר
כ חילוק ברור "ובאמת שהוא ג. ל"מ והיד אליהו ועוד שחילקו כן כנ"הר' ח בד"הגר'  דבזה לא מהני רובו ככולו וכדתפילת הלחש

  . ע"וצ).  כח'סיריש א "חח "אגרות משה חאוע לה"וע. (ק' שם ודוב"כ מעצם דברי המשנ"המוכח ג
  

ל שכתב שצריך "א הנ"כלל יט ס[א "חיידברי העל בית ברוך ' מס] ד שם"וכן ציין ביחו[ל "י הנ"ל כמו שהביא במנח" דסל"וצ
ופלא מה שמורגל בפי רבנן "לו ל דמהני רובו ככו"וגם החיי אדם ס, ל"דאין כוונת הדברים כנ ]'ביחד' שיתפללו עשרה אנשים וכו'

ב מה שלא "א והמשנ" ויש לתמוה על הלומדים ששמו בפיהם של החיי,ילהא דלא אמרינן רובו ככולו בתפ"ללמוד מכח דברי חיי
דכוונתו לאפוקי ', כ דבעי עשרה אנשים וכו"ועיינתי שם בבית ברוך וראיתי שדחק בכוונת החיי אדם במש. כ"ע". כוונו לזה כלל

אלא בעשרה מתפללים או , כל אחד מתפלל בעצמו רק שאומרים קדיש וקדושה וברכו ביחד דזה לא מיקרי תפילה בציבורג ש"בכה
מ "הר' פ להביא ד"היה צריך לכה, ואם היתה כונת החיי אדם דלא כן. 'ד וכו"ח ה"ם פ"רוב מדין רובו ככולו וכמבואר ברמב

  . כ"ע. ולדחות דבריו



קא 

כ דנו הפוסקים גבי רובו ככולו בקריאת התורה אי מועיל לצרף מיעוט שכבר "כמו
  . 115בביאורים' עי. ח לרוב מחוייבין"יצאו יד

                                                                                                                                            
  

, חים ביניהם ואינם יכולים להמשיך בשיחתן בתפילת הלחש מפני טירדת הציבוראו משום שמשוח(תפילת הלחש 
או לענות להקדישים וברכו ) בשחרית ומנחה(ץ "לחזרת הש[ושוב חוזרים להצטרף להציבור , )או מכל סיבה שהיא

לכולו ליכא אבל כשליכא , 'רובו מתוך כולו'דהנה ליסוד זה דבעינן דוקא , דולקלקול גודבר זה הוא )]. בערבית(
אבל , בלבד' כ כל תועלתם של המצטרפים שכבר התפללו הוא דוקא להחזרה והקדישים וכדו"א, לדין רובו ככולו

, דכיון שיצאו בחוץ ונותרו רק רוב מנין בתפילת הלחש, לעיקר התפילה היינו תפילת הלחש הנה לא הועילו כלל
 שסמכו על - ויוצא איפה דאותם המתפללים בפועל , כולווכשאין כולו לפנינו ליכא לדין רובו כ, כ ליכא לכולו"א

כיון שבזמן תפילת הלחש לא שהה אותו המיעוט ,  הפסידו בגללם מעלת תפילה בציבור- מיעוט שמשלימים המנין 
והוא דבר פשוט וברור שצריך שיהיו נוכחים , ז"ולצערי נוכחתי שיש לא מעט שאינם נותנים ליבם לד. ס"בביהכנ

להכריז קודם התפילה שאותם המשלימים המנין לא יצאו , והעצה בזה. ת הלחש וזה אין צריך לפניםכולם אף בתפיל
אלא כולם יהיו נוכחים עם המתפללים כדרך , ואפילו אחד מהם לא יצא, אף בשעת תפילת הלחש' לחוץ וכדו

   .'ץ ובקדישים וכדו"שנוכחים עמם בחזרת הש
   

   בענין תפילהוקעסמשלים צריכים לשאותו המיעוט החידוש התשובות והנהגות 
  
 מעין - מ ומשאר גאוני עולם דמהני "ח דל" לאחר שהביא מהגר- לג ' ג סי" מזו בתשובות והנהגות חגדולהר "שוו

עולה להרוב להחשב שמתפללין בציבור ' באשרי ובא לציון וכדו' דאם המיעוט עסוקים בתפילות אפי, פשרה בזה
אם היחיד מתפלל בבית הכנסת בעת שהציבור שם אף : ל"וזז " חידוש גדול בענ'שכא "ע' ח ברכות ו"להצוציין ל[

ות ותשבחות כמו אשרי ובא לציון וכדומה רתם אלא שהם עדיין עוסקים בשישנתאחר וכבר סיימו הציבור תפיל
ה שומע אל הרינה של "תפילתו נשמעת והיינו לשמוע אל הרינה ואל התפילה הואיל והקב, והיחיד מתפלל שם

א "והמג, ס שחרית בעת שהציבור מתפללים מוסף"ו אם מתפלל בביהכנ"כ תפילה של היחיד וק"ציבור שומע גה
מיקרי בשעה  סף בעת שהציבור מתפללים שחרית לאג דאם מתפלל מו"ע' ק יז דמשמע במס"צ ס' שכתב בסי

ס לא זו שאינה נדחית "אבל אם התפלל עמהם בביהכנ, ס"מתפלל עמהם בביהכנ שהציבור מתפללים היינו כשאינו
אלא ', אבל אם אותם ארבעה שמשלימין אינם עסוקין בענין תפילה וכדו]. ל" עכ.ד"אלא אפילו נשמעת כנלע

כ צריכין "כ בענין קריאת התורה דמשלימין מיעוט להרוב ג"וכמו. מ אף שנמצאים בפועל"בזה ל, משוחחין ביניהם
אין ' א העיר דלכאו"הנה מר אחי שליט, ח"צם מה שהביא מהצלובע. [כ"ע. ש"עיי. מ ישמעו גם הם"מהאי טעמא דמ

אלא היינו דהוא במעלה שתפילתו נשמעת יותר , ח שתחשב לו תפילתו כמתפלל בציבור ממש"כונת רבינו הצל
 לא משמע כן בהבנת ק ל" צ ס'סיב ב"ע בזה כיון דמלשון המשנ"ואומנם יל. ר עוד שהעירו כן"ושו. מהיחיד דעלמא

בודאי שצריך , ולדינא )].ז להלכה"דאין לסמוך ע' סא שכ' ט סי"ת אבן ישראל ח"ע בשו"וע.(ח" הצלדברי רבינו
ח "ואף אם אותו המיעוט שיצא יד. אותו המיעוט לעשות כל טצדקי לסייע עבור הרוב שיחשב להם תפילה בציבור

הרי , מ"ל דל"נם כיון דלדידיה דסואומ, מ אף אם לא יועיל ודאי דלא יזיק"מ, כ"מ לדון בזה דין רו"דל' ל כהפו"ס
ויש לפלפל בזה . פ ישהה שם ויעשה כרצונו"מ לכה"ומ, חשיב לדידיה ביטול תורה' שאם יעסוק בעניני תפילה וכו

  . עוד
  

ל להסתפק בזה אי " זצח"שכתב בשם רבו הגרכא ' סיהבאנו מדברי הברכת שמואל ביבמות ד "בכ לעיל הנה ]א 115
   ,ועיקר ספיקו נתבאר שם, ח בקריאת התורה שישלימו להרוב מדין רובו ככולו"ו ידמהני לצרף מיעוט שכבר יצא

  
__________________  

  
ג שכל "היה מקום לפרש כן דכוונתו לאפוקי בכה'  וכוולא כמו שחושבין ההמון אף שמהמשך דבריו של החיי אדם שכתב ואומנם

ל "וז, )מ"וכמו שציין בעצמו הבית ברוך במילואים שם מהאג(ב "המשנ' בד' מ אין כן הבנת הפו"מ, ל"אחד מתפלל בעצמו וכנ
א שאין "ה במכתבו השני שאפשר לפרש בכוונת הח" הנה מה שהעיר כתר:א"החיי' מי שחשב כן בד'  לדחות דכט' מ שם בסי"האג

הנה , חד רק הרוב מהםכוונתו בדוקא שיתפללו כל העשרה ביחד שיתפללו הצבור יחד וקרא לצבור בשם עשרה אבל סגי כשיתפללו י
ח "כ לא היה לו להאריך כלל אלא לכתוב ועיקר התפלה בצבור הוא תפלת י" משום דא"שאין לפרש זה בדבריו אף בדוחק"לבד 

אלא ודאי שהשמיענו דלענין זה צריך שיתפללו כל , ואם להשמיענו שעשרה הם צבור כבר הזכיר זה למעלה, דהיינו שיתפללו ביחד
כמפורש ' א שצריך שיהיו העשרה כולם גדולים לא כאן המקום אלא בכלל ל"וכן מה שכתב הח. י ברוב מהםהעשרה ביחד ולא סג

אך נקט זה גם בכאן שלא נימא שלענין מעלת תפלה ביחד עם עשרה יסגי גם שיתפללו קטנים משום דתפלתם עוד . שם דין זה
אבל אף אם היה . לכן השמיענו שגם לזה אין מצטרפין, העדיפא שהוא הבל שאין בו חטא אף שלא מצטרפין לאמירת דבר שבקדוש

א צריך לראיות "א דאף שאומר זה הח"אפשר לדחוק ודאי אין לנו לפרש כן דכי דין זה אמרינן רק ממה שמשמע לן כן בדברי הח
ל "ת אבי הנוכן כתב בפשיטות הבי. ל" עכ.א"כ ודאי זהו כוונת הח"ולטעמים אלא הוא ממה שבארתי באורך בראיות וטעם וא

  .כ עוד בדעתו"וכ. ב בשם החיי אדם היא כפשוטן של דברים דבעי שיתפללו עשרה ביחד"באות ח דודאי דכונת המשנ
  

והוסיף שאם היתה כונת החיי אדם דלא , ד שהבאנו בפתיחת דברינו"ח ה"ם פ"הנה הבית ברוך נסתמך בזה על המבואר ברמב, ועוד
שהרי הבאנו , מ"ז מוסכם לבאר כן בדעת הר"דאי, ובזה ודאי יש להשיב. כ"ע. לדחות דבריומ ו"הר' פ להביא ד"היה צריך לכה, כן

וודאי שאין מה לטעון שהיה צריך . ץ"מ שכל כונתו אינה על עצם תפילה בציבור אלא על חזרת הש"דברי הר' מקודם שיש שפי
א דבעי עשרה "נת האגרות משה בדברי החיש הב"וא. מ כדבריו ממש"הר' שהרי יש לפרש ד. מ ולדחות דבריו"הר' להביא ד

  . ע בזה עוד"ויל. מ בזה רוב"מתפללין ביחד ול

  . יא
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ושאר הציבור , שאפילו אין אלא ששה מתענים, תעניות' דנו גם בענין דז "וכענ
  .116ץ ולקרות ויחל"אם יש לומר עננו בחזרת הש, אינם מתענים

   

-פ שבעה שאכלו פת "היינו לכה, צריך רוב הניכר בדוקא, בענין זימון בעשרה
  .119וכן לענין ברכת חתנים. 118]117'והשאר אכלו ירק וכדו[

                                                                                                                                            
ביחיד אלא ' ש בזה דין רובו ככולו אלא אי נאמר דהחיוב הוא אפי"לד ,דתלוי אי חובת ציבור או חובת יחיד נינהו

ש הדין רובו ככולו "י לאבל אי נימא דהחיוב הוא דוקא על עשרה ביחד אז, דין הוא דאינה נאמרת אלא בעשרהד
   .ש"יעויי דהא אכתי ליכא חלות חיוב כל עוד דליכא לכולם מחוייבים

  
  קריאת פרשת זכור ת דעלמא ל"בהחילוק בין קריאה

  
כור דהויא חובה על כל יחיד ויחיד לאחר שהאריך להוכיח גבי פרשת ז, קלו' עמ ב"חז "ט כתב במועו" מהובאמת] ב

, ח שמשלימים מדין רובו ככולו"גי ברוב מחוייבים בצירוף מיעוט שכבר יצאו ידסע "לכ ד- ואינה חובת ציבור 
  . כ"מ ביה רו"ובת ציבור ולת דהויא ח"דחובת קריאת פרשת זכור אינו כקריאה

  
דאין זה , כ רק דרבנן"ט ניחא הא דהחמירו הפוסקים בקריאתה אף שחיובה בעשרה ג"דמה,  שם עודוהוסיף
הוי אלא . ס ואם לא הלך לא עבר"ורק מצוה על כל יחיד ויחיד ללכת לבהיכנור הוא ת דעלמא דחובת ציב"כקריאה

  .  ואם לא שמע עבר אתקנתא דרבנןחיוב אקרקפתא דגברא
  

ת דחובת ציבור הוא "ומשום דדוקא בקריאה,  ניחא בזה הא דהחמירו לכוון לצאת גם בברכות שלפני הקריאהוכן
ט מחוייב המברך לקרוא בלחש "ומה. [ות שמיעה לבד רק לקריאה לא תקנו ברכה למצואיכא רק חובת שמיעה

ל "יוצאין מדין שומע כעונה והושת זכור החובה על כל יחיד ויחיד אלא ד אבל בפר].שעיקר הברכה על קריאה דוקא
.  גם בברכה לכן צריך לכוון גם בזהצריך לברך אלא דיוצאכיון דהוי כקורא ממש בעצמו ו, בעצמוכקורא ממש 

  . ז' ע במקראי קודש פורים סי"וע. ש"עיי
  
ל כהחיי "ח דס"הארכנו בביאור דעת הגר' לעיל סימן דהנה , ת" דין זה אי מהני רובו ככולו לענין קריאהבעצםו] ג

ד "כתב עש,  סה'א סי"ת מנחת יצחק ח"שובע "וע. לעיל בארוכה' עי. אדם דלא מהני לדון בזה דין רובו ככולו
כבר קדמו ד, ק דמגילה דברובן שלא קראו סגי"ן פ"לו שמפורש בר דגדול אחד הראה' שכקמג ' ריש סי ל"ביאוהה

לדבריו מפשט ' והביא ראי, פשוט שדין רובו ככולו גם לענין קריאת התורהד,  שכתבכז' א סי"חבתשובה מאהבה 
להו חד דינא ודכמשמע ', וכן אין אומרים קדושה ולא קוראים בתורה וכו, שכתב אחרי דין תפלה, ם שם"דברי הרמב

 להו כיון דחד דינא איתממילא ו, אבל בני חיובא אין צריך אלא רובא, אית להו שצריכים עשרה גדולים ובני חורין
כל שיש ששה שעדיין כ מסיק ד"וגמאוד דהאריך בזה , ל" הנח"א ח"ת יבי"שו בע"וע.  ש"עיי. סגי ברוב שלא שמעו

ולקרוא , כדי להשלים המנין, עה שכבר שמעו קריאת ספר תורהיכולים לצרף עוד ארב, לא שמעו קריאת התורה
   .ש" עיי.בתורה בעשרה

  
כ יש בבית הכנסת "אא, אין שליח צבור אומר עננו ברכה בפני עצמהד, מבוארג "סימן תקסו סע " בשוהנה 116

שערי וב. כ" ע.לא, כיון שאין בבית הכנסת עשרה שמתענין, ואפילו אם יש בעיר עשרה שמתענין. עשרה שמתענין
צ שהקהל " שאין זה אלא בת,י"מ בן חביב בתשובה כת"ב בשם מהר"ט ועיין במח"עבה:  ל"שם כתב וזתשובה 

 ,"אין שם מתענים רק ששה או שבעה' אפי"צומות דמדברי קבלה נינהו '  אבל הד,ת"קיבלו עליהם על כל צרה של
 אף שאין שם עשרה מתענים , ולקרות ויחל,ו יכולים לקבוע ברכת עננ,והשאר אינם מתענים דאניסו שהם חולים

ת כלל "עננו ולא יוציאו ס'  ואם אין שם רק חמשה אין להם לו.פ ששה או שבעה בעינן" ונראה דעכ.ש" ע.כ"בבה
ז לענין "קצ' ש לעיל סי"ד דאפשר דרובא דמנכרי בעינן כמ"ע לפענ" וגם ביש ששה צ.כיון שאין כאן רוב מתענים

ל להלכה ולמעשה שאפשר "דס'  אות א' ב' בשדי חמד במערכת בין המצרים סיויעויין . כ" ע.זימון בעשרה עיין שם
' המעיין בדכ ד"שכתב ג' יד אות ז' ח סי"א ח"ת יבי"ע בשו"וע. ל"כנצומות באיכא ששה מתענים ' לקרוא ויחל בד

ודלא , ובא דמינכרולא הצריכו ר,  יראה שהסכימו להקל בששה מתענים,צומות' האחרונים בדין תענית של ד
ולחלק יצא בין זימון , כתב לדחות דברי השערי תשובה) סוף סימן טז(ת קרן לדוד "וכן בשו. ל"כהשערי תשובה הנ

דבלאו הכי , מה שאין כן בתפלה דלא שייך רובא דמינכר, שצריך היכר שלא יאמרו שאין כאן רוב שאכלו פת, בשם
ע "וע.  עט'א סי"ת יחוה דעת ח"שוע לו ב"וע. 'ל לעוד מהפו"ן סוכ. ש"ע. 'לא ניכר מי שהתפלל כבר או לא וכו

   .ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן עז"שווב .א סימן סה"ת מנחת יצחק ח"שווב . נו'ת ציץ אליעזר חלק יד סי"שוב
 

  . יב

   .גי
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ואפילו לא טיבל עמהם אלא בציר או לא שתה עמהם אלא כוס "סימן קצז סעיף ב ע "בשו' כמבו,  מן המיםחוץ 117
  .ק יב"סשם משנה ברורה לה' ועי. מצטרף עמהם, שיש בו רביעית מכל משקה חוץ מן המים דאח

  
ירק מצטרפין ' שבעה אכלו דגן וג' ואפי"ב " סשםע "שוב פ"וכ .קצז' סי  ובבית יוסף.א"ברכות מח ע' עי ]א 118

  ". אבל ששה לא דרובא דמינכר בעינן
  

  תפילה בציבור דלא בעינן רוב הניכר ל דבעי רוב הניכר בדוקאזימון בעשרהבהחילוק בין 
  

לשיטות היינו  (וסגי אפילו בששה מחוייביםדלא בעינן רובא דמינכרא  תפילה בציבור עמדו לברר מאי שנא וכבר
  .פ בשבעה היינו רוב הניכר"לזימון בעשרה דלא סגי בששה ובעי לכה, )בארוכהכדלעיל . המקילין

  
חלקים ' רובא דמינכר הוי כיון שהם הב' אצל הג' והב: "ל"כתב וז )ף"הרימדפי (ב "רבינו יונה בברכות לה עהנה ו

מצטרפין ' אין מצטרפין עם הששה לפי שהששה אינו שני חלקין מהעשרה ולפיכך אין הד' שלא אמרו אלא שהד
כ לא סגי בששה "משהד ,א ביאר בדבריו"ס ברכות מח ע"שערים מצוינים בהלכה עמ' ובס. ל" עכ.'עמהם וכו

', אוכלי פת נגד הא' צריך להיות ב' והיינו כשם כשמזמנין בג, בעי כפל כלפי אותם שלא אכלו פתאלא ,  דגןשאכלו
כ ניחא "א, ואם כן היא כונת רבינו יונה  .שאין אוכל פת' חלקים אוכלי פת נגד חלק הא' כן בעשרה צריך להיות ב

  .  ' רובא דמינכר בדוקא ואפשר לצרף אפילו דאך בתפילה לא בעינן, ז דבעי רובא דמינכר אינו אלא בזימון"דכ
  
 טז'  סי)רסאטמ(קרן לדוד '  מסהביאו תרוויהוש,  נו'ד סי"יציץ אליעזר חבו סה 'א סי" יצחק חמנחתראיתי בעוד ] ב

, כ בעינן היכר שלא יאמרו דאין כאן רוב שאכלו פת"ע,  דבזימון ניכר אלו שלא אכלו פת,ל בזה"כתב דיש אות ב
דמדינא כולם יוצאים בתפילת , ה אין ניכר מי התפלל כבר או לא"דבלא, ש רובא דמנכר" בתפילה דלמה שאין כן

   .ש"עיי. השליח צבור לחוד
  
דדוקא גבי זימון דאילולי שיש רוב , א" שכתב לחלק בזה באו,נא' ח סי"ת תבואות שמש חאו" ראיתי בשועוד] ג

כ "משא. כ הקפידו שיהיה רוב הניכר"משה,  אי יזכירוהושאכלו פת לא היו מזכירים שם שמים כלל והוי לבטלה
כ סגי ברוב גרידא להחשב "משה, הרי גם בלי ציבור כל יחיד ויחיד היה מתפלל נוסח התפילה, תפילה בציבור
כ הקילו "משה, וכן גבי קדושה פעמים רבות אף בשביל אחד שלא התפלל אומרים עמו קדושה. תפילה בציבור

מ עדיין "מ, אף שחילק בין הדבקים, ואומנם. כ"ע. ש"עיי. ציבור אף ברוב שאינו ניכרלהחשיב זאת לתפילה ב
פ "ע, )והובא לעיל בהערה בענין רוב בתפילה(, ועוד כתב בזה באופן מחודש. [ק"ודו. כ"לעצם הענין אינו מיישב כ

כ גבי זימון הוא מדין "ומשא, כ אלא מדין אחר"ת היינו מדין רו"לצדד דהנידון גבי רוב בתפילה אינו כבכה' מה שכ
  ]. כ דעלמא ולא דמו"רו
  
וכפשטות לשון , היא מן התורהלהשיטות דמצות זימון , תפילה בציבור לזימוןא בין "לחלק באו יש עוד' לכאוו

קצט ' סילבוש כ ה"וכ .' ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזימוןאמרברכת הזימון מן התורה שנ'התוספתא פרק ו 
 שמזכירים בה את השרעויש מחלקים בין ברכת זימון בשלשה שהיא מדרבנן ל.  דברכותז"שע רפפני יהווה .ח"ס

קרית ספר ' עי. והיא מן התורה, שבקדושה  וצריכה עשרה ככל דברךאלהי' השם ולמדים אותה מן הכתוב את ה
 בציבור אינה אלא מ תפילה"מ, דאף להשיטות דתפילה עצמה דאורייתא היא, ד למצות תפילה"ול. כ"ע. ה"ברכות פ

שהביא להקרן ) כלל לז' מערכת הת (331' ח חלק ה עמ"בשד' ועי, ב"ש בברכות מז ע"כ הרא"וכמש. ע"דרבנן לכ
 תפלה בצבור לא מ"מ,  דתפלה דאורייתאל" דסא"א מתפלה ה"ם פ"לדברי הרמב' אפיאורה בסוטה לח שכתב כן ד

פ "ת עטר"שו בר"ושו(. ש"עיי. ה בציבור לא הוי אלא דרבנן רבים דנקטו כן דעצם תפילוציין לעוד. הוי אלא דרבנן
ש דדוקא גבי זימון דהוא דאורייתא "כ א" וא).מ"ש ואכ"שהאריך בזה מאוד יעויי סימן יד הערה ג ד"ב יו"א כ"ח

כ אמאי גבי "דא ל"ואי[. קפדינן ארובו הניכר אבל בתפילת ציבור כיון דדרבנן היא שפיר סגי ברובו אף שאינו ניכר
ע הרב "פ מה שראיתי בשו"ל ע"י .טן מחמרינן דלא יצטרף לתפילה בציבור ואילו גבי זימון שרי לצרפו לעשרהק

להאומרים שאינו מצטרף לקדיש  אף ,קטן שהגיע לעונת הפעוטות מצטרף אפילו לזמן בעשרה בשםדבט " קצט ס'סי
שיכול (טור עצמו מחיוב ברכת הזימון  שבברכת המזון הקילו בה הואיל וכל אחד ואחד יכול לפ,ולברכו ולקדושה

כ בקדיש וברכו וקדושה שכל אחד ואחד לא היה יכול לפטור עצמו מחיובו בשום ענין צריך "משא). לברך לעצמו
ת אגרות "כ בשו"ד דתפילה בציבור שהיא חובה גמורה וכמש"ל בנידו"נ י"ה, כ"וא. כ"ע. שיהיו כולם בני מצוה

  ].ואינה יכולה להתקיים אלא בעשרה, )ה לעיל בהערה לענין רוב בתפילהע בז"וע(כז ' ב סי"ח ח"משה חאו
  

ד "ק יט שכ"קצט בשער הציון ס' סי רורהבשנה מכ ה"וכמש, דמצות זימון היא מדרבנןרוב הפוסקים  דעת ,ואולם
, אוהדרשות מן הכתובים אינן אלא אסמכתא בעלמ .ד רבים מהראשונים"וראיתי שציינו בזה שכ, רוב הפוסקים

   .בנןואפילו זימון בעשרה הוא מדר
  



קד 

מ לענין ברכה "מ, מועיל רוב רביעית' ח קידוש וכדו"לצאת ידאף שלענין 
  .120אחרונה אין לברך אלא על רביעית שלימה

  

לא , ואין ברוב השייך לו כדי הכשר סוכה, ומיעוטה גזולה, סוכה שרובה בחזקתו
  . 121א בזה רובו ככולו להכשיר"ח ול"ייד
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שבעה אכלו פת ושלשה ירק מצטרפים לזימון ' שאפימו לגבי זימון וכ. ולא בעינן שכולם יאכלו פת, ברכת חתנים
דשאני התם דאשכחן שהקילו ל "י' שכתב לדון בזה דלכאו' ש באות ו"ויעויי. ש" ע.כיון דאיכא רוב דמינכר, בשם

 קטן שהגיע לעונת הפעוטות ויודע למי מברכין ,י" קצט ס'סידהא פסקינן ב, חכמים בזימון יותר מברכת חתנים
ה גדולים בני דבעינן עשר, ואילו לגבי ברכת חתנים אין קטן מצטרף לעשרה. מצטרף לזימון בין לשלשה בין לעשרה

ע "פ הטוש"וכ. ש"ע. ה שבא למעט קטן ועבד שאין מצטרף לעשרה"ה' וכ. ה"אישות הי מ"ם פ"ש הרמב"כמ. חורין
כ לדון בזה "ש מש"יעויי. ל דבעינן שכל העשרה יהיו אוכלים פת" ומעתה י.'ו עוד אחוכן העל. ד"סב ס' ע סי"אה

 ומר אחי ציין לי .כ" ע.אבל רוב מיהא בעינן, כל העשרהצ שיאכלו "שא) ב"דף רסו ע(זכור לאברהם ' והביא מס
   .והכי נקטינן. קצח' א סי"ת שואל ומשיב תליתאה ח"כ בשו"כ ג"שכ

  
ל במלא לוגמיו ולפיכך "ייז שכתב דלעיקר הדין ק"טז דלא כה"וכ. שולחן ערוך אורח חיים סימן קצ סעיף ג 'עי 120

. ע"אלא דלכתחלה יראה לשתות רביעית כדי לצאת לכו הנאם לא שתה רק כמלא לוגמיו חייב לברך ברכה אחרו
 אכן כל האחרונים דחו דבריו והעלו דכל שלא שתה רביעית שלם בין :ל"ד וז"וכתב ע ,ק יד"ס ב שם"והביאו המשנ

 עוד הסכימו דאין חילוק בין שאר משקין ובין .ע"ביין בין בשאר משקין אין רשאי לברך ברכה אחרונה וכדעת השו
ז לקמן בסימן "ש מייתבא דעתיה דאינשי בפחות מרביעית דלא חילקו חכמים בשיעורן ודלא כט"פ דביי"אעיין שרף 

   .כ"ע. רי
  

אינו שייך כלל קידוש רוב רביעית בד דענין ' ת לעיל סי"וכמשנ, כ"ד גבי רו"סעיף זה אינו שייך לנידו' לכאונה וה
מ הנה הפוסקים עוררו דיש להקפיד בדבר זה בכוס "מ. כ"וכוסות הוא שמועיל בו רוב רביעית מדין ר' אלא בד, בזה

ת בית אבי "כ בשו"וכ, ק ל"משנה ברורה סימן תעב סב' וכמבו[שהרי מברך אחריו ברכה אחרונה , כוסות' רביעי בד
כ דא טעמא בעי אמאי "וא. כ"ובזה שייך לדון דין רו)]. ב"ופלא שלא הזכיר להמשנ(מה מדנפשיה ' ח סי"ג חאו"ח

  . ך ברכה אחרונה על רוב רביעית מדין רובו ככולולא מבר
  
לא שייך בזה לומר רובו ככולו כיון שהוזכר השיעור בפירוש אין כתב ש ז 'ח סי" חאו)עייאש(בית יהודה ת "שווב

 -  אינו מברך כלל ת מרביעיתם דכתב דבפחו"על דברי הרמב - מ "כהן  ועוד דהרי מר.כמלא נימא'  ממנו אפיתולפח
כ כי היכי דבאיסורין ודאי אם " וא.כ" דומיא דאוכלין בכזית עת ברביעיןלה מדין האיסורין דחייב במשקייף כתב דיל

  .ש"ועיי .נ בברכות"לא אכל ולא שתה כשיעור שלם אינו חייב ה
  

כוסות כיון שמברך אחריו ' ב דיש להקפיד לשתות רביעית שלימה בכוס רביעי מד"שהבאנו מהמשנ ל" הנובענין
אלא העיקר , מ אין הכרח שישתה רביעית שלימה דוקא מהכוס הרביעית"דמ יש לציין ולהדגיש .הברכה אחרונ
נ אם קשה לו לשתות רביעית שלימה ושתה רק עיקר "כ אה"כמו. הכוסות האחרונים ישתה רביעית' שבאחד מב

, ואגב]. (שתה רביעיתדאין חיוב לברך ברכה זו בדוקא אלא למי ש[הדין היינו רוב רביעית לא יברך ברכה אחרונה 
שמא , ג ששתה רביעית ושכח להזכיר מעין המאורע בברכת מעין שלש שבסוף הסדר"בכה, ז"שמעתי לדון בענ

, ס לכתחילה חייב לשתות רביעית שלימה"מ סו"מ, פ שמעיקר הדין סגי ברוב רביעית"דאע, יצטרך לחזור ולברך
ס מעיקר "ד כיון דסו"ואומנם לענ. כ"ע. מעין המאורע חוזרוכלל בידינו דכל שמחוייב באכילה או שתיה ולא הזכיר 

ז אוירבעך שאמר מטעם זה "תג בשם הגרש' שלמי מועד עמ' מ בס"וכ. הדין סגי ברוב רביעית ודאי שאינו חוזר
ר בגליון אליבא דהלכתא "שו. צ לחזור"טעמים נוספים לבאר מדוע אי' ש עוד שכתב עוד ג"ויעויי. צ לחזור"שאי

. ל"ג מרן האבי עזרי זצ"קס שנשאל בזה רבינו הגדול רשכבה' ב עמ"שערי אורה ח' סה שציין מס' עמגליון לה 
  )*.ל"ואכמ. צ פלמן ועוד"ד הגרב"וכ. צ לחזור"כ שאי"א שכתב ג"וציין עוד לדעת הגריש
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 .ל משום מצוה הבאה בעבירה" תיפו,למעוטי סוכה גזולה' לך'ל קרא ד"דל, הקשוא "סוכה ט עב' התוסהנה . דלהלן
המנחת חינוך במצוה שכה אות ו. ע"ל מהב" תיפוק ליה דה,למעוטי לולב הגזול' לכם'ל קרא ד"דל,  הקשודף לושם ב

ל קרא דלך למעוטי גזולה הא הוי ליה מצוה "דל, ל"גזולה כנגבי סוכה (דף ט בסוכה ' על קושית תוסכתב ליישב , י
כמו ,  שהיא חיוב אקרקפתא דכל איש מישראל- מצוה חיובית .  א,דישנם שני מינים במצוות עשה, )הבאה בעבירה

 עושה רצון הבורא יתברך ויתעלה כי כן צוה לו המלך ,ומצוה כזו אם מקיים אותה, תפילין ואתרוג ואכילת מצה

  . יד

  . טו



קה 

                                                                                                                                            
ואם מבטל המצוה ואינו מניח תפילין או שלא נטל לולב ביטל המצוה ועשה נגד רצונו יתברך וענוש , אברוך הו

,  שאין חיוב לעשותם כגון ציצית דהתורה לא חייבה אותו ללבוש בגד של ארבע כנפות- מצוה קיומית . ב.  יענש
ך אם מביא עצמו לידי חיוב שבכוונה א, ואם רוצה הולך בלא בגד של ארבע כנפות ואינו נגד רצון הבורא ברוך הוא

 עושה רצון ,'אם מקיים מצוה זו דציצית וכדו, והיינו. לובש ארבע כנפות לקיים מצות ציצית זה דרך הטוב וישר
וכן במצות סוכה יש בה  .  רק דאינו מקיים המצוה, אבל אם אינו מקיים מצוה אינו עובר על רצונו,הבורא ברוך הוא

ואם אינו רוצה , בליל ראשון של סוכות מצות עשה חיובית לאכול כזית בסוכה. א, ללוכ שני חלקי המצוה ה"ג
ואם לא קיים המצות עשה בלילה הראשון עושה , לאכול אינו יכול להפטר כי הוא מחוייב לאכול כמו מצה ותפילין

ואין עליו שוב חיוב וכמו בשאר הלילות והימים דסוכות אם רוצה אינו אוכל ואינו יושב בסוכה . ב. נגד רצונו יתברך
   ..אבל אם אינו אוכל אין חיוב, אך אם בא לאכול מצות עשה לאכול בסוכה ומקיים רצונו ברוך הוא, גבי ציצית

שייך שמבטל המצוה ועושה נגד רצונו כמי שאינו מניח , ואומנם גם בשני מצוות הללו דציצית וסוכה בשאר ימים
וכן אם אוכל אכילת קבע חוץ לסוכה עובר על , פות ואינו מטיל ציציתכגון אם לובש בגד של ארבע כנ, תפילין
ויש שאינו מקיים המצוה ועובר . דאם עושה המצוה מקיים בכל ענין המצוה ועושה רצונו ברוך הוא, והיינו. המצוה

ובר כגון ויש שאינו מקיים המצוה וגם אינו ע. על רצונו כגון בלובש בגד של ארבע כנפות או אוכל קבע חוץ לסוכה
  . באינו לובש הבגד ואינו אוכל כלל

  
לרצון לפניו דסניגור יעשה אינו ה אינו רוצה בכך ו"הטעם דהקב, ח" הא דמצוה הבאה בעבירה אינו יוצא ידוהנה

והנה משום דין זה ). ף"א מדפי הרי"ן שם פרק לולב הגזול יד ע"עיין ר(, שונא גזל בעולה'  ואני ה,קטיגור
ז " ואומנם כ.כ לא קיים המצוה" כי זה אינו רצון הבורא יתברך וא,ר לומר דלא יצא ידי המצוה שייך שפי,ע"דמצהב

 כיון דלא יצא ידי חובת המצוה ממילא לא עשה המצוה ,'ליל ראשון דסוכות וכדומו  כ,שייך דוקא במצוה החיובית
דלא נ "אה ,אם הם באים בעבירה,  וסוכה בשאר ימי החג, כגון ציצית, אבל במצוות שאינם חיוביות.וביטל המצוה

 והוי ליה כמי מהדלא קייאלא  ,מ לא ביטל המצוה"אבל מ, קיים רצון הבורא ברוך הוא כי אין זה רצונו יתברך
 או שלובש בגד בלא ,לא נוכל לדון אותו כמי שאוכל חוץ לסוכהו .לא קייםש או לא אכל כלל ,שאינו לובש בגד כלל

 ,כי באמת הוא לובש ציצית,  או שאינו אוכל כלל, והולך בלא בגד,המצוה כללרק הוא כמו שאינו עושה , ציצית
 כי ,כ נפקא מינה לדינא"ויש ג [. הוי ליה כאילו לא קיים המצוה,שאינו לרצון לפניו יתברךכיון אך , ואוכל בסוכה

כופין אותו , ו ציציתאו לובש בגד ארבע כנפות ואינו רוצה להטיל ב, אם אינו רוצה לאכול בסוכה ואוכל חוץ לסוכה
כ אין כופין "א, אבל בכהאי גוונא דהוי ליה כמי שאינו לובש כלל או אינו אוכל, עד שתצא נפשו ככל מצוות עשה

מחמת מצוה הבאה שהחסרון הינו אך זה דוקא אי אמרינן ]. אותו אם רצה לאכול בסוכה כזו כיון דאינו מבטל המצוה
הוי ליה כמי שסיכך בסכך פסול שאין גידולו מן הארץ או מקבל , ושאבל אם התורה פסלה גזול בפיר, בעבירה

 כיון דהתורה גזרה דזו לא הוי סוכה ,הוי ליה כמי שאוכל בבית, בסוכה כזו ואם אוכל .כללהיא טומאה דלאו סוכה 
 ,ה דאי מחמת מצוה הבאה בעביר.ע"ל משום מצהב" דתיפו,גבי סוכה גזולה'  שהק,'ומעתה ניחא קושית תוס. כלל

כ הוי ליה "א, אבל עתה שהתורה גילתה דגזול פסול, נהי דבחג אם ישב בסוכה כזו לא קיים המצוה אבל גם לא ביטל
  . ח"המנח' כ מד"ע. לכך כתבה התורה לך למעוטי גזול גבי סוכה וגבי ציצית, כאילו ביטל העשה כמו שאוכל בביתו

  
ע איננו פסול כלל " דמהבוהיינו', לך'של ע לפסול "מהב שלדיש חילוק בין פסול  סברת המנחת חינוךפ " ע- ומעתה 

 הוי פסול 'לכם' ו'לך'פסול מצד הקרא דכ "משאו. ל"וכנ' לפני ה לרצון אלא שאינו , ולולב כשר,הב סוכה כשיריוחש
ובהקדם היסוד  ,ל"ב כלוקח עץ בעלמא וכיושב בבית בעלמא וכני וחש, וכלולב שנפרצו עליו,כסכך המקבל טומאה

מעשה  חשוב היאז, כל הדברלפנינו את היינו רק אם יש ', רובו מתוך כולו'בעינן ד) ג' כנו בו לעיל ריש סישהאר(
וציין בלקח טוב (.  לא אמרינן רובו ככולו,המיעוט כלללפנינו כ אם אין " משא,לו נעשה בכלי כא,נעשה בהרובה

 דאז , לפנינוו רק אם יש שם כל הרביעית דזה, כן לענין רוב רביעית בקידושתב שכ,באחד מהאחרוניםשמצא כן 
 ואין בכוס רק רוב רביעית לא מהני דבמיעוט ,כ אם המיעוט חסר" משא,א בהרוב"צ שיעשה האדם מעשהו כ"א

 ויתיישב ,ל באופן אחר"א הנ"ע' סוכה ט' קושית התוס כתב הלקח טוב ליישב - . )ד" עכ.חסר לא אמרינן רובו ככולו
נמצא ז "דהנה לפ. ע"ל מהב"דה' ל למעט לולב הגזול מלכם תיפוק לי"לולב הגזול דלריש ב 'ת תוסכ קושי"גבזה 

 כיון שמעשה המצוה ,להיות לרצון רק מעשהו בהרוב ממנוין צריך כ א"ואעפ, דצריך להיות כל החפץ של המצוה
ן לולב של  כגו,בנוטל לולב שרובו שלו ומיעוטו גזולמ "נפז יש " ולפי.המבוקשת הוא אך ברוב משיעור החפץ

 וכן בסוכה שרובה שלו ומיעוטה . וגזל בעל הרוב מבעל המיעוט גם את המיעוט,שותפין לאחד רוב ולאחד מיעוט
ע איננו " כיון דמהב,ג" בכה פסולהא לא הוי, ע"ואי מצד פסול של מצהב , ואין ברוב שלו לבד הכשר סוכה,גזול

צ להיות לרצון " די בכך שהרי א,ברךובה לרצונו יתכ כיון שר" וע,ברךפסול רק שאין מעשה המצוה לרצונו ית
ל גזול פסול כמו "כ ה" א,קרא למעט גזול' כ השתא דכתי" ומשא.ל"יותר מרוב שיעור החפץ כיון דרובו ככולו וכנ

 ולא כלולב וסכך של ,ל המיעוט כעץ בעלמא" ה,כ כיון שיש פסול במיעוט" וא,נפרצו עליו וכסכך המקבל טומאה
  .כ"ע. ג הרי לא אמרינן רובו ככולו"לו המיעוט חסר ובכהיל כא"כ ה" וא,מצוה

 



קו 

  .122אתרוג שנחסר בשאר ימי החג ורובו קיים כשר. טז

   
) 123טפחים' ג(ח אף אם אין כל השיעור "ל שיוצא יד"קיי, בענין שיעור הדס
ז אינו "אך כ. 125ואף כשאותו רוב מפוזר ואינו במקום אחד. 124משולש אלא רובו

                                                 
' אין לחתוך אתרוג לב, ג דחסר כשר בשאר ימים"ואע: ל"א שם פסק וז"וברמ. ה" ס תרמט'סיח "ע או" שו'עי 122

אבל כי האי גוונא מקרי , כשר,  דדוקא חסר ונשאר העיקר קיים.בשעת הדחק' אפי, חלקים ולחלקו ולצאת בו' או ג
, נקרא אתרוג, שכל שנשאר רובו, ומבואר). סעיף כהשם ערוך השולחן ב' ועי. (ל"עכ. תיכת אתרוג ולא אתרוגח

 דהיינו מדין רובו  קסד'ח סי"ת בית שערים חאו"שווכן נקט בפשיטות ב. כ דהטעם הוא משום רובו ככולו"ובע
  . ככולו

 
ואף שהיה עוד מקום . כיון שרבו הפרטים בזה, הארכנו בסימן זה יותר משאר הענינים" רוב בהדס "בעניני 123

  . מ לא באתי אלא לענינים השייכים לדיני רוב בהדס ולא לשאר הלכותיו"מ, לפרט ולדון
  

כשמודדין : ל"ח וז"קמו ס' א סי"כמבואר בחזו, רובו משולש נמדד מהקן התחתון ולא מהעץ שלפני הקן ושיעור 124
צד הביא - פח ו' ארבעת המינים למהדרין עמ' ובס. (כ"ע. כמגולהרוב החיפוי יש לחשוב את העץ שמלמטה מהקן 

פסקי תשובות ' וראיתי בס. א לא משמע כן כאמור"אך מלשון החזו. ד יהא אפשר למדוד מהעץ שלפני הקן"שבנידו
 אמאי בעי דוקא רובו ולא סגי במחצה על ,'דברי הלכה הק' ובס). [ש"שצו שגם הבין שאין לחלק בזה כיעויי' עמ

דהתם , ותירץ. יש מכשיריןדמחצה על מחצה במקום אחד גבי חזזית דאם היא  תרמח 'סיע ב"ה וכדאשכחן בשומחצ
בזה ראשונים וכמו שהביא '  על מחצה אי דינו כרוב ונחכ יש מקום לדון במחצה"וע, פסול חזזית נאמר ברובו

ולכן , לא דמכשרינן מדין רובו ככולוא, אבל בהדס הרי מעיקר הדין צריך שיהא כולו עבות. ע להלן מיניה שם"השו
  ].ל"וי. פ רובו"לא סגי כשליכא לכה

  

 ההדס שיהא עבות ב דלמצוה בעינן כל שיעור אורך"ז מלולב ה"פד ב"הראב ד"כ, האי דינא דסגי ברובוובעצם 
וכיח י שה' ג סי"ש בסוכה פ"ע להרא"וע. ד"ש הכריע כהראב"תרמו הביא שאביו הרא' ובטור סי. ולעיכובא ברובו

למצוה בעינן כל שיעור אורך ההדס " ה"סשם ע "פ בשו"וכ. י שם"ע בב"וע. ב"שם בדף לב ע' ד מהגמ"כהראב
  . כ"ע". ולעיכובא ברובו, שיהא עבות

  
ב "טו עסוכה (ן " ברהובאה "והרא, תרמו'  כשיטת הגאונים הובא בטור סיהוא דלא, רובו עבותב' דמהני אפיז "כו

. קן אחד דלא הוי עבות פסול' אפידיהא עבות שלעיכובא בעינן דכל שיעור אורך ההדס ל ד"דפליגי וס ,)ף"מדפי הרי
 דהא כל מה שאינו עבות הוה ליה ,ואני אומר כולן בדוקא' :ל" הנד"ד הראב"ז מלולב שם שכתב ע"מ בפ"ד המ"כו

  .כ"ע. 'כמין אחר ונחסר השיעור
  

  מ רוב"אורך ההדס ולה דבעינן עבות בכל שיעור "בביאור סברת הגאונים והרא
  
דכל מה "שכתב  - דקאי בשיטה זו  גידהמרב מדברי ההנה . א. ה יש בזה כמה דרכים"הגאונים והרא סברת בעצםו

אלא זהו דין , דדין עבות אינו תנאי בכשרות כל ההדסמתבאר  - " ונחסר השיעורמין אחר ה ליה כושאינו עבות ה
וכל שאינו , הדס משולש והוא מעצם החפצא דהדסדס הוא דוקא  היינו שם המין שנאמר בה, המין דההדס"סימן"ב

ל "הנס "החתיסוד לפי ובפרט  .וכן ביארו העולם, ש כאן רובו ככולו"כ ל"עבות הריהו כמין אחר בשיעור ההדס וא
אינו שמיעוטו ג שחסר מיעוטו היינו " ובכה,כ משום דרובו מתוך כולו בעינן"כ לא מהני בזה הדין דרו"יתבאר דמשה

ז בביאור שיטת "ע להלן מה שהבאתי מדברי המועו"וע .ש לומר רובו ככולו"לול כמין אחר לגמרי " הוהרי, עבות
   .ה בהא דמהני כשנשר עלה אחד מכל קן וקן דהיינו נמי מהאי טעמא"הרא

  
 ותדדין עב בו ככולו בשיעור אורך ההדס ומשוםמ רו"לכ "משהה וסיעתו ד"טעם הראדאם כנים אנו ב, ע" דצאלא

דמיעוטו היכא דכל הקפידא הוא דוקא ' כ יוצא לכאו" א,'הוא סימן במין ההדס דכל שאינו עבות הריהו כמין אחר וכו
 ונשאר לפנינו רק ו העלים נשר אורכומיעוטבג שכל ההדס מעיקרו עבות כדין ו"אבל בכה, אינו משולש בפועל

המיעוט ב דבאמת כל המין הוא מין אחד כדין ורק חסר ומשום, ל" רובו ככולו כננדון דיןא דלא "בזה ל'  לכאו,רובו
ל "ה ז"אבל הרא' :ל" וז,ה"ן שהביא דברי הרא"הר' בליעויין  ,ה הרי לא חילק בזה"ראהו ..ת"כ כבהכ"ויהני מדין רו

ואי איכא בכוליה , סובר דכי אמרינן בעי כוליה עבות היינו שכל השיעור ממין עבות דקיימי תלתא בחד קינא
 ,שיהא כל ההדס ממין עבות חדא,  ומתבאר בדבריו דתרתי בעינן.כ"ע. ' קינא דלא הוי עבות פסול וכושיעורא חד

והיינו דבין אם נשר מיעוט השיעור ובין אם מעיקרא לא היה מין . ועל ממש רוב עלים בכל קן וקןועוד שצריך בפ
 ,דא טעמא בעיו ..)נן וכדלעילג לא מחלקי"ד שכתב להכשיר בכה"וכמו דלדעת הראב( .מ ולא מחלקינן"הדס ל

  .מ מדין רובו ככולו"ללדידהו  אמאי ,חסר בהמיעוטשנשר וכשכולו מינא דעבות אלא 

  . זי



קז 

                                                                                                                                            
  

 אלא דדין עבות זהו ,ג דזהו סימן למין ההדס שהצריכה תורה" דאין כוונת ההמ, שעמדו בזה ונדחקו לתרץומצאתי
כ בעינן " כמו, את עצוינן לקיחת עץ שענפיו חופיןמו דבעוכ, דין בעצמו דבלא עבות אין כאן המין שהצריכה תורה

  .ל" וי.מ"ל דל"לקיחת עץ עבות והיכא שאין עבות הוי חסרון בעצם לקיחת המין וממילא גם בנשרו י
  

ל "אלא שאינו שולל ההבנה הנ, כעין הדברים הללוד לתרץ "ותוגם עמד בזה ) לא' סוכה סי( ברכת מרדכי 'ובס
 ,ן ההדסיגם עבות במהות מ, "בעבות"ה תרי דינים המה "דלהראאלא ,  במין ההדסה דעבות הוא סימן"בדעת הרא

דבעינן שהמצוה תיעשה עם חפצא  כ" ע,מה שהצריכה תורה ענף עץ עבות דמ,וגם עבות בהחפצא שלו למצוותו
ממינא מ דכל שאינו עבות בתולדה לאו "ל כסברת הה"וממילא ודאי דס', ממין עבות'דעבות בנוסף לזה שההדס הוא 

ואומנם גם אם כל קיניו עבות בתולדה הא נתבאר דלא סגי בזה שהרי בעינן את החפצא דעבות לקיים , דעבות כלל
  .פ דהוא מין הדס לא סגי כיון דאין במציאות חפצא דעבות"כ גם בנשרו אע"המצוה ומשה

  
  ה דסגי ברוב בכל קן וקן"בביאור סברת הרא

  
 דהנה באמת ,]להלן' עי[ ל דמהני רובו ככולו בכל קן וקן"דמאידך סא ה, ה" כתב שם עוד לבאר בדעת הראובזה

לא מהני רובו ככולו בשיעור ל ד"דסה "הרא דדעת ,מ"המ' פ ד"ז דנתבאר בתחילת דברינו ע"דלפ ,מתבקשת השאלה
, כ"א רו"כ ל"הוליכא לכולו ומש' ל כמין אחר וכו"אורך ההדס ומשום דעבות הוא סימן בהמין וכשאינו עבות הו

ל דבנשר עלה אחד מכל עבות ועבות מהני מדין רובו ככולו הא גם בזה ליכא לכולו "יקשה טפי אמאי ס' כ לכאו"א
  .ג לומר רובו ככולו"לפנינו ואיך שייך בכה

  
ה דלא סגי בהא דהוא מינא דעבות אלא בעינן שההדס יהיה עבות בהחפצא "פ הנתבאר בדעת הרא" בזה עוביאר

ואי רובו של עבות משתקף בו הריהו כאילו כל , דון הוא אם כמות שהוא לפנינו עבות הואוהיינו דהני', שלו וכו
ס אלא "ס דבעי רובו מתוך כולו שלא דיבר החת"כ יוצא שאין זה שייך ליסוד החת"וא, העבות נראה בחפצא שלו

נידון דידן  אבל ב,'ג דאיכא רק רוב רביעית בלבד לפנינו וכדו"באופן שהרובו אינו מתייחס לדבר של כולו ובכה
 ע"ועייש [.י שנשאר רוב בכל קן וקן זה משפיע על הכל דכאילו כל העבות נראה לפנינו  זה חשוב מתוך כולו"דע

מ רובו ככולו כשנשר עלה אחד "ל דל"ס ד- ה "דפליג על הרא - ן "כ בדעת הר"אציין דמשרק ו, שהאריך בזה טובא
 אף אם לאו מתורת ,)'כ כשכולו לא קיים וכו"ש רו" ובשיעור לוצידד בתחילה דהוא מתורת שיעור(מכל קן וקן 

עלים הוא עבות ולא בפחות וממילא כאשר צריכים למספר ' י ג"שיעורא אתינן עלה אלא דמציאות עבות כך הוא שע
 .ס לא נוצרה המציאות הדרושה" שסוכש רובו ככולו כיון"ל) 'חלות' או 'דין'לא (די לאשוויי מציאות כאו לכמות 

  . מדבריוכ" ע]כ"ש לומר רו"ח דעל מציאות ל" הגר זה בשם מרןיסודלעיל הבאנו  הנה .כ"ע
  
דעבות אינו , ה וסיעתו" בדעת הראקכג' ב סי"ח וזמנים במועדיםכ "וכמש, א על פי דרכינו"באו יש לבאראומנם ו

בכל קן וקן '  כאן גאדכיון שבתחילה נמצ, כ לא אכפת לן בנשר עלה אחד מכל קן"ומשה, לענף הצריךסימן אלא 
, דלא גרע מערבה שנשרו רובו דפסול"אלא בנשר רובו בכל אורך שיעור ההדס לא פסלינן ו. [שזהו המיןסימן 

ז הדס " אלא הוא מהחפצא דהמצוה ממש דאי אינו עבות אי,ל שעבות אינו רק סימן"ן ס"כ הר"ומשא". שבטלה שמה
  .ז"המועו' ע להלן מד"וע .ל הקןלא סגי ברוב ובעי משולשין בכל ד"כ ס" ומשה,כלל

  
  מ אלא בנשר עלה אחד מכל קן"דל ה"בביאור סברת הרא

  
אולי יש לתרץ בזה קושיה אחריתי שהקשו ,  כנים הדבריםהנה אםד, יש להוסיף בזה, דברי הברכת מרדכיבעצם ו

וכל , צא ממש משום דעבות הוא סימן במין ההדס ועצם החפ- כ הוא הטעם בדעתם "דא, ה והגאונים"בדעת הרא
ה דרק בנשר עלה אחד "ל להרא"כ אמאי ס" א- מ "ז להדיא בדברי הה"שאינו עבות הריהו כמין אחר וכמבואר כ

שהרי בנשר (דמאחר שעיקר כונת התורה הוא על מין עבות ולא בעינן עבות בפועל , בלבד מכל עבות ועבות מהני
דבתרוויהו אין כאן עבות בפועל , עלים' ו שנשרו בכ מה החילוק בין נשר עלה אחד מכל קן א"א, )עלה אחד מהני

א "ה ובחזו"תרמו ס' ל סי"בביאוה' ועי. עלין יהא כשר' כ אפילו נשרו ב"וכיון דסגי במין עבות א, אלא רק מין עבות
י "שיעורי סוכה להגר' בס' ועי. (כ"ע. ה דדוקא בנשר עלה אחד מכשיר ולא יותר"הרא' קמו שכתבו להדיא בד' סי

  ).קעה' עדס עמ
  

 וגם ,ן ההדסיגם עבות במהות מ, בעבותה תרי דינים המה " להנתבאר לעיל בדברי הברכת מרדכי דלהראואומנם
ש דלא סגי אלא בנשר "כ א"א. ' וכורובו של עבות משתקף בופ "לכה  והיינו שיהאעבות בהחפצא שלו למצוותו

   . ק'ווד. דאין נראה עבות לפנינו כלל, עלים' עלה אחד ולא כשנשרו ב
  

  
  



קח 

                                                                                                                                            
  מ רוב"ה דבעינן עבות בכל שיעור אורך ההדס ול"עוד בביאור סברת הגאונים והרא

  
  ברכה הלכות לולבעמקה כתב, ה דבעינן עבות בכל שיעור אורך ההדס"שניה בביאור סברת הגאונים והראדרך . ב

 בטור והובא(ם "הרמבור בעל העיטוה' מח ועיקר דבריו שם לבאר. ל"שונה והפוך לגמרי מהדרך הנאופן באות יא 
בעי עבות בכל שיעור ל ד" עם דעת הגאונים דס, אחת תלתא בחד קינא כשרםאפילו אין בו רק פעל ד"דס) תרמו' סי

  .ההדס
  

ז דין בסימן המין דההדס אלא זהו "ל דדין עבות אי"ההדס משום דסעבות בכל שיעור  יהגאונים דבע תדסבר וביאר
בעינן כולו  כ"וע. נ צריך כולו עבות"עינן שיהא הדר דלכן צריך כולו הדר הכמו באתרוג דב, דין בהכשר ההדס

. סימן על המיןהוא  אלא וז תנאי בהכשר"דעבות אים " בעל העיטור והרמב ואומנם דעת.הגאוניםשיטת  ללעיכובא
ההדס מין זה מגלה שזה דל דסגי בתלתא טרפי בחד קינא "כ ס" וע, שהוא מין עבותוהכשירה תורה זהשהדס היינו 

ח "ולא כתבו בפ, מינים' ז מלולב בענין גוף הד"ם שכתב להך דינא דעבות בריש פ"הרמב' וכן מוכח ד .עבות הוא
. כ מדבריו"ע. הרי מוכח שסובר שאין זה תנאי בהכשרו אלא הוא סימן על גוף המין, מינים' בין הפסולים של הד

  .ימן אין עבות מעכבמ הורוויץ בסוכה לב שאם זה ס"הגרא' וכדבריו כתב בהג
  
לעיל נתבאר הנה ד .ל"גאונים הנד וה"לעיל במחלוקת הראב  איפכא ממש מכל המתבאר דבדבריו מפורשהיינוו

דין עבות אינו תנאי בכשרות כל ההדס דאי יש בו מקצת עבות סגי אלא זהו דין בסימן המין  דלהגאונים, במחלוקתם
ואילו בדבריו מבואר איפכא בדעת הגאונים . ד"כ להראב"שאומ, ל כמין אחר"כל שאינו עבות הוכ "ומשהדההדס 

ל "ז דין בסימן המין ולא הו"הגאונים ברובו מדין רובו ככולו הלא אילא מהני אליבא דע אמאי "ולדבריו צ. [ה"והרא
ם "כ שם להוכיח מדברי הרמב"כ הה"תלד מש' סוכות עמ) מוריה(ע בקובץ המועדים "וע. ע" ועוד צ.מינא אחרינא

  ].העמק ברכה בדעתו שזה הוכחה וסימן על המין' לא כדד
  

ש " מחלוקת הגדולים שהביא הרא-  אי עבות הוא סימן או תנאי -  לבאר בחקירה זו הוסיףשברכה  בעמקש "ויעויי
והיינו דזה נמי תליא . כ"ע. בענין בל תוסיף בהדס שוטה אם הוא נחשב כמין אחר אם לאו, יד בסוכה שם' בסי

כ חשיב "ואי עבות הוא תנאי א. ל כמין אחר"כ כל שאינו עבות הו"דאי עבות הוא סימן על המין א, ל"בפלוגתא הנ
  . מין אחד

  
  מ רוב"ה דבעינן עבות בכל שיעור אורך ההדס ול"עוד בביאור סברת הגאונים והרא

  
, ע בדוקא"קן בפדדין עבות קאי על כל קן ו, ה ראיתי בזה להמחברים"שלישית בביאור דעת הגאונים והראדרך . ג

ש לדון "וממילא ל. ט דההדס יהא עבות"והרי זה כמי שאמרה תורה דכל קן וקן מתוך שיעור ג. ולא על כללות ההדס
כ "דאין דין רו. ש שקן חסר יקבל שם עבות מחבירו"לחבירו וממילא לשהרי אין שייכות בין קן אחד , כ"בזה רו

א שהבאנו לעיל ' י בסוכה ס"ט להוסיף בזה מדברי רבינו הקה"בנו. ה"א. (אלא כשיש שייכות בין פרט אחד לשני
ן אם הם שחוטים ניניירובו ככולו לא נאמר אלא כשדנים על דבר אחד מהו ומה טיבו כגון בסימנים דדדדין ' ב' בסי

ו אבל בדברים נפרדים לא שייך כלל רובו ככול, ב"יוצן כל כדשחוט הוא וכ' בתר רוב הסימן ואמרי'  אזלי,אם לאו
חלקים ' נתערבו בבאלא ,  לזההם זי נפרדים ואינם שייכדמה ענין זה לזה שנאמר דרובו ככולו אחרי שהם דברים

והכלל הוא דרובו ככולו שייך . בתר רובא' ואינם ניכרים מה מהמיעוט ומה מהרוב בזה איכא דין דביטול ברוב דאזלי
כ בנשר עלה אחד מכל קן ונשתיירו שני "ומשא. [)כ"ע .ברוב שייך בתערובת דברים מיוחדיםבדבר אחד וביטול 

ל דמהני דין רובו ככולו ברוב "ד דס"ואילו דעת הראב]. כ כמובן"ה דשייך לדון דין רו"ל להרא"בזה שפיר ס, עלין
  .כ"ל דעבות הוא דין כללי בכל אורך שיעור ההדס ושפיר מהני בזה רו"פליג וס, אורך שיעור ההדס

  
אבל להגאונים לא מהני רובו ככולו כלל אף לא ברוב כל קן , ה" קן וקן זהו דוקא להרא הא דמהני רוב בכלואומנם

' ל דאף שמעיקרא צמחו בקן זה ג"אבל הגאונים ס. רובו ככולו בכל עבות ועבות' ה אמרי"והיינו דדוקא להרא. וקן
ואריכות רבה בזה . כ"ע. מ כל שנשר עלה אחד מן הקן פקע ממנו שם עבות ולא שייך מושג של רוב עבות"מ, עלים

  .ל סימן לב והלאה"שיעורי סוכה הנ' ז בארוכה גם בס"בכ' בשיטות הפוסקים וטעמיהם ועי
 

ונראה דמזה שלא . 'ג אי מהני אפילו במפוזרין וכו" הפמ שנסתפק בזה,להלן בסעיף יח גבי הדס ארוך יעויין הנה 125
משמע , )ט ולא רוב גבעול שלפנינו"א רוב שיעור גוהיינו כיון דאין לפנינו אל(דנו הפוסקים אלא בהדס ארוך 

דאיכא (ע מועיל כשרובו משולש אפילו במפוזר "בזה לכ, טפחים בלבד' דבנידון דידן היינו בהדס שאינו אלא ג
  ).גם רוב שיעורו משולש וגם רוב גבעול משולש, תרתי

 



קט 

וכל זה . [126דאילו לכתחילה צריך שיהיה כל השיעור משולש, אלא לעיכובא
אך בהדס . טפחים' הוא רק בהדס שאינו אלא ג, שלכתחילה צריך שיהיה כולו משולש

יש לדון בזה אם אפילו לכתחילה אין צריך שיהיה כולו משולש אלא , ארוך מעט
  ].127טפחים בלבד' בשיעור ג

  

הינו בין אם במיעוטו נשרו העלים ובין אם , דין זה שמספיק בדיעבד רוב שיעורו
ע "ואומנם יש שכתבו בדעת השו. 128)שוטה(אין מיעוטו משולש מתחילת גידולו 

, אך בהדס שכולו עבות אלא שנשר במיעוטו. כל זה אינו אלא בהדס שמיעוטו שוטהש
                                                 

126
מהקן התחתון ולא מהעץ , בתחתיתו: טפחים נמדד'  ושיעור הג. שםע"פ בשו"וכ. ד דלעיל" בדברי הראבכמבואר 

תרנ ' ב סי"כמבואר במשנ. נמדד עד סוף העץ ולא עד סוף העלים, ובראשו. ה"קמו ס' א בסי"כ החזו"כ, שלפני הקן
' בס' עי, טפחים' ואם העץ בראשו מסתיים בקנה ירוק אם אפשר לצרפו למנין הג[ .כ"ע. א" בשם הריטבק א"ס

  ].ק' כשרות ארבעת המינים עמ
  

והיינו כל השיעור . שיהא עבות" כל שיעור אורך ההדס"שכתב דלמצוה בעינן שם ע " מדוייק מלשון השוכן 127
היא דכיון שאם ירצה לחתוך והסברה בזה . צ שיהא עבות בכולו"אי, ואף אם הוא ארוך ביותר, הנצרך להמצוה

,  סברה זו גבי לולבד"תרמה סק'  סיכמו שכתב הביכורי יעקבו. כ לא יגרע כשלא חתך"א, העודף מהני אף לכתחילה
דאם נשברו רוב העלים של הלולב יותר מכשיעור ונשאר רוב שיעור של לולב דהיינו שני טפחים וחצי שלם יש 

דאם רוב השיעור הוא למעלה , והעלה. להסתפק אי אזלינן בתר רוב הלולב ופסול או בתר השיעור דלפנינו וכשר
אבל אי למעלה . ואז רובו שלם וכשר" העודף שלמטה ויעמידנו על שיעורואם ירצה יחתוך אותו "כיון ש, כשר

או שהעלים השלמים מפוזרין בלולב עד שאם נצרפם יהיה בין , נשברו רוב העלים ורוב השיעור הוא למטה בלולב
מכשיר ' מדבריו דמכח סברא זו שאם ירצה יחתוך וכו' ונראה לכאו. כ מדבריו"ע. ע"טפחים ומחצה עדיין צ' כולם ב

 גבי ד"יש לדון כן גם בנידו, כ"וא .יגק "סימן תרמה סל "ד בביאוה"והו. אף לכתחילה אם רוב השיעור הוא למעלה
,  אם רוב השיעור למטהמהני אףוזה ודאי דבהדס . [דכיון שאם ירצה יחתוך תו לא אכפת לן מהעודף, הדס ארוך

ולהדיא . אך בהדס הרי נקטם ראשו כשר. מובןאלא למטה כ" אם ירצה יחתוך"שש לומר "שהרי דוקא בלולב ל
ט שהסתפק בזה "קמו סקי' א סי"ודלא כרבינו החזו". ואפילו אינו בראשו"גבי הדס דסגי ברובו שם א "מבואר ברמ

 ה"ב ד"ד בסוכה לד ע"רי' כבר בתוסוראיתי שציינו שכן מבואר . (טפחים עבות יהיה בראשו דוקא' דילמא בעי שהג
   . ])ל"וי. בות בראשו ששם עיקר המצוהתלתא דמצוה שיהא ע

  
' ובאמת בביכורי יעקב גופיה בסי ,ג' הרי ידוע שהעודף על המצוה מעכב וכמו שהארכנו לעיל סיהנה ,  מאידךאך

דאם ינשרו , שיש מעלה בהדסים גדולים יותר מהשיעור: "ל"וז( .ק ד כתב דיש הידור מצוה בהדסים גדולים"תרנ ס
והיינו . ז עוד מהפוסקים"כ כענ"וכ"). וגם יש בהם הידור מצוה. 'וכו.  שיעור עבותעלים בקל ישאר עוד רוב

מ ודאי שמעיקר הדין כיון שכל "ומ. ע בזה"וצ. ל דכל אותו העודף יהא עבות"ואיכ. דהעודף חשיב מכלל המצוה
ומה לנידון ואינו ד. (הרי זה הדס כשר אף שארוך מאד ובשאר האורך אינו משולש, טפחים משולש' שיעור הג

  ). דלהלן בסמוך ששם אינו משולש אלא ברובו
  

' וכן הביא בס. ט במקום אחד או מפוזרין"מ אם שיעור הג"אין נפ' דלכאו,  יש לציין גבי שיעור הדס ארוך מעטעוד
ז הרב מבריסק שאם ישנו קן שוטה באמצע ההדס מצרפים את שני "ארבעת המינים למהדרין בשם רבינו הגרי

נ קרליץ שלכתחילה צריך שרוב "ואולם דעת הגר. 'ל לעוד מן הפו"וכן ס. לשים למצוה מן המובחרהחלקים המשו
  .  באמצע ההדס או בתחתיתו' השיעור יהא ברצף אפי

  
כ " וכמש.דמיעוטו הדס שוטה מהני'  אפיאלא, בנשרו מיעוט העליםרק אינו ,  דין זה דמהני רובו משולשהנה 128
תמים דעים (ד "כתב הראב: ש"ל הרא"וז .ד"להדיא בדעת הראבי '  לולב הגזול סיפרקש "תרמו בשם הרא' סיי "בב
 ):לב(דבעינן כוליה שיעורא דהדס שיהא עבות למצוה או רוביה לעיכובא מדמקשה ) ב"ז ה"ובהשגות פ, רכח' סי

וליה  אלמא בעי כ,לרב הונא על רבי טרפון דבעי הדס אמה בת חמשה דהשתא תלתא לא משכחינן חמשה מיבעיא
 ועוד דהדס דומיא דלולב מה התם בעינן רוב . דבלא עבות משכחת טובא בת תלתא ובת חמשה,שיעורא דהדס עבות

 ואם כן אין הכשרו של הדס .אף בהדס כך) ח"ב ה"פ(מן התוספתא ) ג' ריש סי(העלים בהכשר כדפירשתי לעיל 
 כשר "מדנשרו מקצת עלין"הרוב עבות כשר  ואם אין אלא . הילכך למצוה בעינן כל שיעור הדס עבות.אלא בעבות

ק יח "סשם משנה ברורה כ ה"וכ. ל"עכ. ' וכו כשר דלא גרע מנשרו"הכי נמי אי הוה מיעוט שאינו עבות" ,ברובו
ע להביכורי יעקב "וע. (כ"ע.  שלא היו עבותביןונחסר לגמרי שנשרו עליו כש דאמרינן רובו ככולו בין' בשם האח

  ). ק יד"שם ס
 

  . יח



קי 

ואין הלכה . 129עלים בקן אחד' בזה כשר בדיעבד אפילו נשרו רוב עליו ונשתייר רק ג
  .130כדבריהם

  

אף שיש לדון שאותו , 131טפחים' הדס ארוך מאוד ואינו משולש אלא רוב מג
מ יש להקל "מ, 132טפחים שלמים' עבות בגהעודף מגרע ואינו כשר אלא כשהוא 

                                                 
אלא שלמטה הוא ' בקן א'  בדיעבד אם לא היה גידולו ממטה למעלה ג:ל"ב כתב וז" סחיי אדם כלל קנ ההנה 129

דין זה : שם כתבנשמת אדם וב. כ"ע. אם הוא רוב שיעור של הדס כשר', ג' או תרי וחד ואחר כך יוצא ג' ב' גידולו ב
כתב נשרו רוב עליו ' מו סעיף אתר'  בסי,ע"ולאחר העיון אפשר שכן הוא כוונת הש. ע"לא נמצא בהדיא בש

כתב למצוה בעינן כל אורך ההדס '  ובסעיף ה.כתב דין הדס מצראה'  ובסעיף ד.עלין בקן אחד כשר' ונשתייר ג
'  ולכן נראה לי דסעיף א. ' וכו'סותר לסעיף ה' ז שכתב שזה שבסעיף א"ש בט"וע. שיהיה עבות ולעיכובא ברובא

ם "דגם דעת הרמב' ש והטור כ"והרא, בשם העיטור דכשר' י שכ"בב' ועי. יןמיירי בהדס כשר אלא שנשרו כל העל
בדי עלין לחין כשר ומשמע שהם אינם גורסין בברייתא ' ג נשרו רוב עליו של הדס אם נשתייר בו ג"כ הסמ"וכ, הכי

י לא "ב ואף דב.ובשעת הדחק כדאי הם הפוסקים לסמוך עליהם. יבשו רוב עליו אלא נשרו והיינו כדעת העיטור
 מקצתו ,מיירי בהדס שגידולו הוא כך'  ובסעיף ה.הוא דין דמצראה' והא דסעיף ד. ע"משמע הכי אפשר שחזר בו בש

ן "ש ור"ברא' ועי. ד דלמצוה יהי כל שיעורו עבות ולעיכובא ברובו" על זה כתב הראב,עבות ומקצתו אינו עבות
 ועבות שאמרנו כתב גאון :ל"ירוחם וכתב וז' ספר רז בא לידי "ואח. כ הלבוש בהדיא"ותמצא שכן הוא האמת וכ

עלין של שוטה ועלין ' כי יש הדס שתמצא בענף א' כשר פי' וא' בדי עבות בראש כל א' רובא שוטה ויש ג' דאפי
  . ל" עכ.ד כתב שצריך רובו לעכב ולמצוה כולו"עשויין כעבות והראב

 
ואולם , 'סותר לסעיף ה' סעיף אשע "דברי השוב'  כל הכרחו של החיי אדם הוא מחמת הסתירה לכאוהנה 130

' היינו שהיה בכל קן וקן היוצא ממנו ז' דבסעיף א' נשרו רוב עליו'ע בשם האחרונים ד"השו' שם ביאר בדב "המשנ
ע "כ השו"וכן מש. ד"עלין ונשרו מהן ארבעה כיון שנשתייר שלשה עלין עדיין נקרא עץ עבות וכשר וכדלקמן בס

' ע להכשיר אם נשתיירו ג"והיינו לעולם אין כוונת השו. ואין בזה שום סתירה. כל קן וקן ממנו היינו ב'בקן אחד'
ל שדעת "והיה נ: ל"ממש וזא "ע כדברי החיי"ביאר בדעת השואומנם הנהר שלום שומצאתי ל .עלים בקן אחד ממש

א שנשרו אם נשאר קן אחד אבל אם הוא עבות אל', ש סעיף ה"ע שאם מעיקר תולדתו רובו אינו עבות פסול כמ"הש
' ובסעיף ד, ם מוכרח דעל אסא מצראה מיירי"ע העתיק לשון הרמב"וכיון שהשד ד"מ כתב בסו"ומ. כ"ע. סגי' של ג

  . כ"ע. דבריו יותר' חזר ופי
  

. ש"כיעויי. ם"הרמב' על הטור שהבין כן בד' והיינו מזה שהק. [י לא משמע כן"כבר כתב הנשמת אדם דבבכ "וכמו
אולי ו]. ועוד' ק ג"ובביכורי יעקב שם בס. ק ב"ז שם ס"ובט. 'ה נשרו רוב וכו"תרמו בד' א בס"הגהות הגרוהובא ב

וכמו  י אין הבדל בין נשר מיעוטו להא דמיעוטו אינו משולש"שהרי לדעת הב, י כן"ל להב" בזה דלא סל"עוי
. כ"ע. בר שאין מקום לחלק בזהמסת, כ"וא. ד"בדעת הראבפרק לולב הגזול ש "שהבאנו לעיל מדבריו בשם הרא

  . והכי נקטינן. ועוד. ב הביכורי יעקב"המשנ. ז"הט. א"ובראשם אדונינו הגר, פ רוב רובם של האחרונים"וכ
 

ואינו , טפחים לערך' כגון הדס ארוך בשיעור ה. ט משולש אך רוב גבעול אינו משולש" שרוב שיעור גוהיינו 131
  . ויוצא שהחלק שאינו משולש גדול יותר מהחלק המשולש, )טפחים' כגון ב(טפחים ' משולש אלא ברוב מג

 
מטלית : ב"יבמות קג עב' ש שהביא הגמ"יעויי.  ענף בב' א ריש סי"דבר אברהם חכ ה" משפ"לדון עד " כנלענ132

 י"בפירש' והוא משום דרובה ככולה עיי, פ שאין בו כזית כיון שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו"אע' על ג' שיש בו ג
פ "לו היה בגד גדול ונכנס ממנו שתים על שלש אעי וא.ס מהך מטלית שתים על שלש די לטמא הרי דכשנכנ.שם

רובו ככולו והוו ' על ג'  ולא אמרינן כיון שנכנס רוב ג.הבית טהור, שהוא רוב השיעור הצריך לבגד לענין טומאה
נכנס רוב כל הבגד כמו שהוא בפועל דאז המיעוט משום דלא שייך כלל ענין רובו ככולו אלא כש', על ג' כנכנס כל ג

' אבל בבגד גדול שנשאר ממנו יותר ממיעוט בחוץ לא שייך לומר רובו ככולו בשביל רוב ג, בטל ונגרר בתר הרוב
והיינו דאותו שיעור שאינו שייך להדין הרי הוא . כ"ע.  דאדרבא רוב הבגד נשאר בחוץ ודון להיפוך,שנכנס' על ג

ח "א להביא מהמנח"והוסיף הדב. פ דמבחינה דינית יש כאן רוב לפנינו"ן דין רובו ככולו ואעמעכב מלדון כא
נראה דוקא בשיעור זה ' על ג' מ בגד שיש בו ג"ס והר"ח שם כתב דמלשון הש"אף המנד' ואומנם כ, שנסתפק בזה

 פשוט הוא שאין לנטות דבר"א "וסיים בזה הדב, גדול לא אמרינן רובו דככולו כיון דהרוב מבחוץאבל אם הוא 
ל דאותו עודף מגרע מלדון כאן "ה כאן י"ה' ולכאו. כ"ע. ג' יעויין לעיל סי. ז"י סט' א בנגעים סי"ד החזו"וכ". ממנו

ב לעיל בענין רצועות התפילין "וכבר כתבתי לדון כיוצ. ע"וצ. ולא ראיתי מי שעורר מנידון זה. דין רובו ככולו
   .שנשחקו במיעוטן

  

  . יט



קיא 

או [ז שרוב שיעור עבות הינו במקום אחד "וכ. 133טפחים עבות' גם בזה כל שרוב מג
 מפוזרים באורך טפחים משולשין' אך אם רוב הג, ]134ט"אפילו מפוזר בתוך שיעור ג

  .137ויש שכתב לפסול. 136מיקל גם בזהויש ה .135 בזהשמסתפקיש מי , ההדס

  

ים אם צריך בהדס רוב הניכר בדוקא או אפילו משהו יותר מחציו נחלקו הפוסק
סוגי הדס לפנינו ואינם משולשים אלא ברוב ' ע באופן שיש ב"לכ, אולם. 138כשר

  . 139אין שום מעלה והעדפה לאותו המרובה, והאחד מרובה על חבירו, קנה

   

                                                 
דאם היה רוב שיעור ההדס עבות אף שהוא , ה ולעיכובא"שם דביאור הלכה והובא ב .סימן תרמוח " הבכ"כ 133

ע בביכורי יעקב שם "וע. גדול מאוד לא בעינן שיהא רוב גדלו בעבות אלא רוב שיעורו דהיינו קרוב לשני טפחים
' אינם אלא בתןך שיעוד ד, נמנו בלולבהפסולים ששכל כלל קמט סעיף טז ב מבואר בחיי אדם "וכיוצ. ק יד"ס

והיינו דאין מעכב אלא בתוך . וכתב שהוא דבר פשוט. ק ג"שער הציון סימן תרנ סב ב"והביאו רבינו המשנ. טפחים
   . השיעור ולא בחלק העודף

  
  . וכדלעיל. מ אם הוא במקום אחד או מפוזר במקום אחד"אין נפ, שהרי לשיטה זו שאין העודף מגרע. פשוט 134

 
 אף שהוא גדול מאוד לא בעינן שיהא ,דאם היה רוב שיעור ההדס עבותח "ל להב" בהא דסג"הפמהסתפק כן  135

אם מהני אפילו אם הם מפוזרים באורך ז מסתפק "וע. רוב גדלו בעבות אלא רוב שיעורו דהיינו קרוב לשני טפחים
  .שםביאור הלכה בז "הובא כ .פ במקום אחד"ההדס או דדוקא אם הם עכ

 
136

  .ק יד"תרמו ס' סי  יעקבבכורי 

  
, הוא משום הדין דרובו ככולודסגי ברוב הנה עיקר הטעם בזה הא , ג"היאך שייך לומר דכשר בכה ,לעיין בזהיש ו

אך כשהרוב . ל שהרוב מצרף את המיעוט להיות כמוהו"דאזי איכ, ג שרובו במקום אחד"כ כל זה שייך רק בכה"וא
. ע"וצ. היאך יהיה אלים לגרור את המיעוט להיות כמוהו, מקום אחדעצמו מפוזר ומפורד זעיר פה זעיר שם ואינו ב

כולו אלא דנתחדש לדבעינן הגדר הוא  יא ,א' בסישהבאנו פ החקירה בגדר דין רובו ככולו "ל בזה ע" יואולם
ב שעשה גם מעשה י המיעוט וחשנותן דיןרובו הרי זה נחשב שעשה כולו ומשום דהרוב מעשה בדכשעשה 

והיינו דלהצד דאין הנידון  . ולא איכפת לן מהמיעוט כללרובו גרידאאין הנידון אלא על מעיקרא דד "א, בהמיעוט
דבאמת בעי הגדר הוא לרוב השיטות ע דהא " אך עדיין צ .אלא על הרוב ולא איכפת לן כלל מהמיעוט ניחא והבן

  .ע"וילע. כ שם"וכמשכולו ל
 

  . פב' ז סי"ת שבט הלוי ח" היטב בשויעויין 137
 

ח "תרמו סקל' ח סי"ד דעת הכה"וכ ".קרוב לשני טפחים"ל נקט בלשון "ל הנ"ג שהעתיקו הביאוה" הפמהנה 138
י היה מקפיד על כך שיהיה "רמט שהקה' ב עמ"ע באורחות רבינו ח"וע,  רוב הניכרבשם הערך השולחן ועוד דבעי

ב "והביכורי יעקב סקי, ה לא"סקי "ז בשם ברכ"  ואומנם מאידך דעת האורחות חיים סק.טפחים משולש' לפחות ב
   .מ" ס12.5ח נאה ב"ולהגר. מ משולש"ס 15א די ב"והיינו להחזו. ועוד דאין צורך ברוב הניכר בדוקא

 
' דאין עדיפות לאותו שהוא ב, וחצי טפחים' והאחר ב, )ו' מתוך ג(טפחים ' האחד ב, סוגי הדס'  כגון בוהיינו 139

סעיף יב בשם הגאונים רבי יהודה צדקה ורבי ' ג' וכמו שהבאנו לעיל סי). וכ שכשכולו עות לפנינ"אא. (טפחים וחצי
שיש מעלה בהדסים "ק ד "תרנ ס' כ בביכורי יעקב בסי"ש שאין זה דומה למש"ויעויי. ל ועוד"יעקב ישראל פישר זצ
. כ"ע". מצוהוגם יש בהם הידור . 'וכו. דאם ינשרו עלים בקל ישאר עוד רוב שיעור עבות, גדולים יותר מהשיעור

יא אות ' א סי"המג' וכדאשכחן בד[. ובזה דוקא יש הידור מצוה ליקח הגדול, דשאני התם כשיש כבר שיעור עבות שלם
שיש מעלה להדליק בנרות שעוה ' תערב אות ג' ב כתב בהלכות חנוכה סי"וכיוצ. שיש הידור בחוטי ציצית ארוכין מהשיעור' ו

תעשה נרות ': ב שכתב"ש בספר חסידים שלו דף ה ע"רי רבינו משה בו אחותו של הראוכבר מבואר כן בדב. גדולים וארוכים
כל שהוא ארוך עוד יותר הוא נאות וראוי לנענע : ט"ז מלולב סה"ם פ"כ רבינו מנוח בביאורו על הרמב"וכ. 'חנוכה גדולים ויפים

ד דמדין רובו "כ בנידו" משא)]. יותר מכשיעורשאין שום הידור במצוה גדולה, ה וגמילות"ב ד"א חגיגה ז ע"ודלא כהטו. ('בו
  .  טפחים מה לי טפחיים ומחצה' מה לי ב, ככולו קאתינן עלה

 

  . כ
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וב עוד דנו הפוסקים אם משערים את אורך ההדס לפי רוב קנים או לפי ר
  .140הגבעול

  
 אין -ל "ח רק אם רוב השיעור משולש וכנ" שאף שיוצא יד-פשוט וברור 

אלא יש ליקח הדס . פירושו שיקח הדס שאין באורכו אלא רוב שיעור בלבד
  .141שמתוך כולו אין משולש אלא רובו, טפחים שלמים' שאורכו ג

   
, - בלבד משולש  שיש להכשיר אף אם רוב שיעור אורך ההדס-ז "יתירה מד

היינו , עלים' ל להקל בשעת הדחק אף בנשר עלה אחד מכל קן וקן ונשארו ב"קיי
  .  142)בכל שיעור אורך ההדס(רוב קן 

                                                 
אזי אפילו אם לפי מספר קני העלים היוצאים ממנו יש רוב קנים , משערים לפי אורך שיעור ההדסאם והיינו  140

מ " ס15צריך שיהא בהדס , ורך שיעור ההדסבתר א' אזי אי אזלי, מ" ס29כגון הדס שאורכו . שאינם משולשין כשר
בתר רוב קנים אזי ' ואי אזלי.  אף שרוב הקנים אינם משולשין) אף רוב שאינו שאינו ניכרלהשיטות דמהני (משולש

מ ויש בו " ס29כגון הדס שאורכו . פ שתופסים את מיעוט שטח הענף בלבד פסול"אע, אם רוב קנים אינם משולשין
  . מ" ס13שהם בתוך '  קנים משולשין אפי11  מספיק שיהא, קנים20
  

ע "ד השו"עק יח "משנה ברורה סוב.  ועודח"מ בב"וכ. כתב דתלוי ברוב שיעור אורך ההדסק ט "ז ס"טהואומנם 
ב גודלין כדלקמן בסימן תרנ אין צריך " היינו שההדס ששיעורו הוא לא יותר מי:ל" כתב וזברובוסגי לעיכובא ד' שכ

עלים בכל קן והחמשה גודלין אפילו נחסר לגמרי שנשרו עליו או שלא '  גודלין יהא עבות דהיינו ג'עבות בכולו רק ז
' דנוקט דאזליכ "גמשמע ". ג שנים או תרי וחד דכיון שרובו היה עבות כשר"היו עבות דהיינו שהיו עליו שנים ע

    .בתר אורך שיעור ההדס
  

 ,אם אין כולו עבות: ל"וזאינה כן ג "סע הרב שם ב"השוד " וכ.בתר רוב קינים' י משמע דאזלי"מלשון הבואומנם 
 יש בכל אחד ואחד ,של עלין היוצאין בתוך אורך שיעורו שהוא שלשה טפחיםרוב קינים כיון שרובו עבות דהיינו ש

   .כ" ע.מהם שלשה עלין הרי זה כשר ומותר לברך עליו לכתחלה
  
. האופנים' יש להחמיר כבויש שכתבו ד. ש היטב בדבריו"ייעוי, קמו נראה שמסתפק בזה' א בסי"החזודברי בו
וממילא יש להקפיד בהדסים שלנו שהעלים הקטנים צפופים ]. רד דתרוויהו צריכי' הלכות חג בחג עמ' ע בס"וע[

מ "מ, אף שבשיעור אורך ההדס יש רוב לפנינו, דכשאין כל העליונים משולשין, יותר והעלים התחתונים רחבים
  .  משולשיןחסר רוב קנים

 
כ אין להכשיר אלא כשכל העץ "ומשה. 'רובו מתוך כולו'ג בארוכה דבעינן ' פ המתבאר לעיל ריש סי" עפשוט 141

    .לפנינו ורובו עבות
  

באופן שהנשאר צמוד ללולב אין בו שיעור ,  זה ראיתי שהזהירו שלא להוריד ההדסים והערבות מתחת ללולבוכעין
  . מאן דליתא וליכא רובו מתוך כולושאזי נחשבים כ,  טפחים' רוב ג

  
' דהנה נח. ג"ע היא לפסול בכה"ל דדעת השו"כ דצ"מ נראה דע"ומ. ע להדיא" דין זה לא נתפרש בשוהנה 142

ודעת , ש דכשר"ד והרא"דדעת הראב. בענין נשרו מיעוט עלים ברוב אורך שיעור ההדס. א, ענינים' ראשונים בב
דעת , נחלקו להפך.  מכל קן וקןבענין נשר עלה אחד. ב. בסמוך בארוכהונכתב לעיל . ה דפסול"הגאונים והרא

ח שם שכתב בדעת "ודלא כהב(ש "תרמו בדעת הרא' י סי"כ הב"וכ. כ"א רו"דבהיקף הקן ל, ג"ד דפסול בכה"הראב
ה " הראומאידך דעת. י שם"ן הובא בב"ד הר"וכ) ז והביכורי יעקב ועוד"כ בדעתו עוד הט"וכ. ג"ש דכשר בכה"הרא

 אכתי עבות מיקרי כיון דרובו  להקל שאם מכל קן וקן נשר עלה אחדישד) ף"ב מדפי הרי"טו עסוכה (ן "הובאה בר
כ בדעת "וכ. (ירוחם' א ור"ד הריטב"וכ. סימן תרמובית יוסף והביאו ה .ות קיים ורובו ככולושל כל עבות ועב

  .כ"ע). ל"ז והביכורי יעקב ועוד כנ"ח הט"ש הב"הרא
  

ש "ד והרא"ע בסעיף ה לענין נשרו מיעוט עלים ברוב אורך שיעור ההדס דכשר כהראב" דעת השויהר, ומעתה
דלא מסתבר דתפס . כ ולא מהני"בזה רו' ל דפסק כותייהו גם בענין רוב בכל קן וקן דלא אמרי"וממילא צ. ל"וכנ

    .  ש"עייו. לה' שיעורי סוכה סי' ע בס"השו' כ להוכיח בד"וכ. כמותם רק לקולא ולא לחומרא
  

  . אכ

  . כב

  . כג
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דנו הפוסקים אי עבדינן תרי רובי להכשיר גם כשרוב השיעור בלבד משולש 
ל "כנ[וגם כשבאותו רוב הנשאר נשר עלה אחד מכל קן , ]ל בסעיף טז"כנ[
א שאין להקל בזה אלא בשעת "וי. 143א שגם באופן זה כשר"י]. ף דלעיל בסמוךבסעי
  .145הקולות ביחד אלא או בזה או בזה' א שאין להקל כלל ב"וי. 144הדחק

                                                                                                                                            
עלים בכל קן ' ובהדס שהיו בכל שיעור ארכו ג: ל"פסק להקל בזה בשעת הדחק וזק יח "סשם ב " במשנואומנם

 יש מכשירין דכיון דנשאר שנים , יש בזה פלוגתא בין הראשונים,ונשר עלה אחת מכל קן ברוב שיעור אורך ההדס
ז לא נשאר עליו "ל דעי" ויש פוסלין דס.ארכו של ההדסבכל קן רובו ככולו כי היכי דמכשירין בנשרו מקצת עליו מ

ודוקא .  שכן הסכימו כמה אחרוניםבמקום הדחקולענין הלכה נקטינן להקל . שם עבות כלל דאין עבות אלא בשלשה
. ע"פ אבל אם נשרו שני עלין ברוב שיעור אורך ההדס פסול לכו"פ שני עלין בכל קן דהוי רובא עכ"כשנשארו עכ

  . כ"ע
  

  ה"אמאי הדס שוטה פסול להרא' ת האחבהער
  

כ אמאי הדס שוטה "א. ה"דבשעת הדחק יש להקל כשיטת הרא, כ הוא"דא, )כו' סוכה סי(י " הקשה רבינו הקהוהנה
, ה סגי אפילו בתרי בחד קינא דרובו עבות"והרי לפי הרא, א"תרמו ס' א סי"כ הרמ"פסול אפילו בשעת הדחק כמש

וכי תימא דבהדס שוטה ניכר אותו השלישי . י הנך תרי דקימי בשוה" עבות לפנינו עכ גם בהדס שוטה איכא רובו"וא
דמה לי שהיו ונשרו מה לי שהוא משולש , ל שיתלוש את אותו השלישי"י, כ בנשרו"למעלה או למטה מהם ומשא

וטה פסול ומסתימת דברי הפוסקים משמע דהדס ש. הרי בתרוויהו רוב העבות קיים, עלים' ותלש השוטה ונותרו ב
  .  ג תרי"בהחלט ואין לו תקנה לתלוש את החד שע

  
כיון שמתחילת גידולו אין לו תלתא בחד , הדס שוטה שאני שנחשב כמין אחר לגמרי. א. אופנים'  לבאר בבוכתב

בחד קינא והיינו שהוא מין ' ג' כ שמתחילת בריתו היו קיימי ג"ומשא. קינא אין זה מין עץ עבות האמור בתורה
ס מין עבות הוא אלא שמצאות עבות מעליא "בזה דוקא מכשירין אי נשר עלה אחד מדין רובו ככולו כיון שסו, עבות

ואיך יתכן לומר שהם שני , ת הרי עינינו רואות שאילן אחד מוציא גם ענפים משולשין וגם שוטים"וא. לפנינו ליכא
ופשיטא , ד"נים וקפרס כדאיתא במעשרות ספמיני פירות תמרות ואביו' ג אשכחן בצלף שמוציא ג"ל דכה"י. מינים

. ל"ז הנ"כ במועו"כ ג"כ. דגם באילן אחד שייך לחלק במינים שונים' ז שכ"ובענ[כ "ע. ע"שכל פרי נחשב מין בפ
, ה והתנן"ב ד"א סוכה לא ע"והוסיף בזה מהריטב, שיא שגם עמד בזה ותירץ כן' ע סוכות עמ"וראיתי בחזו]. ופשוט
יד משמע ' ג דסוכה סי"ש פ"פ דמאידך ברא"ואע. ל כמין אחר לגמרי"וד דמוכח דהדס שוטה הותרמט וע' י סי"ומהב

מ מכל הפוסקים לא משמע "ומ]. ש הללו"י שם העיר מדברי הרא"גם בקה. ה"א. [דבהדס שוטה אינו נחשב מין אחר
  .   ש"עיי. אלא כדלעיל דהדס שוטה לאו מין הדס הוא כלל, כן כלל

    
ה דעבות אינו אלא "פ המתבאר לעיל בדעת הרא"ל לבאר בזה בפשיטות ע" וזמנים הנבמועדיםזה מבואר כעין ו

מ "ה וסיעתו מקילין רק בנשר עלה אחד דמ"כ ניחא שפיר דהרא"וא. 'סימן שזהו המין ולא תנאי בכשרות ההדס וכו
. מ"לא הוי משולש לקן אחד ד' כ אפי"אבל אם חסר מתחילת בריתו הרי סימן שאינו המין וע, מוכח שזהו המין

ש עוד שדן אי קפדינן שיהא משולש "ועיי. כ"ע. ב"א בדף לב ע"הריטב' ה וכן מד"ש שהוכיח זאת מלשון הרא"עיי
טפחים או אפילו ביותר מכשיעור היינו שכל הענף יהיה עבות והאריך בזה ומסיק דלא קפדינן ' רק בתוך השיעור דג

  .  אלא תוך השיעור
   
ג השנים "דבנשר עלה אחד מכל קן עדיף טפי מהדס שוטה אף שנתלש אותו אחד שהיה ע, ארי לב"כתב בקהעוד . ב

מקן ' כ כשנשר א"וא. כיון דלאחר שנתלש נשאר בהעץ בליטה שניכר ממנה שהיה כאן עלה ונשר. שבשווה
יכרא כ בהדס שוטה אדרבא נשאר בו ה"ומשא. בחד דרא ונשאר קיים רישומו של עבות' המשולש ניכר שהיו שם ג

  . כ"ע. שלא היה עבות מעולם
 

ונסתפקתי אם נשרו מאורך ההדס מקצת עליו דפסק : ה ולעיכובא ברובו" סימן תרמו דביאור הלכההל "ז 143
כ מכל קן עלה אחד אם אמרינן בזה " אם מן הרוב ההוא נשר ג,ד דלא בעינן עבות רק ברובו"המחבר דכשר כהראב

. א"האחרונים דמשמע מדבריו דיש להכשיר גם באופן זה וכן משמע מחוהנה ראיתי לאחד מן . תרי רובא להכשיר
ואם : ד"ל שם בס"וז. תרמו' ז בסי"ל הוא הגר"הביאוה' שכ' אחד מן האחרונים' ציין לי דא"ואחי שליט. כ"ע

  של עלין"אפילו נשר עלה אחד מכל קן וקן מכל הקינים" ,כ נשרו ממנו עלין"לה היה כולו או רובו עבות ואחיבתח
 הואיל , ולא נשתייר בהן אפילו עלה אחד"ואפילו מקצת הקינים נשרו עליהן לגמרי" ,היוצאין בכל אורך שיעורו

 דהיינו שבכל אחד ואחד מהן נשתייר שני עלין שלמין ,וברוב הקינים נשתיייר בכל אחד ואחד מהן רוב שיעור עבות
  .ל"עכ. שלא נשרו הרי זה כשר

 

  . כד



קיד 

מ "מ, ל בסעיף כב"עלים כשר כנ' פ שבנשר עלה אחד מכל קן וקן ונשארו ב"אע
, 146 רובו ככולוא בזה"א דפסול ול"עלים י' אם היו שבעה ונשרו חמשה ונשאר ב

  .147ויש מי שנסתפק בזה

  
נחלקו הפוסקים בהדס שעליו קצרים היינו שאין ראשו של זה מגיע לעיקרו של 

 149א כיון שרוב עצו מחופה"וי. 148א שפסול"י. זה ואין עליו חופין את כל עצו

                                                                                                                                            
ע דמנין לנו לומר דנחשיב בכל אחד בתר רובא בין לענין "ד צ"אכן לענ: ך דבריובהמש ל" הביאור הלכה הנל"ז 144

ד אם " או כהראב,ה להכשיר אם חסר עלה אחד מכל קן לכל ארכו"רחבו בין לענין ארכו ודי לנו אם נקיל כהרא
 דהיינו ,הז נשרו רוב עלי"פ יקרא עי" הלא עכ. אבל לא שנחבר שניהם יחד,חסר המיעוט בכל רחבו מרובו ולמטה

שורות לגמרי ומן ארבעה שורות הנשארים ' שורות של קנים תלתא בכל קן ונשר מהם ג' אם יש בהבד של הדס ז
ח "ומן הב. ה ובהדס לא נשאר אלא שמנה עלים שהוא המיעוט"ג עלים בס"חסר עלה אחת בכל שורה הרי שחסר י

 אין ,מאחר שלא נשאר רוב שיעור ההדס עבותשכתב אפילו בקן אחד שהוא מהרוב אם נשרו ממנו שני עלין פסול 
כגון [פ ישאר רוב עלין בהדס "ראיה דאפשר דמה דמכשיר בנשר ממנו עלה אחת היינו בחסר רק מקן אחת דבזה עכ

א "אין להקל כפ " ועכ.ע"אבל לא ביותר מזה וצ] א עלין בהדס והחסר הוא רק עשרה עלין"ל ישאר י"בציור הנ
  .ל" עכ. ואפשר דגם לדעתם הוא כן.ד" כנלענעירבמקום שלא ימצא הדס אחר ב

  
מ נשאר רוב "שמ. א. אופנים בנידון הצירוף דתרי רובי' דיש כאן ב' דהנה מדבריו מבואר לכאו,  כל לשונוהבאתיו

וזה . שלא נשאר רוב עלין בהדס. ב. ח סומך על תרי רובי"ל דהב"דבזה דוקא י. ממספר הכולל של העלים בהדס
ובסעיף . ( סמכינן אתרי רובי-  שלא נשאר רוב ממספר הכולל של העלים בהדס - ג "אי גם בכההוא נידון דידן 

  ). קצרתי
  

' בעי רבא הלכו באיברים אחר הרוב או לא וכו. וראיתו מחולין דף ע. ג"כז דפסול בכה' י סוכה סי"בקהכ "כ 145
בראי בתר רוב דאבר שדינן ליה או היכי דמי אילימא כגון שיצא רוב במיעוט אבר וקא מיבעיא ליה האי מיעוט ד

שנאמר דמחמת אותו רוב אבר , היינו אי רוב האבר שבפנים מכריע לרוב כל הבהמה. [בתר רובא דעובר שדינן ליה
ואמרינן התם פשיטא דלא שבקינן ]. שגורר אחריו את המיעוט מתבטל כח הרוב של כל הבהמה ולא נחשב כילוד

י "והיינו דלא אזלינן בתר רוב של חלק מהחפצא היכא דע. כ"ע. 'א כגון וכורובא דעובר ואזלינן בתר רוב אבר אל
, ע"ד שכשניזל בתר החלק היינו בתר כל עבות ועבות בפנ"נ בנידו"כ ה"וא.  זה יתבטל כח רוב של כל החפצא

רי קולי שהרי אי עבדינן ת. יהיה זה נגד כח הרוב של ההדס בכללותו, ד דסגי ברוב כל השיעור"בנוסף לקולת הראב
  .כ"ע. ופשיטא דלא שבקינן רובא דכל הגוף וניזל להרוב של הפרטים. הללו יוצא דחסר רוב של כל החפצא דההדס

  
ה "דמזכין שטרא לבי תרי שלענין נשר עלה אחד מכל קן פוסקין להקל כהרא' ל שתמה על האח"ז הנ" במועוע"וע[

  ].ש"עיי. נשאר אלא רוב השיעורומאידך אין מחמירין כשיטתו גבי נשר במיעוט השיעור ולא 
  

אבל אם נשארו רק  .עדיין עבות קרינא ביה'  דכיון דנשאר ג- אפילו נשרו רובן : ל"ק יז וז"תרמו ס'  סיב"משנ 146
 ,בקן אחד ונשר אחד מכל קן ונשאר רק שנים הסכימו כמה אחרונים להכשיר' שנים פסול דאף דבהדס שיש בו ג

ז "פ שישתייר שיעור עבות דעי"כ הכא שנשרו רובם בעינן עכ"רובו ככולו משאפ רוב הקן ו"שם שאני שנשתייר עכ
  .כ"ע. נוכל להכשירו ונאמר דאף עתה עבות קרינא ביה

  
ע אי דוקא שלשה קאמר ולא " צ- ונשארו שלשה ' ד הטור אפילו נשרו רובם וכו" ע- ל " וזתרמו'  ריש סיפרישה 147

   .'ר וכושנים או הוא הדין שנים כיון שנשאר רוב ההכש
 

ציני הר , שהרי אפילו בלולב איתא בסוכה לב, ת שם"הובא בשע, תרמו' מור וקציעה סי' ץ בס" היעבד"כ 148
אבל אם אין ראשו של זה מגיע לצד ,  שנו אלא שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זהאמר אביי לא, הברזל כשרות

 ע"בחזו' ד עוד מן הפוסקים עי"וכ. כ"ע. ן את עצוש בהדס דבעינן שיהיו עליו חופי"וכ. כ"ע. עיקרו של זה פסול
  .כ"ע. שו' סוכות עמ

  
 .והיינו שיהיו העלים צמודים לגבעול, צ שיהא מחופה בפועל"יא,  את עצו שבענין זה דבעינן שיחפה,דעאגב ו[ 149

רי יעקב כן דעת הביכו. כל שאילו יצמידם ויהיו מכסים את עצו כשר, אלא אפילו שהעלים פתוחים והגבעול נראה
וסיים בתמיהה , ב אינה כן"ש בסוכה לב ע"ואומנם דעת הרש. ב"אורחות רבינו ח' י יעויין בס"ד הקה"וכ. ק יא"ס

   ]. מדוע אין העולם נזהרים בזה
 

  . כה

  . כו
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  .150 כשר-ורובו ככולו 

  
, ל הרוב מהמיעוטוגזל בע, לולב של שותפין ורובו של האחד ומיעוטו של חבירו

  .151א בזה רובו ככולו"ח ול"לא ייד

  
אינו עובר עד שיוציא כל החפץ לגמרי לרשות , לענין איסור הוצאה בשבת

  .152ואין אומרים בזה רובו ככולו לעבור בהוצאת רובו, האחרת

                                                 
ס תרמו "ובתוספת ביכורים ס. ק יא שאין זה מעכב וכשר הוא כיון שהוא ממין עבות" בביכורי יעקב שם סכ"כ 150

לולב ' ש סוכה יב שהביא מהירושלמי פ"ע ברש"וע. ש"עיי. ד"ל והרבה להשיב ע"עה הנהמור וקצי' הביא את ד
  . כ"ע. ע שם" בחזוע"וע. 'ו ועוד אח"קמו סקט' א סי"ד החזו"וכ". רובו"ב דקתני דבעינן עליו חופין את "הגזול הי

  
דאי הוא . ו תנאי לכשרותול אי עבות הוא סימן במין ההדס א"ז תלוי בחקירה הנ"דד ,ל כתב"הנ וזמנים ובמועדים

אבל אי הוא תנאי . ס איכא סימן שהוא מין הדס"דסו, רק סימן אין קפידא בזה שיגיע ראשו של זה לעיקרו של זה
דבלי זה לא נקרא , ל דכל זמן שאין ראשו של זה מגיע לעיקרו של זה ואין העץ כולו עבות פסול"בכשרות ההדס י

עץ "ג "ירוחם נתיב שמיני ח' כ ר"ובזה כתב דמש]. תלד' סוכות עמ) ריהמו(כ בקובץ המועדים "פ הה"וכ. [עבות
והיינו ". ('פירוש לא שצריך לכך אלא כך דרכו ונתן סימנים שזהו הדס וכו, עבות שהוא הדס שענפיו חופין את עצו

אבל , דבריול שזהו סימן וכמו שמפורש להדיא ב"ה הנ"ל כהרא"ירוחם ס' דר, ז"אין לסמוך ע. כ"ע) דאינו לעיכובא
  .כ"ע. פסול, לדידן שאינו סימן רק זהו הכשירו ובזה לבד מיקרי עבות

 
 סוכה לעיל בעניןוהבאתיו , לקח טוב כלל יב אות ג' י ענגיל בס"וכמו שביאר הגר. ליכא רובו מתוך כולודהא  151

דיש חילוק בין , ה אות יהמנחת חינוך במצוה שכיסוד , חדא, יסודות' פ ב"ע, ד הן"ותוה. שרובה שלו ומיעוטה גזולה
 אלא שאינו , ולולב כשר,הב סוכה כשיריע איננו פסול כלל וחש" דמהבהיינו', לך'של ע לפסול "מהבשל פסול 
 , וכלולב שנפרצו עליו, הוי פסול כסכך המקבל טומאה',לכם' ו'לך'פסול מצד הקרא דכ "משאו. ל"וכנ' לפני הלרצון 

בעינן דג ' ס וסיעתו שהארכנו בו לעיל ריש סי"יסוד החת, ועוד. עלמאב כלוקח עץ בעלמא וכיושב בבית ביוחש
 ,לו נעשה בכלי כא,נעשה בהרובמעשה ה חשוב היאז, כל הדברלפנינו את היינו רק אם יש ', רובו מתוך כולו'

בו בנוטל לולב שרומ " נפ-  ביאר הלקח טוב - ז "ולפ.  לא אמרינן רובו ככולו,המיעוט כלללפנינו כ אם אין "משא
 . וגזל בעל הרוב מבעל המיעוט גם את המיעוט, כגון לולב של שותפין לאחד רוב ולאחד מיעוט,שלו ומיעוטו גזול

 הא לא הוי, ע"ואי מצד פסול של מצהב , ואין ברוב שלו לבד הכשר סוכה,וכן בסוכה שרובה שלו ומיעוטה גזול
 די ,ברךכ כיון שרובה לרצונו ית" וע,ברךצונו יתע איננו פסול רק שאין מעשה המצוה לר" כיון דמהב,ג" בכהפסול

 קרא למעט בכ השתא דכתי" ומשא.ל"צ להיות לרצון יותר מרוב שיעור החפץ כיון דרובו ככולו וכנ"בכך שהרי א
ל המיעוט כעץ "ו ה,כ כיון שיש פסול במיעוט" וא,ל גזול פסול כמו נפרצו עליו וכסכך המקבל טומאה"כ ה" א,גזול

כיון דליכא , ג הרי לא אמרינן רובו ככולו" ובכה,לו המיעוט חסריל כא"וכ ה" וא,ולב וסכך של מצוה ולא כל,בעלמא
   .כ"ע. לכולו לפנינו

  

  ץא רובו ככולו לעבור באיסור הוצאה כשהוציא רוב החפ"מדוע ל
 

 מבחוץאף על פי שרוב פירות , ב קופה שהיא מלאה פירות ונתנה על אסקופה החיצונה"צא עשבת  'מתני] א 152
המוציא מקצת החפץ מרשות משתי : ל"וז, א"יהשבת מב "יפם "רמבפ ה"   וכ.כ" ע.עד שיוציא את כל הקופה, פטור

קופה שהיא מלאה חפצים ,  מרשות זו לרשות זועד שיוציא את כל החפץ כולו, רשויות אלו לרשות שניה פטור
  .ל"עכ' וכו יא את כל הקופהעד שיוצאפילו מלאה חרדל והוציא רובה מרשות זו לרשות זו פטור 

  
' כדאי, צריכין להבין הטעם אמאי פטור כיון דבכל התורה רובו ככולו: ל"בשבת שם וזשפת אמת  ההקשהכבר ו

  . כ"ע. י"י בר"בחולין יט פלוגתא דרבנן ור'  ועי,ב"בהוריות ג ע
  
 שייך רק היכא דכל  ככולודרובו .א בעניני שבת אות כו"ח ח" כבר הבאתי לעיל את ביאורו של המשמואומנם] ב

התורה קבעה שיעור לדבר דבעינן מידה מסויימת אלא ש, ודין מכלל הנידון השלם ע" חשיבות בפנוחלק וחלק יש ל
 סימנים ולזה חדשה התורה דסגי 'יש שם שחיטה ובעינן ב כגון גבי שחיטה דלכל מקצת ומקצת, ושיעור מסויים

ובענינים אלו וכיוא , בותי לכל מקצת יש חש,רובו ככולו' בכל דוכתי דאמרי וכן .סימנין מדין רובו ככולו' רובו דבב
 זמן כל היינו ו.א מה שנסתלק מרשות זו ונכנס לרשות אחרתי המלאכה ההרי, ד"נ בנידו"כ ה"וא . סגי ברובבהם

 עד וכיון דבכל מקצת ליכא שם הוצאה,  כלללא נכנס לרשות האחרת אין על זה שם הוצאהבכללותו שכל החפץ 

  . כז

  . כח



קטז 

  .153לימודים שונים נאמרו בהטעם שאין מועיל טבילת רוב הגוף מדין רובו ככולו

                                                                                                                                            
' ל בהל"ח זצ"רבינו הגרוציינתי כבר שיסוד זה מבואר כבר בדברי ( .כ" ע.ש בזה רובו ככולו"ש דל" א,צא כולושי

  ). א' ב סי"כ בבית אבי ח"וכ. טומאת צרעת
  
ה "י ד"מ לשון רש"עד שיוציאם לגמרי וכדדוקא לגבי הוצאה לא חשיב דרך הוצאה , יישבכתב לעצמו  א"שפהו] ג

מ מיקרי מונח במקום שרובו "דמכתב לחדש ז " ולפ.כל מה דאגיד לגואי כל דהוא לאו הוצאה היא ו.'קישואין כו
 להנתבאר לעיל ובאמת.  כ"ע". ואינו מוכרח"וסיים . י חייב"והכניסו לרהמ בעוקר קופה זו שרובה בחוץ " ונ,שם

  .א"נ לא מהני כלל לדון בזה דין רובו ככולו בשו"דאה, אינו מוכרח כלל
  
כ אלא "ש רו"ס דל"פ דברי החת"וכתב ליישב ע, א"שערים מצוינים בהלכה בשבת שם הביא קושית השפ' ובס] ד

יש שהם , נ בשיעורים דמלאכת המשכן"וה. ש"עיי. ש לדון רובו ככולו לפחות מהשיעור"דבשיעורין ל, מתוך כולו
אכת הוצאה במשכן דאיתא במל, מ"ומ. ויש שהתורה מסרה לחכמים בקביעות השיעור לפי חשיבותו, דאורייתא

ובפרט , ולא היה די כשעשו הרוב, ב מוכח דצריך לגמור המלאכה"וכן לעיל מיניה בדף מט ע, א"בשבת צו ע
  .כ"ע. ש"עיי. ה פשט"בריש המסכת שם בד' כ התוס"באיסור הוצאה שמלאכה גרועה היא וכמש

  
באופן חיובי את ' שעשה'והיינו דכ, "שיהע"דההלכה של רובו ככולו נאמרה באופן שצריך ,  ראיתי ליישבעוד] ה

רובו ככולו  שהבאנו דדין ביסודג ' לעיל סי' עי. ה"א. [נחשב שעשה את כולו, את המיעוט' לא עשה'למרות ש, הרוב
בשם רבינו ' וכמו שהארכנו שם מהאח, ולא בדברים התלויים במציאותמעשה פעולת נאמר רק בענינים התלויים ב

, פ"ב על פסחים בפרק ע"י מה שראיתי בספר חד"עפ' ל בזה וכו"וכן י: א' ב סי"א ח"ת בי"ל שו"וז. (ל"ח זצ"הגר
ל שכתב דהכלל רובו ככולו נאמר רק בענינים התלויים במעשה דכיון "חיים איש בריסק ז' שהביא בשם הגאון ר

, ל"ת מעשה הנשעשה רוב המעשה הלא שם מעשה נקרא על פעולתו ואמרינן דיצא ידי חובת התורה שחיובו לעשו
דמעשה "ולכן הכלל דרובו ככולו שייך דוקא דומיא דשחיטה , א דבמציאות הוי כאילו נעשה המעשה כולו"אבל ל

 למשל אכילת , דלא המעשה הוא המצוה או העבירה,כ במצוות או עבירות דאכילה"משא, הוא המצוה" השחיטה
 ולא המעשה ,וב הבשר של הערוה הוא העבירה או הקיר, דשם החפצא של החלב בגוף האדם,חלב או בעילת ערוה

ג דאכל רוב הכזית והוי כאילו " אע,ל חייבו להאדם לאכול כזית" או חז, לכן במקום שהתורה חייבה את האדם.גופא
 וחסר לו המציאות שתלויה בה ,מ מציאות של כזית עדיין ליכא בגופו" מ,אכל כולו כלומר שעשה מעשה האכילה

תפילין או רוב פרשה בביתה משום דגם  א רובו ככולו בתפילין לענין רוב"זו מובן שפיר דללכן לפי הנחה , המצוה
ש "מציאות ל שם עצם המצוה אינו המעשה גרידא אלא המציאות שהתפילין מונח בין עיניו והפרשה בביתה ועל

חפץ צריך היה הרי ברור שה, כ כשצריך להעביר חפץ ממקום אחד למקום שני" משא.)]כ" ע.'לומר רובו ככולו
ולהיות שוב מוגדר כמונח במקום , כ לעזוב את אותו מקום"ואח. במקום הראשון' מונח'להיות קודם כל מוגדר כ

שהרי מיעוט , שהגדרת מיקומו הוא המקום השני, לא ניתן לומר על חפץ שרובו נמצא במקום השני, ז"לפ. השני
  .   נמצא עדיין במקום הראשון

    
 כתבו בזה ילפותא מפורשת להא דלא מהני רובו ככולו הראשוניםו. א" קצח ס'ד סי"רשולחן ערוך יו' עי 153

משמע שצריך ' כל בשרו'אלא ' בשרו'דמדלא כתיב , ה כל בשרו כתב" פסחים קט א דם"הרשב  .בטבילת רוב גופו
  .  כ"ע. וכולו מכוסה בהן, מים שכל גופו עולה בהן

  
כל מקום שנאמר בתורה רחיצת בשר וכיבוס בגדים מן הטומאה : ל"וז הלכות מקוואות פרק א הלכה ב ם"רמבוב

והוא הדין לשאר , וזה שנאמר בזב וידיו לא שטף במים כלומר שיטבול כל גופו, אינו אלא טבילת כל הגוף במקוה
פ שהן מפי השמועה "וכל הדברים האלה אע, הטמאין שאם טבל כולו חוץ מראש אצבע הקטנה עדיין הוא בטומאתו

ומבואר שלמד כן מדכתיב . ל" עכ.ן אב לכל הטמאים שיבואו במיםבמים יובא וטמא עד הערב וטהר בנימר הרי נא
  .זבחים כו' וכל ביאה היינו ביאת כולו ועי' יובא'לשון 

  
) ויקרא כב ו(ז דיליף מדכתיב "ד ה"ד שם הביאו מהתורת כהנים אמור פ" טהרה ביורשיוריז וה" יוסף והטוהבית

ולהכי . מה ביאת שמשו כולו כאחת אף ביאת בשרו במים כולו כאחת' ו במים ובא השמש וטהרכי אם רחץ בשר'
  . מ שיטבול רוב גופו"ל
  
מ דין רובו ככולו אלא היכא "דל' טומאת צרעת שכ' ח בהל"פ יסוד הגר"למי שכתב לבאר ע ג הבאתי' סילעיל ו

. מ דין רובו ככולו כשטובל רוב גופו במים" לכ"דמשה, שכל משהו ומשהו מהדבר יש בו קיום מקצת מן הדין השלם
והיינו דדוקא אי היה דין לבא למים שפיר איכא למימר דשם , כיון דבמקוה ליכא דין לבא למים אלא להיות במים

אבל השתא דליכא דין ביאה אלא שצריך מציאות של . ביאה איכא בכל מקצת ומקצת ודיינינן בזה דין רובו ככולו
ואדרבא היא הנותנת דלהכי אי יש . כ כל שלא נכנס כולו לא חשיב נמצא במים ואינו נטהר"א, הגברא בתוך המים

  . כט



קיז 

  
א בזה רובו "ל שאף במיעוט המקפיד חוצץ בטבילה ול"ציצה בטבילה קייגבי ח
  .155ל שברובו אפילו אינו מקפיד הוי חציצה"כ קיי"וכמו. 154ככולו

    
אם קדוש , נחלקו הפוסקים בענין קדושת בכור בהמה כשרובו בלבד נגע ברחם

  .156בקדושת בכורה דרובו ככולו אם לאו

                                                                                                                                            
ובהיותו במים איכא שם שהיה על , ומשום דכיון דאיכא דין להיות בפועל כולו במים, כ נטהר"חציצה על גופו אפה

  . כ"ע. דרובו ככולו, דאם רובו במים בלא חציצה כשר' ש דאמרי"בזה א, כל משהו ומשהו
  

ד "ומשום דל. שכתב סברה בזה דלא מהני לטבול רוב גופורנה ' ד סי"חז "המועו' זה מד'  בסיהבאתי לעילעוד 
משום ו בזה דוקא מהני רובו ככולו במיעוטו חציצה איכאוהמקוה  במי כשכולודדוקא ד, לחציצה במעוטו דמהני

ון דאין כל גופו במים לא שייך לומר דסגי מדין  כשרק רוב גופו במים כיכ"משאו ג סגי ברוב"דהוא בתוך כולו ובכה
לומר רובו  שייך,  ושחיטת רוב סימןכשעושה מעשה בהרוב כשתית רוב רביעית דדוקא  כוונתו'לכאוו. כ"ע. רוב

ש לומר " וכשאין מעשה בהדבר ל, אבל כשלא טובל כולו אין כאן שום מעשה טבילה כלל אפילו במקצת,ככולו
  . ת לדון רובו שיכריע לכולו"כיה מעשה כלל ומדהא ליכא, כ"רו ןמדי הרוב להמיעוט דיהני
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 ד"יורע "וש 'ועי .כ"ע. המקפידועל מיעוטו המקפיד משום רובו , וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד
   .סימן קצחריש 

  
כשכל גופו הוא במים רק שיש חציצה במיעוט המקפיד ג "דבכה, כתבד סימן רעח " בית שערים חלק יות"שווב

 ,רובו מתוך כולו'א דלא אמרינן רובו ככולו אלא ב" אך ז.מים נוגעים ברובו הוי רובו ככולואמאי לא נימא כיון שה
רובו ולא אמרינן רובו  אינו ראוי לביאת מים אין כאן כולו כלל רק אבל אם יש חציצה במיעוט המקפיד שהמיעוט

    .ככולו
 

ואם הוא חופה רוב הגוף אפילו אין דרך בני אדם " :ל" וזסעיף אע שם "פ בשו"וכ. עירובין שם'  בגממ"כ 155
  .לעיל בסמוך'  ועי."להקפיד בכך חוצץ

  
וכן מיעוט . ו דרוב הגוף נמדד עם השערות"ואות הטב ממק"ם פ"הרמב' ד, ם"הגאונים והרמב'  רוב הגוף נחובגדר

וכן פירש . ע"ע ומקום השער בפ"הגאונים דהגוף נידון בפ' וד. המקפיד נחשב מיעוט אף כלפי השער ביחד עם הגוף
, דהיינו רוב שערו' שביאר בהא דרב יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו וכו[א "י בסוכה ו ע"א בדעת רש"הריטב

י דבבשרו "דאין כוונת רש] ש"שם פליגי עליו יעויי' ובתוס.  בשער נאמרה ההלכה דרובו ומקפיד חוצץוהיינו דדוקא
  . ע בשיעורי שבט הלוי שם אות ו"וע.  ע"ע והבשר בפ"י דהשער נידון בפ"אלא כוונת רש, לא נאמר האי הלכתא

  
  דיני חציצה אינם בתוצאה מהדין שצריך טבילת כל הגוף

  
שם קצח ' ע בסי"מ בלשון השו"דכ. ה גבי חציצה קשור לסעיף הקודם גבי טבילת כל גופו בפשטות סעיף זוהנה

ומדכתב לפיכך . כ"ע. 'וכו"  לפיכך צריך שלא יהיה עליה שום דבר החוצץ,צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת"
  . דדיני חציצה הם כתוצאה מהדין שצריך טבילת כל גופה והא בהא תליא' משמע לכאו

  
ומאידך מיעוט מעכב כשהוא מחוץ , שהרי מיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ, דודאי דאינו תלוי בזה. ה אינו זואומנם

 שאילו לא היתה לומר, י שם"ביאר בב', לפיכך'והא דקתני . אלא חציצה הוא דין נוסף, ז"והיינו דאין תלוי זב. למים
שטבלה לא היתה נפסלת אותה טבילה פ שהיה עליה דבר חוצץ בשעה "צריכה לטבול כל גופה בפעם אחת אע

 אבל השתא .אותו דבר החוצץ מעל האבר שהוא בו וטובלת אותו אברמורידה  שאחר טבילת גופה היתה ,לגמרי
דצריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת צריך שלא יהא עליה שום דבר החוצץ שאם לא כן לא עלתה לה טבילה כלל 

והביאו בסדרי טהרה . כ"ע .עליה תחזור ותטבול כל גופה בפעם אחתדאין לה תקנה עד שאחר שתסיר דבר החוצץ מ
  . שם

  
ובתשובתו [, כו' חלקת יואב סידעת ה. ואציין רק מעט השיטות בזה ומקורן,  האריכו בזה מאודהפוסקים 156

דחציצה  .אינו מתקדש, שאין החציצה אלא במיעוט הראשדאף , ]שצב אות ז' סיד " יוי נזרת אבנ"בשושהובאה 
האריך  שצג 'סיואומנם האבני נזר שם  .אין חציצה זו כחציצת מקוה דבעי רובו ומקפיד דוקאו ,עוט פוסלתבמי

  . ל

  . אל
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השחיטה לאחר ששחט רוב סימנין כדין ובמיעוט נחלקו ראשונים אם נפסלת 

ויסוד מחלוקתם תלויה בגדר רובו . 'אחרון עשה פסול כשהיה חלדה והגרמה וכדו
ז "בכ' ועי. כג' ד סי"א ביור"ונחלקו בזה מרן המחבר והרמ. א' ככולו דלעיל סי

  .  157בביאורים

                                                                                                                                            
. רובו ככולו והכי נקטינןכולה ד כמו בכל התורה ,כל הרחםכרוב הרחם נוגע חשיב ד, ד ומסיק באות יד"להשיב ע

 ח סימן כג"ת דברי יציב אור"שווב . קכה'יסד ג "ת אגרות משה חיו"שוב' ועי .ועיין לכל אחד במקורותיו וראיותיו
   ).ד סימן רמח"ת הר צבי יו"שווב .ענינים שונים סימן לב ובחלק ד סימן קעז"ת חלקת יעקב יו"שוע ב"וע. (אות ו
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  .ה רק להיסודות העיקריים השייכים לחיבורינו"זה בעאך נבא ב. מיוחד לזה
  
החליד במיעוט ': ל"י וז"ז רש" וכתב ע.פא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו בעי רב פ:איתאב "חולין ל ע בהנה] א

או דלמא כולה חדא שחיטה הוא ,  לאחר ששחט רובו בהכשר מי אמרינן הא אישתחוט שפיר ברוב סימנין- סימנין
במיעוטא בתרא בין דקנה ובין דוושט '  ולחומרא וכו-  תיקו',  'ובמיעוט קמא פשיטא לן דנבלה ודאי, הואית בה חלד

ובמיעוטא קמא דוושט מיטרפא ואף בהלכות גדולות כתוב והיכא דשהה במיעוט סימנים בין בתחילה ובין בסוף 
מ אם לאחר "מ, ששחט רוב כדיןפ "י שאע"מבואר בדברי רש .כ"ע. 'אסור דכיון דלא איפשיט לן עבדינן לחומרא

  .  שחיטתו פסולה, א"המנויין בחולין ט ע' שנשחטה כדין עשה פסול כשהיה או חלדה או הגרמה וכדו
  

אי יעשה מעשה פסול בהכשר ליכא שום חשש ל דלאחר שנשחט רובו "פליגי וסהחליד ה "שם בד'  התוסואומנם
 דאין ו' ש סי"ראכ ה"כו.  אופנים בביאור הסוגיה'ש ב"עייהוא אינו במיעוט בתרא '  וכל הספק בגמ.במיעוט בתרא

. ע סימן כג סעיף ה"וכן פסק בשו. ש"יישום סברא לפסול במיעוט בתרא כיון דכבר עשה שיעור שחיטה בהכשר יעו
שכל שלא נגמרה  ויש מי שאומר. ' וכואחר ששחט רוב אחד בעוף או רוב שנים בבהמה אין שהייה פוסלת: ל"וז

א כתב דהמנהג להטריף גם " אבל הרמ". ולכתחלה יש ליזהר לחוש לדבריו,ני הסימנים פוסלת שהייהשחיטת כל ש
   .בדיעבד שהייה במיעוט בתרא

  
 דרובו אמאי באמת יפסול במיעוט בתרא הא כיון ששחט רובו סגי בכך, לבאר' י האריכו המפ" דברי רשובביאור

  .  תוספת חיתוך לא מעלה ולא מורידה וכל,ככולו
  

  י שהיה במיעוט בתרא פוסלת מדאורייתא או מדרבנןא
  

 כיון דנשחט רובו סגי בכך ולא אכפת לן ממיעוט בתרא וכוונת באמת מדאורייתא, נ" רבים מהראשונים דאהוכתבו
, א"ש ש"ב ב"א כאן ובתוה"ברשב' י דפסול מדרבנן משום מראית העין שלא יראה כשוחט בפסול שחיטה עי"רש

' עי', כ אח"וכ, ש"א מדרבנן ומטעם אחר גזירה שלא יבואו לשחוט בפסול ברוב קמא עייכ דהו"כ כ"ן ג"וברמב
לחומרא הא כל תיקו ' כ אמאי אזלי"דא, ל דהוא מדרבנן" דסק לשיטות אלו"קו[. ועוד, ח כאן"וצל, ט' ש סי"ביש

להלן ' ועי, )ש"יעויי, םל לכל הראשוני"מ בהערה והביא דכן ס' י סי"א ח"יוהאריך בזה ביב (.נן לקולא כנודעבדרב
 ומצאתי .ע"ואומנם להחולקים דהוי מדרבנן צ. נ פסולה מדאורייתא"בסמוך בשם התבואות שור שכתב מכח זה דאה

כ נקטינן לחומרא דשאני היכא "פ דספק דידן הוא מדרבנן אפה"דאע, ה בעי שכתב לתרץ בזה"להראש יוסף כאן ד
' ב סי"הל ח" עוד ראיתי להבי.ל"ש הנ" ובזה כתב גם לדחות התבודהוא ספק בשחיטה ואיתחזק איסורא וחמיר טפי

ל דבדרבנן הלך אחר המיקל הוא רק במקום "י דהא דקיי"ל לרש" דההכרח בזה לומר דס,א"יא שעמד בזה וכתב באו
  ].ש"עיי, גם בדרבנן אזלינן לחומראפלוגתא דאמוראי אבל היכא דהגמרא נשאר בתיקו 

  
ט "כג סק' כ התבואות שור סי"וכ. 'כ עוד אח"פסול וכ' י דמדאו"ד כתב בדעת רש"ג משחיטה ה"מ פ" בכסואומנם

.  מ"כ הכס"וכמש' י דהאיבעיא דהכא לפוסלה מדאו"ל לרש"כ דס"דע,  דכל תיקו בדרבנן לקולאל"הנמכח קושיה 
כ שהרי "הכל תמהו למה לא יהא כמחתך בשר בעלמא מה שחותך אח: ...ד"ל בתוה"וז, כד' סיח "וכן מבואר בב[

שהייה במיעוט בתרא פסול ד כ" גדבריומבואר ב .כ"ע. ל דהלכה למשה מסיני כך היא"וצ, כבר נחתך הרוב
ז אלא לבאר בדרך אחרת "הנה אנו לא באנו לכ, גזירה מהלכה למשה מסיניכ דהוא "ואומנם מש(. מדאורייתא

. ב פוסלת מדאוריתא או מדרבנן"וויש להאריך עוד בזה אי שהיה במיע)]. השייכת לגדר רובו ככולו וכדלהלן
   . ש"יעויי.  האריך בזה מאוד פרק דת שרידי אש חלק ב סימן ו"שווב
  

  
  

  . לב



קיט 

                                                                                                                                            
  א' דין זה תלוי בחקירה בגדר דין רובו ככולו דלעיל סי

  
א ' ל בפשיטות דתלוי בחקירה בגדר רובו ככולו שהארכנו בה לעיל סי"י', י ותוס" הפשוט בדעת רשוהביאור ]ב
אין הפשט ' רובו ככולו'דודאי ד ד" א. כללמהמיעוט ולא איכפת לן ברובו גרידאמעיקרא   דסגי הואהגדר יא. ד"ס

מעשה רובו הרי זה נחשב שעשה מעשה בשה ודכשעדנתחדש  אלא .כולולבעינן אלא ד, דלא איכפת לן מהמיעוט
  .  ב שעשה גם מעשה בהמיעוטיכולו ומשום דהרוב מכריע את המיעוט וחשב

  
כ אין אותו מיעוט בתורת "א,  כללמהמיעוט ולא איכפת לן ברובו גרידאמעיקרא   דסגיהגדר הואד' אמרי  דאיוהיינו

בעינן אבל אי נימא ד. שחיטה כלל וממילא אין שום קפידא שיעשה איזשהו פסול במיעוט אחרון לאחר ששחט רובו
, ום דהרוב מכריע את המיעוטולו ומשכמעשה ברובו הרי זה נחשב שעשה מעשה בשה ודכשעדנתחדש  אלא ,כולול
, ודוקא אי לא עשה מעשה פסול הסותר להרוב אמרינן דנחשב הכל שחוט כדת, כ יוצא דכל הסימן בתורת שחיטה"א

ש כלל לומר רובו ככולו "ג ל"אבל אי עשה מעשה פסול במיעוט אחרון הרי יש כאן מעשה הסותר להרוב ובכה
  .  ופשוט. דהכל נחשב שחוט

  
 וזהו .ל"בגדר רובו ככולו כנ'  היינו דנסתפקה הגמ,הגמרא בהחליד במיעוט בתרא אי פוסל אם לאוספק  גופא וזהו

ל דרובו ככולו היינו דבעי לכולו ונתחדש "י ס" דרש,אי פוסל במיעוט בתרא אם לאו' י ותוס"י רש"כ פלוגתת רש"ג
. במיעוט בתרא פוסל' יה וכול דחלדה ושה"כ ס"וכיון דכל הסימן בתורת שחיטה משה, דהרוב מכריע להמיעוט

וכיון דאין המיעוט בתורת שחיטה , ל דרובו ככולו היינו דאין לנו עסק עם המיעוט כלל אלא ברובו"ס' כ תוס"משא
  .אין השחיטה נפסלת כשעשה פסול במיעוט בתרא

  
נקט כן  אי' ב סי"הבית הלוי ח. וזה יצא ראשונה. י"כ לרבים מהאחרונים שביארו כן בדעת רש"אחמצאתי ו] ג

 רק באמת , אין הטעם דהמיעוט אינו בתורת שחיטה כלל,דהא דסגי בשוחט רק הרוב ,י"לבאר בדעת רש בפשיטות
 וכמו , כןלו הוא נשחט גםי אלא דאם שחט רק הרוב וסילק ידו ממנו חשבינן גם המיעוט כא.צריך לשחוט כל הסימן

ששוחט גם המיעוט שפיר יש מקום לומר דהכל חדא ה כ" ומש,המיעוט נגרר בתר רובודבכל דוכתא דרובו ככולו 
בזה ביאר עוד ענין דלכתחילה ו[ . מדאורייתא דהרי גם המיעוט צריך להיות נשחט' שחיטה היא ופסלה בו שהיי

 דבשלמא לענין ,מה שייך כאן לכתחילה ודיעבד' ולכאו. דמדאורייתא בעי לכולוי "רשדדעת . ודיעבד גבי שחיטה
אבל בשחיטה הרי עיקר מעשה של השחיטה אינו , ה צריך לעשותו ובדיעבד אינו מעכבחילל דלכת"מצוה שפיר י

מצוה רק הכשר לסלק מהבשר איסור אבר מן החי ואיסור אינה זבוחה וכיון דלסלק האיסור ממנה סגי ברוב אמאי 
אינו מעכב יהיה צריך לשחוט כולו לכתחילה כיון דכבר נפקע ממנה האיסור ואם לכתחילה צריך כולו אמאי 

צ לשחוט המיעוט רק מדרבנן שפיר ניחא דרבנן לא אצרכו רק לכתחילה גזרה "והניחא לדעת התוספות דא. בדיעבד
ד ' וענין זה נכתב לעיל סי.  ואולם להאמור ניחא.י קשה"דילמא לא אתי למיעבד רובא ובדיעבד לא גזרו אבל לרש

  ]. ש"יעויי
  

י הא דבחטאת העוף מולק סימן "ה ואינו מבדיל כתב רש"דבב "דף כא עבשם י אזל בזה לשיטתו לעיל "דרש והוסיף
 והא . כל מה דעביד בה טפי מהכשירה הבדלה היא ועוף הכשירו בסימן אחד, דכיון דכתיב ולא יבדיל,אחד לחודא

 אבל סימן שני .הבדלה'  הוא משום דבשחיטה צריך כל הסימן לכתחילה הלכך במליקה לא הוי,דמולק כל הסימן
כבר הקשו עליו  ו.כ"ע. כא אפילו מצוה לכתחילה כדתניא לחייבו בשני סימנים אי אפשר שכבר הוקש לדגיםלי

 להאמורו   .ה ואינו מבדיל דהרי בדף כז איתא דלכתחילה צריך לשחוט שני הסימנים גם בעוף"התוספות שם בד
ה מדאורייתא ומשום הכי אין בו ל דמיעוט של סימן ראשון צריך בעוף לכתחיל"י דס"בדעת רשל "כ צ"דע, ניחא

 הטעם משום גזירה ,ה אאחד בעוף"י בדף כז ד" אבל סימן שני דאין צריך רק מדרבנן וכמו שכתב רש,משום הבדלה
נפקע איסור הבדלה דאסור '  הרי בזה לא יהי,דלמא לא אתי למעבד רובא דחד ומשום הא דאצרכוהו רבנן לכתחילה

י דמיעוט הסימן צריך לשוחטו מדאורייתא מדחזינן " מוכרח להדיא בדעת רשפ"ועכ   .מדאורייתא גבי חטאת העוף
אבל אי לאו הך סברא דצריך לשחוט  .י שם"רש' עוד בדוכן מוכח . דאין בו איסור הבדלה דהוא איסור מדאורייתא

ו ולומר י היה מודה דאין שום מקום וסברא להסתפק ב"גם המיעוט מדאורייתא בודאי נוכל לומר בפשיטות דגם רש
  .ש" עיי.דיפסול בו מדאורייתא שהייה במיעוט בתרא כיון דכבר נגמרה כל שיעור השחיטה מדאורייתא

  
,  שחט חצי גרגרת ושהה בה וגמרה כשרה,י לעצמו מהא דשנינן לעיל כט א"מה שהקשה רשז ליישב " כתב עפועוד

אלמא דמכי עבד רובא " .יה רובאדאי מחצה על מחצה כרוב הא עביד ל, ואוקימנא בעוף ואכשרנא ממה נפשך
, דדיחוי הוא דדחייה, לא סמכינן אההוא שנויא"ד ותירץ לכאורה בדוחק". בכשרות לא חייש לפסולא דמיעוטא

והתוספות שם סייעו מכח קושיא . כ" ע".וטעמא משום דמחצה על מחצה אינו כרוב ובשחיטה קמייתא לא מידי עביד
י וכן "ה איתמר הקשה מהך סוגיא על פרש"א ד"ע' מיעוט קמא גם המאור זבעיא על ית דמפרש הא"זו פירושו של ר

   .כ" ע.י"ב דחה בשביל קושיא זו פרש"ב כג ע"בתוה
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 בתורת אורייתא גם המיעוטמדי הוא משום ד"לפי מה שנתבאר דעיקר מקום הספק לרש ליישב דאומנם וכתב

שהרי בדין , עשה המיעוט לחלק מעצם השחיטהשכל האיסור של שהייה במיעוט בתרא הוא משום ד היינו, שחיטה
,  זה רק לפי המסקנא שמחצה על מחצה אינו כרובכ"א .אלא שמהני מטעם רובו ככולו, התורה צריך לשחוט כולו

ד דמחצה על מחצה כרוב אי אפשר לומר דגם החצי שלא נשחט הוא "אבל לפי הס, ורוב מהני רק משום רובו ככולו
שלא צריך לשחוט , ל שכך היתה ההלכה"כ צ" ובע.ימן הנשחט מחצי הסימן שלא נשחטחצי ס' דמאי אולמי, כשחוט

כיון , כ אין מקום לומר שאחר שחיטת המחצה פוסל שהייה"וא. יותר ממחצה והחצי השני אינו בתורת שחיטה כלל
   .כ"ע. ש" עיי.ס שכשר ממה נפשך"ושפיר קאמר הש, שאין החצי הנשאר בדין שחיטה

  
  ל מחצה כרוב אמרינן דהחצי השני נחשב כשחוט אי לאוד מחצה ע"אם למ

  
ל "דעת הביהד. דחשבינן להחצי השני כשחוט אם לאו' ד מחצה על מחצה כרוב גם בזה אמרי"למז אי " בענ,ואגב ]ד

ז אי נימא דמחצה על מחצה אינו כרוב ובעי רוב בפועל ממש אבל אי נימא דמחצה על מחצה כרוב ובחצי "דכל "הנ
א לומר דחשבינן גם להחצי השני כשחוט דמאי אולמא חצי סימן הנשחט מחציו הנשאר דנאמר " בזה א,הסימן סגי

פום ובאמת ל[ פ דהחצי השני לא נחשב שחוט"בד אעג סגי ברוב בל"כ דבכה"וע, דזה יהיה נגרר אחר זה ולא להיפך
   . ע"ז מוסכם לכ"הנה דנו בזה האחרונים ואי]. האמת מחצה על מחצה אינו כרוב

  
א לומר "ח כרוב א"ד מחצה עמ"ל דלמ"ל דס"ד הביה"כתב להשיב בארוכה ע' ענף ב' ב' א סי" חאברהםבדבר 

והאריך בהרבה ראיות ואכתוב בזה רק דחיה אחת ' דחשבינן להחצי השני כשחוט דמאי אולמא האי מהאי וכו
דאם נתפוס , ד"ותו]. ר בשלמותווכעת נביא הדב, הוזכר לעיל [.ד"מדבריו דכאמור מזה עולה לנו עוד יסוד בנידו

דהנה הא מילתא דפשיטא היא , ע טובא"צ, ד מחצה על מחצה כרוב אין דין שחיטה על כל הסימן"כדבריו דלמ
. ל דרוב החלק אינו ככל החלק" ר,דהלכה דרובו ככולו לא נאמרה אלא על רוב כל הדבר ולא על רוב חלק ממנו

פ שאין בו "אע' על ג' מטלית שיש בו ג, ב"דאמרינן ביבמות קג ע' על ג' לדוגמא בהא דשיעור הבגד לענין טומאה ג
הרי דכשנכנס מהך , י שם"בפירש' והוא משום דרובה ככולה עיי, כזית כיון שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו

פ שהוא רוב השיעור הצריך "ואילו היה בגד גדול ונכנס ממנו שתים על שלש אע, מטלית שתים על שלש די לטמא
משום דלא ', על ג' רובו ככולו והוו כנכנס כל ג' על ג' ולא אמרינן כיון שנכנס רוב ג, גד לענין טומאה הבית טהורלב

אבל , שייך כלל ענין רובו ככולו אלא כשנכנס רוב כל הבגד כמו שהוא בפועל דאז המיעוט בטל ונגרר בתר הרוב
שנכנס דאדרבא רוב ' על ג' בו ככולו בשביל רוב גבבגד גדול שנשאר ממנו יותר ממיעוט בחוץ לא שייך לומר רו

שכתב דלא איתפרש ליה אם הבגד ) ב"מצוה קע(ז מצא במנחת חינוך "והביא שאח, הבגד נשאר בחוץ ודון להיפוך
, אי שדי מיעוטו בתר רובו שבפנים או כיון דרובו בחוץ לא אמרינן שדי לבפנים' על ג' גדול והכניס בבית רובו של ג

' על ג' מ בגד שיש בו ג"ס והר"ח שם כתב דמלשון הש"ואף המנ. לדעתו דבר פשוט הוא כמו שכתבנואבל .  כ"ע
ודבר פשוט הוא שאין לנטות , נראה דוקא בשיעור זה אבל אם הוא גדול לא אמרינן רובו דככולו כיון דהרוב מבחוץ

  . ממנו
  

א נאמר שהסימנים הם חלק מהצואר שהם כ למה ל"התבונן בשחיטת רוב הסימן דדיינינן ביה רוז יש ל" לפוהנה
ואין כאן )  רוב ביחס להסימןפ דהוא"אע(מחוברים יחד ונמצא שרוב הסימן הנשחט הוא רק מיעוט מכל הצואר 

ל הסימנים כמופרדים מהצואר וכדבר "כ הו"א, מ דאין הצואר שייך בדיני שחיטה אלא הסימנים" ואומנם לק.כ"רו
ז דוקא אי הסימן כולו שייך בדיני שחיטה והנידון " ואומנם כ.כ"יעור ברוע שעליו בלבד נאמר הש"מסוים בפ

ד "אבל אי נימא דלמ, דלפנינו הוא על כל הסימן בדוקא אזי נחשב מופרד מהצואר ושייך לדונו כדבר מסוים ונפרד
כחלק ע והריהו "כ אינו דבר מסוים בפ"ל דהחצי השני אינו בתורת שחיטה כלל א"מ כרוב הוא כהביה"מחצה ע

אם יוסיף עליו משהו וישלימו לרוב להדיא לא שייך לומר דמיעוט זה הוי '  דאפי',מהצואר דומיא דמטלית גדולה וכו
כפסוק מדין רובו ככולו דכיון דאין בו דין שחיטה ומליקה מנלן לומר דזהו מיעוטו של רוב הנשחט ואדרבא צרפהו 

פשיטא דלא שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר 'א " בחולין ע עוציין להסוגיה(, לכל הצואר ונמצא שנפסק רק מיעוטו
' ומסתמא כוונתו לד. (ק בריסק"ס אבד"ד מוהרח"פ דברי הגאון מופה"וכתב דסברא זו נתעוררה אצלו ע) 'רוב אבר

  .כ" ע.ד"זתו). ק'ודו, ש רובו ככולו אלא בדבר המסויים"ח בכתבים שהבאנו לעיל דל"הגר
  

הפירוש שהמחצה הנשאר הוא , ד מחצה על מחצה כרוב"ל גם למ"שי, אין הדבר מוכרעש האריך בזה והעלה ועוד
כ השחיטה פסולה "אם שהה והוסיף לשחוט את החצי הנשאר ג, ז"ולפי. ודמי ממש למיעוט בתרא לדידן, כשחוט

ב "ח בל יעויין בדבריו"דלא כהביהשרידי אש ה ד"וכ. י במקומה עומדת"וקושית רש, תראכמו בשהייה במיעוט ב
   .ל"ואכמ. ' אות ג פרק ג ו'סי
  
מודו ע "וואומנם כ. ד מחצה על מחצה כרוב"ל היא דוקא למ"ל והדבר אברהם הנ"מקום כל מחלוקת הביהמכל ] ה

דלדידן דבעי רוב ממש אמרינן דכל הסימן הוא בתורת שחיטה ורובו ככולו היינו דבעי לכולו והרוב מכריע להמיעוט 
  .'ן חלדה ושהיה וכוולכן במיעוט בתרא פסלינ
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   דבהגרים ברוב קמא כשרניחאדכל הסימן בתורת שחיטה יסוד זה ב

  
הפלתי סימן ועיקר דבריו לתרץ דעת  .י בשם האחרונים"ב אות ג שנקט כן בדעת רש'  ראיתי להאמרי משה סיוכן

וצריך   .כ"ע. וי נבלה גם שלא במקום שחיטה דה,הוי פסוקת הגרגרת ברובו שליש והגרים שליש דשחטגבי , כ
.  שחט שליש והגרים שליש וחזר ושחט שליש האחרון כשרה, יג'י כד סע'ד סי"יורל ב"מהא דקיי, שיטתולהבין ל

וחזינן דאף שכבר נחתך רוב הסימן . שלישים כשרה' הגרים בקנה בתחלת שליש ושחט ב, וכן מהא דאיתא שם
  . שליש בתראי ה"איך מהני להכשיר עו, שירמ כששחט השליש בתרא מהני להכ"מ, ועדיין ליכא הכשר שחיטה

  
דכיון דהדין הוא דלכתחילה בעינן שישחוט כל הסימן וכדמוכח מהא דשרי , ל בטעם הדבר"והנ: ל" לבאר וזוכתב

כ משום דכל הסימן "עו, וכל דעביד טפי מהכשר הבדלה מקרי, א כףטאת העוף כל הסימן וכמבואר בדלמלוק בח
ט "ומשום ה, ת"דמהני בכה,  ומה דכשר ברוב הוא משום דין רובא ככוליה.י שם"שמצוה לכתחילה וכן מבואר בר

ומשום דכששוחט כל הסימן הוי גם המיעוט בתרא מהכשר , ת"במיעוט בתרא מה' י פסול שהי"כתבו האחרונים דלרש

ימן מהכשר אבל כששוחט כל הסימן הרי כל הס', השחיטה דרק כשאין שוחט אלא רוב שייך לדון הדין דרובא ככולי
ומשום דבדרך שחיטתו דהיינו בעת הכשר , כ מה דמהני המיעוט בתרא להכשר השחיטה"ז ג"כ ניחא לפי" וע.שחיטה

ב "ן מהני נמי המיעו ולכ,כ דשייך בו שחיטה"וע, נפיק חיותאאף דכבר , ב הוא בדין שחיטה"השחיטה הרי גם המיעו
   .להצטרף לרובו

  
והוי , ב השחיטה בהכשר"היינו משום דכיון דכבר נגמר קודם המיעו, ב"מיעו אינו פוסל בה לפי השיטות דשהיואף

דהיינו בהגרים שליש האמצעי או ,  אבל בנידון דידן. בו רובו ככוליהדכבר יש לדון, ב למותר"שחיטת המיעו
ן הכשר לעני' א לדון בו רובו ככולי"וא, ז דלא נגמר השליש האחרון עדיין ליכא רובא בשחיטה"השליש הראשון דכ

וזה לא שייך לומר דכיון  (.ב" הכשר השחיטה שפיר מצטרף המיעו רובםשלי המיעוט בתרא נ"ורק ע, השחיטה
ע לדון בו " ועוד דאין הסימן כדבר בפ, דבפועל אינו פסוק.וק בכולו משום הדין דרובו ככוליהדפסוק ברובו הוי כפס

דלענין שחיטה אינו , ך לדון על הסימן רובו ככוליה השחיטה שייכוליה ורק כשאנו דנין לענין הכשרדין רובו כ
            .ל"עכ .)ע"רק בפ, ב הסימן ביחד עם הצוארמתחש

  
כ לכאורה מצינו "וא" ,דקאי אמיעוט בתרא' פיי ד"כ לבאר כן בדברי רש"שכתב גח " להלקח טוב כלל ה סקע"וע

 יש ,דכששוחט המיעוט בתרא, ל"וביאר כנ. " ועשייתו שלא כתקנה גרע ופוסל,דבר דאלו לא נעשה כלל אינו מעכב
כל השחיטה וממילא , ובשחיטה ז' חלדה או שהיפסול ' כ הרי הי" א,גם עליו שם שחיטה וגם הוא מכלל השחיטה

ואולם . [כ"ע .תהמעכבוהרי נחשב פסול בשחיטה גם בתחילת השחיטה ,  הרוב הראשוןאפילו ו,היא שלא כתקנה
  ]. כ לדון בזה"יעויין מש

  
  בין סימן לסימן בעוף' דאין חשש שהיה וכדוהא סוד זה ניחא יב

  
ולכן ְּפסול , ורובו ככולו היינו דבעי לכולו והרוב נותן דין על המיעוט,  דכל הסימן הוא בתורת שחיטה- זה וכענין ] ו

ליד או ובזה כתב לבאר שם בסוגיה דדוקא בהח. דחולין' כ בתפארת יעקב ריש פרק ב" נקט ג- במיעוט בתרא פוסל 
תו לא אכפת לן אי יפסול , אבל אם שחט סימן אחד בעוף בכשרות. שהה במיעוט סימנין בבהמה השחיטה פסולה

', היינו דהרוב מכריע להמיעוט וכו, והא דמהני רוב, דכיון דכל הטעם הוא דכל הסימן בתורת שחיטה. בסימן השני
  . ביאור כל הסוגיהש בארוכה ב"עיי. ש כלל בעוף בין סימן אחד לשני"ט ל"כ ה"א
  

דשהיה בין סימן לסימן ) ב"ד ס"ת יור"מהדו(כ בנודע ביהודה "ד שם לחלוק אמש"ל ותו" בדבר אברהם הנכ"וכ
וחילוקו של דבר : ל"וכתב לחלק בזה וז,  דליכא שום חשש בין סימן לסימןוהביא ראיות. ב"בעוף גרע טפי ממיעו

פ "אע, דהא דאיבעיא לן לומר דשהיה פוסלת במיעוט בתרא, ל פשוט"נ, ב פסול ובסימן שני דעוף כשר"דבמיעו
והא . או כל הסימנים בבהמה, הוא משום דמצות שחיטה הוא לשחוט כל הסימן בעוף, שכבר נעשה הכשר שחיטה

כ "והוי כמו שהמיעוט ג, ל רובו ככולו"הוא משום דקיי, ת מיהא לגמור המיעוט"דשחט רובו סגי ואין מצוה מה
והלכך אם גמר , אבל עצם דין השחיטה הוא על הסימן כולו. ין כאן מה לגמור שהוא כגמור כברוא, שחוט בפועל

, אלא שאם לא גמר, שהרי לא הוסיף בו כלום דבר שאינו בדין שחיטה, שם שחיטה גם עליו, ושחט גם את המיעוט
אבל . או דינא דרובו ככולוואם גמר יש כאן כולו בפועל אפילו אי ל, יש כאן שחיטת כולו מצד דינא דרובו ככולו
שהרי היתה שהיה בשחיטה , ולכן איבעיא לן לומר דשהיה פוסלת בו. שני אלו האופנים היינו הך ששחט כל הסימן

ומדסלקא בתיקו נקטינן לחומרא דהוי שהיה , מ אחר שכבר הוכשרה אינה חוזרת ונפסלת"או דלמא מ, גופא
ה בו מעולם דין שחיטה כלל דמכיון שהעוף שחוט כבר כדינו אין כ סימן שני בעוף מה שלא הי"משא. בשחיטה גופא

   .כ להאריך וליישב בזה"ע מש"ועייש. כ"ע. דשהיה דידהו לא פסלה לשחיטה' שחיטה אחריו כלום וכו
  
,  אות כב בארוכהד" ו פ'ב סי"ת שרידי אש ח"שויעויין ב ,בין סימן לסימן בעוף'  אם יש חשש שהיה וכדוז"ובענ{

י אין השהייה פוסלת "לרשד ,ב" עח חולין ל"צלמדבריו ב, ל גופיה"י הנ" למה שהביא שם לרבינו הנובואציין רק



קכב 

                                                                                                                                            
וכשגמר שייך לומר , משום דלכתחלה מצוה לשחוט כולו,  שרק במיעוט בתרא יש פסול שהייה,בין סימן לסימן

א "המהרשלביא ומאידך ה[. הדלא שייך לומר כולה חדא שחיט, כ בשהייה בין סימן לסימן"משא, כולה חדא שחיטה
, ד"והתפלא ע )].א הללו"המהרש' ל לד"א הנ"וכן הביא הדב. ה"א. (ש"עיי.  ההיפך הגמור,ה החליד"דבשכתב שם 

  .}ל"ש בארוכה בזה ואכמ"עיי. ח" ההיפך הגמור ממה שכתב בצלל הם"דדבריו בנודע ביהודה הנ
  
שהוי במעוט : ל"כ בסגנון זה בתוספת נופך וז"שכתב ג  יד'ב סי"ת משיב דבר ח"שוב ב"הנצירבינו לוראיתי ] ז

מ כיון שמצוה לשחוט כל "מכ, ג דאם לא נשחט כלל כשר משום שכבר נגמר השחיטה"אע, ל דטריפה"בתרא קיי
ז שעוסק בשחיטה לא מיקרי נגמר "כ כ"א, )ב"עכ (הסימנין ומיקרי המיעוט דישנן במצות שחיטה כדאיתא שם 

בשם הירושלמי דהפריש הרבה בהמות ) ב" עח(חגיגה ' ז הביאו התוס"בווכי, יהה פסול בשה"ומש, השחיטה
, ז שעוסק באותה מצוה"הרי דכ, ט עד שיאמר אין עוד בדעתו להוסיף"לעולם הוא מוסיף והולך ודוחה יו, לחגיגה

חת מ אם אינו מסלק עצמו ממנה יש לה דין גוף המצוה שהיא מוכר"מכ, ג שהיה אפשר לסלק עצמו ממנה"אע
נ כיון שעוסק "וה, ד"בס) נג אות ד' סי(כ בחיבורי העמק שאלה "והוא כלל גדול בתורה בכל המצות כמש, לעשות

 שהביא ג"פ ו 'ב סי"חת שרידי אש "שור ב"ושו. (ל"עכ. ולא מיקרי שגמר השחיטה, בשחיטה פוסל בה שהיה
  ).כ בזה"ש מש"מדבריו ויעויי

  
כ אף בהחליד בסוף הסימן שחיטתו "ומשה, דכל הסימן בתורת שחיטה(הקשו על ביאור זה  העולם, אומנםו] ח

היינו ו .כ"ע.  ומרק אחר על שחיטה על ידו, קרצו,הביאו לו את התמיד - ד "ג דיומא מ"מדתנן בפ, )'פסולה וכו
כל הענין הוא דד, הללו אם כנים הדברים ,' ולכאו.ונתן לכהן אחר לגמורשחט רוב סימנים בלבד ) פ"ביוהכ(ג "דהכה

הלא הדין הוא שצריך הכהן הגדול , היאך מהני כן. 'וכוולכן ְּפסול במיעוט בתרא פוסל , הסימן הוא בתורת שחיטה
הרי כל הסימן , אך כששוחט עוד,  דרובו ככולודכיון ששחט רוב נחשב ששוחט הכל' אלא דאמריכל הסימן לשחוט 

איכא בהמיעוט מעשה הסותר ל עבודה באחר ו"הו ,כשנתן לכהן אחר לגמור' כ לכאו"וא, בתורת שחיטה כאמור
   .כ" ע.חסר בשחיטת הכהן הגדולו, להרוב

  
ג "דהא איכא פסול דשהיה בין שחיטת הכה, א"להקשות עוד באו' היה מקום לכאו דהנה, מ"נראה דלק, ואומנם

 שכתב בדעת נד' ב סי"ב ענף ג שהביא מהשבות יעקב ח' א סי"להדבר אברהם חיעויין , ואומנם. לכהן שלאחריו
 אבל בסילק את ידו לגמרי . שייך לומר דכולה חדא מילתא היא,דדוקא בששהה ולא סילק עדיין את ידו ,י"רש

י והפוסקים " ודייק הכי מלשון רש.י סכין" אין לפסול בדיעבד אם גמר מיתתה ע,ונקרא עליה שם הכשר שחיטה
והה למות מוטב שיכנו על ראשו ממה שיחזור  כתבו היכא שהעוף ש,דאחר שכתבו דשהייה פוסלת במיעוט בתרא

ל לאסור אפילו "ומדכתבו לשון מוטב משמע שהוא רק אזהרה לכתחלה ואם היה בו דין שהייה ממש הו, וישחט
  . תו לא אכפת לן, כ בכהן גדול ששחט בתחילה וסילק את ידו" וא.כ"ע. ע שהאריך בזה"ישועי. בדיעבד

  
כג אות ד דשהייה ' ד ס"פ דברי הדרישה יור" כן עתירץשגם עמד בזה ו ה' ד סי"חיורחלקת יואב  ת"בשור "שו

ותירץ . ש"עיי. אינו פוסל במיעוט בתרא, אבל אם בא אחר וגומר, במיעוט בתרא אינו פוסל רק אם הראשון גומר
בענין ד ש עו"ועיי. (לא קפדינן בזה,  להוציא את הדם אלא בשביל,לשחוטהשני ס אינו מכוין " כיון דסו,א"עוד באו

  ).  בארוכהשהיה במיעוט בתרא
  

ך "המובא בשל "הנהדרישה ' פ ד"ע, אות ט שתירץ קושיה זו כדברים האלהג "פ ו 'ב סי"ת שרידי אש ח"שו במ"וכ
 ,אבל אם גמר אחר את השחיטה.  אלא אם גמר הראשון את המיעוט,אין שיהוי פוסל במיעוט בתראד ,ק כז"ב ס"ס

הביא , ואולם. ולא הוי עבודה באחר, אם האחר מירק על ידו לא מיחשב כחדא שחיטהל ש"כ י" א.אין השיהוי פוסל
אין נפקא , כיון דשחיטה שייך במיעוט בתרא,  וכתב שאפילו בגמר אחר הוי שהייה,דחה את דעת הדרישהשך "השל

, )ל"יואב הנכדברי החלקת (וכתב לבאר , א" בזה השריוהאריך .ש" עיי.מינה אם גמר השוחט הראשון או גמר אחר
שהוא ,  אבל אם בא אחר ומירק. אסרה התורה את השחיטהבזה, שחיטת מיעוט בתראז רק אם עשה פסול ב"דכ

 ולא עשה עיקר ,כ לא עשה זאת לשם גמר שחיטה"וא, י בחולין שם"כמו שכתב רש, עשה זאת להוציא את הדם
  . גדול מאותו המיעוט לא נפסלה השחיטה

  
נפסלה , ם שחיטת המיעוט"ך שם כתב דאפילו אם גמר עכו"שהרי הש, הדבריםעוד שכתב לדחות ש "יעוייו

. עשה שחיטת המיעוט עיקרהחשיב המיעוט לשחיטה ום בוודאי לא שייך לומר ש"ובעכו. י שהייה"השחיטה ע
ם אינה חשובה שחיטה והוי כמחתך בשר "דשחיטת עכו, ם"ך בשחיטת עכו"האחרונים חלקו על הש, מנםווא

ואפילו אמר בפירוש שאינו מתכוון לעשות עיקר , מודים האחרונים שנפסלה בשהייה, בשחט ישראלאבל , בעלמא
ששחיטת מיעוט בתרא אינה נפסלת באחר משום שהיא , כתב לבאר  ו. אלא חתך כדי להוציא דם, המיעוטשחיטת 

שרק אם נאמר ', וכן בחולין שם אומרת הגמ. שהרי בדיעבד אם שחט רוב השחיטה כשרה, עבודה שאפשר לבטלה
 ואף שזוהי .אבל אם מירק אינו פסול מדאורייתא לא הוי עבודה באחר, שאם מירק הוא פסול הוי עבודה באחר

  . ש בארוכה"עיי. י אחר"מ אין זו עבודה שתפסל ע" מ,מצוה למרק
  



קכג 

ל להלכה "קייאך , 158יש שסוברים דבעי רוב הניכר, בענין שחיטת רוב סימנים
ע "לכ, אולם. 160ובמקום שאין הפסד יש להחמיר. 159דסגי אף ברוב שאינו ניכר

                                                                                                                                            
מן בתורת  כיון דכל הסי- ב פוסלת "כ החלדה במיעו" דמשהי"א לומר כן בדעת רש"נראה דא, יסוד זהבעצם ו] ט

במיעוט אלא אף הגרמה ושהיה  .אינה רק בשהחליד במיעוט בתרא, דשחיטתו פסולהי " דהנה דעת רש.'שחיטה וכו
מעשה הסותר זה באמת  ד,ל"טעם הנהמ שייך לדון דנפסלת השחיטה פסול שהיהגבי ובשלמא . ש" עיי.בתרא פוסלת

ש כאן "עשה בהמיעוט מעשה הסותר להרוב ול הטעם הוא משום דאם, אך גבי הגרמה*. ש כאן צירוף"להרוב ול
בשלמא בחלדה ו. הרי הגרמה הינה שלא במקום שחיטה, דוע נפסלת שחיטתוכ מ" א,'שהרוב יתן דין על המיעוט וכו

אבל בשהגרים ועשה מעשה , ל" שייך לומר דאין המיעוט נטפל להרוב וכנ, במקום הראוי לשחיטה,'ובדרסה וכו
  .ע" וצ.ק" ודו.י מה זה מונע מהמיעוט שהוא במקום הכשר שחיטה להצטרף להרוב אכת,פסול שלא במקום שחיטה

  
) ושהיה(דמחלק בין הגרמה במיעוט בתרא לחלדה , ש"ם הובא בתוספות שם וברא"הריב'  יתכנו דברינו לפיואומנם

ה שאינו ל דנחשב כחלק מהשחיטה ופוסל על הכל אך לגבי פסול הגרמ"דדוקא במקום הראוי לשחיטה י, ב"במיעו
, כ פסול על כולו שהרי שם אין לו תורת שחיטה כלל"במקום שחיטה אין סברה שיחשב כחלק מהרוב ויגרום עי

  .ל דהרוב מכריע להמיעוט שיחשב כמותו וזה שייך דוקא במקום הראוי להכשר שחיטה "והיינו דס. ש"עיי
  

, וכשאני לעצמי: ל"ז טובא וז"הלאה שתמה עו' הנזכר אות הת שרידי אש "שוב  יעויין,בעצם יסוד זה, מעיקראו] י
עשה את  משום שאם גמר את השחיטה, וט בתראלא נחה דעתי בהסברם של האחרונים בטעם איסור שהייה במיע

מדוע נפסלת השחיטה לאחר , שסוף סוף קשה להבין,  ואין רעיון זה נתפס במוחי- המיעוט לחלק מעצם השחיטה 
 בכוח השוחט לבטל במעשיו את הדין של רובו ככולו ולפסול את השחיטה האם יש, שהוכשרה כבר בשחיטת הרוב

אינה מתקבלת על , שלאחר שגמר נעשה המיעוט חלק מהשחיטה, והסברה עצמה: המשיך לתמוה' ובאות ז ?למפרע
כ איך אפשר לומר "וא, והוי כאלו נשחט גם המיעוט, שהטעם שמועילה שחיטת הרוב הוא משום רובו ככולו, הלב

דכל הדין של רובו , ל"אולי י. ה"א [.י שחיטת הרוב"והרי הוא כבר שחוט ע, עוט נעשה לחלק מהשחיטהשהמי
הרי מתברר דלא סמכינן , ג שהמשיך לשחוט את כל הסימן"אך בכה, ככולו הוא רק באופן שלא המשיך לשחוט הכל

   ].תלוי בדעתו אלא בדינים כמובןז "כיון דאי, אך זה אינו. כ כולו חשיב בתורת שחיטה"וא, על דין רובו ככולו
  

אף שהועלנו ליישב את , והנה: ל" הוסיף שם לתמוה באות טז לאחר שפלפל בדברי האחרונים שהביא שם וזעוד
מ לא נחה דעתי "מ, י"הקושיות שהקשיתי על סברת האחרונים בהסברת דין שהייה במיעוט בתרא לשיטת רש

י שחיטה זו מטעם רובו "יעוט בתרא לאחר שנשחט רובו והוכשר עשסוף סוף אין להבין את הפסול במ. בסברא זו
אם אמרינן שרובו ככולו עושה את המיעוט , וממה נפשך? י שהוסיף ושחט כל הסימן"איך בטל דין זה ע, ככולו

ואם מחשיבין גם את המועט הנשאר ? כ חשוב בשביל שחתך אותו" איך נעשה אח- הנשאר לבלתי חשוב עוד 
, הבאנו לעיל הסברא בשם רבנו ירוחם, ואמנם ?  אמאי אין שחיטתו מעכבת- ק מעצם השחיטה ועושים אותו לחל

כ גדול משחיטת המועט כמו מן הרוב ולפי דעתו "שעשה עיקר כ, כבר גילה דעתו, שכיון שחזר ושחט את המועט
השחיטה בשביל שהחכמים פסלו את , טעם זה מספיק רק לבאר פסול דרבנן, ברם. עשיית השוויה בעיקר השחיטה

? וכי הדין דרובו ככולו תלוי בדעתו וברצונו, דמה לנו ולדעתו, דאורייתאאבל אינו מספיק לבאר פסול , דעתו זו
דבר כזה שלאחר שעשה מעשה כשרות שיוכל ש "א דמוכח דל"ש שהביא מזבחים כט ע"ויעויי. ל"עכ. אתמהה

' הירושלמי שהביאו התוס' ד לד"ל שדימה נידו" הנב"הנצי' כ יעויין לו עוד במה שתמה בד"כמו. לחזור ולבטלו
  .כ"ע. אות יב' ע לו בפרק ד"וע.  ל"בחגיגה הנ
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 וכן משמע קצת מלשון .סימן אלא שהעין תראה שנשחט רוב ה,י מדידה"ומפשטיות הלשון משמע דלא סגי ברוב שע
ב "ש פ"יש. (י מדידה"כ במקצת שחיטות דלא סגי ברוב שע" וכ.ל" עכ.י שכתב כלומר רוב גמור שהוא ניכר"רש

פ שלא שחט מכל אחד מהן אלא יתר " אע,כתב' א דין י"ם פ" דהרמב, אבל כל רבותינו הראשון לא כתבו כן).א"ס
 וכן איתא להדיא בתורת .ן" והר,א"כ הרשב" וכ,ע"ו והש,כ הטור" וכ.ל" עכ.'ז כשרה וכו"על חציו כחוט השערה ה

 אלא בין שנשחט רובו של קנה , והלא מפורשין הן,ל בין פרה לחמור" אין צ,כהנים להבדיל בין הטמא ובין הטהור
נן פ דשם איירי" ה,רוב הנראה לעינים'  וזה שאמרו בגמ.ל" עכ. וכמה בין רובו לחציו מלא השערה,לנשחט חציו

___________________  
  
חלקי השחיטה מצטרפין ' שאין ב(אינו פסול שלילי דחסרון צירוף ' שהיה'כ האחרונים דפסול "פ מש"ד ע" להוסיף בזה בסויש* 
ולאחיו הדבר , יז' סי) יעקב כהנא שפירא' לר(נאות יעקב ' עי, וכבר האריכו בזה. ב"אלא פסול חיובי כדרסה וחלדה וכיוצ, )ז"זל

ועוד : ל"ל וז"ש הנ"ואציין בזה רק סוף דברי הקוב, וקובץ שמועות אות כא, קובץ ענינים עמוד כו, ג' מ סי"אמר, ב' א סי" חאברהם
שפיר יש מקום לומר , ובשלמא אי שהיה הוא דין פסול, י דבעי למפסל שהיה במיעוט בתרא"מסוגין לפירש' ראיה מבעיית הגמ

מידי דהוה אזבה , י השהיה במיעוט בתרא" הסימנים חוזרת השחיטה ונפסלת עג דכבר איתכשרא הבהמה בשחיטת רוב"דאע
מה שייך שהיה ', אבל אם שהיה אינה אלא דין חסרון צירוף וכו, שראתה בשביעי שלה שסותרת הכל אף שמקצת היום ככולו

  .ע"ועייש. במיעוט בתרא

  . לג



קכד 

  .161אין העדפה בשחיטת רוב מרובה על פני שחיטת רוב שאינו מרובה

  

מ ודאי דלכתחילה מצוה "מ, אף שמועיל שחיטת רוב סימנים מדין רובו ככולו
  .162לשחוט כל הסימנים

                                                                                                                                            
צה על מחצה אם נדונם כרוב הוי רוב  כלומר דמח, אלא רוב הנראה לעינים,בדינא דמחצה על מחצה אינו כרוב

 והכל יראו שזהו רוב ולא נצטרך ,פ מדידה יהיה רוב" אלא בעינן רוב ממש שע, דמחצה חשבינן כרוב,המשוער בלב
   .י נוכל לומר כן כמובן" וגם כוונת רש).א וטור"רשב(לבינת הלב 

  
 , וברבינו ירוחם,ק דחולין"ת במרדכי פ וכן משמע קצ).ח"ז ופר"ט( יש כמה מגדולי האחרונים שפקפקו בזה מיהו

 וכן מפורש )עבודה זרה לז ב( .י מדידה" וכל מקום שיש לשון זה מבואר דאינו די ע.ו" ובשחיטות מהרי,ובאגודה
ה "כא א ד( .ל" עכ.' שכתב בעינן שיחתוך רוב להדיא שיהא נראה לעינים שהוא רוב וכו,י במקום אחר"ברש

מ כבר כתב אחד מהגדולים שהמנהג " מ,ילו לחומרא על רבותינו הראשונים ואמת שקשה לחלוק אפ).הדומים
 ולכן שלא ,ז" ואנחנו לא ידענו אם המנהג כן במדינתו בזמה).ש"תב(י רוב גמור "א ע"במדינות אלו שלא להכשיר כ

ד לאחר  מיהו זהו ודאי אם לא בדק בסימנים מי).שם(בהפסד מרובה יש לנהוג לחומרא ובהפסד מרובה אין לאסור 
 דאין להתיר אפילו בהפסד מרובה דזה המשהו , ומצא שהרוב הוא רק כחוט השערה,שחיטה אלא לאחר מקצת זמן

). פ"כרו( ויש לאסור מדינא אפילו להמתירים במשהו . ותלינן בדבר המצוי, והוא שכיח,י פירכוס"יכול לבא בקל ע
  .ל"עכ
  

בהגהות יד אברהם שם ' ועי. י"כא בדעתו ודלא כהב' ד ס"רז יו"וכן ביאר הט(י חולין כט "דעת רש לנו שכןהרי 
ל דבעי רוב הניכר " דס. ועודו"מהריו. אגודהה ו,רבינו ירוחםו, ק דחולין"רדכי פד המ"וכ). ז בזה"הט' שחיזק ד
  .להלן' ואומנם הא דלא כהלכתא ועי. ז"י ובט"בבש "ייועוי. ן"א והר"הרשב' ודלא כד
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   .סעיף יאג ' לעיל סי' ועי. כ" ע.אפילו כחוט השערה דיו וכיון שימצאו שהנשחט יותר מחצי ,שהנשחט הוא רוב
 

 משמע אגודההמרדכי והי ו" כיון שמלשון רש,מ" מ.ן והטור"א והר"כן הוא דעת הרשבדאף ש. שםז "ט הלשון 160
י "ו שהוא אחרון כתב דבעינן שיהא רוב מנוכר לכל ולא ע" בפרט שמהרי. יש להחמיר במקום שאין הפסד,להחמיר

  . ל"ש הנ"נ דעת הערוה"וכ. ל"עכ. ל"מדידה כנ
 

ט כיוןן דמדין "וה). 'כ שוחט כולו וכדלעיל סעיף י"אא(אין עדיפות לשחוט יותר ,  כיון ששחט רוב סימןוהיינו 161
ג סעיף יב בשם הגאונים רבי יהודה צדקה ורבי יעקב ישראל ' כן הבאנו לעיל סי. ש"לו קאתינן עלה לרובו ככו
  .ש"עיי. ל"פישר זצ

  
 ' אחד בעוף ושנים בבהמההשוחט' -  לישנא דדיעבד' במתניהא דקתני התם בשני יא איתא תרי ל"ע כז בחולין 162
 ישנא בתרא ולל. ובדיעבד בחד סימן סגי,הסימנים ' דלכתחילה בעי לשחוט ב, אעוף קתניישנא קמאללד .'וכו

כ לכתחילה "א, ואי נקטינן כלישנא בתרא . ובדיעבד ברובן סגי, הסימנים'אבהמה קתני דלכתחילה בעי לשחוט כל ב
כל הסימן "ד' ואינו מבדיל בסימן אחד'ה "בדב "כא עי "מ ברש"וכ. ש בראשונים"ועיי. הסימנין' בעי לשחוט כל ב

  . שם' כ התוס"ועיין מש. ש"עיי". טה בעוף לכתחלההוי מצות שחי
  

 ,לישני תרוייהו איתנהו בין בעוף בין בבהמה: ל"וז, ל" גבי הני תרי לישני הנ,)ף"א מדפי הרי"ו ע(ף "על הרי ן"ובר
] ודף לג א. דף כט[ דבקדשים בלחוד הוא דאמרינן ,]כדי שיצא כל הדם[ ולאו משום . בעינןדלכתחלה שנים שלמים

 דאילו מדאורייתא בכל מקום רובו . ומדרבנן בעלמא הוא, אלא משום שמא יפחות מן השיעור, הוא צריךדלדם
ל החמירו ואמרו שאם לא שחט כל "ר משולם הכהן ז"ל וה"ד ז" והראב. ולא שאני לן בין בתחלה לדיעבד,ככולו

 עשה כן אפילו בעוף צריך בוורידין אם לא] דף כח ב[הסימנין צריך לחתכן בשעה שהדם חם כדאמרינן לקמן 
אבל קדשים דלדם הוא צריך אימא לא תיסגי ליה ] דף כט א] [מדאמרינן בגמרא[חתיכת אבר אבר והביאו ראיה 

ע "וע .ל"עכ. ל דאלמא ברוב סימנין אין הדם יוצא יפה זו היא ראייתם ואינה מכרעת"ברובא ועד דאיכא כוליה קמ
השחיטה המעולה שיחתכו שניהם בין בבהמה ובין בעוף ולזה : ...ל"זע שם ו" בשופ"וכ. א" ס כא'בית יוסף סיב

  .'וכו ואם שחט רוב אחד מהם בעוף ורוב שנים בבהמה ובחיה שחיטתו כשרה .השוחטיתכוין 
  

דבאמת דהא מתבאר לרוב השיטות  ,בגדר רובו ככולוא ' נו לעיל סיכש למה שהאר"ביארנו דא' סעיף י' ג'  סיולעיל
ש דדוקא "כ א"או .והארכנו בזה לעיל. נתחדש דהרוב מכריע על המיעוט ונחשב שנעשה הכלאלא דכולו לבעי 

  . לד



קכה 

,  כיון שנימול רובו,עטרה הגובהמעור החופה  מעט  העורלהאם נשאר מעור
ז "וכ. [163וזהו ציצין שאינן מעכבין את המילה, בדיעבד אינו מעכב את המילה

אף שהוא מאותן ציצין המעכבין , י הפריעה"אך באופן שהוסר ע, שאותו עור מחובר
ח "גם בזה רובו ככולו וייד' דאמרי' ודעת רבים מהפו, נחלקו בזה, את המילה

  ]. 164מילה

                                                                                                                                            
ש דכשיש לו אפשרות "כ א" א, כמו הכלהניחידוש דרוב מהדכיון דזהו , בדיעבד סגי ברובו אבל לכתחילה בעי כולו

דהא דסגי : ל"ז וז"עניא שכבר כתב כ' ב סי"ל ח"וציינתי להביה .שלא להסתפק בהרוב בלבד עדיף לעשות את הכל
 אלא דאם שחט , רק באמת צריך לשחוט כל הסימן,בשוחט רק הרוב אין הטעם דהמיעוט אינו בתורת שחיטה כלל

רק הרוב וסילק ידו ממנו חשבינן גם המיעוט כאלו הוא נשחט גם כן וכמו בכל דוכתא דרובו ככולו והמיעוט נגרר 
 אבל לכתחילה צריך לשוחטו דהרי הא .נן ליה כאלו נשחט כולו ומשום הכי אינו מעכב בדיעבד דחשבי,בתר רובו

ה כששוחט גם המיעוט שפיר יש מקום לומר דהכל חדא " ומש,דכשר אינו רק משום דחשבינן ליה כאלו הוא שחוט
א "הרשב(כתבו הראשונים  דהנה', י ותוס"רש' ש לעיל שהבאנו שהדבר תלוי במח"ויעויי. ל"עכ. 'וכושחיטה היא 

ז במחלוקת הראשונים אי "תלוי דו .רק מדרבנן'  ולתוס,י מדאורייתא מצוה לכתחילה בכולו" דלרש)והמאירי
לשיטתם '  והתוס. בעלמאא או דהוא רק סילוק לאו והיתר,שחיטה הוא מצות עשה ואיכא מעשה מצוה בשחיטה

טה ומשום איסור היינו בחזקת שלא נשח, ל דהא דקתני בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת" דס,א"ביצה כה עב
דכיון ,  בלבדאלא ברובו' דליכא שום מצוה מדאו' ל להתוס"ש דס" וא.ש" עיי.והיינו דהוא סילוק לאו, נה זבוחהשאי

ד א "ז יור"מ מהט"וכ (.כלל' צ להחמיר מדאו" וא,כ ברובו כבר נסתלק הלאו" א,ין שחיטה הוא לסלק הלאודכל ענ
 , וכיון דכל הסימן הוא בכלל שחיטה,ל דמקיים מצות עשה בשחיטתו"סי "אבל רש. )כלל מצוה בכולוק יז דליכא "ס
  .ש"עיי. ל דלכתחילה היה מצוה מן המובחר לשחוט כולו"כ שוב י" וא,כ מתקיים בכולו המצוה"א
  

. היכא ששיעור המצוה רובה ככולה שפיר שרי לכתחילה: ל"אות יב וזב סימן מא "ת דברי מלכיאל ח"שו בויעויין
א ולא "כ' ד סי"ל בי"מ שרי לכתחילה לשחוט רובם וכדקיי"הסימנים מיטה אף דמצוה לשחוט כל וכן לענין שח

ו "ה ונדה ס"קידושין כ' תו' וכן בחציצה במיעוט ואינו מקפיד שרי לטבול לכתחילה וע. אמרינן דהוי מבטל איסור
ס ראשו ורובו לכתחילה בסוכה ובסוכה סגי שיכנ. וכן בכמה דברים שבתורה. 'ס וכל הראוי לבילה וכו"לענין ביה

  .ש"עיי. ' וכו.ח"כ
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 לא תימא רוב העטרה דקתני מתניתין רוב - רוב גובהה  . גילה-  פרע :י"רשוב. החופה את רוב גובהה של עטרה

 יש ציצין מעכבין את המילה ויש ציצין :ג"הב ממילה "פם "רמב וב.ב גובהה במקום אחדאלא אפילו רו, היקפה
, כיצד אם נשאר מעור הערלה עור החופה רוב גבהה של עטרה הרי זה ערל כמות שהיה, שאין מעכבין את המילה

.  שאינו מעכב ואם לא נשאר ממנו אלא מעט שאינו חופה רוב גבהה של עטרה זהו ציץ.העור הוא ציץ המעכבוזה 
כיצד אם נשאר מהעור . יש ציצים המעכבים המילה ויש שאינם מעכבים אותה: ה"ס רסד 'סימילה ' ע הל"נ בשו"וכ

ואם לא נשאר . זהו המעכב את המילה וכאילו לא נימול, עור החופה את רוב גובהה של עטרה אפילו במקום אחד
  . מעכב המילהאינו , ואינו חופה רוב גובהה של עטרה, ממנו אלא מעט

  
דעו נאמנה כי הלכה רוחת שהמוהל צריך  :ל"הרחיב בביאור הדברים וזרמח ' סיד "יורחב "חתם סופר חת "שווב

 וצריך שלא ישייר מן עור , שהוא הבשר הגבוה שבראש הגיד עד החריץ שבין הגיד להעטרהלגלות העטרה כולה
 וזהו נקרא ציץ שאינו מעכב המילה שאינו רשאי ,זהכל שהוא כגרגר חרדל ופחות מ' הערלה ומן עור הפריעה אפי

מ מצוה מן המובחר איכא לנקות העטרה וברית " ומ,ם גם בחול אינו צריך לחזור עליו"לחזור עליה בשבת ולרמב
 של עטרה אלא האינו עולה לגובה' פה של עטרה אפי אמנם אם ישתייר ברוב הקי.הקדש מכל שהוא ערלה מאוסה

 ה וכן נמי אם עולה ברוב גובה.ה הקיפה של עטרה הרי הוא ערל כשהימ כיון שמקיף רוב"מ ,חוט דק כחוט השערה
 מת כך בלא  ואם.הכשהישל עטרה חוט דק שאינו מתרחב לרוחבה של עטרה אלא כחוט השערה הרי הוא ערל 

ע "טל אביו ממ בי"קטן מ'  ובאם הי,כשמת וידע מזה ולא תיקן עצמו הרי הוא חייב כרת הו אם גדול הי"תיקון ח
הקולר תלוי אקרקפתא דהני ' איך שיהי'  יהי. ומי שאינו מתקן עצמו בזה מקרי מומר לערלות.שעליו למול את בנו

מ מי זוטר בעיני דהני אומני " מ,האנשים ההמה למולם שנית'  ואם נמי חוזרים ומתקני.גברי מחטיאי רבים בנפשותם
 כי כמה סכנת נפשות איכא ,ה פסוק כי עליך הורגנו כל היוםל דרשו על ז" וחז,צערן של ישראל ושפיכת דמים

  .אחריתם' הם הגורמים למול שנית ודם תהי' בשעת מילה ואיך יהי
  

ת מחשבות " כתב בשו-  עטרה הגובהמעט מעור החופה ח מצות מילה אף באופן שנשאר " דיצא יד- נידון זה והנה 
ד לעיל ריש הסימן בענין רובו ככולו בתפילין שמיעוטן על "והו. א דהוא מתורת רובו ככולו כשאר מילי' בעצה סי

   .ש"עיי. כ דעלמא"שהוא מדין רו) א' ד לעיל ריש סי"הו ( קפ'סיבתשובה בנין ציון ה' מ מד"וכ. מצחו
 

  . לה



קכו 
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 דכי היכי דמל ולא . והם ערלים מן התורה, וחותכין רק מיעוט מהבשר של ערלה,והלים שאינם בקיאיםהגדולה מהמ
 ועוד . שהרי פריעה הוא רק מריבוי הכתוב המול ימול, וכל שכן הוא. כל שכן כשפרע ולא מל,פרע כאילו לא מל

כדאיתא ביבמות (ציצין המעכבין הרי אברהם אבינו שלא נצטוה על הפריעה ואפילו הכי אמר לו המל ימול לרבות 
 ואם לא חתך כדין אזי תיכף . ולכן צריכים המוהלים להשגיח על זה הדק היטיב.)י ותוספות"דף עב עיין שם ברש

 ומוטב לו . ולא יהיה המוהל חותך סרבן בדבר מלהניח אחר כי אין זה בושה.יחתוך הוא או אחר מה שנשאר
ה בספרו בינת אדם "וכ .כ"ע. ' וכוהוציא מתחת ידו מכשלה גדולה כזה מל,להתבייש מעט אף על פי שאינו בושה

כתב בספר חמודי : ל"וזק יג "פתחי תשובה סימן רסד סז מבואר ב"וכענ. ש"עיי. שער משפטי צדק כלל יב בסופו
ע ע מניין להם זה דמשמ" וצ.י הפריעה" ומתקנין זה ע, יש מוהלים שאין חותכים רק מעט מעור הערלה,י"דניאל כ

  .כ"ע. ע דלא מהני זה רק שצריך לחתוך כל העור"ובש
  

 דאף אם לא נחתך כל הערלה שכתב, ג" דמהני בכה- א "ד בחכמ" הו-  ט"רסד סק' סיז "מאידך דעת הט, ואומנם
י הפריעה נתגלה החוט "ז אם ע" עכ, ונשתייר ממנה מעט החופה רוב הקיפה של החוט הסובב,כולה בשלימות

 ופרע וגילה המילה מהציצין דערלה ,)כ הציצין שנשתיירו מבשר הערלה"ר הפריעה הסיר גכי בהסרתו עו( ,הסובב
ת דברי חיים "שוכ ב"ד ג" והו.יצא בזה ידי מילה - ונתגלה כל העטרה היטב .  עור הפריעהראומהקרום הרך הנק

ע בבינת אדם "עו .הש עוד בדבריהם בארוכ"ויעויי . אות ז רב' סיד"ת צמח צדק יור"שווב ,סימן קטזב "ד ח"יור
  . ז"ד הט"כ ע"מש

  
ג " שהרי מילה היא מצוה גדולה שדוחה שבת ונכרתו עליה י,כן משמע מדברי כל הפוסקיםשם כתב ש חיים דבריוב

 ואילו גבי ,ס דצריך לבדוק אם נשאר איזה מעט מהעור"ע ובש" ולא אשמעינן בשו,)א"שבת קלב ע(בריתות 
בשלמא אם נימא דאם נפרע סגי אפילו ו . דצריך לבדוק אם נשחט הרוב,'יף אכה סע' ע סי"שחיטה מבואר הדין בשו
ע "ס ובשו" משום הכי לא הזכירו בש,כ הפריעה נגלה לעין כל ולא צריך עיון כלל" א,בלא נחתך העור החיצון

ם נפרע  אבל אם נימא דצריך דוקא חתיכת הערלה אפילו א, הזכירו בזהירות וכן נוהגין)שם(ז "בדיקת הרוב רק הט
 אלא ודאי ,כ למה לא נזכר בדיקה זו" א,אחר הבדיקה היטב כידוע לכלאלא זה ודאי לא ניכר הרי דבר  ,ונגלה הגיד

' ב מהל"מדברי הכסף משנה בפהוכיח כן גם  ו.הערלה מעל הגידשאין צריך בדיקה כלל וסגי במה שנפרע ונתפרש 
ל משום דמילה אין פירושו הכא חתוך " וטעמא נ:ל"מט וזר' חתם סופר חלק יורה דעה סיבוכן מבואר . ה' מילה הל

ש "ויעויי. ש"עיי .אלקיך את לבבך יעדי טפשות לבך' ס ומל הו אלא הסרת הדבר וכדמתרגם האונקל,וכריתה כלל
ורק אציין כמה  .ח"קיעד  ד"קי' מסיו, א שם"ד החכמ"והרבה להשיב ע. ח שהוכיח בעוד ראיות להוכיח כן"עוד בד

והנה לכתחילה  :ל" כתב וזו"י קט"בסוס . קמה'ד סי"חלקת יעקב יות "כ בשו"פים וכפי שציטטם בשמו גלשונות חרי
י "אבל בדיעבד בודאי אין שום מצוה לכרות הערלה שנפלה למטה ע', וכובודאי מסירין כל הערלה בכריתה לגמרי 

ש אשר חתך מילות בני ישראל " ואדרבה העושה זאת הוא רוצח וחושש אני בו אם הוא מנפשות עמלק ימ,הפריעה
 . ולכן אל ישמע להם ולא ילך בדרכיהם שלא על פי תורה רק מעשה בור).ה ויזנב"י ד"ח ברש"ה י"דברים כ' עי(

). בהגה' ד סעיף ד"ל' מ סי"חו(ולדעתי שיתרה בהם שאם יוסיפו לעשות כן שיפסלו לעדות כמו המכה לאיש ישראל 
 אין ,ר ולצער את הולד לאחר הפריעה שנתגלה היטב אפילו אם אינו מקושהאבל אם פרע כב :ל" וזז"טי ק"ובסוס

 אם נפרד כולו , ובאמת לדעתי אפילו אם רק נתקשה ונראה מהול.מצוה בזה רק עבירה ומסכן זרע ישראל בחנם
ראל  ואפילו אמר לי נביא לא צייתינא ליה ומי שמוציא לעז על נימולי בני יש.ל"ך ז"מעל הגיד יש לסמוך על הש

ל גאונים מפורסמים שסמכו "ע ז"ל יש לי הורמנא מגדולי עולם נ"ות :ל"ז וז"קי' ובסוף סי. ל"עכ .ל"יחוש לעצמו וד
בדרך אמת ' הורינו ה, ולכן לא איחת מקול אדם, להם הורמנא כזה' ד אין אחד מגדולי דורנו שיהי"מה שלפע, אותי

זק וליישב דבריו מהחולקים  שהאריך מאד לח קנח'ד סי"ות דברי יציב חי"שוע בארוכה לנכדו ב"וע. ל"עכ' וכו
  . עליו

  
ם "מהרשד ה"כו, ה"רמ' ד סי"ם שיק יו"מהרד ה"הביא שכו. כ האריך בזה"שג קמה 'ד סי"חלקת יעקב יו בע"וע
 ד"נפש חיה יוה'  וכן ד. אות ז רב' סיד"יורצ "והצ. הבכור שור בחידושיו לשבת קלזד "וכ .א"ז שלא כחכ"כ' א סי"ח

 ונראה שהדבר ,בזה אם גם החיתוך מהעור העליון צריך להיות שיתגלה חוט הסובב או לאבארוכה פלפל שעג ' סי
ל וכן הוא המנהג בכל המקומות שאין מדקדקין דוקא לחתוך עור העליון כל כך עד "ומסיים וז, במחלוקת הפוסקים

ואם יבוא לכוין דוקא , ר ולפעמים יחתוך מעטולפעמים יחתוך המוהל יות, י חיתוך"שתתגלה העטרה מעור העליון ע
י " כאשר שמעתי שבאו ילדים ע,י חיתוך יוכל לבא לידי סכנה"שיחתוך העור העליון כל כך עד שתתגלה העטרה ע

  . כ"ע .' וכוזה לסכנה
  

ורק ( ,דאף שהמצוה לכרות כל הערלה דוקאז "הט' ראיה לד' כתב דלכאו' ל דן בזה ובאות ח"צ הנ" צת"ובשו
 ואף שזה המיעוט מעכב את רובו .מ כיון שבאמת כרתו רוב הערלה רובה ככולה" מ,)רום הרך סגי בפריעהבק

י " אבל כשע,כ מחובר ודבוק בהעטרה שם הוא מעכב"ל שאין מיעוט זה מעכב אא"מ י" מ,כשהוא מציצין המעכבין
 דאמרינן ,)א"ל ע"ד(ג "פוכמו צואה שלא במקומה בגמרא דיומא . הפריעה הוסר לגמרי מהעטרה אינו מעכב

ג שדבוקה בבשרו לא נפיש זוהמא ומותר לקרות " ושלא במקומה אע,ש"במקומה נפיש זוהמא ומעכב לקרות ק



קכז 

  
דעת רוב ככל הפוסקים שמעיקר הדין מספיק שרוב הגט ינתן , בענין מסירת הגט
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ל דאינו מעכב אלא כשנשאר במקומו ולא כשנתפרע העטרה "אפל ד"ז ס"ומכ. ש עוד שהאריך בראיות"עיי. ש"ק

  .שונים בזהרבותינו הרא' ש שדן עוד בד"ויעויי .י הפריעה"כולה ע
  

ואף שזה המיעוט מעכב את רובו כשהוא . כרתו רוב הערלה רובה ככולהדאי '  שכ-  ק ח"רב ס' צ סי"צה'  דובעצם
 י הפריעה הוסר לגמרי"אבל כשע, כ מחובר ודבוק בהעטרה"ל שאין מיעוט זה מעכב אא"מ י"מ, מציצין המעכבין

 מהמול ימול לרבות בא ציצין מעכבין ילפינן ביבמות עהד, ע להבין החילוק"עדיין צי ד" הקשה החלק- . כ"ע. לא
ואם , אם כן יהני בכל עור הערלה הסרה, אם פירושו של מילה הסרה בעלמא, פ" אם כן ממנ.ציצין דמעכבין

  .כ"ע. אם כן אף מיעוט שהן ציצין המעכבין יצטרך דוקא כריתה, הפירוש כריתה וכתרגום גזורו
  

מ כמו דבכל התורה אמרינן רובו " מ, וכתרגומוודאי מילה לשון כריתה הואאף דבוד,  שם כתב ליישבובהגהות
דהא אי לאו דריבתה התורה ציצין המעכבין מהמול ימול הוי סגי לן (, סגי גם הכא בכריתת רוב הערלה לחוד, ככולו

 ,)יעוט הערלהדהוו רק מ(ברוב גובהן או ברוב היקפן  ואף שנתרבו ציצין המעכבין אפילו רק ,)בגילוי רוב העטרה
ולא בעינן בהו חיתוך דווקא כיון דרוב , י פריעה"אבל סגי להו אם רק מסירן ע, היינו לומר שמעכבין את המילה

   .ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קכ"שוע ב"וע. ש עוד"ועיי. הערלה כבר נחתכה
  
מ נקטתי "מ, ן לדין רובו ככולו דעלמאביומא יש מקום לומר שאין זה עני' הגמ' צ בראיתו מד"ד הצ" הגם שלפוהנה[

  ]. ל"ת חלקת יעקב הנ"כפי פשטות לשונו וכפי שדן בדבריו בשו
 

עד שיהא לא מהני אלא '  דלכאוג"ב דגיטין ה"הירושלמי פהביא מ, רכב אות כג' סיק "מהדוא "ת רע"שובהנה  165
דאף דקנתה כל ,  מקצת הגט יוצא מידהוחידוש בעיני דלא נזכר הדין דצריך שלא יהא'ד כתב בזה "ובסו. כולו בידה

דאם הגט על קלף גדול ומצוי דלפעמים מקצת הגט למעלה מידה  - זהר בזה י וצריכין ל.מ אין בידה"מ, ההגט בהגבה
ל "א הנ"דהגרעק  האריך בזה והביא מדבריו טו'ע סי"אהה "א ח"ת יבי"ובשו. כ"ע. 'ע לדינא"ואינו כולו בידה וצ

 ,יג' ע סי"ת חלקת יואב חאה"בשוע "וע. ד"ביא עוד לרבים מהפוסקים שחלקו והשיבו עוה. ש"ד כיעויי"והשיב ע
, שמכיון שהגביהה את הגט, קצת מן הגט יוצא מידהמא להחמיר כש"כתב שלענין דינא אין לחוש לסברת הגרעש

 לא יתן הגט ,ט"קכד ס' ע סי"ע אה"ו בשש"וכדמוכח ממ. פ רובו בידה"אין לחוש למה שיוצא קצת ממנו כיון שעכ
 אלמא דאי לאו טעמא שיכול להזדייף . פן יהיה קרוי כתב שיכול להזדייף,לידה עד שתתייבש הכתיבה והחתימה יפה
א "הרמוגם . כ"ע.  ובולט לצדדים חוץ לידהפלאז אין הגט מקואפילו שו, היה יכול ליתן לה הגט בעוד שהכתב לח

 ומוכח שאין . הגט כדי שתוכל לאוחזו כולו בידה שהבעל כופל נוהגין:ל" לא הקפיד בזה אלא לכתחילה וזס קלו"ר
לא אמרינן , אפילו אם מקצת הגט שמחוץ לידה יש בו מכתיבת הגט וחתימתוכ "משה ו.זה אלא מנהג ולא מן הדין

  . דשדינן מיעוט הגט בתר רובו, ל כאילו חסר כשהוא מחוץ לידיה"דהו
  

  כ "א בזה רו"לרשותו דלבהחילוק מהא שמיעוט הגט יוצא מרשותה ונכנס 
  

ארבע אמות שלו זהו ,  ארבע אמות שלה זהו קרוב להאמר רב' י קרוב לו וכוהיכי דמ, איתא א"בגיטין עח ע והנה
 וגט יוצא מארבע אמות שלה, ר כהנא הכא בשמנה אמות מצומצמות עסקינן"א, היכי דמי מחצה על מחצה. קרוב לו

דה בעינן שיהא כולו ואנן ונתן בי, עדיין הגט ברשותו קצת, י"ופרש[והא אגיד גביה  - ופריך . אמות שלו' לד
  . אמרינן בזה רובו ככולוומבואר דלא .כ" ע.'אלא הכא בשתי כתי עדים עסקינן וכו - ומשני .  ]ברשותה

  
 ולא קרינן, שהחלק של הגט נמצא עדיין ברשותו, דשאני התם דאכתי אגידה ביה, א שם דלא דמי כלל" ביביותירץ

ט "מ, גורשת גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מש בגיטין עח"ל כמ"והו, כריתותביה 
ט דלא אמרינן רובו ככולו בגט היוצא "דה, ב עמוד צד"האשכול ח' נחל אשכול על ס' כ בס"וכ. בעינן כריתות וליכא

אבל כשסילק . ש"ע. דגט בידה ומשיחה בידוא וכההי, ל כמוחזק במיעוטו"משום דהו, אמות שלו' אמות שלה לד' מד
, ל גירושין גמורים"הו, פ שמיעוט הגט חוץ לידה"אע, ובודאי שקנאתו,  בלבדוהגט מונח ברשותה, ידו מכל וכל

  .כ"ע .רובו ככולוד
  

 ג"דלא דיינינן דין רובו ככולו אלא בכה, ח ועוד"ד ליסוד הגר"לפי מה שהבאנו לעיל בכ'  זה ודאי דאין להקוהנה
כיון דקצת תפילין , א רובו ככולו"ל' כ בתפילין וכדו"דמשה, דבכל מקצת ומקצת יש לו חשיבות מכלל הדין השלם

כיון דהכא הנידון אי סגי ברובו אם לאו , מ"דלק. נ הרי מקצת הגט אינו גט"כ ה"וא. אין להם חשיבות תפילין כלל
 דהא -  אי סגי שיהיו רובם מונחים במקומם אם לאו  כההיא דתפילין שהנידון על עצם התפילין- אינו על עצם הגט 

  . ול



קכח 

  
מעיקר הדין מספיק שתהא מנעל החליצה מכסה את רוב רגלו , בענין מצות חליצה

  . 166של היבם

                                                                                                                                            
והיינו דהנידון הוא על עצם מעשה הנתינה שצריך ' ונתן בידה'אלא , דמשמע שהנידון על הגט' ובידה יתננו'לא קתני 

  .  כ כל שרוב הגט בידה שפיר מהני"ומשה, שיהיה נתינת הגט בידה וברשותה
  

ז הוא "א כתב שד' ת מחשבות בעצה סי"ובשו . כב כאיפים קסט סעסימןז " אבהעע"נ בשו"וכ. א"קא עיבמות  166
  .ת"כ דבכה"מטעם רו
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קכט 

 סימן ו
  

  'ובר'ו' כל'ככולו גבי מטבע לשון בענין רובו 
  בענינים שונים

  
אלא הכוונה בזה , א דלאו דוקא כולו ממש"י, ל"בתורה ובחז' כל'כשנכתב לשון 

אזי ', כל'ודוקא כשנכפל פעמיים מילת . 167ת רובו ככולו"לענין רוב כיון דבכה

                                                 
 :ל"וזרבינו בחיי כתב  'שלח העז את מקנך' בקרא דט"יפט ' פשמות ב.  א.ונציין חלקם. ד"ז מתבאר מכ"דהנה  167

 ואולי המקנה הזה הביאו אותו משאר . מקנה מצרים'כל'כן וימת והלא כבר מתו במכת הדבר והכתוב מעיד שם 
 מצרים ' מקנהכל'או יהיה פירוש וימת . הארצות ואנשי מצרים קנאוהו מהם ועליו צוה משה עתה שיאספוהו הבית

 יתכן שנאמר וימת כל מקנה מצרים כל שאין לישראל בו שותפות אבל אותו המשותף  או.ככולו  כי רובו'רוב המקנה'
  ). א"עוד באו'  שם שהביא מדבריו ותישפתי כהן' ע בפי"וע. (עם ישראל הוא שנצל ממכת הדבר

  
כתיב בענין הברד  שהרי,  רובוכ דהיינו"כ דע"שכ' וימת כל מקנה מצרים'בקרא דפסוק ו שם באבן עזרא '  בפימ"וכ

 דהיינו )שמות ט כה(השדה תמצא בברד את כל עשב דכן  והוסיף. כ דלא מתו אלא רובם"וע, שלח העז את מקנך
    .כ"ע. )שמות י ה( ואכל את יתר הפליטה  כתיבמכת הארבהשהרי ב, רובו בלבד

  
שם פירש ק "רדוב.  'וכו'  ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית ה- כתיב ח "י טו פ' א פמלכים ב.ב
. ל" עכאמר הנותרים כי לא לקחם כלם' ת ה לפי שלקח שישק מלך מצרים אוצרות בי- ' הנותרים באוצרות ה: ל"וז

ואת אוצרות ' ויקח את אוצרות בית ה,  והתם הכי כתיבפרק יד פסוק כווהנה הא דלקח שישק מבואר לעיל מיניה 
 לא לקחם כלםק ד"כ הרד"כ הכוונה לרוב וכמש"הרי דאף דכתיב הכל אפה. 'לקח וכו" הכל"בית המלך ואת 

  .  'הכ נותרו עוד באוצרות בית "דמשה
  
'  ולא עלה כי יהואש לקח קדשי בית ה- וישם חזאל פניו לעלות לירושלם : ל"ק וז"ברד ח" פיפרק יב ב מלכיםב. ג

ואת כל הזהב ' ויקח יהואש וכו'בקרא דלהלן בסמוך . ה"א[פ שאמר " ואע.'הכסף והזהב הנמצא באוצרות בית ה
ל כלו אלא רובו שהרי בימי " לא ר'כל הזהב'] 'שליםוישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירו' הנמצא באוצרות בית ה

. ובאוצרות המלך אלא הרוב לקח ושלח לחזאל' אמציה בנו לקח יהואש מלך ישראל הכסף והזהב הנמצאים בבית ה
  "].מקור מפורש להך דרובו ככולו"מכאן דיש כתב  ס שם"ליוני השבגו[כ "ע
  
 אלא ,הא איכא הני דאמרינן, כל שיעוריה סלקא דעתך. זיתים ארץ שכל שיעוריה כ- רץ זית שמן אא " ו עסוכהב. ד

' אלא וכו' אף דקתני בתי, ג"מקשה כה' ע מפאנו שכשהגמ"כ הרמ"והנה ידוע מש. כ"ע. אימא שרוב שיעוריה כזיתים
  .והיינו דהכא מפרשינן הא דקתני כל היינו רוב. לחזור בה אלא לפרש' אין כוונת הגמ

  
ואמר רב אדא בר , ין לעמוד בהכ רוב הצבור יכול"ין גוזרין גזירה על הצבור אלא אא, ב איתא" ג עבהוריות. ה

. ורובא ככולא דמי,  הגוי כולובוהא הכא דכתי, עים הגוי כולו במארה אתם נארים ואותי אתם קובאבא מאי קרא
זו ' שהעירו מגמ' אחתקפב ועוד רבים מה' ש קלוגר סי"החיים להגר' ע בס"וע. [הרי דאף דכתיב כל היינו רוב. כ"ע

  ].ל"פ דרכו דאין להוכיח מהתם ואכמ"כ ליישב ע"א בנדרים מש"המצפבשם להלן ' עיו. להוכיח כן
  
  . ש"עיי. 'כוורוב הנשאת בתולה יש לה קול היינו  ומסיק ד.וכל הנשאת בתולה יש לה קול, טו איתא כתובותב. ו
  
האי כל לאו דוקא וכן כל המתחכך : ל"וז' וכתבו התוס, כל הדורס אין הצפורן נשמטת, איתאא "נג עחולין ב. ז

  .דבסמוך אלא כלומר רוב הדורסין רוב המתחכך
  
 .לפי שהרוב הולכים שם,  גיהנם קרוי ים כל:ל"וזלים כל ה "דא "קד עי שבת "רשבפ. בראשוניםז "דמ "וכ. ח

   . כשיגלו בעמים יהיו שונין ועוסקים בתורה'רובן' וכן :ל"וז 'כולם'אם תנו ה " דא"ב ח ע"בב
  

ל ככולו "ובאמת פעמים מזכירין הרוב בלשון כל משום דרובו הו: ל"וז' כב "ע' ז במשמרת הבית דף א"רשבוב
אבל במקום שצריך הכל דוקא שיוציאו אותו בלשון רבים לא שמענו . לפיכך אין מקפידין מלהזכיר רוב בלשון כל

א גבי רוב מצויין אצל "ואף דכתבתי שם דנידון זה דהרשב. (ש"יי הבאנו מדבריו יעוס ב"ולעיל סו. ש" יעו.ל"עכ' כו

  . א



קל 

                                                                                                                                            
א מיירי בכל מילי אף דמיירי "מ הרי דבריו הכוללים הללו דהרשב"מ. אינו שייך כלל לענין רובו ככולו' שחיטה וכו

  . לאו דוקא'כל'דמילת א "ד עעירובין בא "הרשבכ עוד "וכ). בענין רובו ככולו דעלמא
  

 אנשים חייבין אוכל מצות עשה שהזמן גרמד המשנה שם "עז "א מ"קידושין פש "ם בפיהמ" הראוני להרמבעוד
. ואמרו כל רוצה לומר על הרוב, וכבר ידעת שכלל הוא אצלינו אין למדים מן הכללות: ל"וז',  וכוונשים פטורות

ד גבי הא דתנן "לאו' כל'דה ורבינו אליקים "סימן תרי ד) דפוס פראג(ד "ם מרוטנברג ח"ת מהר"שווכן הביא ב. כ"ע
   .ד פסקי עבודה זרה סימן רג"אור זרוע חע  לה"וע . חוץ מפרצוף אדםם מותריםכל הפרצופי

  
בית יוסף יורה דעה סימן קמא ע ב"וע .ד הלכה ב"ז הלכות נדרים פ"רדבלאו דוקא ב' כל' מצאנו עוד דמילת וכן. ט

ע "ד השו" ע- ב "כ המשנ"וכ. ד"דכל לאוק יא "ד סנתיבות המשפט חידושים סימן נוב. ה כתב המרדכי"אות ו ד
כל לאו דוקא דלעולם : ל" וז-  צומות הללו אם חלו להיות בשבת נדחין לאחר השבת' כל ד' שכג " תקנ ס' סיח"או

. הקרבן נתנאלה "דא "עט עחתם סופר נדרים מ בחידושי "וכ. ב"ש סימן תכח ס"אין עשרה בטבת חל בשבת כמ
  .ל"ז ואכמ"כענ' מ לעוד מן האח"וכ. ח סימן כג" חלק אות דברי יציב"שובע "וע
  

   ז"כמה ענינים שנתיישבו עפ
  

וירא אלוקים את כל הארץ והנה , 'כתיבבראשית פרק ו ב. א. ונציין חלקם.  בזה כתבו ליישב כמה וכמה עניניםוהנה
 :ל"כתב וז, וף למינהומהעפ "עהפסוק כ שם י "רשוקשה דהא ב. 'את דרכו על הארץ" כל בשר"נשחתה כי השחית 

הרי דלא כל בשר . כ"ע. וכל שהתיבה קולטתו הכניס בה, אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו דרכם ומאליהם באו
  . נ כוונת הקרא על רובו"ל ניחא דאה"ולהנ. השחיתו דרכם

  
 ובאמת. [ל ניחא"ולהנ. וקשה דהא נשארו יוכבד וסרח . ההוא"כל הדור"כתיב וימת יוסף וכל אחיו ו שמות' בפר. ב

   ].שאין הכוונה לכל הדור אלא לרוב הדור דהרי נשארו יוכבד וסרח' ת שם שכ"ראיתי בשם התוספות השלם עה
  
' בעלי התוספרדס יוסף שציין ל' וראיתי בס .כתיב ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם )פרק ז פסוק כב( וארא' בפר. ג
להטורי זהב ד כתב )וארא מאמר סב (ובספר הדרש והעיון. ו מיםמהיכן לקח', דלכאו, שםאבן עזרא ואור החיים הו
ל בראש השנה מלוך על כל "ומהאי טעמא י, ג דלשון כל יאמר גם על רוב דרובו ככולו"ח סימן תקפב סק"אוב

כתיב לעיל דאף דל "הכי נמי י, כ"א]. להלן' עי. ה"א[. העולם כולו שלא יהיה משמע שימלוך רק על רוב העולם
' הקאך . [כ"ע. לשון כל לאו דוקא ונשאר מעט מים שלא נעשה דםד,  המים אשר ביאור לדם'כל'יהפכו פסוק כ ו

  ]. דבריו תמוהים לומר כן שנשארו מים שלא נהפכו לדםד
  
 כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביא והיו :י"הנני משליח בך את הערוב פרשפרק ח פסוק יז  שם. ד

כלאים ב "הר' דהנה איתא בפי) חנוכת התורה' הובא בס(ת "נחל קדומים עה' הקשה בסו. כ"ע. ' וכומשחיתים בהם
ושמה , וכמין חבל גדול יוצא מן הארץ שגדלה בו אותה חיה,  חיה הגדלה בשדות- אדני השדה : ל"וזפרק ח משנה ה 

צורת אדם בפרצוף וידים וצורתו , ומחובר בטבורו באותו חבל היוצא מן הארץ, והוא ידעוני הכתוב בתורה, ידוע
וכשרוצים לצוד אותו מורים בחצים . ורגלים ואין כל בריה רשאה לקרב אליו כי הוא הורג וטורף כל הקרב אליו

כ יפלא "וקשה דא. כ"ע. כי עם אבני השדה בריתך) ה(ואליו רמז באיוב , בחבל עד שנפסק וצועק בקול מר ומת מיד
י מבואר "וברש. א קשורה בחבל בארץ ואם יפסק החבל מיד היא מתההיאך הביא עליהם החי הרעה הזאת הלא הי

דהיינו האדמה אשר ', האדמה אשר הם עליה'וגם ' שם דזהו דכתיב הנני משליח בך וכו' ותי. [מיני חיות' כל'שהביא 
לא ק כלל דיש לפרש דכל חיות דקתני היינו רוב חיות ו"ל ל"ואומנם להנ. כ מדבריו"ע]. קשורה אליה אותה חיה

ד "ולאו, מעיקרא אין הכוונה לכל ממש, דקתני בעלמא' וכו' כל מיני'ק כלל דלשון "ה נראה לי דל"ובלא. (כולן ממש
  )  ל"ק ואכמ'ודו. הוא

  
וקשה ". כל זרע הממלכה" כתיב ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את א"פ ב פרק יא מלכיםב. ה

   .ל ניחא"ולהנ. ב"צה עסנהדרין ע "וע.  יואש מזרע הממלכהדהא בפסוק דלהלן בסמוך איתא דנותר
  
 תנו רבנן ארבעה ,א"בבא בתרא יז עוקשה דהא איתא ב". כל חי"כי לא יצדק לפניך ,  כתיב פרק קמגתהליםב. ו

  .ל ניחא"ולהנ. כ"ע .וכלאב בן דוד, וישי אבי דוד, ועמרם אבי משה, ואלו הן בנימין בן יעקב, מתו בעטיו של נחש
  
 שלא יהו מינים אומרים שותף היה לו ומפני מה, ן אדם נברא בערב שבתתנו רבנ, איתאא "לח ע סנהדריןב. ז

,  אדם במעשה בראשית- שלא יאמרו המינים שותף היה : ל"שם וזי "רשוב .להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית
והיינו כל הנהו . [יאך קדמו לו כולםדהא אדם הראשון נברא בתחילת היום וה, ע"ויל. ל" עכ."כולם"לפיכך קדמו לו 

 ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון ,עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, איתאה "אבות פדנמנו ב



קלא 

ואומנם יש לתמוה בזה מכמה . 168אמרינן דתוספת זו באה ללמד דהיינו כולו ממש
 ובאמת יש שכתבו שכל שאין הכרח ממשמעות הענין . 169מקומות בהם מוכח לא כן

  . 170ד והכוונה היא לרובו"לפרש דהיינו כל ממש אמרינן דכולו לאו

                                                                                                                                            
 ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של ,והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות

  .ל ניחא"ולהנ]. עשויהנו ויש אומרים אף צבת בצבת אברהם אבי
  
 ידי משה דייק מזה ' ובס. המשקים'כל' דשמן עולה על איתאפ לריח שמניך טובים "ש רבה עה" שהבמדרש. ח

ש לא מקרי משקה כיון דבחנו ונסו שאם נותנין לתוכו שמן אינו צף למעלה וממילא פסול לקידוש כיון דלא הוי "דיי
אבל אי אינו , היינו כל ממש' כל' הביא דזה אינו אלא אי נפרש דגג סימן כ"ת משנה הלכות ח"שווב .כ"ע. משקה

  .כ אין מזה ראיה כלל"כולו ממש אלא רובו בלבד א
  
 .ן בתענית דף ט"וונת הכפל עיין בר וכ.על גשמים אומר ברוך רוב ההודאות אל ההודאותרכא ' ח סי" אוטורב. ט

לא סגי בלשון כל ל ניחא ד"ד הנ"וע. ע"והניח בצ' ות כוהרואה הקשה למה לא תקנו לומר כל ההודא' מ פ"ועיין מעד
ש "ועיי. צה 'ח סי"א או"יהודה יעלה חת "שו[הודאות משום דיכולין לטעות ולומר דהכוונה רק על הרוב ולא כולן 

  ].עוד בדברים נפלאים בזה
  
. ל ניחא" ולהנ.וקשה הא נשאר פרעה מבכורי מצרים". כל בכורי מצרים" המכה בעברתו -  התפילה בנוסח. י
  ]. ד כל ממש"ל ניחא דלאו"הנה להנ.  וטמאו כל השמנים- ' מעוז צור'ובפיוט [

     
' בס' עי[ לדין רובו ככולו" כי כל העדה כלם קדושים" שדרש בזה מקראקרח ' פבנין אריאל ' לסהביאו  'האח 168

ע סימן רסה "ג אה"רקסתא דעניא חת אפ"שווב, א' ב סי"ת בית אבי ח"ובשו, י ענגיל בנזיר שם"ס להגר"גליוני הש
והיינו ]. חקכ' ספר חוט המשולש פשהביא כן מצה  'ח סי"א או"ת יהודה יעלה ח"שווב. ועוד. ה ומלשון זה"ד

  . כ"ע .ל מאידך דהיינו כולו"א רובו ככולו קמ"דאי בחדא הו, גם לשון כולם וגם כל, כ בעי תרתי"משה
  

כיון , אינה נכונה' מלוך על כל העולם כולו'דהגירסא ' ד הלבוש שכ"עק ג " תקפב ס'ח סי"אובז "הט כתב ז"וכענ
' כל' דאי ב- וענין הכפילות לומר , היא הגירסאבכל הספרים כן ז ד"ז הט"וכתב ע. 'כל'לשון דהא סגי בחד הוא כפל ד

דענין ק א "פ ס ש'סיכ ב"וכ .ל כולו ממש"קמ, רובו ככולודדמצינו הרבה פעמים כיון , א דהיינו רוב גרידא"חדא הו
ודבר אמת היתה בפיהו : ז"ד הט"ע' ץ במור וקציעה שכ"מ בשם היעב"וכ. [כ"ע. שלא נפרש על רובוהכפילות הוא 

  ].   ל"קורח הנ' והביא האי קרא דפר. 'והוא דבר פשוט ומצוי לרוב גם במקרא ובמשנה וכו
  

הכוונה " כל"א דכשנכתב פעם אחת הן בה. [ז מכמה מקומות" בעצם הדברים הללו כבר העירו והקשו עהנה 169
כ דכשנכתב "ומתחילה נביא מקצת ממה שקשה עמש]. היינו כל ממש" כל"פעמים ' כ דכשנכתב ב"והן במש, לרוב

  .הכוונה לרוב גרידא" כל"פעם אחת 
  

  ע מכמה דוכתי"היינו רוב צ' כל'ז דכשנכתב פעם אחת מילת "ד
  
כתב האבן . ' אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים הזאת וכוויקבץ את כל'בקרא ד  מא פסוק מח' פבראשיתב. א

רק טעמו שקבץ כל , )מא נז' ברא(וכן וכל הארץ באו , מתים ברעב' כי הי, כל'  אין פי- ' את כל אכל': ל"עזרא וז
והנכון בעיני שקבץ את הכל אל תחת ידו והוא נתן להם ממנו בכל : ל"ן שם פליג עליה וז"ואומנם הרמב. אשר יכול

שנה כדי פרנסתם שלא יבזבזוהו והוא שאמר ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות ויצברו בר אל תחת יד פרעה 
 ת משנה הלכות חלק ג סימן כג"שווב .ל דדוקא הוא"ן ס"ל דכל לאו דוקא והרמב"ע ס" הרי דהא.ש"ע' ושמרו וכו

בה התבואה שאצרו לעצמם חוץ ל שהרקי"ל ותרעב כל ארץ מצרים ואמרו רז"חזן מהא דאיתא ב"הקשה להרמב
ל "ן הכל אספו תחת יד יוסף קשה דחז"ש ולדברי הרמב"י הביאו שם ויוסף צוה להם שימולו ע"משל יוסף ורש

  .ן היינו כולו ממש"הרי דלהרמב.  אספו חוץ משל יוסף וכל לאו דוקאדהם' אמרו להדי

  
משמע דלא היו בהם סומים ] יתרו פרשה ט [ ובמכילתא. וכל העם רואים את הקולות: כתיב)ו"טפכ "פ (ביתרו. ב

  ).כב' ז פס"ה בפרדס יוסף שמות פ"כ(. א דכל היינו רוב"ול. כ"ע .ואלמים והיינו מדכתיב כל

  
 דילמא מה שאמרו או מיאנו לאו על כולם וחוץ , וקשה.או מיאנו' כוו וכולן אם מתו , איתאב" מד עבקידושין. ג

רובו אין אימא  כולו אלא מא לא תי,א דקתני" עמד דף ומחולין. [כולו ממשהיינו ועל כרחך שמעינן דכל , מביתו
  ). שם( ].אבל לעולם לשון כולו בדיוק, ל הפשט דצריך לגרום רובו ולא כולו" די.סתירה
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 ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן "כל אשר לו"ויתן אברהם את 'איתא בקרא דא "צא ע סנהדריןב. ד

מלחמת מצוה ' ובס. כ" ע.אמר רבי ירמיה בר אבא מלמד שמסר להם שם טומאה, י מתנותמא. 'תואברהם מתנ
דכיון דכתיב מתחילה שנתן , כתב דלהכי הוקשה מאי מתנות) מרגליות הים שם' הביאו בס(ץ אות יב "להרשב

עיל דחד להנתבאר ל' ולכאו. כ"ע. כ לא נשאר כלום בידו ליתן למישהו אחר מתנות"א, אשר לו" כל"ליצחק את 
ל שהביא "ה הנ"ע במרגל"וע. [ע"וצ. נ שנתן רק את רוב אשר לו ליצחק"דאה, ק מידי"כ ל"א, ענינו רוב גרידא' כל'

  ].א"לבאר באו
  
 מפני שכיבד את התורה שניתנה ,זכה אחאב למלכות עשרים ושתים שנהאמר רבי יוחנן מפני מה  ,ב"קב ע שם. ה

כים אל אחאב מלך ישראל העירה ויאמר לו כה אמר בן הדד כספך שנאמר וישלח מלא. בעשרים ושתים אותיות
כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחפשו את ביתך ואת בתי עבדיך ... וזהבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם
ויאמר למלאכי בן הדד אמרו לאדני המלך כל אשר שלחת אל עבדך ... והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו

 לא סלקא . דילמא עבודה זרה.לאו ספר תורה, מאי מחמד עיניך. ונה אעשה והדבר הזה לא אוכל לעשותבראש
 ודילמא סבי דבהתא הוו מי לא כתיב ויישר .דכתיב ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם אל תשמע ואל תאבה, דעתך

וכל "הכא כתיב , כתיב וכל העםהתם לא . הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל זקני ישראל ואמר רב יוסף סבי דבהתא
וכתיב והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל . דאי אפשר דלא הוו בהון צדיקי, "העם

   .ע"וצ. ק'ודו. א דלא הוו בהו צדיקי"כ א"דמשה, דכתיב היינו כל ממש' כל'והיינו ד. כ" ע.וכל הפה אשר לא נשק לו
  
מאי רבותייהו אתון נמי , לרבי אבינא כתיב ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץינא  אמר ליה ההוא מ,א"לט ע שם. ו

כ דבעי "והיינו ע. כ"ע .ובגוים לא יתחשב,  אמר ליה מדידכו אסהידו עלן. הגוים כאין נגדו'כל'דכתיב , ערביתו בהדן
  .ע"וצ. כ מאי הוכחה דההוא מינא"כל ממש דאל' כל'לפרושי האי 

  
 כמאן . דרוש וקבל שכרהיתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבהזלא הא דתניא עיר הנדחת לא  כמאן א,א"עא ע שם. ז

 אמר מאי טעמא , אינה נעשית עיר הנדחתכל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחתדתניא רבי אליעזר אומר , כרבי אליעזר
' ב לא תעשון כן להדכתי, וכיון דאי איכא מזוזה לא אפשר, קרא ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש

שללה נימא דהיינו רוב שללה לאפוקי ' כל'כ אף דכתיב "א, ל דהיכא דכתיב כל הכוונה על רוב"ולהנ. כ" ע.אלהיכם
ה שבתי "והגהות מבן המחבר בד' קדושים בחי'  בכלי חמדה קונטרס המילואים פרר"שו ואומנם. ע"וצ. מזוזות

' כליל'היינו דכתיב נמי את כל שללה , א כיון דכתיב כפל לשון"דדעת רוכתב , וראיתי שהזכיר מסוגיה זו לנידון דידן
ל "דהיינו דרבנן דס, א ורבנן דהתם"ובזה גופא פליגי ר. ל"ל ריבוי לומר דהיינו כולו ממש וכהנ"כ הו"א', וכו

  . ש"יעויי. ח להא"כ נעשית עיר הנדחת ל"דאפה
  
 דם הפר 'כל' ואת 'שנא, שיקבל את כל דמו של פראמר רב יהודה אמר רב השוחט צריך , א"כה ע זבחיםב. ח

. כ" ע.קבלהלתניהו ענין , דהא ליתיה לכוליה דם,  אם אינו ענין לשיריים- ומשני . והא בשיריים כתיבופריך . ךוישפ
  ].וקצרתי. מצפה איתן נדרים לא' ואומנם עי. [היינו כולו ממש' כל'הרי מבואר ד

  
ת "שווב . לרבות שבט לוי'כל'ד - דרשו  'ף למטה לכל מטות ישראל תשלחואלף למטה אל' בפסמטות '  פספריב. ט

 למה ,ע"לכאורה צהנה ד. והוא גופיה פליג דאיפכא הוא[ . דוקא משמע'כל' נהההביא ד כג 'ג סי"משנה הלכות ח
 ד"ד שימושית מיתורא דלמ"כ מדכתבו לכל בלמ" וע,לו לכתוב רק כל מטות ישראל תשלחו' ה התורה לכל היכתב

א דכל רובא משמע ולא כלו "ד הו"כ אדרבה משמע דאלו כתיב כל מטות בלא למ"דרשו דגם שבט לוי נכלל בהם וא
  . ]בתוכם' ד ולימד שגם שבט לוי הי"ולא הוי ידענא שבט לוי ולכן בא למ

  
  ע מכמה דוכתי"היינו כל ממש צ' כל'פעמים מילת ' ז דכשנכתב ב"ד

  
אמר רבה בר  ב" יב עברכותב .א. היינו כולו ממש" כל"פעמים ' שנכתב בכ דכ" נביא מקצת ממה שקשה עמשוכעת

חוץ מעשרה ימים , מלך אוהב צדקה ומשפט,  אדם מתפלל האל הקדוש'כל השנה כולה'חיננא סבא משמיה דרב 
ב "יח עברכות וכהנה יש להביא עוד מ. כ"ע. שבין ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט

שהרי מסתמא היו עוד שזרעו כמותו ברביעה (ד כל העולם כולו לקה "כ דלאו"והנה ע', ל העולם כולו לקה וכושל כ
אמר א "כט עמ בברכות "וכ). ז"ד הט"ה השפתי חכמים שם ע"כ. (כ נקיט בלשון כל תרי זימני"ואעפ) 'ראשונה וכו

מפני שצריך ,  שבת וממוצאי ימים טוביםחוץ ממוצאי,  מתפלל אדם הביננו'כל השנה כולה'רב נחמן אמר שמואל 
 ואביו קרא לו כדכתיב, והכא בנימין שלם, ן כתיבכל התורה כולה בנימב "סוטה לו עוב. [לומר הבדלה בחונן הדעת

  ].בנימין
  
כל "עד שישמע , ואין עונין אמן אחר כותי המברך,  ועונין אמן אחר ישראל המברך- ' מתני, ב" נא עברכותב. ב

  .ל דבעי כל הברכה ממש"ל צ" ואילו להנ,דאם לא שמעו אלא סוף הברכה מהניע דודאי "וצ. כ" ע."הברכה כולה
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,  על ידי שליח"כל העולם כולו"ו, ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו , איתאא" י עתעניתב. ג

 "כל העולם כולו"ו, ארץ ישראל שותה מי גשמים. שנאמר הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות
שנאמר הנתן ,  לבסוף"כל העולם כולו"ו, ארץ ישראל שותה תחילה. 'שנאמר הנתן מטר על פני ארץ וגו, מתמצית

וקשה דהא בארץ  .כ"ע. נוטל את האוכל ומניח את הפסולת, משל לאדם שמגבל את הגבינה. 'מטר על פני ארץ וגו
היינו " כל"פעמים ' שהרי היכא דקתני ב, לו ממש יורד גשםל דבכל העולם כו"ל צ"ואלו להנ, מצרים לא יורד גשם

  .ריבוי להכל ממש
  
רובו ' אמרי' כל השבת כולו' והיינו אף דכתיב .דמבדיל והולך כל השבת כולו עד רביעי, איתאקז דף  פסחיםב. ד

  ). ה בפרדס יוסף שם"כ. (ככולו
  
 נתעסקו בביזה והוא "כל ישראל כולן"ש,  רבינו בא וראה כמה חביבות מצות על משהר"ת, איתאא "יג ע בסוטה. ה

והיינו דכל , היינו ריבוי לומר דכולו ממש" כל"פעמים ' ל דהיכא דקתני ב"ע להנ"וצ. כ"ע. ' וכונתעסק במצות
  . א בפתח עינים שם דשבט לוי לא לקח חלק בביזה"כ החיד"כ יקשה לפמש"א, ישראל השתתפו בביזה

  
יצתה כת [.  בהלכות יום טוב"כל היום כולו"שה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש  תנו רבנן מע,ב" טו עביצהב. ו

כת . אמר הללו בעלי כדין, כת שלישית. אמר הללו בעלי חביות, כת שניה. הללו בעלי פטסין: אמר, ראשונה
 בעלי אמר הללו, התחילו כת ששית לצאת. אמר הללו בעלי כוסות, כת חמישית. אמר הללו בעלי לגינין, רביעית

שמניחים , לא לכם אני אומר אלא להללו שיצאו, אמר להם בני. התחילו פניהם משתנין, נתן עיניו בתלמידים. מארה
לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון , בשעת פטירתן אמר להם. ]חיי עולם ועוסקים בחיי שעה

, ל דדרש כל היום כולו ממש"ז צ"והנה להט. כ"ע. זכםהיא מע' לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות ה
וכבר עמד . דמשמע דעדיין היה שהות ביום לאכול ולשמוח', דקתני בשעת פטירתן וכו' ע מהמשך דברי הגמ"כ צ"וא

א לתרץ כן דהיינו "ל א"ואומנם להנ. ע"ד כל היום אלא עד חצות ורובו ככולו ועייש"ל דלאו"ץ ותירץ דצ"בזה היעב
  . פעמים כל מרבינן לכולו ממש' דכאמור כל היכא דקתני ב, בו ככולומדין רו

  
אעלה  בשעה שאמר,  מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע,אמר רבן יוחנן בן זכאי,  תניא,א" דף יג עחגיגה. ז

 כל העולם"שהמריד , בן בנו של נמרוד הרשע,  יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע,על במתי עב אדמה לעליון
ע דהא "וצ, ל דהיינו כל העולם כולו ממש"ל צ"ולהנ. כ"ע .ב"עדף צב פסחים ז ב"וכענ. כ"ע.  עליו במלכות"כולו

  ")בשעה שמרד עלי מכל העולם כולו"פ גירסא אחרת "ע' ויש שתי. ('אברהם ושרה גיירו רבים לעבודת ה
.  

כל ", אמר רבונו של עולם.  מטרא עליהשדא, רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא, איתאב " נג עיומאב. ח
 בצער "כל העולם כולו", כי אתא לביתיה אמר רבונו של עולם.  פסק מיטרא, בנחת וחנינא בצער"העולם כולו
  .וקשה דמסתמא היו באותו זמן עוד שהיו בצער ובנחת. כ"ע. ' וכואתא מיטרא. וחנינא בנחת

  
, ר חמא ברבי חנינא באו ונחכם למושיען של ישראל" א,י ליה להם מיבעהבה נתחכמה לו,  איתאא" יא עסוטהב. ט

שנאמר כי מי נח זאת לי , ה שאינו מביא מבול לעולם"שכבר נשבע הקב, אלא בואו ונדונם במים',  וכובמה נדונם
ומשמע . כ" ע,' וכו אי נמי.אבל על אומה אחת הוא מביא,  אינו מביא"כל העולם כולו"והן אינן יודעין שעל ', וגו

י לא היה המבול "וקשה דהא בא. ל דהיינו כל העולם ממש"ל צ"ולהנ, ק'דהמבול היה על כל העולם כולו ודו
  .ל"וי. א"מבואר בזבחים קיג עוכ
  
כל העיר ' ואין אתה מוציא . לשעריך'כל השבט כולו'ואין אתה מוציא  ,גבי עיר הנדחת איתאא "טז עבסנהדרין . י

ל "ל צ"ולהנ. אלא בסנהדרי גדולה,  כל השבט וכל העיר בסנהדרי קטנה שבשעריךוהיינו דאין דנים.  לשעריך'כולה
ואולם באמת כן הוא . דדוקא בכל השבט כולו וכל העיר כולה הוא דדנים בסנהדרי גדולה ולא ברוב השבט או העיר

 .שםב ובלחם משנה "עבודה זרה ה' מהד "ם פ"כמבואר ברמב. [א"ד של ע"אף ברוב השבט או העיר דצריך ב
י "א ופירש"ד של ע"ה ואין דנין את השבט אלא בב"א ד"ע' י סנהדרין דף ב"רש' ועי( .כ כפל לשון"נקיט גכ "ואפה

  . כ ליישב קושיה זו"ו אות ה מש' בכלי חמדה פרשת ראה סי' ועי. )]א שם"מהרש 'רובו של שבט ועי
  

. ש"עיי. אין בלשון כל משמעות רובאם התע " לכמ"ומ 'כל בכור'ד קראי ב"פליגי רבנן ורא "עג  בכורותב. יא
  .]. ע"וצ ,ה סימן ו"חד ב"וחזר ע, תנאים' דהתם מתבאר דהיינו מח' ל כתב דמהגמ"הנ ג"ח ה"משנ ת"שובו[
  

קונם שאני נהנה למולים אסור בערלי ' ב כתב להקשות בהא דאיתא שם במתני"מצפה איתן נדרים לא עההנה   170
. 'כי כל הגויים ערלים וכו'  שאין העורלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים שנא,ישראל ומותר במולי עבודת כוכבים

הגויים ערלים נחשבים לעולם כולם ' כל'מ כיון דכתיב בקרא "פ דאית בהו מולים מ"ן שם דהיינו אע"וכתב הר
ף היכא ת כולה וא"ל דרובו ככולו בכה"מ הא קיי"מ, פ דכתיב כל"קשה דאע' א דלכאו"והקשה במצפ. כ"ע. ערלים



קלד 

  
  .171היינו רוב או כולו ממש' כל'ז נחלקו הפוסקים בלשון התפילה אם לשון "וכענ

   
אלא ענינו לשון , אינו שייך כלל לענין רובו ככולו' רוב'לשון , בלשון התורה

                                                                                                                                            
כ רוב "ז דף לו דקתני אין גוזרים גזירה על הציבור אא"וכדאשכחן בע, דרובו ככולו' דכתיב בהדיא כולו אמרי
פ "והיינו אע. 'ויליף לה מדכתיב במארה אתם נוארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו וכו, הציבור יכולים לעמוד בה

  . כל הגויים ערלים נימא הכיה בקרא ד"כ ה"וא. כ הכוונה לרוב ציבור"דכתיב כל אפה
  

'  יקשה בהא דאיתא בשלהי ערכין דף לב משגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה בטלו יובלות שנאכ"וכמו
והשתא נמי יקשה אמאי לא . כ"ע. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתן

נ נימא "וה, כ הכוונה לרוב"פ דכתיב כל אפה"דהיינו אע', ציבור וכונימא כדאמרינן גבי אין גוזרין גזירה על ה
  .ש"א יעויי"ז ממק"ועוד הקשה כענ. דברוב יושביה סגי

  
שאם תאמר דהיינו , דבקרא דכל הגויים ערלים מוכח בודאי דהיינו כל ממש. א דכל מקום לפי ענינו" המצפוביאר

וכן בקרא דוקראתם דרור בארץ לכל . הכוונה על כולםכ ד"וע, רוב הרי זה פשוט שרובם ערלים ומה החידוש
והוה , כ הוה סגי במאי דכתיב יושביה ותו לא"א, דאי תימא דהיינו רוב. כ דהכוונה כל יושביה ממש"דע', יושביה וכו

כ "ומדכתב כל ע. כ לא לכתוב כלל יושביה אלא וקראתם דרור בארץ ותו לא"דאל, פ רוב יושביה"ידעינן דבעי עכ
, כ בקרא דבמארה אתם נוארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו הכוונה מסתמא לרוב"אבל משא. ה לכל ממשדהכוונ

  . כ דכולו היינו רובו"וע, דהא שבט אחד נמי איקרי גוי, דאילו מדכתב גוי לא הוה שמעינן רוב
  

' דאיצטריך ב, " כולוכל העולם"ה מלוך על "אהא דאמרינן בר] ש קלוגר"להגר[החיים ' כ בס" כתב לדחות משובזה
, ואומנם להנתבאר יש לדחות. כ"ע. א דהינו רוב לזה בעי כל בתרא לומר דהיינו כל ממש"דאי בחד הו, פעמים כל
' כל'כ ד"וע, ועולם סתם משמע נמי רוב' עולם'קמייתא איכא למשמע דהיינו כל כיון דכתיב מקודם ' כל'דבמילת 

  .  ש"עיי. כ"ע. אחריני' כל'דהבא אחריו היינו כל ממש ולא בעי לריבוי 
  
פ דכתיב כל "אע' א אמאי גבי הא דאין גוזרים וכו"שביאר באוה והואיל ואתת "ח סימן קמז ד"ת מהרלב"שו בע"וע[

  ].מפרשינן דהיינו רוב
  

מלוך על 'ל דהגירסא "דהלבוש ס,  מלוך על כל העולם כולו- ז בענין הנוסח "הלבוש והט'  לעיל הבאנו מחהנה 171
בכל דק ג " תקפב ס'ח סי"אוז ב"ז הט"וכתב ע. 'כל'לשון דהא סגי בחד הוא כפל כיון ד, אינה נכונה' ם כולוכל העול

דמצינו הרבה פעמים כיון , א דהיינו רוב גרידא"חדא הו' כל' דאי ב- וענין הכפילות לומר , היא הגירסאהספרים כן 
  .כ"ע. שלא נפרש על רובוילות הוא דענין הכפק א " שפ ס'סיכ ב"וכ .ל כולו ממש"קמ, רובו ככולוד
  

הגוי ...'ב בהא דכתיב " דאף דבהוריות ג ע- ד "והעיר ע, ז"הט' תקפב הביא ד' סי) עייאש(מטה יהודה '  בסוהנה
היינו כולו ' כל'ז דוקא בלשון תורה אבל בתפילה שהוא דרך בקשה פשוט ש"מ כ"מ. רובו ככולו דהיינו' אמרי' כולו
  .לבושה' ולכן העיקר כד. ממש

  
' ק פר"כ בזוה"ל דאדרבא בלשון תפילה צריך שיהיה הלשון מבורר ביותר כמש"א פליג עליה וס" אומנם החידאך

  . א"וישלח דף קסט ע
  

דבלשון , ז מכל הני"הט' והנה יש שתירצו ד. דלא כן' ז הללו יקשה כל הני דלעיל דמוכח לכאו"ד הט" גם עוהנה
' עמ, ד, גליון מוריה שנה עשרים גליון ג' עי. (ג ודקדקו בה יותר"נשי כנהכ כתפילה שתיקנוה א"לא דקדקו כ' הגמ
כבר כתבנו כמה זימני דאין : ל"א וז"מראית העין קידושין מח ע' א בס"דכבר כתב החיד, ואומנם זה אינו).  קכו

 שיד 'א סי"חבתשובה בא "הרשבו. (ל"עכ. 'בתלמוד הקדוש אפילו אות אחת לבטלה ואפילו משל ושיחה בעלמא וכו
    ).כ" ע.' וכוומחכמת מחברי התלמוד להודיע ענינים גדולים דרך שתיקה מתוך סדורן לבד: ל"ז וז"כתב כענ

  
ענינו רוב ' כל'דלא מצאנו כן ד' תקפב כ' הנה באליה רבה סי. 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך' נוסח זה דובעצם[

ובאמת בעצם דבריו דלא . כ"ע.  כתבו כגירסא זו יש לאומרומ כיון דבפוסקים ראשונים"דמ' אלא שכ. ז"ודלא כהט
עג שציין לכל ' ע ימים נוראים עמ"חזו' ע בס"וע. ז"הט' הנה כבר נתבאר לעיל דאשכחן טובא כן כד', מצאנו וכו

  ].וקצרתי. הפוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו לומר כנוסח זה
 

  . ב

  . ג



קלה 

  .172ריבוי

  
כשאומר לשון כל אי כוונתו על הרוב כיון דרובו , א"גבי לשון בנ' נחלקו הפו

ויש מי שכתב לצדד דבעלמא כוונת האדם על הכל רק מיעוט .  173ככולו או על הכל
  .174פעמים כוונתו על הרוב ולחומרא חיישינן למיעוט

                                                 
 כמו ורוב ענמותי ,רוב לשון רבוי הוא: ל"כתב וז' רב דגןו' פ" עהח"כפ כז' פ בראשית הכתב והקבלה'  בסכ"כ 172

  .כ"ע. כי רוב בלשון הכתוב אינה כמו רוב בלשון חכמים שאמרו רובו ככולו אלא פירושו רבוי' וכו) 'איוב ד(הפחיד 
  

סתר פרק אכמו כן במגילת . והיינו לשון ריבוי', יפרח בימיו צדיק ורוב שלום וכו' עב 'תהלים פ כן מצאנו עוד בוכמו
אבן ואומנם יעויין ב . אחדח"תוזה האחרון עוררני [והיינו ריבוי בניו ' את כבוד עושרו ורוב בניו'  כתיבה פסוק יא

 אמרו המדקדקים כי פירושו גדולת בניו - ורוב בניו : ל"א וז"שם שכתב לפרש כן ואומנם הביא שפירשו באועזרא 
 ולפי דעתי שכן הוא ספר לאוהביו עם אשתו מזלו הטוב .נים רבים כי איך יגיד לאשתו שיש לו ב.כמו קרית מלך רב

רמי בר אבא אמר כולן 'ב "דאף להא דאיתא במגילה טו ע, א העיר עוד"ומו .כ"ע. 'וכוויש לו עושר רב ובנים רבים 
ת מ ודאי שאין בזה כדי להפקיע א"מ', מאתים ושמונה הוו שנאמר ורוב בניו ורוב בגימטריא מאתן וארביסר הוו

  .וכהנה רבות]. ל"משמעות הכתוב וכנ
  

א ביה רובו "א נראה דל"שכתב דבענין שתלוי בלשון בנ, ו פסוק ט"נשא פ'  תמימה פרלהתורה ראיתיהנה  173
והיינו טעמא , כ אכלו כולו"וראיה משבועות כז ב דהנשבע או הנודר שלא יאכל ככר זה אינו חייב אלא א. ככולו

קמט והביא ' ח כרך ה עמ"ועמד בזה גם בשד. א צריך לשון מבורר" ובלשון בנא"דבנדרים הולכין אחר לשון בנ
  . כ"ע. ש"עיי. תקפב אות ח שדן בזה' ב סי"להארחות חיים ח

  
מבואר דאם אחד מבני החצר שכח ולא עירב עם האחרים ד ,שפ' ח סי"ע או"בשו ז תלוי עוד בהא דאיתא"ד' ולכאו

ז "וכ. תם שיבטל להם רשותו ויאמר רשותי מבוטלת לכם או קנויה לכםותקנ, )לטלטל מבתיהם לחצר(אוסר עליהם 
רשותי מבוטלת ולא מועיל שיאמר , ע"א צריך לבטל לכל אחד בפ"בנ' או ה' אבל עם דר עם ד. שהיו רק שנים עמו

   .כ"ע. ב שם"ז הביאו המשנ"וכמו שביאר בט. ל רובו ככולו"הרוב דקיילא נתכוין רק על שמשום דאפשר  לכולכם
  

כ "וכ. מ בטור שם"וכ. ע מבואר דמהני שיאמר לכולכם"א שהביא בשו"דלהי, ע"ז לדעה קמייתא בשו"כ ואומנם
ב בשם האליה רבה דהעיקר "וכן מסקינן להלכה להקל בזה וכמו שהביא המשנ[ .י"דעת רשבב "ב ה"מ פ"מה

  ].ע הרב שם"שוד "וכ. א"כהי
  

 דבלשון בני אדם לא מהני ,כתבש) ז" עגונות סוף סימן יבקונטרס(ט "מביהת "שוי שם שהביא מ" להפרדר"שו
  .רובו ככולו

  
174

רשותי מבוטלת ל דלא מועיל שיאמר "דס - ל "ז הנ"נשאל לדעת הט צה 'ח סי" אוא"יהודה יעלה ח ת"שובהנה  
ו אך יפרנס משנה שלימה בגיטין סהי' דלכאו -  ל רובו ככולו"לא נתכוין רק על הרוב דקיישמשום דאפשר  לכולכם

 .ל נמי רובו ככולו" הל,)ע"ום והש"והכי פסקינן הרמב(מהם הרי זה גט בטל ' כולכם חתומו כולם חותמין ואם מת א
  .שפ' תוספת שבת סי' בסז "וציין שכבר הקשה כן על הט

  
 כולכם דוקא , בלשון בני אדם'כולכם'י הרוב " דודאי עפ,ז"שתי תשובות בדבר להצדיק דברי הט: ל" ליישב וזוכתב

כ דוקא להחמיר חיישינן למיעוט זה ולא " א, רק מיעוט פעמים אפשר שיכוין בלשון זה רק על הרוב,מש קאמרמ
ועוד הא [ .ת גט בטל הוא"ת גבי גט כיון דמה" אבל לא להקל על ד. לכן אוסר עליהם,מהני ביטול רשות בזה הלשון

וין רק על  שמא לא נתכנןבטל רשותו אמריכ התם גבי מ" א, קמייתאהמלתא אחזק'  אוקיל"גם בכל ספק שקול קיי
 שמא תכ גבי גט אשה בחזקת אשת איש עומד"משא. אוקי ביתו ורשותו בחזקת בעליו עדייןוהרוב ולא מהני ביטולו 

 קמייתא משוי ליה ודאי בין לקולא'  דחזק,איתתא אחזקתו' מהם הגט בטל דאוקמ'  א לכן אם מת,כולכם ממש קאמר
  . ]ב" עחולין י' ש תוס"בין לחומרא כמ
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   קצרתוכן ענינים
  

  

  גדר ויסודות מצות תלמוד תורה

 .פרס אכילת דכדי שיעור בעינן לוגמיו מלא שיעור א"בנ כמה בשתית שאף ב"המשנ בדברי מ"מו

   .בגברא דין או ממנו ִנְשָתה שיהא דהכוס בהחפצא דין הוא אם בקידוש לוגמיו מלא שיעור ובגדר

   .בברו ביטול דין וגדר במקור

  .מחומש יותר יבזבז אל המבזבז בענין

  .הפלפול ד"ע לתפילה קודם ח"דנ א"המג דעת ביישוב

  .תצד 'סי ב"המשנ בדברי מקיף ביאור

   .אחר להוציא לברך כולי אם בברכה ע"הספיר לספור יכול ואינו התיבה לפני העובר בענין

   .התיבות שבראשי השיבושים מתמח שנגרמו הקלקולים - 'וסופרים ספרים על'

 הכשר על ברכה ובענין .המנורה לנר ח"נ לדמות קפדינן ואי .ובחנוכה במקדש נרות הדלקת מצות בגדר

  .בתורה שכתוב מצוה

   .המצוות על מעבירין דאין מטעם היום לקידוש קודם ח"דנ ל"דתיפו העולם בקושית

   .מצותו כשיעור שדלק לאחר חנוכה נר הרואה ברכת בענין

  .חנוכה בעניני קצרים מאמרים
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  גדר ויסודות מצות תלמוד תורה
  

מצות ידיעת התורה . 'והגית בו יומם ולילה '- מצות לימוד תורה : תלמוד תורה ישנן שתי מצוות עיקריותבמצות 

  .ת מחודדין"שיהיו ד' ושננתם '- 

  
  'ו יומם ולילהוהגית ב '-מצות לימוד תורה 

  

כל איש מישראל חייב : ח"התלמוד תורה ' א מהל"בפם "רמבכ ה"וכמש, 175"והגית בו יומם ולילה "מצות

 . בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין עני בין עשיר,בתלמוד תורה

 חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ,ילו בעל אשה ובנים ואפ,אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים

ע "ולמצוה זו כל מה שלומד מקיים המ. והיינו עצם מצות לימוד תורה .ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה

וכמו שכתב בנפש החיים שער ד . שכולן נתנו למשה מסיני. גמרא הלכות אגדות, הן מקרא או משנה', של והגית וכו

  ז יוצא ידי "כ מן אגדה בכ"ך מקרא או משנה וכשואף שלא יוכל לפסוק דין מתו. 176ו"פ

                                                 
. 'והגית'מצות לימוד התורה הנלמדת מקרא ד. א, גדרים' ת לב" כאן הבאנו פשטות לשון האחרונים שחילקו מצות תבדברינו 175

אך יש לציין דהאמת היא דמצות לימוד תורה נלמדת מקרא . וכדלהלן' ושננתם'מצות ידיעת התורה הנלמדת מקרא ד. ב
מיחייב איהו "ב "קידושין כט עכדאיתא ב. 'ת מדאו"שזהו המקור לחיוב ת, דברים ה א ב"ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם"ד

י בכתבי קהילות יעקב "ובאמת כן חילק להדיא מרן הקה). א"ב ה"ת פ"ת' ע הרב הל"שו' ועי(. "דכתיב ולמדתם, למיגמר נפשיה
ת תלמוד תורה הוא מן קרא דושננתם וכמה ודע דמצוו -' ת שכ"ת'  בהלהאור שמחויעויין ל. יג אות ו' החדשים ברכות סי

ומה . 'והגית'ת לא נלמדת מקרא ד"והיינו דעיקר מצות ת .ל"עכ" הוא בדברי קבלה" דאילו פסוק והגית בו יומם ולילה ,פסוקים
, והל כיון דבאו לברר גדרי המצ"צ, ומה שנקטו החילוק באופן זה. [נקטו כן' הוא מחמת שכל רבותינו האח, שנקטנו באופן זה

  ]. והבן. ולכן נקטו קרא דוהגית ותו לא. 'ומצות והגית היא גילוי מילתא בגדר מצות ולמדתם אותם וכו
 

טהורה ' על כל פנים זמן מועט ביראת ה, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד...: שםל "וז 176
ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו ,  תורתו קדושה וטהורהכדי שתהא, להתודות על חטאתו מעומקא דלבא, בטהרת הלב

כי הוא יתברך ורצונו חד כמו , ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, זו הלכה' היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה, ה"בהקב
או פסול טמא וטהור אסור כשר , הוא רצונו יתברך שכן גזרה רצונו שיהא כך הדין, וכל דין והלכה מתורה הקדושה, שכתוב בזוהר

כי התורה , ה"גם כן הוא דבוק בדבורו של הקב, וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין. ומותר חייב וזכאי

ובשמות רבה . ' וכוואפילו מה שהתלמיד קטן שואל מרבו הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני, כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה
מקרא ומשנה , ה בסיני ליתן תורה לישראל אמר למשה על הסדר"בשעה שנגלה הקב, "ב לך את הדברים האלהכת ",)פרק מג(

 ולא עוד אלא כי גם באותו .כ"אפילו מה שהתלמיד שואל לרב ע, "וידבר אלקים את כל הדברים האלה", הלכות ואגדות שנאמר
, ים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממשכל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדבר, העת שהאדם עוסק בתורה למטה

י עסקו "א ור"והיינו מפני שר, אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר' וכוק דגיטין גבי פלגש בגבעה "כדאשכחן בפ
י שום חילוק ולכן כל התורה קדושתה שוה בל. ' וכוגם הוא יתברך שנה דבריהם ממש, ביניהם בענין פלגש בגבעה אז באותו עת

כמו אם , ואם חסר בספר תורה אות אחת מפסוק אלוף תמנע היא נפסלת, כי הכל דבור פיו יתברך שמו ממש, ו"ושינוי כלל ח
  .ל"עכ. ' וכואו מפסוק שמע ישראל, היה נחסר אות אחת מעשרת הדברות

  
לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב בן סורר ומורה : שםבהא דאיתא , א"עא עסנהדרין תורת חיים  להוסיף בזה מהט"ובנו

כיון דתכלית ' דלכאו, וקשה. כ"ע. עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר. דרוש וקבל שכר
 לפי שאין לך ,לאו קושיא היא"ד, וביאר .ס מה שמביא לידי מעשה אם כן מה תועלת יש ללמוד דבר דלא שייך ביה מעשה"הש

 מקומה היינו יסודה , שנאמר אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה,אין לך מצוה שאין לה סוד בעצמותו יתברך ו,קוץ בתורה
ובזה  .." הרי הוא עוסק בכבוד קדושתו ומדבק שכלו בו יתברך,ג שאינו עושה"וכל העוסק בתורה אע  ,,ומקורה בעצמיותו יתברך

ע חמדה גנוזה מששת ימי בראשית " רבש, אמרו מלאכי השרת, בשעה שעלה משה למרום,דאיתא בפרק רבי עקיבאביאר הא 
 זכור את יום השבת כלום אתם עושין , והשיב להן משה מה כתיב בה. תנה הודך על השמים,אתה מבקש ליתנה לבשר ודם

 התם כי  ואיתא. ובמדרש שוחר טוב הזכיר נמי זבין ומצורעין נידה ויולדת.' לא תשא כלום יש משא ומתן ביניכם וכו,מלאכה
 ותימה מאי סלקא דעתייהו דמלאכי . שמחו מלאכי השרת אמרו עתה תחזור התורה אלינו,בשעה שעשו ישראל את העגל

 דהיינו , ושמיעה, עשייה,דתרתי גווני איתא בתורה, אלא כאמור?  וכי לא הוי ידעי דאינהו לא שייכי בעשיית המצות,השרת
 ועדיף ליה יתברך שיתנה להן כיון שהן , על דעת המלאכים דבשמיעה לחודא סגי ועלה.שמשיגין על ידו כבודו וקדושתו יתברך

דתרתי ודאי ' והשיב להן וכי יש ביניכם זבין ומצורעין כו. ו"רוחני ויש להן כח להשיג על ידה כבודו יתברך טפי מישראל שהן ב
 : במדרש רבה במגילת אסתרזהו דאיתאו]. (ל" בשם הביה6' ע כעין הדברים הללו להלן בסמוך הערה מס"וע. ה"א [.עדיף

 , אמר לפניו יתברך עד מתי תדבק באומה זו אבד אותן מן העולם,בשעה שנהנו ישראל מסעודת אחשורוש עמד שטן והלשין
תסתפק ' ונקט 'תנה אותה לעליונים' מדלא קאמר .כ"ע. 'ע תסתפק בעליונים וכו" אמר לפניו רבש,ל ותורה מה תהא עליה"א

 משום דלא היית מסתפק בהן כיון דלא ,לא נתת התורה לעליוניםבמתן תורה  דמעיקרא ,שמע דהכי קאמר ליה מ',בעליונים
                                                .  כ"ע.  תסתפק בעליונים בשמיעה לחודא, עתה שאין ישראל מקיימין אותה,שייך בהו עשייה אלא שמיעה לחודא
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  . 177מצות לימוד תורה
  

פסוק ואחות  ואפילו אומר כל היום .178עוסק בסדר טהרות שאינו נוהג בזמנינו מקיים מצות תלמוד תורה

אלא הוא תכלית , ותדעצם הלימוד אינו רק מבוא להתכלית דקיום המצו. 179 שכר תורה בידולוטן תמנע

  ]. 183אך עיקר המצוה להוציא בשפתיו [182וגם בהרהור. 181ומקיים המצוה בכל לשון. 180ע"בפ

                                                 
  .באור ישראל פרק כזס " מדברי הגריז"כ 177

 
  . ז"ב פ"שם עולם ח' ח בס" החלשון 178

 
מכאן אמרו אפילו אם אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה אלא הוא יושב וקורא כל : ל"ב וז" דבי אליהו זוטא פתנא 179

ז דוקא שאינו "דכ, אך כבר העירו. והביאו הקהילות יעקב שם .כ"ע. הכי שכר תורה בידו' היום הפסוק ואחות לוטן תמנע אפי
  ].להלן בזה' ועי[כ הוי ביטול תורה באיכות "דאל', ומסוגל ללמוד יותר בעמקות וכויכול 

 
, האחד מבוא לתכלית קיום המצוות, ש בדבריו דלימוד התורה הוא משני פנים"ויעויי. ת" הבית הלוי בהקדמה לשווכהגדרת 180

מ מחויבות ללמוד במצוות הנוהגות "מ,  אף שאינם מחויבות בלימודוכן הנשים. ה חסיד"והיינו ללמוד לידע היאך לקיים דלא ע
דאילו , ואומנם באנשים יש עוד מעלה*. מז בשם הרוקח' י סי"ת וכדאיתא בב"ה מברכות ברכה"ומש, בהן שידעו היאך לקיים

. וככל מצוה דעלמאע "אבל אנשים עצם הלימוד הוא מצוה ותכלית בפ, נשים לימודן אינו אלא מבוא להתכלית דקיום המצוות
. 'ל צא ובדוק שעה שאינו לא יום ולא לילה וכו"א' כגון אני שלמדתי כל התורה כולה וכו' וזהו דאיתא במנחות צט שאל וכו

ובזה ביאר הא דאיתא . [ע לעולם אינו מסתיים"אך הלימוד דהוא תכלית בפ, ח"והיינו החיוב ללמוד כדי לדעת לקיים יצא בו יד
לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו , באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, נעשה לנשמע שהקדימו ישראל בשעה ,א"פח עבשבת 

ובהקדם הא , ל"פ הנ"ויתבאר ע. כתרים' כו להני בי ההקדמה ז"דרק עדמשמע . אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, שני כתרים
ונשמע הוי קבלת , דנעשה הוי קבלה על קיום המצות, יינווה,  בפתגמין דאורייתא'נשמע' ו, בעובדין טבין'נעשה': ק"זוהדאיתא ב

 אלא שמוכרחים ללמוד , לא היה במשמעות קבלתם רק עול מצות, והנה אם היו ישראל אומרים נשמע ונעשה.ק"לימוד התוה
רו נעשה ה אמ"ומש', רק קבלה א' ונעשה הוי התכלית והי, 'נעשה' נמשך ומבוא ל'נשמע' והיה ,קודם כדי שידעו היאך לעשות

 דגם שלא יצטרכו ללמוד ,כ" תכלית מצד עצמו ג'נשמע'ונמצא דהוי , כ אמרו נשמע"ומובן מאליו שמוכרחים ללמוד קודם ואח
וזהו שאמרו , תכליתים עול מצות ועול תורה' קבלות של ב' י הקדמה נעשו ב"ונמצא ע, כ ילמדו מצד עצמה"משום עשיה ג

' כנגד נעשה וא' כתרים א' מישראל ב' ש וקשרו לכל א"ר מה"ת ועול תורה ירדו סקבלות עול מצו' והוי ב, בשעה שהקדימו
   . )] לז'ג סי"א חי"ת צי"שו' ועי( .ו' א סי"ע לו בח"וע. ש עוד" יעויי.כתרים' י ההקדמה זכו לב"כנגד נשמע דע

  
________________________  

  
' דלכאו, י הללו דנשים חייבות בלימוד תורה"ד ליישב בעצם דברי הב"ותו,  בתירוצא בתראק ז" מז ס'ברכי יוסף סיכ ה" וכ.ה"א *

 ).שאינם חייבות בלימוד (אמרו לו נשים יוכיחו. נענה רבי שמעון ואמר בעון ביטול תורה', וכו מכה זו מפני מה : דף לגיקשה משבת
אבל , " וישר להן ללמוד מידי דשייך להוטוב"אלא הכי קאמר ד, לאו דוקא חייבות, חייבות ללמוד דיני נשיםי ד"הבש "דמ, תירץו

היותר נכון דחיובם אינו מצד "ד,  ותירץ עוד.קפג' ק יד וסי" סמז' סיא "ובמג. ש"וכן משמע מדברי הבית חדש ע. אינו חיוב גמור
, חיוב ללמודואי בקיאי בהן תו ליכא עלייהו שום סרך , אמנם חייבות מיהא למען דעת הדינים שלהן, ת הןות דודאי פטור"מצוות ת

  .כ" ע."ל"וק

  
מדוע , דכל לימוד הנשים אינו אלא שידעו לקיים הדינים, כ הוא"דא, י הללו"י בהסבר דברי הב"ד הברכ"ראיתי מקשים ע, ואגב 

. ל דעל הכשר מצוה אין מברכין"וקיי, הא להאמור יוצא דכל לימודם הוא בגדר הכשר מצוה לידע איך לקיים, ת"מברכות ברכה
א כתב לי לפני שנים רבות על שאלתי בענין מסוים "ח קנייבסקי שליט"והנה הגר.   כ"ע). י"הב' ל בביאור ד"שה להביהכ יק"וכמו(
וזה . כ"ע' הכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליו': ל"ז בזה"והשיב לי ע. דמוכח מיניה דמברכים גם על הכשר מצוה) מ"ואכ(

" ושננתם"מ הוא כתוב מפורש וכדלהלן בגדר מצות "מ, ל דאף שהוא הכשר מצוה" ינ"היינו דה, ודאי דאין ליישב בזה קושיה זו
ה תכלית "בזה להלן בד' ועי. איך לשמור ולקיים כל התורה והמצוה, שיהיה לו הלכה ברורה בכל מקום, לידע דיני התורה שהוא

ס מצות "כיון דסו,  ודאי שאין לומר כןזה. כ"ע. לידע היאך לקיים כתובה מפורש בתורה' ושננתם'כ מצוה זו של "וא, המצוה
ס לא כתוב להדיא ענין של ידיעת התורה "דסו, א"ל כמו שאמר לי שליט"א י"ובאו. [לא נאמרה אלא באנשים ולא בנשים' ושננתם'

וב ואכתי חשיב כת, מ נראה דלא בעי שיהיה כתוב להדיא ממש"אך מ. והפירוש בזה הוא ענין ידיעת התורה', ושננתם'אלא כתיב 
  .ז"ל בכ"וי]. ק'מפורש ודו

  
עדיין ', כיון דמחויבות ללמוד הדינים שלהן וכו, ת"כ מברכות הנשים ברכה"ל דמשה"הנ' דהנה בעצם תירוץ האח, עוד אציין בזה

 ונתן', והיאך תאמר וצונו וכו, דהא קרא צווח ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם, )ה"בביאו(א "ע כמו שהקשה אדונינו הגר"יל
  . כ"ע. ש"עיי. לנו

  
שתירץ באופן , ]כב' א עמ"ובהוצאה החדשה ח. מהדורא ו[א "ת ה"ת' א מהל"ג מרן האבי עזרי בפ" לרבינו הגדול רשכבהוראיתי

אבל זהו רק ממצוה המיוחדת שנאמר בלימוד התורה , שזה ודאי שאין הנשים חייבות בלימוד אף במצוות שחייבות בהן, נפלא
נכלל בציווי הזה גם שנדע , אבל הנה כל מצוה שהתורה מצוה לעשות. שבזה נדרש בניכם ולא בנותיכם', ולמדתם'או ' ושננתם'

וכן . נכלל במצוה הזאת לדעת פרטי המצוה באופן זה חייב ובאופן זה פטור' כגון במצות וקשרתם וכו, לדעת פרטי המצוה וחלקיה
נכלל , כגון שמור את יום השבת. יכה לדעת ולהבין את פרטי המצוהנכלל בכל מצוה ומצוה שצר, הוא גם במצוות שהנשים חייבות
אבל המצוה הפרטית שבכל , פ דפטורה מעצם מצות לימוד תורה הכללי של ולמדתם"והיינו דאע. במצוה זו שתדע המותר והאסור

ותן מצוות שחייבת וכיון שמחוייבת בא. שהרי מוכרחת היא לדעת המצוה על כל פרטיה, ל אינה פטורה מזה"מצוה ומצוה כנ
. כ"ע". ונכון מאד"וסיים מרן . ש עוד מה שביאר בזה עוד"ועיי. ת"שפיר צריכה לברך ברכה, וממילא צריכה לדעת את ענין המצוה

אלא הביאור בזה דצריכות לקיים המצוות שלהן ורק . 'ל דצריכות ללמוד הדינין שלהם וכו"הנ' כ האח"ז כמש"והיינו דאי
  . ת"וזהו ענינן בת,  להבין המצוהכ דצריכות"ע" ממילא"

  

  ואפילו 



קמ 
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הא דדייקינן מרבנן על התורה אם , ל כתב וזה לשונו"ד ז"אבל הראב: ל"ד וז"א הביא מהראב"ברכות יג עק "בשטמ 181

נאמרה בכל לשון אם לא לא על הכתיבה שכתב משה נאמרה שהכל יודעים שלא נכתבה בספר אלא בלשון הקדש ולא נכתבו 
אלא על התלמוד שלמדו הקדוש ברוך הוא למשה ומשה למד אותה . נים שבגלגל כדכתיב באר היטבשאר לשונות אלא על האב

אם היה מלמדה לכל אחד ואחד בלשונו וכן כל אחד ואחד יוצא ידי ] נסתפק לנו[לישראל לפי שהיו בהם גרים משאר לשונות 
ב "ת שרידי אש ח"שוע ב"וע. ו אלא בלשון הקדששינון בלשונו או שמא לכולם שונה בלשון הקדש ואין אדם יוצא ידי והגית ב

שאינו מקיים מצות והגית בו יומם ולילה כי אם בלומד , ד"ב בשם הראב"סימן נו עמוד תקח הביא מספר ברכה משולשת פ
  . ש"דחאו כיעוייו. תורה בלשון הקודש

  
.  ושמתם את דברי אלה על לבבכםת והוגה בהם בלבו מקיים מצות"שבכל שעה שחושב בד, תבכ יראים מצוה כז' בס הנה 182

והנה לענין מצות לימוד תורה וקיום מצות והגית פשיטא דיוצא ידי : ל"ז כתב וד"ז סקמ' ח סי"חאובישועות יעקב וה. ש"ייע
אם אפשר . בינה הגיגי' אמרי האזינה ה' ל מדכתי"דהרי מבואר לקמן דעיקר ענין זה דהרהור כדיבור דמי דרז, חובתו בהרהור

ואם כן פשיטא דלימוד התורה . הרהור והגיגי קאי על מחשבה, בינה הגיגי, ואם אי אפשר, דוקא דיבור, י האזינהל אמר"צ
וגדולה מזו דעת . והביאוהו רבים מהפוסקים. כ"ע. פ"ומקיים בהרהור מצות לימוד תורה וז, קאי על הרהור, מקרא והגית
 וכן נוטה דעת .ט"ק ב וסק"מז ס' ח סי"בביאוריו לאויעויין . ת"ת חייב לברך ברכה"שאף המהרהר בדא כידוע "אדונינו הגר

, א"הגר' א ודלא כהנשמת אדם שדוחה קו"להגר) ו' ח סי"חאו(וכן הסכים הבנין עולם ). קמ' סי(ב "ץ ח"ץ בשאלת יעב"יעבה
והביאם . )ח"י'  סיח"חאו(ת עמק הלכה "כ בשו"וכ. ת צריך לברך"מצדד שהמהרהר בד) קנט' סי(ב "ט ח"ת הלק"גם בשו. ש"ע
   .ועוד. בח א סימן מ"ת הר צבי או"שווב .יד' י ברכות סי"ע להקה"א ע"ובדעת הגר. ש" עיייב אות ח"ד ס"ת יביע אומר ח"שוב
  

כל אדם צריך ליזהר להוציא בשפתיו ולהשמיע לאזניו כל מה שלומד ו ,תבב שכ"ב הי"ת פ"ת' להע הרב ב"השו'  דלא כדז"וכ
וכל מי שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו " .כ בשעת עיון להבין דבר מתוך דבר"אא, במקרא ומשנה ותלמוד

וכמו בכל המצות . ' והגית בו וכו'מפיך' לא ימוש ספר התורה הזה 'ו שנאוכמ. "ולמדתם אותםמצות ח "אינו יוצא י, ואינו מוציא
באר דוד סימן יג ד הרב "וכ. ל"עכ. י המדבר שהשומע כעונהכ שומע מפ"אא, ח בהרהור לב"התלויות בדבור שאינו יוצא בהן י

ת אינו מקיים בהרהור לבד משום דכתיב פן תשכח את הדברים והיכא שאינו מוציא בפיו אינו נשמר בלבו כדאמרינן "דמצות ת
ת תלמודו ב וכל המשמיע קולו בשע"ג הי"ת פ"ם הלכות ת"ברמב' ועי, בעירובין כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפיו

  .ש בארוכה"יעויי. כ צריך הרהור ודיבור יחד ואינו מקיים מצוה זו רק היכא דאיכא שניהם יחדיו"ע, תלמודו מתקיים בידו
  

מ אם מקיים מצות והגית אם בפיו או אף "ונ,  אם הוא הרהור או דבור"והגית"' עיקר פידא סימן מז "ת משיב דבר ח"שו בע"וע
 דברים נפלאים בנידון זה ובדבר  ה'ח סי"או חב"ת אפרקסתא דעניא ח"שוע ב"וע .ש"יעויי. 'ם ח נדרי'בגמ' מחבהרהור תליא ב

   .נ"טז ותר' א סי"אברהם ח
  

מט שכתב גבי קושית ' ד סי"ד השב יעקב חיור"תתעצם הקושיה ע, ת"כיון דנתבאר כעת דאיכא מצוה אף בהרהור בד, ואגב
, יישבוכתב ל. ז"ש כתיבה מהרהור שאין מברכין ע"מד' האחתמהו ו,  לברךהכותב דברי תורה צריךשפסק ד ע"ד השו"ע' האח

ת נפקא מקרא דושננתם "ע של ת"משום דמאלא . פ בתורה"ע אמאי אין מברך על ההרהור הלא עוסק עכ"דהנה מעיקרא יל
הרהור לא שייך דב, נמצא כונת הקרא דוקא אדיבור ולא אהרהור. ע מצוה יא"מ במצ"כ הר"כמש, לבניך ולמדתם את בניכם

ת "שוד ב"והו. [כ"ע. נתם לבניךנלאחרים הוא בכלל ושדיכול ללמד כ בכתיבה "משאו .ז"כ אין מברך ע" ומשה,ללמד את בניו
הרי מבואר דאיכא מצות לימוד תורה אף , ולהאמור]. ועוד. האזינו אות א' ובכלי חמדה פר.  כט'ק סי"רבי עקיבא איגר מהדו

' ושננתם'והיינו מצות ידיעת התורה הנלמדת מקרא ד, כ אף להגדר השני דלהלן"וכמו. אחריםז לימוד ל"אף שאי, בהרהור
, שענינו לידע דיני התורה, ס"שהרי עיקר מצוה זו מבואר להלן מהגרי, הרי ודאי דאיכא מצוה אף בהרהור, ת מחודדין"שיהיו ד

כ דלא סגי לידע ולברר בלא שיהרהר ויחשב " וע.איך לשמור ולקיים כל התורה והמצוה, שיהיה לו הלכה ברורה בכל מקום
שהביא  קנ 'א סי"ת אפרקסתא דעניא ח"שור ב"שו. הרי דאיכא מצוה בהרהור, גדרי המצוה שבדברינו' לב, כ"וא. הדברים בלבו

גיון הוא וה, והגית בו' דכתי, יוצא גם בהרהורל ד"והיינו דס, א בביאוריו היפך מזה"דעת הגרשהרי ' והק, השב יעקב הללו' לד
, ע"שהרי גם לדידן שאין מברכים על הרהור וכדעת מרן השו, ז"צ לכ"ד אי"לענ, ואולם. כ"ע. ש"עיי. והגיון לבי' בלב דכתי

עוד ' ל אות יב הק"א הנ"וביבי]. (להלן' הוא מטעמים אחרים עי, ומה שאין מברכים. [הרי ודאי דאיכא מצוה בהרהור וכמבואר
וכדאיתא בקידושין כט דמחוייב , ח"אף בלימוד שבינו לבין עצמו שאינו מלמד לאחרים יוצא ידשהרי חזינן ד, ד השב יעקב"ע

  ].  א"ד השב יעקב באו"שתמהו בזה ע' ש עוד שהביא מהאח"ועיי. 'ולמדתם אותם ושמרת לעשותם'ע מקרא ד"ללמוד בפ
 

, ולא משום שהרהור כדיבור, האינו אלא משום שגם בהרהור איכא מצו, א דמברך על ההרהור" אף לדעת הגרשהרי 183
  ).כח' אבן ישראל עמ' י פישר הובא בקו"כן העיר הגר. (ביאור הלכה סימן מזש ה"וכמ

  
ל " כתב הישועות יעקב הנ על הרהורןמברכיבטעם הדבר שאין ו. ל"א הנ"ודלא כדעת אדונינו הגרד " מז ס'סיע " השוכפסק 184
הרי אף דביטול . על ביטול חמץ לפי שאין ראוי לברך על מחשבה' ברכידהא דלא מ, י בשם כלבו"ש ב" טעם הדבר עפמ:ל"וז

. י מעשה"רק על דבר שמצותו ע' דאין מברכי, אין לברך עליו, י מחשבה"מ לפי שעיקר המצוה הוא ע"מ, באמת גמר המצוה
ותירוץ זה [. ל"עכ. ל ברור ואמת"כנ. על מחשבה שבלב' אין מברכי, ה בזה אף שיצא ידי חובת דברי תורה על ידי הרהור"ה
  .ל"ז ואכמ"בענ' ואריכות גדולה בפו]. כ עוד רבים מהפוסקים"כ
 

  . א שם סוף אות כא" ביבייעויין 185
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. ב"מנחות צט עכדאיתא ב ש שחרית וערבית"קב' אפיו, ח אף בפרק אחד שחרית וערבית"יוצא יד,  כשהוא אנוסוהנה 186
.  נדר גדול נדר לאלהי ישראל,אשנה מסכתא זו, ר אשכים ואשנה פרק זה האומ, ואמר רב גידל אמר רב: איתאא"ח ע נדריםוב

, כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערביתל "הא קמ', וכווהלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועה 
, שמע שחרית וערביתבשעת הדחק אפילו לא קרא רק קריאת "ד. א"ד רמו ס"א יור"פ הרמ"וכ. [משום הכי חייל שבועה עליה

ע "ןבשו. ז"ע בערוך השולחן שם ס"וע)". ב"ג עשין י"א וסמ"הגהות מיימוני פ(קרינן ביה ) כא, ישעיהו נט(לא ימושו מפיך 
חייב ' כו' ואפילו עני כו"ל "מ הנ"ד הר"וכתב באור שמח ע. כ"ע. ד שם"היטב בברכי יוסף יור' ועי]. ד"ג ס"ת פ"ת' הרב הל

לאו דווקא ,  דנראה מדבריו דהך דקרא קריאת שמע שחרית וערבית- " לילה שנאמר והגית בו יומם ולילהלקבוע זמן ביום וב
  .כ"ע. רק הגדר הוא קביעת זמן ביום ובלילה, קריאת שמע

  
אמי במנחות שם שבפרק אחד שחרית ופרק ערבית יצא ' שהוכיח שכל דברי ר קי 'ב סי"חד "ת אגרות משה חיו"שו בויעויין

,  הוא לכאורה רק באיש שכבר למד כל התורה כולה והוא זכרן גדול שאין לחוש לשכחה,ח"ם בה" ופסק כן הרמבידי חובתו
 אבל איש כזה כמעט שאינו .מ מצד מצות למוד תורה בעצם שחייב ללמוד ביום ובלילה סגי בפרק אחד שהוא קביעות מועט"שמ

רה וגם יש לחוש לשכחה אבל הוא אנוס משום שטרוד בפרנסתו אך יש דין זה גם באיש שלא למד עדיין כל התו. מן המציאות
  . אף שהוא אנוס מלקיים מצות למוד כל התורה, מ צריך לכל הפחות לקיים מצות למוד התורה"כל היום שמ

  
צריך מן התורה לאמר כל הפרשה של קריאת שמע "בה ידי חובת תלמוד תורה זה שיוצא לענין ד, ש"הנה עוד הוסיף האו, ואגב

 , דצריך לאמר חיוב דיני תלמוד תורה ואזהרת למודה,)ף דלענין קריאת שמע סגי בפסוק אחד לדעת רבים ועיין חינוךא(
  ". ת"דהוא קבלת עול מלכות שמים סגי בפסוק אחד מה, ובפסוק ראשון לא סגי רק לענין קריאת שמע

  
  ש"ת בק"ח ת"היאך יוצא יד

  
ט חשיב מקרא מגילה ביטול תורה לעומת לימוד "א דמה" שהרי ידוע דעת החזו,ע"קצת יל, ת"ח ת"ש יד"זה דיוצא בקובענין 

. דשם אחר הוא, כיון דכשמכוין לשם מצות מגילה אין לו ענין תלמוד תורה', ת למקרא מגילה"מבטלין ת'תורה בפועל דקתני 
, כ בביאור דבריו"ח מש"ש במשמ"ועיי. פד' ב עמ"משמרת חיים ח' הובא בס, תרפז' ח סי"והקדימו ליישב כן בחכמת שלמה או

, והם ענינים סותרים, ומקרא מגילה הוא ענין של הודאה ושבח וכדאיתא במגילה יד קריאתה זו הלילא, ת הוא לימוד וידיעה"דת
ח קנייבסקי "כ הגר"א הללו כ"ודברי החזו. [כ"ע. ת"אין כאן ענין דת, ולכן שפיר אי מכוין למקרא מגילה היינו לשבח והודאה

ה "דה, ש עוד בשמו"ויעויי. עה' תשובות וכתבים סי' פח בהערה שציין כן מס' א עמ"מעשה איש ח' ס' עי, א בשמו"שליט
ר עובר בעשה "ח בפתיחה עשין יב שהמספר לשה"ודלא כהח. כי זהו שם אחר, ר אינו נחשב מבטל תורה"כשמדבר לשה

, ת"צ לברך מקודם ברכה"ש אי"ים לשם תחנונים או קכ כשאומר פסוק"ס יד דמשה"י ברכות סו"ע בקה"וע*. 'ודברת בם'ד
: ל"וזת שם "ת' ד בהל"ש בנידו"א והחכמת שלמה מבואר כבר באו"וכיסוד החזו ].ש עוד"ויעויי. ת"כיון שלא נתכוין למצות ת

ן צריכין ד מצוות אינ"ש עוד דאף למ"ויעויי" (מגרע כח התלמוד תורה בה, הכי נמי הכוונה בה לצאת ידי חובת קריאת שמע"
ת "שוז ב"מ ד"וכ. כ"ע).  שזהו דברי תורה ויוצא בה ידי חובת למודה,שיהיה יודע בעת קריאתו שמעצריך  מכל מקום ,כוונה

נ ושמע שהציבור מתחילין "כשבא לביהככגון ,  נ בדבר אם מותר לקרות המגילה קודם ברכת התורה'ח סי"דברי יציב או
כ "א, )שם' ק ג"א ס"ד ומג"ס' ס' ח סי"או(דכיון דמצוה דאורייתא צריך כוונה , והעלה. לקרות המגילה אם רשאי לצאת בו

', ז סוף סעיף ב"תרפ' ח סי"ק בחכמת שלמה או"להגרשוציין שמצא כן . "ת"כשמכוין לקריאת מגילה אינו מקיים מצות ת"
כ כשמכוין למצות "וא . כ"ע. ש"עיי. צ ברכת התורה"א, שכוונה אחת אינו עולה לשני דבריםכיון  ו.ג"תרפ' ובספר החיים סי

  .   ת"והיאך עולה לו לקיים מצות ת, ת"ש הרי אין לו שום שייכות למצות ת"ק
  

, ס אין פיו ריק מדברי תורה"מ סו"מ, ת"אף אי לא נחשב שמקיים מצות ת, חדא. ותירצו בכמה אופנים,  שעמדו בזהוראיתי
ב "ק בברכות ד ע"כ השטמ"וכמש. י תלמוד תורה אלא די בדברי תורהלא בע' והגית וכו' דלהצילו מאיסורא דלא ימוש וכו

ומשום דאמרינן במנחות אפילו לא שנה אלא . כגון אנו שקורין אשרי ובשחרית איזהו מקומן: ל"וז, פסוקי דזמרה סג להא' דאפי
. ישמעאל קודם תפלה'  ורפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים לא ימוש משום הכי תקנו רבנן פסוקי דזמרה ואיזהו מקומן

ת כאלו אכלו "ומצוה על כל אדם ללמוד תורה על שלחנו שכל שלחן שלא אמרו עליו ד: ל"וז' כק א " קע ס'משנה ברורה סיוב
פ יאמר איזה "ז ועכ" ואינו יוצא במה שמברך בהמ.ה דילמוד משנה או הלכה או אגדה או ספרי מוסר" וכתב בשל.מזבחי מתים

והינו אף שאומרו . ל"עכ. ת ותפלה על מזונותיו"רועי לא אחסר דהוא ד' חר ברכת המוציא מזמור המזמור וטוב לומר א
   .ת לא נפיק"מכלל ד, לתפילה

  

ת וגם מצות "גם מצות ת, אך אם יכוין בפירוש שרוצה לקיים תרוויהו, ש"נ כל זה כשמכוין רק לשם מצות ק" תירצו דאהעוד
  ח"אוחת חקרי לב "בשו, והאמת שכן מבואר בפוסקים. כ ראיתי"ע. יוצא ידי שניהן' כאוהרי דל] ה גבי מקרא מגילה"וה. [ש"ק
  

____________________  
  
לא יוכלו ליישב את , עובר על ביטול תורה' ר וכו"ל דאדם בדברו לשה"א וס"א החולקים על החזו"ח והגר"ל דהח" לכאורה יוהנה* 

ומשום . ת דשם אחר הוא"יים מצות קריאת מגילה אין לו ענין במצות תא שאמר דכיון שמק"החזו' במגילה כד' דברי הגמ
אך האמת שזה . ר שאינו עובר על עוון ביטול תורה דשם אחר הוא"והיינו דזהו גם הטעם בענין לשה, דתרוויהו חד טעמא נינהו

' ביטול תורה' דחשיב מקרא מגילה א והיינו"ל כדברי החזו"במגילה הנ' א יוכלו ליישב שפיר את דברי הגמ"ח והגר"ואף הח, אינו
ת "דת, א"ל בביאור דבריו דהחזו"כ המשמרת חיים הנ"פ מש"וזאת ע, כיון דכשמכוין לשם מצות מגילה אין לו ענין תלמוד תורה

ולכן אי מכוין למקרא מגילה היינו לשבח , והם ענינים סותרים" הודאה ושבח"ומקרא מגילה הוא ענין של , "לימוד וידיעה"הוא 
דדוקא מצות מקרא מגילה , ל"ר הנ"ל לענין לשה"כ אין לבוא ולדמות בין מקרא מגילה הנ"וא. כ"ע. ת"אין כאן ענין דת, הודאהו

כ "משא. ת "דאי מכוין למקרא מגילה אין לו ענין במצות ת' ח המצוה בזה דוקא אמרי"ת שהם ענינים סותרים לענין לצאת יד"ות
  .ר ואינו תלוי בכוונתו"לו גם לעוון ביטול תורה בזמן שמדבר לשהר הרי זה מציאות שנחשב "בענין לשה

   



קמב 

  חודדיןת מ"שיהיו ד' ושננתם '-מצות ידיעת התורה 
  

שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד " ושננתם "מצות

שאם ישאלך , חזור עליהם ובדוק בעומקם: ל"ה יהו מחודדין בפיך וז"י ד"וברש. 187 כדאיתא בקידושין מ,'וכו

ענין . א. ומצוה זו כוללת שני פרטים. התורהוהיינו מצות ידיעת . 188אדם לא תצטרך לגמגם אלא שתוכל לומר מיד

לשננו , היינו היכולת להתחכם בתורה לחדד השכל, עיון. ב. לרכוש לו ידיעה בכל חלקי התורה, הבקיאות

סיני ועוקר "ל "ושני פרטים אלא כינו חז. שיוכל לישא וליתן במלחמתה של תורה לעקור הרים בפלפולו, ולהישירו

זהו הפלפול ' חציך שנונים'. זה ענין הבקיאות' כתבם על לוח לבך'שם ' ל בגמ"הביאו חזוזהו נכלל בקרא ש". הרים

  . 189ופוסקים כמובן' ומצות ידיעת התורה אינה מתקיימת אלא בגמ. והחריפות

                                                                                                                                            
ת "וא:  הקשה מז'סיבי "בדהנה ה,  סגיש שחרית וערבית"קרא ק' שאפיל דמבואר "צט הנהקשה ממנחות ) ג"דף ט רע(ט "ס

ל דמשכחת לה " וי.ש לאחריה"שהרי הוא קורא ק, והרי לעולם הוא לומד מיד,  לומר שצריך שילמוד מידלמילמה לו להירוש
ודברי , שדברי תחנונים ותפלה לחוד, ש ותפלה לא חשיבי לימוד לענין זה"ל דק"אי נמי י', ש וכו"שאומר אהבה רבה אחר ק

ת "א בשו"והחיד. ש"ייע. ש"איך יוצא ידי חובת לימוד תורה בקכ לשיטתו "וא. כ"ע. "ש כדברי תפלה הויא"וק", תורה לחוד
ואם כיון לזה , ש"ח תלמוד תורה בק"היינו במכוין לצאת י, דמה שאמרו במנחות צט ב, מ"דלק, ד"כתב ע)  סו'סי(יוסף אומץ 

   . והיינו דהכל תלוי בכונתו.כ"ע. שתורה שלימה היא, ש"ח בק"נ שיוצא י"אה
  

 נינהו דשניהם כחדא מצוהכיון ", ת"ח ת"ש דיוצא בה יד"דשאני הכא גבי ק , שביאר קט'ב סי"ם ח" מהרשת"ראיתי בשועוד 
ושם דן אי אפשר לדון כן גם לגבי . (כ"ע". ת"ש הוא בשביל ושננתם ותכלית לימוד התורה בשביל יחוד השי"דתכלית מצות ק

אם יוכל לצאת בסעודת בענין , ה ומה שחקר"ו סימן ז ד"ם ח"ת מהרש"שוע לו ב"וע). [ש"עיי. שאר דברים אי עולה לתרוויהו
ה אין חשש כיון שהוא רק מתכוין במעשה "בלאד' שכ. ין עושים מצוות חבילות חבילותאם יש בו חשש א, ט לסעודת סיום"יו
  ."]מצוות יחד' ש קיים מצות והגית בו שהם ב"כמו דבק"ו, מצוות' לקיים ב' א
  

 ,ש"דהכונה על דעת לימוד תורה מגרע לצאת ידי חובת קוכתב ,  שעמד בזהח סימן ח"ב או"ת אפרקסתא דעניא ח"שו בע"וע
כדאמרינן בזבחים בת מינה מחריב בה דלאו בת מינה , ן דעדיף טפי כשאינו מכוין למצוה כלל ממכוין למצוה אחרת" הרש"לפמ

ובהמשך דבריו  .ה נחזור"ד' ד' סי) ל"הגאון בעל צלותא דאברהם זל(ת ברכת אברהם "בשוכ "והביא שכ. ש"לא מחריב בה יע
מכל , אינו יוצא ידי חובת קריאת שמע משום דבת מינה מחריב בה, דג דאם מכוין בקריאת שמע מצות לימו"דאע, ז"כתב ע

ת "דהרי באמת ד, משום דבכלל מאתים מנה, כ"שפיר יוצא ידי חובת הלימוד ג, מקום במתכוין למצות קריאת שמע בעונתה
דמצות ,  שמעכ מצות קריאת"יוצא בה ג, ד מצות צריכות כונה"אם מכוין לקריאת שמע למ, אלא דבעונת קריאת שמע, הוא

   .ש בראיותיו" יעויי.הלימוד להיכן אזיל מפרשה זו
  
א "בצל החכמה סת "שו' עי( .ש"ת קודם הק"מ אי צריך לברך ברה"ונפ. ש הוי תורה אם לאו"ה יש לדון אי עצם ק"דבלא, ודע[

שפסק שאם ישן ביום ) ס מז"ס(ח "לאו' א בחי"הגרעכ "מ למש" ועוד נפ.)ת"ש בלי ברכה"לקרוא קשאין   ועוד שפסקואות יב
הרבה פוסקים אינו פוטר אלא מה ' כיון שלד, צ לחוש שנפטר באהבת עולם"וא, שינת קבע וניעור כל הלילה בודאי שיש לברך

  ]. יב' א סי"בירורי חיים ח' בזה בס' ועי. 'והאריכו בזה בזה הפו. כ" ע.ש לא הוי לימוד"ולהרבה פוסקים ק, שלומד מיד
      

ת כשהוא אנוס "דבשאר ת. מלימוד בשאר היום לענין כשהוא אנוס' ן עוד לדלהלן דחלוק פרק אחד שחרית וכו יש לצייז"ובענ
חיובו קבוע , רק פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. אלא זהו גבול חיובו שהוא עד כמה שאפשר לו. ז בגדר דחיה"מללמוד אי

  .זי נחשב מבטל מצוה באונסושיהיה אנוס מפרק זה א. וברור דכתיב והגית בו יומם ולילה
 

   .ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן בה"וכ 187
  

מאחר שמגמגם לשואלו ואינו משיב , אינו יוצא בזה מצות ושננתם, ויכול לעיין בספרים, פ" עכשיו שנכתבה תורה שבעוגם 188
  ].ג"ב ה"פת "ת' ע הרב הל"שו[ואין הלכה זו ברורה לו כאחותו שאין צריך לעיין , לו מיד עד שיעיין

 
  .  ישראל שםאור 189

  
תכלית המצוה של "ו" ופוסקים' מצות ידיעת התורה אינה מתקיימת אלא בגמ"ס הללו שכתב ד" לכאורה מדברי הגריוהנה

איך לשמור ולקיים כל התורה , שיהיה לו הלכה ברורה בכל מקום, לידע דיני התורה ומשפטיה על בורין, ידיעת התורה הוא
מ "וכ. משמע קצת דאין מקיים מצות ידיעת התורה בלימוד אגדתא". התכלית הוא להגיע למעלת ההוראהוסוף . 'והמצוה וכו

וזהו שהקדים . והוא ענין ההוראה הלכה למעשה כאמור, בשבת כדלהלן בהמשך דברינו' הגמ' מעיקר דבריו שבא ליישב ד
, ואדרבא. גדר מצות ידיעת התורה לא הזכיר כללואילו בהמשך בענין , בתחילת דבריו דמקיים מצות לימוד תורה גם באגדתא

ש "ועיי, חילק בין מצות ידיעת התורה לבין מצות לימוד התורהשג "ת פ"ת' בהלז "ע להגר"וע.  צמצם הענין לתכלית מסוימת
היינו דידיעת התורה ] 'וד' ב' סעיף א[ש "ועיי, דושננתם קאי על ידיעת כל התורה כולה] ה אבל"ה לא ישא ובד"בד[א "בקונ

, דמי שאינו יכול להגיע לדרגה זו ואינו בר הכי] ה והשתא"א בד"ובקונ' וד' בסעיף ב[ושם , שיוכל לברר הלכה לאמיתה
א "בקונ[ובזה מיישב שם , ג ליכא מצות ידיעת התורה רק לימוד התורה"בכה, ב"ע' ולאוקמי גירסא סייעתא דשמיא במגילה ו

י אחרים "ב דלא ימוש היינו דברים ככתבן ומלאכתן נעשית ע"ה ע"כות דף לי בבר"ש רשב"מ] ה והשתא"ה והנה ובד"בד

  . ב



קמג 

שאם יש לו מח כזה שיכול ללמוד , וענין שיעור זה הוא לכל אחד ואחד כפי כוחו. שיעור באיכות הלימוד

הוא מחויב ללמוד מסכת שלימה בשעה אחת , ת שלימה ולהקיף בשעה אחת כל התורה כולהבשעה אחת מסכ

זהו חיובו מקרא דושננתם שיהיו , ומאידך אם מוחו אינו סובל רק ללמוד חצי דף בשעה. ולהקיף התורה בשעה אחת

ואם יכול . 191ראלא כל אחד לפי מה שהוא כנזכ, ז כשאר המצוות שחיובן שוה בכולן"ואי. 190ת מחודדין בפיך"ד

                                                                                                                                            
. ש"עיי . קכ'ד סי"ת דברי יציב חיור"שווהביאו ב. ש"ש קיים לא ימוש עיי"ל דאפילו לא קרא אלא ק"ב ס"ט ע"ובמנחות דף צ

. תורה לידע הדינין שלהן ותו לאז כתבו גבי לימוד תורה דנשים דאינם שייכות במצות לימוד תורה אלא במצות ידיעת ה"וכענ
: מלשון הקהילות יעקב בכתבים החדשים שם אות ו' מ לכאו"וכ. והדברים עתיקים. 'ו' א סי"ל בהקדמה ובח"כדלעיל בשם הביה

מצות ולמדתם ' ל דיש שני מצוות בלימוד התורה הא"והטעם נ, ונתבאר דידיעת התורה להלכה עדיף טובא מלימוד התורה סתם
. 'ט עדיף מצות ידיעת התורה וכו"ומה. 'מצות ושננתם וכו' והב. 'אומר כל היום פסוק ואחות לוטן תמנע וכו' וצא אפיומצוה זו י

דלימוד אגדה אינו אלא ' ומכל זה משמע לכאו. ל"ענינה בענינים הנוגעים להלכה כנ' ידיעת התורה'הרי דמצות . כ"ע. ש"עיי
תלמוד תורה ובאין לשמוע ' מבטלין'א ד"ז אשכחן בהא דאיתא במגילה ג ע"ענוכ. בגדר לימוד תורה ולא בגדר ידיעת התורה

ואולם כבר ביארו . והיאך מיקרי קריאתה ביטול תורה, גם מגילה גופא תורה היא' והקשו העולם הא לכאו, מקרא מגילה
מצות ידיעת התורה אבל , נ שבקריאת מגילה מקיים מצות לימוד תורה"ל דאה"כ י"א, ת"מצוות בת' דלהנתבאר דאיכא ב

  . 'ידיעת התורה'מוכח דאין מקיימים בלימוד אגדתא מצות , ל ועוד"מכל הדברים הנ .בעמקות ובבקיאות אינה מתקיימת בזה
  

חושב מחשבות ' משנת חסידים בסהביא מבעל א סימן נז "ת אפרקסתא דעניא ח"שוהנה ב, דאין כן כונת הדברים, איברא
ה למה "אבל בלא, להיפך' כשיש בגמז אלא "ז דאין למדים ממדרש אי"כד, ז" בשם קול הרמ)ז"מאמר תפלין דמארי עלמא פי(

ערך ' י אות א"פח' ד ובס"קסא בחיו' ת סי"נובי'  ועי.ז"ש גם בפט"ממדרש הזוהר ע' וכמה דינים למדו הפו, לא נלמוד ממדרש
, אפשרות ללמוד הלכה למעשה מספורי אגדותא דלטעם הירושלמי דלכך אין "ת אמרי בינה ס"ש בשו"למ'  ואפי.)אין למדין

 וכדבריו מפורש .ש"דאולי באגדות אחרות שנאבדו מאתנו מסופר בפנים אחרים ע, דילמא לא כך הוי מעשה' משום דאמרי
א מתאים לתמונתו " אם ענין אותה אגדה בודד ולא נמצאהו במקז"כמ מסתבר ד"מ. ש"ע' ה הכא מסקי"ד' הוריות ב' מס' בתוס

יש הבדל ד, ומסיק. וכולם יתנו עדיהם ויצדקו שאין חשש שינוי, ס ומדרשות מתאימים לזה"כמה מאמרי שאם כ " משא,ומהותו
י "רשובהערות הביא דוגמא מ(. ל וישנם שהם בכלל הלכות בהיותם שרשיות וכמסמרות נטועים ונוגעים להלכה"בין אגדות חז

ח "והגרצ, טמא' והוא בספרי בהעלתך בפיסקא איש איש כי יהי' קב כוהלכה בידוע שעשו שונא ליע' פ וישקהו דכ"וישלח ע' פ
 ד"יורחא "א ח"ת יבי"שוע ב"וע. כ"ע. ש"עיי). דגם בעניני אגדה שייך לשון הלכה: ברכות לא הוכיח מכאן ומסנהדרין קדב
ג "וכה. ש"ע.  מן התלמודאין למדין לא מן ההגדות ולא מן התוספות אלא, ד"ב דפאה ה"דאמרינן בירושלמי פדאף  ,חאות ד "ס

דלא אמרינן הכי , אכן כבר העלו בזה האחרונים. ש"ע). ד"ה דברכות מ"פ(ט "יו' כ התוס"וכ). טו(א מגילה "הרשב' כתב בחי
דמי יוכל לחלוק על המדרש בלא , )ק כ"קכח ס' סי(ח "ש הפר"וכמ). שם(ט "יו' ודלא כהתוס. ס"אלא כשיש סתירה לזה מן הש

שהרבה , שיש ללמוד מן המדרשים כשאינם מכחישים את התלמוד, ת"הישר לר' וכן מבואר בס. כ עוד"וכ .ש"ע. ס"ראיה מהש
). תכז' ד סי"חיו(ת בית שערים " בשו'יוע). נא' אחרון סי' בקונט(ח "והובא במחזיק ברכה א. ש"ע. מנהגים בידינו על פיהם

  .ס שבת"ס שערים מצוינים בהלכה עמ"ע בקונטרס שבסו"וע. ש"ע
  

ואף שפעמים אין , דהנה מתבאר דאין כל המקומות שוים. כ"ס באור ישראל היא כמש"יש מקום לדון אם כונת הגרי, ואכן
לשמור ולקיים כל התורה "כ גם מדברי אגדה נלמדים ענינים רבים שבהם מתברר לנו היאך "אפה, לימוד אגדה נוגע למעשה

  . ל אין מן ההכרח כלל שאכן כונתו כמו שכתבתי מתחילה"שונו הנגם בעצם משמעות ל, ומעיקרא. ס"כלשון הגרי" והמצוה
 

  ). ד גבי גדר המצוה ויש להתיישב הרבה בדבריו"ש היטב בנידו"ויעויי. (כז אות ד'  שמואל קידושין סיברכת 190
 

עליו ולמשה רבינו ,  דבאמת כל המצוות המה שווים לפחות שבפחותים,ונראה לי לבאר: ...ת"ת'  האור שמח בהלל"ז 191
ונמצא מצוות . 'וכונוע בעלמא יצא ע וחיוב המצוה גבול יש לה כמו נטילת אתרוג בני.דתורה אחת יהיה לכם כתיב, השלום

 ואספת דגנך , מצוות תלמוד תורה מבטלבכל זאת אינו נחשב למפרע, תלמוד תורה אשר בוודאי אם יבקש האדם טרף ומזון
כי אינו דומה בחיוב ,  וכן לפי טוהר נפשו של אדם. לפי ההכרחיות שלפי הרגלווכן כל אחד,  וכן למשל אדם חלוש המזג.כתיב

לאיש אשר כוחות נפשו נרפים , תלמוד תורה האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבותות אהבה לתלמוד תורה
ן לאל יד האנושי ליתן המדה ואי, א בידו"לכן איך היה מחוק הבורא לחוק חיוב תלמוד תורה לכל ישראל ונתן תורת כ, ועצלים

קריאת שמע בערבית , קריאת שמע בשחרית,  לכן באו חכמים ופירשו לנו גדר מרכזן האמיתי של תלמוד תורה.האמיתית לזה
הוא ,  אולם יתר מזה.כבר קיים מצוותה, כיון שלומד קבלת המצווה ואזהרתה בשחרית ובערבית, קיים והגית בה יומם ולילה

 . והיא כמו הסר מן המדות המגונות אשר נפרדו זה מזה.כל איש לפי ערכו ומהותו, נבדלו ונפרדו בזהבכללי המצוות אשר 
וצריך האדם להלהיב נפשו לשקוד על , כי כפלה התורה הרבה פעמים ענין למודה, ובוודאי צריך להתעצם בה האדם בכל יכלתו

 אתהם את החוקים ואת התורות ודבר השווה לכולם ולכן אמר והזהרת, דלתותיה כאשר הרבו לדבר בזה הספרים הקדושים
הא קיימא לן ' אשר יעשון שבזה אינו שוה רק כל אחד לפי מה שהוא אדם ולכך אמרו בנדרים דף ח' ילכו בה ואת כו' והודעת כו

ינו מן שזה מה שמחוייב ללמוד בכל כוחו א, כיון דאי פטר נפשיה בקריאת שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה
  .ל"עכ. 'ואין זה מצווה פרטית וכו, החוקים הכוללים סוג הישראלי

  
ת ממנו ידיעת התורה כי "כי לא ידרוש השי, כבר כתבתי פעמים רבות: 'ובתורה אתה עמל'ל "ד חז"ץ באבות ו ד ע" היעבל"וז

אשרי מי .) ברכות יז( וכן אמרו ,כי לפום צערא אגרא לא לפי הלימוד, ולזה כיון באומרו עמל. אם כפי הכנת כל אחד ואחד
  .שעמלו בתורה

 

   והוא



קמד 

ובעל . 192לקיים מצוה זו וללמוד בעמקות ובעיון ובמקום זאת לומד בבקיאות מקופיא בעלמא הוה בגדר ביטול תורה

. 193ת כהלכה"ויתבע מהם בתוקף קיום המצוה דת, מחשבות יודע ומכיר הכשרון והכח שזיכה לכל אחד מבריותיו

  .195ע הערה"וע . 194יאות בתורה ולהזניח הבקמ פשוט שאין להרבות הלימוד רק בעיון"ומ[

, שיהיה לו הלכה ברורה בכל מקום, לידע דיני התורה ומשפטיה על בורין, המצוה של ידיעת התורה הוא

שליש , וחייב לשלש את זמן למידתו: א שם"בהים "רמבל ה"וז. 196איך לשמור ולקיים כל התורה והמצוה

                                                 
גם מגילה גופא ' דלכאו, ת למקרא מגילה"ת' מבטלין'ובזה כתב ליישב שם קושית העולם בהא ד. קמא' ב עמ" חז"מועו 192

קות ס אינו לימוד בעיון והרי הוא מבטל הלימוד בעיון ובעמ"דסו, ל ניחא"ולהנ. והיאך מיקרי קריאתה ביטול תורה, תורה היא
ובעצם ענין זה דכשיכול ללמוד בעיון ובמקום זאת לומד ]. ע להלן"וע. [וכבר כתבו ליישב כן רבים. עבור מקרא מגילה

' ח סי"ת בית אפרים או"לשואך אציין רק , צ להאריך בזה"הנה הדברים ידועים ואי, הרי זה בגדר ביטול תורה' בבקיאות וכדו
. "אינו מקבל שכר כלל ויצא שכרו בהפסדו", לעסוק במשנה ותלמוד ועוסק במקראאפשר דמי שיש לו לב ד. וזכורניה "סח ד
אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק : ל"ת הלכה יב כתב וז"א מת"ם פ"וברמב. [ש"יעויי

ויפנה כל ", מדברי דיני תורהיקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר , תמיד בתורה שבעל פה
ע "וע]. ם"ה ועיין ברמב"לט ד' ח ד סי"ת אגרות משה או"בשו' ועי. לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו" ימיו לגמרא בלבד

, ובפלא יועץ ערך ידיעה וערך תהילים דמי שיכול לפלפל בחכמה ולקנות ידיעה חדשה. ק טו"ד רמו ס"א יור"בביאור הגר
   .כ"ע. חשיב לגבי דידיה ביטול תורה, ד תהילים וזוהר וכדומהומוציא הזמן בלימו

  
כי לשמה אין פירושו דביקות כמו שסוברים , האמת הברור, ענין עסק התורה לשמה:  המפורסמיםב"ד פ" הנפש החיים של"וז

לו היה עוסק ה מלפניו יתברך שהעוסק בתהלים יחשב אצלו יתברך כא"ל במדרש שבקש דוד המע"שהרי ארז, עתה רוב העולם
ואם נאמר , ס בעיון ויגיעה הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהלים"הרי שהעסק בהלכות הש. בנגעים ואהלות

הלא אין דביקות יותר נפלא מאמירת תהלים כראוי כל , שלשמה פירושו דביקות דוקא ורק בזה תלוי כל עיקר ענין עסק התורה
כמו (ל מה תשובה השיבו הוא יתברך על שאלתו "כי לא מצינו בדבריהם ז, י בזה"ה ע"ים הקבוגם מי יודע אם הסכ" .היום

ענין : ל"א וז"ו מ"פ ס אבות"רוח חיים עמ' ד בפי"וחזר ע .ל" עכ")הוא דקא בעי' ואידך ההוא רחמי) 'ז א"ב י"ב(שמצינו 
אבל אם יחשוב אדם ) 'ג וכו"ב פ"א פ"ר ד פועיין נפש החיים שע(הלשמה עיקרה לשם אהבת התורה ליגע ולעמוד על שרשה 

כי לשמה הכוונה לדביקות ואם כן לדעתו ודמיונו יחשוב שיעסוק בשירות ותושבחות ובפרט בספר תהלים מנעים זמירות 
ילקוט שמעוני (אבל לא כן הוא כי הלא מצינו במדרש . וקרבתו וזה די לו ובזה יחיה חיים ערבים' ישראל המעוררים אהבת ה

הרי שנגעים ואהלות יקרים יותר ולא מצינו . בנגעים ואהלות שדוד בקש שהעוסק בשיריו ובזמריו יחשב לו כעוסק)  אתהלים
לפי שעיקר הלימוד לא לעסוק רק בדביקות כי אם להשיג על ידי התורה המצות והדינים ולידע כל . ה לו בזה"שהסכים הקב

ולזה צריך ללמוד ביגיעה עצומה להשיג אמיתת . אי מעשיו וחקר כבודוולהשיג גם כן סתרי פל. דבר על בוריה כלליה ופרטיה
רלח ועוד ' א מבוטשאטש סי"ובא. ה מנהג"ה יומא עמוד התשובה דף ג א ד"של' ומאידך עי[ .כ"ע .כוונות התורה לפי השגתו

  ].ל"ואכמ
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  . כמה פעמים' מריםמכתבים ומא' בנדפסו. ל"כ רבינו הגדול מרן זצ" כמה התמרמר עידוע 194
  

, אך לא יאמר שירבה בזה ויהיה רק עוסק כל היום בעיון: ל"ס כתובות אות כב וז"ההפלאה בפתחא זעירא עמ ל לצייןומהראוי
ואין זה נכון פן , אך אם ירבה יותר מדאי בעיון לא יכול לשקוד על למודו וגרסתו. כי באמת אין סוף ואין קצה לתבונת התורה

למען ' יום אשר עמדת וגו' ה המקובלת כמו שכתוב השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים וגוישכח מחוקק התור
אלי הקהל ' אשר שמעו כל אחד בסיני באמור ה, ולמען ישמעון, למען ילמדון המקובל, הזכיר שני ענינים. ילמדון ולמען ישמעון

פירוש לקח , כתוב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובוויש לפרש מה שאמר ה. לי את העם ואשמיעם לכל אחד את דברי
אך אף על פי כן תורתי אל . הוא המתנה שניתנה לכל אחד בסיני כמו שכתוב וממדבר מתנה, טוב משא ומתן טוב נתתי לכם

מם ל בפסוק ובתורתו יהגה יו"כמו שאמרו חז, תעזובו שהיא התורה המקובלת מדור דור שהחידוש שלו נקרא תורת האדם
וצריך שידבק בשניהם להיות רוב למודו בדברי רבותינו לחזור על תלמודו ויהיה לו . 'ולילה והמקובלת מאבותינו הוא תורת ה

וכבר אמרנו על זה רמז אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמח . עת קבוע לעיין בכל יגיעתו וכחו האפשרי בעיון ההלכה
ה וריקוד שהוא בירר הפסולת כענין שאמרו בגמרא במי שלא דקדק בלמודו לא חש לקמחיה כי הענין הוא קמח הוא אחר הטחינ

והוא העיון לדחות מעל עצמו הסברות הדחויות המתדמות לו ולהוציא אמתו של תורה אמנם גם מזה אל תנח ידיך אבל צריך 
  . כ"ע. לחזור על גירסתו ושניהם כל אחד מועילים זה לזה

 
לפי דרך כל ,  ועיון התורה ראשית דבר לברר צורתא דשמעתתא מהחל עד כלה ביושר העיון: נז'ב סי"ל ח"שבה הל"וז 195

ואחרי ככלות הכל , לנתח בהבנה יסוד של כל אחד מהם, ולברר ההבדלים שבין דרכי הראשונים, הראשונים שנאמרו שם
דרכי גאונים ' וכך הי, ות מסקנא אחרונהע השייכים לזה ולאסוקי שמעתתא ולמצ"חלקי שו' כ על כל ענין דברי הד"ללמוד אח
ופעם , כ זה וזה נתקיים בידם והיו מיגעים עצמם על ההילכתא כמו על הסוגיא"ס וכל הגדולים וע"א הח"הגרעק, הקדמונים

י והיו חביריו מלעיגים עליו ואמרו "ע באחד משיחותיו אתי כי בנעוריו למד הרבה טור וב"אמר לי גאון ישראל החזון איש זי
  .תייתי מה שנעשיה כי נעש"מלמד תינוקות וסיים ואמר ב' יהיש
  

   תכלית



קמה 

 וידמה דבר , ויוציא דבר מדבר,וישכיל אחרית דבר מראשיתויבין ושליש , ושליש בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב

 ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן ,לדבר

להורות , וסוף התכלית הוא להגיע למעלת ההוראה. ל" עכ.וענין זה הוא הנקרא גמרא, מדברים שלמד מפי השמועה

י כך ידע היאך להתנהג ולא "ומצוה זו קודמת לכל שע. 197'שאם ישאלך אדם וכו'ולאחרים וכמו שאמרו לעצמו 

ואומנם ודאי שאל ישים מגמתו ללמוד רק . [199וזריזות גדולה דרושה לתכלית זו. 198יכשל בביטול מצוות התורה

הרי שכשיגיע , אחרונים וראשונים ות"גפמקורות ההלכה היינו ככל שיעמיק יותר בואדרבא , {200הנוגע למעשה

                                                                                                                                            
היינו ללמוד לידע , וגם מבוא להתכלית, ע"גם תכלית בפ, ל דלימוד התורה משני פנים" בשם הביה6'  לעיל הערה מס'עי 196

 רק בדביקות כי אם שעיקר הלימוד לא לעסוק: 'ח מוואלוזין ברוח חיים שכ"ולעיל בסמוך הבאנו לשון הגר. כ"ע. היאך לקיים
  . ' וכולהשיג על ידי התורה המצות והדינים ולידע כל דבר על בוריה כלליה ופרטיה

 
ומן החיוב להאריך בחיוב למוד ההלכה : ג אות יח"א באמונה ובטחון פ"ל רבינו החזו"וז .ס באור ישראל שם" הגרילשון 197

וממדת ,  מעטים וספורים המה- ם בים ההבלים של רוח עועים  מהנדחים לכל אפסי- והשרידים , מפני מיעוט התלמידים בדורנו
אבל להקושיים הטבעיים לקנות דברי תורה ולהוספת , האהבה והחמלה לשקוד על השרידים היחידים האלה שלא ידח מהם נדח

יונות ולבלות הזמן ברע, הגורם להתרשל מעיון ההלכה הדק היטב, רבה העזובה בבית המדרש פנימה, כשלון מצד השוטנים
או , אף שהן שיחות של יראת שמים ותיקון המדות, ולחדש חידושים אין בהם ממה שנאמר למשה מסיני, ומחשבות בדויות לב
כל שאינן מתלוים עם ידיעת התורה הדינית , אבל אינן מספיקות את התכלית המבוקש מהאדם עלי חלד, חקר חיצוני בהלכה

  .'וכו
 

אם כן , אחרי שידוע שתכלית הלמוד הוא כדי שיבא לידי מעשה, ובאמת דבר פשוט הוא: ז"ב פ"שם עולם ח' ח בס" החל"ז 198
ועלול האדם להכשל בכל עת בביטול כמה מצות התורה על ידי סיבה , לעולם לא יבא לידי מעשה, אם לא ילמד אותן ההלכות

, וכן בענייני הציצית. ושאר פרטי הדינים' כווכן בדיני תפילין שיהיו מונחים על מקומם כדין ו. 'כגון בדיני קריאת שמע וכו, זו
. ושאר פרטי דינים של הלכה זו, וזמן חיובם, ודיני בגדים החייבים בציצית, ושיעור אורך ורוחב הטלית קטן' מקום תלייתן וכו
ן שהוא מצות ובפרט דיני ברכת המזו, וכן כל דיני ברכות. שיש בהן כמה הלכות הנחוצות לו לאדם בכל יום, וכן כל דיני תפלה

אם לא ילמד מצוי מאד שמחסר , בכמה פרטי דינים שמזדמנים לו לאדם בכל יום, וכן כל דיני ברכת הנהנין. 'עשה דאורייתא וכו
כמו , אלהיך לשוא' או שמברך ברכה שאינה צריכה ועובר על לא תשא את שט ה, ל כל הנהנה בלי ברכה מעל"ואמרו חז, ברכה

אם לא ידע הלכותיה בודאי עלול להכשל בכמה איסורי דאורייתא וכמו שכתבתי , בת החמורהובפרט הלכות ש. ל"שאמרו חז
כגון הלכות מליחה והלכות , ד יש כמה הלכות שנחוצות לכל בעל בית לדעת אותן"וכהאי גוונא ביו. בהקדמה להלכות שבת

  .כ"ע. ע שהאריך"וע. ' וכוואם לא ילמדם בודאי עלול להכשל בהם, ריבית והלכות נדה והלכות תולעים וכדומה
 

ב פרק ה "ח ח"שם עולם להח' ע בס"וע". ויהיה זריז לבקש ידיעת התורה"ד " אורחות צדיקים שער הזריזות בתוה'עי 199
  . בארוכה

 
כשנדקדק תחילה לשון תורה : ל"וז, ס בנדרים פא א על הלומד רק כדי לידע ההלכה" מבהילים כתב רבינו החתודברים 200

 אלא יש תורה לשם שמים ממש אך אין כוונתו אלא כדי לקיים המצות ולידע ,לשמה ולא אמר לשם שמיםלשמה מהו לשון 
וכיון שכל עצמו של אותו העסק איננו אלא לקיים המצוה איננו עדיף מקיום המצוה גופיה דבעידנא , ההלכה איך יעשה המעשה

ע להגות בה יומם ולילה ולהעמיק ולעיין בכל "צוה בפאך עיקר מצות עסק התורה הוא מ. דלא עסיק בה לא מגינא ולא מצלי
 אלא ,לא לבד לידע המצוה בשעה שצריך לה, ואם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה, תוצאותיה ומובאיה כי עמקו מחשבותיה

יא וזהו עוסק לשמה של תורה לא על כונה אחרת וה, ה"דרוש וקבל שכר היינו הדרשה עצמה היא השכר ונחת רוח לפני הקב
   .ל"עכ. המגינה ומצלי

  
ובעמקי מצולות . עולים' וידעתי כי רבים גם מאשר אל הר ד :מכות'  למסהקדמהמתוך הערוך לנר לך עוד את לשונו של הוהא 

כאשר יגיע עת . הלא כפי אשר הורונו חכמינו. "מה לנו בהלכות ודינים אשר לא נוהגים בזמננו"אומרים . ים התלמוד צוללים
ובהם נעסוק כל . ורק בירור דינים הנוהגים גם עתה מוטל עלינו. יבואו משה ואהרן ואליהו עמו והם יורונו. קנוביאת משיח צד

ואין זה דרך . אמנם לדעתי לא טוב בפיהם זאת המענה  .ואם לא נדע רק אותם דיינו. כי הם חיינו ואורך ימינו. ימי חלדנו
על אשר בעוננו . ולהשים מסוה על פני יפה וברה.  העיון ברוב מצות התורהלהשליך אחרי גיוו. ולא אורח דעת ותבונה. הנכונה

. בכל עת לדרוש לציון ולעשות תקונים. ונזהרנו מפי הנבונים. הלא על זה נצטוינו מפי חכמינו הראשונים. הגלות החשיך תוארה
מאשר נשים . ר נעלה זכרון ציון על לבבנוובמה יות. במהרה בימינו. ועל בנין בית מקדשנו. על קבוץ גלותנו. למען חזק תקותנו

וזאת שנית אשר הורונו . את שביתו' ואשר ישובו להתנהג בשוב ד. אשר נהגו על מכונו בהיותו. המצות והחקים לנגד עינינו
 כאלו הקריבה. ואשר יעסוק בתורת עולה. לא כלה' חק מחוקי ד. כי גם בהיותנו בגולה. בלמודיהם התמימים והישרים. המורים

אשר האירו . וגאונים וראשונים ואחרונים. מתנאים ואמוראים ורבנן. ומזקנים נתבונן. להעלות לפניו ריח ניחוח. על המזבח
ולא . משך הרבה מאות שנות חייהם. ואחר אשר בעוננו הורד לארץ גאונו. מעת היות היכל על מכונו. באור חכמתם בכל הזמנים

ומי מהם הורה אחר גלות ישראל . והתנהגו לו כל דברי תורתו. שראל על אדמתומי מהם הורה בעת שבת י. ניכר מדבריהם
כי על אלה כאלה . ונתבטלו מעת אשר שמם. אשר במקדש נתלה קיומם. ונבצרו לו מלהתקיים רבות ממצותיו. מנחלת אבותיו

דרשו וגם חקרו . נו אופני קיומיהםוהורו ל. שמו עין עיוניהם. מחכמתם מזהירים. חדושים וביאורים. במשניות ברייתות וסוגיות
למה לא נחקור גם אנחנו . ולמה לא נדרוך בעקבותיהם. כבכל החוקים הנוהגים גם בזמניהם. להעמיד על תלם משפטיהם. בהם

כי . בכל מצות התורה. ולעמול להאיר מאפילה. למען הרחיב למודינו במרחביה. ועוד זאת נחשוב שלישיה. דרך מחקריהם
. פרחה ירכה ונרותיה. גביעיה כפתוריה ופרחיה. הקנים היוצאים מצדיה. אשר כל חלקיה. למנורה הטהורהבלמודה נמשלה 



קמו 

. 202 כדי שיקרא רבי או כדי שיכבדוהוש שלא תהיה כוונתו"וכ. 201כ ללימוד ההלכה ידע לכוון האמת אל נכון"אח

  ]. })203כ"אף שאינו נענש ע(

                                                                                                                                            
כן כל משפטי התורה רק בהתאחדותם . וממעל האחד הנרות בקדש האירו. לא יתפרדו ולא יחלקו. מקשה אחת נעשו ונחקקו

ואין . זה מול זה יסודם יעמיקו. י כלם זה את זה יחזיקוכ. לפרדם ולחלק ביניהם בקדש מעלו. ולכן אשר על רוחם יעלו. יאירו
עודם יום יום . ונתפזרנו וגלינו מארצנו. אשר לא גם אחרי נחרב בית תפארתנו. בתורתנו הקדושה נחקקים. מהמצות והחוקים

  .כ"ע. ' וכולהורינו דרך עבודת אבינו שבשמים. לנו לעינים
  

החוזה מלובלין ביקש בעל תוקע , ל"הרב מבריסק למרן האבי עזרי זצמרן שסיפר מעשה , קיא' לולי תורתך עמ 'עוד מסואציין 
פ רזי "בחר בו החוזה מלובלין והחל ללמדו סוד התקיעות ע, בונים מפשיסחא' התייצבו כמה מתלמידיו ובהם הר, לימים נוראים
מדוע הצעת עצמך , כ"א: פיד החוזההק. אבל איני יודע לתקוע בשופר: בונים ואמר' נענה ר, כשסיים ללמדו. תורת הנסתר

ואמרו לי מה "השיב בתחילה , ה שיוציא את ישראל ממצרים"כשביקש הקב. ה"למדתי זאת ממשה רבינו ע: וענה. כבעל תוקע
לא איש דברים "ולבסוף אמר . ה לימדו את השמות הקדושים והורהו את האותות והמופתים"והקב". שמו מה אומר אליהם

  !  כי צריך ללמוד התורה גם באין נפקא מינה למעשה-  הסיק הרב מבריסק - למדנו מכאן ". שלחשלח נא ביד ת, אנכי
 

' ועי. (ל"ר' ו בכלל כי רבים חללים הפילה זה שלא הגיע להוראה וכו"ולא יהיה ח.  ידמה מילתא למילתא בדלא דמיולא[ 201
לאסוקי שמעתתא אליבא 'ן להם כלל לחתור בענין ובפרט בחורים צעירים אי)]. בשבת לא' ד הגמ"להלן בדברי האור ישראל ע

ומי יבא אחר . ש"יעוי. יב' ג עמ" מרן האבי עזרי במכתבים ומאמרים חג" רשכבהוכמו שכתב בזה להדיא רבינו הגדול', דהלכתא
ר שלח אותו בחו. ל לבחור צעיר מבני משפחתו"ז אוירבעך זצ"כ הגרש"רצז שכ' ב עמ"חכו ממתקים ח' ז הובא בס"וכענ. המלך

בסיום המכתב הוסיף לו ברכות , ז השיבו כדת"הגרש. א בכמה סימנים"מ הלכתי בדברי החזו"מכתב ארוך ובו מו) ז"לגרש(לו 
אולם להשקיע את , טוב וגם נחוץ מאד ללמוד הלכות. ב.נ: "אך לבסוף הוסיף לו עוד הערה מעשית וזו לשונה, חיזוק ועידוד

  ". קר בגמרא שלומדים בשיעורצריך להיות בעי, הכשרונות בגיל שלך
  

ל ספר "הנה ז, כ ללימוד ההלכה ידע לכוון לאמת"הרי שכשיגיע אח,  וראשונים ואחרוניםת"ככל שיעמיק יותר בגפ זה דובענין
ג שנראה כאיבוד זמן אחר "אע, וזה היה המנהג שנהגו לקבוע ישיבות לפלפל בהם סוגיות ודיבורים קשים): 27' עמ(סדר היום 
מפני הענין שאמרנו כדי ללמוד להישיר השכל כדי שידע להעמיק הענינים כאשר יבואו , יאין ממנו לא דין ולא משפטשאין מוצ

  . ל"עכ. 'לידו כבר שיוציא לאור משפטו וכו
  

הן אמת שהדרגה הגבוהה : "ל"ד וז"שיא בתוה' ר המשגיח בספרו במסילה העולה עמ"מלצטט בזה עוד מדברי מו אמנעולא 
לדרגות גבוהות בעיון התורה ובהבנת היסודות של הסוגיא והראשונים , וד שייכת היא למי שזוכה לשני שולחנותביותר בלימ

אולם עם ירידת הדורות נתמעטו . ואמת שבדורות קודמים היו רבים שזכו לכך. ומגיע עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
אין ספק . אולם זאת נאמר בבירור.  מוד בישיבות הקדושותוגם רבים משועבדים ללי. הלבבות ולא רבים יחכמו להשיג הכל

נחשבים הם יותר מאותם שיש להם ידיעות במה שנקרא , גם אם לא הגיעו עד להכרעת ההלכה, שהמעיינים הגדולים בתורה
י כל כ, והסברא פשוטה. ס ובראשונים ובגדולי האחרונים"וחסרים הם את העיון במקורות ההלכה דהיינו בש" הלכה למעשה"

, ואם כי הבנין לא נשלם. והנה המעיינים מתחילים מיסודות הסוגיא ומגיעים עד לגובה מסוים. בנין חייבים להתחיל מהיסודות
אבל אותם המגיעים מהר לחלקי ההלכה בלי לדעת את היסודות ובלי להבין . פ החלק הבנוי עומד על יסודות איתנים"אבל עכ

ד "ויש להם ס, ואם כי בדורות הללו צריכים גם לכאלה. גג בלי עמודים ובלי תמיכהמקור הדברים דומים הם לאחד שבונה 
כפי ראות גדולי , אם אמנם הגיעו גם לדרגה מסוימת בעיון ובהבנה, הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון' להורות לעם ה

ס ובדברי "תה של תורה בסוגיות השרחוקים הם מאותם הלומדים שיודעים לישא וליתן במלחמ, מ בגדרי תלמיד חכם"מ. ח"הת
והן בכל מה שהתורה מעניקה ללומדיה ובעיקר בכח , הן בדעת תורה, והבדל זה בא לידי ביטוי. גדולי הראשונים והאחרונים

ח "ח מוולאזין בנה"ולעיל בהערה הראשונה הבאתי מרבינו הגר. ל"עכ. 'הראיה למרחוק שזוכים לה חכמי תורה אמיתיים וכו
  .לת הלימוד אף שאינו אליבא דהלכתאח במע"והתו

  
ה וכל גדולי " ופה מצאתי מקום להרחיב הדבור מה שאלצני הנה השל:ל" וזא"חולין ז עבחתם סופר  דברי רבינו הוידועים

והנה דבר זה נתפשט בתפוצות ישראל . על החילוקים הנוהגים בבעלי ישיבה ואומרים שהם מבלי עולם' כי כרוכי' ישראל צווחי
וחלילה לנו לחשוב כן על צדיקים וטובים קדמונינו שהנחילו . אוד וכל רואיו ומביניו יכירו כי לכאורה שוא והבל הואמאוד מ

אתה נותן מקום . 'מה שהי' ואם תאמר הי. לנו ירחי שוא ומשאות מדיחים איך לא סקלום אנשי דורם אז כשהתחיל לקלקל
החילוקים "אבל אומר אני . חלילה לחשוב. 'ור מן הדורות ולפנים לא הילמינים לרדות דלמא גם תפילין וכיוצא בו התחיל בד

  .ש"יעויי. ' וכו אלא שנתקלקל באורך הזמן"דרכם בקודש וממעיין הקודש יצאו
 

   . ש"עיי. ה וכל העוסק"א ד"בתענית ז ע'  התוסכלשון 202
    

ו אלא "אין בזה עבירה ח, לומד כדי להתיהר אם הוא באמת לואפי: ל"כתב וז מד 'א סי"ת משיב דבר ח"שוב ב" הנצידהנה 203
 , מקרי כי גדול עד שמים חסדך, דאם לומד לקיים המצות כדי שיכבדוהו,י ברכות דף יז"ש בפירש" וכמ.דאין מקבל שכר רוחני

 באוכל פסח לשום אכילה גסה , וכדאיתא בנזיר כג,ו"מ אין בזה עונש ח"יש בהם מעשה שלא לשמה מכ' ז ככל המצוה אפי"וה
 וביומא ע איתא שהיה מנהג בירושלים ביום הכפורים היה כל אחד מביא .נהי דלא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קעביד

נ " וה.ת ותפארת בעליה שטרח להתנאות במצוה"י להראות נוי של ס" ופרש,ת מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים"ס
ת שלא " ולא עוד אלא ת.ת הוא מקיים"מ מצות ת" מ,ביד תורה מן המובחר נהי דלא ע,ג שלומד כדי להתנאות"תלמוד תורה אע

מ לעולם יעסוק "וידוע המאמר בכ. ['בערכין דף יז וכו וכדמוכח .ת ממילי דחסידותא" עדיף ת, ומילי דחסידות לשמה,לשמה



קמז 

שהרי מצוה הראשונה אינה אלא , מתבאר הטעם דידיעת התורה להלכה עדיף טובא מלימוד התורה סתם

ה אינו יודע היאך "דבלא, דיעת התורה כוללת כל התורה שהרי מביא לידי מעשהאבל מצוה די, מצוה פרטית

  . 204ל"דוקא כנ' תלמוד, 'וזהו דאיתא בקידושין שם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לעשות

ה ישנן עוד מצוות רבות "דבלא, היינו המצוות הכלליות המבארות לנו גדר חובת תלמוד תורה מצוות אלו

  . 205בלימוד התורהשמקיים האדם 

  ז"כמה ענינים שיתבארו עפ
  

על  יש להקשות' הנה לכאו. א.  יתבארו לנו כמה ענינים- ' ושננתם'למצות ' והגית' בין מצות -  זה בחילוק

אמאי לא כ "או, 206בלי הפסקמצות לימוד התורה הוא תמיד דהלא  ,ת התורהוברכויום  לומר בכל יום םנוהגיש

סוכה דלא מפסקי לילות מימים , ב"עש מהא דאמרינן בסוכה מה "מ,  כל ימי חייוחתאעם סגי אם מברך על התורה פ

אזי , מצוות בזה' להנתבאר דאיכא ב ואומנם .207א"כשנכנס לסוכה פ' כחד יומא אריכא דמי וסגי בברכה א'  זוכולה

                                                                                                                                            
 ולפי זה .ד לשמה ורגיל העולם לפרש שבסוף ילמו. שמתוך שלא לשמה בא לשמה,אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה

ר " א, דהכי איתא שם,למדנו ביאור אחר:  אבל בסנהדרין דף קה. אינו עולה לרצון,שלא לשמה' הפירוש אם כל למודו יהי
 שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב ,לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

  .ל"עכ]. בא לשמה שהוא זוכה שיצא ממנו דור שיעשה לשמה'  פי הרי למדנו.בלק זכה ויצאה ממנו רות
 

ב טז "שם דף ל ובב' ד הסגולה כדאמרי"מ גם עצם לימוד תורה מביא לידי מעשה ע"דמ, ואומנם הוסיף שם.  שםי"קה 204
רה להלכה עדיף ש עוד בראיתו דידיעת התו"ויעויי. ומיהו אינו כמו מצות ידיעת התורה. ר ובראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה

  .כ"ע. טובא מלימוד התורה סתם
  

חלק העיון להבין . ' וכוידיעת התורה ועיון התורה, חלקים' ק נחלקת לב"למוד תוה: ל"וז נז 'ב סי"ת שבט הלוי ח"שו במ"וכ
יין וצריך להקדים הלמודים שהם שייכים יותר למעשה כמבואר בפוסקים יע, ג מצות התורה בטעמם וביסודם"ולהשיג כל תרי

  .ב"י ע"חולין דף ק' י ובתוס"עיין שם ברש, ב בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא"ד ע"מ קי"ב
  

ת ולא שאר "כתב הדרישה יש בעלי בתים נוהגים ללמוד בכל יום גפ: ל"וזק ה " רמו ס'ד סי"יורבך "ש לציין לדברי הויש
 אבל . הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא תנא דבי אליהו כל השונה, ומביאים ראיה מהא דאמרינן סוף נדה,פוסקים

 ואינם יוצאים , דזהו שורש ועיקר לתורתנו,ש ודומיהן"ף ומרדכי והרא" כמו הרי,נ שיש ללמוד ספרי הפוסקים דיני התורה"ל
   .הקדמהבחיי אדם ע לה"וע .ת"כלל בלימוד גמפ

  
 .א. מוד התורהינוכל לידע כמה מצות מקים האדם בלומזה : ל"א וז" בספר מעלות התורה לרבי אברהם אחי הגרומנאם 205

 בשבתך .ד.  ודברת בם.ג.  ושננתם לבניך.ב. י שתהיו עמלים בתורה"ופרש רש, )ויקרא כו א(' כדכתיב אם בחקתי תלכו כו
 ולמדתם .א.  ובמשנה תורה נשנה גם כן בפסוק  .מצות' הרי ז). דברים ו ז( ובקומך .ז.  ובשכבך.ו.  ובלכתך בדרך.ה. בביתך

 ואת חקתי תשמרו .ד). ויקרא יח ה( ושמרתם את חקתי .וכתיב ג). שם יא ח( ושמרתם .וכתיב ב). שם יא יט(אתם את בניכם 
 . שלא יהיה משאך ומתנך אלא בהם) אולי צריך לומר ספרי פרשת ואתחנן ו ז(ואיתא בתורת כהנים , )שם שם ד(ללכת בהם 

 ושמרתם .ז. בפרשת אמר, )שם כב לא('  ושמרתם מצותי כו.ו). ויקרא כ ח(י  ושמרתם את חקת.בפרשת קדשים כתיב ה
. עיין שם. כ כב; ויקרא יט לז( ושמרתם את כל חקתי לעשות .ט). שם ה א( ולמדתם אתם .ח). דברים ד ו(ועשיתם בואתחנן 

זו ) י על התורה דברים ד ו"רש(ואיתא בספרי ) כעין זה הוא בדברים ה כח( אשר תלמדו לעשות .י). ועיין גם בדברים ה א
 והודעתם לבניך .יא. עוד שם, כל מקום שנאמר שמירה בפסוק קאי על התורה) כמה פעמים בספרי(וכן איתא בספרי . משנה

 ושמרתם ועשיתם .ובעקב יד). שם ה כט( ושמרתם לעשות .יג). שם י ב( לשמור את כל חקתי .יב). דברים ד ט(ולבני בניך 
שימו ). שמות לד יא('  שמר לך כו.בכי תשא יז). שם ל יט( ובחרת בחיים .טז). שם ח א( תשמרו לעשות .וט). שם ז יב(אתם 

  .ל"עכ. לבבכם לכל הדברים הכתובים על אצבעותיך
  

דשאני " כיון, שצריך לברך על כל סעודה וסעודה לישב בסוכהת אינו כמצות סוכה "דתב " ברכות יא ע'תוס בכדאיתא 206
 אבל ,יאש דעתו דכל שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב והגית בו יומם ולילה והוי כמו יושב כל היום בלא הפסקתורה שאינו מי

   ."אכילה בסוכה יש שעה קבועה
  

 דשינה םלשיטת הפוסקי'  ואפי. דשינה הוי הפסק,מז דכשישן ביום צריך לחזור ולברך ניחא'  בסים הפוסקיטת לשיובשלמא 207
והרי , צ לחזור ולברך ברכות התורה"ישן שינת קבע ביום אאמאי ב' שהק) סימן יא(ת קרן לדוד "שוב' עי. ה"א[לא הוי הפסק 

ת יביע "שובמה שדן בדבריו ב' ועיכ למה לא יחזור לברך "וא, ס קעח"ע ס"וכדמוכח בש, בשינת קבע הוי היסח הדעת גמור
 אבל לשיטת .ט"מז סק' ז סי"ט'  חדשה עייהבריל דצריך לברך משום דנעשה כ"מ בישן בלילה י"מ, ]בהערהה "ח ס"אומר ח

 חדשה צריך הל האי סברא כיון דנעשה כברי"כ לא ס" א,צ לברך"ת בברכות יא דגם בישן בלילה והשכים קודם אור היום א"ר
 בית ת"בשוה " וכ.האזינו אות ב' יעויין כלי חמדה פר. 'כן הקשו באח . לברך בכל יוםםכ אמאי כשיאור היום נוהגי"או, לברך

  .לב' ח סי"שערים או
 

   ומזה

  ' וב

  ] ב



קמח 

מחויב ללמוד אחד ל כו ,ארוכה מארץ מדהשהרי , נמשכת תמיד , בפיךםת משונני"ד'  שיהי'ושננתם'נ שמצות "אה

שלא בשעה אחת יולד התכלית של מצות ושננתם להשתלם ,  לכן צריך ללמוד תמיד בלי הפסק,ת כולה"ולידע כה

מצות מ "מ. כל ימי חייו'  היה די בברכה א,ע תמיד בלי הפסק"ע דושננתם שהוא מ"ודאי מצד מו, בחכמת התורה

 הרי, ת ביום ובלילה"דסגי בקביעות זמן לתוכיון  ,ום ובלילהת בי"קיים אם קובע זמן לת', והגית בו יומם ולילה'

   .208 לכן צריכין לברך ברכת התורה בכל יוםהע זו יש לה הפסק וכל יום מצוה באפי נפשי"מ

גם מגילה ' הא לכאו, 209והקשו העולם, תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה' מבטלין'א איתא ד" ג עבמגילה

נ "ל דאה"כ י"א, ת"מצוות בת' ואולם להנתבאר דאיכא ב. מיקרי קריאתה ביטול תורהוהיאך , גופא תורה היא

  .210אבל מצות ידיעת התורה בעמקות ובבקיאות אינה מתקיימת בזה, שבקריאת מגילה מקיים מצות לימוד תורה

                                                 
ס באור ישראל שם "הוא לשון הגרי, כ שלא בשעה אחת יולד התכלית של מצות ושננתם"ומש. [ת בית שערים" בשוכ"כ 208

כ הראשונים "מש, ש שתירץ בזה עוד"ש בבי"ויעויי]. ש עוד בדבריו וקצרתי"ויעויי). ה והנה לענין מצות לימוד התורה"בד(
ת ביום ובלילה קיים והגית בו יומם ולילה ובשעת "והלא נפסק דאם קובע זמן לת, יא תמיד בלי הפסקת ה"בברכות יא דמצות ת

ולא , דאין לה הפסק מצד מצות ושננתם, ל ניחא"ולהנ). ד רמו"ע יור"שו' עי. (ש שחרית וערבית"ע זו גם בק"הדחק קיים מ
  . מצד מצות והגית

  
כיון שהאדם מחויב ללמוד ל "כנשהקשה ל "שהביא לזקינו הרב בית שערים הנ קנח 'ו סי"ת משנה הלכות חט"שו ראיתי בוהנה

 .ת בכל יום יברך פעם אחת כשנעשה בר מצוה ויפטר עד יום מותו"כ אמאי מברכין ברה"תורה כל ימי חייו וליכא זמן שפטור א
הפסק ודי אם בירך ראשונה לכל  אחת והגית בה יומם ולילה ולזה אין ,ת יש שני מצות"אלא דבמצות ת, נ"דאה ,'תיהביא שו

והוא הפך . כ"ע. ז שפיר מברך בכל יום" וע,ת"א מהת"ם בפ"ש הרמב"ויש עוד מצות ידיעת התורה ולזה יש גבול וכמ, ימי חייו
   . ע"וצ. ל"כ בבית שערים הנ"הדברים ממש

  
ש "א הרש"וציינוהו להבי.  סח'ח סי"ת בית אפרים או"י הרב השואל בשו" המעירים בזה הוא בנו של רבינו הנובוראש[ 209

  ].ח במגילה שם"והמהרצ
 

יפנה כל "ד רמו ד"ע יור"פ הנפסק בשו"ש במגילה שם ע"ורמז ליישב כעין זה ברש.  ביטול תורה באיכות וכדלעילוהיינו 210
  .  ל והבן"בהערה הנ' ועי". ימיו לתלמוד בלבד

  
  במגילה דחשיב קריאת מגילה ביטול תורה' ד הגמ"בהקושיה ע

  
  . יש בזה עוד יישובים, ל"הנה בנוסף ליישוב הנ, דקרי למקרא מגילה ביטול תורה' ד הגמ"העולם ע'  קועצםוב
דכיון דכשמכוין לשם מצות מגילה אין לו ענין , א והחכמת שלמה"יעויין לעיל עוד יישוב לזה שהבאנו לתרץ בשם החזו. א

ומקרא מגילה הוא ענין של , ת הוא לימוד וידיעה"דת, פד' ב עמ"ובביאור המשמרת חיים ח. דשם אחר הוא, תלמוד תורה
ולכן שפיר אי מכוין למקרא מגילה היינו לשבח , והם ענינים סותרים, הודאה ושבח וכדאיתא במגילה יד קריאתה זו הלילא

  .  כ"ע. ת"אין כאן ענין דת, והודאה
ג דוודאי גם מגילה הוי לימוד "ואע: ל"א וז"ישב באושכתב ליערוך השולחן אורח חיים סימן תרפז סעיף ה בזה עוד לה' ועי. ב

ח מגילה "כ ליישב במהרצ"וכ. כ"ע". ההילוך ועד הזמן שיתאספו כל העם ויתחילו לקרות המגילה הוי ביטול תורה"מ "תורה מ
  . ש היטב"שם ועיי

מ עונה עדיף "מע כעונה מי ששו"ה עד דאעפ"בברכות כא ב ד' ד התוס"א לפ"באו' תרפז תי' ם סי"ובדעת תורה להמהרש. ג
וזה , קריאה דייקא, אקרא' א מכי שם ה"ת בברכות כא ע"נפקא ברהדכיון ד נ 'ת דברי יציב סי"שווכן מצאתי ב. ש"עי. משומע

. ק"וכל קריאה השמעת קול הוא ודו' ג וכו"ה ה"י בד"ב ברש"ע' ועיין חגיגה דף ה, ]'ס ז"א סו"עיין שאג[בקול כמו בחליצה 
דחיים הם , רק שמיעה והרהור ואינו כמוציא בפיוהוה ץ "פ ששומע מש"דעכ, ת לקריאת מגילה" ת'מבטלין'ין ענבהא וניחא 

. פ אינו כעוסק בעצמו ומוציא בפיו"דעכ, ביטול הוה, ת"א דחייב בברכה"ואף להגר, א"ד ע"למוצאיהם דייקא עיין עירובין נ
  .  כ"ע. ובאין לשמוע מקרא מגילה דייקא, ס"ומה נעים דברי הש

' מגילה ג[' שהקשה על הנאמר בגמ, ע"י זי"יעקבקא בן הנוב' ר' ד ליישב קושית הג"לענ: ל"וזת שיח יצחק סימן כט "שוב. ד
ד נראה חילוק גדול בלימוד שכל אחד "ולענ. והרי גם בקריאת מגילה עוסק בתורה, ת לשמוע מקרא מגילה"מבטלין ת] א"ע

ל "וזה שאמרו רז. ושפיר נקרא נגד זה ביטול תורה, ה שרק אחד קורא וכולם שומעיםלקריאת מגיל, מוציא מפיו ולומר בעצמו
  .ע מקרא מגילה"מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמו

ואינו , דאינה אלא למען יספרו לדור אחרון, דכשקורין במגילה אין בה רק משום קיום מצות קריאה' ל תי"בבית אפרים הנ. ה
כ במגילה אין מקיים מצות תלמוד תורה בקריאתה אלא מצות "ומשא', אר נביאים וכתובים שנאמרו ברוח הקודש וכודומה לש

בשם ] הרב השואל[וגוף הדברים שכתב : ל" השיב עליו בחריפות וזח סימן תקיז"ת אבני נזר או"שווב. ד"זתו. חכמים בלבד
ל " ואם כן בחנם טרחו חז, שלא יקיים תלמוד תורה בלימוד מגילה, לא אאמין שיצאו דברין אלו מפי אותו צדיק,הבית אפרים

 כי מצות קריאה ,ולפי דבריו היו כל יגיעם לריק חס ושלום. ס והמדרש שפירשו כל דברי המגילה ודרשו בה דרשות"בעלי הש
. אחשתרנים בני הרמכיםהמלות מקיים המצוה מידי דהוי '  ואפילו לא ידע פי,ודאי מקיים אפילו אינו יודע כל הדרשות האלה

 כי יש בה ,אלא ודאי מגילת אסתר תורה כמו נביאים וכתובים. ומי התיר להם זה לבטל מדין תורה ולעשות מדרש מגילת אסתר
. והרי מגילת אסתר מכלל ספרי קודש שצריך תלמיד חכם להיות בקי בהם. כמה למודים בכל קוץ וקוץ הן בנגלה הן בנסתר

ודוחק .  ואם כן למה כתבה למגילה זו כלל כיון שאין יוצא בה,הכתובה בין הכתובים בצבור לא יצאועוד הרי הקורא מגילה 

  . ב



קמט 

ים קבעת עת, נשאת ונתת באמונה: אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: איתאא "לא עשבת ב

היא '  ואפילו הכי אי יראת ה.הבנת דבר מתוך דבר, פלפלת בחכמה, צפית לישועה, עסקת בפריה ורביה, לתורה

אמר לו עירבת לי .  הלך והעלה לו, העלה לי כור חיטין לעלייה,משל לאדם שאמר לשלוחו. אי לא לא, אוצרו אין

אוצרו מוטב ' לפי המשל משמע דאי אין יראת הוהנה . אמר לו מוטב אם לא העליתה.  אמר לו לאו,בהן קב חומטון

ל על "דאין כונת חז, ל ניחא"ואולם להנ? ד דמי שאין בו יראת שמים לא ילמד כלל"וכי ס, ע"וצ. שלא למד כלל

חכמתו היא , אוצרו' דאזי אם אין יראת ה, שהיא גם להבין ולהורות לאחרים' ושננתם'אלא על מצות ', והגית'מצות 

ומשחד את שכלו להטותו עקלקלות . שבודה תורה חדשה והלכות מוזרות לפי נגיעותיו וצרכיו, ללו לפוקה ולמכשו

ויכוף הר כגיגית על , וכן אם לפעמים ישגה בהוראה יבוש מלחזור בו. להורות על מותר אסור ועל אסור מותר

ז מחמת שאין "וכ. לאובא לידי קלקולים ומכשולים רבים להחריב עולם מ, הוראתו הקלוקלת ולא יודה על האמת

ותו ' והגית'ע של "רק היה עוסק לקיים המצ, וזה האדם מוטב שלא ביטל שום זמן בפלפול של תורה. אוצרו' יראת ה

הבנת , פלפלת בחכמה"', והגית'היינו מצות לימוד התורה של " קבעת עתים לתורה"וזהו ששואלין אותו כסדר . לא

מוטב , אוצרו' ל דאי אין יראת ה"ז דוקא אמרו חז"וע', ושננתם'מהכתוב היינו מצות ידיעת התורה " דבר מתוך דבר

  .211שלא העלה

והיינו שלצורך .  ביטול הזמן.א', ושננתם'ולמצות ' והגית'בין מצות ,  כמה פרטים הבאים לידי ביטוי בפועלעוד

 גדול לבקש תורה לחפש אחר רב, גם להרחיק נדוד, רשאי לבטל זמן לילך מעיר לעיר, מצות ידיעת התורה

שיהיה , וכן לבלות זמן על עיתות מנוחה ושינה מה שנחוץ לו לפי טבעו. ולקבל ממנו דרכי הלימוד והעיון, מפיו

ז רק למלאות המטרה של מצות ידיעת "ואומנם כ. להבין ולהשכיל בעומק העיון, כ דעתו צלולה עליו ביותר"אח

  . 212אבל למצות לימוד תורה כל זה לא שייך, התורה

ל לומר "וכן מה שהתירו חז. הוא רק לשם יכולת הלימוד של ידיעות התורה,  הענין של החידוד והפלפולגוף

אינו אלא לצורך מצות ידיעת , 213כדי לחדדם שיתנו לב להשיב, לפעמים לפני התלמידים דבר שאינו אמת

  .214התורה בלבד

מ יש "מ, אף שנפטר ממצות ושננתם, בידיעת התורהשאינו יכול כלל לעיין ולהעמיק ,  חלש מאוד ואנוסכשהוא

  .215לו להשתדל בעצם מצות לימוד תורה כמה שיוכל

                                                                                                                                            
אלא ודאי . והרי מבטלין תלמוד תורה ועבודה לשמוע מגילה בצבור. שהרי מצוה לקראה בצבור. לומר דלקרות בה ביחיד כתבה

  .          כ"ע. נח' י סי"ת להורות נתן ח"ובשו. א"נוסף באוש במגילה שם יישוב "ע ברש"וע. ל"עכ. כתבה ללמוד בה משאר כתובים
 

. כ"ע. י החדשים שם"ע להקה"ע, ויש עוד כמה ענינים שיתבארו בזה. וקצרתי כאן. ש בפירוט בזה"ויעויי.  ישראל שםאור 211
כות מוזרות לפי חדשה והלשבודה תורה , חכמתו היא לו לפוקה ולמכשול, אוצרו' ז שהבאנו שאם אין יראת ה"בענ, ואגב[

ר "א, הנה במשנה מסכת אבות פרק ו איתא, ד הדרש בענין כעין זה"הנה לא אמנע מלציין מה שאמרתי ע', נגיעותיו וצרכיו וכו
, מאיזה מקום אתה' ואמר לי ר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי זקן אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. יוסי בן קיסמא

רצונך שתדור עמנו במקומינו ואני נותן לך אלף אלפים דינרי ' אמר לי ר, ה של חכמים ושל סופרים אניאמרתי לו מעיר גדול
, והנה. כ" ע.אמרתי לו אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם איני דר אלא במקום תורה, ואבנים טובות ומרגליות, זהב

כ לאיזה מטרה מבקשים "דאל. 'וכוויורה להם את הדרך י בן קיסמא שיבוא לכהן כרב בעירם "מסתמא אותו אדם ביקש מר
גם מן ההכרח שיבואו מורי הוראה הרי , י בן קיסמא"רתשובת , אם כן, היומ. מגדול בישראל שיעתיק את מקומו לעיר אחרת

א אל, שבאמת לא מענין אותם הרבנים ופסקיהםכאלה דידוע שישנם , ד"והנראה בזה בס. למקומות שאינם של תורה כמובן
יוסי בן קיסמא ' וזהו שהבחין ר. והדברים ידועים. 'צריכים את הרב אך ורק כדי להשתמש בו כדי שיתיר להם האסור וכדו

ז אמר לו איני דר אלא במקום "וע,  וכאמורהיינו לפי הנראה לנו', במקומינו'בדברי אותו האיש שאמר לו רצונך שתדור עמנו 
  .]והבן.  שום ערמומיותאמרות התורה לגמרי בלהיינו במקום שיושביו מקבלים את , תורה
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ל לאחר השיעור " הגדול מרן האבי עזרי זצוקא עם רבינו"ע פרישמן שנסע פ"ר הגר"הנה סיפר לנו מו, הדבריםואבאר  215
וכששאלוהו לפשר הענין ', צריך לברך וכדו, ד הנסיעה שמעוהו ממלמל כל מיני הלכות כגון צריך ליטול ידים"ותוכ, בישיבה

  . ג

  ] ג

  . ב

  . ג



קנ 

  

ב דהעוסק בתורה מפסיק "יקשה מהא דמבואר בשבת ט ע, ת"מצוות במצות ת'  לפי הנתבאר דאיכא בוהנה

ורא פרשה ת דלא גרע מק"ש הוי ת"שהרי גם ק, דבשלמא מצות לימוד תורה אינה מתבטלת בזה, ש"לק

ל העוסק במצוה "הא קיי, ש"ואמאי מפסיק מלימודו לק, 217מ מצות ידיעת התורה אינו משיג בזה"אבל מ. 216בתורה

כ תיבה שכבר למד "א, 219ת כל דיבור ודיבור הוא מצוה בפני עצמה" דכיון דבת- ואין לומר . 218פטור מן המצוה

אלא , ומשום כך אין מצוה זו נידונה כמפסקת מצוה, ומה שיוסיף ללמוד עכשיו הרי היא מצוה נוספת, נגמרה מצותה

ל "כ אף דלמצות לימוד התורה איכ"א, ת"ענינים במצות ת'  דלהמבואר דאיכא ב- . 220כבאה לפני המצוה הנוספת

גם משום ההכשר למצוה זו , הרי יש בלימוד כל מילה בתורה, אבל למצות ידיעת התורה, ע"דכל מצוה בפ

הרי מפסיק , וכיון שכל מילה משלימה את ההבנה של המילה שלאחריה, קה בתורהשהיא ההבנה והעמ', ושננתם'ד

ת פטור מן "א דהעוסק במצות ת"ואמאי ל. 221ולא גרע מעוסק בהכשר מצוה דפטור ממצוה אחרת. מלימודו

  .222המצוה

                                                                                                                                            
ילו ואם כן כעת אין לי כח אפ, ואתם יודעים שבשיעור אני מוציא את כל כוחותי, הרי כרגע אני אחרי השיעור, ראו נא, השיב

לכן הנני לומד כעת הלכות פסוקות ופשוטות שאינם דורשות מאמץ , ואומנם אין זמן ורגע שאדם פטור מלימוד, לחשוב בלימוד
לולי ' עוד ראיתי שמסופר על מרן כעין זה בס. חיוב לימוד תורה לא נפקע, א להתעמק בידיעת התורה"והיינו אף שא. מיוחד

  . ש"שו יעויי' תורתך עמ
  
א "שכתב דמצות ידיעת התורה לא נדחית מפני מצוה שא, ה והנה חילוק"א בד"ע הרב בקו"ע בשו"וע, מ בזה"מה נפ עוד כויש[

ת שבט הלוי חלק ב סימן "שווד סימן קכ "ת דברי יציב חלק יו"שוב' ועי ש"עיי. י אחרים אלא מצות לימוד תורה"לעשותה ע
  ]. נז
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ש מקיים "כיון דגם בק" שינון"ש "דקרי לק, ק דברכות"ב ופ"ק דשבת ה"יז כתב בדעת הירושלמי פ שם אות י"ובקה[ 217
  ].ש"עיי. 'ז אמרתי לחדודי"כ'וסיים . מ שמים הוי סיבה לידיעת התורה שלא לשכוח"ש שהיא קבלת עו"דהק', ושננתם'מצות 

  
   ].ב"ק ט ע"מוא בכדאיתשאפשר לעשותה על ידי אחרים ל מצוה "כ הו"אא. [א" כו עסוכה 218

 
י אחרים "א ע"ת עדיף מכל המצוות שרק באופן שא"ובזה ביאר הא דת, א דפאה"א בשנות אליהו פ" אדונינו הגרכ"וכמש 219

' והביאו בס. ע ובזמן מועט מקיים מצוות רבות"ומשום דכל תיבה היא מצוה בפ. ת"ה אין מפסיקין מת"מבטלין אבל בלא
  .פו' א עמ"משמרת חיים ח

 
ז מצאתי "וכענ. כ אות יג' ברכת מרדכי סוכה סי' וכן הביא לתרץ בס. ש"יעוי. משמרת חיים שם' כ לתרץ בס" כתובאמ 220

, ת ליכא הדין של עוסק במצוה פטור מן המצוה"דבמצות ת, )ד"ק דשבת ה"תוספתא פד ה"ע(החזון יחזקאל שכבר כתב ליישב 
וא עסוק עתה במצוה שכבר התחיל בה מקודם והעסק בה נמשך משום שהדין של עוסק במצוה פטור מן המצוה הוא דוקא כשה

הוא מתחיל אז , כי בכל רגע שהוא לומד, נמצא. ת הלא כל שעה שהוא לומד היא מצוה בפני עצמה"כ בת" משא.גם עכשיו
  . ה'כ סי"ת ציץ אליעזר ח"והביאו בשו. ד"כ לא שייך כאן הדין של עוסק במצוה פטור מן המצוה עכ"ת וא"בעסק מצות ת

 
וכן הביא לדחות כן בברכת ). מ"ואכ. ש בראיתו לזה דגם העוסק בהכשר מצוה פטור ממצוה"ויעויי. (י שם אות י" קה'עי 221

  ).ע"ודבריו צ. ש באות יד מה שפקפק בזה"ואומנם יעויי(, מרדכי שם
  

: ל"וז) 'ושננתם'קרא דד מ"ולאו', והגית'אך מקרא ד(ז "ל כענ"ד החזון יחזקאל הנ"א שם שהקשה ע"ת צי"שו בע"וע 222
ת אין לה שיעור והפסק ואיננו רשאי "מפני כי מצות ת, והוא, ד נראה כי יש עדיין לעיין בזה הרבה בההגדרה האמורה"ולענ

כמצוה פרטית הנובעת מתוך מצוה " אבל הרי היא ,ת"ונהי דבכל רגע ורגע מקיים מצות ת, להפטר ממנה לעולם ביום ובלילה
ורק משום צרכי חייו שרי , והכללית היא מצוה אחת של הגות בה יומם ולילה בלי הפסק, נפרד ממנהוכחלק בלתי , "כללית

עוד מקיים בזה המשכת המצוה של והגית בו יומם , כ הרי יוצא דמלבד מה שבכל רגע ורגע מקיים מצוה חדשה"וא, להפסיק
ח "י בטור או"ומטעם זה הרי מצינו להב .ן המצוה תו צריך להיות שייך בזה עוסק במצוה פטור מ,ומכיון שזה נמשך. ולילה

.   ל"עכ. ז שמבאר שלכן אין מברכין על התורה לאחריה מפני דליכא שעה שאינו חייב בה ולא שייך לברך אחריה"סימן מ
דלדידן כל קושיתינו אינה אלא משום קרא , ק מעיקרא"הרי דל, אין זה הפסקה' והגית'והנה לסברתו דגם מצד החיוב ד[
ת נוהגת כל היום "ע דת" דעיקר מ,)ב"יא ע(תלמידי רבינו יונה בברכות מ, לזהסיוע א להביא "והוסיף הצי ].ל"וכנ' שנננתםו'ד

 .ש"ל ע"בשם רבינו ישעיה ז' תפלה סימן ה' וכך כותב גם בשבולי הלקט השלם ה, כולו ובקריאה פעם אחת לא נגמרה מצותה
  השיטה מקובצת ו
  

ש גם "יעו, א יעסוק בתורה כל היום כולו"ת לא פטר נפשיה א"ל שכתב דמידי עשה דת"י ז" הרנבא מביא בשם"ע' בנדרים  ח
דבשעות דחוקות שהאדם מבולבל ואין לו פנאי ללמוד סומך על מה שאמר רבי יוחנן "ב כותב "ג עשין י"בסמ ו.א"ן ובריטב"בר

  ] ד



קנא 

  

   .ונציין חלקםשונים נאמרו בזה  תירוצים

והוא , ביא לידי מעשה והיאך יפקיע את המעשהל שהתלמוד אינו אלא לה"י: ל"וזכתב המאירי בשבת שם 

 .ש"שאמר בירושלמי על זה הלמד לעשות ולא הלמד שלא לעשות שהלמד שלא לעשות נוח לו שלא נברא עיי

  .223ק שם"ש במו"ן וברא"ז מבואר בר"וכענ]. ב"ק ט ע"כ במו"וכ[

  
  שונה מצוה לימוד תורה משאר המצוות כשהוא אנוס

  

והיינו דבשאר המצוות שבתורה אפילו כשהוא אנוס מלקיים המצוה וליכא , יובי המצוותת אינו כשאר ח" תחיוב

ת "כ במצות ת"ומשא. 224מ חיוב המצוה רובץ עליו אלא שפטור מחמת אונסו"מ, עליו טענה ותביעה על ביטולה

שמי שהוא עני ח "וכמצות צדקה וגמ. אבל כשאין לו פנאי אין עליו חיוב כלל, כל החיוב אינו אלא כשיש לו פנאי

וכשאין לו , דזהו השיעור במצות צדקה כפי כוחו, ומופקע לגמרי' פטור'אלא ' אנוס'ואין לו כלל מה ליתן אינו בגדר 

רק זהו גבול השיעור של , ז בגדר אנוס"א לו לעשות אי"מה שא, ח שבגופו"וכן במצות גמ. אין חיוב כלל ליתן

ז בגדר "ועל זמן שהוא אנוס מללמוד אי, לא נתנה בו תורה שיעורת ש"כ מצות ת"וכמו. המצוה שיעשה כפי יכולתו

חיובו , רק פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. אלא זהו גבול חיובו שהוא עד כמה שאפשר לו. מבטל מצוה באונס

וזהו הטעם . 225ושיהיה אנוס מפרק זה אזי נחשב מבטל מצוה באונס. קבוע וברור דכתיב והגית בו יומם ולילה

הרי , כיון דכשמזדמנת לפניו מצוה אחרת, י אחרים"ת מפני כל המצוות שאי אפשר לעשותן ע" מצות תשנדחית

ת "כ אותה מצוה המזדמנת היא חיובית ומצות ת"וא, ת כלל"ממילא אין עליו שום חיוב דת, שאם נחייבו לקיימה

אך . [226 דפטור מהאחרתכ בשאר עוסק במצוה"ומשא. ת מפניה"לכן נדחית מצות ת. אינה חיובית באותה שעה

  ].  227ה דעלמא אינו בגדר פטור"ז מוסכם דעוסק במפמ"אומנם אי

                                                                                                                                            
 דון מינה דהא בשעות לא דחוקות אין לסמוך על "ש שחרית וערבית קיים מצות לא ימוש"במנחות צט דאפילו לא קרא אלא ק

כ להחיל על זה הכלל של עוסק במצוה פטור מן המצוה מכיון "ת שייך ג"כי גם בעוסק במצות ת ומכל זה מוכח .י"מימרת ר
   .כ מדבריו"ע]. ל" לסברת המאירי הנוצריכים אנו [.בעצם המשכת המצוה הקודמתעדיין שהוא נמצא 

  
אמנם , דוקא לגבי מצוה אמרו העוסק במצוה פטור מן המצוה: י מתחילה"ל הברכ"וז. ק ז" לח ס'י סברכי יוסף הוהביאם 223
ת אינו אלא שמביא לידי "וכל יקר תפארת גדולת ת, ולא המדרש הוא העיקר, ת כיון דעיקר התורה ללמדנו מעשה המצוות"בת

י "שפירש דכשאפשר לעשות המצוה ע, ק"י למ"ן כ"וכן ראיתי בחידושי הר. להכי פוסק מדברי תורה לקיים המצוות. מעשה
בעין (והביאו הכותב . ל"עכ, דמעשה עיקר ולא המדרש, ואם לאו יעסוק במצוות ולא בתורה, אחרים עוסק בתורה ולא במצוה

ותיסגי לן דלא מבטל תורה לסתם מצוה אפילו שאפשר . הרי דתלי טעמא דלא המדרש הוא העיקר אלא המעשה). יעקב
ג "ת מאי איריא תורה אפילו מצוה נמי בכה"וא, ל"י שכתב וז"ק כ"ש בתוספותיו למ"וכזה ראיתי להרא .י אחרים"לעשותה ע

א כיון שהלמוד אינו אלא לצורך קיום "דסד, ת אצטריכא ליה"ל דת"וי. י אחרים"א להעשות ע"אל יפלס אלא יעשה המצוה שא
  )ס טו"י ברכות סו"ע בקה"וע(. ל"עכ, ן תפלסל קרא ארח חיים פ"קמ, ת מפני כל המצוות"המצוות יבטל ת

  
דאנוס אינו פטור גמור כדמוכח דאנוס חייב בתשלומין כמו אם היה , ג' בקונטרס דברי סופרים סיו " שהוכיח הגראוכמו 224

ין ד פסח שני תשלומ"ואילו גר שנתגייר בין ראשון לשני פטור מפסח שני אליבא דמ. ע"אנוס בפסח ראשון חייב בפסח שני לכו
ל שמותר ללבוש בשבת טלית בלא ציצית מטעם "המרדכי דס' על ד' ומכח זה הק. [דראשון הוא ומוכח מזה דאנוס אינו פטור

כ הוא מבטל מצוה באונס ולמה יהא מותר ללבוש את הטלית לא ילבוש ולא יבטל את "א, וקשה כיון דאנוס אינו פטור. אנוס
  ).טו' ברכות סיוב. (י' ב סי"י ב"ע בקה" וע].ש"עיי. המצוה

 
  .ז שם"ובמועו. י כתבים החדשים שם אות יד"וכן בקה. טו'  יעקב ברכות סיקהילות 225

 
ומשום , י אחרים"א לעשותה ע"ת נדחה אלא למצוה א"דזהו הטעם דאין ת, טו הוסיף' י ברכות סי"ובקה. ז שם" ומועוי"קה 226

, ת גדול יותר מהצלת נפשות"דהא דת, ז שם הוסיף"מועווב. ת"הרי כבר אינו אנוס לבטל הת, י אחרים"דכשאפשר לעשות ע
אבל ודאי שאם בא לידו בפועל הצלת נפשות פשיטא , הוא לאדם שלא בא לידו הצלת נפשות ויכול לעסוק בתורה' זכות'היינו ש

ק אסור "בעע ד"י מה שביאר עוד לפי יסוד זה דעת ר"ע בקה"וע. ק ו"ס ד רנא"ז יור"הט' וכמו שכ. שמפסיק מלימודו להציל
וראה . א"ותירץ עוד באו. זה' ע לו בכתבים החדשים שם שהאריך יותר בתי"וע. ש"עיי. ש"בהרהור ומותר להרהר ק' ת אפי"בד

  . כ"ע. ז שם"עוד במועו
  

ל דבשאר מצות עוסק במצוה פטור מן המצוה מטעם "ש רק להשיטות דס"ז א"דכ, ס"טו שם בסוה' י סי" העיר כבר בקהכן 227
ב דלא נפקא לן מקרא דעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא דוקא היכא שאינו יכול לקיים "ק נו ע" בב'עת התוסוכד' אנוס'

ל דאף בשיכול לקיים "ב דסוכה ס"ן בפ"כ הר"ומשא. וכשאפשר לו לקיים שניהן לא מיפטר, ט כיון דאנוס הוא"וה, שתיהם

  . א

  . ב



קנב 

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
וכתב . י"ש בקה"ייבזה גם הפוסקים בחקירה זו כיעו' ונח. מריט כיון דפטור ומופקע לג"ז שעוסק בהראשונה וה"שניהן מיפטר כ

  .ש"עיי. אופנים' שם בב
  

 ביה עוסק במצוה פטור מן המצוה ' דאמרי' הילוך ללמוד תורה'ש איך עדיף ה"בקושית האו
 ה"א ביה עוסק במצוה פמ"ללומד בפועל דל

  
א "י בסוכה כה ע"לשיטת רש, ב המפורסמת"ת ה"תא מ"ש בפ"ל היא בענין קושית האו"ח הנ"הנה עיקר דברי המשמ, ואגב

בה העוסק '  דאמרי-" הליכה ללמוד תורה"איך עדיפא ה, וקשה. ש"יעויי. דהולכי לדבר מצוה ללמוד תורה פטורים מן המצוה
א "ירושלמי שבת פבאמרו וכמו ש(, אם על הלימוד אינו נפטר כשעוסק במצוה,  מלימוד תורה עצמה-במצוה פטור מן המצוה 

י הלמד על מנת לעשות ולא הלמד שלא "ולית ליה לרשב. י שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב"לא מודה רשבמי  :ב"ה
ר יוחנן הלמד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה שיליתו על פניו ולא יצא "וא. לעשות שהלמד שלא לעשות נוח לו שלא נברא

  .  י ההילוך ללמוד"איך נפטר ע, )לעולם
  

ת כל דיבור ודיבור הוא מצוה "וכיון דבת', ע וכו"ל דכל תיבה היא מצוה בפ"א בשנות אליהו הנ"הגר' פ ד"ישב ע כתב ליושם
ומשום כך אין זה הפסקה , ומה שיוסיף ללמוד עכשיו הרי היא מצוה נוספת, כ תיבה שכבר למד נגמרה מצותה"א, בפני עצמה

וכיון דאין זה חשיב ', ת עוסק במצוה וכו"ש בת"וא האי טעמא דלוממילא אי ה]. וכן הבאתי מהחזון יחזקאל. [ת"במצות ת
וכולה , ת"ת הרי ההילוך הוא מצוה אחת של הילוך לת"אבל גבי הילוך לת, כ כל זה שייך רק רק לעצם הלימוד"א, הפסקה

  .  כ"ע. ושפיר שייך בזה עוסק במצוה פטור מן המצוה, חשיבא חדא מצוה
  

מ גם בלומד גופא הרי יש "אך ציין עוד שיש מקשים על חילוק זה מדלעיל דמ. ות יג שם הביא ליישב בברכת מרדכי אוכן
וכיון שכל מילה משלימה את , שהיא ההבנה והעמקה בתורה', ושננתם'בלימוד כל מילה בתורה גם משום ההכשר למצות 

ושם . ש הא מהא"ומ, דא מצוהדהוא ח" הולך ללמוד תורה"ל כ"ושוב הו, הרי איכא חדא מצוה, ההבנה של המילה שלאחריה
חדא מצוה ' אף להנתבאר דגם בלומד גופא איכא לכאו, באות יד הרחיב לבאר ולהעמיד חילוק זה בין הולך ללמוד ללומד בפועל

  .ת באופן אחר"ע שם מש"וע. כ"ע. ש"יעויי. 'ושננתם'ד
  

דשאני , ז שם"ומהמועו). דשים שם אות ידטו ובכתבים הח' ברכות סי(פ מה שהבאנו לעיל מהקהילות יעקב "יש ליישב עעוד 
, דבשאר המצוות שבתורה אפילו כשהוא אנוס מלקיים המצוה וליכא עליו תביעה על ביטולה, ת משאר חיובי המצוות"חיוב ת

אבל כשאין לו , ת כל החיוב אינו אלא כשיש לו פנאי"כ במצות ת"ומשא. מ חיוב המצוה רובץ עליו אלא שפטור מחמת אונסו"מ
ומופקע ' פטור'אלא ' אנוס'ח שמי שהוא עני ואין לו כלל מה ליתן אינו בגדר "וכמצות צדקה וגמ. [ אין עליו חיוב כללפנאי

א לו לעשות "מה שא, ח שבגופו"וכן במצות גמ. וכשאין לו אין חיוב כלל ליתן, דזהו השיעור במצות צדקה כפי כוחו, לגמרי
ועל זמן שהוא , ת לא נתנה בו תורה שיעור"דמצות ת]. צוה שיעשה כפי יכולתורק זהו גבול השיעור של המ, ז בגדר אנוס"אי

ורק פרק אחד שחרית ופרק אחד . (אלא זהו גבול חיובו שהוא עד כמה שאפשר לו. ז בגדר מבטל מצוה באונס"אנוס מללמוד אי
וזהו הטעם ).  מבטל מצוה באונסושיהיה אנוס מפרק זה אזי נחשב. חיובו קבוע וברור דכתיב והגית בו יומם ולילה, ערבית

הרי שאם נחייבו , כיון דכשמזדמנת לפניו מצוה אחרת, י אחרים"ת מפני כל המצוות שאי אפשר לעשותן ע"שנדחית מצות ת
. ת אינה חיובית באותה שעה"כ אותה מצוה המזדמנת היא חיובית ומצות ת"וא, ת כלל"ממילא אין עליו שום חיוב דת, לקיימה

, ז אינו אלא בלומד בפועל"ל דכ"ז י"כ לפ"וא. כ"ע. כ בשאר עוסק במצוה דפטור מהאחרת"ומשא. ת מפניה"ת תלכן נדחית מצו
מנחת ' ונתעוררתי לזה מס. [אבל הליכה ללמוד אינה אלא כמצוה דעלמא דלא חשיב מופקע ופטור כשבאה לפניו מצוה אחרת

ז "וממילא כ', ת העיקר הוא המעשה וכו"י דבת"ל בשם הברכפ הנתבאר לעי"א ע"ליישב באו' כב אות ה שכ' שלום כתובות סי
  ]. ש עוד שפירט בזה"ש בהולך ללמוד ויעויי"ל
  
א דפירש דשמוש תלמיד חכם גדולה "ז ע"י מקורביל בתוספות כתובות דף י"ונחה דעתי מדברי הר:  עצמו כתב ליישבש"והאו[

איזה עם הארץ . ז"י ברכות מ"וזה לשון רש, נקרא בשם גמראושמוש פירושו הוא הבנת טעמי המשנה וסברתו ה. מתלמוד תורה
שלא שמש תלמיד חכם הוא הגמרא התלוי בסברא שהיו נותנים לדברי משנה טעם והיו מתאספין ועוסקין יחד והיא דרך הגמרא 

  .]ל"ש הנ"מנח' וכבר דן בדבריו בס. ע"ואומנם דבריו צ. ל"עכ. והולכין ללמוד תורה זה שמוש תלמיד חכם' כו
  

     
  



קנג 

כדי ואם בעינן שישתו ב,  בקידושמלא לוגמיו שיעורבענין צירוף שתית המסובין ל
 ]ב בזה"וביישוב דברי המשנ[, אכילת פרס

  
  

   וראיה לדבריולת פרסב דאף בשתית רבים שיעור מלא לוגמיו בעי שיעור כדי אכי"דברי המשנ
  

 אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובין :ל" כתב וזמלא לוגמיו בקידושבענין שתית שיעור רעא '  סיע"שוב

מ מצוה מן המובחר שיטעמו " ומ. ואין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמיו.יצא) מלא פיו' פי(כמלא לוגמיו 

והגאונים סוברים שאם לא . יצאו דשתיית כולם מצטרפת לכשיעורא דכיון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו " וי.כולם

אבל בשאר דברים הטעונים כוס מודים הגאונים דסגי , ודוקא בקידוש. םוראוי לחוש לדבריה, טעם המקדש לא יצא

, וטעמו. סימן יחערבי פסחים ' ש בפ"ודעה קמייתא דאין טעימת שנים מצטרפת היא דעת הרא. כ"ע. בטעימת אחר

דלא מיקרי שתיה של הנאה בפחות ממלא לוגמיו ואנן בעינן שיהנה אחד מהם משתיית היינו , ן יתובי דעתאדבעינ

א "הריטבודעה שניה היא דעת  .229ד בטור שם"והו. ש לצרף שתיית כל המסובים"לכ "ומשה .228כוס של ברכה

 כיון שבין כולם מ"מ, גמיואם לא טעם אחד מהם מלא לואף ש). י שם"ציינו בב ( בשם התוספותב" עעירובין עטב

דהוא משום , ש" בשם התוק סה"צ ס"שעהה ו שביארכמ, וטעמו. טעמו כשיעור יצאו דכולם מצטרפין למלא לוגמיו

 שיעור הכוס שיברכו עליו בלי ליהנות ממנושלא יתבזה   והיינו, כוס הקידוש שישתו ממנו כמלא לוגמיוו שלכבוד

 אלא שתיה חשובה מן הכוס ששתו ממנו ,מלא לוגמיושיעור דדהוא וקא דכ לא בעינן הנאת השותה "וע, חשוב זה

   .230שתיית כלם ביחד נמי מצטרפת' אפיכ "משהו, אפילו כמה אנשים

שתיית כל המסובין מצטרפין למלא ' דאפי, בדיעבד הסכימו הרבה אחרוניםמ "דמ,  כתבג"ק ע" בסברורה

צ כתב דפשוט "ובשעה .ש" יעוי"ותר מכדי אכילת פרסלם יואך שלא ישהה על ידי שתיית כ. "לוגמיו

ק סח כתב בהא דבעינן "סב לעיל מיניה ב"והיינו דכשמקדש בעצמו כתב המשנ[  .מקדש בעצמו' דלא עדיף משאם הי

דהיינו שלא ישהה , דהשיעור של מלא לוגמיו צריך לשתות בלי הפסק מרובה בינתים, שהמקדש יטעום כמלא לוגמיו

, פ לא יפסיק זמן רב כדי אכילת פרס" ועכ,אחרונה יותר מכדי שתיית רביעית' נה ועד סוף שתיראשו' מתחלת שתי

   )].ש"א יעוי"ש וש"בשם תו (ואם הפסיק בכדי אכילת פרס אף בדיעבד לא יצא

  רמזס"וג ס"ז ח"עוומ כתב ב-  דבעי שתהיה שתית כל המסובין בכדי אכילת פרס בדוקא -  ב"לדברי המשנ

דהסתפק רב אשי , חוץ למקומו או חוץ לזמנולאכול כזית בשעת השחיטה חישב גבי  ,ב"בחים לא עמזדהוא 

או בתר אוכלין אזלינן , איכא שיעוראואזלינן דהשוחט בתר מחשבה , שני בני אדםהיאך הדין שחשב שיאכלו כזית 

חישב לאכול  היאך הדין ב'ושוב הסתפקה הגמ). והקורבן פיגול (מצטרףד' ומסקנת הגמ . לכל חדוליכא שיעורא

                                                 
עיקר מה שהטעינו כוס הוא לשתות ממנו אחר אמירת אותו דבר שתהא אותה : ל"הוסיף בזה וזב "סימן קצ סז " הגרע"ובשו 228

אמירה כעין שירה הנאמרת על היין שמנסכין על גבי המזבח שהיא שתיית המזבח אף כאן תהא נאמרת שירה על שתיית היין ואין 
 שותה שיעור הראוי ליישב דעתו של אדם שהוא כמלא לוגמיו שהיא שתיה של הנאה ובפחות שתייה חשובה לומר שירה אלא אם כן

  . ש"יעויי. ד שדימה לניסוך המזבח"ה תמה ע"שם סערוך השולחן וב. כ" ע.משיעור זה לא קיים מצות הכוס כלל
 

ב הנאה ונראה כברכה לבטלה דבעי כמלא לוגמיו משום דבפחות מזה לא חשי ק יז הביא מהלבוש טעם זה"מרדכי סובמאמר  229
 אלא הטעם .על משהו צריך לברך' ל דאפי"ואנן קיי, כ בכל ברכת הנאה לבעי מלא לוגמיו"תמה עליו דאציין דהעולת שבת ו. כ"ע

והאמת שתמיהתו על הלבוש נראית : ל"ר וז"ז המאמ"וכתב ע .ד" עכ.משום דכיון שהצריכו חכמים לכוס צריך שישתה רובו
ל שכוונתו "ל נ"אמנם כדי ליישב דברי הרב הלבוש ז.  וכמעט נראה דלית לה פירוקא,והיא גלויה ומפורסמת ,תמיהה מתקיימת

פ שאינו חייב בפחות מזה "לומר דבפחות מזה לא חשיבא הנאה גמורה כלומר דלא מייתבא דעתיה בבציר מהכי כדאמרינן גבי יוהכ
 מהם הנאה גמורה ומה שכתב דנראה כברכה לבטלה אפשר דהיינו ל דבכוס של ברכה בעי שיהנה אחד"מהאי טעמא וקאמר הרב ז

  .ל"עכ. טעמא דכיון שכוס זה לא בא אלא למצוה כל שלא נעשית המצוה כתקונה הוי כעין ברכה לבטלה
  

וכיון , דאי בעי שתה ואי בעי לא שתה, דשאני ברכות הנהנין דבדידיה תליא מילתא, ש" שבת כתב ליישב קושית העוהתוספת
, ד גבי כוס של ברכה דלאו בדידיה תליא תליא מילתא"אבל בנידו.  לשתות כל שהוא הרי ניחא ליה בהכי ואחשביה לגביהשרוצה

ת "שוע ב"וע. א"דהאי שיעורא הוי הנאה לרוב בנ, שפיר שיערו במלא לוגמיו דוקא, דהא חובה עליו לשתות אף אם אינו רוצה בכך
  .כזאות דברי יציב סימן קלה 

 
א "שכתב באו ד,  רעא סעיף לו'ערוך השולחן סיהנה מצאתי לה, אי מהני צירוף כמה מהמסובין אם לאו' אור המחביובעצם  230
 טעמם משום דפחות ממלא לוגמיו אין בה הנאה גמורה ואנן ,וטעם דעה ראשונה שאין מצטרפין המלא לוגמיו משתיית שנים: ל"וז

שמצטרפין שתיית כמה מהמסובין ' בשם התוס: א כתב בעירובין עט" אבל הריטב).טור(בעינן שיהנה אחד מהם הנאה גמורה 
.  ולכן מברכין אף על כל שהוא משום שאסור ליהנות בלא ברכה"דוודאי יש הנאה גם ממעט יין" והטעם פשוט ,לכמלא לוגמיו

  . ואין הטעם משום כבודו של כוס, א יש הנאה נמי במעט יין"והיינו דלהי. ל"עכ
  

   ]א

   והמשנה

   וראיה



קנד 

פעמים שאכילת גבוה אף ביותר מכדי אכילת פרס היא ו, לאכילת גבוה מדמינן ליה, כזית ביתר מכדי אכילת פרס

או לאכילת , )י"רש. איתקש לענין מחשבה אכילת גבוה ואכילת אדם בהדי הדדיו( והוי פיגול שרףיאינו ממהר ל

א דמצטרף "בנ' דאכילת ב', ל וכו"א הנ"בנ' מ שיאכלו ב"ט מחישב עובעי למיפש. ה פיגול" ולהדיוט מדמינן ליה

 והיינו כדברי .כ"ע .ש"עיי. רספילת כדי אכשיעור דבכ צריך שיהא הצירוף של שניהם "אפה, לענין מחשבת פיגול

עוד ר שכן ציינו "ושו. כ צריך שיהא צירופם בשיעור דכדי אכילת פרס"א אפה"בנ' או ג' פ דמיירי בב"ב דאע"המשנ

  . ב"מקור זה לדברי המשנ

  
  ב דהיאך שייך לצרף שתית רבים לשיעור כדי אכילת פרס"קושית האפיקי ים על המשנ

  

 בעי שתית כל מ"מ, שתיית כל המסובין למלא לוגמיולצרף  אף דסמכינן להקלד - ב הללו "המשנ' בעצם ד הנהו

והיינו , צירוף לא שייך רק באדם אחדד, ב' ב סי"חז האפיקי ים " עתמה -  המסובין בכדי אכילת פרס בדוקא

אינה , אבל בהפסיק יותר מכשיעור, ז שם שתיה"הויא ע 231או בכדי אכילת פרסית רביעית ידבשותה בכדי שת

ו רבים צירוף לצרף מה ששתמושג של איך שייך , בני אדם ויותר' וג'  אבל בב. והוי טעימה בעלמאהמצטרפת השתי

הדעות שהובאו ' והיינו ב, א"ש והריטב"הרא' דהנה בביאור מח, בחיזוק הקושיהוהוסיף . 232לכדי שיעור שתיה

דדעה , ל בדעתם כאמור בפתיחת דברינו"צ, אי מהני שתית כמה מהמסובין להצטרף לשיעור מלא לוגמיו, ע"בשו

בו כתל כמו ש"ס, אין מועיל לצרף שתית כמה מהמסוביןו, מלא לוגמיובדוקא דבעינן שיטעום המקדש קמייתא 

 שישתה המקדש בעצמו כ בעינן"ומשה,  דבעינן יתובא דעתא הוא משוםהטעםד ,ה הכי נמי"ביומא דף פ בד' התוס

ואף כששותה בעצמו  .233דאין בזה יתובי דעתא לאף אחד מהן, ש לצרף כל המסובים למלא לוגמיו"ול, המלא לוגמיו

לשיטה , וממילא.  זמן זה לא הוי יתובי דעתאדבפחות משיעור, צריך לשתות בכדי שתית רביעית או כדי אכילת פרס

דמצטרפת טעימת כלם למלא א "הריטב' שהיא דדעת היש אומרים הנה , ואולם. 234זו ודאי דלא איירינן כלל כמובן

דהוא , ק סה"צ ס"שעהה ו שהביא כמאלא,  דהגבראטעם דמלא לוגמיו משום יתובי דעתאאין הל ד"כ ס"ע, לוגמיו

 אלא ,כ לא בעינן הנאת השותה דהוא מלא לוגמיו"וע ,מלא לוגמיושיעור וש שישתו ממנו  כוס הקידו שלמשום כבוד

ז " וממילא לפ.שתיית כלם ביחד נמי מצטרפת' אפיכ "משהו .שתיה חשובה מן הכוס ששתו ממנו אפילו כמה אנשים

אכילת רביעית או כדי לא בעינן שתית המלא לוגמיו בכ "כ ממילא ג"א, לא בעינן יתובי דעתא כללדלשיטה זו כיון 

דגם לשיטה זו בעינן שיעור בכדי מנלן לחדש ו. שהרי שיעור זה נאמר משום דבשיעור זה מייתבא דעתיה, פרס

 או הא דמחמרינן שישתה המקדש המלא לוגמיו בכדי אכילת פרסו. [ מילתא בלא טעמאז"רביעית או אכילת פרס דד

דמצטרפת שתית כלם כיון אבל בדיעבד , ע שם"מבואר בשווכ, ט דלכתחלה מחמרינן כדעה הראשונה"ה, רביעית

, כוסדהוא משום כבודו של , א דלא בעינן יתובי דעתא כלל"י והיינו דסמכינן בדיעבד על דעת ה,למלא לוגמיו

                                                 
, דחייבהשותה ביום הכיפורים מלא לוגמיו י גבי "תריב ס' ע סי"וכמו שהביא השו.  ליה ולמר כדאית ליה למר כדאיתהיינו 231
ואם ; מצטרפין לכשיעור, אם יש מתחלת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית, שתה מעט וחזר ושתה: ל"וז

כתב ק לא "סב שם "ובמשנ. כ"ע. כמו צירוף אכילות, לת פרסויש אומרים ששיעור צירוף השתיות כדי אכי. אין מצטרפין, לאו
  .א כתבו דהעיקר כדעה השניה"הגראדונינו ח ו" הפרך א.ראשונהמשמע דהעיקר כדעה מרן מלשון ד
  

ולא רק שאינו (של כדי שיעור שתית רביעית ' זמן'ממילא איך שייך , דמעיקרא כיון דמיירי ביותר מאדם אחד'  אין להקהנה 232
דסתם שתיית רביעית משערינן כדרך , ק יא" סשער הציון סימן רידהנה בענין שיעור רביעית ביאר ה, ק"ל). של צירוף' ושגמ'שייך 

ם "דאיתא ברמבוהא . ח" בסימן קע סמבוארכ, שהוא מדת דרך ארץ, שאינו שותהו בבת אחת כי אם בשתי פעמים, שתיית בני אדם
אם יש מתחלת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה כדי שתיית , ט וחזר ושתהשתה מעדאם , פרק יד מהלכות מאכלות אסורות

, ואם לאו אין מצטרפין, ומה שכתב עוד,  מיירי בכהאי גוונא שלא הפסיק יותר משיעור זה.כ"ע. 'מצטרפין לכשיעור וכו, רביעית
צ שהכריע דאף "ל בשעה"ב הנ"ד המשנ"עוהקשה מזה . ד"והביאו האפיקי ים בסו. [ש"עיי. שהפסיק יותר משיעור זה מעט, היינו

ש צירוף אלא בכדי שיעור "ל דל"ז מהשיטה דס"קשה ע' דלכאו. מ בעי בכדי שיעור זמן"להמקילין לצרף שתית כמה מהמסובין מ
' כ היאך מהני צירוף כשיש יותר מב"וא, ש שיעור רביעית באופן שמפסיק יותר מפעם אחת"שהרי ל, רביעית ולא בכדי אכילת פרס

  ]. ש"עיי. א מסובין"נב
 

א "ואילו לעיל בתחילת דברינו הבאנו להריטב. ביומא דאין שתית שנים מצטרפת כאמור' דהנה מבואר בתוס',  יש להקולכאורה 233
שאינו ' ביומא אלא על תוס' א על תוס"אין כונת הריטב' ולכאו. דאדרבא אפשר לצרף שתית כל המסובין' בעירובין בשם התוס

  .כ ליישב בזה"מש סט 'ד סי"ת אגרות משה ח"שוב' ועי. ע"וצ. לפנינו
 

דבעי כמלא לוגמיו משום דבפחות מזה לא חשיב הנאה ד הלבוש שביאר הטעם "כתב ע) בהערה( שבת שהבאנו לעיל ובתוספת 234
לדעת , כ"וא. ש להדיא"כ הרא"וכ, פשיטא שאין שתית שנים מצטרפת למלא לוגמיו, דהא לפי טעם זה, דאי קשיא הא קשיא. 'כוו

אלא טעם שיטה זו משום , דבפחות מזה לא חשיב הנאהל להאי טעמא "ודאי דלא ס, דשתיית כולם מצטרפת לכשיעורל "דס א"הי
  [.  ל"א הנ"יד הביא דעת הי' ובסעי, כ קשה על הלבוש דהאיך כתב טעמא דהנאה בפשיטות"וא, דחלקו כבוד לכוס של ברכה

 

  ] ב



קנה 

לם דבודאי לא שייך ו בשתית המסובים כאולא מבעי. (אכילת פרסרביעית או אף ביותר מכדי ח "יידממילא בדיעבד 

בשטעם המקדש בעצמו או אחד מהמסובים כל המלא לוגמיו וביותר משיעור ' אלא אפי,  כאמור בזהשיעור צירוף

כל הטעם הוא ו,  יתובי דעתאנןדלא בעי, דהלא בדיעבד סמכינן אדעת יש אומרים, בדיעבדגם כן יצאו , אכילת פרס

ב הללו סותר למה "המשנ' העולה מד, ואומנם. ת"ה וכמשנלא שייך צירוף השתימשום כבודו של כוס וממילא 

לם יותר ו שלא ישהה על ידי שתית כב"כתב המשנ, אם כן, ומדוע).  הערה זולהלן ביישוב' ועי. ק סח"שכתב שם בס

  ]. מכדי אכילת פרס

  
  פ"י המסובין אף ביותר מכדי אכ"הכרעת האפיקי ים ועוד דמהני שתית מלא לוגמיו ע

  

הסיחו דעתם לטעום  ז שלא"כהוא , דשיעור הצרוף בזה, ס אחרוןמכח זה מסיק האפיקי ים להלכה בקונטר

וכן הכריע . ב"המשנ' ודלא כד .ש כלל" אבל שיעור דאכילת פרס או רביעית דעלמא ל.מכוס של ברכה

דלא , ויראה דדבר פשוט הוא דלא בעינן שישתו כולם תוך שיעור שתית פרס: ל"וזח סימן מה "ת שבט הלוי ח"שוב

לת פרס אלא לענין צירוף אכילה או שתיה של אדם המחויב לשתות כל השיעור או לענין איסור מצינו שיעור אכי

ג בפשיטות "ק ע"א ס"רע' ב סי"כ במ"ע מש"לכן צל, א יחד"אבל מה מועיל שתית פרס לכמה בני, ב"אכילה וכיו

דהוא פשוט דלא עדיף ו "כ בשער הציון אות ע"ומש, ל זה"י שתית כולם יותר מכדי אכילת פרס דמנ"דלא ישהו ע

ולדעה זו גם המקדש עצמו אולי , כ"ל אין זה פשוט כ" ולהנ,ל מקדש בעצמו שותה"ר, משאם היה מקדש בעצמו

י שתית מלא לוגמיו אם אין בו צירוף כדי "ואולי דעתו דגם מניעת בזיון הכוס ע, יוצא ביותר מכדי אכילת פרס

אבל ", פ לענין מקדש עצמו יש להחמיר דוקא לאכילת פרס" עכ.ע"ז צ"ולדידי כ, ה כאלו לא נהנה ממנו"פ ה"אכי

כ דמצד "כתב ג, ואות  יח 'א סי"ת מנחת שלמה ח"שוב ל"אוירבעך זצז " והגרש.ל" עכ."בצירוף השאר אינו נראה

ב שפסק "אלא שלא הכריע כן מחמת דברי המשנ. (מהניכ " ביותר מכדי אכילת פרס גלו נראה שאפיההיהסברה 

  ). לחומרא

  
  גדר שתית רביעית דקידוש כגדר אכילת קדשים שהמצוה בחפצאדב "המשנ' יישוב ד

  

ב אות ' א סי"ל ח"בהקדם יסוד הביה,  קושית האפיקי ים כתב לתרץ, האותא עניני שבת "משמרת חיים ח 'סוב

עור כזית דלא בעי שי - כפול שיעור  מגיע להם הגבי חילוק לחם הפנים שהי - ב "ג עפסחים '  שהוכיח מגמ,ז

 והביא להך . שחקר במצות אכילת קדשים אי בעי כזית,ה כל"ד' ספר דורש לציון דרוש אוציין ל(, באכילת קדשים

 'אכילת קדשים' והחילוק בין מצות ).נראה ברור דלא בעי כזיתד, ל"ז הביה"כתב עו. בזהע "דהגיעני כפול ודחק א

ה "ו ומש, דהוא מחוייב לאכול פסח"חיוב על האדם"ה הוי הדבפסח ומצהוא  , דבעי דוקא כזית'אכילת פסח'למצות 

אבל מצות אכילת קדשים לא הוי המצוה כלל על אדם .  אכילה והוי כלא אכל פסחהאם אכל פחות מכזית לא שמי

 ומי שיש לו בשר קודש "בשר קדשים יהיו נאכלין" דהא לא הוי חיובא אקרקפתא דגברא רק המצוה ד,מיוחד

מ הא הקדשים "כ הרי גם באכל כל אחד פחות מכזית מ" וא.כ מקויים מצוה זו"לאחר לאכלו וגהרשות בידו ליתנו 

ברכה בלחם הפנים וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ' וכן ביומא דף לט אמרינן דבימי שמעון הצדיק הי. נתאכלו

שכין את ידיהן והגרגרנים  הצנועין מו, מכאן ואילך נשתלחה מאירה וכל כהן מגיעו כפול,ושבע ויש אוכלו ומותיר

 וגם בימי שמעון הצדיק קאמר דכשמגיעו כזית יש אוכלו ומותיר . הרי דלא היו מגיעו רק כפול.נוטלין ואוכלין

 אומר רבי דדוקא מגיעו כפול היו :ל"ה שמגיעו כתב וז"ישנים ביומא שם ד' ובתוס. ונמצא הא אכל פחות מכזית

'  ושוב הקשו דבהגיעו כפול היאך הי.ן ידיהם כי דימו לקיים מצות אכילהמושכין ידיהם אבל בכזית לא היו מושכי

פ דין לא "דע' הרי להדי. ד" עכ. אלא דכזית עדיף וחשיבא אכילה"דלא בעי כזית לגמרי"ל " וי,מקיימין מצות אכילה

  .235בעינן כזית כלל

                                                 
 ובחטאת ,)מצוה נה נו( דבקרבן פסח מנה שחיטתו ואכילתו לשתי מצות , במנין המצותם"דברי הרמבכתב ליישב  זה ובחילוק 235

בחפצא  דבכל הקרבנות לא הוי המצוה רק , יובן היטבל"להנו .ש" והקשה במעייני החכמה דמ.)מצוה פט(מנה הכל במצוה אחת 
 וכמו הקטרת אימורין דאינו נחשב ,ו קרבןה הוי אכילתו פרט אחד ממצות שבאות" ומ, ולא על האדם" הקרבן נאכלהשיהי"היינו 

  .כ"ע. מצות' ה הוי ב" ולא שייך כלל לעשיית הקרבן ומש"החיוב על האדם" אבל בפסח הוי .למצוה אחרת בפני עצמו
  

  , ואכן

  ] ג



קנו 

 .לכן בעינן כזיתאכילה ו חשיב  על הגברא לאכול ובפחות מכזית לאינו דהחיוב הפסחדחלוק דין אכילת 

, מהניולכן אף באכל פחות מכזית , כ גבי אכילת קדשים גדר המצוה שם שהחפצא דהקדשים ֵי<כלּו"משא

 אין הדין ,ל דמצטרף שתיית כל המסובים"להראשונים דס גבי קידושל "ינ "וה. ס עצם הקדשים נאכלים"כיון דסו

וכעין  .מלא לוגמיושיעור זה דדין בהכוס שיהא ִנְשָתה ממנו וא ה אלא ,בשתית הגברא שהוא ישתה מלא לוגמיו

 דגם בשתית כל המסובין בעינן שיהיה בכדי אכילת ,ב"המשנ' ש ד"או .אכילת קדשים דהדין בהחפצא שיהא נאכל

שיעור דבעינן שיאכל כאחת בכדי ' וכדווהוא דומיא דאכילת מצה , אלא בהחפצא  דאינו דין בהגבראכיון, פרס

ל וכאן בעי שיעור "רק שם גבי קדשים לא בעינן שום שיעור לדברי הביה, נ בעי שִיָשֶתה כאחת" ה, פרסאכילת

   .236ח" דהמשמכ מדבריו"ע. דמלא לוגמיו

 ממנה שיעור שִיָשֶתהה בכוס קידוש המצוה בחפצא דהכוס " דכמו דבאכילת קדשים המצוה בחפצא ה- זה 

ד ראיה "ונלע: ל"וז, )ז שם"ציינו המועו(ו "רעא סל'  סיוך השולחןערכ להדיא ב" מפורש ג- מלא לוגמיו 

מ מצטרפין כשרבים "מ,  שהרי אפילו במאי דכתוב מפורש בתורה מצות אכילה,ברורה שמצטרפין למלא לוגמיו

מ "ומ, אמור ואכלוהו במקום קדוש וכל אכילה הוא בכזית כידוע'  והיינו דבלחם הפנים כתוב בפר.נכנסים במצוה זו

כ דאכילות כולם " אלא בע,י שם"ד דיומא שהגיע לכל כהן כפול והוא פחות מכזית כפירש"ל ברפ"אמרו חז

 שהרי אמרו שם דכהנים צנועים ,יה משם דלא על כל המסובין מוטל חיוב לטעום מהכוסרא ועוד יש .ש"מצטרפות ע

 אין הכוונה שכל אחד מחוייב , תורה אלא ודאי כיוון דלכלל הכהנים צותה,'מושכים את ידיהם ולא אכלו כלל וכו

 ואפילו אי דאורייתא אין ,דלרוב הפוסקים על הכוס מדרבנן ו בקידוש"כ ק" וא.' אלא שבין כולם יתאכל וכו,לאכול

ע "וע]. ל"וי. ע לו לעיל מיניה בסעיף לה"וע. [ל" עכ.ילתהאכבה מצוה מפורש על שתייתה כבלחם הפנים על 
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נסתפק ) ה יש לחקור"ח סוד"ה ה"פ(מ בהלכות יסודי התורה "דהנה המל. נא אות ד' ג סי" לו עוד שחזר על דבריו עוד בחומצאתי

היאך ' ולכאו. ב איתא והבבליים אוכלין אותו כשהוא חי"והנה במנחות דף צט ע. לת מצוה אם יוצא בו שלא כדרך אכילתןבאכי
כ מוכח "וע. ודוחק לחלק בין חלב חי לבשר חי. ב איתא דחלב חי הוא שלא כדרך הנאתן"הרי בפסחים דף כד ע, ח"יוצאין בזה יד

רק " אינו חוב על גוף האדם"צ כזית כיון שהמצוה "נימא דמצות אכילת קדשים אאמנם אי . דגם שלא כדרך אכילתן הוא מצוה
שבועות דף ' בתוס' ועי[ס נאכל הקרבן "כ מהני שלא כדרך אכילתן דהרי סו"ה ג"ל דמשו"כ י"א, "המצוה על הקרבן שיהיה נאכל"
 ראיה למצות אכילת מצה וכדומה דצריך כ אין מזה"וא, דשלא כדרך אכילתן גריעי מחצי שיעור) ה אהתירא קמשבע"ד(ב "ב ע"כ

  .כ"ע]. כזית דוקא
  

מ התם גבי לחם הפנים לא בעי כלל "מ, דאף דבלחם הפנים הגדר הוא בחפצא' שכ, ל"המשמרת חיים בדברי הביה בכונתע "ילו 236
 אבל ודאי דבעי דבין ,דכל כוונתו לחדש דלא בעי כזית לכל אחד, ל כלל"לא מפורש כן כלל בדברי הביה' דלכאו. כ"ע. שום שיעור

ל דבין כולם יתאכל "מ ס"פ דלא בעי שכל אחד יאכל כזית מ"דאע, ודברי הערוך השולחן הללו מפורשים כן. כולם יתאכל כזית
  . ע"וצ. שיעורא דכזית

  
  אי אכילת קדשים המצוה בחפצא 

  
,  אינו מוסכם לרבותינו הראשונים- דמזה בעינן ללמוד לכוס דקידוש -ז דאכילת קדשים הוא דין בהחפצא "עצם ד ואומנם 237

ומה שאכלו הכהנים פחות מכזית הוא שלא , י צירופן נאכל כזית"ולעולם אין מצוה כלל בפחות מכזית באכילת קדשים אף דע
ל "י ז"פירש ר, וכל כהן שמגיעו כפול צנועין מושכין ידיהם: ל"וזא "א יומא לט ע"וכמו שראיתי שציינו בזה להריטב. להשאיר נותר

אבל כפול לא , ל דדוקא כהן שמגיעו כפול אבל מגיעו כזית שיש בה מצות אכילה לא היו מושכין ידיהם"י ז"וכן נראה מפירוש רש
התוספות ישנים ' ואומנם מד". אבל פחות מכזית אין בו מצוה כלל"ר שם "כ בתוה"וכ. היתה בו מצות אכילה כיון שאין בו שביעה

פ "שאע, י"ל בכוונת התו"לדחוק דצ' ויש שכ. [ע"וצ". דלא בעי כזית לגמרי" שהרי כתב להדיא ,ל לעיל מוכח דלא כן"שהביא הביה
  ]. ח דלהלן בסמוך"כ המנח"וכמש. מ יש מצוה לאכול פחות מכזית שלא ישאר נותר"מ, שמצות לחם הפנים היא בכזית

  
המצוה על כל אחד לאכול כזית כמו כל מצות : ל"הנה במנחת חינוך ריש מצוה קלד וז. ל בפשיטות כן"אשכחן דס' האח בדבריגם ו

ואחר זה אינו מצווה עוד יותר רק מצוה ,  ויוצא ידי חובתו בכזית'ואכלו' )שמות יב ח(כמו אכילת הפסח דכתיב , עשה דאכילה
  .כ"ע. ש"עיי. ' וכולאכול שלא יבוא לידי נותר

  
, פ אחד מהן אכל כזית דוקא"דמיירי שלכהילת לחם הפנים גבי אכ )ז שם"ציינו המועו (מט' ח סי"אובתשובה ס "חתל לה" סוכן

 ואם נטמא הבשר האחר או אתותר ,מ סגי כשנאכל ממנו כזית אחד" ומ, הקרבנותיופסח יוכיח שעיקרו לאכילה טפי מכל שאר"
 אם לא אכלו ע של אכילת פסח"מ אין המנויים יוצאים ידי מ"מ נהי דהקרבן כשר מ"ומ, א"פסחים צא עכדאיתא באין בכך כלום 

 ,ע של אכילתו כלל" נאכל מלחם הפנים כלל רק פולין פולין לא היה מתקיים מהנ בכל הקרבנות בודאי אי לא הי"וה, ממנו כזית
 ובודאי אי היה . ואיהו אכל כזית בכדי אכילת פרס כמצותו,ב"אבל באמת הרי הכהן הגדול נטל חלק בראש כמבואר ביומא יז ע

ע "מהם מ' א וממילא לא קיים שום א" אך הואיל וא,ע באכילתו" מקיים מחד כל א, ממנו כזיתכ שיאכל כל כהן"אפשר אח
מ "ע גמורה אבל מ"ה משכו הצנועים את ידיהם מפני שלא הגיע עליהם כזית לקיים מ"ישנים שם שמשו' כ תוס"וכ, באכילה

פ הכהן הגדול אם רצה נטל חלק בראש ואכל "שעכל " וכן בכל הקרבנות ומנחות נ.י הכהן הגדול"פ ע"ע של אכילת לחה"מקויים מ
מלשון ' וכדמות ראי' וכו , שהוא אכל כזית ממנו והשאר מתחלק לכהנים,מצוהעיקר   או לכל הפחות הכהן המקריב שבו,כזית

המוציא עומד ומקריב מנחות בירושלים מברך שהחיינו נטלן לאוכלן מברך ' ב הי"ב ומנחות עה ע"פ כיצד מברכין לז ע"הברייתא ר
דהוא דין בחפצא דלחם  -ל "הביה' הרי מבואר דלא כד. ל"עכ". דהמקריב אינו אוכל פחות מכזית' לחם מן הארץ משמע דפסיקא לי

ט נמי אותם שלא " ומה.הוא דין אכילה על הגבראכיון שיאכל כזית שלמה מהן פ אחד "אלא אדרבא בעי שלכה - הפנים שתאכל
  .לת קדשיםע דאכי"אכלו כזית לא קיימו המצו

  

   והיינו

   ודימוי



קנז 

  
  ל דאין"ק סח ס"ל דמצטרפין שתית המסובין ובס"ב כאן דס"המשנביישוב סתירת דברי 

  ח כששהה יותר מכדי שתית רביעית"המקדש ייד
  

טעימת כלם דהנה כאן הכריע דיש להקל ולצרף , ב סותרים עצמם"דדברי המשנ, העיר האפיקי ים עודוהנה 

 כוס ו שלהוא משום כבודש אלא,  דהגבראטעם דמלא לוגמיו משום יתובי דעתאאין ה דט"וה, למלא לוגמיו

ז "ממילא לפד, ל כאמור"צ ו.שתיית כלם ביחד נמי מצטרפת' אפיכ "משהו ,מלא לוגמיושיעור הקידוש שישתו ממנו 

, אכילת פרסרביעית או לא בעינן שתית המלא לוגמיו בכדי כ "ממילא ג, לא בעינן יתובי דעתא כללדלשיטה זו כיון 

ק סח "סיקשה ממה שפסק ב, ואם כן. ש בשתית רבים"עור זה מייתבא דעתיה ולשהרי שיעור זה נאמר משום דבשי

ודע עוד דהשיעור של מלא לוגמיו צריך לשתות בלי הפסק הרבה : ל"וז ,בהא דהמקדש צריך שיטעום כמלוא לוגמיו

לא פ " ועכ.דהיינו שלא ישהה מתחלת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה יותר מכדי שתיית רביעית, בינתים

כיון דלא ', ולכאו. כ"ע. 'וכו" ואם הפסיק בכדי אכילת פרס אף בדיעבד לא יצא" .יפסיק זמן רב כדי אכילת פרס

וכן הקשה . כ יצאו בדיעבד"כ אפילו המקדש בעצמו שהה יותר מכדי שיעור אכילת פרס ג"א, בעינן יתובי דעתא

  .ל"ל הנ"ז להעיר כן בקצרה גם השבהורמ. ל"מדנפשיה המנחת שלמה הנ

 אם אין בו צירוף כדי ,י שתית מלא לוגמיו"אולי דעתו דגם מניעת בזיון הכוס ע: ל"ל כתב ליישב וז"בשבה

ב דאף להטעם דחלקו כבוד לכוס של ברכה "ל להמשנ"והיינו דס. ל"עכ. ה כאלו לא נהנה ממנו"פ ה"אכי

כ אין זה כבוד של "דאל, די אכילת פרסהיינו דוקא בשיעור שתיה לכל הפחות של בכ, להצריך שתית מלא לוגמיו

כדי למנוע בזיון הכוס לא מספיק ששותה , כלומר. כוס של ברכה ששותה ממנו פסקי פסקי כיון שאין הנאה בזה

 .שיעור מלא לוגמיו אלא גם שותהו בשיעור זמן דכדי אכילת פרס

ל "הוא משום דאם אינו טועם הואולם לפי הטעם דמה שצריך לטעום : ל"כתב ליישב קושיה זו וז שלמה

כ הוא גנאי ולכן "ה נמי שאם אינו טועם שיעור חשוב של מלוא לוגמיו ג" נראה דצריכים לומר דה,גנאי

כ אם "משא, נ"ה ה"א בד"ע' יומא דף פ'  התוסכ"שג דאיכא נמי יתובי דעתא וכמ"צריך שפיר לשתותו דוקא בכה

. מ לאו גנאי הוא לכוס אלא אדרבה מחשיבו בכך"ה רק מעט מג דכל אחד שות"מחלק את הכוס בין המסובין אע

   .כ"ע

  

  מ לצרף שתית המסובין"ל דאפילו בדיעבד ל"ע דס"בירור דעת מרן השו
  

. ע"א שהביא השו"הגם שנתבאר שרבים מהאחרונים פסקו שיש להקל לצרף שתית המסובין וכדעת היוהנה 

והנה בפשטות ודאי . ד דיש להקל בצירוף שתית המסוביןכ בדיעב"ל ג"ע אי ס"ע בדעת מרן השו"עדיין יל

דעת מרן היא דאין להקל בזה , כ"וא. ע סתם ויש הלכה כסתם"וכשכותב מרן בשל ד"דהא קיי, דליכא למימר הכי

צריך 'יג ' ע בסעי"כ השו"ומש. ובעי שהמקדש או אחד מהמסובין ישתה שיעור מלא לוגמיו, כלל אפילו בדיעבד

                                                                                                                                            
ד אין מצות עשה "דלפע: ל"וז, ל"דבדבריו שם מבואר כדברי הביה, קמ' סותר עצמו מסי' דהנה לכאו, ע"ס יל" דבדעת החתאלא

כ לא היו רשאין לחלק הקדשים לכמה כהנים שיגיע לאחד כפול ואין שום אחד מהם "דא, מחוייב על האוכל קדשים שיאכל כזית
אבל שארי קדשים מצות עשה הוא שיהיה זה הלחם הפנים , סח שבו מחוייב כל אחד לאכול כזיתחוץ מפ, ע בכל הקדשים"מקיים מ

. כ"ע. ' וכוע ואכלו אותם אשר כופר בהם"או המנחה והחטאות נאכלים ולא יותירו ממנו ובהצטרפם יחד לאכלו כולו נתקיים מ
  .ע"ולא היה אחד מהן שאכל כזית בפ, מבואר בדבריו דאינו מצוה על הגברא

  
מי שאין לו לצורך מצוה רק פחות ] יח' ב סי"ח[ספיקו דהשבות יעקב , ח ביומא לט שכתב לפשוט מהאי סוגיה"עוד להמהרצויעויין 

ומוכח מהא דהצנועין משכו ידיהן משיעור מועט דלחם . פ עושה קצת מצוה במה שאוכלו או דליכא מצוה כלל"מהשיעור אם עכ
ס אמר לו דאין "ז דהחת"וכתב ע. י בקידושין נג כיון דליכא כזית למאי חזי"רש' לל וכמו שפידלא הוי מצוה כ) כשיעור פול(הפנים 

ושאני לחם הפנים , ל דבשאר אכילות מצוה כמצה ומרור חייב לאכול אפילו פחות מכשיעור"דלעולם איכ, ראיה מהתם לנידון זה
כ נתקיימה המצוה "י אחר ג"ואם נתאכל ע, ם הפניםדאינו מצוה המוטל על הפרט רק המצוה על כל כהני בית אב שיתאכל לח"

  .  ע"וצ. ל דאין המצוה בגברא אלא בחפצא"ס כדברי הביה"ל להחת"מבואר איפה דס. כ"ע". ז משכו ידיהם"ומפ
  

מ אכתי "מ, וממילא ליכא לדמויי מצות קידוש למצות אכילת קדשים, ל מחמת דברי הראשונים הללו"הביה' אף אי נדחה דמ "ומ
כ בעינן שיעורא דכדי אכילת פרס אף בשתית כמה "ומשה, ח דבקידוש המצוה היא בחפצא"כ המשמ"ב כמש"המשנ' ל ד"יאולי 

א כמו שראיתי למי שכתב "ב באו"המשנ' ל ד"או י. [מ בקידוש נצטרך להדחק כן"מ, א הכי"ואף דגבי אכילת קדשים ל. מהמסובין
 ,מהכא משמע דלתרי גווני מיירי שיעור פרס: ל"וזה ועד סוף כדי אכילת פרס מתחלה "דב " כריתות יב ע'תוספ המבואר ב"ליישב ע

ש להנאת גרון "ואף דשיעור הפסקה ל. ל"עכ. 'וכו חדא לענין הפסקה שאם הפסיק בין אכילה לאכילה כשיעור פרס אין מצטרף
  ]. כ"ע. ד"נ בנידו"וה. ומוכח דשיעור זה נאמר בכל מילי, כ בעינן האי שיעורא"אפה

  
  

  ] ד

   והנה

   מנחתוה

  ] ה



קנח 

ביאור כ ב"וכמש, הוא לאו דוקא ואף בדיעבד לא יצא, דמשמע רק לכתחילה 'ידוש כמלא לוגמיולשתות מכוס של ק

והאי דנקט לישנא [ .א"הוא לעכובא כדאיתא בגמרא פסחים קז עואפילו בדיעבד שם דלא יצא היינו הלכה 

ט "ות בסימן תעב סכוס'  בא לאשמועינן דאפילו לכתחלה די בזה ולא בעינן שישתה כל הכוס כמו לענין ד,דלכתחלה

  . מ מסעיף יד שלאחריו"וכ .כ"ע. ח שם" והטעם כמו שכתב הב.באחרונים שם בשם התוספות

 אינו צריך לחזור ,ונראה לי שאם נשפך הכוס קודם שיטעום: ל"כ מרן עצמו בבית יוסף וז"ע בזה ממש"יל

 ויש סעד לזה ממה . מצוה כתקנה היינו לומר דלא יצא ידי, דמאי דאמרינן אם לא טעם לא יצא.ולקדש

והיינו דעיקר . ל"עכ. קדוש היום אות כא בהדיא' וכן כתוב בארחות חיים הל, ג"שכתב רבינו בסוף סימן זה בשם בה

  . יז' ע בלבוש בסעי"וע. 'כתקנה'המצוה יצא אך לא יצא המצוה 

ק שאם נשפך הכוס קודם שיטעום ופס, י"כ בב"ע בסעיף טו חזר בו ממש"ק לב כתב דמרן בשו"א בס"הנה במג

ובמאמר מרדכי בסעיף טו  ).קפב' ב עמ"צ ח"אול' ע בס"וע. (ש"עיי. ממנו צריך להביא כוס אחר ולטעום ממנו

, ואנא זעירא חזינא דלית כאן חזרה: ל"ד בזה"וכתב ע, י"כ בב"א שכתב דמרן חזר בו ממש"שם הביא דברי המג

שהרי בנה , חדא, והוא מוכרח מכמה טעמים. צ להביא כוס אחר"מר שאי לו"ל בב"ומעולם לא עלה על דעת מרן ז

וממילא כי היכי דמבואר שם , ג והיינו דין הפסיק בדבור הנזכר כאן"ש רבינו הטור בשם ה"עיקר יסוד דינו על מ

 וכל, נ הכא בנשפך דאמרינן דיו לבא מן הדין להיות כנדון"ה, כ מכוס של קידוש"ג שצריך לטעום אח"בדברי ה

אבל לעולם צריך , י שנשפך ואינו טועם מכוס שקידש עליו יצא"ל לא אתא הכא אלא למימר דאעפ"עצמו של מרן ז

ח כתב בהדיא דין נשפך כמו "ל שבא"ור, ח בהדיא"כ בא"ל שכ"ובר מן דין הנה סיים מרן ז. שישתה מכוס אחר

ל או אשתפוך מייתי ליה כסא "שכתב וז, ח יראה בבירור שצריך להביא כוס אחר"והנה המעיין בא, ל"שכתבו הוא ז

שדעת מרן , ומבואר מזה. ד"ג ע"ש דף ס"יעו. ולא צריך לאהדורי קידושא, ג ושתי ליה"אחרינא ומברך עליה בפה

, צ לחזור ולקדש"ל תמצאהו מבואר בדבריו שהרי כתב א"דלכשתדקדק היטב בלשון מרן ז, ועוד. ל נמי הכי הוי"ז

ואם אינו , ג חייב לברך על כוס אחר"אבל בפה, צ לחזור ולברך ברכת הקידוש"דאדמשמע דלא אתא אלא למימר 

ל "ש מרן ז"הן אמת דמ.  ל"וכמבואר מדברי כל הפוסקים שהביא הטור ז. מביא כוס אחר לשתות לא יצא ידי חובתו

טעם מלא ל דהא דאמר מר המקדש אם "משמע לכאורה דר, דמאי לא יצא היינו לומר שלא יצא ידי המצוה כתקנה

י שלא טעם "אבל מעיקר המצוה מיהא יצא אעפ, היינו שלא יצא ידי המצוה כתקנה, לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא

. ל על הדרך שהבינם"ואין ספק אצלי שזהו מה שהביא הרב מגן אברהם להבין דברי מרן ז. ש"וזה היפך מ, כלום

דמאי דאמרינן אם לא 'ש "ל דמ"ולכן צ. ש"כממ מכח הטעמים שכתבנו יתבאר לעיני כל מעיין שהעיקר "אבל מ

ל שלא יצא כלל והוי כאילו "הכוונה דאילו האי לא יצא היה ר', טעם לא יצא היינו לומר דלא יצא ידי מצוה כתקנה

והיה צריך לחזור , דכיון שלא טעם תיכף מכוס שקידש עליו לא יצא, לא היה תקנה לטעום מכלי אחר, לא קידש

יש לו , לא יצא הוא שלא יצא ידי מצוה כתקונה והוי קידוש במקצת' אבל מאחר דפי. ל קידושולקדש לטעום מכוס ש

ל שתקנו לקדש על היין "ויוצא ידי חובת קידוש על היין כתקנת רז, ג"י בפה"תקנה להביא כוס אחר ולשתות ממנו ע

 מדוכתיה קודם ששתה ח דאפילו אם קם"כ בשם א"ה לא יצא וכמבואר במה שהביא אח"אבל בלא, ולשתות ממנו

דמאי דאמרינן אם לא טעם לא יצא היינו 'י "כ מרן בב"והיינו דמש. ל"כע. ל"לא יצא וצריך לאהדורי ולאקדושי כנ

.  להורות שאין צריך לקדש מתחילה אלא יש להקפיד רק על שתית הכוס ותו לא- ' לומר דלא יצא ידי מצוה כתקנה

  . תית הכוס היא לעיכובאמבואר איפה שגם דעת מרן דש, ואם כן. כ"ע

  
  רעא'  וכפי שהביאו כאן בסיא דמהני צירוף" דעת הריטבקצ שלא הביא' ע מסי"ד השו"הקושיה עב

  

. כ"ע. ישנם שכתבו בדעת מרן שאפשר שאף הוא נוטה להקל בזה בדיעבד לצרף שתית שאר המסובין, ואולם

אם ז בסתם ד"ד כתב מרן גבי כוס של ברהמ"קצ ס' דהנה בסי, ל בדעת מרן"ל ראיה לדבריו דאכן כן י"ויש שר

א העיר "וכבר הרמ. כ"ע .ואין שתיית שנים מצטרפות, מהמסובין כשיעור יטעום אחד, המברך אינו רוצה לטעום

דשתיית כולם מצטרפין למלא ע את השיטה "רעא הזכיר השו' וכונתו דבסי. כ"ע. ל סימן רעא סעיף יד"וע: ל"בזה וז

א דלא "י שבשם הביא דעת י"תמיהני על רבינו הב: ל"כתב לתמוה וזה " השולחן סימן קצ סערוךוכן ב. לוגמיו

 וכיון .ש"ע' א בשם התוס" וזהו דעת הריטב,ש"בעינן שאחד ישתה מלא לוגמיו ודי כשכל אחד שותה מעט ע

מ מוכח "ומ. כ"ע. 'וכוז " דהא קידוש חמור מברהמ,ו שהיה לו להביא דיעה זו בכאן" ק,שבקידוש הביא דעתו

  ', ולכאו

   אך

  ] ו



קנט 

ל "מוכח דס, ד גבי קידוש"ז אלא בנידו"א גבי כוס של ברכהמ"דמהא שלא הזכיר דעת הי, לכאורה דהכא שאני

  . כ"ע. שגבי קידוש יש להקל בזה

דכיון דיש ליישב , אות כה קלה 'ת דברי יציב סי"שוכתב ב, רעא' קצ לסי' בעצם הערה זו בדברי מרן מסי

קצ ' ש הטור בסי"וכעין מ, ז"י לסמוך על זה גם לענין ברהמ"לא רצה הב, ידושא כתב כן לגבי ק"שהריטב

ז גמרו סעודתם ובאים "משום דבברהמ, ג קודמת לברכת קידוש"ז לקידוש שברכת בפה"לחלק בין כוס ברהמ

 מ עיקר התקנה שהמברך על"מ, ל לכבוד הכוס"א שמלא לוגמיו תקנת חז"גם לדעת הריטבוהיינו ד. ש"להסתלק עיי

 שפיר מצטרפים ,ג ובשתיה"בקידוש שכולם משתתפים בברכת בפה, כ"א ו.הכוס יטעום מלא לוגמיו שזה כבודו

כ יטעום "אין מצטרפים אא, ז שבאים להסתלק ואינם משתתפים בשתייתו"כ בברהמ" משא.לשיעור מלא לוגמיו

  . ק"שאז הוא נכנס תחת המברך ודו, אחד כל השיעור

כ בכוס "משא, ה אין הקידוש הפסק"ומשו, ג מעיקר ברכת הקידוש"דבקידוש הוי בפהל "דאולי ס, ביאר

ח בקידוש היום אשר ברכת " בקידוש שייכןול. ז שאינו שייך לברכת הזימון אלא ברכת הנהנין"ברהמ

ז שאין "כ בברהמ"משא, שכולם דין מברך להם מגדר שומע כעונה, שפיר כולם משתתפים בשתיה, ג בכללה"בפה

  .כ"ע. ג מחובת הכוס" בפהברכת

  
  שיעור מלא לוגמיו עדיף לקדש על הפתבעצמו  שיכול לשתות אחדאם אין 

  

    ואכן יש . ע אם זוהי כונת מרן דגבי קידוש יש להקל בזה לצרף שאר המסובין בדיעבד" עדיין ילמ"ומ

ב "המשנד " ונסמוך בזה עמ אף אם נבא"ומ. ע דאין להקל בזה אפילו בדיעבד"שהבינו בפשטות דעת מרן השו

 בזה אלא ל להקל"הרי גם הם לא ס, שאפשר לצרף שתית המסוביןא "ל דסמכינן על הי"סד' אחה שארא ו"והמג

אם אין מי שיכול לשתות בשיעור , ולפיכך). ד סימן סט"ת אגרות משה ח"שוא יעויין ב"בדעת המג. ה"א (בדיעבד

ז רק "ואומנם כ. ע"שזה מהני אליבא דכ) ט"רעב ס' ע סי"בשווכלקמיה (כ עדיף לקדש על הפת "א, מלא לוגמיו

צ "כ באול"כ. א לקדש על הפת סמכינן בדיעבד לצרף שתית כל המסובין"אבל בקידוש היום דא, בקידוש הלילה

שיש כיכול לשתות כמלא לוגמיו אזי לא יקדש בעצמו אף אינו ב "בעההדאם , ש עוד שהוסיף" ויעויי.גפק' ב עמ"ח

ורק אם הדבר קשה יקדש ויתן . כיון דלדעת הגאונים המקדש בלבד טועם, ין שיכול לשתות במקומומי מהמסוב

ק מט דדוקא אחד מן המסובין "ב שם ס"ד המשנ"לחלוק ע' ש עוד מה שכ"ויעויי. 238לאחר לשתות כמלא לוגמיו

ג דאינו "פט שדן בכהת חלקת יעקב סימן "ב ראיתי בשו"וכיוצ[. כ" ע.ח הקידוש יכול לשתות"שמתכוון לצאת יד

דכיון , ד"ותו. אי עדיף לקדש על הפת, וגם אין איש אחר עמו שישתה, יכול לשתות כמלא לוגמיו מן יין של קידוש

ט "רעב ס' א סי"דינו מבואר ברמ, א לו לשתות כמלא לוגמיו"כ ממילא כשא"א, דטעימת מלא לוגמיו היא לעיכובא

י מיירי רק באופן שאין "החלק, ואולם. כ"ע. ש"עיי. צריך לקדש על הפתגבי מי שאינו יכול לשתות יין מחמת נדר ד

ד "ונראה דבנידו. ד שיש אפשרות לצרף שאר המסובין למלא לוגמיו"ולא בנידו, איש עמו שישתה המלא לוגמיו

ל א להק"גם בצירוף שאר המסובין א' כ לכאו"א, ע"השו' ל כד"אך לדידן דס. ב"המשנ' י להקל בזה כד"ל להחלק"ס

  ]. בזה וצריך לקדש על הפת וכאמור

ב "ואם יודע הבעה.  לכתחילה ודאי שצריך להקפיד שהמקדש בעצמו ישתה שיעור מלא לוגמיו- הלכה 

. אזי לכתחילה לא יקדש בעצמו על דעת ליתן לאחר לשתות, בעצמו שלא יוכל לשתות שיעור מלא לוגמיו

ות מלא לוגמיו כדי לחוש לדעת הגאונים שאם לא טעם המקדש לא אלא מתחילה יתן לאחד מן המסובין לקדש ולשת

לא מיבעיא באופן . [ובמקום צורך יש להקל באופן שאחד מן המסובין ישתה במקומו שיעור מלא לוגמיו. יצא

                                                 
לאחד מן ונותן , יכול לשתות הייןב "ז כשאין בעה"בענו "סוד ישרים סג "ת רב פעלים ח"שוח ב" לציין לדברי רבינו הבאוראוי 238

ד עדיף טפי לתתו לאחד "או, הכוס לאשתו לשתותו כיון דהיא חייבת בקדוש מן התורהאין הבדל בין אם נותן אם , המסובין לשתות
אם לא שתה המקדש שיעור מן הכוס שג "דאעש מתחילה שכתב "יעויי .דיף מאשה בכל דברמבניו הגדולים מפני שהוא זכר וע

ש בשער הכונות דף "וכמ, מ לפי סודן של דברים נראה דעדיף טפי שישתה המקדש עצמו"מ, ח בזה"ושתה אחד מן המסובין יצאו י
 עדיף טפי שיתן אותו לאחד מן ,עצמובלשתות המקדש אנוס ואינו יכול ד נמי כש"ובנידו .ב בסוד שתיית היין של הקידוש"קד ע

 מוטב ,אפילו האשה יודעת לקדש ואין לה בעל לקדשוהוסיף עוד דמטעם זה ( .ש"עיי. ולא לאשתו שהיא נקבה, העומדים שהוא זכר
היא נ תקדש " אה,אבל אם לא נמצא לה איש גדול לקדש לה, וכל זה למצוה מן המובחר. שיקדש לה איש גדול וישתה הוא היין

  ).בעצמה ותשתה הכוס
 

  , ואכן

   א"ובאו

  ] ז

  ולענין 



קס 

אלא אף לכתחילה במקום צורך אחר יש ', שלאחר שקידש רואה שאינו יכול לשתות מחמת חריפות היין וכדו

ובאופן זה שאין אפילו אחד מן . הקל כלל לצרף שתית כמה מן המסובין לכדי שיעור מלא לוגמיואך אין ל]. להקל

י צירוף "מ כשכבר קידשו ע"ומ. על הפת) בקידוש הלילה(יש לקדש , המסובין יכול לשתות לבד שיעור מלא לוגמיו

כ "וכמו. [ין ישתה כשיעורואם אפשר רצוי שאחד מן המסוב, ל"שתית כל המסובין לא יחזרו לקדש שנית משום סב

  ]. בקידוש היום בדיעבד יש לצרף שתית כל המסובין
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  ביטול ברוביסודות וכללים במקור ובגדר דין 
  
  

ה "ב ד"ע' ביצה גי "רש' עי, "אחרי רבים להטות" הראשונים כתבו דדין ביטול ברוב נלמד מהפסוק רבותינו

 א" זבחים דף עב ע.דאורייתאה "דא "בבא מציעא דף נג ע .לא יעלוה "דב "ענד גיטין . אלף לא בטילאפילו ב

ן חולין "רמב. א"ז סח ע"בע' כ תוס"וכ. חייבתה "דא "נדה דף מז עו .דמדאורייתאה "דב " עחולין צח . ופרכינןה"ד

    .נ סימן לז"גיה' פשם בחולין ש "ראהו. ב"צח ע

  
  )והלך אחר הרוב(ביטול ברוב לדין ' אחרי רבים להטות'במשמעות הילפותא מ

  

ודין הלך אחר הרוב דנלמד . [יש לעמוד וליתן טעם היאך משתמע דין ביטול ברוב מקרא דאחרי רבים להטות

 וכמו שהבאנו מתבאר שפיר מהילפותא דאחרי רבים להטות דדיינים, א"נמי מהאי קרא כדאיתא בחולין יא ע

  ]..קסו' ס עמ"בחידושים על השח "בשם רבינו הגר' א' סילעיל בחיבורינו 

דענינו ' ביטול ברוב'מסנהדרין גם ענין ד' לבאר היאך ילפי, ה ועתה"ד ד"בזה בשערי יושר שער ג פ

, היינו ענין הנהגה ליזיל בתר הרוב' הלך אחר הרוב'וגם ענין ד, שמתהפך המיעוט ומשתנה דינו גם במציאות

הענינים ' וכיון שכן עלינו להבין היאך בדיינים גופא ישנם ב, למדים מקרא דאחרי רבים להטותשהרי תרוויהו נ

  .הללו

ענין אחד הוא בגדר . א, ענינים' איכא בזה ב, דבהוראת הדיינים שאמרה לנו תורה לעשות ככל אשר יורוך

ואין כאן החלת , נין הנידון מה שמצאו בתורה בעהיינו שמבררים את הדין וההלכה, גילוי מילתא בלבד

י אמירתם נגמר הדין לחול דין חדש שהרי בלא "היינו ע, חלות גמר דין. ב. אלא גילוי מילתא בלבד' חלות וכדו

דעלינו ' אחרי רבים להטות'ענינים אלו אמרה תורה ' ועל ב.  'ד ליכא דין חדש כהריגת הנידון בדיני נפשות וכדו"הב

  .לעשות כדעת המרובין

אלא הוא , להענין הראשון אין אנו צריכין לדין ביטול והתהפכות במציאות כיון דאינם פועלים שום חלות

ענין הנהגה שגזרה תורה לעשות כדעת המרובים אף שלא הוברר שהמרובים כוונו לאמיתה של תורה יותר 

רון בגמר דינם הוא חסרון הרי שאם יהיה איזה חס, י פסק דינם איכא חלות דין"אבל הענין השני דע. מהמועטים

כ לא יועיל לנו הענין "דאל, כ דלענין זה צריך ביטול כח המיעוט שיתבטל כחם גם במציאות"וע, בעצם חלות הדין

כ "ומשה. שהרי לדין זה דחלות דין אי איכא מיעוט הסותר לא הועלנו כלום, הראשון שעלינו להתנהג כהמרובים

י פסק של המרובין "ויחול הדין ע' פסק דינם דהמיעוט ויהיה כמאן דליתא צריך ענין ביטול ברוב שיתבטל במציאות

  . כ"ע. 'י כולם"או שיתהפך המיעוט להיות כהמרובים ויוגמר הדין ע, לבד

, הענינים גם ענין הלך אחר הרוב של בירור הפסק דאין צריך לזה לבטל המועטין' דבענין סנהדרין איכא ב

מהתם לכל תערובות שיתבטל המציאות ' ש דילפי"וא.  משום החלת חלות הדיןוגם ענין של ביטול ברוב

מ דין הלך אחר הרוב "כ גם באופנים דליכא דין ביטול ברוב במציאות מ"ומשה. (דהמיעוט ויתהפך מאיסור להיתר

  . כ"ע). לא נגרע בזה

  
  'רוב נלמד מקרא דולקח מדם הפר וכודדין ביטול בל "ישנם ראשונים דס

  

ולקח מדם "צח סעיף כח שכתב דהילפותא לדין ביטול ברוב היא מקרא ד' לציין להערוך השולחן סי ישמנם ואו

דהנה . א"ד ש"א בתורת הבית ב"ג לאוין סוף מצוה קלח והרשב"כ הסמ"וציין שכ, וכדלהלן" הפר ומדם השעיר

כ ולקח "כתיב בקרא גבי עבודת יוהדהנה . י אי מין במינו בטיל אי לאו" פלוגתא דרבנן ורכב אמנחות ' איתא בגמ

כ לא מתבטל דם השעיר בדם הפר "והדבר ידוע שדמו של פר מרובה משל שעיר ואעפ', מדם הפר ומדם השעיר וכו

ל דהטעם הוא דכל העולים למזבח "ורבנן ס. י דמין במינו לא בטל"ומכאן דריש ר, "דם השעיר"וחשיב ליה קרא 

היה , י" דאי נימא דהטעם הוא משום מין במינו דאינו בטל וכדר- והוסיפו רבנן . אין מבטלין זה את זה מפני הקדושה

  ] א

   והנה

   ועמד

  , וביאר

   והנה

  והיינו 

  ] ב
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. מ דאי לאו הכי גם מין במינו בטל"לה להתורה להשמיענו בדבר שאינו למזבח ומדכתבה בדבר שעולה למזבח ש

  . ומבואר בדברי רבנן דדין ביטול ברוב נלמד מהאי קרא גבי מין במינו

, דין ביטול ברוב מקרא דאחרי רבים להטות' ל דילפי"ל דס"ש הנ"והרא' י ותוס"ד רש"בסעיף כט הקשה ע

ל כתב הטעם מאחרי "י ז"אמנם רש: ל"וז. ומי הכריחם לזה' ל למינקט טעם אחר ממה שמבואר בגמ"דמנ

ר "ה א"סז א ד(בעבודה זרה ' כ התוס" וכ).ה דמדאורייתא" חולין צח ב ד.ה אפילו"ביצה ג ב ד(רבים להטות 

 הלכך חד בתרי , דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות,ל" וז).לז' ז סי"פ(ש בחולין "כ הרא" וכ).חנןיו

ד אין הדבר " ולענ.ל" עכ.' ומדרבנן החמירו וכו. ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת, ונהפך איסור להיות היתר,בטיל

 ילפינן מאחרי רבים להטות )חולין יא א(' דבגמ , דמה ענין אחרי רבים להטות לתערובת איסור בהיתר,מובן כלל

 שהרי , והנה בסנהדרין פשיטא דהמיעוט בטלתה התורה כאלו אינם, כמו סנהדרין ותשע חנויות,לרובא דאיתא קמן

כ ישנם " אבל הכא בע. ואמרה תורה שהאמת עם הרבים,א להיות" ושני הדברים א,המיעוט אומר היפך מהרוב

 אבל שתתבטל , אנו אומרים שהנמצא הוא מרוב הכשרות ואין כאן טרפות,חנויות וכן בתשע .לשניהם בעולם

 ומה ענין זה , כן הוא שתולין בהרוב ואין כאן איסור,ס" וכן כל מיני רוב שבש.ל"הטרפות בתוך הכשרות מנ

 ל דאותה" שפיר י,קט דאסור לאכול כולם כאחת רק אחת אחת' א שיתבאר בסי" ובשלמא לדעת הרשב.לתערובת

 . כמו שיתבאר שם, ועל האחרונה אנו אומרים שהיא מהרוב והאיסור כבר נאכל,שאוכל אנו תולין שהוא מהרוב

ל לרבותינו לומר " ועוד מנ.ל לומר כן"ש שמתיר לאוכלם כולם כאחת ושהאיסור נהפך להיות היתר מנ"אבל הרא

  . ל"עכ. ומי הכריחם לזה' טעם אחר ממה שמבואר בגמ

דין ביטול ברוב מאחרי רבים ' ל דילפי"דס[ל " והלאה מה שהאריך בדברי הראשונים הנבסעיף ל

  .כ"ע. 239ל"במנחות הנ' ליישבם עם דברי הגמ] להטות

  

   דהרוב מכריע להמיעוט להיות כמוהוי ענינואדדיינים אחרי רבים להטות 
  ל מהמיעוטלפ הרוב ולא אכפת לן כ"דהולכים עענינו או 

  

ונהפך "מאחרי רבים להטות דחד בתרי בטיל ' דילפי' שכ(ל "הנ ש"ד הרא"ערוך השולחן עקושית הובעצם 

 דבסנהדרין אין הכוונה דהרוב מכריע להמיעוט להיות - ") האיסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת

                                                 
שם הקשו לרבנן ואימא עד דאיכא מין במינו '  אלא משום דבגמ,ויראה לי דודאי עיקר הדרשא היא מדם הפר והשעיר: ל"וז 239

 כלומר דשמא גם עולין בלא מין במינו מבטלין זה את זה וכן מין במינו בלא עולין ורק כשיש שניהם עולין ומין .ל" עכ.ועולין קשיא
ה יש לדקדק לרבנן " וכן בלא.קאמר קשיא איננה קושיא מוחלטת'  וקבלה ביד הגאונים דכל היכי שהגמ.ז" אין מבטלין זאבמינו

ל לדייק דלהיפך בלא עולין "ז אבל מנ"איך יש ללמוד מכאן דמין במינו בטל הרי התורה הוצרכה בזה להורות דעולין אין מבטלין זא
א לומר כן דכל עולין הם מין במינו לרבנן כמו " א,כ לשמעינן עולין במין בשאינו מינו"ם דא ואי משו.ז"גם במין במינו מבטלין זא

    .י ורבנן מהך קרא יש להבין הלא התורה צותה לעשות כן ואיזה יתור יש בפסוק זה דאתי ללמד" וגם בעיקר הלימוד של ר.שיתבאר
מ דאתי לדרשא להורות שאין דם " ש, ומדכתיב ומדם השעיר,ל דקדקו דהיה לו לכתוב ולקח מדם הפר והשעיר"ולכן נראה דחז

 אלא ודאי .כ יש להבין למה לנו לימוד על זה ומאין יש לומר דליבטל שהצריכה התורה לומר דלא ליבטל" וא,השעיר בטל בדם הפר
 לתלות במה שאינו בטל  והנה יש בכאן שני דברים שיש לנו. ולזה השמיענו דבכאן אינו בטל,דגם זה הוא בכלל אחרי רבים להטות

והשני מפני ] נב א[ן בנדרים "ש הר"ז מוסיף אחד כח על חבירו ואינו מבטלו כמ"האחד מפני שהוא מין במינו דשני דברים השוים זל
ששניהם שוים בעולין כלומר בקדושתן ושניהם היתר ומן הדין היה לנו לומר דדוקא כשיש שני דברים אלו ביחד אינו בטל אבל זה 

ש אמנם עוד יש דרשא אחת "י ע"שם על רבנן ועל ר' הגמ'  כגון עולין בלא מין במינו או מין במינו בלא עולין תיבטל כקובלא זה
ש ובהכרח דדרשא אחרת אתי "כדרשא זו והכי איתא התם קודש הם שאם נתערב בדם קדשים אחרים יקרבו ע] פא א[בזבחים 

שם ' כקושית התוס[ס בכמה מקומות "ני הדברים תנהו לדבר אחד בדרך השלהורות דגם אחד מהם אינו בטל באם אינו ענין לש
 דכיון דשוין בקדושתן ובהיתרן כל אחד ,ז" רבנן סברי מכאן לעולין שאין מבטלין זא,ד"ז יתבארו הדברים יפה יפה בס"ולפ.    ]ש"ע

 הוי ,מ כיון שזה מותר וזה אסור" מ,ם אבל מין במינו שאחד איסור ואחד היתר אף שהם דומים בעצ,מחזק חבירו ואינו מבטלו
ל שם ופריך "ן ז"י יליף למין במינו מפני שווי העצם דעדיפא ליה משווי ההיתר והקדושה כעין שכתב הר" ור.כמין בשאינו מינו

ורה על ל להשמיענו מין במינו בלא עולין ומקשה דילמא כוונת הת"כ הו"ס לרבנן ודילמא כוונת התורה על מין במינו ומתרץ דא"הש
ס להיפך שמא כוונת התורה על עולין ולא על מין "י פריך הש"ש מדרשא דזבחים ולר"שניהם דוקא ונשאר בקשיא והתירוץ הוא כמ

ל להשמיענו עולין במין בשאינו מינו ומקשה דילמא כוונת התורה על שניהם דוקא ונשאר בקשיא והתירוץ "כ הו"במינו ומתרץ דא
מ מפני שווי קדושתם והיתרם הוי "ז דלרבנן כל עולין הם מין במינו ואף שהם שני מינים מ" לפכ מדרשא דזבחים ונמצא"הוא ג

ל דאין עולין מבטלין "ס בזבחים שם אומר ומאי קמ"וזה שהש[דכל עולין הם מין במינו לרבנן ' כמין במינו וזהו שכתבנו בסעיף ל
והכוונה על עיקר הדרשא אבל באמת שניהם צריכים ' ל הגמ"עכ' נפקא תנאי היא איכא דנפקא וכו' האי מולקח מדם הפר וכו' וכו

י "ז נתבארו דברי רבותינו רש"ולפ  .]ק"בזבחים ודו' ס במנחות וככללא דהגאונים ובזה מתורץ גם קושית תוס"ומיושב קושית הש
ו שכל מיני תערובות הם  דעיקר הלימוד הוא מאחרי רבים להטות דהתורה בעצמה בדם הפר ודם השעיר גילתה לנ,ש"והרא' ותוס

ל כרבנן ממילא דמין במינו בטל "י מין במינו וכיון דקיי"בכלל אחרי רבים להטות זולת מה שמיעטה תורה כמו לרבנן עולין ולר
ויש עוד להסביר הדבר דבתערובת קילא יותר להתבטל משלא ] ה לטעם"חולין צח ב ד[י מין בשאינו מינו בטל ממקרא זה "ולרש

ע "ע וההיתר בפ"כ האיסור בפ"הרי בקבוע החמירה תורה דכמחצה על מחצה דמי וקבוע דאורייתא לא מקרי אאי תערובת ש"ע
ו הדברים דאם ברוב "י והשתא ק"ק' אבל כשמעורבים ביחד לא אמרינן כמחצה על מחצה דמי אלא בטל ברוב כמו שיתבאר בסי

  .ל"עכ. ד בתערובות דבטל המיעוט בהרובש כשהם יח"ע אמרה תורה אחרי רבים להטות כ"ומיעוט שכל אחד בפ
  

   ושם

  ש "ויעויי

  ] ג



קסג 

הנהגה גרידא אלא הוא כענין , א להיות ביחד"שהרי המיעוט אומר היפך מהרוב ושני הדברים א, כמותו ממש

ש שמתיר לאוכלם כולם כאחת "ד הרא"כ יקשה ע"וע. והמיעוט בטלתה התורה כאילו אינם, שהאמת עם הרבים

  .   יש לדון בדבריו- ל למילף כן מקרא דאחרי רבים להטות "דמנ, והיינו שהאיסור נהפך להיות היתר

יש בזה , תם התורה כאילו אינםמה שתפס כדבר פשוט דבסנהדרין אין הרוב מכריע להמיעוט אלא ביטל

 :ל"וזכתבו , ל אין הולכין בממון אחר הרוב"ה קמ"ב ד" כז עאבבא קמב' תוסה הנה. אריכות גדולה במפרשים

'  ופירש התומים בקיצור תקפו כהן בכוונת התוס.כ"ע. ל דהתם גבי דיינים שאני דחשיב מיעוט דידהו כמו שאינו"וי

ד העלה סברא "ק' ד סי"ל יו"ם שיק זצ"ת מהר" בשווכן . נשאר כמאן דליתאדמסתמא הרוב כיוונו האמת והמיעוט

ומתבאר , תרלב' ז סי"הלבוש שהובא בט' לדחות ד' שכח קעח "ס או"ת חת"שולהלן הבאתי מ .הזאת מדנפשי

 מדברי התומים בקיצורעוד ז "וכן מתבאר ד .כ"ע. שבקינן ליה לגמריוסנהדרין אין נהנין מהמיעוט מדבריו דגבי 

, ש רוב דדיינים מכל רובא דעלמא הא בכולם המיעוט כמו שאינו ובטל מיעוט להרוב"דמ' קכג דהק' כהן סי תקפו

  .בזה' עוד להלן דנח'  ועי.אופנים ומדבריו מתבאר דשאני מיעוט דיינים דאינו נחשב כלל' ש שכתב לתרץ בב"ועיי

.  דודאי דהרוב דיינים מכריע להמיעוט דמבואריעויין להלן, ל לא משמע כן"ח זצ"גם מדברי רבינו הגר

כ צריך ענין ביטול ברוב "ומשה: ...ל"שכתב וז, ד"י שהבאתי לעיל בסמוך בסו"השער' ויעויין עוד בל

או שיתהפך , י פסק של המרובין לבד"שיתבטל במציאות פסק דינם דהמיעוט ויהיה כמאן דליתא ויחול הדין ע

  .  י עצמו מסתפק בזה"ואולי השער. כ"ע. י כולם"דין עהמיעוט להיות כהמרובים ויוגמר ה

  
  ריש השולח נידון זה תליא בפלוגתא דאמוראי

  

) ב כלל יח מערכת ביטול ברוב אות ו"ח(בית האוצר ' הנה בס. 'דנידון זה תליא בפלוגתא דאמוראי בגמ

ד שם "ותו, כריע להמיעוטז ועשה בזה פלוגתא דאמוראי אי הרוב דיינים מ"י ענגיל האריך בענ"להגר

רב ששת אמר בפני ' בפני כמה הוא מבטלו רב נחמן אמר בפני ב  איתמר,גיטין דף לב בששת ב' נחמן ור' בזה ר' דנח

  . כ" ע.ד קרי להו"לבי תרי נמי ב' ד קתני ורב נחמן אמר בפני ב"ב' רב ששת אמר בפני ג' ג

או אינו מטעם הכרעה שמהפך את . יב שכולם אמרו כהרובדנחלקו בהחקירה אי הרוב מכריע להמיעוט וחש

דיש לתלות דהרוב כוונו להאמת , רק הוא מטעם סברא דכל דפריש מרובא פריש, המיעוט להיות כמותו

' מחולקין עם הא' דיינים בדיני ממונות אם ב' הוא משום דכיון דבג', ל דסגי בב"נ דס"דר, כלומר. יותר מהמיעוט

' ל ולכן גם ב"ז הוא אם נאמר דרוב דיינין הוא מסברא כנ"אבל כ. ד"קרוין ב' לכן גם ב', הבהרי נחתך הדין כמו 

ל דהוא ענין הכרעת "אבל רב ששת ס. 'כ הדין נחתך דוקא בג"א' כ אם ענינו הוא שמכריע וכו"משא, ד"קרויין ב

  .ד"לשם ב' גוכיון שכן ודאי דבעינן . היא' והיינו דסברת דיינים תמיד סברת ג, הרוב להמיעוט

נחמן ' יוחנן סבר לה כר' דר' ג הזקן וכו"א אהא דהתקין ר"ל בגיטין לג ע"יוחנן ור' כ ר"ג' דבזה נח, הוסיף בזה

ה "ש כדבריהם הואיל וב"ל דלא עשו ב"ל ס"א דר"ואזלו לשיטתייהו ביבמות יד ע. ששת' ל סבר לה כר"ור

ל דהוא "י ס"והיינו דר. ש מיחדדי טפי"כי הדדי נינהו הכא בל  עשו כי אזלינן בתר רובא היכא ד"י ס"ור, רובא

כ בטל טעם זה "ולכן אם המיעוט שכלם מחודד ועמוק יותר א, מטעם סברה דיותר יש לתלות דהרוב כוון לאמת

כיון דמפני חידוד ועומק השכל של המיעוט יוכל להיות שעיונם נכון יותר , דיותר יש לתלות דהרוב כוון להאמת

  . כ"ע. ש"כ אף דמחדדי טפי ל"וא, ל דהוא ענין הכרעה"ל ס"כ ר"ומשא.  אל האמת ולא הרובוכונו הם

  
  הפוסקים גבי ביטול ברוב אי סגי במעט יותר על המיעוט ' מ למח"נידון זה נפ

  או צריך פי שנים על האיסור
  

כ "א, ב מאחרי רבים להטותביטול ברו' דכיון דילפי, הנה בבית האוצר שם כתב. מ לכמה ענינים" זה נפונידון

נ בדין ביטול ברוב יש להסתפק אי הוא מטעם סברא דכל דפריש דיש לתלות שהוא מהרוב וממילא פקע "ה

 במה שהאריכו הפוסקים - מ "ונפ. או דענין הכרעה הוא שהמרובה מכריע להמועט להיות כמוהו. האיסור מהמיעוט

דבטל המיעוט ברוב או דבעי דוקא ' ג אמרי"אי גם בכה, רג דליכא רוב פי שנים על המיעוט אלא משהו יות"בכה

   הנה

  כ "כמו

  ומצאתי 

   והיינו

   עוד

  ] ד



קסד 

כ "אבל אי הוא ענין סברה דכל דפריש א. כ די ברוב משהו על המיעוט"א, דאי ענין הכרעה הוא. כפול כנגד האיסור

' כ ב"ומשא, כ רק על משהו אחד הפורש ישנו כל דפריש"דכיון דהוא מטעם כל דפריש א. ז שייך אלא בכפל"אי

. והאריך בזה עוד. ולכן צריך כפילות, ז הדרך"פורשין הרי על משהו אחד מהם ליכא כל דפריש וכן עמשהויין ה

ז מעצם הילפותא והיינו דבסנהדרין הרי סגי ברוב "א דיש ללמוד ד"והעירני מר אחי שליט. [240כ מדבריו"ע. ש"עיי

ה "בד(ז שם ודן בזה שם "התייחס לעני ענגיל גופא "הגר, ואכן. של דיין אחד אף שאינו פי שנים כנגד המחייבים

' ל דאמרי"כ דמוכח כהשיטות דס"כ ע"א, דין ביטול ברוב מדיינים' ד דכיון דילפי"ותו, )והנה בפשטות לפי ענין

א מחייבין "ב מזכין וי"שהרי בדיינים י, ביטול ברוב אף במשהו יותר על המיעוט ולא בעי ריבוי של כפל על המיעוט

ה לא "ב ד"י סנהדרין לו ע"רש' עי. מ זה בשביל חסרון והצלה"מ, עה בעינן יתרון דשנייםואף דבהטיה לר. (זכאי

מוכח דבעי בסנהדרין גופא ' מסעי פיסקא קס על הפסוק והוא לא אויב לו וכו' מ מהספרי פר"דמ, והוסיף שם). תטה

ב שם דודאי דאין מוכח מ אף הוא כת"ומ. כ לפלפל בזה"ומש, ש באריכות גדולה מאוד בזה"עיי. ריבוי של כפל

  ].ג"א ס' והובא לעיל בחיבורינו סי. כ"ע. כדברי הספרי

  
  מ אי המיעוט מצטרף להרוב להשלים להשיעור"נידון זה נפ

  

 ,אי המיעוט מצטרף להשלים לשיעור הרוב ,דין ביטול ברובמ לפלוגתת הראשונים ב"דנידון זה נפ,  נראהעוד

אין המיעוט מצטרף להשלים לשיעור  או דילמא .אל הרוב להיות כמוהודכיון דנתערב ברוב הרי הוא מתבטל 

ל הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן "אמר ר, שם' ד הגמ" עא"עח עבזבחים ' י ותוס"בזה רש' ונח .הרוב

עוט דזה שאמרינן שהמי, ל"י דס"שיטת רש' מ באות א"ומבאר שם השט. מ איסורין מבטלין זה את זה" ש,'פטור וכו

אלא דהבטל נתוסף על המבטל להיות כמוהו ולא , בטל ברוב אין הפירוש דהוי המיעוט כמי שאינו וכאילו נשרף

ל דלא "ז וס" עחולקים' אבל תוס, חשיב המיעוט כנשרף אלא מיעוט הפיגול שנבלל בנותר חל עליו איסור נותר

אלא המועט מתבטל , יחול עליו איסור אחרמצינו שהאיסור המועט הנבלל ברוב איסור שיפקע שם איסורו מעליו ו

' ח שם שדן אם אפשר להוכיח כן מד"יעויין בתו, ואולם. (ה הפיגול"ד' ש בתוס"לגמרי והוי כמאן דליתא עיי

   .241)'התוס
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דלא מהני רובא עד דאיכא רובא דמינכר דהיינו כפל , ]תורת חטאת[והרב ) ה"שער נ בהג(ל באיסור והיתר שלו "סובר מהרש
' וכמשמעות לשון הפו, ש רבינו יונה"וכמ. שבעה שאכלו דגן דבעינן רובא דמינכר דהיינו כפל) א"מח ע(וכדאיתא בברכות . כאיסור

רובא דמינכר ' אצל הג' והב: "ל"שכתב וז) ף"מדפי הרי(ב "רבינו יונה בברכות לה ע' וכוונתו לד. ל"עכ. 'ס חד בתרי בטל  וכו"והש
' אין מצטרפין עם הששה לפי שהששה אינו שני חלקין מהעשרה ולפיכך אין הד' שלא אמרו אלא שהדחלקים ' הוי כיון שהם הב

י הללו "ודברי ר. (כ"ע. כ לא סגי בששה שאכלו דגן"ומשה, והיינו דבעי כפל כלפי אותם שלא אכלו פת. ל"עכ. 'מצטרפין עמהם וכו
  ).  ד ועוח מצוה עח אות ד"מנחוב. א"ח בברכות מח ע"כ בצל"הובאו ג

  
ח דמסיק דכל "פרת לה"הפ אך מאידך הביא. ק א"ד סימן קט ס"דברי המנחת יעקב הללו הובאו בפתחי תשובה יור הנה ואומנם

ואף באיסור דאורייתא המקיל . י מודה דאין צריך כפל"כתב דבאיסור דרבנן גם המנשג בפתיחה "פמולה. דהו טפי ממחצה סגי
  .ש"עיי'  וכוצ כפל אף באיסור תורה"ח דא"דעתו כהפר' י סימן פ"בתשובת חינוך בו. 'ח אין לגעור בו וכו"במשהו יותר כפר

  
וכן דייקו , ו דבעינן פי שנים בהיתר"מ ברפט"פ לשון הר"שהביא דיש שרצו לומר ע צח סעיף כו 'הלכות תערובות סיש " בערוהע"וע

אבל באמת סגי במעט יותר , דאף דכן הוא הלשון, ו כןז דאינ"וכתב ע. מ שאומר חד בתרי בטיל דמשמע דבעינן כפל"ס בכ"הש' מל
  .ש"עיי. 'וליבטיל ברובא'ס דקתני "וכן מוכח מהש. 'וכן היא הכרעת גדולי האח, בהיתר

  
  'קבוע'החקירה אי האיסור נתהפך להיתר גמור תלויה בהילפותא לדין 

  ואם דנים דין קבוע כשלא ניכר האיסור

 
ואלו . דברים הללו אי האיסור מתהפך להיתר ממש אם לאו תלויים בהילפותא לדין קבועדה,  לציין מדברי המרחשת ומהראוי241

לא אמרינן ד, ה ספקו אסור ועוד דוכתי"בחולין צה ד' התוס' דכ בהא -דהנה יש לחקור , לז ענף ו אות ב' א סי"הן דבריו שם בח
כ ממילא אין שייך " אם הוא מטעם דבטיל ברוב וע-, ש"יקבוע רק בשניכר האיסור במקומו כמו בחנויות דנכרת חנות הנבלה יעו

אבל אם נמצא דבר שאינו ראוי להתבטל ושם איסורו ישאר עליו לעולם שוב , לדון בזה דין קבוע כיון שבטיל אין כאן איסור כלל
ת שאינו ניכר דלא  דכל מעל.מ אף שאינו ניכר במקומו"כיון דיש כאן איסור קבוע אמרינן כל קבוע כמע, מ דמי"נאמר כל קבוע כמע

מ בין ניכר ובין אינו ניכר ובכל "אבל אם נמצא דבר שאינו יכול להתבטל שוב ממילא אין נפק, אמרינן קבוע הוא מטעם ביטול ברוב
מ דין קבוע לא נאמר אלא בשניכר האיסור במקומו אבל בשאינו ניכר "או דילמא אף בענין שאינו יכול להתבטל מ.  ענין חשוב קבוע

ואף שהאיסור נשאר , והדרינן לדינא דכל דפריש מרובא פריש אף בענין שהאיסור אינו יכול להבטל, א אמרינן קבועבמקומו ל
   .מ אמרינן כל דפריש מרובא פריש"באיסורו ובמקומו מ

  
 מקרא 'פיבכתובות טו יל, יבואר לנו ממקום שאנו למדים דין קבועז "דכ, )באות ה( בזה והביא ראיות לכאן ולכאן ומסיק והאריך

מ דמי ומשם ילפינן דין קבוע בכל " דתשעה ישראלים וחד נכרי הוי קבוע ואין נהרג עליו דמשום דכל קבוע כמע'וארב עליו'ד
ז כיון דלא מצינו למילף לדון דין קבוע "ולפ. ש"ינ כתב דדין קבוע הוי חידוש ואין לך בו אלא חידושו יעו"גיה' ן פ" והרי הר.התורה

כ ממילא לא נוכל ללמוד ממנו דין קבוע במקום " א,כ בהא דוארב עליו הא מיירי בשניכר האיסור במקומו" א,אלא מה שנמצא בו

  ] ה



קסה 

אלא כוחו רק לסלק ממנו האיסור ותו , אם בכח הרוב ליתן שם חדש על המיעוט המתבטל נחלקו רבוותא

, שאם נפל מיעוט היתר לאיסור מרובה מין במינו, ז עג"בע ן"ן והר"דעת הרמב. ניםבזה ראשו' דנח. לא

ואם . משום שההיתר לא נהפך להיות כהמיעוט, אין אומרים קמא קמא בטיל ויאסר הכל, וחזר ונפל עוד היתר

ין בכח הרוב דא, דגדר ביטול ברוב הוא, לד' ח סי"ת תורת חסד או"וביאר בשו. לבסוף הרוב הוא ההיתר מותר הכל

ז "ואי, דכל שנתבטל האיסור הקודם הרי ממילא מותר, לפיכך דוקא איסור בהיתר בטיל, לתת שם חדש על המיעוט

דלא סגי בהפקעת השם גרידא כדי שיחשב , כ היתר באיסור לא בטיל"ומשא. החלת חלות דין על המיעוט
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. ב והכל אסור"קק' יסור וחזר ונפל היתר אחר אמריל דהיתר שנפל לא"דיש חולקים וס, ן שם"דעת הר

                                                                                                                                            
מ כל שלא ניכר האיסור במקומו שוב ליכא למילף מיניה דין "אף בדבר שלא שייך בו ביטול מממילא ו, שלא ניכר האיסור במקומו

   .קבוע ואזלינן בתר רובא אף בדבר שלא שייך בו ביטול
  

ומשם יבואר דאף בשלא ניכר האיסור , יש לנו עוד מקום בתורה אשר ממנו נוכל לדון דין קבועד, ו הוסיף שם באות ואומנם
מכדי ירושה להם ,  דאמר רחמנא ואשריהם תשרפון באש,ב"ז נג ע"והוא בע, מ דמי"במקומו כל שלא בטיל חשיב קבוע וכמע

' אלא מדפלחו ישראל לעגל גלי אדעתייהו דניחא להו וכו, עיקרא בביטול סגי ואי משום הנך דמ,ש"א אוסר דשא"מאבותיהם וא
מ אף במקום " ומסוגיא זו הא מוכח דאמרינן כל קבוע כמע.'ל הגמ"אימא כל לבהדי עגל נתסרו מכאן ואילך נשתרי מאן מוכח עכ

תה באותה שעה או איזו נעבד קודם או וכי משום דלא מוכח איזו הי,  והדבר קשה.כמו שיבא לפנינו, שלא ניכר האיסור במקומו
 ,אדרבה כיון דרובן מותרות בביטול בעלמא או לא נאסרו כלל דהא רובן הם לא משעת העגל, כ נצריך לכל האשרות שריפה"אח

  . כ ליבטלו האשרות שניטעו בשעת העגל ברוב האשרות המותרות בביטולא בעלמא"א
  
ז "הר ה"ב ד"י בגיטין נד ע"ביטול ברוב בקרקע ובמחובר לקרקע וכמו שכתב רשל דלא שייך " באמת כבר כתבו האחרונים זאולםו

וכיון דלא שייך ביטול בקרקע שפיר אמרינן מאן מוכח . ו"י סק"ק' ד סי"ד ביו" וכמו שהביא החוו,לא ילקט דקרקע אינה בטלה
' א סי"ח ח"ס חאו"ת חת"בשו' עי. ה"א. [כ האילנות האסורים אינם בטלים ברוב המותרים"וע, משום דקרקע אינה בטלה ברוב

ב ילדה שסבכה "שהרי מצינו בסוטה מג ע, דאי אפשר לפרש כפשוטו דמחובר לא בטיל, ז"וכתב ע, י בגטין הללו"רש' קעח שציין לד
  ].ש בביאור הענין"עיי. בזקנה בטלה ועוד

  
כיון דלא ניכר האיסור , מר דהוא מרוב ההיתרמ בכל חד וחד אילן ניזיל בתר רובא ונא" מ,נהי דאינן בטלין,  עדיין תיקשיאבל

מ אף שלא ניכר האיסור "ל מכאן כיון דליכא דין ביטול בקרקע שוב אמרינן קבוע כמע"כ צ"וע. במקומו ולית כאן דין קבוע
דכל דלא שייך ביטול שוב הוי זה קבוע , מ מזה דאמרה תורה ואשריהם תשרפון באש ולא אזלינן בתר רובא"והנה ש. במקומו

ת כולה דאמרינן קבוע אף בשאינו ניכר "ומכאן נוכל ללמוד דין קבוע לכה. מ דמי אף שאין ניכר האיסור במקומו"ואמרינן כמע
ז יש לנו שני למודים לענין קבוע דמקרא דוארב עליו לא שמעינן דין קבוע רק "ולפ. האיסור במקומו במקום שלא שייך ביטול

. ה"א. [לם מקרא דואשריהם שמעינן דין קבוע אף במקום שלא ניכר האיסור במקומואו, בשניכר האיסור במקומו דומיא דהתם
ה מיקרי "ז דאף דאין האיסור ניכר במקומו אפ"שהוכיח מההיא דע', ם וכו"ל דהרמב"ה וצ"ט סימן קפ בד"ת עונג יו"מ בשו"וכ

דבדבר המעורב , ה קפץ"ב ד"מ ו ע"ובב, ורה אס"א ד"בגיטין סד ע' דעת התוס. בזה ראשונים' ז כבר נח"ובעצם ד. ש"עיי. קבוע
ת "ע בשו"וע. ן דאף שאין האיסור ניכר במקומו נקרא קבוע"הרמב' וד. ואינו ניכר לא אמרינן דליהוי קבוע דידיה כמחצה על מחצה

ז "ז דד"ענכ המרחשת בריש דבריו ב"ודלא כמש. ה ואף"ט שם ד"ת עונג יו"ע בשו"וע. ה ויעיין"דל "הנקעח ' ח סי"א חאו"ס ח"חת
  ].ש"עיי" כן הוא מוסכם מכל הראשונים"דלא אמרינן קבוע רק בשניכר האיסור במקומו 

  
ל אם האיסור נתהפך "בענין ביטול איסור שנחלקו בו הראשונים זד "גבי נידו ]באות ' ענף ז[כתב לחדש בזה ,  דאתינן להכי השתא
כ אין הכרח לומר דהא דאיסור בטל ברוב הוא משום "א, לחודקבוע מקרא דוארב דין דאם ילפינן , תלוי בזהדיהיה , להיתר

מ לא "ואף שהאיסור לא נתהפך להיתר ובמקומו עומד מ, אלא הטעם הוא משום דאזלינן בתר רובא, שהאיסור נתהפך להיתר
כ "ר בטיל ועאבל אם לא ניכר האיסור במקומו שפי, דקבוע לא אמרינן רק בשניכר האיסור במקומו, מ"אמרינן ביה כל קבוע כמע

 אולם אם נאמר דכל קבוע .ק"א ודו"א באסור לאוכלן בב"א בתוה"וכמו שכתב הרשב, חד בתרי בטיל והיינו דאזלינן בתר רובא
כ משום דאיסור "כ לומר דהא דאמרה תורה דאיסור בטל ברוב ע"כ ע"א, מ אמרינן אף במקום שלא ניכר האיסור במקומו"כמע

כיון דאמרינן , מ דמי"כ ליכא למיזל בתר רובא משום דהוי קבוע וכמע"סורו אישאר בשמו ובאדאם האיסור היה נ, נתהפך להיתר
כאן שם כ לא שייך לומר קבוע כיון שאין "ז דאיסור נתהפך להיתר וע"כ לומר לפ"וע, קבוע אף במקום דלא ניכר האיסור במקומו

  .כ מדבריו"ע .איסור עוד
  

אין שייך לדון בזה דין קבוע ולכן  אם הוא מטעם דבטל ברוב ,קבועא ביה דין "דל דלא ניכר האיסורחקירת המרחשת בהא ובעצם 
 דין קבוע לא נאמר אלא בשניכר האיסור במקומו אבל בשאינו ניכר במקומו לא אמרינן קבועד ד"א, כיון שבטל אין כאן איסור כלל

ש בזה דין קבוע "הראשונים דמבואר בדבריהם דלשהביא מ, ש אות כא"קובץ ביאורים על השהנה מצאתי ב .'אף שאינו מתבטל וכו
, ת וכיון דאיסור המעורב בהיתר אמרינן ביה קבוע" וא:ל"הקשה וזה גיד הנש' א בחידושיו לפ" הרשבדהנה. רק מטעם שמתבטל

אבל בכל ', ל דלא אמרינן הכי אלא באיסור חשוב שאינו בטל וכו"י. מ דמי"דהא איסור קבוע וכמע, היכי משכחת איסור בטל ברוב
דגם בדבר המתערב ואינו , ומבואר מדבריהם. ש"ן שם במקומו ע"וכן כתב הר. ל"דהא בטל הוא עכ, איסור בטל לא אמרינן קבוע

 והביא ראיה מזה .כ אין כאן איסור קבוע"כיון שהאיסור נתבטל ברוב א, אלא דהיכא דשייך ביטול אין לומר קבוע, ניכר שייך קבוע
וכמו הא דאין הולכין . דבאיסור קבוע לא מהני רובא, מ דמי פירושו"דהא דקבוע כמע, ח מבריסק שאמר"ר משה בן למרן הגר"להג

, אף דאיכא רובא, נ באיסור קבוע"ה, אלא אף שישנו לא מהני לענין ממון, דאין פירושו שהרוב נידון כאילו אינו, בממון אחר הרוב
ולזה הסכים מר אביו , שפיר מהני רובא,  אבל אם אנו דנין על דבר שפירש,כ הוא שלא נסמוך עליו אם אנו דנין על דבר קבוע"גזה
  .כ"ע. ש"עיי. ל"ח זצ"הגר

 
כתב , ד סימן קפח"יוחת בית שערים חלק "שוב , ואין רוב איסור מבטל מיעוט היתר,מבטל מיעוט איסורדרוב היתר  גבי ז"ובענ 242

 דאם רוב היתר לא יכריע מיעוט איסור ,האחד" .ן איסור מבטל היתראמאי היתר מבטל איסור ואיבעצם הענין , אופנים' לבאר בב
אם הרוב לא יכריע המיעוט '  אפי, אבל מיעוט היתר ברוב איסור. ולכן הרוב מכריע ובטל,כ יכריע המיעוט לרוב לאיסור" א,להיתר

 דהא , ועוד).ג"ב וקס"קס' ח סי"אוש "עיין בי(א "מ המיעוט לא יכריע הרוב להיתר לכן אינו בטל והארכתי בזה במק" מ,לאיסור
 אבל לא שרוב איסור יהפוך מיעוט היתר לאיסור דאז לא הוי ,י ריש סוכה" עיין רש,דהמיעוט בטל היינו דהמיעוט הוא כמי שאינו

'  מהאחיעויין לעיל בחיבורינו במה שהבאתי רבים. ה"א.  (ל"עכ". ש"המיעוט כמי שאינו רק עושה אותו ישנו וזה אינו כח ביטול וא
  )]כ אין ראיה"ואי נפרש כן דהיינו מדין רו, כ"י ריש סוכה דהיינו מדין רו"דפירשו בדברי רש

 

  ז "וכענ

   מאידך



קסו 

דההיתר נהפך ' ל דיש בכח הרוב ליתן שם חדש על המיעוט ואמרי"כ דס"וע. ד"ב בשם הראב"ד ש"א ב"כ בתוה"וכ

והביא . ל"הנהיתר באיסור י שדן בארוכה בענין ביטול "ו ממאכלות אסורות ה"ש פט"ע להאו"וע. [כ"ע. לאיסור

אבל , דענין ביטול הוא כפי שהדבר המבוטל כמאן דליתא כללמסקנתו שם ו. אחרונים בזהשם דעות ראשונים ו

   ]. ש"עיי. נדה ועוד' ש בראיותיו מגמ"ויעויי. שיהא בטל וכמאן דאיתא זה לא שמענו

ם  על דבר שנתערבו חוטין שלא נטוו לש:ל"וז' ד' ט סי"הנה ידועים דברי העונג יו, כ אחרונים"בזה ג' נח

 לכאורה יש -   תשובה.כנפות או לא' ציצית בחוטין שנטוו לשם מצות ציצית אם מותר להטילם בבגד ד

א נסתפקנו טובא בזה אם "מיהו במק. ת חד בתרי בטל וכשרים כל החוטים למצות ציצית" דמה,לדון בזה דין ביטול

א בדבר שאנו דנין עליו שיש בו איסור  והערנו מקום ספק דאפשר לומר דלא מהני ביטול אל,יש לדון בזה דין ביטול

 . בזה אמרה התורה שאם נתערב ברוב נסתלק פסולו מעליו ונעשה כדבר שנתבטל בו ואין בו עוד פסול,או פסול

 בזה אפילו נתערב במצות האפויות לשמן נמי ,אבל בדבר שפסולו מפני שמחוסר מעשה כמו מצה שלא נאפה לשמה

 ודי לנו שמועיל ביטול להסיר חסרון המתבטל ולא להשיג , מעלת המבטלדמשום שנתבטל לא ישיג" ,לא מהני

האריך בזה ו. ח מצה משום הך תערובות" ולהכי כל המצות התערובות אינן ראויין לצאת בהן י,"מעלת המבטל

' ודאי דחוטין שלא נטוו לשמן שנתערבו בחוטין שנטוו לשמן אינו יכול להטיל כל החוטין האלו בבגד דומסיק ד

  . ש"עיי. נפות לשם ציצית דלא שייך ביטול למהוי כאילו כולן נטוו לשמןכ

 ולא מחמת שמחוסר מעשה ,ז דוקא בדבר שפסולו בגופו"ל דכ" מיהו נ:ל" וז צה'סיב שחזר על דבריו

ת בעורות עבודין לשמן לא אמרינן דבטל " ואם נתערב עור שלא נתעבד לשם ס,דבזה לא אמרינן ביטול

ודי לנו בדין ביטול במה שהפסול . א נתעבד דאטו משום דנתבטל ישיג המעלות שיש בהמבטל בקום עשההעור של

 ונתערב )ד יש ברירה"דכשר למ(גיטין לגרש את אשתו באיזה שירצה ' והגע עצמך מי שכתב ב. הולך מהמתבטל

ם דגט הפסול נתבטל בגיטין גיטין משו' מהג' שלא נכתב לשמה אטו נימא דרשאי לגרשה בא' גיטין גט א' באלו הב

  .ל"עכ. ג דצריך מעשה כתיבה לשמה לא דיינינן בזה ביטול"ו דכל כה"א. הכשרין אתמהה

דשורש הביטול הוא משום דהוי כמאן , ם"כתב כן בשם החידושי הרי' בכלי חמדה פרשת אמור אות ב

' ג סי"עוד ראיתי במקראי קודש ח.  ש" עיי.דלכן אי עבר וביטלו אף בדיעבד אסור לו כיון דאחשביה, דליתא

' תוס' לתרץ קו,  בשם מי שרצה לחדש,לג' סי) לובלין(דבסברה זו הביא בתורת חסד ש "יעוייו, כ אריכות ביסוד זה

ל דנתבאר דביטול "להנו .ע"ל משום דהוי מהב" תיפו,ל קרא דאין יוצאין במצה של טבל"א שהקשו דל"סוכה ל ע

ש "ג אחשביה ול" דבכה,ז ישלים השיעור" ולא שעי,בהיתר דהוי כאילו אינו בעולםלא שייך רק באיסור שנתערב 

 דמשום מצוה הבאה בעבירה ,מ כשנתערב מיעוט טבל ברוב חולין ואכל ממנו כזית"ל דנ"ממילא איכ. 'ביטול וכו

מ " ל, ראויהאבל כיון דאיכא קרא דמצה של טבל הוי מצה שאינה,  דאיסור בטל ברוב היתר ואין כאן עבירה,ליכא

: ל"וזל "הנט סימן צה "ת עונג יו"בשוכ ליישב "כ. 'וכן ראיתי שתירצו עוד אח .בזה ביטול להשלים השיעור

ב "ועתה לטעמא דמהב, מחולין מתוקנים ומיעוטו מטבל' מ אם אכל זית מצה ורוב הזית הי"ש דנ"ל א"ולדברינו הנ

ח כיון דרחמנא פסליה לטבל לצאת בה ידי "טעמא דבתכ ל"משא, ודאי דיצא דכיון דנתבטל אין כאן עבירה כלל

דדמי לאורז שאינו יוצא בה משום שאינו ממין שבא , מ אינו מצטרף להשלים הזית"אף שנתבטל הטבל מ, חובת מצה

. ה ובחידושי"ב ד' כן להדיא הנפש חיה סי' מ עוד שתי"וכ. ל" עכ."נ טבל אינו משום בל תאכל חמץ"לידי חימוץ וה

על ' א שם שהק"המהרש'  ליישב קו,והוא גופיה כתב בסברה דומה לזו. ד"כתב להשיב עשח "בתוש "יייעוו. ועוד

ואי , טדף  אמאי לא הקשו מסוכה גזולה כמו שהקשו לעיל ,'ל מצוה הבאה בעבירה דאו"נ אי ס"דממ', תוס' קו

, ך הוא גזול והרוב אינו גזולמ כשמיעוט סכ" דנ,ל"ל י" ולהנ.כ"ע, ק"כ גם ממצה ל"ע דרבנן א"כתירוצם שם דמהב

כ מקרא דכתיב לך שלך תאה למעוטי גזול לזה לא " ומשא,ע המיעוט בטל ברוב סכך הכשר"דמחמת פסול מצהבב

 .מ דתערובת ברוב היתר"מהני ביטול לענין ממון שיהא חשוב שלך ולכן הקשו ממצה של טבל דבזה ליכא נ

  . לה' י החדשים חולין סי"תבי קהז בכ"ע בענ" וע.כ"ע. ע אריכות דברים בזה"ועייש

  , וכידוע

   ומצאתי

   ע"וע



קסז 

אי הרוב מכריע להמיעוט ', אחרי רבים להטות'היינו בהילפותא ד, כנראה דפליגי נמי במקורן של דברים

  .  243ל"וכפי שביארם בבית האוצר הנ. או הוא ענין כל דפריש גרידא, להיות כמוהו

  
  נים המיעוט ניכרפ דבדיי"אע, א ביטול ברוב"ל דכשהמיעוט ניכר ל"בהא דקיי

  

ד "וכמו שהקשה ע. ל דבעינן לדמויי בדוקא דין ביטול ברוב לדיינים"ל דס"לדברי הערוך השולחן הנניהדר 

 ילפינן מאחרי רבים )חולין יא א('  דבגמ,דמה ענין אחרי רבים להטות לתערובת איסור בהיתר"ל "ש הנ"הרא

 , והנה בסנהדרין פשיטא דהמיעוט בטלתה התורה כאלו אינם, כמו סנהדרין ותשע חנויות,להטות לרובא דאיתא קמן

כ " אבל הכא בע. ואמרה תורה שהאמת עם הרבים,א להיות" ושני הדברים א,שהרי המיעוט אומר היפך מהרוב

 אבל שתתבטל , אנו אומרים שהנמצא הוא מרוב הכשרות ואין כאן טרפות, וכן בתשע חנויות.ישנם לשניהם בעולם

 ומה ענין זה , כן הוא שתולין בהרוב ואין כאן איסור,ס" וכן כל מיני רוב שבש.ל"שרות מנהטרפות בתוך הכ

  .  כ"ע ".לתערובת

' על ז' סוכה שאין בה אלא זבענין  ,א" תרלב ס'סיח "הלבוש או' יש לציין דכעין זה יש שכתבו להצדיק ד

ישנים תחתיו ומצרף להשלים הסוכה ואוכלין ו, כשרה' פחות מג טפחים יש בה סכך פסול' ובתוך אלו ז

כדין כל דבר , שבטל הוא אצל הסכך הכשר ונעשה גם הוא סכך כשר, דחשבינן ליה לסכך כשר ממש, לכשיעור

דהא לא אמרינן הכי אלא כשאין , אבל קשה לי על טעם זה: "ז הלבוש"וכתב ע. המתבטל שנעשה האיסור היתר

וכאן הא רואין ומכירין אותו ואיך יעשה ,  אותו הא צריך להשליכואבל כשמכירין, מכירין האיסור שנתערב בהיתר

אי נמי מן התורה אפילו במכיר האיסור ' .ואפשר שגם זה הלכה למשה מסיני הוא והכי אגמרינן. ע"וצ, גם הוא היתר

רה זיל והתם ידעינן מי המזכה ומי המחייב ואפילו הכי אמרה תו, דהא מסנהדרין ילפינן לה דבטל ברוב, בטל ברוב

 .ל"עכ. ובסוכה של מצוה לא גזרו דאוקמוה אדאורייתא, 'ובאיסורין שצריכין להשליך היינו מדרבנן, בתר רובא

, ל דילפינן מסנהדרין דאפילו כשניכר המיעוט נמי מתבטל מן התורה"והיינו דס, ג"תרלב סק' ח סי"וז א"טוהובא ב

, ז"וכתב עליו הט. דבניכר האיסור אינו בטל' א דאמריורק מדרבנן הו. שהרי גם בדיינים כן הוא דהמיעוט ניכר

 דבהדיא כתבו ,ו לומר כן"חו ,צ להשליך אותו"במכיר האיסור א' דבר זה אינו ראוי להכתב ולומר דמן התורה אפיד

דמן התורה חד בתרי בטיל היינו היכא שמעורב ואינו ניכר  ל"והא דקי' ה ספיקו אסור כו"ה ד"ה דף צ"ג'  בפ'סהתו

זיל בתר רוב אלא '  מסנהדרין זה לא פגע ולא נגע דהתם לאו מטעם תערובות אמריהש ראי"ומ. כ"ע' ור כוהאיס

שאתה אומר בתערובות שהאיסור נהפך להיתר  ש שם שהמיעוט נהפך לרוב כמו" המיעוט ול'דעת' בטלה הדהתור

 לא מטעם ,סול בזהנ בסוכה שזה הפסול שהוא פחות משלשה טפחים בטל הוא מטעם שאין שם מקום פ"וה

  . כ"ע. ה אלא שאין בו כדי לאסור כיון שהוא מעט דחשיב כמאן דליתי,תערובות

דבהגהות חכמת שלמה שם כתב דגם דעת , דאין הלבוש יחיד בדעה זו' מב שכ' א סי"ת בצל החכמה ח"בשו

ל "י חגיז דס" הגרדכלאים שם בשם' אנשי שם במתני' בתוס' ועי. ש"א דכלאים כהלבוש ע"ב מ"ב פ"הרע

והוסיף דבאמת . (ל"והוא ממש כדברי הלבוש הנ. ש"ת כדמצינו גבי סנהדרין ע"כ דאף כשהאיסור ניכר בטיל מה"ג

. ו"ד ס"ת אריה דבי עילאי חיו"וציין עוד לשו) ופלפל בזה. ל שם"א ז"ב כתב גם בשנות אליהו להגר"כי כדברי הרע

, מסנהדרין לכל מילי' שהרי ילפי,  ולכאורה באמת כן הוא כדברי הלבוש.כ"ע]. ועוד. קס' ק סי"ד מהדו"ת טוטו"ושו

וכן , ז וכן הסכמת רובם המכריע של האחרונים"כ אמאי פליג עליה הט"וא. כ אף בניכר האיסור נימא דיתבטל"וא

  . ת אינו בטל"דכל שניכר האיסור גם מה, ל"קיי

ואינו כענין תערובות דבעי להחיל דין ', ביטול דעות'ום דהתם בדיינים ענינו הוא מש, ז עצמו כבר תירץ"הט

  .להלן מה שהבאנו מקונטרס הספיקות ועוד' ז מוסכם ועי"ואומנם אי. 'ממש על המיעוט וכו

                                                 
ומסקנתו שם , ל"הנהיתר באיסור שכאמור דן בארוכה בענין ביטול . ל"ו ממאכלות אסורות הנ"ש פט"ע מדברי האו"יל, ואולם 243

ואף על גב "והוסיף שם . לא אמרינןשיהא בטל וכמאן דאיתא אבל , דענין ביטול הוא כפי שהדבר המבוטל כמאן דליתא כלל
והנך , ד וכולן אומרין חייב או זכאי"שאני תמן שעל ידי כולן יוצא הפס, דבדיינים אמרינן אחרי רבים להטות והמבוטלין מצטרפין

  .ע"וצ". מיעוטא מהפכין דעתם אל הרוב
  
  

   והיינו

  ] ו

   הנה

  וראיתי 

  והנה 



קסח 

 דסכך פסול מועט ,כתבל ש"הנבהלכות סוכה הלבוש ' א לדחות ד"ביאר באוקעח ' א סי"חח "אוחס "חת

' צדקו ד' ולכאו .לפינן מסנהדרין דאפילו ניכר נמי מתבטל מן התורה די,מתבטל ברוב כשר אפילו ניכר

ש מקינון שתירץ על "י דברי הר"ל עפ"ונ: ל"וכתב בביאור הענין וז. ז"הלבוש דיליף כן מסנהדרין ודלא כהט

אין נהנין מן המועט ושבקינן " דהא , ותירץ.ק דחולין"ש מרדכי פ"קושיה המפורסמת הא סנהדרין הוה קבוע כמה

נ דכוותיה בסנהדרין " וה.' וכו"שם אמרינן כל קבוע, כ"ולא דמי לחניות שאנו רוצים ליהנות מהמיעוט ג, ליה לגמרי

כ בסכך פסול שצילו מתערב ומצטרף לצילתו " משא. מתבטל הואיל ואין אנו נהנים ממנו,פ שהמיעוט ניכר"אע

, ן קבוע רק היכא דבעינן דכח הרוב יכריע להמיעוטהיינו דלא דיינינו. ל"עכ .מרובה מחמתו אינו בדין שיתבטל ברוב

. ש חסרון דקבוע"ג ל"ובכה, כ בסנהדרין אין הרוב מכריע על המיעוט כלום אלא הולכים רק כמו הרוב בלבד"ומשא

  .ז כאמור"הט' ש ד"ובזה א

נ "דאה. טול ברובא דין בי"דבשאינו ניכר ל' כ מהיאך ילפי"א, ד לדיינים"ס כיון דל"דסו' ש להק"דל, להוסיף

והיינו דזהו פרט צדדי המובן מסברה , א דין ביטול ברוב אינו בכלל הילפותא כלל"ענין זה דבדבר הניכר ל

ז דבסנהדרין "הט' כעין ד' ג שכ' נפש חיה סי' ז מס"ולמדתי ד. ש לומר שיתבטל"ג דניכר ל"פשוטה לומר דבכה

ורמז עוד . כ בביטול ברוב דעלמא"בתר רוב דעות משא' אזליז "נ אין אנו יודעין מי אומר אמת ואינו ניכר וע"אה

  .ל"להנ

  
  פ דבדיינים מבטלין לכתחילה להמיעוט"אע, ל דאין מבטלין איסור לכתחילה"בהא דקיי

  

כ יש להבין היאך הנלמד דומה למלמד שהרי "דין ביטול ברוב מדיינים א'  דכיון דילפי-  הקושיה הנזכרת וכעין

פ דבדיינים "אע, ל דאין מבטלין איסור לכתחילה"ז יש להבין הא דקיי" הנה כענ- ' רים וכומיעוט הדיינים ניכ

  .דהוא מקור הדין מבטלין לכתחילה דעת המיעוט

על הערות [א "ק שליט"וכעין זה כתב לי הגרח. ק'ודו .גם בזה אי נפרש דהוא ענין ביטול דעות גרידא ניחא

' כ היאך אמרי"וכמו, ר לכתחילה הא בדיינים מבטלין לכתחילה להמיעוטל דאין מבטלין איסו"אלה דהיאך קיי

שם הנידון על הסברות : "ל"וז] א דין ביטול ברוב הא בדיינים אף שניכר מבטלינן להמיעוט"דכשהאיסור ניכר ל

  ".   והסברות מתבטלות ברוב

ומצאתי שעמד בהערה זו . וע בהערה ז"כ יל"א, ז משום ביטול דעות וכדלהלן בסמוך"אי נבאר דאי

' ך יורה דעה סי"פ מה שכתב הש"ע, חדא ,אופנים' וכתב לתרץ בב צג' ד סי"חיור ב"ח ת בית אבי"בשו

וכל תולעת (חיטים מתולעים מותר לטחנן והוא שירקד הקמח לאור היום 'ד השולחן ערוך "ע, ק מ"פד סעיף יד ס

 שאין דרך כלל שיטחנו התולעים כי כששופכים החטים - מותר לטחנן : ל"וז )'שיראה שם יזרקנו והשאר מותר

בתוך האפרכסת כל נקב שיש לפניהם שיכולין לצאת רוחשים ובורחים לחוץ דרך דופני האפרכסת מפני קול ונדנוד 

כ כתב שם להתיר "ז ברחיים שאין בהם אפרכסת כגון רחיים דידא היה אסור אלא שאח"ה ולפ"ל ת"הרחיים עכ

כיון דספק הוא אם בתוך הקמח ואין זה מבטל איסור לכתחלה ' טחנו התולעים בטלים בסמטעם אחר שאף אם י

ז בכל רחיים מותר וכן משמע מדברי המחבר אך נראה "ל ולפ" וגם אינו מכוון לבטל עכיתערב שום איסור כלל

גבי סנהדרין ז "כ לפ"וא. ל"עכ. דבמקום שאפשר לטחון ברחיים גדול שיש בהן אפרכסת אין לטחנן ברחיים אחרת

  . נמי קודם שנתבטל דעת המיעוט היה רק ספק אם האמת כדעת המיעוט לכן מותר לבטל דעתם לכתחילה

דבביטול איסור דעלמא גם לאחר . דיש לחלק בין ביטול איסור דעלמא לביטול מיעוט דסנהדרין, בזה

יע הרי מבטלין דעת המיעוט אבל גבי סנהדרין לאחר שהרוב מכר, הביטול נשאר המיעוט בתוך התערובת

א להיות כשניהם גם "מ א"ואפילו אי נימא דאין המיעוט מחוייב לעשות כמו הרוב מ. לגמרי ואין כאן מיעוט כלל

  .ש"יעויי. נ"כהרוב וגם כהמיעוט ממ

  
  ברוב אי הוא ענין ביטול דעות אם לאומיעוט דיינים ביטול גדר 

  

   ת"בשוו

   ויש

  ] ז

  והנה 

  ואומנם 

   ל"עוי



קסט 

ב שהביא " יעויין בקונטרס הספיקות כלל ו ס- ' הוא ענין ביטול דעות וכוז ועוד דבדיינים "הט'  שכ-  זה ובענין

גבי דיינים שאני דחשיב : ל" שכתבו וזל"קמה "ריש המניח ד' לדברי הגט פשוט שכתב לבאר כן בדברי התוס

, שאינודמה שאמרו דגבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי , דבריהם סתומין' הנה לכאו ו.כ"ע. מיעוט דידהו כמי שאינו

והביא ליישב . ס שם"ועוד יקשה בדבריהם כיעויין בקונה. צריך טעם מאי טעמא האי מיעוטא גרע משאר מיעוטא

 ויש להתבונן מהו ,וזה לשונו,  שהאריך בביאור דבריהם)בכללים כלל א(ל "מ חביב ז"ספר גט פשוט למוהרמ

כיון שאמרה התורה אחרי רבים , אה דהכי קאמרויר. כונתם במה שאמרו דגבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו

כדאיתא בהנחנקין ,  מפני סברת הרוב ואין יכולין להורות אלא כסברת הרבים'מבטלין דעתן'מיעוט הדיינים , להטות

ודאי אין הכי , ואף בבית דין של שלשה אם רבו המזכים על המחייבים או איפכא,  גבי זקן ממרא)ב"סנהדרין פח ע(

דגבי דיינים לא ' וזהו כונת התוס', סכים עם הרוב אינו יכול להורות כסברתו נגד חבריו הרבים וכונמי מי שלא ה

דאותו המיעוט כיון שנחלקו , שייך למימר אין הולכין בממון אחר הרוב ויאמר המוחזק קים לי כמיעוט הדיינים

והמיעוט , כלומר כל כללות בית דין, והיינו דסיימו דהא בית דין מפקי מיניה, עליהם הרבים הוי ליה כמאן דליתא

   .ל"עכ. ' וכושהיה מסייעין אותו מבטלין דעתן ומצטרפין עם הרוב להוציא הממון מידו

שאני תמן שעל ידי כולן יוצא : שכתב גבי דיינים, ס שהובא בהערה דלעיל"ו ממאכא"ש פט"בלשון האו

ח שהובא "נ מדברי המהרצ"וכ. אל הרוב' ין דעתםמהפכ'והנך מיעוטא , ד וכולן אומרין חייב או זכאי"הפס

כ ליכא להמיעוט כלל "להרוב ומשה' מבטלין דעתם'דהמועטין ' התוס' כ בביאור ד"בהערה דלהלן דמבואר בדבריו ג

ס שהבין דלעולם ענין "קונה' שהרי דחה להדיא את קו, ואולם מסוף דבריו מוכח קצת דאין כן כוונתו בדוקא. ['וכו

ז דחה "וע', ד הגדול וכו"ז אלא בב"ש כ"כ הקשה דל"ומשה' וא משום דהמועטין מבטלין דעתן וכוד ה"הכרעת הב

ש "רובו ככולו הוא כשחיטה ורוב כוס דל' ד הא דאמרי"ז תלוי כלל בביטול דעת המועטין אלא דגם בב"דבריו דאי

  ].ס ה"דברי סופרים סו' ע בקו"  וע.שם ענין דעות

דבסנהדרין אמרינן דהמעוט כמאן ל "הנ' התוס' בביאור ד )שמות פרק כג הערה כג(ת "לך את לשונו של התו

ד עצמם "משום דבשאר עניני רוב זולת רוב של סנהדרין יש להב, ונראה להסביר סברתם: ל"וז. דליתא דמי

אמרינן לכן לא הוי רוב זה ודאי וחזק אלא , תת הדבר ופוסקים הדבר רק מפני הדין דאזלינן בתר רובאיספק באמ

, דהיינו בחזקת מי שהוא בידו עתה ואתרע ליה רובא, סמוך מעוטא לחזקה היינו לחזקה דאוקי ממונא בחזקת מריה

כ בחלוקי דעות סנהדרין דרוב המחזיקים בדעה אחת להם אין שום ספק כלל באמתת פסק דינם אלא ברור "משא

ודע דהא דאזלינן בסנהדרין .  כמאן דליתא דמיוכיון שהרוב ברור ומאומת אמרינן דדעת המיעוט דיינים, להם כן

והסברא בזה , אבל לא מתוך הכתב והספרים, בתר רובא והמעוט כמאן דליתא דמי הוא דוקא אם הם פנים בפנים

בודאי נתבררה להם , משום דהיכא שהם פנים בפנים אמרינן כיון ששמעו הרוב את דברי המעוט ולא הודו להם

, ל דאילו היו הרוב שומעין ורואין דברי המעוט אפשר שהודו להם"כתב והספרים יכ מתוך ה"משא, שהלכה כמותם

ועיין ', ט ובכללי גט פשוט כלל א"ח באגרת הסמיכה דף רע"ת הרלב"כ בשו"וכ, כ לא הוכרע ההלכה כהרוב"וע

  .כ"ע. יםובפוסקים שמכריעים לפעמים כיחיד נגד רב' ובזה ניחא ויובן מה שמצינו בגמ, ט מסנהדרין"ם רפ"רמב

ם חביב "גם מה שפירש מוהר: ל"ד וז"ג ע"בהמשך בס' וכן הוסיף להק, ד שם"ע' ס כתב להק"הקונה

משום דהמיעוט מבטלין דעתן  - במה שכתבו דגבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו , בכונת דבריהם

עם היות שהיא סברא ' -  בי זקן ממראכדאיתא בהנחנקין ג, מפני סברת הרבים ואין יכולין להורות אלא כסברתם

אבל בשאר בתי דינין שבישראל , א"דאפשר דזה לא נאמר אלא בבית דין הגדול של ע,  לבי מהסס בה,חביבה מאוד

ז משום ביטול "דבשלמא אי אי' ש עוד שהק"ויעויי. 244' וכומאן לימא לן שלא יוכל המיעוט להורות כפי סברתם

                                                 
דמקרא דאחרי רבים , דבאמת כן נראה כדבריו, ז"והוסיף ע, ס זו"נהושהביא קושית ק' טז אות א'  להקובץ הערות סיויעויין 244

נ "כ ה"וא, ובכל התורה מי שברי לו שהאמת כהמיעוט אין צריך לחוש להרוב, ילפינן לכל התורה דאזלינן בתר רובא, להטות
הוא , ריך המיעוט לשמוע להרובוהא דבסנהדרין צ. כיון שהמיעוט יודע בבירור שאין האמת כהרוב אין צריך לשמוע להרוב, בדיינים

והדין הזה אינו נוהג אלא בסנהדרי גדולה בלשכת הגזית ,  אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל-מקרא דלא תסור ימין ושמאל 
, ובאות ב כתב ליישב דעת הגט פשוט ולחלק. ואם מצאן בבית פאגי והמרה עליהן אינו עובר משום לא תסור, ולא במקום אחר

כי יודע כל : המלחמות' ן בהקדמתו לס"ש הרמב"כמ, א להמיעוט לומר ברי לי שאין האמת כהרוב"א, ת" דיינים בדדבמחלוקת
וכיון שהרוב שומע טענותיו . ש"עיי. כ"ע. שאין בחכמה הזאת מופת ברור כמו בחכמת התשבורת ונסיוני התכונה' לומד תלמודנו וכו

ש "ויעויי. אף אם לפי דעתו אינו נראה כן, שהרי אפשר שהאמת כדבריהן, ת כהרובצריך המיעוט לעשו, של המיעוט ואינם מודים לו
. כ ליישב דברי הגט פשוט מקושיה זו"ה ובקונטרס הספקות מש"מ סימן ג ד"ת דברי יציב חלק חו"ויעויין בשו. עוד בארוכה בזה

  . ת באר דוד סימן לא"ע בשו"וע
  

  ] ח

   מ"וכ

   והא

   ואומנם



קע 

בתר ' מהכא לכל התורה דברובא דאיתא קמן אזלי' ש דילפי"א, ן דין על המיעוטהרוב נות, דעות אלא אף דמתנגדים

מהכא לדעלמא ' היכי ילפי', ביטול דעות'אבל אי נפרש דהוא משום . היינו דהרוב נותן דין על כל המיעוט, רובא

 כלל מיעוט ואין, ז פסק על המיעוט אלא משום ביטול דעות"הא בדיינים אי, דבעינן למיפשט מהרוב על המיעוט

   .כ מדבריו"ע. 245ש"עיי. חנויות דאיכא מיעוטא לפנינו' כ בט"לפנינו משא

דהנה , ד מטעם ביטול דעות"ולאו, ס כהדרכים הנוספות בביאור ענין זה גבי רוב דיינים"ל להקוה"ס

 ,'ת התוסהתומים בקיצור תקפו כהן בכוונ דברי' כבר הבאנו לעיל באות ד. א, דרכים' מצאנו בזה עוד ב

ד העלה סברא "ק' ד סי"ל יו"ם שיק זצ"ת מהר" בשווכן .דמסתמא הרוב כיוונו האמת והמיעוט נשאר כמאן דליתא

ומתבאר מדבריו דגבי , תרלב' ז סי"הלבוש שהובא בט' לדחות ד' שכח קעח "ס או"ת חת"שווכן ב .הזאת מדנפשי

ז ענין "ל דאי"תערובות הנ' הערוך השולחן הל'  מדמ"וכ .כ"ע. שבקינן ליה לגמריוסנהדרין אין נהנין מהמיעוט 

', אלא דגם לדבריהם דבדיינים אין המיעוט נחשב כלל וכו. [ק'כ לא הוה קשיא ליה מעיקרא ודו"דאל, דביטול דעות

אלא דמעיקרא אין , ז ענין דביטול דעות"והיינו דאי ].וכאמור. מדיינים לדעלמא' ל דהיאך ילפי"ס הנ"קונה' יקשה קו

  .  וט נחשב כללהמיע

אחרי רבים 'ח ועוד דילפינן דין רובו ככולו גם מקרא ד"א סעיף ג דברי רבינו הגר' כבר הבאנו בחיבורינו בסי

מהתם דין ' היאך ילפי ח"ביאר הגר קסו' ס עמ"בחידושים על השו .דסנהדרין דאזלינן בתר רוב דיינים' להטות

 במידי דלא שייך כלל . ב, שהוא מברר ומכריע את הספק. א.תרי גוונידהנה בענין רוב איכא  - ד "ותו.  רובו ככולו

 דפשיטא לן ,ג דאין כאן ספק" וכן בתערובות לח בלח דבטל ברוב אע,ל רובו ככולו"ספק כגון בשחיטת סימנים דקיי

' אחרי רבים להטות'קרא דזה מלכל  הלימודו. מיעוט איסורהכא  וכן פשיטא דאיכא ,דלא נחתך אלא רוב בלבד

 'מנין'מ הא חסר "מ, י כולם"להחשיב כאילו נפסק הדין ע בתר רוב סנהדרין 'פ דאזלי"דהנה אע,  כן הואסנהדריןד

הרי המיעוט אינם יודעים הדין ואינם מ "מ, בתר רובא'  כיון דאזלידהדין אמת כהרוב' אפישהרי , בפועלהסנהדרין 

 דמדין רובו ,ש להם צירוף וכולם ביחד גומרים את הדיןכ הוא די"כ דגזה" וע.ד" דהבמניןהחסר בכ "וא, מורים כן

דין רובו  ומכח, ד" דהבהמניןב ליכא חסרוןפ ד"ואומנם אע.  ממש ונעשה כהרוב,ככולו נתהפך המיעוט כהרוב

ז אלא לענין חיתוך "אי, ד המנין הדרוש"דאף דיש להב ,מ הא יש עוד ענין דבעי שיכוונו הדין לאמיתו" מ,ככולו

ומאחר דיש חולקין נשאר הדין בספק ואין גומרין את , ענין הכרעת אמיתתו של הדין אינו תלוי במניןאבל ל, הדין

 -  והיינו.כ דאזלינן בתר רוב גם לענין שהרוב מכריע את הספק" איכא גזה,כ דבנוסף להדין דרובו ככולו" וע,הדין

ועוד לענין המספר של הרכב ,  בתר רוב'לידבסנהדרין איכא תרי רובי חדא לענין עצם הדין ובירור אמיתת הדין דאז

נמי מדין רובו ככולו ואינו שייך כלל ' ז ילפי"והיינו דענ. כ"ע.  בתר רוב ומשום הדין דרובו ככולו'ד נמי אזלי"הב

. כ לא חסר במנין הסנהדרין"א, ח דהמיעוט מבטלין דעתם להרוב"מ ב"לפי סברת המהר, ואכן. [לביטול דעות

  ]. ז ענין ביטול דעות"ל דאי"ח ס"נו הגרומבואר בבירור דרבי

                                                                                                                                            
היינו דהתורה כתבה לנו ריבוי ' דהתם גבי דיינים וכו: ל"ביישוב הדברים וזח ריש המניח שם שכתב " היטב בדברי המהרצע"וע

וכבר כתבתי בחיבורי החילוק בין הלך אחר הרוב ובין , ל רובו ככולו"ב דקיי"הוריות ג ע' דכתיב ואם מעיני כל העדה ודרשי במס
ורובו . פ הכרעת הרוב"רק עושים מעשה ע, חריורק שאין דנין א, דהלך אחר הרוב היינו שהמיעוט נשאר עדיין, הכלל דרובו ככולו

פ התורה לומר דדעת המרובים "והמועטים מוכרחים ע, ככולו היינו שנתהפך המיעוט לרוב ולא נשאר אחר הכרעה שום מיעוט כלל
הרוב פ "אין עושין מעשה ע, פ הרוב"ואם נגמר הדין ע. וגם המה מסכימים לסברתם של הרוב, ודעת עצמם בטלה, היא העיקרית

. 'ואחר שהגידו המרובין דעתם לא נשאר שום מועטים וכו, מפני דרובו ככולו ונתהפכו המועטין למרובין, רק אחר דעת כולם, לבד
כ ברובא דדיינים אין מוציאין ממון על פי המרובין רק דחשיב מיעוט דידהו כמאן דליתא כיון דהיה רוב שוב המיעוט צריך "וא

בקונטרס הספיקות דעד כאן שייך המיעוט צריך להתהפך להרוב ' אולם מה שהתעורר וכו. 'ם וכולהודות ולהצדיק דעת המרובי
ד של שלשה דאין כאן זקן ממרא שוב מאן לימא לן "אבל בב, ד הגדול אשר הממרה את פיהם זדונו בחנק"היינו דוקא בב

אבל לפי . ל יכולים להשאר בדעתם הראשוןודלמא אין עושים רק כהמרובים אב, דהמועטים צריכים להודות בסברתם להמרובים
' ס כיון דיש רובו מתוך כולו אמרי"סו, ד הגדול"ד של שלשה לב"כ אין חילוק בין ב"א, ז כלל מיוחד רובו ככולו"דיש לנו ע' מה שכ

 הרבה מאוד והארכתי בזה. רובו ככולו ונחשב המיעוט כהרוב' בשחיטה ובברכת הכוסות ובצירוף למנין אמרי' ואפי. רובו ככולו
  . ל"עכ. מ"ואכ
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מ "מ, )'דקתני רובא דאיתא קמן לא מיבעיא לן וכו(א מבואר דרובא דליתא קמן גרוע מרובא דאיתא קמן "הסוגיה בחולין יא ע
שוב , ל"י הנ"רש' ברובא דליתא קמן וכמבואר בד' בתר רובא אפי' ס היא דאזלי"אבל לפי המסקנא דהלכה למ', גמד דה"היינו להס

פ אית כאן לפנינו מיעוט הסותר להרוב ואפשר שיזדמן לפנינו מן "כיון דרובא דאיתא קמן עכ, עדיף רובא דליתא קמן מדאיתא קמן
ד דלא הוי "ל דבס"נ י"ה. כ"ע. כ ברובא דליתיה קמן אין כאן חזקת איסור"ומשא, המיעוט המוחזק לפנינו ואיכא חזקת איסור

ב משם ביטול רוב וכל "תרל' ח סי"ז באו"ד דטעמא דסנהדרין כמו שכתב הלבוש הביאו הטו"הס' ידעינן רק רובא דאיתא קמן הי
נהדרין לאו מכח ביטול כמו מ אפשר לפרש דטעמא דס"אבל לבסוף דמסיק רוב מהל, רובא דאיתא קמן משום ביטול רוב היא

  .  ש"בשאר רובא דליתא קמן אלא משום דהרוב כיוונו האמת כמו שכתב התומים וא
  

  וכנראה 

  . ב



קעא 

  
  'אחרי רבים להטות'אי דיני ביטול ברוב דמו לגמרי להילפותא ד

  

הנה יש . ל אי בעינן לדמויי דין ביטול ברוב להילפותא דידיה דאחרי רבים להטות אם לאו" הנידון הנובעצם

  .להרחיב הדיבור גם בפרט זה

  

' בחולין סי.  כח דלגמרי מדמינן דיני ביטול ברוב להילפותא דידהו גבי דייניםמקומות מו' מדברי המורדכי בב

א בתר רוב כדאיתא "מ ובקבוע ל"יקר דהא דיינים קבועים הן בלשכת הגזית או בכ' תקצג הקשה בשם ר

מ "  ומ.שהבאנו לתרץ בזה בכמה אופנים בחיבורינו' ועי. מינייהו דאזלינן בתר רובא' כ היאך ילפי"בכתובות טו וא

  .    חזינן דטרח ליישב דלא יקשה מהילפותא גבי סנהדרין ומשום דבעינן לדמויי להו

המורדכי בשם רבינו משולם דליכא למימר ביטול ברוב אלא בדבר שהיה ניכר ' תשלז כ' שם בפרק י סי

ת "ביהודה מהדות נודע "ובשו.  ש"דין ביטול ברוב עיי' ונתבטל אבל בדבר שמעורב מתחילת בריתו לא אמרי

ז דמקורו מילפותא דאחרי רבים להטות והם הרי לא היו מעורבים מתחילת "נד הביא דבריו וכתב ע' ד סי" חיו- 

המורדכי לא איירי אלא רק בביטול אשר מתורת רוב אתינן עליה והיינו משום דבעינן ' ז כתב דכל ד"ולפ.  ברייתם

ל לחלק בכך "יתא לקמן מהני היינו שלא נראה להו לרבותינו זואף דלמסקנא גם רובא דל[שיהיה דומיא דסנהדרין 

א אבל בהא שלא יהיה מעורב מתחלתו שפיר נראה להם להני פוסקים דבעינן בזה "ב ע"ל שם דף י"י ז"ש רש"וכמ

אך ]. רבינו משולם שם' שיהיה דומיא דסנהדרין ולכן ביבמה שרקקה דם וכן בזב שראה קרי אין דין ביטול וכמו שכ

מ מדאורייתא לא מהני רובא משום טעם כעיקר "דבר הבטל בששים דלאו מתורת רובא אתינן שהרי מין בשאלא ב

. ש"עיי. 'ה בששים בטל והיינו שהביטול אינו עוד בתורת רוב רק שאין עוד בו טעם איסור כלל וכו"דאורייתא ואפ

' ביטול בס. ב. ביטול ברוב. א, יני ביטולענ' דיש ב' י הללו שכ"הנוב' יח שדן בד' ד סי"נפש חיה חיור' בס' ועי[

מ "וכ .הרי מכל זה מבואר דדמו לגמרי]. ש"עיי. ל דהכל ענין אחד הוא מדין ביטול ברוב"והוא ס. שאינו בתורת רוב

  .ל דטרח לברר ולדמות דין ביטול ברוב להילפותא דאחרי רבים להטות"י הנ"מדברי השער

ה "י ענגיל מערכת ביטול ברוב ד"א הבאנו להגר' הנה לעיל סי. מקומותיש להוכיח מדברי הבית האוצר בכמה 

ל "כ דמוכח כהשיטות דס"כ ע"א, דין ביטול ברוב מדיינים' ד דכיון דילפי"ותו', והנה בפשטות לפי ענין וכו

א " ויב מזכין"שהרי בדיינים י, ביטול ברוב אף במשהו יותר על המיעוט ולא בעי ריבוי של כפל על המיעוט' דאמרי

ב "י סנהדרין לו ע"רש' עי. מ זה בשביל חסרון והצלה"מ, ואף דבהטיה לרעה בעינן יתרון דשניים. [מחייבין זכאי

. ש"כ בזה כיעויי"דתלוי ג', ג גבי הדיון רוב באיכות אף שאינו רוב בכמות וכו' עוד הבאנו להלן סי  ].ה לא תטה"ד

ץ " חשוב כחתיכה הראויה להתכבד הביא הטעם בשם שאילת יעבגבי דבר, ה ובעניין"עוד יש לציין מדבריו שם בד

א לא תענה על ריב לא תענה על רב שאם "בסנהדרין לו ע' כ לפי מאי דדרשי"וע. מאחרי רבים' דביטול ילפי

ה בביטול בתערובות אין "כ ה"וא. ד אמר תחילה דעתו אסור להם לחלוק עליו אף שהם מרובים ממנו"המופלא שבב

ועוד . ז דהאי לא תענה על רב זהו רק בדיני נפשות כדאיתא בסנהדרין שם"ע' לק' מה שכ' ועי. שובביטול בדבר ח

  .ל"ואכמ. ז"הקשה כענ

י דמה ענין ביטול לסנהדרין דהמיעוט "רש' קד שכתב להדיא ליישב כן ד' ד סי"ם שיק חיור"ת מהר"בשו

דהנה הא בעינן שיעור ,  נתהפך להיות כהרובנ גם בדיינים המיעוט" דאה- וכתב לבאר . 'כמאן דליתא וכו

' א לומר דהמיעוט כמאן דליתא אלא אמרי"כ דא"כ ע"וא, ואם נסתלק אחד מהם אין כאן דיינים כלל' או כג' דיינים ג

מ בטל "ג דבודאי יש כאן איסור מ"נמי לגבי איסורין דאע' ש דילפי"דהמיעוט בטל אצל הרוב להיות כמותו וא

  .ש" עיי.האיסור אצל ההיתר

  
  :מ לא דמו לגמרי"דין ביטול ברוב מסנהדרין מ' ל דאף דילפי"השיטות דס

  

ת "הנה בשו. דיש לחלק בין ביטול מיעוט דסנהדרין לשאר דיני ביטול ברוב דעלמא' מצאתי בפוסקים שכ

בתר ' זלימדיינים דא' דהיאך ילפי' ל שהק"א סימן קנז כתב לתמוה על קושית המורדכי הנ"שאילת יעבץ ח

הא , ז דמה דמיון יש לזה לדין קבוע"וכתב ע. 'א בתר רוב וכו"רובא הא דיינים קבועים הן בלשכת הגזית ובקבוע ל

  ] ט

   הנה

   עוד

   וכן

  ע "וע

  ומאידך 



קעב 

גבי סנהדרין דעת היחיד בין הרבים אינה מסופקת כלל שהרי אנו יודעים ומכירים באותה הדעת ואינה מתבטלת מכח 

היחיד ' דעת'בתר רובא מטעם שהתורה גזרה ש' דהא דאזליכ "וע. הרבים כמו גבי סתם ביטול ברוב שבאיסורין

שהביטול עושה , במקום הרבים כאלו איננה ולא בתורת ביטול כדרך ביטול האיסורין שהרי אי אפשר לה להתבטל

ולכן התירו הפוסקים בביטול יבש ביבש לאכול כל [ואת שישנו אינו כאילו נתהפך מהותו , הדבר לעצם אחר

אחר שאין , שהאיסור חוזר ונעשה היתר מחמת הביטול, ך להשליך ממנו כשיעור האיסור שבוואין צרי, התערובת

וזה אינו שייך בדעת היחיד שאינה מקבלת ביטול זה כאילו תאמר שהתורה עשתה שכל הסנהדרין , האיסור ניכר עוד

 אלא  דאמרה תורה ,כי איך אפשר זה שתקבל דעת היחיד החילוף בעצמה כל זמן היא ניכרת, הסכימו לדעת אחת

פ שידוע היא לנו אין לנו לילך אלא "שאין אנו צריכין לדעת כולן אלא דעת רובן תספיק ולא נחוש לדעת יחידית אע

כ היאך "וכי תימא א. מ בעלמא שאני"בתר רובא אף בקבוע מ' פ דבדיינים אזלי"כ אע"ומשה] אחר דעת המרובין

במקום שאינו אלא , במקום ודאי המיעוט נחשב כאילו אינו'  אם אפי- ו "מק. בתר רוב' מזה בכל דוכתא דאזלי' ילפי

אלא היכא דקביע דבדוכתיה ודאי , ש דכל דפריש מרובא פריש ולא אזלינן בתר מיעוטא ולא חיישינן ליה"ספק לא כ

ם ז דבדייני"הט' הרי דהדברים מפורשים כד. ח שאינו בתורת ביטול"ודינו כד. דכל חד באפי נפשיה קאי, חשיב

   .ש"עיי. ז כדבריו"וציין שם להט. משום ביטול דעות קאתי

פ דלא דמו להדדי ענין "ואע, כ דאין הכרח לדמותן"דדעתו ג, סט' א סי"ת אפרקסתא דעניא ח"ראיתי בשו

ד שם "ותו. להו לגמרי והא כדאיתא והא כדאיתא' ומשום דלא ילפי, ביטול ברוב דעלמא וסנהדרין לא שנא

ת "ק דמה"ק ומהרי"תנה דפסק כסמ' י סי" דפשיטא ליה בפסחים מד כהב- א "תמה מאד על המהרשח ד"הביא מהצל

ואיך , כל דין רוב' והרי משם ילפי, פ אחד" שנעלם ממנו משנה בסנהדרין דמטין לזכות ע- בעינן חד בתרי בדוקא 

ת לא "ל דהרי מה"ז הנ"ד הט"עפ' ג דתי"החיים חלק חוקת הפסח תנה סק' והביא ליישב מס. אפשר התם חד בתרי

ז "הט' דכ, ר"בת' ה אזלי"ואפ, ושם בסנהדרין ידעינן מי מזכה ומי מחייב, בטיל ברובא רק כשאין מכירין האיסור

ש שהמיעוט נהפך לרוב "ול, אלא דהתורה ביטלה דעת המיעוט, ר"זיל בת' דהתם לאו מטעם תערובת אמרי

משום , דהכא בתערובת שאני דצריך חד בתרי, א"ל המהרשמ ע"ושוב לק. ש"כבתערובות שהאיסור נהפך להיתר ע

  . ל"ומרחק רב יש מזה לסנהדרין עכ. שהאיסור נהפך להיתר

מכל מקום , ג דכל דין ביטול ברוב מסנהדרין ילפינן ליה"ז נראה דהסברא הוא כך דאע"ועפ: ל"ד וז"ז באפ"ע

כ בתערובת אנו צריכים "משא, ד" סגי ברוב כה"דהתם בסנהדרין בגזירת עליון ב' והא כדאיתי' הא כדאיתי

א בחד "כ, דאין כח בטבע להפך דבר לדבר זולתו, ל"ל לחז"האיסור נהפך להיתר בכח טבעי קי' לביטול טבעי שיהי

. ס"הללמ' ואפשר דזהו בכלל שיעורי, ולא כמות הרוב, ומסנהדרין לא ילפינן רק אפשרות מציאות הביטול. בתרי

  .246כ"ע

  

  

  

  

                                                 
ד קט דהא "ש שבטיו"ב בטעם דעת הרא"ז או"פ' ג סי"ת פרי השדה ח"כ בשו"ז בהערות שם לדחות מש" על כך עפוהוסיף[ 246

' קכט שכ' ד סי"ם שיק חיו"ש המהר"שם הטעם עפמ' וכ, ביטולאיסור מתהפך להיתר הוא רק בנודע התערובת דהידיעה גורמת ה
אין הרוב , י"דהא באמרו המיעוט א, משום דהמיעוט מודה להרוב והוי כליתיה, ר"בסנהדרין בת' ה אזלי"דליכא למימר דרק מש

י דלא נעשה "ומר אל כמו שהמיעוט א"כ כשלא נודע מהתערובת הו"וא, ח דנעשה כרוב"עכ, ובאמרו היפך הרוב מצטרפים, מכריע
, פ הנתבאר דאין דיני ביטול צריכין להיות דומין בדוקא להילפותא דידהו גבי דיינים"וכתב לדחות דבריו ע. ש"המיעוט כרוב ע

כ "משא, ר להטות"ז אמרה תורה אח"וע, דשאני סנהדרין דבעינן שיאמר המיעוט שיטתו ברורה דאז חזינן דיש רוב נגד מיעוט
, המיעוט מברר דעתו נגד הרוב' ל אולי אם הי"ואיכ, כיון דאין כאן שיטה נגדית ברורה, ר" לא נוכל למיזל בתבשהמיעוט אינו יודע

וכי ישתנה הדבר בכח , כ באיסור והיתר מה תועלת יש בידיעת בעל התערובת"משא.  הרוב או מקצתו נוטים לדעת המיעוט' הי
ג דהוא יבש ביבש "ל דאינו בטל אע"ת הו"מה, כ בלא נודע התערובות"א, י"א' ותו דאי מדמינן ליה לדין סנהדרין שאומרי. ידיעתו

י דאינו אלא גזירה דרבנן בנתבטל קודם שנודע התערובת אטו "ש המובא בב"מדברי הרא' והרי מבוא, כדין סנהדרין, מ"מב
אבל בנודע , דע מקודם הביטולמ רק בשלא נו"ל גזירתם שלא לגזור אטו מבשא"דהכי החליטו חז, ל"ו דאינו מטעם הנ"א, מ"מבשא

כ "מותר לאכלם אח, קדירות קודם שנודע התערובת' דאם בשלם בב, ח שם"הב' ועוד הרי כ. תו לא גזרינן, ונקרא עליו שם היתר
. ש"י משמו ע"ש הב"כמ, והתיר בבשל מקצתן לצד אחד, בשלן אחר שנודע התערובת' א מחמיר כשבשלן יחד אפי"שהרי הרשב

  ].כ"ע
  

   עוד

   וכתב



קעג 

  זבז אל יבזבז יותר מחומשבענין המב
  
  

שחייב אדם לבזבז במצות לולב [אילימא שליש ביתו , מאי שליש, במצוה עד שליש, אמר רב הונא, א"ט ע ק"ב

אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב לכולא , ]י"רש. או ציצית או ספר תורה שליש מה שיש לו

  . 'ביתיה וכו

דאין צריך לבזבז כל ממונו לקנות אתרוג אפילו לא ימצא בפחות והויא מצוה משמע : ל"וז' אילימא'

המבזבז אל יבזבז יותר .) כתובות דף נ(ואמרינן נמי . ואפילו שליש ביתו משמע דלא מיחייב, עוברת

  .  ל"עכ. ג שקנה אתרוג באלף זוז"חשיב ליה רבותא דר:) דף מא(ובסוכה , מחומש

בכתובות מבואר טפי ' ואומנם בגמ, שליש מנכסיוצ להוציא אפילו " אלא דאיק לא משמע"בב' דמהגמ

. דאסור לאדם להוציא יותר מחומש ממונו עבור מצוה והיינו, כ אין צריך ליתן"דאפילו פחות משליש ג

  ]. ופשוטק ז" תרנו ס'ב סי"משנמ ב"וכ[

  
  ויש לברר היאך , י מבואר דהאי דינא דאל יבזבז יותר מחומש מיירי במצות צדקה"רש' בד

  ילפינן מצדקה לשאר מצוות 
  

ר אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר "א: הכי איתא התם, א"מכתובות נ ע' מה שהביאו התוס

י שם כתב דהאי "והנה רש', תניא נמי הכי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות וכו, מחומש

  . ויש לברר מנלן דגם לשאר מצוות לא יבזבז יותר מחומש.  ם לעניי-  דקתני היינו המבזבז

. ש לשאר מצוות"כ' דאל יבזבז וכו' אי בצדקה אמרי, ש הוא" דכ- מג ' א סי"במרחשת ח ד"הו - ד "הראב

כ לאו דלא "ז ויש בה ג"ז כעובד ע"דהנה מצות צדקה גדולה מכל המצות וכל המעלים עיניו מן הצדקה הר

כ "ואעפ, ד עליה אף שמתן שכרה בצדה"ה כופין ב"ב דמשו"ב ח ע"בב' התוס'  את ידך וכמו שכתאמץ ולא תקפץ

כ כל מיני צדקות שבעולם וגם מצות פדיון "ולא עוד שהרי מצות צדקה כוללת ג, אינו מחוייב לבזבז כל ממונו

. ש לשאר מצוות"וכ, ת לצורך פדיון שבויים"שבויים שהיא מצוה רבה ואין לך מצוה גדולה מזו דגם מוכרים ס

  .  להלן בסמוך בדברי הכלי חמדה שכוון לזה מדנפשיה' ועי. 247כ"ע

  
  ם נקטו דמיירי בכל המצוות"הירושלמי והרמב

  

 באושא - הביא מהירושלמי שגורס , ה מאי קרא"ק בכתובות שם בד"ומאידך בשטמ, י"ז בדעת רש"כ

וכן . ד בצדקה"נו דמיירי דין זה בכל המצוות ולאווהיי". מצוה"התקינו שיהא אדם מבזבז חומש ממונו ל

לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל : ל"וז, ג דדין זה בכל המצוות"ח מערכין וחרמין הי"ם פ"מבואר להדיא ברמב

ואין זו , והעושה כן עובר על דעת הכתוב שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו כמו שבארו חכמים, נכסיו

ובזה וכיוצא בו אמרו חכמים , ואין מרחמין עליו, שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריותחסידות אלא 

                                                 
והרי בהשבת אבידה , מאי ראיה היא ממצות צדקה לשאר מצות' דלכאו, וכתב להקשות,  במרחשת שם האריך בדבריוםואומנ 247

הרי שבמצוות שבין אדם לחבירו אינו , בך אביון שלך קודם לשל כל אדם' אמרו אבדתו ואבדת חבירו שלו קודם משום דלא יהי
דצדקה הוי מצוה שנוגע לחברו ובזה שלו קודם , כ אין ראיה מצדקה"וא. ומחוייב לבזבז ממונו כדי לקיים מצוה בדבר הנוגע לחבר

מ " דלק-ותירץ  .אבל שאר מצות אפשר שמחוייב לבזבז כל ממונו, כ בזה אמרו דוקא שאל יבזבז יותר מחומש"ע, לכל אדם
המשיב אינו מחוייב לקיים כ אמרו דבמקום שיש בה חסרון כיס ל"ע, המצוה מצד עצמה אין בה חסרון כיס' דבהשבת אבידה וכדו

אבל במקום שהמצוה לכתחלה נאמרה שמחויב להוציא ממונו כמצות צדקה בזה לא , מצוה זו ולמדו זה משלך קודם לכל אדם
כ מצוה זו לא "כ ע"א, כ לא יקיים מצות צדקה כלל"דבמצוה זו לא נאמר כלל דין זה דאל, שייך לומר שוב שלך קודם לכל אדם

ז דומה לכל מצות שבתורה "כ הר"א, וכיון שעל מצוה זו מחוייב להוציא ממונו ולחסר כיסו, ם לכל אדםנכנסת בכלל שלך קוד
ד "כ אל יבזבז יותר מחומש שפיר למד הראב"וכיון שאמרו שגם במצות צדקה שמחויב להוציא ממונו ואעפ, שמחויב להוציא ממונו

  .כ"ע. ל מזה גם לשאר מצות אפילו מצוה עוברת"ז
  

דהנה יש , כ לחלק בזה"א שכתב ג' מ סי"ב עניני חו"ילוק שבין מצות צדקה להשבת אבידה יש לציין להמשמרת חיים ח החובענין
ותירץ דהכלל , ל דמחוייב להוציא עד חומש"להקשות בענין השבת אבידה דאבידתו קודמת אמאי שונה מכל מצוות עשה דקיי

של המצוה הוא דלות העני ואין הפסד העשיר מגרע במחייב של המצוה דמחויב לבזבז עד חומש הוא כגון במצות צדקה דהמחייב 
אבל במצות השבת אבידה המחייב של המצוה הוא הפסד ממון ישראל וגלי קרא אפס כי לא , דעד חומש חייב' בזה הוא דאמרי

  .ל"כמש וא"ד יעוי"זתו, ג שיש לו גם אבידה ליכא שום חיוב"וכיון שכן בכה' יהיה בך אביון שלך קודם וכו

  ] א

   ה"ובתוד

   והיינו

   והנה

   שיטת

   ואולם



קעד 

ויהיה כמו שצוו נביאים מכלכל ,  אל יפזר יותר מחומשבמצותאלא כל המפזר ממונו , חסיד שוטה מכלל מבלי עולם

 הרי חסה תורה על הממון ואמרה אפילו בקרבנות שאדם חייב בהן, דבריו במשפט בין בדברי תורה בין בדברי עולם

נתחייב בהן אלא מחמת נדרו שלא ינדור אלא כראוי לו שנאמר איש  קל וחומר לדברים שלא, שיביא כפי מסת ידו

  .ל"עכ. אלהיך אשר נתן לך' כמתנת ידו כברכת ה

  
  מ דהאי דינא לא קאי כלל"ודעת הר [ם"י והרמב"בביאור מחלוקת רש

   ] במצות צדקה אלא בשאר מצוות
  

מתחילה כתב דדעת . אופנים' ויצא שכתב לבאר במחלוקתם בב' ם עיין בכלי חמדה פר"י והרמב"רש

י דוקא לצדקה לעניים בזה יש סברה לומר דלא יבזבז הכל דהא עיקר הטעם שמא סופו שיהיה "רש

ברה זו דחייך קודמים לחיי אבל בשאר מצוות דליכא לס, ל חייך קודמין לחיי חבירך"הוא עני ויצטרך לבריות וקיי

ד כתב לצדד "ובסו.  ד במצות צדקה קאי אלא בכל המצוות"ל דלאו"מ ס"כ הר"ומשא. ל"חבירך בזה לא תקנו חז

ש מצוות שבין אדם למקום דקיל מצדקה דהוי מצוות שבין "י דפירש דקאי על צדקה כ"דלדעת רש, איפכא ממש

לא קאי על צדקה דחמירי אלא ' ל דהאי דינא דהמבזבז וכו"סם "ואילו הרמב. אדם לחבירו ויש בהן כמה לאוין

והנה , תרומה דלמד הפירוש בהאי דמבזבז דהיינו בהפקר' וכתב דמקורו מהשאילתות סוף פר, אשאר מצוות בלבד

מ דדוקא בזה הוא "ל להר"דהפקר בין לעניים ובין לעשירים וס, מ אינו כמו צדקה"כ מצוה מ"ג דהוא ג"הפקר אע

ופלפל , ל דאינו בכלל זה"אבל בצדקה י,  יבזבז יותר מחומש כיון דבהפקר ליכא לאוין דכולל גם עשיריםאל' דאמרי

  . ש בדבריו"בזה עיי

ם "והנה לא כתב הרמב: ל"ס קמג וז"א סו"ד ח"ם כן מצאתי להאגרות משה יור"האחרונים בדעת הרמב

ע מפורש "ו ובש,א בצדקה בהלכות מתנות ענייםהדין דאל יבזבז יותר מחומש אלא בסוף הלכות ערכין ול

ם " משמע שסובר בדעת הרמב,שהמחבר סובר דבידו משגת מחוייב ליתן כפי צורך העניים אף שהוא יותר מחומש

שכיון שדין התורה הוא שיתן כפי צורך העניים לא תקנו רבנן לאסור וגם לא לעצה טובה בצדקה רק להקדיש 

א שכתב "פ הרמ"עכ. ישבב לא היתה ידו משגת' ע לבזבז הוא מחמת שר"הניחו ראיתא ולא ' ומה שבדף נ. אסרו

 .ל"עכ. "ע"ם והמחבר צ"ואל יבזבז יותר מחומש בצדקה פליג וסובר שאסור וכדמוכח מהא דמר עוקבא ודעת הרמב

  ].מ הללו"פ דברי הר"כ ליישב ע"להלן מש' ועי[

  
  וה עוברתא גם על מצתקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש היאי   

  

דהנה זה ודאי ,  חמדה שם האריך מאוד בענין הלימוד להאיסור לבזבז יותר מחומש ממונו עבור מצוהובכלי

. אבל יש לברר אי גם מהסוגיה דכתובות מוכח כן. ק שפתחנו בה מוכח דמיירי אף במצוה עוברת"דמהסוגיה דב

,  אלא במצוה שאינה עוברת ואינה מחוייבתש תקנת אושא"ל, ל"מ הנ"י ובין לדעת הר"וכתב דבין לדעת רש

קל וחומר , אפילו בקרבנות שאדם חייב בהן הרי חסה תורה על הממון ואמרה שיביא כפי מסת ידו'מ "כ הר"וכמש

ועוד כתב להוכיח כן מעצם הילפותא שם . מבואר דקאי על מצוה שאינה חיובית. ' וכולדברים שלא נתחייב בהן

אבל במצוה . ויעקב לא קאמר אלא על נדרים ונדבות שאינו חייב בהן' שר אעשרנו לךוכל אשר תתן לי ע'בכתובות 

' הגמ' עוד הוכיח כן מד. המחוייבת כצדקה וכדקיימו קמיה עניים פשיטא דלא מיפטר בחומש ולהניח העניים רעבים

תא מצותא ה במצוה עד שליש מאי שליש אילימא שליש ביתו אלא מעתה אי איתרמי ליה תל"אמר ר, ק שם"בב

ואי מיירי בההיא דכתובות אף במצוה .  כ"ע. זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה' ליתיב לכולא ביתיה אלא אמר ר

אלא ודאי דבתקנת אושא מיירי במצוה , ד מהתם דתקנו שלא לפזר יותר מחומש"עוברת אמאי לא מקשה להאי ס

' הגמ' ז דכל ד"ולפ. [ק מיירי במצוה המחוייבת"בשאינה חיובית ובזה דוקא אמרו דאל יבזבז יותר מחומש אבל ב

  ].        ש"עיי, ז עד כמה מחוייב ליתן למצוה עוברת"יצא לדון שם לפ, בכתובות מיירי רק במצוה שאינה עוברת

, תרנו' ח סי"ח או"ירוחם שהובא בב' ר' ומד, ק שם"ש בב"הרא' הביא שם מהחלקת יואב שכתב להוכיח מד

העתיק החליפת מכתבים שהיתה לו בזה , ד שם"ח בסו"ש בכ"ויעויי. יא אף במצוה עוברתדתקנת אושא ה

, ירוחם באמת מוכח כדברים האלה' ר' ורק מד, ש ליכא להוכיח כן"ברא' עם החלקת יואב ושם דן בזה וכתב דמד

   ובמחלוקת

  וכדבריו 

  ] ב

   אומנם



קעה 

 איירי במצוה כ דגם הסוגיה דכתובות"ק ז דמשמע ממנו ג"תרנו ס' ע להמשנה ברורה סי"וע. כ"ע. והאריך בזה

  .ק'עוברת ודו

  
   או תקנתא דרבנן]ס"לממה[דאורייתא האי דינא אי 

  

שלח לו , והחליק את כל נכסיו לעניים מעשה ברבי ישבב שעמד: איתא הכי 'א הלכה א"ירושלמי דפאה פב הנהו

א בשנות "גרהואדוננו . כ"ע'  וכו בידם ושכחוה'הלכה'כך היתה '  וכוג והלא אמרו חומש מנכסיו למצוות"ר

' התקינו'באושא '  והא דאיתא בגמ, הוא איסור דאורייתאאין לאדם לבזבז יותר מחומשאיסור זה דששם כתב אליהו 

דהירושלמי היינו ' הלכה'והיינו דהאי . ש" עיי.הלכה למשה מסיני אלא ששכחוה וחזרו ויסדוההיינו דהיה מקודם 

ש "שהביא בשם מהר) שם(ש בירושלמי דפאה "כ בהגהות הרש"גאיתא ב "כיוראיתי שציינו ד ו.הלכה למשה מסיני

דבר זה הוא דין תורה ונלמד , דהא דאמרינן באושא נימנו והתקינו שיהיה אדם מפריש חומש מנכסיו, פולדא לבאר

א "ה ל ע"ל דרשו והתקינו כדאיתא בר" ר'התקינו'ומה שאמרו באושא ,  חומשהיינו ד'עשר אעשרנו לך'מקרא ד

ל שהתקינו שלא "או די. א דהוא מן התורה"ולכן כתב הגר, ן בן זכאי התקין שיהא יום הנף כולו אסוריוחנ' אהא דר

א "רמט ס' מ על הלכות צדקה סי"הנדפם "להמהרשבדעת תורה מבואר וכן  .ש"ייע. יהא מבזבז יותר מדין תורה

 ע"עו. ש"ע. מ" הוא הללמדמבואר מהתם דתקנה זו דאושא, כ ציין על דברי הירושלמי הללו דפאה" שג,הבהגה

כ כתב כן להדיא לבאר בירושלמי דתקנה זו דאושא היא "שג) 'מ וכו"ה מ"בד(רל ' ד סי"ם שיק חיו"ת מהר"בשו

  . מ"הלמ

' המצוות שורש א' ן בס"ז הביא מהרמב"ד בענ"ובסו, א"ד הגר"ראיתי להתורה תמימה שכתב לתמוה ע

כתובות שם ' ובגמ, כתא ורמז בעלמא בענינים שהם מדרבנןמאי קרא הוא אסמ' מ שאמרו בגמ"שכתב דכ

 זו דאמרינן 'הלכה'שמתבאר מדבריו ד, ש בירושלמי דפאה שם"הר' ע בפי"וע. ש"עיי. איתא נמי מאי קרא

דהא דאמרינן בירושלמי ,  שםהיפה מראהמ מתוך דברי "וכ. מ אלא תקנת חכמים"בירושלמי אין הכוונה דהוא הללמ

כ שם בענין המעשה דרבי "א במש"ס תענית כד ע"ע בגבורת ארי עמ"וע. היינו תקנה קדומה' כוו' הלכה'כך היתה 

  .היינו תקנה קדומה קודם לאושא', כ מתבאר מדבריו דהא דקאמר בירושלמי הלכה וכו"שג, אלעזר איש בירתא

  
  ל יבזבז יותר מחומש דאטעמים ומקורות להאי דינאעוד 

  

ל "די, א"הנה המרחשת שם כתב בזה באו, בז יותר מחומש אף למצוה עוברת הילפותא להאיסור לבזובעצם

עיקר דבר זה שאינו מחוייב לבזבז כל ממונו אף על מצוה עוברת אפשר שלמדו מדרשת הירושלמי שהביא "ד

היינו בצריך לבזבז ' ואם לאו פטור'ל "ור, מהונך שאם יש לך ממון חייב ואם לאו פטור' ן מכבד את ה"ש והר"הרא

ח ואם משדה אחוזתו ולא "וכמו דאמרינן בערכין כ, ויליף מהא דכתיב מהונך ודרשינן מהונך ולא כל הונך, כל ממונו

' וכיון שכן דיליף מכבד ה, כ דין זה דאל יבזבז יותר מחומש"ש דיליף מהתם ג"ויעו, כל שדה אחוזתו דכל מן למעט

  .כ"ע". החמורות' יכ לא שני לן בין שאר מצות למצות מילה ולכל המצות אפ"א

ואתחנן דאפס ' כ הרביד הזהב פר"עפמש, ודרך פלפול אמרתי טעמא דמילתא: ל"א וז"חמדה שם הוסיף באו

ק שאסור להיות עני ממילא אף במקום מצוה המוטלת עליו "וכיון שאמרה תוה, לא יהיה בך אביון הוא לאו

ת נמשכת אחר שיקיים העשה "ה כיון דאינו בעידנא שהלואין לומר בזה עשה דוחה לא תעש, אסור לפזר כל ממונו

  .  ל"עכ. ש"יעויי. 'ויש להעיר בזה וכו, ת"ג לא אמרינן עדל"כ ובכה"ג

הנה במרומי שדה , בכתובות שמא יעני ויצטרך לבריות' הדין דאסור לבזבז יותר מחומש שכתבה הגמ

ת תשובה "ובשו. 'ת בידים וכו"כ ל"שה משאדכלל הוא דכבוד הבריות דוחה בשב ואל תע'ק שם כתב "בב

כ מוטב שיבטל ממצוה "וע, ח רפד כתב משום שהעניות תעבירו על דעת קונו ויבטל ממצוות הרבה"ב או"מאהבה ח

' פטור'ב במרומי שדה לא מבואר אלא אמאי "דמדברי הנצי' וראיתי למי שפי. אחת מאשר יבטל ממצוות הרבה

 אבל התשובה מאהבה בא להוסיף בזה דלא רק פטור אלא אף אסור מחשש ,מלהוציא יותר מחומש עבור מצוה

  .שיבטל ממצוות הרבה

  ] ג

   מאידך

  ] ד

   ובכלי

   ובטעם



קעו 

וכמו , ומי שאין לו אתרוג או שאר מצוה עוברת אין צריך לבזבז עליה הון רב: ל"תרנו וז' א סי"זה פסק הרמ

 לא תעשה יתן כל ודוקא מצות עשה אבל' שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש אפילו מצוה עוברת וכו

  . 'ממונו וכו

***  
  

  'אל יבזבז וכוביה ב ועליה לרגל דלא אמרינן "ש מצות פדה"קושית העולם מ
  

יהודה ' ר הוא ליפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו ר"ת: א"איתא בקידושין כט ע הנה. נבא לעיקר דברינו וכעת

ליכא אלא  חמש סלעים הוא קודם לבנו מאי טעמא ירמיה הכל מודין כל היכא ד' אמר ר' אומר בנו קודמו וכו

כ מוציא כל "אפה, והיינו באופן שכל ממונו של האב אינו אלא חמש סלעים בלבד. כ"ע. 'מצוה דגופיה עדיפא וכו

ר לפדות את בנו ולעלות לרגל פודה את בנו " ת- ב "שם בע' וכן מתבאר מהמשך הגמ. ממונו למצות פדיון הבן

.  'י אומר עולה לרגל ואחר כך פודה את בנו שזו מצוה עוברת וזו מצוה שאינה עוברת וכו"ר, כ עולה לרגל"ואח

כ "כ בהגהה דע"ויעויין באהבת חסד פ(דלענין פדיון הבן ועליה לרגל מחויב להוציא כל ממונו ' הגמ' ומבואר מד

. ש"עיי, ל"ירמיה הנ' יהודה במסקנת ר' ש דברי ר"כ לא א"ליכא למימר דהחמשה סלעים הוא חומש מנכסיו דא

וכן , י הזקן ומאירי שם"ר' ובאמת כן מבואר כבר בתוס, א דבהכרח מיירי על מי שאין לו נכסים נוספים"כ בחזו"וכ

  ).מ ביכורים יא"בר

והנה על : ה אפילו"ל הביאור הלכה סימן תרנו ד"וז. העולם מהאי דינא דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש

ק אלא מעתה אי "ונובע זה מסוגיא דב, ע דאין צריך לפזר הון רב על מצוה" בשועצם הדין דמבואר כאן

ע מסוגיא דקידושין דף "לכאורה צ', וסמכו זה לדין צדקה דהמבזבז וכו, אתרמי לי תלתא מצותא ליתיב לכולא ביתה

ושם מיירי . ת לרגלוכן לענין לעלו, סלעים צריך לפדות עצמו' כט דמבואר שם גבי פדיון הבן דאף אם אין לו רק ה

ע דכאן "ק אשר ממנו נובע דין השו"ולכאורה לפי סוגיא דב. ש"שאין לו נכסים כלל זולת אלו החמשה סלעים עי

 . ל"עכ. 'כ אין מחוייב וכו"אינו מחוייב לתת כל אשר יש לו בענין מצוה ואף רק שליש ביתו ג

  .וכדלהלן' שונים נאמרו בזה באח

  
  ר מחומש אלא כשהמחיר יותר מכדי שוויוא אל יבזבז יות"ל

  

ג שנדרש להוציא הון "ז דאסור להוציא יותר מחומש זהו דוקא בכה"דכ, הלכה שם כתב בתחילה ליישב

וכן עליה לרגל (אבל כשאינו מחיר גבוה וכפדיון הבן שהוא קצוב חמש סלעים ותו לא , רב עבור מצוה

ג "ובזה תירץ הא דקשה בהא דאיתא בסוכה גבי ר. ['א אל יבזבז וכו"בזה ל) מחירה קבוע ולא מיירי במחיר מפולפל

ג שהיה עשיר "ש ר"הא הנה גבי פדיון מוציא כל ממנו וכ' מאי רבותא התם בגמ' שלקח אתרוג באלף זוז שלכאו

חה זאת וד].  ש"ג מיירי שפיזר הון רב יותר משוויה עיי"ש דבעובדא דר"ז א"ועפ, וודאי דהוה זה רק חלק מממונו

  .ש"מהא דמשמע מסתימת הפוסקים דאינו מחוייב להוציא יותר מחומש בכל ענין ובכל מצב עיי

ד דהא דאין אדם "אשר על כן נראה לפענ: "ל"וז, כתב ליישב כן בפשיטות' בחלקת יואב דיני אונס ענף ז

הדבר יותר מכדי שוויו כדי הפירוש רק שאינו מחוייב ליתן בעד , מחוייב ליתן כל ממונו עבור מצות עשה

אל 'ודייק כן מדקתני ". שיוכל לקיים המצות עשה אבל מה ששוה הדבר באמת בזה ודאי חייב ליתן כל ממונו בעדו

וראיתי למי שרצה . (כ לתמוה על דבריו"ע בכלי חמדה שם מש"וע. ש"עיי' אל יוציא וכו'ולא קתני ' המבזבז וכו

לחדש דבכל מצוה דרמיא על האדם לא חס רחמנא עליה וצריך ' שכ,  קפו'להעמיס כן גם בדברי החוות יאיר סי

  ).               להוציא עליה כל ממון

  
  א אל יבזבז יותר מחומש כשיש לו מלאכה קבועה ומשתכר תדיר"ל

  

דכל האי דינא דאל יבזבז הוא משום שמא יעני ויצטרך לבריות וזה איירי במי , א"ל לתרץ באו"כתב בביאוה

ג שיש לו רק חמש סלעים ובנוסף לזה מתפרנס מדי יום כדי צורכו "אבל בכה, שיש לו מעות מצומצים ותו לא

   ומכח

  ] ה

   ותמהו

   תירוצים

   הביאור

   ואומנם

   עוד



קעז 

ולא יגרע פרנסתו במה שיוציא הון רב על המצוה ולהפך לא יתחזק במה שלא יוציא יכול להוציא יותר מחומש 

שיש לו איזה עסק קבוע או מלאכה דכ, אות ג' ב פרק כ"ולשיטתו בזה כן פסק למעשה באהבת חסד ח. כ"ע. ש"עיי

ושדבר זה שנוי , ושם בהגהה האריך להוכיח כן. שמשתכר בה כדי מחיתו תמיד מותר לו לפזר אף יותר מחומש

ג אהאי דינא דהמבזבז "ג דלא קשה היאך עבר ר"ח שם בהא דר"ע להב"וע.  (ל"ה נגד רש"י ורמ"במחלוקת נמוק

ג ליכא למיחש להא ומשום דהוא נשיא ומחויבים להעשירו "ך לבריות וברדכיון דטעמא  משום דלא יעני ויצטר' וכו

 ]. ל דאינו נכון כלל"ל כתב על תירוצו דהביאוה"מ הנ"ובאג). [ש"ע

  
  א אל יבזבז יותר מחומש כשבהמצוה יש ענין חוב"ל

  

לא פדיון הבן א, דמצות פדיון הבן אינו כשאר מצוות שאינם אלא מצוה גרידא, כתבו לתרץ מהאחרונים רבים

ולא שייך שאדם החייב ממון לחברו יכול , ומלוה הכתובה בתורה היא, כלפי שבט הכהונה' חוב'הרי הוא גם 

דבחוב ודאי אף למאן דסובר שיעבודא לאו דאורייתא מכל , להפטר ממנו בתואנה דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש

. ל בתחילת דבריו"הנ' עויין בחלקת יואב דיני אונס ענף זי. מקום נפרעין ונוטלין ממנו עד הפרוטה האחרונה שיש לו

ונשתעבדו נכסיו ועל כן מחוייב לשלם חובו בכל דרך , שלא דהוי ליה כפריעת חוב' ח סי"ם שיק חאו"וכן כתב במהר

ס קידושין "הערות עמ' מדנפשיה בס' וכן תי). בשמעתתא דקידושין שם, נשים(א "וכן כתב לתרץ בחזו, שהוא

  . 248)שם

ואמרתי : "ל"וז) 'א ביה אל יבזבז וכו"דכל דבר שהוא חוב לאחרים ל(שיק שם כייל לן כללא ביסוד זה 

הוא משום , דיש להסביר מדוע מה שחייב לעשות נגד אחרים אמרינן דצריך לחזור אפילו על הפתחים

,  עליו הכתוב כאילו עשאהה אמרינן חישב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה"דבשלמא מצוה שהוא חייב בציווי הקב

ע להלן "וע. (כ"ע". שמחשבתו הטובה לא יועיל לאחרים, אבל במצוה שהוא מחוייב נגד אחרים אי אפשר לומר כן

  ).ח"מה שהבאתי מהאבני נזר כדברים האלה ממש לענין נ, א גבי נר חנוכה"בענין דעת המג

  
    הוא מטעם חוב-ז כל ממונו " דמוציא ע-גם מצות עליה לרגל   

  

ל "פ היסוד הנ"א שם באחד מתירוציו ע"ז החזו"כתב ע, בענין עליה לרגל דמבואר גם בזה דמוציא כל ממונו וגם

והיינו דאיירי שכבר עומד בירושלים ונתחייב ונשתעבד בעולת ראיה וזה גובין ממשעבדי  ,דהוא ענין חוב

. הבן הוה כמלוה הכתובה בתורה ולא רק שעבודדפדיון , כ כפדיון הבן"מ לא הוה חמור כ"ומ, כדאיתא בבכורות נ

  . כ"ע

) ל"היימן זצ(כ בחידושי רבינו שלמה "מצאתי ג, ב ועליה לרגל שניהם ענין חוב"האלה דמצות פדה

חמש סלעים הוא חיוב גמור על האב ואף אם מת האב דאין מצות עשה כלל דנעשה ': ל"ג וז' בקידושין סי

                                                 
   פרעון חוב וסילוק הקדושה-ענינים ' ב יש ב"בפדה

 
ה  דבפדיון "פכ' כבר כתב בשערי יושר שער ה, פ דענין הפדיון טומן בחובו חוב עבור שבט הכהונה כאמור"דאע,  יש לצייןמיהו 248

דכיון דכתיב בתורה לשון (מצוה לפדות את הבכור מקדושתו . ב. ל"מצות מתנות כהונה כתשלום ממון וכנ. א, ענינים' הבן יש ב
והוכיח כן ). י פדיון נעשה איזה ענין חדש בבכור שהכסף פודהו ומחדש בו איזה ענין של  הסתלקות קדושה"כ הוא  שע"פדיון ע

מה שיך בזה ענין , ואי הוי רק חוב ותו לא', הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו דמצוה דגופיה עדיף'ל "מסוגיה דקדושין הנ
האם  נימא דאם חייב אדם מחמת הלואתו וחייב גם חיוב אחר שיהיה , מ מאיזה סיבה מתחייב בתשלומים"מאי נפ, גופיהמצוה ד

ע שם בשערי יושר שהוכיח כן עוד משיטת "וע). ש"ב אות תפח עיי"וכן הוכיח בקובץ שיעורים ב(, דין קדימה לחיוב זה על האחר
ב איכא גם ענין של פדיון "ויסוד זה דבפדה. ז כמה ענינים"זה שם עוד לבאר עפוהאריך מאוד ב. ב"ש בבכורות מז ע"י והרא"רש

ת "וכן בשו, ן"ג דבעי להוסיף חומש כמו בהקדש וכן בחינוך בשם הרמב"ח בשם בה"ן הלכות בכורות פ"הקדושה מבואר גם ברמב
  .    כ"ע. א יח "א  ח"הרשב

  
וענינו שם , דהחוב בפדיון הבן הוא בתולדה מהמצוה ולא דין נפרד, אות לו להוסיף בזה עוד מה שכתב בקובץ שיעורים קידושין ויש

ובפירעון ודאי לא מהני מתנה , ב אינו אלא פריעת חוב גרידא"מ להחזיר בפדיון הבן דהא לכאורה בפדה" דמהני מתנה עלבאר בהא
מ להחזיר לא קיים מצות "י צדקה עובודאי אם יתן לענ, כ מקבל המלוה מרצונו דהוי מחילה ולא פרעון"מ להחזיר אלא א"ע

מ להחזיר כמו "ב הוא בתולדה מהמצוה וכיון דהמצוה מתקיימת במתנה ע"ל דהחוב בפדה"צד, ז תירץ"עו, ב"ש פדה"ומ, צדקה
אלא דקשה מהא דבספק , ש"ב נו גבי חמש ולא חצי חמש עיי"ב' ויסוד זה מוכח בתוס, בכל מתנות כהונה ממילא מסתלק החוב

מב בהערה שחקר בזה ' ד עמ" להמועדים וזמנים חע"וע. (כ"ע. ה ואם העיקר הוא המצוה ראוי לילך בספיקו להחמיר"פדיון הממע
  ). ש"והאריך שם בזה יעויי. ל ועוד"והביא הראיה הנ, ב יסודו מתנות כהונה גרידא או דאיכא נמי הפקעת קדושה"אי בפדה

 

  ] ו

   ם"המהרו

  ] ז

   וכדברים



קעח 

כמו ' וחייב לפרוע וכו, סלעים לכהנים ונשתעבדו נכסיו'  מנכסיו משום דכבר נתחייב בהז גובין"חפשי מהמצוות בכ

  . כ"ע. כ נשתעבדו נכסיו על זה כמבואר בקידושין יג א"ג' ולעלות לרגל וכו, שאר חוב

א קידושין שם דענין הדמים בעליה לרגל הוא רק לענין הקורבן גריד' הערות במס' כ בס"זה יש להוסיף כמש

דיש ענין ' ובפרט למה שמבואר בכמה מן האח, ולא לענין הוצאות הדרך, ת"ז איכא חיוב ושעבוד וכמשנ"דע

ה המתחיל "סוכה מט ב ד' וציין שם לעיין בהערות במס', מה יפו פעמיך בנעלים וכו'וזהו , לעלות לרגל ברגל ממש

אזהרה לישראל שלא יעלו אלא : שם המדרשב) כג יד(ושם מבואר בשם רבינו בחיי בפרשת משפטים ', מאי דכתיב'

ז דן שלא נמצא מדרש שדרש כן והביא מהירושלמי ראיה להפך ואפשר אפילו ' ח סי"ובתשובות המהרצ(, ברגליהם

כא שכתב בפשיטות דלא ' א בחלק קודשים שבסוף הספר סי"ח ח"מ או"ומצאתי כן בהאג.  כ"ע. ע"עייש) בבהמה

דומיא דעשית סוכה דהוא רק הכשר מצוה , יכה היא הכשר מצוה להגיע לעזרהשהרי ההל, בעי ללכת ברגליו דוקא

וכיון שכן ודאי דאין חילוק איך יגיע לעזרה אם ברגליו או ברכיבה על כתפי חברו או ברכיבה על גבי , לישב בה

תיד '  מבחישוקי חמד מסכת סוכה  ע' ועי(.  הראיות המוכיחות לכאורה בהיפוךש עוד שהאריך לדחות"עיי, בהמה

  ).ל"ואכמ

,  ע" צ- ' כ נתחייב ונשתעבד בעולת ראיה וכו" דאיירי שכבר עומד בירושלים ומשה- א הללו "דברי החזו

לא משמע שהוא בירושלים בפועל ' לעלות לרגל'דמלישנא ד, זה' וכמו שהוא עצמו כתב להעיר על תי

על הכלי חמדה שכתב דמיירי ) ח שם"פס בכבמכתב להכלי חמדה הנד(כ תמה החלקת יואב "וכמו. כ"ע. ש"עיי

פלא עליו איך נעקור לשון הברייתא דקתני לפדות את : ל"וז, שכבר עלה לרגל וכל הנידון הוא רק על דמים לקרבן

  . כ"ע. 'לעלות לרגל'בנו ו

ס מ המעיין יראה שבקונטר"מ, ז"ויצא לא השיב ע' והגם ששם בפר, האמת שהכלי חמדה לא התעלם מהערה זו

, ד"לרגל לאו' עליה'ו, ל דכל הנידון הוא לגבי קורבן ראיה"דשפיר י, ס ויקרא כתב לתרץ בזה"אחרון שבסו

כי תשא בקרא דכל בניך תפדה ולא יראו פני ריקם דשם כנראה מקור ' י בפ"והוסיף לחזק דבריו ממכילתא דרשב

ואין לו כדי לזה וכדי לזה פדיון בנו קודם ' עולת ראיה'הרי שהיה לפניו פדיון בנו ו: ל"שכתב וז, ל"הברייתא הנ

, הרי דמבואר להדיא דהנידון הוא על עולת ראיה. כ"ע. שנאמר כל בכור בניך תפדה ואחרי כן ולא יראו פני ריקם

  .כ"ע. 'ושמחתי כעל כל הון'ד המכילתא הללו "ח ע"וסיים הכ

שתעבדו נכסיו לקרבן אף קודם שנכנס כ נ"אף אי נימא דמיירי בעצם מצות העליה לרגל יש ליישב דמשה

שלש מצוות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים : א"א מחגיגה ה"ם בפ"הרמב' כדהנה , לירושלים

 הראיה האמורה בתורה .ושמחת בחגך'  והשמחה שנא.'תחוג וכו'  וחגיגה שנא.יראה כל זכורך'  הראיה שנא,ואלו הן

 ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא ,'ל חג ויביא עמו קרבן עולה וכוט הראשון ש"היא שנראה פניו בעזרה ביו

 דקיום מצות ראיה , ומבואר.ל"עכ. ולא יראו פני ריקם' ת שנא"עולה לא דיו שלא עשה מצות עשה אלא עובר על ל

ראיית הוא דוקא בהבאת עולת ראיה ואם לא הביא לא רק שעובר בלאו דלא יראו פני ריקם אלא גם לא קיים מצות 

א ריש חגיגה ביאר שיטתו דהלאו דלא יראו פני ריקם הוא תנאי לעשה דיראה כל זכורך ואם ראה פניו " ובטו.פנים

דאי לא הביא עולת  - ם דעולת ראיה תליא במצות ראית פנים "הרמבד "פדלוהיינו . ריקם גם מצות עשה לא קיים

 ,נים הוא מחובת הרגל כקרבן חגיגה ושלמי שמחהכ כמו שמצות ראית פ" א-  ראיה אף מצות ראית פנים לא קיים

 שהרי עולת ,קיים מצות ראית פניםמ ולא לאחר ש,מיד כשהגיע הרגלכ "גדחלות חיוב עולת ראיה הוא  נמצא איפה

מ "מ, ש דאף אי לא הגיע לירושלים"וממילא א. ראיה היא עצמה בכלל מצות ראיה שמתחייב בה מיד כשהגיע הרגל

  .249ע בהערה"וע. הרגל בעולת ראיה ונשתעבדו נכסיו לזהמתחייב מיד כשהגיע 

                                                 
 

ודחה דברי , קידושין שם' הערות במס' וכעין זה ראיתי ליישב בס. בקצרהעא ' ב סי"ח) ברייש(שאילת שאול '  ליישב בסכ"כ 249
, ב טובא"כ צ"א לומר דהוא נמצא בירושלים בפועל דא"דא, כ נשתעבד לחיוב קרבן"א דמשום דהוא עומד בירושלים משה"החזו

א יראו מול עשה דפדיון ודאי כ אי לא יביא קרבן קעבר אלאו דלא יראו פני ריקם וכשעומד לאו דל"דאי כבר נכנס לירושלים א
א "כ הטו"ובפרט למש, ל לרבנן דפדיון עדיף"ואיך ס, מאי קדים' ומאי מספקא ליה לגמ, דצריך לקיים תחילה שלא לעבור על הלאו

ל לאו ועשה דראיה מול עשה "כ הו"א. דאי בא ריקם עובר נמי אעשה, דהעשה דראית פנים תליא בלא תעשה דלא יראו פני ריקם
והא דילפי רבנן מקרא דכל בניך תפדה והדר לא . [כ דלא הוה עדיין בירושלים דליכא לאו דלא יראו פני ריקם"וע. פדיוןגרידא ד
ואומנם ציין שם להמקנה שם שכתב דזה ] (ולא לעצם הלאו דהא אכתי לא נכנס לירושלים' כוונתם להעשה דלא יראו וכו' יראו וכו

פ "ואע).  נ"ש ותר"ד אות ג עיי' ח שם סי"ע להכ"וע. ש" שבנו יהא פדוי קודם עייכאילו גלתה התורה דיש תנאי בעליה לרגל
דלכאורה כל עוד שלא נכנס לירושלים לעזרה לא מתחייב בקורבן דהא חיובא דקורבן הוא מקרא דלא יראו פני ריקם וזה אינו אלא 

   'ולתי

  , אולם

   אך

   מ"ומ



קעט 

                                                                                                                                            
 כדי  ראיית פנים מקרא דיראה כל זכורךמ אפשר דהגדר בזה הוא שהתורה הטילה עליו חיוב "מ, כשמתראה דאזי חל החיוב

כ גם "וכיון דעצם חיוב הראותו דהגברא הוא קודם שנכנס לירושלים כמובן א, שיתחייב בקורבנות בקרא דלא יראו פני ריקם
  .כ מדבריו "ע. ת דהא בהא תליא"בקורבן מתחייב קודם לכן וכמשנ

  
ב שכתב בפשיטות כהבנת ' א סי"ומצאתי להאפיקי ים ח, רהל כנראה דלא מתחייב בקורבן רק אם בא לעז"א ס" החזוואומנם

אם , הנה נחזי אנן מאי חיובא רמיא עליה דגברא ביום הראשון: ל"א בענין זה דלא מתחייב בקורבן רק בבואו לעזרה וז"החזו
 דחיובא דעולת ראיה הלא נראה פשוט. או דתרי חיובי רמו עליה לבוא בעזרה ולהביא עולת ראיה, חיובא דראיית פנים בעזרה לחוד

אבל קודם שבא לעזרה לא שייך לומר דרמי . אז יש מקום לחיוב עולת ראיה, לא שייכא דרמיא אכתפיה בפועל רק אם בא לעזרה
י פני "ואף דאם בא לעזרה ולא הביא עולה עמו עובר בלאו דל. ורק דמחויב ועומד הוא לקיים מצות ראית פנים, עליה חיוב קרבן

י פני ריקם ורק דלא "אבל אם לא בא כלל אין מקום בזה לעבור בלאו דל,  כל זה אינו רק בבא לעזרה ולא הביאפ"עכ', ריקם וכו
ש דלא שייך לומר דרמי אכתפיה חיובא דעולת ראיה "וכ. 'אבל הלאו אינו בלא נכנס כלל וכו, קיים המצות עשה דיראה כל זכורך

ח "א מה"ובכסף משנה בפ. 'ד שעבודא דאו"להביאה ואשתעבדו נכסים אז למרק אחר הכניסה דאז מחויב ועומד ' קודם שנכנס וכו
 ,' שייך לומר דאשתעבדו שוב נכסי על חיובא דעולת ראי,ומת חייבים היורשים' ל שם דהמפריש עולת ראי"ם ז"ש הרמב"י עמ"ה

כ בפשיטות " וכ.ייך לומר כן בודאי לא ש,' האם נאמר דאשתעבדו נכסי להביא עולת ראי,אבל אם לא נכנס לעזרה כלל מחיים
דאם לא כן אין . ומת בנכנס מחיים' ל במפריש עולת ראי"ם ז"כ מיירי הרמב"בקרבן עדה בירושלמי על הא דהפריש חגיגתו ומת דע

ש "ם דל"א בדעת הרמב"ודלא כהטו(ובזה פשט שם החקירה בענין תשלומין דראית פנים . ל"עכ. והוא פשוט. כאן חיוב כלל
דכמו דראית פנים גופא היא ' כשבא להראות מחר מדין תשלומין אי אמרי, )ש"בקורבן ראיה ולא בראית פנים עייתשלומין אלא 

מכח תשלומין כמו כן נמי העולת ראיה דלמחר הוא נמי מכח תשלומין או דהראיה שבאה מכח תשלומין היא עצמה מחייבתו 
ן ומשום דתשלומין שייך רק אם נתחייב כבר וכעת משלים חיובו ש בה תשלומי"כ דעולת ראיה ל"ולהאמור ע. ש"בעולת ראיה עיי

ש ביה "כ כיון דלא נכנס ולא נתחייב ל"ז בראיה עצמה אבל קורבן ראיה גופא דאינו מתחייב בה אלא כשנכנס לעזרה א"שנתחייב וכ
  .'וכן מבואר בעוד מן האח. ז"ע בענ"תשלומין עייש

  
 כן ,מיד להראות פנים בעזרה שמתחייב והיינו כמו, מיד כשהגיע הרגל הוא האם, ראיה עולת חיוב חלותל אימתי חנידון זה ובעצם 

'  או דילמא דחלות חיוב עולת ראיה הוא דוקא לאחר שנכנס לעזרה להראות לפני ה.מתחייב מיד בעולת ראיה דהא בהא תליא
ל "ם הנ"כ יש לבאר בזה דעת הרמב"וכמו. הלהרחיב הדיבור בז ט" הנה בנו.ם מצות ראיית פנים היא המחייבתו בעולת ראיהודקי

  .  ל בדעתו דהא בהא תליא"כ השאילת שאול הנ"ל כמש"אי באמת ס
  

  ראיהעולת  חיוב ותחלבענין 
  
מיד  שמתחייב וכמו, דתליא במצות ראית פנים, מיד כשהגיע הרגל האם, ראיה עולת חיוב חלותל אימתי ח -בחקירה זו הנה  ]א

ם ודקי,  או דילמא דחלות חיוב עולת ראיה הוא דוקא לאחר שנכנס לעזרה.תחייב מיד בעולת ראיה כן מ,להראות פנים בעזרה
במחלוקת הירושלמי חקירה זו מב שתלה ' ט סי"יו' ץ הל"ראיתי להמשנת יעב - מצות ראיית פנים היא המחייבתו בעולת ראיה

שלש מצוות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים  :ל" איתא וזא"א מחגיגה ה"ם בפ"רמבב הד דהנ" ותו.ם" עם הרמבן"והרמב
 הראיה האמורה בתורה היא שנראה .ושמחת בחגך'  והשמחה שנא.'תחוג וכו'  וחגיגה שנא.יראה כל זכורך'  הראיה שנא,ואלו הן

יו שלא עשה מצות  ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה לא ד,'ט הראשון של חג ויביא עמו קרבן עולה וכו"פניו בעזרה ביו
 ומבואר דקיום מצות ראיה הוא דוקא בהבאת עולת ראיה ואם לא הביא .ל"עכ. ולא יראו פני ריקם' ת שנא"עשה אלא עובר על ל

א ריש חגיגה ביאר שיטתו דהלאו דלא יראו פני " ובטו.לא רק שעובר בלאו דלא יראו פני ריקם אלא גם לא קיים מצות ראיית פנים
איתא )  שם'הובא בתוס( ואולם בירושלמי .שה דיראה כל זכורך ואם ראה פניו ריקם גם מצות עשה לא קייםריקם הוא תנאי לע

ל להירושלמי דראיית פנים וקרבן ראיה תרי מילי נינהו "ומוכח דס. דנשים וטף פטורים מקרבן ראיה אבל חייבים בראיית פנים
, עולה ומעתה  .א שם"ע בטו"וע. ם"ראה כל זכורך ודלא כהרמבמ קיים מצות עשה די"ואם ראה פנים ריקם בלא קרבן ראיה מ

כ כמו שמצות " א- דאי לא הביא עולת ראיה אף מצות ראית פנים לא קיים -ם דעולת ראיה תליא במצות ראית פנים "דלהרמב
 ולא ,הגיע הרגלמיד כשכ "גדחלות חיוב עולת ראיה הוא   נמצא איפה,ראית פנים הוא מחובת הרגל כקרבן חגיגה ושלמי שמחה

ואומנם לשיטת  . שהרי עולת ראיה היא עצמה בכלל מצות ראיה שמתחייב בה מיד כשהגיע הרגל,קיים מצות ראית פניםמלאחר ש
ת דלא "הירושלמי דקיום מצות ראית פנים הוא גם בלא קרבן ראיה אלא שאם ראה פנים בעזרה ולא הביא עולת ראיה עובר בל

 היינו שקיום מצות ,כ נמצא דחלות חיוב קרבן ראיה הוא רק לאחר שראה פנים בעזרה" א,ז" זביראו פני ריקם ואינם תלויים
 שאין חובתה אלא בשעת ראיה דכתיב ולא יראו ,ה ולדידי"ן סוכה מח א ד"כ הרמב"וכ  .ראיית פנים היא המחייבתו בעולת ראיה

  .ץ" דהמשנת יעבד"תו כ"ע .ש"עיים פני ריק
  
 דדוקא להירושלמי אין ,כתבבריש חגיגה א " דהנה בטו.הבבלי והירושלמי' דזוהי בעצם מח וצא איפהי, ן להכינ דאתיהשתא] ב

לפי גמרא שלנו 'פטורין מקרבן ראיה חייבין בראית פנים אבל  ו"פ דחש"ל דאע"כ ס"ז ומשה"עולת ראיה וראיית פנים תלויים זב
' יב בזה והפטור בזה פטור בזה ואם ראה פנים בלא קרבן ראיה אפל דליתא לחיוב ראית פנים בלתי קרבן ראיה והחייב בזה חיי"דס

הברייתא בקידושין שם דקתני ' דבזה נח, ד"ואולי יש להוסיף בזה בס. וכמדומני שעוררוני לזה. ק' ודו'מצות ראיית פנים לא קיים
והיינו . 'עולת ראיה'דיון בנו ול דקתני הרי שהיה לפניו פ"עם המכילתא שהביא הכלי חמדה הנ', לעלות לרגל'לפדות את בנו ו
היינו ', לעלות לרגל'וזהו דקתני ,  דהא בהא תליאמצות ראיית פנים לא קיים' יאם ראה פנים בלא קרבן ראיה אפדלהבבלי כאמור 

עולת 'אך המכילתא דנקטה שהנידון הוא על . כ בקרבן"דבהגיע הרגל מתחייב ג, דעוד קודם שנכנס לירושלים כבר משתעבד לקרבן
ואין נכסיו משתעבדים אלא בהגיעו לירושלים שרק אז . ל דאין מצות ראית פנים תלויה בעולת ראיה"הוא משום דס, בלבד' איהר

  . כ לא נקטה ענין העליה לרגל כיון שאינו מתחייב אז בעולת ראיה"ומשה. מתחייב בעולת ראיה
    
הכל : ל"י וז" וכתב רש.'הכל חייבין בראיה וכו' מתנידאיתא ב ,חגיגהריש  'י ותוס" ראיתי שכתבו עוד בביאור מחלוקת רשובזה] ג

שם כתבו דהיינו ראית פנים וגם הבאת '  ובתוס.שצריכים להתראות בעזרה ברגל) שמות כג(זכורך  חייבין בראיה במצות ראית כל
ר אינם "ת פנים בעזרה והקרבת עול דמצות ראי"י ס"דרש, ל" הנ'י ותוס"פלוגתת רשנמי ל דזהו "יל "ולהנ. ב במאי פליגי"וצ. קורבן

 .ר"כ לא נקט אלא ראית פנים ולא הזכיר עו"ומשה  מקיים עשה דראית פניםלת ראיהז ואף אם לא יביא קרבן עו"תלויים זב
כמו דחגיגה לא תלויה דר "סז והחינוך פח דמוכח מדבריהם שם דהזכירו חגיגה בהדי עו, י דברים טז" ראיתי שהביאו מרשבאמתו(

ל דהא בהא תליא "דהזכירו תרוויהו ס' אבל תוס .ל דחיוב חינוך קטן הוא רק בראית פנים"כ ס" ומשה.)ר"אית פנים כן עובמצות ר
ל נמי דחיוב חינוך קטן הוא גם בעולת ראיה ולא רק במצות "ר אף העשה דלא יראו פני ריקם לא קיים דזהו דס"וכשלא הביא עו

ואם ' ראית פנים לאו בקרבן תלידל "ס' דמשמע דהתוסשכתב איצטריך  ה" שם בדאלא דיעויין להטורי אבן. כ" ע.ראיה גופא
  .ע"וצ. ש"עיי.  אלא דעבר על לאו דלא יראו ריקם, מצות עשה דראית פנים מיהו קיים,יתראה בלא קרבן

  
ן מצות ראית פנים ואי, א שאין חיוב עולת ראיה אלא בבואו לעזרה"דעת האפיקי ים והחזו, כ אחרונים" נחלקו בזה גוכאמור] ד

וכדמוכח מדברי , ר"ממילא מתחייב בעו, וכשמתחייב בראית פנים, א דהא בהא תליא"ומאידך י. ועולת ראיה תלויים זה בזה
י פני ריקם הוא "ל דהלאו דל"א דס" שביאר הטופידאי לא הביא עולה לא קיים נמי עשה דיראה כל זכורך וכ' ל שכ"ם הנ"הרמב

   .'התנאי להעשה וכו
  
פ מצות עשה " אי מקיים לכה,' כאנוס וכדו,כשלא הביא קרבן ראיה. א, ד" בתוהמ שנתבארו לעיל"בנוסף לנ[ מינה בזה  נפקא]ה

ח "במנח' וכעין זה כ). ע לא מקיים העשה בכל גווני"דמדין מצהבדלהלן כ לצדד באפיקי ים "ודלא כמש (.ת"נדיראה כל זכורך וכמש
ו וכל הפטורים מקרבן ראיה חייבין "אי חש. ב. ש"ש בלילה להביא קרבן  עיי" דל,ם בלילהאי מקיים עשה דראית פני) תצא' פר(



קפ 

  טעמים אחרים בענין שמוציא כל ממונו עבור מצות עליה לרגל
  

דלעולם : "ל"א שם שכתב לבאר באופנים אחרים אמאי גבי עליה לרגל מוציא כל ממונו וז" עוד בחזוש"ויעויי

כשבאת מצוה לידו חייב בה עד כדי , וויחוכל שלא הפריש ואכל את מה שהר, חייב להפריש חומש למצוות

". דאיירי באופן זה שהרוויח כבר ועכשיו אין בידו אלא חמשה סלעים, ובזה אתי שפיר הכל, שיהיה חייב להפריש

  ].  סד שהרבה לתמוה בדבריו' ד סי"ת שבט הלוי ח"ויעויין בשו[

 למיכל ולמישתי והלכך חייב לעלות דגם ל דלעלות לרגל אינו הוצאות הדרך אלא"ועוד י: ל"כתב ליישב וז

                                                                                                                                            
]. בלי שיבוא לעזרה מיד כשנכנס הרגל' רק כשבא לעזרה או אפי) 'ד שעבודא דאו"למ(ת אי אישתעבדו נכסיו "נ וכמש,בראית פנים

כ עולת ראיה " א,הא תליא ואינם מצוות נפרדותבדהא דאי נימא , בעזרהפנים  אם שלח מקודם קרבן ראיה ולאחר מכן התראה .ג
 שהרי תרוויהו בכלל מצות ראית פנים ואין חילוק אם מקדים ,בכלל מצות ראית פנים ושפיר יכול להקדים להביא את עולת ראיה

לת ראיה א להביא עו" פשוט שא,מצוות נפרדות'  ואומנם להצד דהם ב.ח מצוה תצ לדבר פשוט"ד המנח" וכ.את זה או את זה
' וזהו שכ,  והיאך ישלחנה כל עוד שלא נתראה בעצמו, שהרי מצות ראיה היא המחוייבת בעולת ראיה,כ להתראות ברגל"ואח

א "הטו' ז דבזה ניחא קו"ץ בענ"ע במשנת יעב"וע(י אחר דלשיטתייהו אזלי "ל בשם הירושלמי שאין משלח חגיגתו ע"ן הנ"הרמב
כ ראה "ל מגופיה דקרא יראה כל זכורך ולא יראו פני ריקם דאין חייב בקרבן אא"ת ראיה תל למעוטי טמא מעול"דל' חגיגה דף ד

ל "ח הרי שפיר אפשר להביא עולת ראיה גם קודם שנראה קמ"ם והמנח"דלהרמב,  ולהאמור ניחא,כ לתרץ בזה"ש מש"פניו עיי
  . ה. אות דל"ע באפיקי ים הנ" ע.מ איכא בזה" ועוד נ.)קרא דכל שישנו בביאה ישנו בהבאה

  
,  "'ויביא עימו וכו' שיראה פניו בעזרה וכו' הראיה וכו" - ם שהבאנו בפתיחת דברינו"הנה בלשון הרמב, ם" שיטת הרמבובעצם] ו

ש וכן מוכח מהמשך "עיי) והראוני לזה(י קורקוס שם "דמילת ראיה כוללת שתיהן וכמו שכבר כתב כן המהר' ל כתוס"מוכח דס
  .הא בהא תליאוהיינו ד .ק'ודו דבריו

  
י יראה כל "ראיה הוא מה שאמר הש' הכל חייבין בראיה וכו: ל"ש שם וז"כ בפיהמ"י ממש"ל כרש"שהביאו להוכיח דסיש  אומנם

ויש (, י דהזכיר רק ראיית פנים ולא עולת ראיה"ל כרש"ומוכח להדיא דס, ש"עיי' זכורך ולפיכך זו המצוה אין חייבות בה נשים וכו
  .                             ) כאן רק להזכיר לישנא דקרא יראה כל זכורך ותו לאמ"שדחו דכוונת הר

  
 ומדשלמים אינם שייכים .'פ יהיה עולה ושלמים"והוא אומרו יתעלה ולא יראו פני ריקם ועכ': ל"מ וז"כ בסה" הביאו ממשעוד

ומכל זה מוכח דלא . [)י והחינוך"יל בשם רשכ לע"וכמש(לעצם מצות ראית פנים כן עולת ראיה לא תליא במצות ראית פנים 
א "ע להלן שהבאנו מהשאג" וע.ר הוא כשהגיע הרגל"ם דהא בהא תליא וחלות חיוב עו"ץ שרצה לומר בדעת הרמב"כהמשנת יעב

  ].ר הוא מחמת ראית פנים בעזרה ולא מחמת הרגל"ם דחיובא דעו"הרמב' דגם הבין בפשטות בד
  
ם שם דאינו לוקה על לאו דלא יראו "כ הרמב"במש -ר סד שכתב לחקו 'עמס "בחידושים על השח "הגר  יש לציין לדברי רבינועוד] ז

 ,ח מעשה הוא משום דהלאו הוא מה שלא הביא עולת ראיה והוא רק חסרון מעשה" דלא אי ה- 'פני ריקם שהרי לא עשה מעשה וכו
ח " דלא וה,דיה בעזרה ריקם הוא האיסור וזה מעשה הלאו או דלמא דעצם הראיית פנים די.היינו אי הבאת קרבנותיו זהו הלאו

 ,י אי הבאת קורבנותיו כל שבעת הימים" ונמצא דעבירת הלאו אינה נגמרת ונשלמת אלא ע,מעשה משום דיש לו תשלומין כל שעה
 ואי הבאת ,לאודאי הבאת קרבנות כל שבעה זהו הגורם לה - יוצא.שהרי אם היה מביא בתוך שבעה הרי ליכא להלאו דנראה ריקם

נ דראיית פנים בעזרה ריקם הוא גוף האיסור דזהו המעשה שאסרתו תורה אלא דעבר "ואה (.הקרבנות הרי זהו לאו שאין בו מעשה
  .)כ" אי מעשה דהבאת קרבנותיו דלאחמי"ז ע"ע
  
דאם לא הביא ' ו לעיל שכם שהבאנ"מריש דברי הרמבלהקשות ועוד הוסיף בזה . ש"כיעוייי מעשה "כ דעובר ע" דע,ז"ע'  להקתבכו

 עצם הראיית פנים ,כ דכשבא ריקם" וע,כ לעיל" אמאי לא לא קיים אעשה כלל וכמש,א"הטו'  וכבר הק,ר אף העשה לא קיים"עו
מ האלו מוכח דעצם ביאתו "מדברי הרדכ " וא.וכיון דהוא מעשה שאסרתו תורה לא שייך שיקיים בזה עשה, בעזרה הוא האיסור
  .כ" ע.כ לתרץ בזה"ש מש"עיי, מ דלא לקי משום דאין בו מעשה"הר' ל אמאי כ" הדק.לעזרה זהו האיסור

  
ם דעולת ראיה תליא במצות ראיית פנים היינו דקיום מצות ראיה הוא "ל להרמב"ל דס"ץ הנ" אם באמת כדברי המשנת יעבוהנה

' ח מד"כ היאך מוכיח רבינו הגר"א, ל"וכנר אף העשה לא קיים "מ כשלא הביא עו"הר' כ כ"ומשה, ר"י ראיית פנים והבאת עו"ע
 לעולם אימא לך דליכא ,כ דאיכא מעשה איסור בעצם ביאתו לעזרה"דע) דליכא נמי להעשה כשלא הביא קרבן' שכ(מ הללו "הר

ח "ומוכח מכאן דגם רבינו הגר .ת"נ והא דלא קיים נמי אעשה הוא משום דהא תליא בהא וכמש,מעשה איסור בעצם ביאתו לעזרה
  .ק'כ ודו"ל דהא תליא בהא וכמש"דס] דליכא נמי להעשה כשלא הביא עימו קרבן' שכ[ם "הרמב' ין דליכא לאוכוחי מדהב

  
ל דהלאו הוא תנאי להעשה אחרי אשר לא נמצא לזה "ל לא ס"זם "אפשר לומר דגם הרמב"ד' באות חאפיקי ים שם  להויעויין] ח

ל דהוא "אפ. ל שכתב דאם בא בלא קרבן לא קיים גם העשה"ם ז"דהרמב' וטעמי. ל"משום מקום כאשר תמה הטורי אבן ז' ראי
וצריך . אם נאמר דלא הוי תנאי להעשה' כ בספר מנחת חינוך דהוי מצוה הבאה בעבירה אפי"וכ. משום מצוה הבאה בעבירה

אבל כיון . בעבירהמצוה הבאה ' כ יהי"ואם נאמר כן נמצא דאף דמוכרח הוא להביא אתו הקרבן בכניסתו משום דאל. תלמוד
פ לא רמי עליו עוד עצם "כ עכ"א. פ הבאת הקרבן לא הוי מתנאי המצוה וחלק ממנה ורק דמוכרח הוא להביאו מצד אחר"דעכ

אבל חיוב קרבן בפועל ליכא עליו עוד . רק שלא יסתור לזה מניעת הקרבן מוכרח הוא להביאו. ומחויב הוא רק בראיית פנים. חיובו
  ". לש לעי"בזה כמ' ויהי

  
,  רק להיפך דהעבירה נולדה מקיום המצוה, דאין המצוה באה מחמת העבירה,ש כאן מצוה הבאה בעבירה" דל, אומנם דחה זאתאך

 פסחים ' עי.כ השוחט פסח על החמץ יהיה מצוה הבאה בעבירה וזה לא שמענו" דאל.ע שמענו אבל לא עבירה הבאה במצוה"ומצהב
מצוה הבאה בעבירה שמענו "שכתב ד ז"ובענ  [.ש" עיי.ד" זתו. ודבר זה צריך עוד תלמוד:סיים ו.שם' א בתוס"ע' א ובסוכה ל"סג ע

ב מילתא אגב "הרע' העני עומד בחוץ כ: ל"וזחתם סופר מסכת שבת דף ב עמוד א הנה יעויין לה, "אבל לא עבירה הבאה במצוה
וקאי . רוצה לומר עבירה הבאה במצוה חייב עליה ו, ולשון מסורס הוא.ש"עיי' ל דמצוה הבאה בעבירה חייב עלי"אורחא קמ

 ,דמיירי בעני גוי' ה בבא דרישא וכו"לקמן ד' תוס' למה שכ' ואפי. במצות צדקה ונכשל בה וחייב עליה' ב שבהול הי"אחיובא דבעה
פטור ומותר אבל ל " אלא דמשום הכי לא הקשה שיתסרי הויין משום דהוי מצי למדחי דמיירי בגוי וה,אין כוונתם שהאמת כן הוא

למסקנא דפטורי דלא אתי לידי חיוב חטאת לא קתני תו לא נדחוק למוקמי בעני גוי אלא בישראל ופטור אבל אסור משום לפני 
  ]. ל"עכ. י מצוה עבירה היא וחייבים עליה"ל מילתא אגב אורחא דעבירה הבאה ע"ושפיר קמ, עיור

  
  
 

  ] ח

   עוד



קפא 

. כ"ע. צ לעלות שאין לו מי שיפרנסנו שם והכא ימצא צדקה או להשתכר"ומיהו כשיתנן לכהן א. כאן צריך להוציאן

י הזקן בקידושין שם דלעלות לרגל היינו הוצאות הדרך ולא למאכל "דמפורש בתוספות ר, ל העיר"ל הנ"ובשבה

ואולי יש . (ש"עיי.  בהא דמייתי קרא דלא יראו פני ריקם מורה דאיירי בעולת ראיהס שם"ועוד דלשון הש, ומשתה

דקיום מצות ראיה הוא דוקא בהבאת עולת ראיה ואם לא  בהערה לעילפ מה שהבאתי "ליישב הערתו האחרונה ע

ליא וכדמוכח והיינו דהא בהא ת. הביא לא רק שעובר בלאו דלא יראו פני ריקם אלא גם לא קיים מצות ראיית פנים

ל דהכוונה "י, מ כיון דהא בהא תליא"מ, פ דמייתי קרא דמיירי בעולת ראיה"כ איכא למימר דאע"וא .ם"הרמב' מד

  ). היא על האמצעי להגיע לזה והיינו הוצאות הדרך

  
  א אל יבזבז יותר מחומש במצוה שממילא היה מוציא עליה כשאר צרכיו האישיים"ל

  

ואפשר שאם רצונו לעלות לרגל חייב לעלות שהרי רשאי להוציא כל ממונו : ל" וזא סברה מחודשת"בחזו' כ

לכל מה שהוא רוצה וכיון שברצונו להוציא מעותיו לראות ירושלים ומקדש כבוד ישראל אף אם לא היה 

  .               כ"ע. ש"עיי". ממילא חייב בזה בשביל מצוה, מצוה

 הוצאותיו הפרטיות יכול לפזר יותר מחומש ממילא מה לי שיש בזה א דכיון דלצורך"זה שכתב דהחזו

א לבאר בזה מה שמצינו גבי הוצאות שבת "שבת ח' א הל"נ קרליץ שליט"חוט שני להגר' כתב בס, מצוה

כ מה לי "ומשום דכיון דלצרכיו האישיים אין הגבלה של חומש א, ז יותר מחומש"דאין בזה הגבלה ויכול להוציא ע

  . ז דמוציא יותר מחומש עבור הוצאות שבת"ח בענ"א בנ"ע להלן בענין דעת המג"וע. ש"עיי.  גם  דמצוהדנוסף בזה

ל אם יכול ליתן יותר "ע באחד ששאל את רבינו הגדול מרן האבי עזרי זצוק' לולי תורתך עמ' זה ראיתי בס

ולעתיד , ות בתורה הנלמדתשהחזקת התורה מקנה לתומך התורה זכ, והשיב מרן. מחומש למוסדות תורה

ה "בלא, ואולם. [כ"ע". ולכך אין גבול ושיעור, ואם כן לעצמו הוא נותן. "לבא ילמדוהו את התורה שנלמדה בזכותו

  250].כ אות ד"ב פ"ע באהבת חסד ח"וע. ק בכתובות שם שלהחזקת תורה מותר להוציא יותר מחומש"דעת השטמ

  
  יך להקדים לו מצוה תדירהב ענין של חוב לא שי"מטעם זה שטמון בפדה

  מדין תדיר קודם
  

אלא הוא טומן בחובו חוב כלפי שבט הכהונה , ע  גרידא"דפדיון הבן אינו מצ' אנפין להיסוד שכתבו האח נהדר

' ש היימן בחידושי ר"ל של הגר"וז, הנה יתבאר בזה עובדא דלהלן. ז כל ממונו"כ ודאי שיוציא ע"ומשה' וכו

ח דצריך "הוזמנתי לפדיון הבן והיה הפדיון בערב והיה דעתם של כמה ת' וזה זמן רב וכו): "ג' קידושין סי(, שלמה

ודנתי אז דנראה דמצוות פדיון הבן אינה נדחית מפני מצוה , לאחר את פדיון הבן עד אחר מעריב משום דתדיר קודם

ד יתבע את חברו חוב שחייב לו ובוודאי פשוט שאם אח, אחרת אף התדירה כיון שהיא חוב גמור  על האב ולא מצוה

, לא יוכל לפטור את עצמו ולדחות התשלומים מפני שהלווה לא התפלל עדיין ותפילה היא מצוה תדירה והיא קודמת

ואמרתי את הדברים לפני , דמה לו למלוה עם חיוב מצוותיו של הלווה הרי ממונו גביה ואם כן גם פדיון הבן כן

  .ד"עכ" חיים מבריסק הסכים לזה' שהגאון ר' ר זמן אמר לי וכושמחה זליג מבריסק ולאח' הגאון ר

                                                 
יתבאר טפי מה שראיתי בשם , שממילא היה מוציא עליה כשאר צרכיו האישייםא אל יבזבז יותר מחומש במצוה "יסוד דלפ "וע 250
ומה שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש היינו דוקא במי שלא : ל"י וז"ת באגרת הקודש פ"אגרא דפרקא שהביא דברי בעה' ס

ריך לתקן נפשו עדיין פשיטא דלא אבל מי שצריך מי שצ, חטא או שתקן חטאיו בסיגופים ותעניות כראוי לתקן כל הפגמים למעלה
ובעצם ענין זה דלכפרת עוונות יכול .  [ל"עכ" שאין כסף נחשב וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף

מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני : ל" שכתב וזד"תשובה ה' ב מהל"פם "כבר דייקו כן מהרמב, להוציא יותר מחומש
 ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש "ועושה צדקה כפי כחו"י ובתחנונים השם בבכ

ם שם שכתב לבאר בדבריו "עבודת המלך על הרמב' ואומנם יעויין בס. ל"עכ',  וכושעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה
  ].ש"עיי. סיוכ ועושה צדקה כפי כוחו דהיינו עד חומש מנכ"במש

  
כתב ' קדש לי כל בכור'דהנה על הפסוק . א אל יבזבז יותר מחומש"ב ל"הנה בזה גופא ראיתי מיישבים קושיתינו אמאי בפדה, ואגב

שלולי הפדיון היו אסורים לעשות כל , שיתחייבו כולם בפדיון כשאר כל הקדש למען יהיו מותרים בעבודת חול: ל"הספורנו וז
ב ישנו הענין דפדיון "הרי דגם בפדה.  'הוא הערך המפורש לבן חודש וכו" ופדיון נפשם",  תעבוד בבכור שורךכעין לא, מלאכת חול

  .ז כל ממונו דכל אשר יש לו יתן בעד נפשו"נפש ולהאמור יש ליתן ע
  

   עוד

   ומטעם

   וכעין

  ] ט



קפב 

וכי היכן מצאנו כהן המאיץ בחוסר סבלנות כלפי אבי , ז"ע' שכתב להק) פסחים יד א(חישוקי חמד ' בס

ץ הסובר דכיום אין לנו "ובפרט לשיטת היעב, הבן שיתן לו חמישה סלעים והלא זהו ממון שאין לו תובעים

, ]ץ"היעב' ד רצא שדחה ד"ס יור"ודלא כהחת) [א קנה"ץ ח"ועיין שאילת יעב(ס וכל כהן יחוש לעצמו כהן מיוח

ג שאין לפני האב "וכתב ליישב דכנראה דבריו נאמרו בכה.  כ מדוע נדחק את הקץ ואל יתפלל ערבית תחילה"וא

ודבריו נאמרו בכל אופן , דחק בזהצ לה"ואומנם הוסיף דא. ג יפדה תחילה"וכהן זה אצה לו הדרך ובכה, אלא כהן זה

' ש ריש הל"ומקורו ברא(יום יפדנו מיד שלא ישהה המצוה ' דלאחר ל) שה' ד סי"יור(ע "דמאחר שנפסק בש

ועוד במקנה . ב שנסתפקו אם פדיון הבן חשוב קבוע"ק ח ע"ה מפני ביטול מו"ע תוד"וע. לכן דוחה התדיר) בכורות

  .251ש"ע הרב כתב דמכאן ואילך עובר על עשה יעויי"ידור שוובס. דבפדיון הבן יש בל תאחר' שם כ

שכתב דאין דין הכהן כבעל חוב אלא אם מתחייב עכשיו במצוה זו אבל אם  א"החזו' מד, ז"כתב שם להעיר ע

. כ מדוע פשוט בנידון זה דהיא קודמת לתפילת ערבית"א. נקבע דמצוה אחרת קודמת לה אין כאן חוב כלל

המצוות וכיון שהוא אנוס בזה יש צד ' א מיירי באחד שאין לו מעות לקיים את ב"ל דהחזו"ולי ידא, וכתב ליישב

דודאי דאין מניעה להתפלל ערבית וגם (כ בנידון זה דיכול לקיים שניהם "ומשא, דנדחה פדיון הבן ממצוה אחרת

לא צריך לסבול ) וא הכהןשה(ח "בזה אמרינן דפדיון הבן קודם דהבע, אלא שהנידון הוא מי קודם) לפדות הבן

  .כ"ע]. ש"עיי. בשביל תפילתו של אבי הבן

דוקא לגבי אבי הבן שהוא חייב את החוב להכהן שייך לדון שלא יקדים תפילתו ' דלכאו, נשאלתי בהאי עובדא

אבל לגבי שאר הציבור שאין להם שום ענין בחובתו של אבי הבן מה שייך לעכבם , לחובתו של הכהן

וכיון שלגבי אבי הבן לא , ל דאולי מיירי שהיה המנין מצומצם"וי. כ"ע. רבית בשביל מצות פדיון הבןמלהתפלל ע

  . 252א להתפלל בציבור הרי שמעכב על כולם"שייך להקדים התפילה ובלעדיו א

    
  שזהו ענין חובכ מסבב על הפתחים להירושלמי מטעם "אב ואם גבמצות כיבוד 

  

,  גם ענין מצות כיבוד אב ואם- ל "ב הנ" בנוסף לענין פדה- שלא לבאר ' ח סי"חאום שיק "זה כתב במהר וביסוד

דבשאר המצוות כגון לקט שכחה ופאה ציצית , א דשאני מצוה זו משאר המצוות"א ה"דאיתא בירושלמי פאה פ

א "ד אוכשהוא בא אצל מצות כיבו"אבל " אם יש לך אתה מחוייב בהן ואם אין לך אין אתה מחוייב בהן"ותפילין 

דדוקא במצוה : "ל"וביאר וז, "ואפילו אתה מחזיר על הפתחים' בין שיש לך הון בין שאין לך כבד את אביך וכו

וזהו הטעם , אבל במצוה שהיא נגד אחרים הוי ליה כבעל חוב ומניה דאפילו מגלימא דעל כתפיה, שאינה נגד אחרים

, ב כאמור"ובזה כתב לבאר עוד ענין פדה". פריעת חובמשום דהוי ליה כ, דכיבוד אב ואם צריך לחזור על הפתחים

כ "ע. 253משום דכולהו ענין חוב, וכן בחייבי עולות ושלמים דממשכנים אותו, וכן שאר מצוות כגון מחצית השקל

  .מדבריו

י שתי מצות " תני רשב: ב'מדרש תנחומא פרשת עקב סי איתא כבר ב- ח "א הוא כפריעת בע" דכיבוד או- זה 

 קלה שבקלות שלוח הקן ושם , ואלו הן. אחת קלה שבקלות ואחת חמורה שבחמורות,ה מתן שכרן"הקבגלה 

אמר . 'וכולמען יאריכון ימיך ) שם ה(וחמורה שבחמורות כבוד אב ואם שבו כתיב , והארכת ימים) דברים כב(כתיב 
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והשיב . האם יש דין בל תאחר בפדיון הבן: משפטים פנה אל אחד הנוכחים בשאלה' ת בשבת פר"אחרי קריאה, ש בוילנא"בשנת ת
וציין . כ"ע. מפורש' כ הוסיף דבאמת הוא תוס"ואח', מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי'ז זה עתה קראנו בפרשה "הגרי

  . ם אריק"ת אמרי יושר למהר"ושו, ה דף ד"הטורי אבן רול, ל"ח להמקנה הנ"שם הרהמ
  

ד "יתבאר בזה בס, ש להקדים לו דבר אחר מדין תדיר קודם"ש היימן דדבר שטמון בו ענין חוב ל"פ יסוד זה דהגר" עוהנה 252
 להלן בסמוך  וקבע ברכה לעצמו.ועוד ענינים יתבארו בזה. ח קודם לתפילת ערבית אף שהוא תדיר"תערב דנ' א בסי"שיטת המג

  . לאחר מערכה זו
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צז מבואר דאם ' מ סי"ע חו"ס ושו"דמכולא ש, זה אינו, ח"כ צריך לחזור הפתחים דומיא דפריעת בע"ח מצוה וע"ל כפריעת בע"הו

ואין , ד משל בן"כ דשאני כבוד אביו ואמו למ"ו פטור ולא מחייבינן ליה לחזור על הפתחים ולבזות עצמו לפרוע חובותיו ועאין ל
דדוקא , ל כבוד אב ואם משל אב גם זה דחייב לסבב על הפתחים בשבילם ליתא"ולדידן דקיי, ללמוד מהאי ירושלמי לשאר מצוות

. ד שם"א ביור"ז פקפק הגר"וגם ע, כ לחזור שוב על הפתחים"ז יצטרך אח"פ שעי"ור אעאם יש לבן לאיתזוני האי יומא חייב לחז
  . ש"ועוד האריך להקשות עיי

 

   וראיתי

   עוד[

   עוד

  ] י

   ויסוד



קפג 

ר שהוא הפסד ממון וחסרון  דב, ומה אם דבר שהוא פריעת בעל חוב כתוב בו אריכות ימים,רבי אבא בר כהנא

 רבי לוי אומר גדולה מזאת אמרו גדול דבר שהוא פריעת חוב מדבר שהוא חסרון כיס וחסרון נפשות, ו"נפשות עאכ

כ "פ מש"והביאור בזה ע]. י"כולה מילתא בשם רשבילקוט שמעוני פרשת עקב רמז תתמו וכן איתא ב. [כ"ע. 'וכו

ראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא יהיה נבל משרשי מצוה זו ש: ל"החינוך מצוה לג וז

ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל ' ומנוכר וכפוי טובה  וכו

מי שציין כן ראיתי ל. (כ"ע. 'כבוד וכל תועלת שיכול כי הם הביאוהו לעולם גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו וכו

  ). שנ והלאה' מבקשי תורה גליון כא כב עמ' דברים אלה בקו

דכל , ל"ואמרו ז...: ל" וז)א"א כלל סז הלכות כיבוד אב ואם ס"ח(מדנפשיה יסוד זה ' שכחיי אדם לה

ומי שאינו . מצות הבן על האב ואם הוא פרעון חוב שהבן חייב לפרוע לאביו ולאמו הטובות שגמלוהו

שיאהוב אותם אהבה עזה כדרך שהיו אוהבים , כ בכלל הפרעון"וא. דכתיב לוה רשע ולא ישלם, נקרא רשע, מכבדם

   254.כ"ע. ' וכו.אותו ולא יהיו עליו לטורח ולמשא

כ נשתנה מצוה זו דמחוייב אף "א יסודה כעין פרעון חוב לאביו ואמו ומשה"הנה מבואר דמצות כיבוד או

  . כ"ע. 255לסבב על הפתחים בעבורה

  
  הא דשרי ליתן מעות הפדיון לכהן קטן שזהו ענין חובעוד יתבאר מטעם 

  

שהעלה  )ד' ת סי"בשו(מים חיים להפרי חדש ה שדן בדברי ,ק ד" רמג ס'קצות החושן סייש לציין לה עוד

 ד בטעמא דהך" ולכן נראה לענ:ל"וכתב בביאור הדברים וז.  לכהן קטן דפדיוןחמש סלעיםהדמותר ליתן 

כ "א, וכבר זכתה בהם התורה לכהנים היינו משום דממון כהנים הם, ו יש להם זכיה במתנות כהונה"מלתא דחש

 כיון דחוב הוא ,וכן בחמש סלעים דבן. וכי קא זכו מדידהו קא זכו, כמו בירושה דאית להו, אפילו כהן קטן נמי

ה קטן אי אתה צריך לחזור "ד) סנהדרין סח ב (ריש פרק בן סורר' ועיין תוס, כ קטן נמי אית ליה זכיה" א,לכהנים

 .ש"ש שכתבו במעשה ידיו דמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתא ע"וע,  שהקשו מנא ליה להאי קטן ממון,אחריו

                                                 
שאין לבן להזכיר לאביו ולאמו ) עניני דרך ארץ הבן עם האב דף רסז( להוסיף בזה מה שראיתי בשם הראשית חכמה ויש 254

  ]. פ הנתבאר יאירו הדברים טפי"וע. כ"ע, הטובות שעשה עמהם שאין זה טובה אלא חובה
  
דזהו הטעם גבי גר דאסור לו לבזות ולקלל אביו , א לצדד"פ יסוד זה גבי כיבוד או"שדן שם עוד ע, ל"מבקשי תורה הנ'  בקוע"וע

. 'שלא יאמרו באו מקדושה חמורה לקדושה קלה וכו, ט"ד רמא ס"ע יור"א ובשו"ממרים הי' ה מהל"מ פ"ם כדאיתא בר"העכו
כ "ז במצות דינים כמש"נ הרי נצטווה ע"וב, ז במשפטי בין אדם לחבירו"כ נכלל ד"ל פרעון חוב וא"ל דהו"פ הנ"טעמא עוהיינו 
נ בכלל דינים שפיר יש לחשוש שמא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה דגם הם "ל לב"וכיון דהו, וישלח' ן בפר"הרמב

ועוד . 'טת הטור גבי אביו רשע שחילק דאין חייב בכבודו ומאידך אסור לקללו וכועוד ביאר בזה שי.  ש וקצרתי"עיי. מחוייבים בזה
ת "מהדו) יודייקין(דברי שלום ' ע בס"וע. (ז בארוכה"ש בכ"עיי. ביאר בזה גבי כיבוד אבי אביו דאין שייך כלפיו ענין זה דפריעת חוב

דביארו דברי הירושלמי , )'כבד'ה "ד(בקידושין לא '  התוסשכל ביאור דברי הירושלמי הוא כשיטת, והוסיף. י שכוון לזה' א סי"ח
לא שיסבב את הפתחים ליתן לאביו אלא שאם ' פי' ואפילו אתה מסבב על הפתחים'ל "ש שם כתב וז"ואומנם הר. ל כפשוטם"הנ

א היא מצוה " כאוח מצוה לג אי מצות"ופליגי בחקירת המנ. ל"יתן לאביו מה שבידו יהא צריך לחזור על הפתחים בשביל עצמו עכ
  ). ח"א בנ"ד בהערה להלן בענין דעת המג"דבין אדם לחבירו או בין אדם למקום והו

  
, מג שגם דיבר מזה' א סי"יעויין עוד להמרחשת ח, א" קושיה זו אמאי חייב לסבב על הפתחים בשביל מצות כיבוד אוובעצם 255

בכבודו הוא , א יותר מכבודו"ה על כבוד או"ינו שהקפיד הקבדמצ, ק דקדושין שהביאו מהירושלמי"ש פ"ן והרא"והביא דברי הר
' בין יש לו בין אין לו אפי, א אמר כבד את אביך ואת אמך"בכבוד או, מהונך אם יש לך ממון חייב ואם לאו פטור' אומר כבד את ה

לו והוא יחזור על הפתחים מחזר על הפתחים לא שיכבדוהו מש' ן והא דקא אמרינן ואפי"ש והר"הרא' וכ. הוא מחזר על הפתחים
' ומוכח דלמאן דאמר של בן הי. ל"ל משל אב אלא בגופו מכבדו ובטל ממלאכתו ומתוך כך צריך לחזור על הפתחים עכ"דהא קימ

הא אינו מחוייב לבזבז את כל ממונו כדי לקיים מצות , והוא תמוה לכאורה. מחוייב באמת לכבדם משלו והוא יחזור על הפתחים
היינו שמחוייב להוציא , ד משל בן"ואף למ, א מחוייב לבזבז ממונו והוא יפול לידי עניות עד כי יחזור על הפתחיםעשה והיאך הו

' ד משל בן הי"ואיך כתבו דלמ, שאינו מחוייב לבזבז ממונו כדי לבא לידי עניות, ע"מ אינה חמורה משאר מ"אבל מ, ממונו על זה
  .מחוייב בכבודם והוא יחזור על הפתחים

  
כ הוא מחוייב לבזבז כל "א חמורה משום שהוקשה לכבוד המקום וע"ל דמצות כבוד או"ל דס"כ צ"ע, חדא, אופנים'  בבירץות

, ל דאף בחסרון כיס נאמרה"ד משל בן ס"אבל למ, ל דעיקר מצות כבוד נאמר בלא חסרון כיס"ד משל אב ס"ודווקא למ, ממונו
כיון שאם לא יבזבז ממונו הרי האב בא לידי עניות ומחזיר , א"ל דבמצות כאו"עוד יו.   וכיון שחמורה היא מחוייב לבזבז כל ממונו

כ משום זה מחוייב לכבד ולבזבז ממונו והוא יחזור על הפתחים ומקיים נמי "א, נ חד מנהון יחזור על הפתחים"על הפתחים וממ
י ביומא משום דחביבה נפשו של ישראל לפני "וכמו שפרש', משום דמאי חזית וכו, וכמו שאמרו ברציחה יהרג ואל יעבור, מצוה

אבל עכשיו שיש כאן ישראל נהרג והמצוה בטלה למה ייטב בעיני , זה' תבטל המצוה ויחי, ה"אמר הקב, המקום יותר מן המצות
 לענין ש שדן מזה"עיי.כ מוטב יותר לקיים המצוה"נ אחד מהם יבא לידי עניות ע"נ כיון דממ"והכ, ש"המקום לעבור על מצותו יעו

  ). ע להלן"וע(, מצות מילה
  
  
  

   ומצאתי

   מ"ומ

  ] יא



קפד 

ה חוב דפדיון "כ ה"א, ב כיון דמגיע לו"ומבואר מזה דכל שמגיע לו עבור שכירות הוי שלו וזכה במה שנתן לו בעה

   .ק"דגבי פדיון הבן נמי שעבודא דאורייתא כמו בשאר חובות ודו, שניתן לו עבור חובהבן זוכה הקטן במה 

  

***  
  

   הממון מתקיימת המצוה בפועל מידא אל יבזבז יותר מחומש כשבזמן הוצאת"ל

  
ר ירחמיאל "להג( בחידושי בן אריה - '  בעצם הקושיה אמאי בפדיון הבן מוציא כל ממונו וכו-  נוסף מצאנו יסוד

דכל הדין דהמבזבז אל יבזבז , ט' סי) ל"ח מוואלוזין זצ"ב והגר"ד שומייאץ תלמיד הנצי"רשון אידלשטיין אבג

ת והכשר "אלא הוא רק היכ, יותר מחומש נאמר דוקא בזמן שהמוציא את כספו אינו מקיים את המצוה בפועל

כ שיאכל המצה או יטול "אלא לאחמ, דבשעת הקניה עדיין לא נתקיימה המצוה', דוגמת אתרוג ומצה וכדו. למצוה

אבל כאשר בהוצאת הממון מתקיימת המצוה גופא , ל שלא יוציא יותר מחומש"בזה דוקא אמרו חז', הלולב וכדו

  .         כ"ע. ל"ד שתהיה הגבלה מצד חז"דבקיום המצוה עצמה לא ס', א המבזבז וכו"בפועל וכפדיון הבן בזה ל

, ד פשוט דדווקא היכא דהמצווה אינו הכרח להוצאת כסף"והנלע: ל" וז מא' סיח ה"אוה ח"חכתב האגרות משה 

ונמצא שאין הוצאת הכסף עצם המצווה רק , שאם יש לו אינו חייב לקנות דווקא בכסף, כמו אתרוג וכדומה

 שהוא רק עד - בזה אמרו שיעור עד כמה מחויב להוציא הוצאות להשיג המצווה , מחמת שאין לו מחויב לקנות

רק שיש לחייבו לקנות מחמת שיש עליו חיוב , דהא כשאין לו אתרוג אין שייך לחייבו ליטלו, והטעם. ומשח

וכשלא ימצא . שבזה יש שיעור שאין מחויב להשתדל להשיג מצווה רק עד חומש נכסיו, להשתדל להשיג אתרוג

פדיון הבן שהתורה חייבתו בנתינת אבל ב, וממילא פטור מחמת שאין לו אתרוג, לקנות בשיעור כזה אין צריך לקנות

ככל מצוות , אף שהם כל נכסיו ולא יישאר לו כלום, סלעים' אם אך יש לו הה, ודאי חייב אף עני, סך כסף דווקא

כמו גבי אתרוג שמחויב ליטלו אם יש , שהתורה חייבה לכל מי שיש לו החפץ שבו מקיימים את המצווה לקיים אותה

כיוון דסך הכסף הם עיקר המצווה ולא השתדלות להשיג , סלעים' ל זמן שיש לו הוהכי נמי בפדיון חייב כ. לו

שמשמע בקידושין שם , ומה שהקשה מלעלות לרגל. [וזהו נכון ופשוט. ובעיקר המצווה ודאי חייב כל אדם, המצווה

וממילא , עדיין קשה לכאורה דהא נתינת הכסף אינה המצווה, ב שאף באין לו רק מעט חייב לעלות לרגל"כט ע

וצריך לומר דעלייה לרגל הא יכול לקיימו בהליכה ברגליו בלא שום . כשאין לו כסף יפטר מטעם שהוא אנוס

, כ אין שייך לפוטרו מעלייה מחמת שצריך להוציא כל נכסיו"וא, ונמצא דההוצאות הוא רק להנאת עצמו, הוצאות

' ך להוציא כסף לקנות קרבן הרי יש שיעור במתניוזה נכון ובמצוות ראייה במה שצרי, דהא מחויב לעלות ברגליו

שהרי גם , נמי חייב לתת כל ממונו, ואף אם השיעור הוא מדרבנן. ושוב הווי הנתינה עיקר המצווה, ריש חגיגה

ויותר נכון שקאי הגמרא בקידושין . מצווה דרבנן צריך לקיים כשיש לו החפץ דהמצווה שהוא הכסף שצריך לתיתו

  . ל"עכ.] ל פטור מעולת ראיהאב, על עלייה לבד

ח "ותירץ בזה עוד הא דמקשים בשם רבינו הגר, שכתב ליישב כן מ"א עניני חו"מצאתי להמשמרת חיים ח

י "וכתב רש[א "ח מצוה כדאיתא בכתובות פו ע"הא פריעת בע, מדוע חייב לתת כל ממונו לפריעת חובו, הלוי

בבא מציעא דף (ב הין צדק שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק מצוה עליו לפרוע חובו ולאמת דבריו דכתי: שם

י " והר.'ל דנפקא לן מדכתיב והין צדק וכו"י ז"פרש: ל"וזתלמידי רבינו יונה הביא מק "ואומנם בשטמ.). מט

 נראה דנפקא לן מדכתיב .כ"מקורביל הקשה עליו דהא מהאי קרא נפקא לן דברים יש בהן משום מחוסרי אמנה ע

 וכן הביא. ל"כ ע.תה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה דמשמע שעליו להוציא בעל כרחווהאיש אשר א

  ש עוד "ועיי. 256כ אמאי שונה משאר מצוות דאינו מחוייב להוציא כל ממונו"וא]. ש"כיעוייה "הראק שם מ"השטמ

                                                 
ח תירץ דבכל המצוות "ורבינו הגר, ס עמוד עז"זו הובאה בחידושים על הש' הנה קו, ח"זו שהביא בשם רבינו הגר'  קוובעצם 256

אבל פריעת בעל , מיקרי שקונה ממון שלו ואם קנה ביותר מחומש אם כן בזבז ממונו יותר מחומש, לאחר שקונה אתרוג או מצה
מ לאחר שפורע ומקיים המצוה אמרינן שהחזיר ממון חברו ולא בזבז ממון שלו ולכן ליכא להאי "וב אף אם הוא רק בגדר מצוה מח

א אל "ל דכשטמון במצוה ענין חוב ל"ח להיסוד הנ"ל לרבינו הגר"ע דנראה דלא ס"ויל.  [כ"ע. דינא דאל יבזבז בפריעת בעל חוב
  ].ע"ז וצ"צ לכ"דלהאמור ל, הוכן להיסוד שכתבנו עת', יבזבז וכו

  

  ] יב

   וכן

   וכן
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   257.נ"ז ותר"בענ

  
   ממצות צדקה דהמצוה מתקיימת מיד בהוצאת הממוןע"יסוד זה צ

  

והיינו . י המבזבז לעניים"כתב רש' דהנה בכתובות שם בהאי דינא דהמבזבז וכו, דיש להקשות על יסוד זה לאא

עלה דלא יבזבז ' כ אמרי"ואפה, י מתן המעות לעניים מתקיימת המצוה בפועל"והנה בצדקה ע, דאצדקה קאי

  .יותר מחומש

מטרתה של מצות הצדקה היא , למצות פדיון הבןדעדיין ישנו הבדל בין מצות צדקה , שם בבן אריה ליישב

אבל פדיון , שהרי כשישנם עשירים אחרים שדאגו לעניים אין חובת צדקה, ואינה חובת גברא, לדאוג לעניים

ודוקא בזה אמרינן דכיון דהוא חובת גברא וגם , )או על הבן לכשיגדיל אם לא נפדה(הבן הוא חובת גברא על האב 

. ש"מן דהפרשת המעות יוציא יותר מחומש ולא בצדקה דחסר בתנאי דחובת גברא עיימתקיימת המצוה באותו ז

  . כ"ע. ל"וי

שכתב , על פי מה שהבאנו לעיל מהכלי חמדה, ק כלל"ז ל"ם כ"יש לציין דלשיטת הרמב, בעצם הערה זו

,  אשאר מצוותלא קאי על צדקה דחמירי אלא' ג דהאי דינא דהמבזבז וכו"ח מערכין הי"ם פ"בדעת הרמב

כ "ג דהוא ג"והנה הפקר אע, תרומה דלמד הפירוש בהאי דמבזבז דהיינו בהפקר' וכתב דמקורו מהשאילתות סוף פר

אל יבזבז יותר ' מ דדוקא בזה הוא דאמרי"ל להר"דהפקר בין לעניים ובין לעשירים וס, מ אינו כמו צדקה"מצוה מ

. ש בדבריו"ופלפל בזה עיי, ל דאינו בכלל זה" אבל בצדקה י,מחומש כיון דבהפקר ליכא לאוין דכולל גם עשירים

מ בהלכות "כ השמיט הר"דמשה, ם"כ בדעת הרמב"ס קמג שגם כ"א סו"ד ח"והבאנו כן עוד מהאגרות משה חיור

וממילא לפי הדברים האלה ניחא שפיר . כ"ע. ל דגבי צדקה צריך לתת לעני כל צורכו"ע להאי דינא ומשום דס"מתנ

  .  258ק"א נמי המבזבז לא יבזבז יותר מחומש ודו"נ דבצדקה ל"צדקה מידי דאהמ' ואין להק

  
  אם אין איסור להוציא יותר מחומש באופן שיש עניים לפניו

  

. ל דלעולם ליכא איסור להוציא יותר מחומש בצדקה"ם ס"ז מוסכם דהרמב"הנה אי, ם" דעת הרמבובעצם

 :ל" וזהם בפירוש המשנה ריש פא"הרמבהביא לדברי  א ק" רמט ס'ד סי"רברכי יוסף יוא ב"דהנה החיד

. לבד אם עשה כן כמדת חסידות, ולא יתחייב לתת יותר מחמישית ממונו, והוא חמישית ממונו' לגמילות חסדים וכו

                                                 
ליכא ספק , דלהאמור, בקידושין שם אי עליה לרגל קודמת לפדיון הבן' דאם כן מה מסתפקת הגמ, זה'  יש להעיר על תיוקצת 257

ולא נאמר דיחסוך מעצמו טורח העליה , דודאי שיוציא ממונו לפדיון הבן דבכך מתקיימת המצוה מיד עם נתינת המעות, בזה כלל
  . ב"עדיפה על מצות פדהלרגל לה

  
אלעזר איש בורתא כד הוה חזו ליה , א"מה שכתבו להקשות בהא דאיתא בתענית כד ע,  בזה חשבתי לתרץ בזה עודובהיותי 258

ואיך היה נותן ' ל המבזבז אל יבזבז וכו"וקשה דהא קיי. כ"ע. 'דכל מאי דהוה גביה הוה יהיב להו וכו, גבאי צדקה הוו טשו מיניה
. א הכי ניחא"מ דבצדקה ל"ולהנתבאר אליבא דהר. 'טרפון וכו' בהר שבזבז ר' כ קשה מהמדרש רבה פר"וכמו. צדקהכל ממונו ל

  ].  ע להבית אהרון בכתובות שם"וע[
  

נימא ' ד נראה דאפי"אמנם לענ: ל"ק ג וז"רצ ס' ח סי"כ הקצה"ממש,  להקשותתבומה שכ, ם הללו"פ דברי הרמב" יש ליישב עעוד
 מכל מקום נראה ,מח וכמו שנראה מדברי הפוסקים' א בתשובה סי"וכדברי הרמ,  לית ביה משום שעבוד נכסיםבנודר לעניים

 וכמו בנשבע דאין על היורשין לקיים , להכי אין בו אלא משום בל יחל, דאינו עושה קנין ואינו אלא משום נדר,דהיינו דוקא בנודר
יון דכתיבה בתורה מצות צדקה הרי הוא כמו מצות הענקה דיש בו משום ד כדברי כסף משנה כ" אבל בצדקה נראה לענ.שבועתו

מ משום דעושה צדקה "ש שם בכ" והא דאין יורדין לנכסיו כשהלך למדינת הים היינו כמ.שעבוד נכסי וממונו משועבד ליתן לעניים
דהא אמרו כל , אמי לצדקה' כפיה רב א"עב ח "ק דב"בהא דאמרינן פ' ד ליישב קושיות תוס"ובזה נראה לענ. בכל עת במקום שהוא

ש דבצדקה אית ביה שעבוד נכסי "ולפי מ.  וכבר נתקשו בו כל הראשונים,ש"ד כופין עליה וע"מצות עשה שמתן שכרה בצדו אין ב
 כ זה שאנו כופין אותו היינו להחזיר לעניי עולם מה"א, כ ממון עניים גביה הוא כאלו חייב להם חוב ממש"ליתן ממונו לצדקה וא

ודוקא מצות עשה שאין , ד להחזיר מה שחייב כיון דנכסוהי נשתעבדו"מתן שכרה בצדו נמי מוטל על הב' שחייב להם ובזה ודאי אפי
ע בנידון "וע. (ל"עכ. )א"סק(כו ' ש בסי"ד כופין וזה נכון היטיב ועמ"בו משום שעבוד נכסי הוא דאמרי כיון דמתן שכרה בצדו אין ב

, ז כל ממונו"כ אמאי לא נימא ביה נמי שיוציא ע"א, ב"ל חוב כפדה"דאי הו, הקשוו  ).ח' ב סי"י ב"ובקה, ב אות מח"ש ב"זה בקוב
   .כ" עדאמרינן בהו דמחמת שטמון בזה חוב מוציא כל ממונו' ב וכדו"מאי שנא מפדה

  
 , זו יש שתירצו דיש לחלקהנה בעצם הערה, ואגב. [נ בצדקה נמי מוציא כל ממונו"דאה, מ"מ יוצא איפה דלק" בדעת הרולהאמור

, ואם החוב נובע מהמצוה יש ללכת בספיקו להחמיר, שה' ד סי"יור' ב לקולא עי"דהא ספק פדהב המצוה נובעת מהחוב "דבפדה
ד רנט וכיון "יור'  דספק צדקה לחומרא עיכ בצדקה החוב נובע מהמצוה"ומשא. ה בפדיון הבן"וכיון דבחוב ליכא דינא דעד חומש ה

 ב איפכא"ש שהבאתי בהערה לעיל שכתב גבי פדה"הקוב' ז מד"ואומנם יש להעיר ע. כ"ע. ה בזה" חיוב יותר מחומש השבמצוה אין
  .]ממש
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והוא כשאדם יראה שבוים שהוא . 'נמנו באושא להיות מפריש אדם חומש מנכסיו למצות וכו) ירושלמי שם(ואמר 

אבל אם יצטרך לתת להם יותר מן החומש יתן חמישית בלבד ויסתלק מלתת עוד ולא יהיה עון '  וכו,חייב לפדותם

. ל"ויתנהו בצרכי מצות עכ, יוציא החומש מן הריוח ולא מן הקרן, אבל אם לא נזדמן לו דבר מאשר זכרנו. 'עליו וכו

, לחייב בנתינת החומשא היתה תקנת אוששנראה מדבריו ש, ק דפאה"ש יפה בספר יפה מראה פ"ותמה עליו מהר

, א תניא המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"עכתובות נ הא ב' ולכאו .ירצה לתת יותר הוי מדת חסידותאם לו יוא

ולא  ,כתב דמצוה מן המובחר בחומש) ה"ה(ז דמתנות עניים "ם גופיה פ"והרמב', ומעשה באחד שבקש לבזבז וכו

  . דהוי חובה

ל בפירושו סבר דיש חילוק בין רוצה לחלק נכסיו לעניים מאליו "ם ז"דהרמב, אפשר לישבי ד"הברכ

או כי יראה ערומים או רעבים גם צמאים נפשם תתעטף , ובין אם האלהים אינה לידו פדיון שבוים, ומעצמו

 ירצה ז"אם בכו, אין לו חיוב לבזבז חומשלפניו דאם לא נזדמן לו אחת מהנה ,  דהכי תקוןם"מבוסבר הר, נשים וטף

, והיינו דפריך בתלמוד פרק מציאת האשה עליה דמר עוקבא. אפילו דבר מועט, לבזבז אל יבזבז יותר מחומש כלל

. ישבב דפלג לכלהו נכסי' ג שלח כזאת לר"וגם ר. מאליו ומעצמו, ת ישית למו לעניים פלגא דנכסיה'איך בחלקו

בכל המקרים הללו מדובר כשלא באו עניים ו. והוובפרק נערה נמי אמרו מעשה באחד שבקש לבזבז יותר ולא הניח

שבאו ואולם כ. חד פזר נתן לאביונים אל עירו ואל שער מקומואאלא מעצמו כל , לא נזדמן לידם אחת מאלהלפניו ו

באושא נמנו שיהא אדם מפריש , ק דפאה" והיינו דאמרו בירושלמי פ.לתת חומשאזי חיוב על האדם , עניים לפניו

בנזדמן לידו חדא מהני מילי ם "פירשה הרמבו, וריהטא דלישנא משמע שצריך להפריש, ותחומש מנכסיו למצ

, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, וזה שדקדקו בתלמודין פרק נערה ואמרו. וכמו שכתב בהדיא בפירושו, ודכוותייהו

ואם , חומשחייב להוציא ' וכדואם בא לידו פדיון שבוים אך . שמחלק נכסיו לעניים בלי סיבה מחודשת, דוקא מבזבז

ומדקדוקי סופרים לשון חכמים , ועלה בידינו דהירושלמי והבבלי שוים. ומדת חסידות היא, מוסיף על חומש רשאי

שכתב לעולם לא , ם בחיבורו דבסוף ערכין"ולזה מטין דברי הרמב. בשני התלמודים שפר קדמיה לחלק חילוק זה

, מיירי כשהוא מעצמו בא לחלק. א כל המפזר ממונו אל יפזר יותר מחומשאל', יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו וכו

בא העני ושאל די , ז דמתנות עניים כתב"פבאמנם . ועליו אמרו אל יבזבז יותר מחומש, דומיא דמקדיש ומחרים

ם לא כתב וש. 'וכמה עד חמישית נכסיו מצוה מן המובחר וכו, נותנין לו כפי השגת ידו, מחסורו ואין יד הנותן משגת

אז אם רצה להוסיף ממדת חסידות , ומשמע דכאשר יהיה האופן דבא העני ונזדמן אחת מהנך, דלא יתן יותר מחומש

דבהזדמן אחת מאלה לפי פירושו חייב ,  בין פירושו לחיבורובדלאבל יש קצת ה. ש בפירושו"וכמ, רשאי להוסיף

  .תת חומשרק מצוה מן המובחר ל, ולפי חיבורו אינו חיוב, לתת חומש

אלא , אין עליו חיוב חומש, מדברי הטור ומרן משמע דאף אי קיימי עניים נצרכיםד, י"ציין הברכ' ק ב"בס

מ טפי "מ, דסבר דחומש חיוב,  דלעילהמשנה ריש פאה' ם בפי"ואף לדברי הרמב. הוא מצוה מן המובחר

ש יפה בספר יפה "ק על הרב מהר"וק. ואר בדבריוכמב, ואף אי קיימי קמיה שבויים ודכוותייהו, מחומש אין חיוב

, וכן לפדיון שבויים, היכא דקיימי עניים נצרכים ודאי דמדאוריתא חייב לתת די מחסורודשכתב , מראה ריש פאה

שכתב , ש בירושלמי דמונבז המלך חילק כל נכסיו"במ, וכן כתב לקמן. ל"עכ. אלא הכא בבא לחלק סתם לעניים

וכבר כתבתי דאי , דזה בשני בצורת הוה, לא קשיא, ימיו היתה התקנה דלא יבזבז יותר מחומשאפילו תימא דב, ל"וז

כלם , ם בפירושו ובחיבורו והטור ומרן"דהרי הרמב. ל"עכ. קיימי עניים ולא סגי בחומש צריך ליתן עד די מחסורו

ואי עובדא דמונבז דחקו . ליהלמר כדאית ליה ולמר כדאית , או מצוה מן המובחר, דטפי מחומש ליכא חיובא, שוים

הוי , ואף אי אמרינן דמאי דאמרו אל יבזבז יותר מחומש. ם מתורת חסידות עבד ושפיר"דלדעת הרמב, מ"לק, להכי

כדי שלא ', דזיל בתר טעמא דאל יבזבז וכו, דמלך שאני, מ ממונבז"לק, אף אי קיימי שבויים וכיוצא, מילתא פסיקתא

דהיכא דלא קיימי עניים , והיינו. [כ"ע. דאית ליה מסים וגם ארנוניות וכיוצא, ובמלך לא שייך, יצטרך לבריות

א אין איסור "לדעת החיד, אך היכא דקיימי ענייים לפניו. ע אין עליו חיוב להוציא יותר מחומש ממונו"לכ, לפניו

נזר התורה גליון יט ' וע בק"וע. (ל דאין לבזבז יותר מחומש"אף באופן זה תקנו חז, י"ולדעת הב. לתת יותר מחומש

  )].  מ ופרטים בזה"ריג מו' בעמ

  

  
  

   כתבו

  , ואומנם



קפז 

  ם הנזכרת יתבאר הא דאין מברכים על מצות צדקה"פ שיטת הרמב"ע
  

מדוע אין מברכין , יח' א סי"א בתשובותיו ח"ראיתי למי שרצה לתרץ הקושיה המפורסמת שהביא הרשב והנה

שם תירץ א "והרשב[. ' וכונתון תתן'  וכופתח תפתחשהרי היא מצות עשה שנאמר בה ', על מצות צדקה וכו

שאפשר שלא יתרצה , שהיות ואין מצוה זו תלויה ביד העושה, ד"י אבן פלט שהשיב על שאלה זו לראב"בשם ר

ב בקונטרס מילי "ח ח"ת הר צבי חאו"ובשו, א"צז סק' ח סי"קצוהלה 'יוע(. כ"ע. להכי אין מברכין עליה, העני לקבל

ד בהגהתו "והראב. )א הללו"פ מה שעמדו לבאר בדברי הרשב' ב סי"ת ציץ אליעזר חי"ובשו ,ב' דברכות סי

דכל דבר של פורענות אין מברכין עליו מפני שנראה כמודה על , הוסיף לבאר עוד טעם, ל"י אבן פלט הנ"לתשובת ר

כ "בהקדם מש ]דהיינו לעניים, כ על הצדקה מפני שיש בו קלקול לאחרים"ולכן אין לברך ג, אותו קלקול

ב לבאר הטעם דאין מברכין על התפילה מפני שהוא עושה מצוה שאין לה "תפילת שחרית דף כז ע' האבודרהם בהל

 ישבו ד"הועז[. ש"ע. ד"קו סק' ח סי"א או" והובאו דבריו במג.ת דביד האדם למעט או להרבות בה"קצבה מה

ה נמי לגבי מצות "ל דה"יז "וממילא לפ].  יט' א סי"ע ח"חזוב' ועיכ הא דאין מברכין על קריאת ההגדה "האחרונים ג

באושא מדרבנן ורק , ויכול להרבות ולתת אפילו את כל ממונו, יתא אין למצוה זו קיצבהידהרי מדאור, הצדקה

נ דבשעת מיתה "ואה. שמא ירד מנכסיו ויצטרך לבריות, שהמבזבז מנכסיו לצדקה אל יבזבז יותר מחומשהתקינו 

' ד סי"א יו"דברי הרמבוכמבואר , ב" יכול לעמוד ולהקדיש את כל נכסיו כדאמרינן בכתובות סז עכשאין לחשש זה

ל שענין זה דתקנת "דס, שהבאנו לעיללפי דעתם של הפוסקים והמפרשים מ כתב לדחות "ומ . 259ש"ע. א"רמט ס

ר דמצות הצדקה הוי כ יש לומ"א, מ" הללמאינה תקנתא דרבנן אלאאושא דאין לאדם לבזבז לצדקה יותר מחומש 

  .כ"ע. יתא אין לה קיצבה כללי להחשיב מצוה זו כמצות תפילה שמדאוריתכןולא , כדבר שיש לו קיצבה מן התורה

ג דהאי דינא דהמבזבז "ח מערכין הי"ם פ"מ בדעת הרמב"לפי מה שהבאתי לעיל מדברי הכלי חמדה והאג

ש מעיקרא לתרץ כן דבצדקה כיון דליכא קצבה "כ א"א, לא קאי על צדקה דחמירי אלא אשאר מצוות' וכו

 מ" הללמל דתקנת אושא אינה תקנתא דרבנן אלא"ל דס"מהמפרשים הנ' ואין להק', כ אין מברכים עליה וכו"משה

מ דלא מיירי בצדקה "י דמיירי בצדקה אבל להר"רש' ז הוא רק להפירוש דפי"דכ, כ איכא להדבר קצבה מהתורה"וא

  .     ש"כלל א

ע דבידו משגת מחוייב ליתן כפי צורך העניים אף שהוא יותר "ושדעת הבמ שם ביאר כן גם "הנה באג

ם שכיון שדין התורה הוא שיתן כפי צורך העניים לא תקנו רבנן "משמע שסובר בדעת הרמבד ,מחומש

  .260וקצרתי לד אות ב' ה סי"מנחת יצחק חע לה" וע.לאסור וגם לא לעצה טובה בצדקה רק להקדיש אסרו

                                                 
, ה תדע"כד בהערה ד' פסקים סי ל דיסקין בתשובותיו"מהריכ ה"וכמש,  זה בהנחה דגם בפחות משוה פרוטה מקיים המצוהוכל 259

רמט סעיף יד טוב ליתן ' ד סי"ע יו"ומה שכתב מרן בשו, וטה מקיים בזה מצות צדקהדלעולם אם נותן אדם לעני גם פחות משוה פר
דאם לא כן למה לא חשב התנא , פרוטה לאו דוקא אלא לענין דטוב לעשות כן הוא דכתב הכי',  לעני קודם כל תפילה וכו'פרוטה'

א הלכה "ירושלמי דפאה פדעת הא ב"אור הגר בביודלא כמו שמתבאר. זהפקפק בשבהמשך דבריו ע "ועייש. דבר זה בכלל פרוטות
, לבאר ט דמתנות עניים שעמד שם"ובר רפ'ם להגאון הרוגצ" בצפנת פענח על הרמבכ"כו, דמצות הצדקה יש לה שיעור למטה, א

 דרך' בסע "עו. ( למטהלמצוה זו קיצבהמ יש "ז דהגם דיכול להרבות מ"לפנמצא ד. ש"ע. דאם נותן פחות מפרוטה לא חשיב צדקה
  . )כ בענין נתינה אי הוי בפחות משוה פרוטה" נ כלל כא משכתח כללים מער"ובשד, ל סעיף א"ז בה"אמונה מתנות עניים פ

 
 עוד בענין ברכה על מצות צדקה

 
ויש ששאלו : ל"וז כן סעיף ד רמ' ד סי"ערוך השולחן בחיויש לציין לה,  דאיירי בענין הא דאין מברכין על מצות צדקהואיידי 260

ד נראה דכיון "ולענ. ח וכיוצא באלו"וכן על כמה מצוות יש שאלה זו כמו צדקה וגמ, אין מברכין על מצוה זו דכיבוד אב ואםלמה 
שאלו , וההפרש הוא רק במחשבה שבלב, מ כיון שבעשייה שוים הם"נהי שעושים מפני השכל מ, דכל אומה ולשון עושים אותם

שנית ביתר ידו והניף . כ"ע, א תקנו ברכה על זה שיאמרו אשר קדשנו במצוותיו וציונול, ה ואלו מפני השכל"עושים מפני ציוי הקב
ג " דאע,ל טעם מה שלא תקנו ברכות באלו הענינים"ל היה נ"אלולי דברי הקדמונים ז, תכז סעיף י שכתב שם' מ סי"ביאור בחלק חו

כ והיה עקב תשמעון את "ה כמש"צווי הקבדהאיש הישראלי מחוייב לעשות גם מצוות שכליות לא מפני השכל אלא מפני 
מ "ומ. כלומר אפילו המשפטים תשמע מה שצותה תורה ולא תעשה מפני שכלך אלא כשארי מצוות השמעיות', המשפטים וגו

ולכן לא תקנו ברכות על מצות שכליות ודרך , ב"ל ביומא סז ע"ש חז"כ בהשכליות כמו בהשמעיות כמ"קדושת ישראל אינו ניכר כ
מ יש בהם עשיות "מ,  אם אינם עושים רק מפני השכל'אשר קדשנו במצוותיו'ולא תקנו לברך .  מהם בכל אומה ולשוןארץ שיש

  . ש"ע. כאלו
  

כבר נתעוררו בספרי : ל"וזכדברים האלה כתב , משפטים פרק כד אות ל' תורת תמימה פרה הרב " בנו דהערוך השולחן הגם
,  כמה מצוות כמו על צדקה וגמילות חסדים והשבת אבידה וביקור חולים וכדומהלמה אין מברכין על, הראשונים והאחרונים

מורה דבמצוה זו , 'אשר קדשנו במצוותיו וציונו'משום דבכלל לשון הברכה , ולדעתי נראה פשוט. והרבה טעמים וסברות נאמרו בזה
כמו תפילין וציצית , צוות שבין אדם למקוםוהנה זה במ. שאנו עושים אנו מקודשים ומובדלים משארי האומות שאינן נוהגות כן

ולא , הרי הן נוהגות גם באומות, כ במצוות שבין אדם לחבירו כאלה שחשבנו"משא, שאינן נוהגים באומות, וסוכה ולולב וכדומה
שר על ונראה א. אחרי שאין אנו מובדלים בהן משארי האומות המתוקנות, כלומר שהבדילנו, "אשר קדשנו במצוותיו"שייך על זה 

ודקדק : ל"וכתב הכסף משנה וז. 'כל מצות עשה שבין אדם למקום מברך וכו, ב שכתב"ברכות ה' א מהל"ם פי"סברא זו כוין הרמב

  ] טו

  ואולם 

   ה"ובלא



קפח 

***  
  

  'א אל יבזבז וכו"אי מצוה שעובר עליה בכל רגע חמירא טפי ול
  

פ " ע-  א ביה אל יבזבז יותר מחומש" בהא דמוציא כל ממונו עבור פדיון הבן ול-  ראיתי ביישוב קושיתינו עוד

אה ובל בארבעה עשר דליכא לאו דבל יר: ל"וז, בענין עשה דתשביתו) מצוה ט אות ג(ח "מה שכתב המנח

.  כ אינו אלא עשה לחודיה והוא בשב ואל תעשה ואין צריך לבזבז יותר מחומש כן נראה לכאורה בפשיטות"ימצא א

ן במסכת יומא לענין חולה שיש בו סכנה דמחללין שבת באיסור סקילה ולא יאכל נבלות אף "ע לסברת הר"אומנם צ

,  איסורי לאוין חמורין יותר מאיסור סקילה בפעם אחתמ כיון דבכל פעם עובר והרבה"מ, דאיסור נבלה הוא רק לאו

כ אפשר לומר דבכל מצות עשה כגון מצה ולולב ודומיהם אין עוברים אלא רגע אחד בסוף היום שלא נטל לולב "א

אפשר דהרבה איסורי עשה , אבל מצות עשה כזאת שעובר בכל רגע כל זמן שהחמץ ברשותו, או לא אכל מצה

וכיון , ואפשר דכל שכן הוא, כמו דחמור הרבה איסורי לאוין מאיסור סקילה, בו מעשהחמורין מלאו אחד שיש 

. ת"והיא הערה נכונה בעזהי. כ כאן נמי"ע  שצריך לבזבז כל ממונו א"דבלאו שיש בו מעשה מבואר בפשיטות בשו

  .ש"עיי. דכיון שעובר בכל רגע חייב להוציא כל ממונו, )מצוה תכג(ז במצות מזוזה "וכן כתב עוד כענ

ש דמוציא כל ממונו "וא, לענין מצות פדיון הבן אם לא פדאו מכאן ואילך עובר בעשה דתפדה בכל יום ויום

מאימתי חייב : "צח וזה לשונו' סי] ש"המיוחס לרבינו יחיאל בן הרא(כ כתב בספר תניא רבתי "ע. לפדיון הבן

                                                                                                                                            
ולא ביאר . ש"ע. אין מברכין עליהם, דבמצות שבין אדם לחבירו כגון עשיית צדקה וכדומה, רבינו לכתוב שבין אדם למקום לומר

אבל , אך אולי יש בהם טעם מיוחד, פ שיש איזו מצוות יוצאות מכלל זה"והנה אע. רים מאיריםפ באורינו הדב"וע, טעם וסברא
  .ל"עכ. ק"ודו. כ"כללות הדברים קרוב לודאי שכן הוא כמש

  
, כל המצוות שהן חוקות וגזירה צריך לברך, שסו שכתב' ברוקח סי' עי,  העירו דיסוד זה כבר נמצא בדברי רבותינו הראשוניםכברו

אין צריך ', כגון גזל וגניבה וחמס וצדקה וכו, אבל כל דבר שגם בני נח הוזהרו עליו. 'הקן וראשית הגז ושאר מתנות כהונה וכושלוח 
ב "וכיו    . ש"ע. ם" ולא עכו'וציוונו'שהברכה , אין צריך לברך, וכן עשיית מעקה ודינים ותיקון מאזנים ומשקלות ומידות. לברך

כי בקיום ', ו וכו"ל תקנו לנו לברך עליהם אקב"והוא שחז, המצות המקובלות הן עיקר הקדושה, שלחפ "כ רבינו בחיי בס"כתב ג
ב נמי בדבריו במדבר טו "וכן מבואר כיו. כ"ע. וגם החכמים לא תיקנו לברך על המושכלות', המושכלות לא יקרא העם גוי קדוש וכו

, מפני שאין מברכים על מצוות שכליות, ים על מצות השבת אבדהאין מברככ " שכתב דמשהבספרו כד הקמח ערך ציציתע "ע ו,לח
וכאן יש גם לאו של לא ,  מפני שעל מצוה שיש בה גם לאו אין מברכיםויש שכתבו(. שאף אילו לא נצטוינו השכל גוזר עליהן לעשותן

יאת מצרים דאין מברכים עליו ויקרא שכתב כעין טעם זה על ענין סיפור יצ' סבשפת אמת על התורה ע "וע )ל" וי.תוכל להתעלם
 בכלי חמדההביאו ו', עבדא דמפיק ליה מריה וכו' כיון דמצד השכל נמי חייב להודות למי שעשה לנו הניסים האלה וכדאיתא בגמ

כ כתב הכי "קסט שג' ת בנימין זאב סי"ע בשו"וע. ש"מ עיי" ומזה רצה לדון דגם נשים יתחייבו במצות סיפור יצי282 ' ויקרא עמ
ב כיון שאין מקודשים ומובדלים בהם מבין האומות שהרי אף הם עושות מצות אלו "א וכיו"ן מברכים על מצות כיבוד אודאי

משום דאין , פ שהיא מצוה"אע, כ"הא דאין מברכים על אכילת ערב יוה שהביא בב עמוד קיז"ע ח"חזו' בסע "וע.     ש"ע. לפעמים
, נמי מבואר הא דאין לברך על מצוות שכליות כגון מפי שיבה תקום. שם פועלהמברכים על מצוה שאינה ניכרת שעושה אותה ל

משום דאין בהם היכר שהם , כוסות בליל פסח' הא דאין מברכים על שתיית ד, ליישב שםכתב זה בו. כ"ע. וכיבוד אב ואם, ח"וגמ
  . כ"ע. מץשיש בה היכר באכילתה כי לוקח דוקא מצה ולא ח, מה שאין כן באכילת מצה. לשם מצוה

  
דבלי צווי ' שרק בתפילין ציצית שופר ולולב וכוומשום . אין מברכין על מצות משלוח מנותבזה אמאי  תרץל זה יש שכתבו וביסוד

כ לא תיקנו בזה "וע, אבל במשלוח מנות גם בלי המצוה אדם עשוי לשלוח לחבירו מנות. תקנו נוסח הברכה, התורה לא שייכי כלל
ל דמי שאין לו מגילה לא יברך "ונ'א שפירש "אולי זה כוונת המגהוסיף בזה דו קפח' חלק ב סי וזמניםמועדים כ ב"וכ .ברכה

וכוונתו דכשם . כ"ע. 'ולא תיקנו כלל ברכה עליהם, ט"דזהו דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת ויו, שהחיינו על משלוח מנות וסעודה
כ לא שייך ברכה "וע, ה ביום חול ושבת רגילים בסעודה ומנותשלא תיקנו ברכה מיוחדת למשלוח מנות כיון שגם בלי המצו

   .ש"יעויי. להמצוה
  

  פ שיש בה גם לאוין"בהטעם שאין מוציא כל ממונו עבור מצות צדקה אע
  

ת "כתב להקשות בשו, ם"ל דגם בצדקה קאי האי דינא דהמבזבז ודלא כהרמב"י והמפרשים דס"דהנה לרש,  טעם לצייןובנותן
להלן בהערה ' עי(ובלאוים הא צריך לפזר כל ממונו ' לא תקפוץ'ו' לא תאמץ'ח רפה הא בצדקה איכא לאו ד"ב או"תשובה מאהבה ח

אלא להשיטות דגם בלאוין דשב ואל , ובשלמא להשיטות דבלאוי דשב ואל תעשה לא מחוייב להוציא כל ממונו ניחא, )ד"שבסו
ן בקידושין לד דפעמים דהלאו בא לחזק אעשה וחשיב גם "שכתב הרמבפ מה "וכתבו לתרץ ע, תעשה מחוייב להוציא כל ממונו קשה

  ).ן בארוכה"הרמב' ד ביסוד ד"א כתבנו בס"ובמק(הוא כעשה 
   

כתב לתרץ דמצות לא תאמץ ולא תקפוץ אינה אלא במקום שמחוייב לקיים מצות צדקה דבזה ) בהערה שם(ל "והנה במרחשת הנ
אבל במקום שלא חלה עליו מצות צדקה וכדהכא שאינו מחוייב לבזבז כל ממונו , ֶהֶאלימה התורה את מצות הצדקה גם בלאוי

האחרונים היאך שומר ' בענין קו) ז יובנו דבריו דהמרחשת טפי"ועפ(א כעין זה "וכבר הבאתי במק.    ש"עיי. לצדקה ליכא לאו
וכתבתי בשם ', בצדקה איכא לאוי וכוהא עוסק במצוה לא נפטר מלאוין ו' י מדין עוסק במצוה וכו"אבידה נפטר מפרוטה דר

דלא תאמץ ולא תקפוץ שייך היכא דמחוייב , ד"שני נביאים נתנבאו בסגנון אחד ליישב ותו, י"והקה, ס"י ענגיל בגליוני הש"המהר
 דאינו נותן מחמת דפטור' קופץ'ו' מאמץ'ג שנמנע מנתינת הצדקה מחמת שעוסק במצוה אחרת אין זה "ממש ואינו נותן אבל בכה

אי האיסור הוא עצם ההמנעות מנתינת צדקה או ' ר שחקרו בענין לאו זה דלא תאמץ וכו"ושו,        והן הן הדברים,ותו לא 
, דהגדר בזה דהאימוץ וקפיצת הלב הן הן גופי עבירה' רמז שכ' א עמ"ב ח"שמואל ב' שיעורי ר' דהאיסור הוא האימוץ והקפיצה ועי

ד דהשכר במצות הצדקה הוא על נדיבות הלב "ג מעבדים הי"מ פ"כ המשל"ש מש"ז א"ולפ.)  ה,ק"ל מוכח נמי כן ודו"והנה מהנ(
  . ש"ולא על עצם הנתינה עיי

  

  ] טז

   והנה



קפט 

 חודש תפדה מכאן ואילך בכל יום ויום עובר בעשה האב בפדיון הבן מיום השלושים ומעלה שנאמר ופדויו מבן

  . כ"ע. ב עוברים בכל שעה"ד סי שה דבפדה"כ החכמת שלמה יור"וכ. ש דמוציא כל ממונו לפדיון הבן"וא,  "דתפדה

  
  א מתחילה"אי ביטול מצות תשביתו ומזוזה הוא בכל רגע ורגע או רק פ

  

ע "לבזבז כל ממונו בשביל קיום מצוח שיש "המנח' דהנה בעצם , חדא, יש לתמוה בזה מכמה אנפין

, ת בצל החכמה חלק ד סימן עא"שוהנה דן בדבריו באורך ב. ע דמזוזה"דתשביתו ובשביל קיום מצו

רגלים ולא הביא את '  עברו על הנודר ג:ל"ה עברו וז"ב ד" עה דף ו"רבכ המאירי "לפי משלדחות ' ומתחילה כ

מכיון שעבר עליו בקר , מ"י שבכובש שכר שכיר פירשו בב"ואעפ,  יום ויוםז עובר בבל תאחר בכל"קרבנו הר

פירשו בו הטעם מפני שאין הלילות נפסקות מימים לחיוב זה שהרי חובה עליו לפרעו , ראשון שוב אינו עובר עליו

ו בכל אבל קרבן שאין זמן הקרבתו בלילה נמצא שמתחדש עליו חומר הלא, וכן בכל דבר של צדקה, בלילה כביום

דדוקא באוכל נבילה , יומא' ן דמס"ע דמזוזה להך דהר"ע דתשביתו וכן מצו"לא דמי מצוהרי מתבאר ד. ל"יום עכ

 וכדאמרינן בנזיר ,ן שעובר בלאו דנבילה על כל כזית וכזית"ל להר" בזה ס,ע"שכל אכילה ואכילה הוי מעשה בפנ

כ לגבי " משא.ן שם"ב על כל אחת ואחת כמבואר בר חיי, שותה יין ואמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותההשהי

מ אינו "מ, נהי דכל זמן שלא השבית חמצו קאי כל רגע בעשה דתשביתו, ל"כ המאירי הנ"עשה דתשביתו לפימש

 נמשכת חיובה עד אשר יבער חמצו או ,רק העשה שחלה עליו בתחילה כשהגיע זמן ההשבתה, עובר על עשין הרבה

מ קי דכיון שעבר עליו בוקר ראשון שוב אינו עובר "בבבכובש שכר שכיר דמבואר א דדומי ,עד שיעבור חג הפסח

משום שאין הלילות נפסקות מימים לחיוב זה שהרי חובה עליו לפרעו בלילה , ל הטעם"עליו ומפרש במאירי הנ

לרגע עד אשר דכיון שמשעה שחלה עליו עשה זו אין לה הפסק אפילו , כן הוא גם לענין עשה דתשביתו, ש"כביום ע

גם אין מקום לעשה זו לחול עליו עוד פעם . א שיעבור עוד פעם על אותה עשה"א, יבער חמצו או עד שיעבור החג

רגלים ולא הביא קרבנו מבואר ' ורק בעבר עליו ג. שכאמור עדיין לא פסקה, מאחר ועדיין חיובה של הראשונה עליו

שאין זמן הקרבתו בלילה נמצא שמתחדש עליו חומר ", ילותדמפסקי ל,  שבכל יום ויום עובר בבל תאחרשםה "רב

לא ביער חמצו והוא נמצא בביתו כל ימי החג אינו ' אבל בעשה דתשביתו אפי. כ המאירי שם"כמש" הלאו בכל יום

  .  על כן לדעת המאירי אינו צריך לפזר כל ממונו עבור קיום עשה זו- . עובר על עשה זו רק פעם אחת בלבד

מאחר וכל זמן שהוא דר בביתו מוטלת עליו חובת מצוה זו בלי הפסק רגע אחד בין , לענין מצות מזוזההוא גם 

אם לא קבע מזוזה בביתו נ "ואה.  רק פעם אחתהל ככובש שכר שכיר שאינו עובר עלי"הו, ביום ובין בלילה

איכא ביטול עשה מחדש , ע מזוזהאז כאשר יחזור לדור בבית זה ולא יקב, ויצא ממנו באופן שאז נפסק חיוב מצוה זו

אם כי בודאי בכל רגע ורגע קאי ,  אבל לא יצא מביתו.הכיון שכבר נפסק חיוב הראשון בעת שיצא מביתו ולא דר ב

מ אין כאן ביטולה של עשה זו רק פעם אחת "מ, בקום ועשה מזוזה וכל זמן שלא קבע מזוזה הוא מבטל מצוה זו

  . בזבז על קיומה כל ממונוצ ל"וממילא שא, ו שנתבארבלבד וכמ

ע שאין לה "ו אמר רבא דגם במצושם ה "רבא "כ הריטב"לפי משדאילו , ל"המאירי הנ' ז לפי ההבנה בד"כ

עובר מחדש דומיא ד משמע .הפסק זמן כנשבע לתת לחבירו ולא קבע זמן וסיפק בידו עובר בכל רגע ורגע

ז כל פעם "דעובר עח "דברי המנכ "א. ום ויום עובר בבל תאחררגלים כל י' הא דאמר רבא דכיון שעברו עליו גד

כ דמצות מזוזה עובר בכל פעם מחדש "ע בהערה דלהלן מה שהבאתי להמרחשת שנראה מדבריו ג"וע. (ש"מחדש א

לא עבר על עשה דתשביתו , ד עד סמוך לערב"לא השבית חמצו בידאם , ש דמסיק"ויעויי). [דומיא דמצות תפילין

לא קבע מזוזה בפתחי ביתו משך וכן אם . ד"ע דתשביתו בי"צ לבזבז כל נכסיו בשביל קיום מצו" וארק פעם אחת 

צ לבזבז "או ).אם לא כשיצא מביתו וחזר לדור בו ולא קבע מזוזה( .ע דמזוזה רק פעם אחת"לא ביטל מצו, זמן רב

  . כ מדבריו"ע]. כל נכסיו בשביל קיום מצות מזוזה

  
  ובר בכל שעהב ע"אי בביטול מצות פדה

  

לעיל באות ט הגם שהבאנו , הנה בעצם ענין זה אי עובר בכל שעה אי לא פדה בנו בזמנו, יש לדון בתירוץ זה

. יעויין לעיל. וכן דאיכא איסור דבל תאחר בפדיון הבן. ע הרב שכתב דמכאן ואילך עובר על עשה"מסידור שו

   ואומנם

   וכן

   ואולם

   עוד



קצ 

, א אות יד"ט אלגאזי בכורות פ"וכן במהרי. ש"עיי. בכל שעהשה מתבאר דאינו עובר ' ד סי"ע יור"מ מהטור ושו"מ

ואריכות . קצז אות ד' ד סי"דברי יציב חיור' ע בס"וע, שנג' מ ביראים סי"וכ, וכן מתבאר מדברי החינוך מצוה שצב

  .ש"עיי. ד סימן כה"יוחו "ת יביע אומר ח"שוגדולה בזה ב

  
  אי מחוייב להוציא כל ממונו עבור מצות מילה

  

ל דהרבה איסורי עשה חמורין מלאו אחד שיש בו מעשה אף לענין זה דיוציא "דהנה לפי הדברים הנ, יש לדון

, כ יוציא כל ממונו"ז עולה דגם בשאר המצוות דבביטולם עוברים כל שעה ושעה ג"הנה לפ, ז כל ממונו"ע

כ "ביטולה כל שעה ושעה וכמשז כל ממונו משום דכשהגיע זמנה עובר ב"כ במצות מילה נמי נימא דיוציא ע"וא

וממה שאני חייב להזכירך בכאן שהאדם שעבר ולא מל את בנו או ': ל"פ יט דשבת שכתב וז"ש סו"ם בפיהמ"הרמב

עבר על מצות עשה גדולה וחמורה כי אין בכל המצות כמוה ולא יתכן לו לעולם , יליד ביתו וחס עליו ביום השמיני

ותר ממי שעבר עליו חג הסוכות ולא עשה סוכה או ליל פסח ולא אכל מצה אבל זה העון קשה י, לשלם זאת המצוה

וכל זמן שלא , לפי שזה אחר שעבר עליו יום שמיני למילה לא נפטר מזו המצוה אבל הוא מצוה ומוכרח למולו תמיד

. ל"עכ', וכו וכשימול תסור ממנו זאת העברה ויעשה מצוה עובר על מצות עשה שהגיע זמנה' ערל יהי' ימול אותו ויהי

  .  רס בשם הכל בו דבכל יום שהאב והבן מעכבין מלמול עברי בעשה' ד סי"א יור"וכן מבואר ברמ

' א סי"יעויין להמרחשת ח, מצאתי להאחרונים שנקטו שאין חיוב על האב להוציא על מצות מילה כל ממונו

דהנה דן שם ' א אל יבזבז וכו"ל' ל כן ואף במצוה שחיובה תמידי כמזוזה וכדו"ל דנראה דלא ס"מג הנ

' ר בדבר מעשה שבא לידו באיש אחד שהי"אשר נסתפק כת: ל"ז כל ממונו וז"בענין מצות מילה אי חייב להוציא ע

העת דחוקה וכל המוהלים לא היו פנויים ולא מצא מוהל שלא רצה לנסוע רק באופן ' ש ומפני שהי"לו בן למול בער

אבי הבן חייו דחוקים וכשימתין למולו אחר השבת אפשר שימצא מוהל בחנם או ו, שיתן לו סך ארבע מאות מרק

דמי שחייו נדחקים , ק"ש בב"כ היש"ע של מילה בזמנה לפש"ונסתפק אם רשאי להמתין ולבטל מ. בשכר מועט

ע דמילה "ל דמ"או די, ד בנידון דידן אפשר להמתין"ל לדידיה כהון רב ולפ"צ לקנות דהו"אפשר דגם המצוה א

ומסיק דאין מחוייב . 261ש"ע ובכ"ם שכל מי שלא מל בזמנו הוא עובר בכל יום בכ"חמירא טפי לשיטת הרמב

                                                 
ר שהרי כלל אמרו לכל מצוה אף עוברת שאין אדם מחויב לבזבז כל "לכאורה אין מקום לספיקו של כת: ל" כתב וזומתחילה 261

מזוזות שמצותן כל הימים ובכל יום עובר על המצוה אם לא הניח תפילין או לא והלא בכלל המצות גם מצות תפילין ו, ז"ממונו ע
כ משמע שאם אין ידו משגת לקנות תפילין או מזוזה אינו מחוייב לבזבז כל ממונו ולהביא עצמו לידי "ואעפ, קבע מזוזה לפתחו

ואף אם היום יניח , לין ומזוזה מצותן בכל יוםשהרי תפי, והרי בענין זה חמורה מצות תפילין ומזוזות מחיוב מילה על האב, עניות
כי מה , תפילין או יקבע מזוזה בכל זאת היום שעבר עליו בלי הנחת תפילין וקביעת מזוזה עבר על מצות עשה ואינו יוכל לתקנו

ליו בכל יום אף שהוא עובר ע, כ במילה"משא, שיניח היום הוא מקיים חיובו של היום אבל אינו מתקן בזה חיובו של יום אתמול
כ ודאי גם על מצות מילה אינו מחוייב "וא, מ"כ לענין זה קילא היא מצות מילה על האב ממצות תפו"וא, מ אינה אלא פעם אחת"מ

  .לבזבז כל ממונו ואינה חמורה משאר מצות
  

 משום שלעולם הוא אם כוונתו במה שחמורה מצות מילה, 'ם"הרמב' וחקר בד. ל"מ הנ"ם בפיה"הרמב'  לדון בזה מחמת דוהוסיף
מ שנוהגים בכל "כ דינה שוה לשאר מצות כמו תפו"וע, חייב בה כל זמן שלא מל וזהו חומר שלה לבד נגד מצות סוכה או מצה שזכר

ממילא חמורה היא משום זה משאר מצות משום שלעולם מוטלת , ז שלא מל"ל שמצד שלא נפטר ממנה לעולם כ"או כוונתו ז, יום
ואינו דומה למצות תפילין ומזוזות אף שמחוייב הוא בכל יום הוא משום דשם כל רגע ורגע , ורין להפטר ממנהעליו ואין הוא בן ח

אלא דזו אינה , מ אינה חמורה משל סוכה או של מצה"כ מצות תפו"וע, חיוב חדש הוא ואינו חייב היום משום חיובו של אתמול
כ "אעפ, שהרי אין חיובה אלא פעם אחת, אבל מצות מילה שאני היא, ה יותרנוהגת אלא זמן שבעה ימים וזו כל יום ויום והיא תדיר

כ אין חיובו מצד שבכל יום חיוב חדש אלא משום שנתחייב פעם אחת שוב לא נפסק "א, ז שלא מל"הוא עובר עליה בכל יום כ
כיון שמצות , ר"ק כדעת כתז באמת יש להסתפ"ולפ, כ משום זה לבד היא חמורה משאר מצות"ז שלא קיימה וע"חיובה לעולם כ

ואף שחיוב שמיני אינו אלא יום אחד , ז ולקיימה בזמנה"מילה חמורה מכל המצות שאין כמוה אפשר שמחויב הוא לבזבז ממונו ע
כ גם מצות יום שמיני בעצמה חמורה וכמו שמבואר "א, מ כיון שמחמת תחלת חיובו של שמיני לא פסקה ממנה מצוה זו לעולם"מ

  .'ז"כ אפשר שמחוייב האב לבזבז ממונו ע"וע, ל"ו זלכאורה מלשונ
  

אבל באמת אני אומר שגם מצות מילה אין חיובה בכל עת מצד שנתחייב כשהגיע זמנה ולא נפסק חיובו זה , ' מסיק בזהולבסוף
ם ולא בלילה אלא שגם מצות מילה היא דומה למצות תפילין ומזוזות שהרי מצות מילה דווקא היא ביו, ז שלא מל"ממנו לעולם כ

כ כיון דמפסקי לילות מימים אי אפשר לומר שמצות מילה היא מצד שנתחייב בה פעם אחת ושוב לא "א, ואף מילה שלא בזמנה
כ בכל יום כשעלה השחר הרי נתחדש עליו בכל יום "וא, שהרי בכל יום שמגיע הלילה הרי נפסק חיובו ואינו חייב למולו, נפסק ממנו
ומה ממש למצות תפילין שבכל יום הוא מתחייב מחדש בהנחת תפילין וכמו כן מצות מילה מתחדשת עליו ז ד"כ הר"וא, חיוב חדש

ג שאינה "ע שהזמ"מקושיתם שיהו נשים פטורות ממילה משום דהוי מ) ט"כ(קדושין ' תוס' ויעוי, בכל יום כשעולה עמוד השחר
יובו בלילה ולא שמחויב הוא גם בלילה אלא שאינו יכול ל שבעצם אינו מחוייב למול בלילה ונפסק ח"נוהגת בלילה מוכח דס

ודאי בכל יום מתחדש עליו חיוב חדש למול ' ד התוס"כ לפ"וא, א שרצה ליישב בזה קושייתם"וכסברת הטו, לקיימה אלא ביום
שמחבר , קודמתז איזו היא "ז לפשוט החקירה בדין מילה בזמנה ומילה שלב"ש שכתב עפ"ועיי. ['ז"ז דומה למצות תפומ"כ הר"וא

כ במילה בזמנה שזמנה "ז הוא עובר בכל רגע ורגע מהיום שלא מל משא"ז קודמת מצד שמצות מילה שלב"אחד חדש שמילה שלב
ואומנם לפי מה שכתב בזה לעיל גם מצות . כ"ע, אבל לאחר זמנה כבר חלה עליו בכל רגע, אלא שזריזין מקדימין למצוה, כל היום

שהרי כשהגיע הלילה הרי נפסק ממנו החיוב למול ורק כשיעלה עמוד השחר נתחדש וחל עליו , זמנהז אינה חמורה מב"מילה שלב
ש ובכל זאת זמנה כל היום ואינו עובר בכל "כ התחיל החיוב משעת עלית עה"ז דומה למילה בזמנה שג"כ הר"א, החיוב החדש למול

   עוד

   ואומנם



קצא 

' ודלא כד. ש"יעויי. להוציא יותר מחומש עבור מצות מילה ודומיא דאינו מחוייב להוציא כן לתפילין ומזוזות

  .  מצות מילה כל ממונושכא שאין חיוב על האב להוציא על' ד סי"וכן דעת האבני נזר חיור. החינוך

הנה נחלקו בזה , דאינו מחוייב להוציא כל ממונו עבור מצות תפילין] בהערה כאן' עי[כ המרחשת "מש

ל "א חייב לחזור על הפתחים וכנ"ז כתב דדוקא במצות כיבוד או"רמ סק' ד סי"ביד שאול יור, אחרונים

 תרנו' אמנם בביאור הלכה סי). כה בטעם הדבר' ינא סיאשל אברהם תנ' ועי(, מהירושלמי אכל לא בשאר מצוות

ג בקיום שאר המצות מזה לא פטרתו התורה כלל שהוא חוב "ע ללבוש תפילין וכן כה"אבל עצם המ: ל"כתב וז

ל דאין הדין "ואפילו את. כוסות דמוכר כסותו כדי להשיגם' המוטל על גופו ולא גרע מנר של שבת ונר חנוכה וד

פ מחוייב לחזור ולבקש מישראל שישאול לו " הפתחים להשיג מעות לקנות תפילין אבל עכשיצטרך לחזור על

ובאשל אברהם . שכא' ש עמ"ל עיי"הנ. הרי דדעתו נוטה שצריך לחזור על הפתחים לזה. ל"עכ. ע"תפילין לקיים המ

, ח סימן ב"אות אפרקסתא דעניא חלק ב "שוב' ועי. כ הסתפק אי מחוייב למכור כסותו להשיג תפילין"שם ג

ת "שוע ב"וע .ש" עיי.איזה מהן עדיף, מי שאין לו לקנות רק תפלה אחת או תפלין של ראש או של ידשנסתפק ב

ואי יש מצוה מיוחדת בכל יום להניח תפילין או דמצוה תמידית היא כל שעה [ .ו"כ' שבט הלוי חלק ט סימן ה סי

ומטין בי . א כתב דחובת כל יום היא"ח מצוה שעח סק"ובמנח, ב דנסתפק בזה"א סק"לז בא' ג סי"יעויין בפמ, ושעה

  ]. ל דחיובן כל שעה ושעה והאריכו בזה"ז זצוק"מדרשא משמיה דהגרי

  

  
  

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
בכל זה ליום השמיני שמשעת עמוד השחר מתחיל חיובם שהרי יום התשיעי ואילך דומים , נ גם במילה שלא בזמנה"והכ, רגע

דרק אם עבר עליו כל , ם שבכל יום עוברים עליו ולא בכל רגע"הרמב' ומדוייק באמת ל, וארכא נתנה לו כל היום לקיים מצותה
  .] היום הרי בטל מצותה של היום וכמו בשמיני

  

   ובענין



קצב 

  262א דנר חנוכה קודם לתפילה"בדעת המג

  
 כ וליכא למיחש"ן כצ זמ"ל דמי שלא התפלל מעריב מדליק קודם דא"ונ: ל"ה כתב וז"תערב סק'  סיא"המג

 . כ"ע. ה שהוא נוהג כן"כ בכ"שמא ישכח מעריב וכ

, חדא. קושיות עיקריות'  מחמת ב- כ מתפלל ערבית "ל דמדליק נר חנוכה ואח" דס- ד אלה "פליגי ע הפוסקים

הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום ה " בדשבת כג בב 'תוסדהנה ה. ל דתדיר קודם אף לפרסומי ניסא"דהא קיי

 שיש להפטיר בנרות דזכריה משום ,ח טבת להיות בשבת"א כשחל ר"ונראה לרשב: ל"כתבו וז - רסומי ניסא פ

 ועוד כיון שהמפטיר קורא בשל חנוכה יש לו להפטיר מענין .ח"פרסומי ניסא ולא בהשמים כסאי שהיא הפטרת ר

 ,ד תרוייהו תדיר ופרסומי ניסא משום דבקריאת התורה כיון דמצי למיעב,ח"ומה שמקדימים לקרות בשל ר" .שקרא

 ועוד דבקריאת התורה ". פרסומי ניסא עדיף, אבל היכא דלא אפשר למעבד תרוייהו.עבדינן תרוייהו ותדיר קודם

ח כדי "א דעל כן הקדימו של ר" ועוד נראה לרשב.אין כל כך פרסומי ניסא שאינו מזכיר בה נרות כמו בהפטרה

פרסומי ניסא ד' מבואר בתירוצו הראשון דמאי דאמרי. ל"עכ. ות דזכריהשהמפטיר יקרא בשל חנוכה ויפטיר בנר

ת שבות יעקב "שוב' ועי .אבל כשיכול לקיים שתיהן תדיר קודם, כשאין אפשרות לקיים שתיהןדוקא , עדיף מתדיר

יסוד ג שהביא "ד מחנוכה הי"ג פ"מאור ישראל ח' ע בס"וע.  עה'א סי"ד ח"יחוע ב"וע. ובעוד פוסקיםב סימן מ "ח

התירוצים האחרונים הרי ' כיון דמב', והנה בכונה העתקתי את כל לשון התוס.  [263כ"ע. ש"זה מעוד ראשונים עיי

ע "ד השו"א בביאורו ע"וכבר העיר כן אדונינו הגר. 'ז תלוי בתירוצי התוס"והיינו דד, מבואר דפרסומי ניסא קודם

   ].ש"עיי. דלהכ קודם ההב"מדליקין נר חנוכה בבהא שפסק ש"תרפא ס' סי

  .כ"ע. ש דאורייתא"דהיאך שייך להקדים מצות נר חנוכה דרבנן למצות ק ,א"ד המג"הקשו הפוסקים ע

ואף לתרץ בזה בחדא . [א הללו על פי היסודות דלהלן"פ דברי המג"דשמיא אמרתי ליישב קצת עדה

  . 264]ילדלשיטתו אז, מחתא שאר דבריו התמוהים לכאורה במקומות אחרים

דמבואר , יש להקדים תחילה יסוד האחרונים שהובא לעיל בהא דאיתא בקידושין כט, בעצם הקושיה הראשונה

א "ל בכתובות נ ע"ותמהו העולם מהא דקיי. מחויב להוציא כל ממונו] ועליה לרגל[שם דלענין פדיון הבן 

כשבהמצוה יש ענין ' א אל יבזבז וכו"דל, ץלתר' והבאנו לרבים מהאחרונים שכ. דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש

ולא שייך שאדם החייב ממון , והיינו דפדיון הבן הרי הוא חוב כלפי שבט הכהונה דמלוה הכתובה בתורה היא. חוב

  .כ"ע. נ"לחברו יכול להפטר ממנו בתואנה דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש וה

דאין לאחר מצות פדיון הבן , ח ועוד"יימן ורבינו הגרש ה" משם הגר- פ יסוד זה " ע- הבאנו לעיל לבאר 

ובודאי פשוט שאם המלוה יתבע , כיון שהיא חוב גמור על האב ולא מצוה, בשביל ערבית אף שהיא תדירה

לא יוכל הלווה לפטור את עצמו ולדחות התשלומים מפני שלא התפלל עדיין ותפילה היא , את הלווה חוב שחייב לו

. דמה לו למלוה עם חיוב מצוותיו של הלווה הרי ממונו גביה ואם כן גם פדיון הבן כן, דמתמצוה תדירה והיא קו

  .היסודות שנתבארו בקונטרס דלעיל' כ ב"ע]  ולעיל הבאנו לדון בזה[

  

  

                                                 
מחומש אות ט וכיון שנידון זה הסתעף וקבע ברכה לעצמו הוצג  זה קשור למערכה דלעיל בענין המבזבז אל יבזבז יותר ענין 262

  . בנפרד
 

. מגילה ג' תוס' שכתב להוכיח כן גם מד ,ה אמנם"ח סימן מא ד"אוח -ק "דות נודע ביהודה מה"שו טעם לציין עוד מובנותן 263
 ואף שמגילה יש בה מעלת קידוש לבנה חדא דתדיר קודםדצריכים להקדים , קידוש לבנה וקריאת המגילהגבי ' ומתחילה כ(

 'מ לענין לדחות האחד לגמרי הוא דפרסומי ניסא דוחה לתדיר אבל לענין לאקדומי תדיר קודם כמבואר בתוס"פרסומי ניסא מ
כ יקראו "שהקשו ואם תאמר ויעשו עבודתן ואח' ה מבטלין וכו"א בד"מגילה דף ג ע' במס' ד דברי תוס" ובזה נלע:ל"וז) ל"שבת הנ
ש ניחא שהרי עבודה "אמנם לפי מ.  והלא הטעם מפורש משום פרסומי ניסא ולכך מקדימים המגילההאורה מאי קושי ולכ,המגילה

כ לא יקראו בצבור " תדיר עדיף מפרסומי ניסא ושפיר הקשו ויעשו עבודתן קודם והוצרכו לתרץ שאח,היא תדיר ולענין להקדים
  . כ"ע. ואם כן יודחה פרסומי ניסא לגמרי ולכך עדיף מתדיר

  
אלא . וודאי דהכי נקטינן, ח"ל דתפילת ערבית קודמת למצות נ"ז להכריע נגד כל האחרונים דס" לומר שאין בכוונתי בכצ"אי 264

ע "וע]. (נה' מ סי"נזר חו אבניוה ו 'ד סי"ב יו"חבתשובה ס "חתכלשון ה[ 'גדול האחרונים'א "ז לנסות ליישב דעת המג"כוונתי בכ
  ).בהערה האחרונה כאן

  ] א

  והנה 

   ועוד

   ובסייעתא

   הנה

  עוד  



קצג 

ל כעין פרעון חוב דעלמא "והו מצות נר חנוכה שענינה משום פרסומי ניסא יסודה כעין חובה לבית ישרא
  ]ל דדוחה התדיר"א דס"המג' ש ד"וממילא א[

  

והיינו , עני המתפרנס מהצדקה שואל ומוכר כסותו ולוקח שמן להדליק' תרעא דאפי' ע סי" איתא בשווהנה

ז כל "כ מצות נר חנוכה שצריך להוציא ע"ט אלים כ"מ, וכבר תמהו העולם. ח כל ממונו"שחייב להוציא עבור נ

והיינו . ממה שחננך יש לו חייב אין לו פטור' מהונך' כבד את ד'ל "הלא אפילו במצות עשה דאורייתא קיי. ממונו

נר חנוכה ב ד"שבת כג עוכדאשכחן ב, ח אינה חמורה יותר ממצוה דאורייתא"ומצות נ, שאין לו לבזבז יותר מחומש

ח דרבנן והיאך "דהא קידוש דאורייתא ונ, הראשוניםשם ' והק. וקידוש היום נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא

ה קידוש היום "ומשמע דבלא. ש"עיי. א ועוד דאפשר לקדושי אריפתא"ן והרשב"ותירצו הר, ח לקידוש"דחה ני

 ב"ערוך השולחן סימן תרעא סוהנה ב. במה נתיחדה מצות נר חנוכה, אם כן. ח"דאורייתא עדיף ולא ידחה מפני נ

דבכל המצות יש שיעור עד שליש במצוה ג "כוסות אין שיעור להוצאתן דאע' ונראה דבנר חנוכה וד: ל"עמד בזה וז

מ אלו שהם פירסומי ניסא וחייבו לעני למכור כסותו שוב " מ,ש שם"תרנו לעניין אתרוג או חומש כמ' ש בסי"כמ

 רק באמת לא )א"כ הגרע"וכ( ולא נראה כן )ג"פמ(אין שיעור לדבר ויש מי שאומר דגם כאן אל יבזבז יותר מחומש 

ח ענינו פרסומי ניסא לכך חמיר "הנה בא ליישב לנו דנ. ל"עכ. ש" אך לדינא נראה כמשכיח זה וההוצאה קטנה בזה

ח שצריך להוציא "ט אלים מצות נ"ב מ"עדיין צ, דמה בכך שענינו משום פרסומי ניסא, אך עדיין לא הונח לנו, טפי

ות כל טצדקי לקיים מ מודה הוא שיש לעש"מ, 265ז כל ממונו"צ להוציא ע"ל שאי"ג הנ"ואף להפמ. [ז כל ממונו"ע

  ].ע"וצ. וכפי שנפסק שצריך לשאול על הפתחים ולמכור כסותו, המצוה

אל יבזבז 'ובפרט לפי מה שנתבאר לעיל כמה יסודות בענין הדין ד. יש מקום ליישב קושיה זו בכמה אופנים

מב שכתב לבאר ש' ב סי"ח' תשובות והנהגות'ה בדרכו של ה"אך במאמרינו זה נתמקד בע, 266'יותר מחומש

ונראה שפרסומי ניסא יסודה כעין : ל"וז. ליתא להאי דינא דאל יבזבז יותר מחומש' חוב'ל דבענין "על הדרך הנ

דכיון , ע דאורייתא דהוי כעין מצות פרעון חוב"ה נס ולכן חמור אף ממ"חובה לבית ישראל שעשה להם הקב

הפתחים ולהשכיר עצמו כפועל כדי לשלם לחבירו דשורש החיוב מפני חבירו לא נפטר אף אם צריך לחזור על 

ש לחזור על הפתחים "ע אמרינן דלא חייבה תורה בכעין אונס והיינו ביותר מחומש ממונו וכ"דדוקא בסתם מ

מהונך ממה שחננך ונתמעט שלא נתחייב בכעין אונס אבל בכגון ' ע דכבד את ד"זה בסתם מ' דמתבזה טובא בכך וכו

נ "וה) ת"וכעין מצות ל(אף שמצטער הרבה '  מפני חבירו שהלוהו אין סברה לפטור וכופרעון חוב ששורש החיוב

בפרסום הנס על חסדו שהצילנו וזיכנו לשמור תורתינו הקדושה חל עלינו חובת הכרת טובו ואין לפטור מכך אף 

  . 267ל"עכ. 'שצריך לחזור על הפתחים כיון שחמור טובא וכו

                                                 
 

הרי .  ל"עכ, כוסות' אבל אינו חייב להשכיר עצמו כמו בד: ל" וז-ע ששואל ומוכר כסותו "ד השו" ע-הבאר היטב שכתב ד "וכ 265
' דדוקא במצות ד, כוסות' ח מד"קעח דחלוק נ' ז סי"ז ח"ע להמועו"וע. [כ שישכיר עצמו"ח לא הקפידו עכ"דמבואר בדבריו דבנ

כוסות מעיקר הסדר ' וביאר שם דאולי ד, ח לא מבואר שישכיר עצמו"כ בנ"משא', יר עצמולהשכ'תעב דמחוייב ' כוסות מפורש בסי
ל דאינו חייב "הביאר היטב הנ' שתמה על ד) קיא ג(ט "ח ח"ע להשד"וע]. ש"עיי, בליל פסח שיסודו דאורייתא לכן מחמרינן בזה

א בזה אל יבזבז יותד "ח כל ממונו ול"יא עבור נא דמחוייב להוצ"ובאמת כן דעת הגרעק. ש"ל הא עיי"דמנ' להשכיר עצמו וכו
  ].יז' א סי"ת ח"דברי שלום מהדו' ע בס"וע. [מחומש

  
א תרעא "ובביאור הגר.  כוסות' מד' ב כתב דילפי"חנוכה הי' ד מהל"הנה במגיד משנה פ, ח שואל ומוכר כסותו" דבר זה דבנובמקור

ולצורך , וקידוש היום עדיף מכבוד היום,  ח קודם לקידוש"ב איתא דנ"היינו דבשבת כג ע, א מבואר דהוא נלמד מקידוש היום"ס
ח דעדיף "ו לנ"וק, ש בשביל קידוש היום"כ, ואם יש לו לחזור על הפתחים בשביל כבוד היום, כבוד היום צריך למכור ולשאול

ב שאלו תלמידיו את "דמגילה כז עס "מ בזה הוא מש"הר' ל דמקור ד"וס, מ שם כעין זה"נ על הר"בציוני מהר' ועי. כ"ע. מקידוש
ועוד איתא , אמא זקנה היתה לי פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום, ולא בטלתי קידוש היום' רבי זכאי וכו

' ל סי"ש הנ"והאריכו בזה יעויין בדבר. ח דעדיף מקידוש היום"ש נ"ואי בקידוש הדין כן כ, ה משכן להמיינא  בשביל קידוש"שם דר
  . טז

  
דהא דאין אדם מחוייב ליתן , ]והובא לעיל[' פ החלקת יואב דיני אונס ענף ז"וכ, תרנו' כ שם בשם הביאור הלכה סי" לפמשוכגון 266

בזה ודאי חייב , אבל מה ששוה הדבר באמת, הפירוש רק שאינו מחוייב ליתן בעד הדבר יותר מכדי שוויו, כל ממונו עבור מצות עשה
מצוות אינו מחוייב הדכל  סימן תקאח "בתשובה חאואבני נזר כ יעויין להלן בהמשך דברינו שהבאנו לה" וכמו.ליתן כל ממונו בעדו

 מה שאין כן פרסומי ניסא לפרסם לאחרים , שהרי חישב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה,למכור כסותו
  . ועמדו בזה עוד. ש"עיי. ומה לאחרים במחשבתו

 
ז "וכענ). פ מקורו"י זלברשטיין ול"כן שמעתי מהגר(ס " רבינו החת-ל כפרעון חוב "ח חמור כיון דהו" דנ- ביסוד זה וקדמוהו 267

מהמצוה יוכל לידע גודלה , ע אמר"מ זי"הרי' החי: ל שם" וזיג חנוכה אות -שיח שרפי קודש ' ם הובא בס"ביאר החידושי הרי
והוא משום פרסומי ניסא אשר הוא התגדלות כבוד שמים מנס שהוא גבוה , אודךויותר מבכל מ, שהדין הוא ששואל ומוכר כסותו

  ] ב

  , ואכן



קצד 

דנר חנוכה . ב.  'א מדין תדיר וכו"ש להקדים לו ד"דבדבר שהוא כעין חוב ל. א, הקדמות הללו' לאחר ב

  . א דיש להקדים נר חנוכה לתפילת ערבית"יתבאר לנו שפיר שיטת המג. הוא ענין חוב

  

והיינו דדוקא במצות , ה"יש לחלק בין חוב שיש לאדם כלפי חבירו לחוב שיש לאדם כלפי הקב'  לכאוואומנם

א תדיר קודם דאין הכהן מחוייב להמתין "בזה דוקא יש סברה לומר דל,  חוב דבין אדם לחבירופדיון הבן דהוא

כ במצוות דבין אדם למקום אין לו יתברך שום מניעה להמתין שיקיים "משא, לחובו בשביל מצוות תדירות דהלווה

  .קודם המצוות התדירות

לגבי שאר ענינים דהוו מצוות דבין אדם למקום מתחילה אשיב בזה מהא דמצאנו ד ,לומר בזה בכמה אנפין

ואף דמכללא איתמר ולאו , ש"נ ל"מ אלימי לדחות וה"ל מ"דמחמת דטומנים בחובן ענין חוב כנ' אמרי

  ].  א בפירושא"ובהמשך אשיב בזה באו[, בפירושא

אף שהוא ענין חוב , בדבענין מצות שהן חו, כעין זה הבאתי בקונטרס דלעיל בענין האיסור לבזבז יותר מחומש

הרי דכשטמון במצוה ענין חוב אף דבין . א דין זה וחייב להוציא כל ממונו וכדלהלן"כ ל" אפהדבין אדם למקום

א דין תדיר אלא חייב "ד ל"נ בנידו"כ ה"וא, ה"אדם למקום משתנה הדין מחמת עוצמת החיוב דפרעון חוב כלפי הקב

הנה כעין זה מצאנו דדוחה , ועוד.   למצוות אחרות ואף שהן תדירות-  שטומנת בחובה ענין חוב - להקדים המצוה 

 דבין אדם למקוםוהיינו כיון שטמון במצוה ענין חוב אף , ח מהאי טעמא מצוה דאורייתא החמורה כדלהלן"מצות נ

 א דין תדיר"ד ל"נ בנידו"כ ה"וא, ה לדחות הדאורייתא"משתנה הדין מחמת עוצמת החיוב דפרעון חוב כלפי הקב

  .ל"וכנ

א דין זה דאסור לבזבז יותר "כ ל"נבא להראיות דבענין חוב אף שהוא ענין חוב דבין אדם למקום אפה

ל דגם בעליה "קידושין הנ' הגמ' הרי הבאנו לעיל בתחילת דברינו מד, חדא.  מחומש וחייב להוציא כל ממונו

והיינו , ל דהוא ענין חוב"פ היסוד הנ"ביארו עש, א ועוד"וההסבר בזה ציינתי שם להחזו, לרגל מוציא כל ממונו

כ "הרי דאף שהוא מצוה דבין אדם למקום אפה. ונשתעבדו נכסיו לקרבן יעויין לעיל, דאיירי שכבר עומד בירושלים

  .דמוציא כל ממונו' ה אמרי"כיון דטמון במצוה ענין חוב כלפי הקב

לבאר ביסוד זה גם דברי הירושלמי בענין מצות ' שלא כ' ח סי"ם שיק חאו"הבאנו לעיל דברי המהר הנה

ח מצוה לג "והנה ידוע ספיקו דהמנח. כיבוד אב ואם דמחוייב לחזר על הפתחים בשבילם יעויין בזה לעיל

ל מצוה דבין אדם "והנה להצד דהו. ש"א היא מצוה דבין אדם לחבירו או בין אדם למקום עיי"שנסתפק אי מצות כאו

דחמירא , מבואר. ז כל ממונו"דמוציא ע' כ אמרי"הרי דאעפ, ]268ו דעת רוב ככל השיטותהערה דזה' ועי[למקום 

  . ל דחמיר טפי לדחות מעלת התדיר"נ י"וה, ה"מצוה דטמון בה ענין חוב כלפי הקב

                                                                                                                                            
 - שכתב , הגדה של פסח' ז בשמו בפי"וכן ראיתי שהביאו כענ. כ"ע. מעל הטבע ופועל שיצטרך ויוכל לעשות יותר מביכולתו וטבעו

  .ת מנחת יצחק חלק ו סימן סד"שוע ב"וע. כ"ע. דכיון שהנס נעשה חוץ לדרך הטבע לפיכך תקנו שגם אדם יתאמץ יותר מטבעו
  

 א אי הוי מצוה דבין אדם לחבירו או בין אדם למקום"בענין מצות כאו
 

מ למאי "ונפ, א אי מצוה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום"אי מצות כיבוד או, אות ג נסתפק) מצוה לג( חינוך מנחתה 268
, א"אם כאן במצוה זו של כיבוד או, ום הכפורים עד שירצה את חבירול דעבירות שבין אדם לחבירו לא מהני תשובה ולא י"דקיי

אבל כאן , דבין אדם לחבירו אינו אלא במה שהוא שוה לכל אדם, אפשר דהיא רק מצות המקום ברוך הוא ולא בין אדם לחבירו
ך צווה זו המצוה בין אדם או דילמא כיון שהשם יתבר. כ אינו אלא כמצוות שבין אדם למקום ברוך הוא"א, הוא רק באביו ואמו

   .ש"עיי. הוי בין אדם לחבירו ולא מהני תשובה אם לא שירצה את אביו ואמו, לחבירו
  

   מצוה שבין אדם למקוםיל דהו"השיטות דס
  

,  ידוע מה שכתבו רבים מהמפרשים לבאר בענין חלוקת עשרת הדברות שהיו מחולקות חמש על לוח זה וחמש על לוח זהוהנה
ות שהיו על הלוח הימני הם כוללות מצוות שבין אדם למקום והחמש שעל הלוח השמאלי היו כוללות מצוות שבין דהחמש הראשונ

דהלוח הימיני הם ) שם(ם בביאור התורה והמצוה על המכילתא "ובמלבי, )שמות פרק כ(יתרו ' בספורנו פר' יעוי. אדם לחבירו
). שם(ת "ן בפירושו עה"ונרמז ענין זה גם בדברי הרמב. ש"ע. לחבירומצוות שבין אדם למקום והלוח השמאלי מצוות שבין אדם 

במצוה זו חתם חמשה דברות ראשונות המדברים : ל"וזכבד את אביך ואת אמך פ "עה) שם (כלי יקר שמותוכן מצאתי ב. ש"ע
המדברים בדברים שבין דברות אחרונות '  ולא הזכיר השם בכל ה,אלהיך'  כי מטעם זה נאמר בכולם ה,בכבוד המקום ברוך הוא

 והנה חמש ,'דברות מול ה'  שהיו ה,כנגד עשרת הדברות' מול ה'  והיו היריעות ה:ל" וזא'  כו פ'ד שם בפר"וחזר ע. אדם לחבירו
' דברות ה' כ שהיו כנגד י" וכן פירש בעל הטורים ג,דברות אחרונות בין אדם לחבירו'  וה,ה"דברות ראשונות הם בין אדם למקום ב

נאמרה בלוח הראשון בכלל " 'כבד את אביך ואת אימך וגו"א "כ הרי מצות כיבוד או"וא. כ"ע .שערי בינה' קרסים כנגד נ' ונ' מול ה

   ומעתה

  ] ג

  ויש 

   הנה

   וכעת

  , ועוד



קצה 

ם שיק שם לבאר הטעם דמוציא "פ מה שהבאנו בקונטרס דלעיל מהמהר" לחשך אדם לדחות דברינו אלה ע ואם]ד

ואמרתי דיש להסביר מדוע מה שחייב לעשות נגד אחרים אמרינן : ל"וז, בר שהוא חוב לאחריםכל ממונו בכל ד

                                                                                                                                            
א "הרי מבואר דלדעת רבים מהמפרשים מצות כיבוד או. ומוכח דחשיב כמצוה שבין אדם למקום, המצוות שהם בין אדם למקום

  . היא מצוה שבין אדם למקום
  

דזה אינו , ושמע נא. הא דקרי לכבוד אב הכשר מצוה הוא ענין מושכל מאד: ...ל"וז) יט ג(קדושים ' המשך חכמה פר מלשון מ"וכ
בבא מציעא ל (ובזה הגדר אמרו איסורא מקמי ממונא לא דחינן , מצויר בשכל שמצות שבין אדם לחבירו ידחה איסור דברי תורה

שכל מוסדות הקבלה מהר סיני הוא הקבלה , וזה הרגש דק, לאדם למקוםבכבוד אביו ואמו יש מה שנוגע רק משום ש, )א"סע
, וכן עד עולם, הנאמנה ונתנה למשה מסיני ומסרוה דור אחר דור לזרעם אחריהם והודיעו בנים לבני בניהם יום אשר עמדו בחורב

' ביו גם דברים הנוגעים אל מצות הולכן בזה הגדר יש בכבוד א, אז פסק תורה מישראל, ואם דור יבזה אביו וילעג למוסרי הקבלה
 . ק"ודו. כ גדר כבוד המקום שיש במצוה זו דכבוד אב הוי רק בגדר הכשר מצוה"וא, ל דלא דחי"א דלדחי קמ"לכן סד, וכלל התורה

  .ש"עיי. א היא בגדר בין אדם למקום"ג דמצות כיבוד או' ד הברכת שמואל יבמות סי"וכ
  

. אבל בדיני שמים חייב, מדיני אדם, דמה שאמרו האב שמחל על כבודו כבודו מחול,  כתבתקעג'  שהוכיחו מספר חסידים סיויש
' ובס. עדיין מדיני שמים חייב על מצוה זו, ג שמחלו"ולהכי אע, א הוי בין אדם למקום"ל דמצוה זו של כיבוד או"משמע דס. ש"ע

א אחת המצות שבין אדם למקום כיון דהוא שותף ן שכתב דמצות הכיבוד הי"הביא דברי הרמב) ב"דף קסט ע(ב "פרדס יוסף ח
   .ש"ע. ביצירה

  
א "גדול המכבד או: ט דאיתא שם"שמחות סוף פ' שדן ממס, הערות סימן ח הערה ב, ד" יו-א כרך ב "פ ח"ת עט"בשוע "וע[

. פני כבוד המקוםוהמכבדן במיתתן אינו מכבדן אלא מ, שהמכבדן בחייהם אינו מכבדן אלא מיראה, במיתתן מאילו כבדם בחייהם
דאי הוי , בענין חיוב כבודם לאחר מיתה' הוא לכאו, מ אי הוא בין אדם לחבירו או בין אדם למקום"והיינו דהנה אחד הנפ. כ"ע

ג שהם "אבל אם הוי בין אדם למקום יש לה המשכיות אע, מצוה שבין אדם לחבירו הוא דוקא מחיים ובמותם אזדא לה המצוה
ש "יעויי. וא שאומרת כאן הברייתא דחייב בכבודם אף לאחר מיתה כיון שמצוה זו היא מפני כבוד המקוםוממילא ה. אינם קיימים
  ם בפירוש המשניות דלהלן "הרמב' כ ליישב הדברים מד"ז ומש"בארוכה בענ

  
  לחבירו  מצוה שבין אדםיל דהו"השיטות דס

  
 ומשפט ,יהושע סובר חוק זה שבת' ר: ל"וז' א במכילתא שכ"ריהושע ו' ר' ד מח"ע ) כה' טו פ'שמות פ(משך חכמה  מצאתי בומאידך

ולכך ,  שבהן נצטוו בני נח, ומשפט אלו דינים,א המודעי סובר חוק זה עריות"אבל ר,  דברים שלא נצטוו עליהן בני נח,זה כיבוד אב
י כיבוד "והיינו דלר. כ"ע.  ופשוטוומשפט על בין אדם לחביר ,וכל חד דריש חק על מה שבין אדם למקום. דריש לשון נסיון על המים

  . אב הייינו מצוה שבין אדם לחבירו
  

המצות כולן : ל"וז] ז"והביאוהו רבים בענ[הידועים ) משנה א(א דפאה "ם בפירוש המשניות ריש פ"יש להוכיח מדברי הרמבעוד 
ה כגון ציצית ותפילין ושבת "בין הקבהחלק האחד במצות המיועדות לאדם בנפשו במה שיש בינו ו, נחלקין בתחילה על שני חלקים

והחלק השני במצות התלויות בתועלת בני אדם קצתם עם קצתם כגון אזהרה על הגניבה והאונאה והאיבה והנטירה וכגון , ם"ועכו
ת א בכלל המצו"הרי שכלל למצוה זו של כבוד או. ש"ע. 'וכבוד האבות והחכמים שהם אבות וכו' הציווי באהבת איש את חבירו וכו

ה חפץ במצוות שיעשה בהם רצון הבריות מבמצוות שיעשה בהם רק "שהקב' ש בפאה שם שכ"הרא' מ מד"וכ. שבין אדם לחבירו
מבקשי תורה גליון ' ד בקו"והו. ל מצוה שבין אדם לחבירו"ל דהו"כ דס"הרי מבואר בדבריו ג. ז"רצון קונו ולכן אוכל פירות בעוה

מ "דלעולם גם הר, ש הללו"מ והרא"ל כן עם דברי הר"ל דלא ס"שב דברי הברכת שמואל הנכ ליי"ש מש"ויעויי. [שנח' כא כב עמ
  ].    ש"ל מצוה שבין אדם לחבירו יעויי"ל דהו"ש לא ס"והרא

  
כבד ה " שם בדתוספותדהנה ה, א"ש בפאה ריש פ"א והר"בקידושין לא ע' בזה תוס' כתב דנח) יח' א סי"תנינא ח( דברי שלום 'ובס

 שבכבודו ,ה על כיבוד אב ואם יותר מכבודו" משמע שהקפיד הקב,בירושלמי דורש מהונך כמו מחונך: ל"כתבו וז ,ךמהונ' את ה
 ובכיבוד אב ואם נאמר , כלומר אם יש לו ממון חייב ואם לאו פטור,מהונך דהיינו מחונך דמשמע ממה שחננך' הוא אומר כבד את ה

 . והיכא דלית ליה חייב לחזר על הפתחים לזון את אביו ואת אמו,ובין שאין לוכבד את אביך ואת אמך דמשמע בין שיש לו ממון 
 לא -וכתב ואפילו אתה מסבב על הפתחים , הביא דברי הירושלמי הללו, ה כיבוד אב ואם"א בד"ש בפאה פ"הר' ואומנם בפי. כ"ע

  .ל"עכ.' פתחים בשביל עצמו וכואלא שאם יתן לאביו מה שבידו יהא צריך לחזור על ה, שיסבב את הפתחים ליתן לאביו
  

ומאחר והחיוב הוי מפני חבירו לא נפטר אף אם , א הוי מצוה דבין אדם לחבירו"ל דכיבוד או"ס' דהתוס, ד" תלויה בנידוומחלוקתם
וכיון , ל דהוי מצוה שבין אדם למקום"ש ס"כ הר"ומשא. ולכך פירשו דברי הירושלמי כפשוטו, צריך לסבב על הפתחים בשביל זה

  .   ש"יעויי. שאין חיוב זה מפני חבירו הרי שיש בזה גדרים והגבלות
  

  מ נוגע גם למקום"א דאף שהוא בין אדם לחבירו מ"י
  

מ מצוה זו "פ שהוא בין אדם לחבירו מ"ומצות כבוד אב ואם אע: ל"ל הוסיף בזה לבאר וז"כ הנ" הנה בכלי יקר שמות פואומנם
ואם תכבד אב ואם בעבור שמהם נוצר החומר והגוף , ה ואביו ואמו"שותפין באדם הקב' שגלפי , נוגעת גם בכבוד המקום ברוך הוא

ל (קידושין ' ובמס. ו שתכבד את אביך שבשמים אשר נתן בך הנשמה החלק המעולה הקיים לנצח"ו בן בנו של ק" ק,הכלה והבלה
 וקשה .ה אני עליכם כאילו דרתי ביניכם וכבדוני ומסיק שם בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו מעל,'שותפים באדם כו' ר ג"ת) ב"ע

דברות אחרונות לא נזכר השם ' ודאי למדו זה ממה שמצינו שבכל ה, דירה מאן דכר שמיה ומהיכן למדו לומר כאילו דרתי ביניכם
ו הגדול ה דירה לשמ"אלא שעשה הקב, אלהיך אצל כיבוד אב ואם' כ למה הזכיר ה"לפי שמדברים בדברים שבין אדם לחבירו וא

מקור חיים נותן ' כ שכרו אריכות ימים כי הדבקות בה"וע. אצל אב ואם לומר שהמכבד אב ואם כאילו דרתי ביניכם וכבדוני' ית
ואם הוא מכבד אב ואם בעבור שמהם נוצר החומר אם כן גם הנשמה חלק אלוה ממעל תתן כבוד לאביה , חיים ארוכים אל האדם

. אלהיכם חיים כלכם היום' ואתם הדבקים בה) דברים ד ד(ש "עמו תזכה לאריכות ימים כמשבשמים ועל ידי הדבקות שיש לה 
  .      ל"עכ
  

, ב גבי שאר המצוות"להנצי] מ נוגע גם למקום"דאף שהוא בין אדם לחבירו מ[ אמנע מלציין מה שראיתי כעין הדברים הללו ולא
 ,א"פ המשנה שהחטא היה מה שציער את א" לפי דברינו ע:דך וחיה ויתפלל בעפ" עההעמק דבר בראשית פרק כ פסוק זל בספרו "וז

 וכשמתפייס ,כ"שהחוטא בין אדם לחבירו הוא חטא בין אדם לשמים ג אלא מכאן למדנו ,כ לא נצרך אלא לפיסו ולא לתפלה"וא
  . ל"עכ. 'וכוה נצרך לתפלת אברהם שיהי מחול לו " מש,ה"מהאדם עדיין נצרך לבקש כפרה מהקב

  
הוא גדר בין אדם לחבירו  '  שהעובר מצות ה:משך חכמה שמות כד גל דה"וז. ל דהא בהא תליא והעובר על זה כעובר זה"צ ובאמת[

  .]ל"עכ. ק"שמזיק להכלל ודו
  



קצו 

ה אמרינן חישב לעשות מצוה "הוא משום דבשלמא מצוה שהוא חייב בציווי הקב, דצריך לחזור אפילו על הפתחים

שמחשבתו , מר כןאבל במצוה שהוא מחוייב נגד אחרים אי אפשר לו, ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

  .ש סברה זו"ד שהוא מצוה דבין אדם למקום ל"והיינו דבנידו. כ"הטובה לא יועיל לאחרים ע

ל כעין חוב "דהו' מ לדידן דנקטינן דגם במצוות דבין אדם למקום ושענינם משום פרסום הנס אמרי"דמ, לו

מצוות שהם כעין חוב אף דהוו בין אדם והיינו דב, ל"הנה יש לומר גם בזה גופא כעין הסברא הנ, ל"ממש וכנ

 בנידון דידן גבי ח סימן תקא"ת אבני נזר חלק או"שווכדברינו אלה ממש מפורש ב.  'למקום לא תועיל מחשבתו וכו

נר חנוכה מאי טעמא קודם , ד שם לבאר"ותו. ח שהוא פרסומי ניסא"נר חנוכה דלא מהני מחשבתו לאחרים במצות נ

 הלא שבת הוא עדות על חידוש העולם כמו שאומרים זכר למעשה בראשית ,י ניסאלקידוש היום משום פרסומ

 ואין לומר שאני נסים שביציאת מצרים שהם עניני בני ,וחידוש העולם יש מאין יותר פלא מנסים של יציאת מצרים

אשית אלא הלא חידוש העולם גם כן עבור ישראל שקיבלו התורה בראשית ואין ראשית אלא ישראל אין רד, ישראל

ואם כן כיון דבארבע כוסות . בסיון שקיבלו ישראל התורה'  תלויין ועומדין עד יום וותורה וכל מעשה בראשית הי

וצריך : "ל"ז כתב ליישב וז"וע. כ גבי קידוש היום"כ נימא כן ג" אחשובים פרסומי ניסא שמפרסם חידוש העולם

 מה שאין כן שבת שהוא רק ,יתו כדכתיב והגדת לבנךלומר שאני המצוות שבליל פסח הם לפרסם לבניו ובני ב

 שהרי חישב ,ם דכל מצוות אינו מחוייב למכור כסותו"והדבר מובן על פי מה שאמרתי כבר בטעם הרמב. לעצמו

 מה שאין כן פרסומי ניסא לפרסם לאחרים ומה לאחרים ,לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

ח כיון דנר חנוכה קודם "ובזה מובן היטב הקו.  שוב דומה לשאר מצוות,ש היום שהוא לעצמוועל כן קידו. במחשבתו

ח כסברה זו דחשיב "הרי דביאר לן להדיא אף בנ. 269ל"עכ" ' וכולקידוש על כרחין דתלוי בפרסום לאחרים דוקא 

  .'כעין חוב דבין אדם לחבירו דלא תועיל מחשבתו וכו

' הנה האח.  מצוה דאורייתא החמורה-  מהאי טעמא - ח בכחה לדחות "ה דמצות נשמצאנו כעין ז  כעת למהונבא

ואם ימול לא יהיה סיפק , ונתעכבה המילה עד סמוך לשקיעה, דנו גבי מוהל שצריך למול ביום שישי דחנוכה

ח " נל דעל"ח חמיר כנ"מ מאידך נ"מ, פ דמילה חמירא דהוי דאורייתא" דאע- ועיקר הספק הוא . ח"בידו להדליק נ

ס "ט כמו שביאר החת"וה, ז כל ממונו"א ואילו במצות מילה לא מצאנו דחייב להוציא ע"הגרע' מוציא כל ממונו כד

גבי מוהל שעוד לא קרא , מגילה' הפוסקים בהל' ויש לפשוט זאת ממח .ח"דבמצות דאית בהו פרסום הנס חשיב כבע

דימול , א דמגילה עדיפא"בשם התרומת הדשן והמגתרפז ' דעת הבאר היטב סי. המגילה ואם ימול יפסיד הקריאה

.  270ח קודם"ד להתרומת הדשן נ"ה בנידו"וה. ב דמילה עדיפא"ח והמשנ"ודלא כהפר. בתשיעי ואין המצוה נעקרת

  . כ חמיר עד כדי כך שידחה מילה החמורה"פ דחשיב חוב דבין אדם למקום אפה"ח אע"מ חזינא דנ"מ

ח ונר שבת עדיף מיין "שם דנ' ד הגמ"ע, )שבת כג( הדרך קושית הראשונים בזה' זה אמרתי ליישב לכאו

ל דהוא "אלא להשיטות דס, ל דהקידוש על היין הוא דרבנן ניחא"דבשלמא להשיטות דס, לקידוש היום

ח הוא "ל דכיון דפרסומי ניסא דנ"דלהאמור י. ש"דאורייתא היאך דחינן מצוה דאורייתא בשביל מצוה דרבנן עיי

  .                       חוב חמיר טפי לדחות מצוה דאורייתאכעין 

ג "א כעין זה בפשטות טפי דכה"ח שליט"שהביא מבנו הגר) יח' שבת סי(בכתבי קהילות יעקב החדשים 

ה פרסומי "ע דאורייתא וה"ב דסובר דפרסומי ניסא דוחה מצ"ז סק"תרפז בט' אשכחן בהלכות מגילה סי

, )ש"מפני פרסומי ניסא דמגילה עיי' א דאין שום מצווה נדחית אפי"ודלא כהרמ, א שם"ד הגר"וכ(ניסא דחנוכה 

  .             ש"עיי. ח משום שלום בית"ש נר שבת דעדיף מנ"וכ

כ מחמת עוצמת הכרת הטוב המיוחדת והחיוב "אפה, בין אדם למקוםדמכל הני מבואר דאף שהוא ענין חוב ד

. וכמו כן דוחה מהאי טעמא מצוה דאורייתא החמורה, ז כל ממונו"דמוציא ע' ה אמרי"דפרעון חוב כלפי הקב

                                                 
כ החיוב להשכיר עצמו "ל מסאכטשוב למה גדול כ"א זצ"ר מהר"בשם האדמו לגאות .  חנוכה-שיח שרפי קודש '  בשמו בסמ"וכ 269

חשב לעשות מצוה ונאנס ולא ) קידושין מ(ואמר מצינו , וגם לארבע כוסות ולא מצינו כן בשאר מצות, נר חנוכהלהשתדל להדליק 
בזה , ומה שיש לו במחשבה, ח עיקר המצוה היא פרסום הנס"אולם בנ, זה הוא בשאר מצות, עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

  .כ"ע. להשכיר עצמו ולהדליקלכן החיוב , אינו מפרסם הנס ואינו מקיים עיקר המצוה

 
שמצוה זו היוונים (ימי החנוכה מכוונים כנגד ימי המילה ' דח' עץ יוסף'ה' והוסיף עוד מפי. י זלברשטיין" זה שמעתי מהגרנידון  270

 .כ"ע. וממילא יש מקום לומר דהמילה קודמת) רצו לעקור

  אמור 

  ] ה

   וכעין

   ומצאתי

   הרי



קצז 

ד "נ בנידו"כ מסתבר דה"וא. ש לומר כן"ה ל"ז דוקא כלפי בין אדם לחבירו אבל כלפי הקב"ולא מפלגינן לומר דכ

! ש הוא"וכ. דירות למצוות  אחרות הת-  שטומנת בחובה ענין חוב - ל דלא דיינינן דין תדיר אלא יקדים המצוה "י

  .ת"וכמשנ. ש בזה"כ, דאם במצוות דבין אדם לחבירו הטומנות בחובן ענין חוב קפדינן להקדימם למצוות תדירות

ה "היינו מכלל הדברים דאשכחן בדוכתי אחריני במצוות דבין אדם למקום לדמות דה,  עתה השבתי מכללאעד

בזה , דוקא פדיון הבן דהוא חוב דבין אדם לחבירו' כאווכעת נבא להשיב בפירושא על הערה זו דל. ד"בנידו

כ "משא, א תדיר קודם דאין הכהן מחוייב להמתין לחובו דהלווה בשביל מצוותיו התדירות"דוקא יש סברה לומר דל

הלא אין לו יתברך שום מניעה להמתין שיקיים ' במצוות דבין אדם למקום מה שייך בזה שאין המלוה ממתין וכו

  .ל"ת התדירות וכנקודם המצוו

דענין חוב , ל"ח מבריסק זצ"ש היימן ושהסכים לה רבינו הגר"מהגר[הנה עצם האי עובדא שהתבססנו עליה 

דהיכן מצאנו כהן המאיץ בחוסר סבלנות כלפי אבי , כבר הבאנו בקונטרס לעיל לתמוה בזה, ]דוחה התדיר

דמיירי . א. אופנים' והבאנו מהחישוקי חמד לבאר בב. בעיםוהלא זהו ממון שאין לו תו, הבן שיתן לו חמישה סלעים

, צ להדחק בזה"הבאנו דא. ב. ג ודאי שיפדה תחילה"וכהן זה אצה לו הדרך ובכה, שאין לפני האב אלא כהן זה

כ אף שאין הכהן מאיץ לגבות "משה, יום יפדנו מיד שלא ישהה המצוה' דמאחר שנפסק דלאחר ל, ומיירי בכל אופן

  .לעיל' עי.  לדחות התדירחובו חמור

ל דלא מיירי בדוקא "כ צ"דע. 'ב דהכהן ממתין וכו"שאין מקום כלל לחלק ולומר דדוקא בפדה, הראת לדעת

. ב זה גופא סגי לדחות התדיר"שהכהן ממתין ומצפה לגבות חובו אלא עצם זה דהגיע שעת המצוה דפדה

ויש [ .ח"ב לנ"ומעתה אין מקום כלל לחלק בין פדה. ופשוט, "מצות ה"בדוקא אלא " חוב הכהן"והיינו דהמודד אינו 

. דהחוב בפדיון הבן הוא בתולדה מהמצוה ולא דין נפרד, )קידושין אות לו(כ בקובץ שיעורים "להוסיף בזה ממש

  ]. והובא בריש הקונטרס לעיל בהערה

תו משום שהוא פרסומי ניסא  דנר חנוכה שואל ומוכר כסו- בעצם הסברה שכתב בתשובות והנהגות   ואומנם

כ "א בהו ג"ואמאי ל, דהנה גם אכילת מצה ומצות מגילה הם כהודאה על ניסים,  יש להעיר- ' והוי כענין חוב וכו

  . 'דחייב למכור כסותו וכו

פרסומי "אלא במצוות שעיקרן הן משום , ענין זה' שמכלל הדברים שהארכנו לעיל מוכח דלאו בכל דבר אמרי

דבזה איכא ענין ' והיינו דכשגדר המצוה הוא פרסומי ניסא פי, ל"הנ' מו שמתבאר להדיא בדברי האחוכ" ניסא

מ אכתי "מ]  דלעיל תרעא 'ערוך השולחן סיה' כ בד"מ להדיא ג"וכ. [ה וכפרעון חוב"דהכרת הטוב מיוחדת להקב

  .ז כל ממונו"ציא עא בהו דבעי להו"ע דהנה מגילה ומצה ודאי ענינם משום פרסומי ניסא ואמאי ל"יל

פד ' ת כנף רננה סי"משו) אות כא(ח סוף מערכת חנוכה "פ מה שהביא השד"ד ע"ההערה יש לומר בזה בס

ודלא כהבאר היטב דאף דחייב לשאול ולמכור [כוסות ' בביאור דעת הרב המגיד דהעדיף כח נר חנוכה מד

דאף שבארבע כוסות נמי איכא משום : "ל"וז] וסותכ' מ אינו חייב להשכיר עצמו כמו בד"ח מ"כסותו לצורך נ

מכל מקום עיקר הפרסומי ניסא אינו בארבע כוסות דרבנן אלא במצה ומרור והגדה שהן מדאורייתא פרסומי ניסא 

 ולכן עדיף אבל נר חנוכה היא כל המצוה דפירסום נס דחנוכה, וארבע כוסות הוי רק חלק מחלקי המצוות דפרסומי ניסא

  . ל"עכ". '  וכומארבע כוסות

אבל אינו חייב להשכיר עצמו כמו בארבע כוסות . 'שואל וכו[ :ל"ק א וז"תרעא ס' זה ביאר באליה רבה סי

). עולת שבת(ב משום דהכא אית ליה היכר נס כשרואה נרות בבית חבירו לאפוקי בארבע כוסות "סימן תע

ואם כן תיקשי מנא ליה ללמוד משם ,  מארבע כוסותם"וצריך עיון הא עיקר דין זה כתב בית יוסף דלמד הרמב

ם למדו מארבע כוסות דאפילו "ועוד קשה דהמגיד סוף הלכות חנוכה כתב דרמב. דשאני הכא דרואה בבית חבירו

. הרי דנר חנוכה עדיף מארבע כוסות. עד כאן, כל שכן בנר חנוכה דעדיף מקידוש היום, משום פרסום הנס' עני וכו

שוב ,  על המגיד מאי ראיה מדעדיף מקידוש דליכא פרסום נס לארבע כוסות דאיכא נמי פרסום נסובאמת צריך עיון

והנראה לעניות דעתי בזה דסבירא ליה דנס נר חנוכה עדיף מארבע  ].מצאתי בלחם חמודות שהניח נמי בצריך עיון

לא לרמז שהוא פרסום נס  ומה שכתב דעדיף מקידוש היום לא כתב א,כוסות דבפסח איכא עוד היכרא מצה ומרור

  .ל"עכ. 'וכו. דמטעם זהו עדיף מקידוש היום

  ] ו

   ,ובכן

  אתה 

  ] ז

   ואף

  ולחומר 

   וכעין



קצח 

בענין נוסח ברכת נר חנוכה דמברכינן להדליק נר ' בשם האח) אות כ(ח לעיל מיניה "ד בשד"עזה

פ מאי דאיתא בשבת כט "וטעמא ע. 'וכו' של'ולא כשאר ימים טובים ושבתות שהברכה היא נר , חנוכה

מ דאין פתילה זו חלק מבגד גדול אלא הבגד עצמו שהוכפל "דמדלא קתני פתילה של בגד ש,  הבגדב גבי פתילת"ע

ש "ט ושבת הדלקת הנר היא חלק קטן מחלקי המצוות הנהוגות באותו יום לכך א"נ ביו"וה. כ"ע. ועדיין בגד הוא

ורה ולא שום מצוות אבל בחנוכה הא ליכא אלא מצות הדלקת המנ. למימר נר של שבת דומיא דפתילה של בגד

  .  היינו שהנר בחנוכה הוא החנוכה עצמה דומיא דפתילת הבגד' נר חנוכה'אחרות וזהו 

תרעו ' א במחזיק ברכה סי"החיד' ז מד"דיתבאר ד. ת"דגם בחנוכה איכא הלל והודאה וקריאה' דאין להק

וזהו נר , אחר במעשה כללואפשר עוד לומר דבחנוכה ליכא מעשה אלא בנרות ולא ענין : ל"שכתב וז

, כ בשבת דיש בו כמה מצות מעשיות כגון סעודה וקידוש ובגדים נאים וכיוצא"חנוכה דחנוכה הוא הנר דוקא משא

וזהו שאומרים נר של שבת הנודע בכמה ענינים לא כן חנוכה דאין בו מעשה אלא הנר , ואחד מהמצוות הוא הנר

דאיתא , ח"ה דקריאת ההלל בחנוכה נמשכת אחר מצות הדלקת נת כנף רננ"א משו"ועוד הביא בזה באו. ל"עכ

  .כ מדבריו"ע. ש"עיי' לנו" ויאר"' למה קורין הלל דכתיב אל ה'בפסיקתא פסקא דחנוכה 

כ לא הקפידו "ס איכא עוד היכרא דפרסום הנס בשאר דברים משה"דכיון דסו, אפשר ליישב הערתינו

א כל ממונו על מצה ומרור הוא משום דמתקיים הפרסומי ניסא בהגדה והיינו דהא דלא מצאנו דמוצי. לגמרי

כ אולי אפשר לומר "וכמו.  כ לא הקפידו בזה"וכיון דתכלית הפרסומי ניסא מתקיימת בשאר מילי משה' וכדו

מ "ה אין לו להוציא עבור קריאת מגילה מ"ואף דבלא, כ כיון דמתקיים הפרסומי ניסא בשאר מצוות החג"במגילה ג

ו דומה הוצאות עבור המגילה לשאר הוצאות היום כמשלוח מנות שלא נדרש להוציא עבורן הרבה ומסתמא אינ

  .ע"וצ. כ תכלית הפרסומי ניסא מתקיים בזה"מקיים מצוה זו ומשה

בהא '  כ טז'ח סי"ת דברי יציב או"שודהנה ב, ז לדון גבי הוצאת ממונו למצות תפילין"נתעוררתי כעת לפ ,ואגב

אבל בשל זרוע ' שרוב של שם וכו, ר חמורה קדושתה"ה תפילין ש"י ד"ברש, ב"מנחות לד עד  בהאדמתבאר

אלו ' וכו' ה שם ה"ב בד"ובדף לה ע. ש"אלו תפילין שבראש עיי' ועוד כתיב וראו כל עמי וכו' ד וכו"אין אלא יו

משמע שזה ',  ועוד כתיב וכושםי בדף לד "והנה בהא דהוסיף רש. כ"ע. ש"שכתוב בו רוב השם עיי, תפילין שבראש

  . 'וכו"  כל עמי הארץוראו"הא דב מה הקדושה חמורה משום "וצ,  משל ידקדושתה חמורהבהא דטעם נפרד 

, שבזה מפרסמים שיש עליהם עול מלכות שמים, ר"ויש לומר דעיקר מצות תפילין הוא הש: ל"לבאר וז

וכעין , והוי בגדר ונקדשתי שמקדש השם בפרהסיא, )א"ח ע"עיין שבת נ(וכבלא דעבדא , וכעין חותם המלך

אל ' דמנחם חברו עם והטף וכו, י סוף בא יג טז על ולטוטפת"והנה ברש. 'ז נתפרסם אלקותו ית"שעי, מצוה דרבים

שהרואה אותם קשורים בין העינים יזכור הנס , תטיפו לשון דיבור כמו ולזכרון בין עיניך האמורה בפרשה ראשונה

שיתפרסם הדבר ', וכן שם בסופו ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים וכו, ן בתחלתו"וכן שם ברמב, וידבר בו

  .ל" עכ.והוא כענין פרסומי ניסא. ש"עיי' וראו כל עמי הארץ וכו' לכל האומות וכו

 כל ממונו ועל פרסומי ניסא צריך להוציא[, דתפילין של ראש ענינם משום פרסומי ניסא, כנים הדברים הללו

מי שאין לו לקנות רק תפלה אחת או תפלין ז דיש מקום גדול לאותם הפוסקים שדנו ב"כ יוצא לפ"א]. ל"וכנ

  .271הערה' והעלו דתפילין של ראש עדיפא עי. של ראש או של יד איזה מהן עדיף

                                                 
ת "שו וב .ש"עיי. ריו שם נראה דתפילין של ראש עדיפאומדב, דנסתפק בזה, ח סימן ב"ת אפרקסתא דעניא חלק ב או"שו 'עי 271

העתיק מתשובת דבר משה במי שאין בידו אלא לקנות ש' ק א"כה ס' ת סי"שעהביא מה, כו' ח סי"ט סימן ה או"שבט הלוי ח
כתב ו, תוהביא ראיו, ה כאן מביא בשם יפה ללב לחלוק דיקנה של יד תחלה"מאסף ל' תפילין אחת יקנה של ראש ולא של יד ובס

כ היפה לב משום דכתוב בתורה "דמש, ל דשל ראש קודם דקדיש טפי"אחת כדאי לדחות הוראה הנ' ת אין אפילו ראי"במחכ: ז"ע
ת הלא הלכה היא שמי "ז שבין עיניך יהיו שתים במכ"כ משום דבעינן כ"ומש, יד תחלה אין זה סבה לדחות של ראש דקדיש טפי

וחסר , ת בקשר"והדלי, ן בקציצה'כ משום דבתפלה של ראש יש השי"ומש, ל ראש בין של ידשאין לו אלא אחת יניח אותה בין ש
ת אין בדרוש זה סבה לדחות ההלכה דשל ראש קדיש "במחכ, ו"ד ויש סכנה ח"ל אותיות ש"כ הו"וא, ד של רצועה של יד'צורת היו

ד דיש עוד סברה לומר בזה "ל בס"נה לפי דברינו יוה. ל"עכ. "ת דיקנה של ראש"כ פשיטא דההלכה כהגאון דבר משה ושע"וע, טפי
  .ל"וכנ. דיקנה תפילין של ראש קודם לשל יד

  
ל מהירושלמי אבל לא בשאר "א חייב לחזור על הפתחים וכנ"דדוקא במצות כיבוד או' ז שכ"רמ סק' ד סי" ביד שאול יורע"וע

ע ללבוש תפילין וכן "אבל עצם המ: ל"כתב וז תרנו' כה סיאמנם בביאור הל). כה בטעם הדבר' אשל אברהם תנינא סי' ועי(, מצוות
כוסות דמוכר ' ג בקיום שאר המצות מזה לא פטרתו התורה כלל שהוא חוב המוטל על גופו ולא גרע מנר של שבת ונר חנוכה וד"כה

פ מחוייב לחזור "כל דאין הדין שיצטרך לחזור על הפתחים להשיג מעות לקנות תפילין אבל ע"ואפילו את. כסותו כדי להשיגם

   ש"ויעויי

   והוסיף

  ז "ולפ

  ] ח

   וכתב

   ואם



קצט 

' ע בקו"וע. סומי ניסאדגם מצוה זו ענינה משום פר. כ צריך להוציא כל ממונו"כוסות ג' ל דזהו הטעם דבד"די

וכבר הבאנו לעיל מהגאון מסוכשטוב . כוסות' עא במהות הפרסום שיש בד' בית אהרן וישראל גליון קמח עמ

וכן הבאנו ". ךהמצוות שבליל פסח הם לפרסם לבניו ובני ביתו כדכתיב והגדת לבנ: "ל"להדיא כן וז' האבני נזר שכ

כוסות ענינו משום פרסומי ' ם שכתב דד"י כן בשם החידושי הריודכרנא שראית. ח ומהערוך השולחן"לעיל מהשד

ז בעוד "ומוסכם ד ,ח סימן רה"ת דברי יציב חלק או"שוע ב"וע, א"ה משבת ה"פאור שמח כ להדיא ב"וכ. ניסא

  . 272כוסות ענינם גם פרסומי ניסא' דד' מהאח

ו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים דאפיל, ב" רסג ס'סיל ב"גבי נר שבת דקיי ,הנה יש עוד לברר ואומנם

דברי ' וכבר העיר כן בס .ומדוע בעי להוציא בזה כל ממונו, והרי אין זה משום פרסום הנס. ולוקח שמן להדליק

מ מטעמי אחריני "מ. נ דענין פרסום הנס לא שייך כאן"ל דאה"ואומנם י. ל"ד התשובות והנהגות הנ"ל ע"שלום הנ

  .נו וכדלהלןז כל ממו"ל דבעי להוציא ע"י

דהנה איתא בשבת דנר שבת עדיף מנר  ,שואל על הפתחיםכ "דמשה, א כתב לבאר"ה משבת ה"פשמח 

ח שואל על הפתחים " אי בנכ"וא. ג דנר חנוכה הוא משום פרסומי ניסא כיון דשלום ביתו עדיף"חנוכה אע

רסג לבאר בדרך ' א ריש סי"ינו הגרכ אדונ"ויעויין עוד במש. ש דבנר שבת שואל על הפתחים דעדיפא מיניה"כ

  ). עב' ע בגליון אליבא דהלכתא גליון מז עמ"וע.  (ש מוציא יותר מחומש"דומה הא דבנ

 -  גבי יין לקידוש - ז "שהביא להקשות כעי, ל"ויצא הנ' פ מה שראיתי להכלי חמדה פר"ע, ד"ל בזה בס"י

דלכאורה מאי ,  חנוכה וקידוש היום איזה קודםדמספקא ליה לרבא נר, בשבת כג' ד הגמ"מהחלקת יואב ע

כ בקידוש "א דצריך ליתן בעדו כל ממונו ומשא"כ הגאון רע"ל דמוכר כסותו כמש"ח קיי"קמספקא ליה הרי בנ

כ תו ליכא לטעמא דשמא יצטרך "ס צריך להוציאה על נר חנוכה א"דכיון דסו. א. אופנים' ח בב"ותירץ הכ.   היום

ז הדרך תירץ גם בענין מה שכתבנו לעיל גבי "וע. כ גם קידוש היום לא פקע"כל ממונו אלבריות שממילא מוציא 

כ ליכא לטעמא שלא "ס חייב בפדיון הבן וממילא מוציא כל ממונו לקיים פדיון הבן א"חיוב עולת ראיה דכיון דסו

ק מידי דקידוש היום "מעיקרא ל. ב.  ל דיוציא לעליה לרגל"כ שוב י"יצטרך לבריות דממילא מוציא כל ממונו א

ל "ל בזה דצריך להשתדל בכל יכולתו שיהיה לו להוצאת שבת וכמו שאמרו חז"שאני דהוא בכלל הוצאות שבת וקיי

ל דנר "נ י"כ ה"וא.  ש"עיי. כ חייב לעשות כל טצדקי שיהיה לו"כ פשוט דעל קידוש היום ג"לוו עלי ואני פורע א

 בכל יכולתו שיהיה לו להוצאות שבת וכדברי הגאון הרב כלי שבת חשיבא בכלל הוצאות שבת וצריך להשתדל

  .חמדה

שבת (חוט שני ' בס' כ, ז אף יותר מחומש"ל בזה דהנה גבי מצות קידוש ושאר הוצאות שבת דמוציא ע"י

ואפשר שאם רצונו לעלות לרגל חייב לעלות שהרי : ל"א בקידושין שם וז"כ בחזו"פ מש"לבאר בזה ע) א"ח

יא כל ממונו לכל מה שהוא רוצה וכיון שברצונו להוציא מעותיו לראות ירושלים ומקדש כבוד ישראל רשאי להוצ

ומטעם זה דכיון דלצורך הוצאותיו הפרטיות . כ"ע. ש"עיי". ממילא חייב בזה בשביל מצוה, אף אם לא היה מצוה

ז " בזה הגבלה ויכול להוציא עש גבי הוצאות שבת דאין"א, יכול לפזר יותר מחומש ממילא מה לי שיש בזה מצוה

                                                                                                                                            
. שכא' ש עמ"ל עיי"הנ. הרי דדעתו נוטה שצריך לחזור על הפתחים לזה. ל"עכ. ע"ולבקש מישראל שישאול לו תפילין לקיים המ

  . ולא נחתו להחילוק בין תפילין של יד או של ראש. כ הסתפק אי מחוייב למכור כסותו להשיג תפילין"ובאשל אברהם שם ג
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' מ ביארו מקורו דיליף ליה מד"ה והלח"וה. אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק' דאפי

ם "ל לרמב"מנדקשה ד.   כ" ע.יאכל ומתפרנס מן התמחוי חייב בהםט דפרסום ניסא אפילו אין לו מה "ד מה"ש או הה"כוסות במכ
' ש סוף סימן שפז ובתשו"מ ובתשובת הריב"בכ' ש תוס"כמ(למילפינהו מהדדי הא ודאי אין לדמות כל מילי דרבנן להדדי בכל דיניו 

. כל פרסומי ניסא כגון בנר חנוכהכוסות דתנן במשנה דינא הכי אפילו מן התמחוי ולא כן בשאר '  ודלמא דוקא בד)קיב' י סי"חו
 אבל קידוש של ,קאופרסומא ניסא דנר חנוכה עדיף ממעלת תדיר דקידוש כל שבת דנ ד"אהדכוסות ' ש מד"ש למילף בכ"כ ל"וכמו

. ח דאית ביה רק פרסומי ניסא"לנל למילף מיניה "לשונות של גאולה מנ' כוסות דאית ביה תרתי תדיר וגם פרסומי ניסא נגד ד' הד
זקינה מכרה כיפה ' זכאי ואימי' ב ר"מגילה כז ע' ם לקוחים מעובדא דמס"מקור דברי הרמבומכח זה כתב ד. [ועוד האריך לתמוה

ר דתיטום בשיראי "רב י' ה מישכן חגורו על קידוש היום וברכי" ור,םת ימיוזכו לעושר ואריכ' ז וכו"שבראשה בשביל יין קידוש ועי
מכר '  א,ם" הרי בהדיא בגמרא שתי אלו עצות דהרמב.בהלכות' כו' ינאי ואימי' זכאי או ר'  דרף העתיק האי עובדא" והרי.'כו

עשות כן על חיבוב מצוה דנר לש דראוי "מישכן כסותו בשביל יין לקידוש וכיון דנר חנוכה עדיף מקידוש היום בודאי מכ' כסותו וא
כוסות אית בהו ' הרי דפשיטא לן דד]. ש"עיי. ה משבת"ם פ" הרמבח וכדברי"ש לנר שבת דעדיף גם מנ"ומכ. ם"חנוכה וכדברי הרמב

ה "ל למילף כן בה"ובעצם קושיתו דמנ.  [ענין דפרסומי ניסא ומכח זה הקשה דהיאך יליף לנר חנוכה דאית ביה חדא מעלה ותו לא
  ].ק'ודו. ונו בזה ניחא שפירז כל ממ"ל דכל דאית ביה ענין דפרסומי ניסא אלים טובא להוציא ע"הנה לדברינו הנ', ח וכו"לנ
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. כ מה לי דנוסף בזה גם דמוציא עבור מצוה"ומשום דכיון דלצרכיו האישיים אין הגבלה של חומש א, יותר מחומש

  . ד גבי נר שבת דאין לך הוצאות שבת יותר מזה"ה בנידו"כ ה"וא .ש"עיי

 לשאול על הפתחים בשביל דבר מועט ס מחוייב"דכיון דסו, א"ס מג כתב לבאר באו"ל סו"דברי שלום הנ

. דהנה אם אותו דבר יאכלנו בחושך הרי אין זה עונג, ש דמוציא גם עבור נר שבת"כ א"א, לצורך עונג שבת

' ק ד"רמב ס' ועיין להביאור הלכה סי, ל כן"אבל לדידן לא קיי, ם"ז בדעת הרמב"ש שכתב כ"אך אומנם יעויי. כ"ע

  ].ל"ונצטרך להנ. רמב'  וסותר עצמו לסירמג' א בסי"ז אלא לדעת הגר"דאי

בשם ו סימן רה "ת משנה הלכות חט"שוהביאו ב[ש קלוגר "בענין שנסתפק הגר עוד מקום להוסיף בזה ויש

 במי שנמצא בחנוכה ]'ק שיצא לאור בשם קהלת יעקב במאמר ראשון דרוש ו"י הגרש"מכתהשואל שם שהביא 

ח ואם יצא ביום "ואם יצא בלילה יקיים מצות נ, ו לילה אחת או ליום אחדבבית האסורין ונותנין לו רשות לצאת א

ל שיבחר לצאת בבוקר דתפלת שחרית וקריאת "ק ז" ופסק הגרש. במה יבחר,יתפלל בצבור ויאמר הלל בצבור

' א סי"ז ח"הרדבדהנה דעת ', הפודדבר זה הוא מחלוקת ה שם כתב "ובמשנ[ .ההלל בצבור עדיף מנר חנוכה בלילה

חבוש בבית האסורים והשר הבטיח לו לשחררו ליום אחד איזה מצוה יבחר וכתב דזריזין מקדימין ' ג באחד שהיי

 וגדולה מזו .ז"ב הסכים להרדב"קס' ח סי"ס א"קו חלק עליו והח' צ סי" והחכ.למצות ויצא מיד ויקיים מה שאפשר

ר לו ההידור ואם ימתין יקיים המצוה עם יותר נחלקו רבותינו במי שיכול להיות מן הזריזין לקיים המצוה אבל יחס

ב מי שבא תפילין בידו לא ימתין על הטלית דשהויי מצוה לא "כה סק' ח סי"וא א"הידור ונחלקו גם בזה עיין מג

ד דלא אמרינן חביבה מצוה בשעתה אלא כשיש לחוש שיעבור "הרובשם הת) 63 'עמ( ומיהו בלקט יושר .משהינן

ח "חוברב ' טו וסי' ה סי"משנה הלכות חבעיין ל וציין. ד"קו הסכים להתה' וצ בסופו תש" והחכ.על המצוה לגמרי

  .כ"ע. ]'ו' סי

ל "כ ודאי דצ"א', ז כל ממונו וכו"כ דמוציא ע"עכ' כ דחשיב כפרעון חוב וכו"ח כ"ל דחמיר נ"להדברים הנ

מ שהבאנו לעיל מהכנף רננה "לפובפרט . [ופשוט. ת וההלל דלמחר"ולא יבטלנו תמורת קריאה, ח עדיף"דנ

  ]. ק"ח עדיף ודו"הרי דודאי דנ, ח"דקריאת ההלל בחנוכה נמשכת ממצות הדלקת נ

, י על איזה נס קבעוה"מאי חנוכה ופרש' פריך בגמדהנה , ק"ה שם כתב לבאר בעצם ספיקו דהגרש"דבמשנ

 הדלקת נר לעצמו . א.וענפים, ותל ומתחלקת לכמה מצ"חנוכה היא מצוה דרבנן שתקנו חזוהביאור בזה ד

 לגמור את . ג. הדלקת נרות למהדרין ומהדרין מן המהדרין.' ב.והדלקת נר איש וביתו, על הנס שמצאו פח של שמן

 נס על ניצחון . ז. לדעת קצת שיטות גם שמחה וסעודה. ו. קריאת התורה. ה. לא להתענות ולא להספיד. ד.ההלל

י אמירת על הנסים ושירות "ע,  פרסומי ניסא. ח.וזדים ביד עוסקי תורתיך' ם וכו מסרת גבורים ביד חלשי,המלחמה

כ יש לפנינו "ק כיון דע"ז מובן ספיקת הגרש" ולפ.ותשבחות על כל הנסים וכל המצוה עם הענפים נקראת חנוכה

ם יותר כמה מצות לקיים משך ימי חנוכה והדלקה בלילה הוא חלק מחלקי המצוה של חנוכה ולמחר יוכל לקיי

. ל"מ כיון שיקיים תפלה בצבור והלל ועוד דוחה את ההדלקה בלילה וי"מבלילה אף שיבטל המצוה של הדלקה מ

ח עיקר וראש לכולן ובפרט "והיינו דודאי דנ, ח לאידך דנקיט ואזיל"הנה ודאי דאין לדמות מצות הדלקת נ. כ"ע

  ].ח"להנתבאר לעיל דההלל נמשך ממצות נ

ואף שאין , דהנה מצוות רבות הם זכר ליציאת מצרים, התשובות והנהגות צריך עיון' ן עצם ד דעדיי,ונשאלתי

 חמירי - מ דהוו פרסומי ניסא " שכל אותן המצוות שהם זכר ליצי- מ לא שמענו "מ, לך נס גדול מיציאת מצרים

  .ז כל ממונו"כ דמוציא ע"כולהו עכ

ד "ע -  שהקשה  מט'ג סי"חבתשובה שבות יעקב אתי להכ מצ"ואומנם לאחמ, ע"ז צ"מתחילה אמרתי שד

הא גם בקידוש היום איכא דקשה '  דלכאו- שם דנר חנוכה עדיף מקידוש היום משום פרסומי ניסא ' הגמ

 ואין לך נס גדול מזה שברא כל הבריות מאין בדיבור ,ה ברא עולמו ונח ביום השביעי"שמעיד שהקבטובא זכרון נס 

עדיף נר חנוכה שמדליק הנר מבחוץ ואיכא פרסום נס לציבור ד, וכתב ליישב. ם השביעיבעלמא וצמצם לנוח ביו

 שהרי קרוב לזה מבואר להדיא ,ז"ואל תתמה ע" .כ קידוש היום הוא רק בביתו" משא,ס"בש' ברשות הרבים כדאי

דתפלה בצבור  בתפלה פשיטא לי דמזכיר משום ,ה מה להזכיר של חנוכה בברכת המזון"א ד"בשבת דף כד ע' בתוס

 הרי להדיא דיש .ל"כ ברכת המזון שהוא בבית ליכא פרסומי ניסא כולי האי עכ" משא,היא ואיכא פרסומי ניסא
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דהני דינים שאמרו דעדיפא לא נאמרו אלא ' ק א"ח ס"ח סימן תרע"א בא"ל יפה פסק המ" ומטעם זה נ.לחלק כן

מ "ש עוד בעיקר דבריו ליישב קושית הלח"ויעויי. ["' וכוכ אם מדליקין בפנים "שבזמן שמדליק בחוץ עדיפא משא

ומעתה .    כ"ע]. ל"שהרי עדיף מקידוש היום ואכמכוסות ' ש מד"נר חנוכה הוא כד' חנוכה שכ'  סוף הלמ"המד "ע

איכא פרסום נס לציבור והיינו דפרסומי ניסא דנר חנוכה חמיר טובא כיון ד, מקום ליישב גם קושיה זו' יש לכאו

ע "וע. [ק'ודו. יש ליישב עוד כמה ענינים דלעיל ובזה. ויש להאריך ולפלפל בזה. ד להנך"ול, "יםברשות הרב"

   .273]ז חלק ה סימן קס"רדבהת "שוב

, מ"שכתב דלק ,ב"ס בשבת כג ע"י ענגיל בגליוני הש"יש לציין להגר, ל"דאיירינן בקושית השבות יעקב הנ

אבל עצם הבריאה עצמה .  הטבעי אזי כל שינוי טבע הוא נסדרק אחרי שנברא העולם והוקבע בו המנהג

. ש עוד בזה"עיי, דאצלו יתברך בעל היכולת כולם לא שייך ענין נס כלל שלא היה עדיין טבע כלל אין זה בגדר נס

  .כ"ע

  

וב א לא חש להא דתדיר היכא דנוגד לענין פרסומי ניסא ומשום דענינו כעין ח" כנים אנו בדברינו דהמגואם

  . מקומות' ד דאזיל לשיטתו בזה בג"כ יש לומר בס"א. ת בארוכה"וכמשנ

  מינים קודם התפילה' לשיטתו גבי נטילת דא "המג

והיינו דנטילת . כ"ע. ש"כ ע"ה כתב שינענע בסוכה קודם הליכתו לבה"ושל: ל"א וז"כתב המגק ג "תרנב ס 'סיב

וגם : ל"וזד סימן צט "חח "ת אגרות משה או"שוז ב"ר תמה עוכב. קודמת להתפילה ולא חיישינן לתדיר מינים' ד

א " ואולי טעמם הוא מהא דהביא המג.תמיהני מהא דתדיר קודם, בלולב שנוהגין הרבה מדקדקין לברך קודם התפלה

צ דשחרית יהיה טירחא דצבורא גדול "ה כתב שינענע בסוכה וכשיחכו עד אחר חזרת הש"ג דהשל"ב סק"בסימן תרנ

אבל תמוה לדחות מעלה המפורשת , שלכן דחו מעלת תדיר מפני מעלה זו, נ להסוכה ולברך שם"כלצאת מביה

אך אולי כיון שיש מעלה לאחוז הלולב כל . ובשני התלמודים' מפני מעלה זו דלא תניא במתני, וילפינן מקרא' במתני

שהוא ' א' א כתב בסעי"והרמ, םצדוק מנהגן של אנשי ירושלי' א בר"ב שאר"א ע"סוכה דף מ' היום שזה הוזכר בגמ

מינים כאופן קיום ' שודאי הוא כוונה לאחוז כל הד, נ וגם בשעת התפלה"גם לאחוז הלולב כשנכנס מביתו לביהכ

שדין הקדימה הא פשוט שאינו , שבשביל זה לא קשה מתדיר קודם, וממילא מוכרח לברך קודם לעשייתן, המצוה

ז נעשית "אלא להקדים למצוה שג, הוא רק מעלה בעלמא ולא לחיובאלמנוע מעשיית מצוה שהוא בכל היום אף ש

שבתדיר איכא רק ענין קדימה ולא בטול בשביל זה אף מזמן קטן למצוה , רק פעם אחת ביום אף שהיא דאורייתא

כ בזמננו שאף המדקדקים במצות אין נוהגין במעלה זו של אנשי "אבל א. אחרת שאינה תדירה שנוהגת כל היום

צ קודם ההלל מדין " לבד יחידי סגולה הרי יש לאלו שאין נוהגין במעלה זו לברך על הלולב אחר חזרת השירושלים

   274.ל" עכ."ואולי זהו כוונת המחבר שכתב ועיקר מצותו בשעת ההלל, גמור דתדיר קודם
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ש ולא היה יכול להתחיל עם הציבור תפילת עמידה "וכיון שהיה מאריך בק, ח שהיה נוהג בליל שבת להתפלל במנין שבביתו"הגר
ש בברכותיה שמתפלל עמהם "ש בברכותיה לאחר תפילת עמידה כדין מי שאינו יכול לסיים אם הציבור בשווה ק"לכן אמר ק, ביחד

כ נמלך "ואומנם אח, מ תפילה בציבור עדיפא"פ שאינו סומך גאולה לתפילה מ"ש בברכותיה אע"כ קורא ק"ע ואח"תפילת שמונ
ז מחמת שחשש "וכ) כי הציבור גמרו והלכו( תפילת עמידה אף ביחידות כ מתפלל"ש בברכותיה קודם ואח"ח והיה קורא ק"הגר

ש הרי הוא "אזי אם יתפלל לפני שיקרא ק, ח קידוש בתפילה"וכיון דיוצא יד, ח קידוש מדאורייתא בתפילה"להסוברים שיוצא יד
לדרכינו יש '  והנה לכאו.  כ"ע. ש"עיי. ש התדירה והרי תדיר קודם"מקדים את מצות קידוש היום שאינה תדירה למצות ק

  .ל ניחא"ולהנ. ל"חשיב נמי פרסום הנס וכנ' וקידוש היום לכאו', להקשות הא תדיר נדחה מפני פרסום הנס וכו
 

  הא תדיר קודם, ל דמותר להקדים נטילת לולב לתפילה"ה דס"ד השל"ע' בקושית האח
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תטול הלולב בתוך הסוכה , קודם שתתפלל,  והנה טוב הוא שאחר עלות השחר שהוא כבר יום:ל"וזי "האר' פ הדיוק בל"ליישב ע
ל הלולב בברכתו ומה טוב היה אם היית מתפלל בסוכה כדי שתתפלל ותטו, נ"נענועים של הלל יהיו בביהכ' כ הד"ואח, ותברך עליו

ל דבעצמו הרגיש בזה ותקן את "י ז"הנראה מדברי הארד היינוו . ל" עכ.אחר תפילת שחרית קודם ההלל בשעה הראויה אליו שהוא
עדיין כ "גשהציבור כיון שעדיין אינו הולך להתפלל , דבמכוון דייק שיטול הלולב מיד אחר עלות השחר שהוא בבוקר השכם, הכל

' רוצה לקיים מצות דכ כיון שאינו יכול כעת להתפלל ו"כ ע"וא, והוא רוצה לקיים מצות תפלה בציבור, אינם הולכין להתפלל
שפיר ממילא ו, לה בציבור עדיין אינו יכול לקיים מפני הצבוריתפו ,מצוה זו יכול לקיים מידד, ל מצוה שבא לידך קודם"הו, מינים

כ שהביא קושיה זו ' ב סי"מקראי קודש סוכות ח' פ פראנק בס"להגרצ ר"שוו. יקיים מצוה זו ואינו עובר על תדיר ושאינו תדיר
אבל כשצריך להמתין על , דלא אמרו תדיר קודם אלא היכא דיש שהות לעשות שניהם, יצחק הכהן מבריסק וכתב לתרץ כן' בשם ר

   ואיידי

  ] יב

  . א



רב 

ם המדרש בש' א' תרכה סי' ע סי"כ החכמת שלמה בגליון שו"ולפי מש, א"למה שנתבאר לעיל בדעת המג

' ח להא דתדיר גבי ד"יתבאר שפיר הא דל. פרשת אמור דלולב קודם לסוכה כיון דהוא מכח פרסומי ניסא

' ח הק"האוה' ויעויין בפי, אף בסוכה איכא פרסום נס, ואומנם. [ח"ג ל"ת דבכה"מינים כיון דענינו ענין חוב וכמשנ

  ].ז"ד פ"ויקרא פי

  ב"מצות פדהמינים קודם ל' לשיטתו גבי קנית דא "המג

סלעים וצריך לפדות בנו ולקנות אתרוג יקנה אתרוג שזה מצוה ' אם אין בידו אלא ה: ל"ק ח וז" תרנו ס'בסי

מהיסוד . א.  א מכמה אנפין"ד המג"והקשו העולם ע. ל"עכ). קידושין דף  כט(עוברת וזו מצווה שאינה עוברת 

ז כל ממונו יותר "ב דהוא ענין חוב צריך להוציא ע"אי דפדהל ענין חוב צריך להוציא כל ממונו ווד"ל דכל דהו"הנ

ג דבהוצאת הממון מיד לא "דכל האי דינא דאל יבזבז יותר מחומש נאמר דוקא בכה' הנה כתבו האח.  ב. מינים' מד

א האי דינא דאל "ג ל"מתקיימת המצוה אבל היכא דבהוצאת הממון גופא מתקיימת המצוה מיד וכפדיון הבן בכה

כ ודאי דבעי להוציא כל ממונו עבור "וא. כ"ע. מ והבן אריה"והבאתי יסוד זה לעיל בהערה בשם האג. 'כויבזבז ו

' א סי"ד דהנה פסק הרמ"עוד כתבו לתמוה ע .  ג.ת להמצוה"מינים דבהוצאת הממון הוה רק היכ' ב ולא עבור ד"פדה

וכמו שאמרו המבזבז אל יבזבז , עליה הון רבומי שאין לו אתרוג או שאר מצוה עוברת אין צריך לבזבז : ל"תרנו וז

  . א"ועוד הקשו על שיטתו זו באו). ש ועוד"הרא' ומקורו מד. ('יותר מחומש אפילו מצוה עוברת וכו

כיון , ל"מינים קודם קיום מצות פדיון הבן ולא חיישינן לכל הנ' ל יתבאר שפיר דיש להקדים ולקנות ד"להנ

ש דמכריע הטעם דמצוה עוברת "א, וכיון דשוים הן, ב דהוי חוב"כענין פדהכ "מינים הוי ג' דמצות ד

. ש דאף דאין מתקיימת המצוה בפועל כיון דהוי ענין חוב לא מחלקינן בהכי"כ א"וכמו. ב"להקדים למצות פדה

  . ק'ודו

א דין דתדיר דליכ' על פי מה שכתבו הפו, ד מהאי קושיה דתדיר קודם"א עוד בס"המג'  מקום ליישב דוהיה

אבל היכא דאין ברצונו לקיים כעת התדיר בדוקא ליכא , המצוות מרצונו' קודם אלא היכא דברצונו לקיים ב

  .275דין דתדיר קודם

יכול  ,)ד הלכה יב"פבם "רמבה כלשון' חביבה היא עד מאד'ה(נ כיון דברצונו לקיים מצות נר חנוכה "ה

ל "א גופיה אי ס"המג' אלא דיש לעיין בזה מד.  בהכי לתדירח "ול, אם ירצה, להקדימה לתפילת ערבית

                                                                                                                                            
ויש לו לקיים המצוה , להמתיןאין צורך , ומאידך יכול לקיים המצוה שאינה תדירה, המצוה התדירה ואינו יכול לעשותה כעת

  . כ שפיר מברך על הלולב קודם התפילה שהרי צריך להתפלל בציבור"ומשה. המזומנת לו
  

אלא ,  לוה נכון ליטול הלולב לאחר שחרית שהוא שעה הראויה דודאי מעיקר המצוה הי,י"פ לשון האר"ה ליישב ע" כתב המשנעוד
נ אין לו סוכה ובמקום שיש לו סוכה "א לקיים שניהם כיון שבביהכ" וסודו עמוק ואשלפי שנטילת הלולב בסוכה הוא ענין גדול מאד

ולכן הוסיף נמי דמי , לכן עשה פשרה ליטול האתרוג בבוקר השכם בסוכה ושוב לעשות הנענועים לאחר ההלל עם הציבור, אין מנין
שהגם כי עיקר מצוה של נטילה והיינו . ן המובחרמינים לאחר שחרית מצוה מ' שבידו להתפלל בסוכה ולעשות כתיקונו לברך על הד

ע שם בדבריו "וע .פ סוד ראוי להקדים למי שאינו מתפלל בסוכה"אלא משום מצות סוכה שהנטילה קשורה בו ע, הוא לאחר שחרית
  .ל"נ ואכמ"ז ותר"בענ

  
צוה מן המובחר לאחוז הלולב בידו כל דכיון דלולב יש בו מ, מתחילה כתב ליישב.  עוד במקראי קודש שתירץ בעוד אופניםש"ויעויי
הרי , ומכיון שאנשי ירושלים היו מדקדקין בכך. ה עובר דמהאי טעמא חשיב עובר לעשייתן"א ד"סוכה לט ע' כ התוס"כמש, היום

י שמקדים התדיר יתבטל "ג שע"דבכה. כדי שלא להפסיד המצוה בשעה שמתפללין, היו מוכרחים לברך על הלולב לפני התפילה
ל "ט ראשון י"דביו, ז' ת מלחמת אריה סי"עוד כתב ליישב בשם שו.  א דתדיר קודם"מובחרת זו לאחוז הלולב כל היום למצוה 

להפוסקים ' וכמו כן יש להק. ה"א. ['ש דאו"ז דמה נענה מק"אך העיר ע. דהוי לולב מקודש יותר דהוא מן התורה ותפילה דרבנן
ם "דעת הרמבא ב"ד מתפילה ה"ם פ"ח על הרמב"רבינו הגר' וידועים ד. ע" השוויש אף שייחסו כן למרן. 'ל דתפילה דאו"דס

ע מדין "ם היינו רק בחיובה אבל קיומה וענינה הוי לכו"ואפילו להחולקים על הרמב, דחובת התפלה ומצותה הוא מדין תורה"
ל חשש להא דתדיר קודם ולא היה "צוקז ראיתי שרבינו הגדול מרן האבי עזרי ז"בענ, אגבו. [ש"ז כיעויי"ועוד הקשה ע"]. תורה

    ].ע"זת. נוטל קודם התפילה
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שעות ' ר מלהתפלל תפלת מוסף עד וכגון שאיח, אחת של מנחה ואחת של מוספין,  היו לפניו שתי תפלות:ל" וזד" רפו ס'ע סי"שולה

א דהיינו דוקא שצריך עתה להתפלל "וי. כ של מוסף"צריך להתפלל של מנחה תחלה ואח, שהוא זמן תפלת מנחה) טור, ומחצה(
. כ"ע. ' וכוצ עתה להתפלל מנחה יכול להקדים של מוסף"אבל אם א, כגון שרוצה לאכול ואסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה, שתיהן

  .ואם אינו רוצה להקדים מנחה שהיא תדירה רשאי, א תלוי ברצונו"ו דלהיוהיינ
  

דתרוויהו מענינא דמצות תפילה , דשאני התם גבי תפילת מנחה ומוסף, ד"נג שכתב לחלק בזה מנידו' שלמי חנוכה עמ'  בסר"ושו
' אבל היכא דהוו ב. ת מנחה דתדירהצריך להקדים תפיל, א דכיון שהוא עוסק במצות תפילה"ל להי"ובזה דוקא ס. ומצוה אחת הן
וליכא , כ"ח ולהתפלל לאחמ"יכול להקדים נ, דאם בדעתו עתה לקיים  מצות תפילה, ל דהכל מודו"י, ח ותפילה"כנ, מצוות נפרדות
  . א"נ קרליץ שליט"וציין שם שהסכים לחילוק זה הגר. חששא דתדיר

  

  , ואולם

  . ב

  , ואולם

  ] יג

   כ"וא



רג 

  .ע"וצ. א"המג' ל בד"רסו הנ' יעויין להפוסקים בסי. 'להאי כללא דכל שאין ברצונו לקיים התדיר כעת וכו

א התפלל מעריב עם "דאירע שרבינו החזו, ח קנייבסקי"יט בשם הגר' ה עמ"מעשה איש ח' לציין עוד לס

אני כעת לא ", השיב, )ש תדיר הוא"ק(וכשנשאל מה עם תדיר . ס ספר את העומר"ואח, ע"ונהציבור רק שמ

  276.כ"ע". ש"אוחז בלומר ק

דאי אפשר להקדים מצות נר חנוכה דרבנן לקריאת שמע שהיא  א"ד המג"הקושיה השניה ע נבא לעצם וכעת

  . דאורייתא

ס "כ החת"מתחילה יש לציין בזה משו .'נוכה עיקרו מדאוגם חדהנה , יש להוסיף בדוחק ליישב אף גם זאת

 א פסולה הא לשון זה"ח שהניחה למעלה מכ"אמאי תני גבי נשם '  לתרץ קושית תוס)שבת כב(בחידושיו 

דנהי דהדלקת ' וכו תאיבדאורי ל דנקט לשון פסולה דשייך"נ': ל"וז ותירץ ,וחנוכה דרבנן הוא יתאישייך בדאור

ג דהלל "יתא נינהו כדעת בהימ חנוכה גופיה וכל יום טוב הקבועין על ניסים דאור"תא מיינרות בעצם לאו דאור

השתא , תא היאידמגילה דאורי  ק"ו דילפינן פ"ד לא יפלא לומר כלל דק"ולפע ',תא וכויומגילה וחנוכה מדאורי

אלא שחכמים  ,כל נסתא לקבוע יום על יע דאורי"נמצא מ ,ש"משיעבוד לגאולה אמרינן שירה ממיתה לחיים לא כ

נמצא עיקרו  בזה לקרוא מגילה ולשלוח מנות ובזה לומר הלל ולהדליק נרות ,קבעו מה לעשות בו מעין המאורע

  .כ"ע 'תנחום והבור רק וכו' ע שביאר בזה הסמיכות להמימרא דר"ועייש .ל"עכ' יתא ופירושו מדרבנןידאור

ש לעיל דקביעת יום מועד ביום עשיית נס הוא "בנחמה אומר מולסיים : ל"וז רלג 'ד סי"ב יו"חב ז בתשובה"ע

הם אך מה לעשות בהם אם לשלוח מנות או ' ז יום פורים וימי חנוכה דאוריי"ד לפ"ו דאורייתא ולפע"ק

 'ע דאוריי"והעובר ואינו עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים עובר על מאו לעשות זכר אחר זהו דרבנן ' להדליק נרו

לא הדליק נרות ולא שלח מנות בפורים וכדומה ' מימי חנוכה ואפי' פ ביום א"עכ' מה שיהי' שום זכר יהיאך העושה 

נ "מ בפה ה"לומר שירה כמו שציוה בפסח לספר י' ו דאו"אינו אלא עבריין דרבנן ואפשר קריאת הלל ומגילה הוה ק

  277.ש דפורים"ה ומ" דרח' ח סי"באוכ עוד "וכ.  'וכוממות לחיים חייב לומר שירה בפה דוקא 

' הוא דוקא בליל א' ס דעיקרו דחנוכה מדאו"החת' ל דכל ד"מקץ אות ד שכתב די' שמצאתי בכלי חמדה פר

היה כדי ה "בלא' אמאי עשו זכר לנס שמונה ימים הא בלילה אהנודעת הקושיה בדהנה  ,ולא בשאר הימים

                                                 
ש השאגת "מפ "ע, א" באו-ח קודם לתפילה "ל דנ"ודם והיאך ס מהאי קושיה דתדיר ק-א "המג'  חשבתי ליישב דומתחילה 276

כגון , לא שייך אלא בשתי מצוות חיוביות המוטלות על האדם בדרגה שוה, כב שהכלל דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם' אריה סי
מצוה דאורייתא יכול להקדים עשייתה לפני , אבל במצוה דרבנן שאינה תדירה, ששתיהן מן התורה או שתיהן מדברי סופרים

' ש ותפילה דאו"ח דרבנן וק"ד דנ"ל גם בנידו"ז י"וממילא לפ. שלא שייך בזה דין קדימה, ל כדבר הרשות לגבי מצוה"דהו, התדירה
ל ובעוד דוכתי "ג הנ"ואומנם ראיתי במאור ישראל ח  ]'ז ביום א"ואולם דחינו דכ' ח חמור כדאו"כ להלן דנ"ל כמש"וי).  [לדידן(

, וכן בעוד דוכתי. ד"ד סמך ע"עה בסוה' א סי"ד ח"ע דביחו"וקצת צ. [ל כוותיה"שאגת אריה דרוב הפוסקים לא סשדחה דברי ה
  ]. ל"וי. תנא בסופו ועוד' ט במילואים עמ"א ח"יעויין ביבי

  
  רמז לחנוכה מן התורה
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שאתה מדליק , ה חייך שלך גדולה משלהם"אמר לו הקב, חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו
ולא נחמו בקטורת בקר וערב , ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות. י ממדרש אגדה"לשון רש, ומטיב את הנרות בקר וערב

, ובעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו, ובמנחת חביתין, ובכל הקרבנות, ישימו קטורה באפך) דברים לג י (ששבחו בו הכתוב
ועוד מה טעם לחלישות הדעת . ושבטו כלו משרתי אלהינו, עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו' ושהוא קדוש ה, ונכנס לפני ולפנים

, ואם תאמר שהיו חובה ונצטוה בהם. ם ההם קרבנות הרבה כל ימי המלואיםשהקריב בימי, והלא קרבנו גדול משל נשיאים, הזו
אבל ענין ההגדה הזו . גם הדלקת הנרות שנחמו בה חובה ונצטוה עליה, וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם לחנכת המזבח

ובלשון הזה .   מונאי כהן גדול ובניורצוני לומר חש, לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של נרות שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו
ראיתי במדרש כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט , מצאתיה במגלת סתרים לרבינו נסים שהזכיר האגדה הזו ואמר

יש חנכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי , ה למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו"אמר לו הקב', לוי וכו
וראיתי .  ל"ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח עכ, והיא חנכת בני חשמונאי, יך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמםבנ

לגדולה מזאת אתה , לך אמור לאהרן אל תתירא, ה למשה"אמר לו הקב, )טו ו(וכן במדרש רבה ) תנחומא בהעלותך ה(עוד בילמדנו 
 וכל הברכות שנתתי לך לברך -אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו , יים הן נוהגיןהקרבנות כל זמן שבית המקדש ק, מוכן

אבל לא , והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות. את בני אינן בטלין לעולם
, כן ברכת כהנים הסמוכה לחנכת הנשיאים נוהגת לעולםו. רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו

ע בפירוש זרע אברהם על המדרש "וע.  ל"עכ. 'דרשו סמוכין לחנכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרן שלא נמנה עמהם
). ' ועקרבים וכווענין יוסף בבור נחשים' ח למעלה מכ"פסול נ(כ לבאר חיבור המאמרים שם בשבת "ז שהאריך ג"וישב פט' רבה פר

שאף חנוכה נראה ' ולי הקטן וכו: ל"וז ',ח דרבנן לשון פסולה דשייך בדאו"בשבת שם דאמאי תני בדין נ' תוס' כ קו"ותירץ בזה ג
ואתה תדליק את הנרות דבר שקיים ' ה וכו"ל הקב"א' לפי דאיתא במדרש שאמר אהרון כל הנשיאים הקריבו וכותא יקרוי מדאורי

ל "רא' להג(עליות אריה ' ע בס"וע .ש שהאריך מאוד"עיי, ' במגילת סתרים שקאי על נר חנוכה שקיים לעולם וכון"לעולם מפרש הר
   .כ"ע. ש"עייד שהביא מדבריו ' יס) ד בגליציה"ברונפלד אב
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רד 

לא נתקנה כלל על נס הנרות ' נ דהדלקה דליל א"דאה, )תרע' ח בסי"והפר(תירץ בזה המאירי בשבת כא  ,לדלוק

אבל בשאר הלילות ' ס לא קאי אלא על ליל א"החת' ז יוצא דכל ד"כ לפ"וא. כ"ע .עם ישראל אלא על עצם הצלת

' פ ד"כ ע"ע מש"וע(ש שפלפל והאריך בזה "עיי ,ש שוב מצד הצלה רק מצד הנס דנרות הוי עיקרו דרבנן"דל

 21' ח עצמו שכתב בקונטרס המילואים בראשית עמ"ע מדברי הכ"ואולם יל {).ל"מט ואכ"ס לפלפל בטו"החת

והאריך בזה . ע"לחקור אי מצות נר חנוכה כל הלילות היו מצוה אחת או כל לילה הוא מצוה בפ) ס שמות"שבסו(

כ "א. }ל"וי. לשאר הימים' ז דאין לחלק בין יום א"כ היה מקום לדון לפ"וא. כ"ע. ש"והעלה דהוי מצוה אחת יעויי

  ].כל דברינו אינם אלא להיום הראשון

יתא יד הבבלי שקריאת הלל בחנוכה היא דאור"שהביא בשם ר) ס ,מ מצוה נט"סה(י פערלא "ראיתי בשם הר

דפרסום נסי ' תא דיש בהן קיום מצות קידוש היוכן הדלקת הנר היא דאורי ,ב"ע תענית כח' כדמוכח במס

 אין כוונתה ,ח היכן וצוונו"שואלת על ברכת נ'  ומה שהגמ',י"ונקדשתי בתוך בנ'סוק ומסתמך בזה על הפ ,ה"הקב

ז דוקא "אלא לפרסם הנס ואי' דאין המצוה מדאו. אלא על עצם ההדלקה' לשאול על עיקר פרסומי ניסא שהיא דאו

מ "ומ ,הוא מלא תסורוצונו , נ דההדלקה מדרבנן"ז תירצו דאה"וע ',שיתכן זולת זה כקריאת הלל וכדו בהדלקת הנר

וכמו בקרבן תודה שיכול להרבות בתודות וכולן , כיון שאין שיעור להמצוה מקיים בכל פרט פרסומי ניסא מהתורה

בכלי חמדה ' ז דקריאת הלל בחנוכה אם היא מדאו"ר בענ"שו[. כ"ע .ג דסגי בחדא"בכלל מצות תודה נינהו אע

  ].  חנוכהע"ע בחזו"וע. מקץ אות ב' בקונטרס המילואים פר

' דפירסומי ניסא יש לו יסוד בדאוריתא לדעת ר ,)ו' קידוש והבדלה סי' ע(עמק ברכה ' סבכ "יש לציין מש

, ח עדיף על קידוש היום"ובזה כתב לישב בהא דנ. ופרסומי ניסא בכלל זה, 'ע לזכור חסדי ה"יונה דיש מצ

ובשלמא . [כל התדיר' ורייתא וכדאיתא במסכת זבחים פהא קידוש היום הוא תדיר ודין תדיר הוא דין דא' ולכאו

. ד"עכ. ש דפרסומי ניסא עדיף"ל א"ולהנ] ל"כבר עמדו בזה הראשונים בשבת כג ואכמ' עצם הקידוש דהוא דאו

  .א"באו' ש עוד שתי"ועיי

מן ב נסתפק בש"ב תרעג סק" דהנה במשנ, למצוה הבאה בעבירה,חדא.  לכמה עניניםזהבמ "נשכתבו 

ח ובביאור הלכה העלה דודאי לענין ברכה יש ליזהר בזה שלא לברך על מצוה "הגזול אי כשר למצות נ

ואולם לכל הנתבאר דבחנוכה אית ביה , ע"מצהב' וספיקו בזה אי במצוה דרבנן אמרי, ש"עיי, דרבנן הבאה בגזל

ס "ל אליבא דהחת"י הכלי חמדה הנוהיה מקום לדון עוד לפ(ע "ביה מצהב' ל בפשיטות דאמרי"חומר כדברי קבלה י

מ "נעוד .  )ל"ק ואכמ'ודוכן כ גם בזה יש לדון "א ,ת"יתא הוא רק ביום הראשון דחנוכה וכמשנידכל החומרא בדאור

ח משתשקע החמה "מצות נ' דהנה איתא בגמ, ה אסור להסתפק"ד תוד"ע א בשבת כב"קושית השפלתרץ , כתבו בזה

וכתבו , היינו לשיעורא דהשמן' ב' ולתי , בגמרא היינו דאי לא אדליק לא מדליק'א'  ולתי,עד שתכלה רגל מן השוק

 ועוד כתבו בשם ,ל שזמן ההדלקה כל הלילה"דשינויא בתרא פליג וס)  ה דאי לא אדליק"ב ד"כא ע(שם ' התוס

 ספיקא ל"הא הו א"והקשה השפ. מ אם איחר ידליק מספק"יש להדליק מיד בתחילת הלילה ומ' י פורת שלכתחי"הר

 מ שכתב"מ כל היום ונזדמן לו בביהש"ש ממי שלא נטל לולב בחוה"דרבנן לקולא ומדוע חייב להדליק מספק ומ

ל ספיקא דרבנן ולקולא ותלינן שעבר זמן "מ ספק יום והו"שאינו חייב ליטלו יותר כיון שביהש) ב"סוכה מו ע(ן "הר

  . כ" ע.]'ן ככל חומר ספק דאוס מחמירינן בספיק"ל דיש להם חומר מד"ואולם להנ .המצוה
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   ז"בענו

  ראיתי ו[
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   בטעם ]בשם גדול אחד[תצד ' ב סי"דברי המשנביאור מקיף ב
  אכילת מאכלי חלב בשבועות 

  
  

 ואני שמעתי עוד בשם גדול: ל"בטעם אכילת מאכלי חלב בשבועות וזכתב ב " סקידתצ' יסב ב"המשנ

כי בעשרת הדברות נתגלה להם על (וקבלו התורה  כי בעת שעמדו על הר סיני ,שאמר טעם נכון לזה  278אחד

 לא ,וירדו מן ההר לביתם) 279כ רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה"ידי זה כל חלקי התורה כמש

 ולנקר , כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה השם,מצאו מה לאכול תיכף כי אם מאכלי חלב

 כי הכלים שהיו להם מקודם שבשלו בהם באותו מעת לעת , ולבשל בכלים חדשים,מלוחחוטי החלב והדם ולהדיח ול

    .280ל" עכ. על כן בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושים זכר לזה,נאסרו להם

  . ב יש לעמוד בכמה וכמה נקודות ואציגם מתחילה בקצרה"המשנ

 קשה טובא מסוגיה - בדוקא " סכין בדוק"לשחוט בו הוצרכ כ דבירידתם מהר סיני"מש,  העיקריתהקושיה

  . ד משחיטה"ם פ"ברמבכן נפסק ו. דחולין יז דמבואר שלא הוצרכו שחיטה כלל עד ביאתן לארץ

ולבשל לא יכלו מחמת שהכלים נאסרו להם , שלא יכלו לשחוט ולבשל מחמת דלשחיטה צריך סכין בדוקכ "מש

ע בשבת "אמר רבא דלכ, דהא בשבת פו ב איתא, יכלו לשחוט ולבשלה לא "ל דבלא"קשה טובא דתיפו - 'וכו

   .כ משום איסור מלאכת שבת לא יכלו לשחוט ולבשל"וא. נתנה תורה לישראל

 היאך היו מותרים בחלב ק" ק-  כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב"ע'  וכוכי לבשר צריך הכנה רבה כ"מש

 בהמות  בתר רוב' לטריפה הוא משום דאזלי'לא חיישידב בהמה ובחלההיתר  הא כל ,שנחלב בעוד דינם כבן נח

   . בתר רוב' אבל לגבי בן נח לא אזלי,דאינם טריפות

דהנה כמו שהאבות קיימו את כל התורה כולה לפני , ע"ת קצת צ"ז קודם מ"ב דלא הקפידו בכ"המשנ'  דעצם

ת מסתבר שקידשו את עצמן שלא " קודם מובפרט. כ הנחילו לבניהם את כל המצוות והאיסורים"כמו, שנתנה

  .כ יש לברר בדבריו עוד כדלהלן"וכמו. ומסתמא היה להן אוכל מוכן כשר כדת, להיטמא בעבירות

כי להדיא ' וכמו שגם כ(ב מתבאר דנאסרו מיד בכל אותן איסורין שנצטוו עליהן במתן תורה "המשנ'  בדהנה

  איסורמאכליא דילמא הואיל ואשתרי באותן כלים ו"אמאי ל' לכאוו). ' וכוהכלים שהיו להם מקודם נאסרו להם

' לרבעיא ליה ימוכדאשכחן כן בחולין שם ד, הן דהואיל ואשתרי אשתרית יותרו ב" אזי גם לאחר מ,ת"קודם ממ

 שהכניסו לארץ דילמא כיון דאשתרי להו מקודם שנכנסו לארץ אשתרי גם אברי בשר נחירהב) ע"אליבא דר(ירמיה 

  .  כ"לאחמ

                                                 
 'סיב. 'וכו והראני גדול אחד: כתב' ה בפחות מי" קמג ד' סיל"ביאוהב, ב שלא הזכיר שם אומרו" מצאנו בכמה דוכתי להמשנכן 278

שמושה של תורה ' ויעויין בזה בס. ועוד. ' וכווהארכתי בכל זה להוציא מדעת גדול אחד שכתב להקל בזה: כתבה בזה להתיר "שא ד
  .ל"ג מרן האבי עזרי זצוק"קנח בשם רבינו הגדול רשכבה' א עמ"ח
 

 אלו עשרת הדברות שהיו כתובים "רה זהבעש", במדבר רבה פרשה יגז ראיתי שהביאו מהמדרש "דויסוד ]. במקורהסוגריים [ 279
את לחת האבן והתורה והמצוה פ "עהי שמות פרק כד פסוק יב "רשוב .ג מצות בלולות בהן" שתרי"מלאה קטורת"', וכובלוחות 

ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל , כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן: ל"כתב וזאשר כתבתי להורתם 
ג מצוות "ת מהתרי"רט היכן נכלל כל עשה ולידפ(כד הקמח ערך שבועות ' ברבנו בחיי בסע "עו. ר ודבור מצות התלויות בודבו

כי הכל מרומזין בלוחות מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול  ב" עא ברכות יא"א חידו"ע במהרש"וע. )בעשרת הדברות
ת "שבוודאי ישראל במ, ולולא דמסתפינא הייתי אומר: ל"וז ז"ה אך כענ"ת ב ד אובשלח' כלי חמדה פרומצאתי לה. כ"ע. לשמוע

 ומבואר יסוד .ע"עיישו ' וכו הבינו כל מה שכלול בו,ה"מפי הקבבוודאי כששמעו כל דיבור ודיבור , שנזדככו לגמרי כמלאכי השרת
  .ל " ואכמ.ז בעוד דוכתי"ד
 

עוד טעם לפי שעד מתן : ל"וזגאולת ישראל ' בשם סג השבועות אות תרכג טעמי המנהגים עניני ח' בסכתב ב "המשנ'  דוכעין 280
 ונאסרו כל , ועכשיו אחר נתינת התורה נצטוו על השחיטה ועל מאכלות אסורות,תורה הותר להם בשר נחירה ובהמה טמאה

 והוכרחו לאכול , לאכול ולא היה להם מה,ע בשבת נתנה תורה" כי לכ,טוב  ולא היו יכולים להגעיל הכלים בשבת ביום,הכלים
הליקוטי ) גאולת ישראל' מס( וכן הביא .ל" עכ.כ לאכול מאכלי חלב בחג השבועות זכר למתן תורה"כ אנו נוהגין ג" וע,מאכלי חלב

כי קודם מתן : ל"וז) 'דף ז' אות נ(פ מקוריץ "מדרש פנחס לרשם התי כעין זה במצאעוד .  ג מנהגי חג השבועות דף מז"חח "מהרי
כ הוצרכו "ת היה בשבת וע"לשחוט מחדש כי מ היו אוכלים בשר נחירה ובשעת מתן תורה נאסר להם הבשר ולא היו יכוליןתורה 

    .לאכול מאכלי חלב ועושים גם עתה זכר לזה
 

  ] א

   בדברי

  . א

  . ב

  . ג

  . ד

  . ה



רו 

  .ב הללו אחת לאחת"ד דברי המשנ"וניישב בס, לבאר הדברים בהרחבה

  
   הרי הותר להם במדבר בשר נחירה 'סכין בדוק' דמה שייך שחיטה בבהקושיה

  

 ,' וכו"סכין בדוק" לשחוט בו בירידתם מהר סיני דהוצרככ"ב היא במש"העיקרית שהקשו בדברי המשנ

י " דר,הותר להם בשר נחירהאי  במדבר  ישראלעקיבא בהיות' ל וראישמע' ו רנחלק א" עדהנה בחולין יז

 .ש"עייל איפכא "ע ס"ור, ]היינו בשר שחיטה ללא הקרבה[ל דנאסרו בבשר נחירה והותרו בבשר תאוה "ס

כשהיו ישראל במדבר לא נצטוו בשחיטת החולין אלא היו  :ל"עקיבא וז' ז פסק כר"ד משחיטה הי"ם פ"וברמב

ונצטוו שם שכשיכנסו לארץ תאסר הנחירה ולא יאכלו חולין אלא ' ן או שוחטין ואוכלין כשאר האומות וכונוחרי

כ " וא). והביאם הלב אריה בחולין שם, ל כן"ג בפתיחה דקיי"שחיטה והפמ' כ הפלתי ריש הל"וכ. (ל" עכ.בשחיטה

 נחירה הותרה להם לגמרימבואר ד הא ,"סכין בדוק"דהוצרכו לשחוט ב בשם אותו גדול ב" המשנמה זה שכותב

 על תימהכ "מווכ. [)שם' א ובתוס"חולין ט ע' עי, עיקור( ובדיקת הסכין הוא דין מדיני השחיטה ,צ כלל בשחיטה"וא

 דבשלמא ].'נצטוו על השחיטה'אחר נתינת התורה להדיא ד) ל" הנהמובא בהערה(טעמי המנהגים ועוד ' כ בס"מש

ע "והדברים צ.  לא נצטוו כללשחיטהעל  אבל , דהא נאסרו בחלב ודם,ב ניחא"המשנ' הדחה ומליחה שכוניקור 

  .טובא

  
  אי הוא משום שלא, עקיבא דבשר נחירה הותר לבני ישראל במדבר'  בדעת ר

  נצטוו כלל על השחיטה או משום דנראה כשוחט קדשים בחוץ

  

ל "עקיבא דס'  לחקור בטעמא דר,נג' יט ס"עונג יות "בשוכ "פ מש" ע,עתא דשמיאייבס ביישוב קושיה זו

אי הטעם הוא משום שלא נצטוו במדבר עדיין על מצות שחיטה וסגי להו , דבשר נחירה הותר להם במדבר

מ "מ, ל"בארץ נוהגת בין בארץ ובין בחו' ואף דתנן בקידושין לו כל מצוה שאינה תלוי(בנחירה עד שיכנסו לארץ 

ז מה שלא נצטוו עד שנכנסו "ז דאמרינן בע"נכנסו לארץ כמו ביעור עכוממצינו גם חובת הגוף שלא נצטוו עד ש

או דילמא היתר הנחירה אינו משום שלא היו שייכים , )ז"י קודם לביעור עכומ"ש דקאמר כיבוש א"לארץ עיי

היינו בשר חולין (אלא משום דהוו מקרבי למשכן ומטעם דהוו אסורים לשחוט בשר תאוה , במצות שחיטה

אבל כל ' ונצטוו במדבר שכל הרוצה לשחוט לא ישחוט אלא שלמים וכו'שחיטה ' ם בהל"כ הרמב"וכמש). בשחיטה

והיינו משום דמחמת . 281מבואר דבשר תאוה איתסר ובשר נחירה אישתריו ',היה נוחר' הרוצה לנחור וכו

י הוצרך הכתוב להכ, 282דמי הכל לקדשים בחוץ וכל שישחטו ויאכלו דומה כמו ששוחטין קרבן, התקרבותם למשכן

להתיר להם בשר נחירה דכשנוחרין ואוכלין שוב אינו דומה לקדשים בחוץ שהרי קדשים צריכים שחיטה כדאמר 

ז "ס מדכתיב ושחט את בן הבקר ונחירה פסול בקדשים ולהכי נתנה התורה להם הכשר נחירה כדי שעי"שם בש

 בעינן למימר דמסיני עד הקמת המשכן נצטוו על ולפי טעם זה. "יכולים לאכול בשר תאוה ולא ידמה לקדשים בחוץ

 כדי שיהא רשאים לאכול ולא יהא ורק אחר הקמת המשכן שנאסר להם בשר תאוה הותר להם בשר נחירה, השחיטה

וחיה ועוף ובעלי מומין היו יכולים לשחוט ולאכול דבזה אין חשש מה שדומה לקדשים בחוץ , דומה כקדשים בחוץ

רק דבאותן דבני קרבן הותר להם נחירה כדי שלא ידמה , ו וכבר נצטוו על השחיטה מסינידהא לאו בני קרבן נינה

ואפשר . אבל חיה ועוף ובעלי מומין דלאו בני קרבן נינהו שרי בשחיטה, לקדשים בחוץ מחמת דמקרבי למשכן

  ".דמחויבים לשחוט ולא לנחור

  

                                                 
ע בשר נחירה הותר ובשר "שם איתא דלר' דהא בגמ, מ שטרא לבי תרי"בהא דמזכי הר  להלן בהערה שציינתי שעמדויעויין 281

. דלא נשאה התורה לשבת אותם יחדיוומוכח  ,וכמו שהבאנו לעיל, ישמעאל בשר תאוה הותר ובשר נחירה שרי'  אסור ולרתאוה
  . ש"האו' ע להלן בד" וע.ב דרוש יט"ובקושיה זו יעויין עוד ביערות דבש ח

  
י מתחילה חייב כרת בכל שוחט כ, והקרוב בלשון הכתוב: ל"וז א הטעם דנאסרו בבשר תאוה" ביאר באו ויקרא פרק יזן"רמבוב 282

ויקטיר עליו ' ויזרוק הכהן הדם על מזבח ה' ונתן הטעם בעבור שיקדישום לה, בחוץ אפילו החולין והוא האיסור בבשר התאוה
כענין הנעשה במוקדשין בשעת היתר , בחוץ ויקריב עליו השלמים הנזכרים או עולה' ואחרי כן הזהיר שלא יעשה מזבח לה. החלב

  . ל"ואכמ)] פלמן( חולין -ביאורים ועיונים ' ע בס"וע. [ש דלהלן"האו' ע בד"וע. ל"עכ. ק בפתח אהל מועד יעלה אותם לשםר, הבמות
  

   ונבא

  הקושיה 

  והנראה 



רז 

 משום דהוו מיקרבי למשכן ולא משום שעדיין ע הוא"כ דהא דהותרו בבשר נחירה לר"ראיות דע' בב שם

  284.ד משחיטה שם"ע באבן האזל פ"וע. כ מדבריו"ע. 283הערה' לא נצטוו על השחיטה ועי

                                                 
כ אי אפשר לומר דבשר תאוה נאסר להם משום דהוו מקרבי למשכן ובשר נחירה הותר להם משום " דע-חדא : הןוראיותיו  283

חיה ועוף ובהמות בעלי ' דהא כיון דלא נצטוו עדיין על השחיטה בחולין ואפי, ארץדלא נצטוו עדיין על השחיטה עד אחר ביאתם ל
ג דמקרבי למשכן "הא אע, כ לאו בני זביחה נינהו עדיין ואמאי אסורין לשחוט בשר תאוה"א, מומין נמי מותרין לנחור ולאכול

א קדשים בעי שחיטה ומתנאי השחיטה שיהא דה, ה אין שחיטת חולין דידהו דומה לקדשים בחוץ"אפ, ונראה כשוחט קדשים בחוץ
אותו שהוא בר זביחה שחיטתו כשירה ' וזבחת ואכלת'ם פסולה משום דכתיב "ומטעם זה שחיטת עכו(הגברא מצווה על השחיטה 

י הר, וכיון שהם לא נצטוו על השחיטה). י אינו בר זביחה דדומה לנחירה וכאילו נפלה סכין מאליה ושחטה"לאפוקי אותו שנשחט ע
דגם אם ישחטו נמי לא יותפס בהן שם קדשים בחוץ כמו שאין נתפס שם קדשים בחוץ אם נוחרין  שחיטה דידהו הוי כמו נחירה

דשחיטה דידהו לאו כלום הוא אלא כמו שנפל , נ אין נתפס שם קדשים בחוץ בשחיטה"ה, משום דקדשים בעי שחיטה והם נוחרין
דודאי לא נאסרו בזה כיון דלאו שחיטה (היו מותרין לשחוט בהגרמה ושהייה ודרסה סכין מאיליו ושחט דלאו זביחה הוא וכמו ש

  . נ לא היו אסורין לשחוט משום דלאו בני זביחה נינהו וזביחה דידהו כהגרמה ועיקור דמי"ה, )הוא כלל
  

 שהרי הא דשחיטה ,י כהנים דווקא"דבמדבר היה צריך להיות שחיטת הקרבנות ע' פ מה שכתבו האח" כתב להוכיח כן עועוד
י מאורליינש משום דשחיטה לאו עבודה היא שהרי גם חולין בעי שחיטה "זבחים יד בשם הר' כ התוס"בזר הוא כמש' כשירה אפי

צ שחיטה ושרי בנחירה ורק קדשים בעי שחיטה הרי דזו עבודה "כ במדבר דחולין ל"וא, וממילא אין זה עבודה מיוחדת לקדשים
ג "כ ודאי דאין שחיטת חולין דידהו משוי שחיטתן לשחיטת קדשים בחוץ אע"א. בודה ובעי דווקא כהןמיוחדת לקדשים ומיקרי ע

א לומר כלל דבשר תאוה אסור משום "כ א"דמקרבי למשכן דקדשים בעי כהן וישראל ששחט לא מיתפס ביה דין קדשים בחוץ וא
ם לא נצטוו על השחיטה כלל לא היה אסור בשר תאוה דא, דמקרבי למשכן ובנחירה מותרין משום דלא נצטוו עדיין על השחיטה

ומאן דסובר דבשר תאוה איתסר משום דמקרבי [, דשחיטה דידהו דמי ממש לנחירה ולא איכפת לן כלל במה דמקרבי למשכן
 בבהמות ובחיה ועוף ובעלי מומין מחויבים לשחוט ומקרי בני זביחה שפיר ורק, שפיר נצטוו על השחיטה מסיני' כ דלדידי"למשכן ע

ל שם כרת "י ז"ולדעת רש(תמימים נאסרו לשחוט משום דמקרבי למשכן ובכל בהמת חולין ששוחטין נתפס בה שם קדשים בחוץ 
דכיון דבני זביחה נינהו בחיה ועוף ובעלי מומין ) ל בחידושיהם"א ז"ן והרשב"נמי מחייבי אם שחטו בהמת חולין וכן הסכימו הרמב

חוץ דגם שחיטת קדשים לא בעי כהן דלא מיקרי עבודה דהא גם חיה ועוף ובעלי מומין בעי דומה זביחתן לשחיטת קדשים ב
  ]י זר לשחיטת קדשים"שחיטה הלכך בזר נמי כשר ודומה זביחת חולין ע

  
דהא לדידן דחולין בעי שחיטה , הנה הוא גופיה כתב לפקפק בזה,  דבר זה דשחיטה כשרה בזר משום דשחיטה לאו עבודהובעצם[

ש חילוק בין שחיטת חולין לשחיטת קדשים דבחולין לא בעי כוונה לשחיטה כדאמרינן בחולין לא דהפיל סכין לנעוץ בכותל נמי י
ה אמרינן "ואפ' והלכה ושחטה כשירה ובקדשים מתעסק פסול כדאמרינן שם דף יג מניין למתעסק בקדשים שהוא פסול כו

ה כשירה בזר דלאו עבודה היא "ן סגי בנחירה וקדשים בעי שחיטה אפג דחולי"ה לדידהו אע"כ ה"א, דשחיטה לאו עבודה היא
ל דבמדבר היה צריך להיות שחיטת "הנ'  האח'דאם כד, ע להלב אריה דגם הוא לא ניחא ליה בזה"וע. כ"ע. ואפשר לחלק, ע"וצ

לארץ אמאי שחיטה מותר כ גם אחרי זה בביאתם "א. 'ומשום דמיקרי עבודה ובעי דווקא כהן וכו, י כהנים דווקא"הקרבנות ע
מ בקדשים "בזרים דהא מתחילה שצותה התורה שחיטה בקדשים הוא מטעם עבודה דהא אף בזמן שחולין לא היה צריך שחיטה מ

  ].בזה' כ עוד להק"ש עוד מש"עיי, והיאך נשתנה הדין מחמת שנשתנה המציאות, בעי שחיטה
  

ונצטוו 'ל "הנשחיטה '  בהלמ"ד הר"ותירץ בזה גם קושית העולם ע,  שםחולין' מ בגמ" שכתב להאריך בזה בביאור כל המוע"ועייש
מבואר דבשר תאוה איתסר ובשר ו ',היה נוחר' אבל כל הרוצה לנחור וכו' במדבר שכל הרוצה לשחוט לא ישחוט אלא שלמים וכו

דזהו נגד , מזכי שטרא לבי תריו, באיסור בשר תאוה והיתר בשר נחירה, מ שני דעות יחד"קיבץ הרוהקשו דהיאך , נחירה אישתרי
' ע בשר נחירה הותר ובשר תאוה אסור ולר"שם איתא דלר' דהא בגמ ,הגמרא דמשמע שם דלא נשאה התורה לשבת אותם יחדיו
ז מבואר " לציין שכעיויש[ .ש בארוכה"עיי, ש"ואולם להנתבאר א, לעילישמעאל בשר תאוה הותר ובשר נחירה שרי וכמו שהבאנו 

אך לא פירט . (ש"עיי, ל דגם בשר תאוה נאסר"כ צ"מ דשחיטה הוא דבר שנתייחד לקדשים וע"הר' חולין לתרץ ד' סהערות במ' בס
ע היתה "כ דלר"בזבחים דע' כ תוס"פ מש"כ שם להטעים הדברים ע"יש להעיר דמש, ואגב). מ דהסוגיה"איך יתיישב בהמו

שם מבואר רק ענין זה דשחיטה אינה עבודה משום דישנה גם ' הנה בהתוס. ל"השחיטה אסורה בזר ומשום דאינה גם בחולין כנ
ט הביא כן בשם "בעונג יו', ע שחיטה במדבר אינה אלא בכהנים דבר זה מפורש באח"ל דלר"אבל עצם דבר זה דמשום כן צ, בחולין

  ]. והכותב אגב שיטפיה לא דק. לב אריה הביא כן בשם תולדות אדם בשם גאון אחד' ובס, ושב הכהן' ס
  

כאשר צויתיך '  תניא וזבחת וגו,סימן אד "יורהטור שהביא  ד הברייתא"ע' ז שהק"הט' פ על קו" דבריו לדחות תירוץ הכרוועיקר
א נצטוו במרה דכתיב בהם "ז מהא דאיתא בסנהדרין נו דשבת וכאו"ז הט"והקשה ע. מלמד שנצטווה משה על פה בהלכות שחיטה

ל "כיון דס דפ"הכרו' ותירץ מתחילה כתי .דהיינו במרה' כאשר צויתיך'י שחיטה דכתיב גם הכא גב' ואמאי לא דרשי' כאשר צוך'
 למאי כ"א, דכיון דממילא לא יהיו שייכים בזה, כ לא שייך לדרוש כאשר צויתיך במרה"א, ם במדברהע דבשר נחירה הותר ל"רל

פ בסיני שאז " ולהכי דרשינן שנצטוו ע.ל השחיטהשעדיין נחירה הותר להם ולא נצטוו עדיין עמעתה בזמן יצוה להם דיני שחיטה 
  . כ" ע.נצטוו כל הדינין אף אותן שאינן נוהגין עכשיו

  
ולא דריש ', וכואפשר לפרש כפשוטו הא דדריש וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטווה משה כיון ד, דחה הדברים,  להאמורואומנם

היינו  ,היה לה הפסקשחיטה  משום דכיון דמצות ,אשר צויתיךש נמי לשון כ" א,אף שלא נצטוו במרהד ,כאשר צויתיך במרה
את גבולך ואמרת '  הוצרך לומר כי ירחיב הלכן, מהקמת המשכן ואילך הותרו בנחירהו, דקודם הקמת המשכן הוצרכו לשחוט

תזבח כאשר  אלא מעתה ,שנים שהייתם במדבר שהותר לכם בשר נחירה'  לא כמו כל מ,אוכלה בשר וזבחת כאשר צויתיך בסיני
' ובעצם תי. [כ"ע. מ שנצטוו במרה" ש, מאי כאשר צויתיך דקאמרכ"ע,  שלא היה למצותם הפסק,א"כ גבי שבת וכאו" משא.צויתיך

  ].שחיטה' ל צינץ ריש הל"ל יעויין עוד בחידושי מהרא"פ הנ"הכו
  

דהוי מקרבי למשכן היה רצון וא כיון דהנה אין לומר דטעמא ה, א"מ הטעם באו"הר' מ שם שמבאר לד"ד הר"ש ע" באוויעויין 284
אבל כי ירחק המשכן ויהיה טורח גדול וכמעט שימנעו העם מלאכול , השם שיזונו משולחנו ולא יהיו להוטים אחר תאות גרונם

כיון דזה אינו מונע אותם מאכילת בשר , לפרש כן' א לכאו"מ א"הרלפי מה שפירש דהנה . התירה להם התורה בשר תאוה, בשר
מה הגדר שגדרה תורה כי הוי מקרבי למשכן ו, יוכלו לנחור במחנה או חוץ למחנה ולאכול בשר בכל אות נפשםהרי ש, כנהבלא ה

אולם כאשר : ל"א וז"ומכח זה ביאר באו .שלא ישחטו בהמות חולין במחנה לאכילה בעוד שיוכלו לנחור ומה פרישות יש בדבר הזה
למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום , וזה לשון המקרא, נתבונן מפורש הטעם בכתוב

אשר הם זונים לרבות שאר , ובתורת כהנים. 'ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים וכו' וזבחו זבחי שלמים כו' כו' לה
ליו והיה למד לאכול בשר נבילות וטריפות אמר המלך לוי משל לבן מלך שגס לבו ע' פנחס בשם ר' ר, ובויקרא רבה, עובדי גילולים

כך לפי שהיו ישראל להוטים אחר עובדי גילולים במצרים והיו מביאים קרבניהם , זה יהיה תדיר על שולחני ומעצמו יהיה גדור
 והן ל מועדאמר הקדוש ברוך הוא יהיו מקריבין לפני בכל עת באוה' לשעירים דכתיב ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים כו

ואפילו כן הצריכה תורה שלא ישחוט בהמת , נמצא דאז היו ישראל מותרים בבשר נחירה, נפרשין מעובדי גילולים והן ניצולים
ז שלהם היה בזביחה ולכן לא מחייב רק כעין פנים ועיין "משום דעבודת ע, מ"חולין בחוץ רק יקדישנה לשלמים ויביאנה לפתח אוה

ופירש , נ"ר אלעזר מנין למחוסר אבר דפסול לב"אינהו דמחוסר אבר אית להו בתלתא יומא סגי דא) 'דף ה (ז ובבלי"ירושלמי ריש ע

  והכריח 



רח 

  

 מיהו הוא גופיה מודה ,צ כלל בשחיטה" ואנחירה הותרה להם לגמרי דבשר ע" הלכתא כרינןהגם דתפסד

לפי טעם זה "דט "כ העויו" וכמש, קדשים בחוץז רק מזמן הקמת המשכן ואילך שלא יראה כשוחט"דכ

בעינן למימר דמסיני עד הקמת המשכן נצטוו על השחיטה ורק אחר הקמת המשכן שנאסר להם בשר תאוה הותר 

ת היה "שהרי מ, כ"לאחמ אלא כעשרה חודשים אכתי לא הוקם המשכן ,כ כשירדו מן ההר"או". להם בשר נחירה

 וליכא להאי חששא דנראה .285ח ניסן בשנה שניה" ולא הוקם המשכן אלא ברבסיון בשנה ראשונה לצאתם ממצרים

בבשר  -  היינו ממתן תורה עד הקמת המשכן - בפרק זמן מועט זה ל דנאסרו "סגופיה ע " וגם ר,כשוחט קדשים בחוץ

   .287 כשירדו מהר סינידהוצרכו סכין בדוקבשם אותו גדול ב " דהמשנוש דברי" וא.286תשחיטה כד ובעי ,נחירה

                                                                                                                                            
, ז היה על ידי זביחה"ואם כן כל שחיטתן לע, ז שלהן"י להקריב לגבוה ודומיא דקרבנות שנהגו אבותיהן לשמים הן נוהגין לע"רש

, אבל לנחור חולין התירה התורה להן', ז ולא יזבחו וכו"הוטים אחרי עולכן קפדה רחמנא שלא ישחטו חוץ לשולחנם שלא יהיו ל
ז יתכן לומר "ולפ. וזה עומק הדבר למעין, רק כשבאו לארץ דנאסר להם בשר נחירה ואין להם בשר לאכול התירה תורה בשר תאוה

בר וכמו שכתוב בקרא ביהושע דזה גופא טעמא דהתירה תורה בשר נחירה במדבר משום דאמרו בפרק הערל דישראל לא מהלי במד
ועיין בתוספות שם [ אם כן כיון דאיתסרו לאכול קדשים דערל אסור לאכול בקדשים ,'כוווכל העם הילודים במדבר לא מלו 

וכיון דהנך שרו בנחירה תו גם כל ישראל הנימולים ,  שרינהו רחמנא לאכול בשר נחירה,]שהרגישו בזה יעויין שם שכתבו דרך אחר
 אבל מכי נכנסו לארץ הרי איתסרו בנחירה ואיתרחקו ממשכן ולא יהיו יכולים לאכול בשר .מנא על ידי נחירה בסימניםשרינהו רח

  .ש עוד"ויעויי. ל"עכ. לכן התירה תורה בשר תאוה וזה נכון
   

הקמת המשכן הנה בענין זה ד ,ואגב. ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן ז"פי מרק שמות פ בכדכתיב 285
כפשטות דקרא  או. ח ניסן היה גמר הקמתו"וברג אדר היה תחילת ימי המלואים "בכ ישנה מחלוקת עצומה אם, ח ניסן"בר

אותו יום נטל עשר עטרות בסוגיה ד ב"שבת פז עב' דמהגמ. גמר הקמתוהיה ח ניסן ובשמיני בניסן "שתחילת ימי מלואים היה בר
שהשמיני למלואים היה בשמיני ואילו מהספרי מוכח . ג אדר"הקמתו וימי המילואים התחילו בכח ניסן היה גמר "מוכח דבר', וכו

ה "א ד"ס גיטין ס ע"חתכלשון ה' מקצת מדרשים וכל הפשטנים'וכן דעת . ואם כן תחלת המלואים היה בראש חדש ניסן, לניסן
גור וב. ב"ח פ"ופ, שמיני' א מזרחי ויקרא ריש פר"הר' בפיז באריכות "בכ' ועי. בזה גם ראשונים ואחרונים' ודנו ונח. שמנה פרשיות

    .מ"ואכ. ועוד. ל" הנס"חתע ב"וע.  שםאריה
  
ולכמה חדשים נגמרה מלאכת : ל"וז מהמדרש תנחומא פרשת פקודי סימן יא הביאל ט"נוב, ז דזמן הקמת המשכן"ענעצם בו

והיה מונח ומפורק טבת ושבט , ן תשרי מרחשון כסליורבי שמואל בר נחמן אמר בשלשה חדשים נגמרה מלאכת המשכ, המשכן
באדר היה ' חנינא אומר בא'  ר.לחדש תקים את משכן אהל מועד' ואדר והעמידוהו באחד בניסן שנאמר ביום החדש הראשון בא

שאמר וכדברי רבי שמואל בר נחמני , למה שהמלאכה שנעשית בקיץ ביום אחד נעשית בחורף בשני ימים, נגמרה מלאכת המשכן
, ה לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו"חדשים למה לא עמד מיד אלא מפני שחשב הקב' שנעשה המשכן בג

   .כ"ע. ה הריני מערב שמחתכם שמחה בשמחה"לפי שבאחד בניסן נולד יצחק אמר הקב
  

והוצרכתי לזה מחמת .  מקודם מתן תורהדברדתם מהר סיני לא יכלו לאכול בשר נחירה שנותר בידם, ז יוצא עוד" לפוהנה 286
ל דבשר נחירה לא אתסר עד "ע דס"שכתב דלר) ע"בקונטרס אוצרות התורה שבועות תש(ל "מ בראנדסדפר זצ"שהראוני לדברי הגר

ובזה כתב ליישב קושית זקינו הגאון בעל משנה . ת בהבשר נחירה שהיה מוכן להם מאתמול"כ לא נאסרו במ"א, שנכנסו לארץ
ואמרו , והתורה אמרה ושמחת בחגך, נמצא דחג השבועות היה בשבת, ע תורה ניתנה בשבת" הא לכ-' שהק, )קלה' ח סי"או(שכיר 

ל דשחיטת מי שאינו מצווה על "הא קיי, כ היאך היה אפשר להם לקיים מצות שמחה"וא. 'ל דאין שמחה אלא בבשר וכו"חז
ע "ולהאמור דלר. כ"ע. ת דנצטוו על הזביחה"א הועילה להם לאחר מכ השחיטה של אתמול ודאי ל"וא, השחיטה שחיטתו נבילה

הרי , ט"העויו' להמתבאר בד, ואולם. כ"ע. ש בארוכה"עיי. ק מידי"ת בהבשר נחירה שהיה מוכן להם מאתמול ל"לא נאסרו במ
  .  מזמן הקמת המשכןאלא, דגם ברדת ישראל מהר סיני לא יכלו לאכול בשר נחירה שנותר בידם מקודם מתן תורה, יוצא איפה

  
טעמי המנהגים דנאסרו ' ד ס"עישוב הקושיה יבוהנה . טעמי המנהגים ופשוט' ס' ב וגם ד"המשנ'  אלה מיושבים גם דבדברינוו 287

ג בעל "הנה ראיתי בשם הגרנ , 'ע דבשר נחירה הותר וכו"ל כר" והקשינו דהא קיי,'השחיטה וכו דנצטוו על ןוכי 'וכו דידהו בבשר
 דהא באופן ,שהותר להם להמית הבהמה ולאכלה'  אין פי, נחירהרדהותר להם בש' בגמ 'דהא דאמרי, רות נתן שכתב בזה להות"שו

 אלא שכל דיני השחיטה בסכין בדוק שלא .'שחוט הסימנין'כ ודאי שהיו צריכים ל" ומשה,ת באכילת נבלה"זה הוי נבלה ונאסרו במ
 חולין דף כז במסכתהערות ' סבז "כענ' ועי(  .כ" ע. זה עדיין לא נאסר עליהם,א"הלכות שחיטה דאיתא בחולין דף ט ע' ינבל בה

 ,הלכות שחיטה' ז דוקא בה" כךהלכות שחיטה דכשיכנסו לארץ אזי יחוייבו לקיימם א'  דבסיני נאמרו ה, שםע" רעתד בד" ותו,ב"ע
  )כ לתרץ בזה"ש מש"עיי. שדי בנחירה סימנין היינו מקום שחיטה נתחדש דכבר מעתה ינהגו בזה אלא ןעצם דידאילו 

  
  במתה מאליה' ע דבשר נחירה הותר במדבר אם הוא אפי"לשיטת ר

  
דכמו '  אי פי,יש לחקור - "ם"כשאר עכו"ל דהיו נוחרין במדבר "ז הנ"ד משחיטה הי"פ -ם "כ הרמב"במשדהנה , ז פשוט" איאומנם

לנחור   או דלמא דאדרבא כוונתו לרמוז לחדש דגויים גופא בעו,אליהבמתה מ' כ ישראל מותרין אפי"דגויים לא נצטוו בנחירה כמו
' וריש פר' ח אות בנ'  פרמדהחלי דעת הכ -ובקצרה , בזה' אח' מח והבאנו ,בענינים אלהא "במקד "בסבזה  תיהארכו. ש ישראל"וכ

דהותר להם בשר נחירה ע "יבא דרדאל) שבת עה(ד המלא הרועים " וכ,ש"בדעת הרא) ט' חולין סי(י "הקהו ,ם"בדעת הרמבדברים 
ע "וע, ן"כ לבאר בזה בדעת הרמב"דברים מש' ח ריש פר"ע להכ"וע. קא והותרו אף במתה מאליהודב לא הוצרכו לנחור ,במדבר

מ דגם "ברית אברהם דבאמת כוונת הר' הביא מסש ,ה והרב"ז ד' ה דיני טריפות סיינאמרי בע ב"וע. [י שם"ז בקה"בארוכה בענ
א "חולין לג ע' הערות על מס' סכׁב"וכ. ש"עיי, מ בדוכתי אחריני איפכא"הר' ז והוכיח מד"והוא גופיה פליג ע ,וו בנחירהגויים נצט

ר אריכות רבה בזה "שו. ד שהרי אין בגוי דין נחירה אלא העיקר שהיא מתה" דנחירה לאו,ם בנחירה סגי להו"שם דעכו' הגמ' על ד
ת דילמא לא נאסר ואפילו " וא:ל"וזכמאן דאמר גיד הנשה נאסר לבני נח ה "דא "חולין צא ע' סתו' ושורש נידון זה פתוח בד', באח

שנצטוו על 'אי נמי פרע להו בית השחיטה היינו נחירה . 'וכול "הכי היו מקיימין כמו שחיטה דקאמר ליה פרע להם בית השחיטה וי
ואדרבא מקרא מפורש הוא גבי נבלה . נ"תות דליחשב זה במצות במי' ד' ד בפ"דלא מצינו לשום מ' ז האח"ותמהו ע. כ" ע.'הנחירה

ד -בית האוצר מערכת א' ויעויין עוד בס. שם ועוד' ד התוס"ג ע"ש ובראש יוסף להפמ"רש' עי. 'לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה וכו
) סופר(ברית יעקב ' ר בס"ושו (.ועוד. נ אסור במתה מאליה"דב' התוס' ד ח שם ביישוב"ומאידך יעויין במהרצ. ה והנה לשיטתו"ד

   ].ל"ואכמ) ש"יעויי' ה ודע שציין בזה עוד להאח"כה ד' סי
  

' פר והכלי חמדה ,לט' ד סי"ת בית אפרים יו"שוו, סימן צבוב )בהערה(ל " הנט"והעונג יו, )ק א"יג ס' ע סי"בגליון שו(א "רעגה לואף
ע דבמדבר בעו נחירה ממש ולא הותרו במתה "ל כולהו אליבא דר"דס, יזח בחולין ריש דף "והצל ,'ראה אות ב' פרו, ואתחנן אות א

   ,ומבואר



רט 

  
  ל שנאסרו בשחיטה ובישול מחמת איסור מלאכת שבת"בהקושיה דתיפו

  

ולבשל לא , ב שלא יכלו לשחוט ולבשל מחמת דלשחיטה צריך סכין בדוק"כ המשנ" יש לברר בעצם משעוד

ה לא יכלו לשחוט ולבשל "ל דבלא" דתיפו-  וכמו שראיתי רבים מעירים - ' יכלו מחמת שהכלים נאסרו להם וכו

  .כ"ע. ל להני טעמי"ול. ע בשבת נתנה תורה לישראל"דלכ, דהא בשבת פו ב איתא, ור מלאכת שבתמחמת איס

בן  טעם זה שייך רק אליבא דרבי אלעזרו: ל"ולכן הוסיף כאן בהערה וז, ב"שזה גופא הוקשה להמשנ

שם רבי ב ליה דתורה נתנה לנו בערב שבת ולא בשבת כן איתא בפרקי דרבי אליעזר דסבירא עזריה

, והיינו הא דבעינן לטעמא דנאסרו בבישול ושחיטה מחמת הני טעמי ולא מחמת איסור שבת. ל"עכ אלעזר בן עזריה

' ומקורה בס. ש"ב הוצאת לשם כיעויי"משנ' והערה זו הודפסה בס[. ופשוט. ש"ל דתורה נתנה בער"כ דהוא רק למאן דס"ע

  .288ע בזה בהערה"וע. ]ח"ח שיצא לאור בשנת תרפ"ליקוטי הלכות להח

דילמא באמירה לגוי שאינו אלא , דאי משום איסור בישול ושחיטה בשבת, א אמר ליישב בזה"אחי שליט

מ "ומ. ם נבילה"שהרי שחיטת עכו, אך לא לענין שחיטה, ואומנם זה מיישב רק לענין בישול. משום שבות

והכוונה . כ מדבריו"ע. יחא גם ענין שחיטהנ' ז כשרה מדאו"ם שאינו עובד ע"ל דשחיטת עכו"ם דס"לשיטת הרמב

. ז שחיטתו נבלה"ם שאינו עובד ע"גדר גדול גדרו בדבר שאפילו עכוד:  שכתבב"הי משחיטה ד"ם פ"רמבבזה לה

כ בביאור הדברים "ע לו מש"וע. ש"יעויי. דרק מדרבנן אסורי "הלכות שאר אבות הטומאה המב "כ עוד בפ"וכ

ובמרומי . א"ב ויג ע"ס שם ג ע"חת' ובחי. א חולין יג"רעק' ובחי, טו' א סי"ל ח"הביהויעויין ל. ש ריש חולין"בפיהמ

. מ"הר' שהאריכו בראיות לחזק ד', ועוד אח, א"ח חולין ו ע"ובחידושי הצל. א"ז ח ע"ב ובע"שדה שם קטז ע

ובדי כוכבים הם א זו היא אחת מסברותיו ואין בכולן פחותה מזו כי ע"א: ל"וז, ד שם"ד השיג ע"ואומנם הראב{

כבהמות ואין מטמאין ואין מיטמאין עם הדומה לחמור הן גוים כמר מדלי ואת כולם ישא רוח והחושב אותם לכלום 

' ם אסורה מדאו"דשחיטת עכו ,קסברה " דב" חולין ג ע'תוסי הובא ב"ש בשם ר"ד הרא"וכ. כ"ע. אסף רוח בחפניו

ואריכות ). שם שחיטה 'הלבמ "סכה והביאו. (יחה אכול מזבחודטעמא משום דכתיב וזבחת ואכלת אותו שהוא בר זב

  289.ל"וי. }מ"א כתבתי מזה ואכ"ז ובמק"רבה בענ

                                                                                                                                            
י "הגרד "וכ, ]ק ופשוט'ודו. ס במתה מאליה"דבודאי דבעי נחירה ול' האח' ז עוד מד"ע להלן באות ה דמתבאר ד"וע[ה מאלי

כלומר , היינו מלשון חורירה דנח) ערך נחר(בערוך ' פיכבר הלא ,  ל לחדש דבעי לשחוט הסימנין בדוקא"מ אכתי מנ" מ.וינוגרד
שערים מצוינים בהלכה חולין יז ' ע בזה בס"וע. (ב פירש דנחירה היינו דרסה"עגרשום כריתות כ ' ברואומנם . [שדוקרה בצוארה

  .ל"ואכמ)]. כ בזה"מש
 

מע קצת מדברי  דמש-אך הוסיף , ל"שגם עמד בקושיה זו ותירץ כנ) ב אות ג' שבועות סי(שלמי תודה '  ראיתי בסואומנם{ 288
ב בזה רק לתרץ הא דלא קתני "והיינו דאין כוונת המשנ. ל דתורה נתנה בשבת לא שייך טעם זה כלל"דלדידן דס) בהגהה(ב "המשנ

ס "הא לש, ב מדוע"וצ. ש טעם זה כלל"ל דתורה בשבת נתנה ל"אלא כוונתו דלמאן דס, ל"הטעם משום איסור מלאכת שבת וכנ
  .והיינו מחמת איסורא דשבת' טפי האי טעמא דלא יכלו לבשל וכוש "דילן דתורה נתנה בשבת א

  
 דנאסרו במה שהיה להם זהו רק דברפ דעיקר ה"דאעומשום , ש טעם זה"ל דתורה בשבת נתנה ל"נ למאן דס"דאה,  לבארוכתב

זה לא ,  השבתמתמחנבצר מהם לשחוט ולבשל מחדש כעת שמ עצם המציאות שנוצרה " מ,בגלל מתן תורה דנצטוו והוזהרו בכל זה
מתן תורה לא שחטו ולא בשלו הציווי בא לומר דמשום "כ א" וא, נצטוו קודם מתן תורה במרהכיון דעל השבת, שייך למתן תורה

  .שבתאיסורי ת נאסרו ב"מחדש דכבר קודם מ
  

נהגי חג השבועות דף ג מ"ח ח"ליקוטי מהרי' גאולת ישראל והביאו בקצרה בס' בס פ מה שכתב" כתב לדחות הדברים הללו עואולם
דטעם למנהג ישראל שנוהגין בחג השבועות במאכלי  ,ד"ותו] טעמי המנהגים' וכבר הבאתי כן בשמו לעיל בהערה השניה מס[מז 
 והנה שבת ,כי נצטוו על השחיטה בבשר נחירה נאסרו  אבל כשנתנה תורה,ת היו מותרין בבשר נחירה"דקודם מהוא משום , חלב

  ,'נמצא דלעולם הכינו צרכי שבת קודם השבת דכתיב והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו וכו, במרהוחוקותיה נצטוו כבר 
א דהא אסור בשבת ובהכרח " ולשחוט מחדש א,ש וכן כל הכלים"וכשקבלו התורה נטרפו להם פתאום כל המאכלים שהכינו בע

מ אי משום "מ, ת"מחמת השבת שנצטוו עליה קודם מ' ו לבשל וכווהיינו דאף דנאסר. כ"ע .'אכלו מאכלי חלב וגם אנו נוהגין כן וכו
 ת"בגלל מרק כל הסיבה דנסתפקו במאכלי חלב הוא כ יוצא שוב ד"א,  השבתהיה להם מה שהכינו מקודםהשבת הרי אדרבא 

  .}כ"ע.  ופשוט,'חלב ודם וכומה שבישלו קודם השבת היינו בשר נחירה ודנאסרו ב
 

דבבוקר ניתנה התורה , ר ל יא"פ המבואר במדרש שמו"ע, ד דרש"סט שכתב ליישב בזה ע' א סי"גם אני אודך ח'  בסע"וע 289
ועד שהלכו לביתם , לפי רוב הדינים וההלכות, ל דנמשך הרבה זמן"וי).  שעות ולמעלההכונה משש' בערב'ו(ובערב נתנו המשפטים 

. דלא מצינו שנתקבצו פעמיים, ית לקבלת המשפטיםולא מסתבר שהלכו לביתם לאחר קבלת התורה וחזרו שנ. ש"כבר היה מוצ
', ב מיל וכו"ה חזרו לאחוריהן י"וכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב', בשבת שבכל דיבור פרחה נשמתן וכו' ובפרט להמבואר בגמ

 שבת בששה  ערבראלעזר בן עזריה אומ' ר"מה ' א פ"ש להמבואר בפרקי דר"ז לא א"כ, ואומנם. (ומסתמא נמשך ענין זה זמן רב
ב דלא נקט בטעם "ש דברי המשנ" וא "). ביום חזרו לאהליהם'בתשעה שעות'לחדש בשש שעות ביום קבלו ישראל את הדברות ו

, כ יש לקיים המנהג במוצאי שבועות"ואין לומר דא. כיון שכבר יצאה השבת כאמור, האיסור שלא יכלו לשחוט מחמת איסור שבת
ש "כ מדבריו יעויי"ע. כן אנו עושין זכר לזה לאחר קבלת התורה בציבור,  לאחר קבלת התורהל דהדימוי הוא כמו שאכלו חלב"די

   ]ב

   וכנראה

  ומר 



רי 

שלא היו יכולים לאכלו מכאן , ב היא על בשר שהכינו לעצמם עוד קודם מתן תורה"דכונת המשנ, שתירצו

וכן בשעת הבישול לא היו , קשבשעת השחיטה לא היה להם סכין בדו, ולהבא מכיון שלא שחטו אותו כדינו

' ע בקו" וע.ויישוב זה הוזכר לעיל בהערה. כ"ע. ולכן נשארו בלא מאכלים ראויים זולת מאכלי חלב, כליהם כשרים

  .רלד' פעמי יעקב גליון עד עמ

  
  נ"בהקושיה דהאיך היו מותרים בחלב שנחלב בעוד דינם כב

  

 'ס בשם ראיתיהנה  ',]ואנו עושין זכר לזה[לי חלב כ בחרו להם לפי שעה מאכ"ע'ב ד"כ המשנ" משובעצם

 דהלא כל הטעם שאנו מותרין בחלב ,ז" עקשהה ש)תקלא' רשמי רשותא עמ' מועדים קונ . גרינוואלדי"להגר(ויגד יעקב 

 בתר רוב ' אבל לגבי בן נח לא אזלי, בהמות דאינם טריפות בתר רוב' הוא משום דאזלי, לטריפה'בהמה ולא חיישי

א לומר שאכלו רק ממה שנחלב באותו יום דהא "או. [יאך היו מותרים בחלב שנחלב בעוד דינם כבן נחכ ה"וא

  .כ"ע]. )שם עג' תוס(ק חמממשום אי ) שבת צה (.משום מפרקאי חליבה אסורה בשבת 

ל שפיר "איכ' לכאו.  א.ומכמה אנפין, דאי הא לא קשיא כלל ד"מ נלע"ומ. י לעיין בו"ויגד יעקב אינו תח' ס

', נ וכו"ודקשיא לך היאך היו מותרים בחלב דנחלב בהיותם בדין ב ,ת בעוד דינם כבן נח"דנחלב קודם מ

אלא משום , ביה בתר רובא ליכא ביה שום חששא' שהרי אי אזליז איסור בעצם החפצא דהחלב "ידהא א - מ "לק

  . דיני רוב שוב ראוי בזהכ "אח אבל אי נוהג בו , דלא נוהג בו דיני רובמחמתדהגברא לא חזי ו

  
  בתר רובא מהיתר אכילת חלב דסמכינן דרוב בהמות אינם טרפות' ל דאזלי"בקושית הפלתי דתיפו 

  

 בהמות דאינם  בתר רוב'משום דאזלי דהיתר אכילת חלב הוא - דהנה עיקרא דהאי מילתא , נראה בזהעוד 

בחולין יא דטרח למילף ' ד הגמ" ע- ן הפלתי סי לט דהנה זה גופא כבר הקשה כ.  אינו פשוט כלל וכלל- טריפות 

כ "ע) ב"כדיליף בבכורות ו ע(ל מדהתירה התורה אכילת חלב " דתיפו- המקור להא דאמור רבנן זיל בתר רובא 

זיל בתר רובא דרוב בהמות אינן ' אלא דאמרי, ה ניחוש דלמא הבהמה טרפה והחלב אסור"דאל, בתר רובא' דאזלי

'  דזהו כמו ט- ותירץ . דוחק לומר דכל ההיתר הוא דוקא לאחר שחיטה ובדיקה שאינה טריפהו. כ שרי"טרפות משה

ע "וע. [כ"ע. כל דפריש מרובא פריש והחלב נמי פריש מהבהמה ורובא דאיתא קמן לא מיבעיא לן' חנויות דאמרי

ב דהוא מטעם רובא ז דהיתר החל"הרי דמבואר דד]. כ לתמוה בתירוצו"שערים מצוינים בהלכה חולין שם מש' בס

  .כלל אינו פשוט

  

                                                                                                                                            
, ת"א דכיון דהגורם לכל זה היה מחמת יום מ"ל באו"י, כ יש לקיים המנהג במוצאי שבועות"ועל ההערה האחרונה דא. [בפירוט

  ]. והבן. הם לקיים זאת באותו יוםא היה ל"מ דוקא באותו זמן א"דמ, ת בדוקא"כ יש לקיים המנהג ביום מ"א
  

ל כל דיבור "ואמר ריב -ב " ובשבת פח ע:ל"כעין הדברים האלה וז, יבאות  דברי יציב ליקוטים והשמטות סימן מא ת"בשוע "וע
כ לפי החשבון שאדם "וא', ה חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן וכו"ודיבור שיצא מפי הקב

ה שרק שלשה "א פרק מ"וזה דלא כמו ששנינו בפדר,  נתארכה מתן תורה יותר מביומו)ב"פסחים צג ע(ך ביום עשרה פרסאות מהל
ע בנוגע לפת "ק בעל דעת קדושים זי" ואפשר לפלפל עוד למה שחקר הגה:ל" כתב וזיגושם באות . [ש"יעויי. ' וכוש"שעות עיי

תהלים (ורי תהלים אשר כמו חלב ודשן תשבע נפשי כאשר שפתי רננות יהלל פי שחרית אם אדם יוצא חובתו על ידי אמירת מזמ
אליעזר ' ל דזה המכוון בדברי ר"וי. ט"ולפי זה במי ששבע נפשו מחידושי תורה יתכן שיוצא בזה גם מצות סעודה ושמחת יו, )'ג ו"ס
כל לפי מה שהוא אדם דאם מסתפק במה שיושב היינו דה, ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה" אין לו לאדם ביו)בפסחים שם(

ובשעת מתן תורה שזכו ". ט"ומי שאינו משביע נפשו בדברי תורה חייב לאכול ולשתות משום שמחת יו, ושונה אז מדינא די לו בזה
מות כד ש(וכדבר הכתוב , "לשמוע תורה מפי הגבורה בודאי שאף אחד מישראל לא היה זקוק לאכילה ושתיה כי נהנו מזיו השכינה

ל יש לפרש שבעצם קבלת התורה "ולהנ, ובתרגום ששמחו בקבלת הקרבן כאילו אכלו ושתו,  ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו)יא
ל קרא לתרץ איך ניתנה תורה בעצרת "והיינו דקמ, ט"ויחזו את האלקים היה להם כאילו ויאכלו וישתו ולא הוצרכו לסעודת יו

ט ביום שמחת לבו זה מתן " קאמר ויחזו את האלקים ובזה גופא ויאכלו וישתו וקיימו שמחת יוולזה, ל"ט וכנ"ונתבטלו משמחת יו
ן שם כתב וטעם וישתו שעשו שמחה ויום טוב כי כן חובה "אבל הרמב, וכל זה לפי פירוש התרגום דכאילו אכלין ושתן. ' וכותורה

ומזה יש ,  הכי לא ארכה קבלת התורה יותר משלש שעותא דבאמת משום"והיינו כשיטת הפדר, ש"עיי' לשמוח בקבלת התורה וכו
אנו נוהגים , ולהורות על מעלתן של ישראל, ל דלאפוקי מזה"וי. ל"להוכיח דבעצרת בעינן לכם ממש בסעודה דאכילה ושתיה וכנ

ולכן . מחי לבמש' בחג השבועות לאכול מאכלי חלב כלומר דאין צורך בשמחה בבשר ויין דכמו חלב ודשן תשבע נפשנו בפקודי ה
למען דעת דמה שאמר הכתוב ויאכלו וישתו אין הכוונה לאכילה ושתיה ממש אלא , ך"המנהג לעטוף הגבינה בבצק המכונה קרעפל

  ].ל"עכ. והיה זה סוג אכילה ושתיה בלתי נראית והבן, כתרגומו דהוו חדאן כאילו אכלין ושתן
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  ] ג

  והנה 

  . ב
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מצאתי בזה בקונטרס ', בתר רובא מהיתר אכילת חלב וכו' ל דאזלי"הנה בעצם קושית הפלתי דתיפו, מזו

ס חולין שם שהאריך בדברים נפלאים ליישב הקושיה בכמה " עמ]ר סיני הלברשטם"להג. ה"תשכ[חידושי סיני 

, בתר רובא' מנלן דאזלי' הנה מדברי הפוסקים מוכח דכל קושית הגמ, ד"ב וזתוובתירוצו הראשון כתב לייש. אופנים

]. ש בדבריו וקצרתי מאד"עיי[בתר רובא ' הוא רק בחד רובא אבל בתרי רובי הוי מיעוטא דמיעוטא ופשיטא דאזלי

והנה .  וז דף"ע' והנה לדידן דפסקינן דטרפה אינה חיה ממילא פסקינן נמי דטרפה אינה יולדת כדאיתא בתוס

בתר רובא ' ז ניחא הקושיה דנילף דאזלי"ולפ. כ יולדות"בבכורות דף כ קתני דרוב בהמות אינן חולבות אא

ועוד דרוב בהמות אינן , חדא דרוב בהמות כשרות, ומשום דשאני חלב דאית ביה תרי רובי, מדהתירה תורה חלב

. ש שפלפל בזה בארוכה"עיי. כ דאינה טרפה"וע, ובהמה שיש לה חלב ממילא היה לה ולד. כ יולדות"חולבות אא

ש "כ ל"וע, מ הכא אינו חד רובא אלא תרי רובי"מ, והיינו דאף אי יהבינן להפלתי דההיתר בחלב מכח רובא. כ"ע

בענינים ' כנודע מהפו(ל רוב גמור וחשיב כודאי "דבתרי רובי דהו', כלל לומר דהיתר אכילת חלב הוא מכח רובא וכו

ובעצם ענין שתית החלב ודלא . (ל"פ שאר תירוציו שם ואכמ"ויש ליישב עוד ע. נ" אף לבל דשרי"י) אחרים

   ). בארוכה קלז'ת משנה הלכות חלק טז סי"שויעויין ב, חיישינן לטריפות

  
  אי בבן נח אזלינן בתר רובא 

  

ואציין ,  אחרוניםובחפשי מצאתי שדנו בזה ,כ"אין זה פשוט כן בתר רובא ננ לא אזלי"כ בפשיטות דבב" משגם

נ "א חקירה ג נסתפק בזה גבי איסור האסור לב"א פ"ג שער התערובות ח"הנה הפמ. בזה מן המעט ממה שראיתי

לביטול ' ש הכתוב אחרי רבים להטות דמיניה ילפי"אי מותר ליתן להם דלידדהו ל, ה שנתבטל חד בתרי"כגון אבמ

א "ז סק"סב במשב' סיד "יורוכתב לצדד ב. נ אסור"יא ובד דמותר גם להם דמי איכא מידי דלישראל שר"א. ברוב

ת "מהדוי "הנוב דעת וכן. כ"ע. ש"ש בזה מי איכא מידי כיעויי"דאין דיני ביטול ברוב באיסורי בן נח ול) ה עוד"ד(

כיון , בתר רובא' אבל לקולא לא שייך כלל לדון בהם דאזלי, נ" דדוקא לחומרא חיישינן בתר הרוב אצל במב' סי

 או מהורג את , ורובא דליתא קמן ילפינן מפסח וקדשים,דאיתא קמןלרובא  בחולין יא מאחרי רבים להטות' פידיל

נ לא שייך הני " וכל הני ילפותא שייכים לגבי ישראל אבל גבי ב, כדאית ליהרהנפש או משחיטה עצמה לכל מ

נ למיתה אינו "וב דיינים שדנו את הבג שכתב לצדד דבר"ח מצוה כו סקכ"ע עוד להמנח"וע. כ"ש ע"יעויי. ילפותא

ואומנם יעויין עוד בדבריו במצוה . [ש"יעויי.  דהכתוב אחרי רבים להטות זה דוקא בישראל אבל לא בבן נח,נהרג

   ]. ז"עח סק

ם בתר רובא "א בעכו"ל דל"ל דס"י הנ"ג והנוב" על הפמ- שתמה בזה ס ' ב סי"פרי יצחק חת "מצאתי בשו

ת כדאיתא בקידושין יח ויליף מקרא כי לבני לוט נתתי את ער "ם יורש את אביו ד"עכו דהנה מהא ד- 

 בדידיה בתר רובא היאך יורש את אביו דילמא 'אי לא אזליד ,ן בתר רובאנם אזלי"דגם גבי עכוכ מוכח "א, ירושה

   .כ"ע. נמי בדידיה בתר רוב בעילות' אלא לאו דאזלי, לאו אביו הוא

ל "ל דס"הנ' שכל דברי האח, ם"כתב לדחות ראיתו מירושת עכו] ס פרי יצחק"שבסוה[ף פרי בקונטרס ענ

, חנויות' הוא רק ברובא דאיתא קמן כט, ר משום דאחרי רבים להטות בישראל נאמר"א בת"ם ל"דבעכו

 וכבר .והיינו ענין הנהגה ולא בירור ודאי(מ דף ו דהוא באמת ספק אלא שהתורה התירתו "ק בב"כ השטמ"וכמש

דהוא ] 290הערה' ועי[כ ברובא דליתיה קמן כגון רוב בעילות אחר הבעל "משא). ל"ואכמ' האריכו בזה רבותינו האח

  .כ מדבריו"ע. ם" אין כל מקום לחלק בין ישראל לעכו- ו "ב פט"ש ש"כ הש" וכמש- מצד הסברא ומקרי ודאי 

                                                 
  קמןב אחר הבעל חשיב רובא דאיתא קמן או דליתיה"אי רו

 
דהנה מצאתי , ]ומזה רוצה לדחות דברי הפרי יצחק[ב אחר הבעל חשיב רובא דליתיה קמן "כ הענף פרי דרו" לדון קצת במשויש 290
 דלמא לאו אביו הוא ח"ול[אמר רחמנא קטליה  בסוגיה דחולין שם דבעינן למילף דין רוב מהא דמכה אביו ד-משמרות כהונה ' בס

מאי ראיה , ובעל איתיה קמן, כיון דרוב בעילות הם מהבעל,  שהקשה-] ורוב בעילות אחר הבעלמשום דאמרינן זיל בתר רובא ו
ואינו , ל מקרא דאחרי רבים להטות בריש הסוגיה"שהרי רובא דאיתיה קמן כבר נפק, מייתי להא דבעינן למילף לרובא דליתיה קמן

ל רובא "וראיה מסנהדרין דהו, מ הוי רובא דאיתא קמן"מ, ןואפילו דהבעילות גופייהו ליתנהו קמ. ענין כלל לרובא דליתיה קמן
תקצג ' בחולין סיהמורדכי ' דהנה הק. ואף שאין הכוונה לגופם ממש אלא להדיבור היוצא מפיהם', דאיתא קמן כדקתני שם בגמ

מינייהו ' כ היאך ילפי"א בתר רוב כדאיתא בכתובות טו וא"ובקבוע ל, מ"דהא דיינים קבועים הן בלשכת הגזית או בכ, יקר' בשם ר
מ אין עושין מעשה בגופן אלא אחר הדיבור הנפרש "אי אינהו גופייהו קבועין מ' דאפי, ותירץ בתירוצא בתרא .דאזלינן בתר רובא

ש והביאו "ק יג עיי"א סימן רצח ס"כעין תירוץ זה כתב במג. ה"א. [כ"ע. 'ביה כל דפריש וכו' מפיהם והוה כבשר הנמצא דאמרי
ס ניכר האומרו ואמאי חשיב כבשר "א סימן קנז שהקשה דסו"ץ ח"בשאילת יעב' ועי. ש במקורותיו"ברכות נג ועייח "במהרצ

   ויתירה

  . ג

   ומאידך

  ואומנם 
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נ מוזהר על "שדן אי ב' אות זסוף יתרו ' דה פרכלי חמוכמו שראיתי לה, א"באוהפרי יצחק יש לדון בדברי 

ל מצוה "ן גבי מצות כיבוד אב ואם אי הו"ם והרמב"ועיקר דבריו שם לדון במחלוקת הרמב[כיבוד אב ואם 

' ת דמוכח דאזלי"דנכרי יורש את אביו ד' ד ציין להגמ"ובתוה]. ש בדבריו הנפלאים"יעויי. מצוות נפרדות' אחת או ב

וכתב לדחות דשאני היכא שכבר הוחזק לנהוג בו דין ). ולא הזכירו, וכהוכחת הפרי יצחק(רשו נ ולכן יו"ר בב"בת

כ נדחו "וא. כ מדבריו"ע. נ אזלינן בתר רובא"דבהא גם בב, 291היינו כיון דהוחזק שהוא בנו לכן גם יורשו, הרוב

כבר  דהוחזק ירושה כיוןושאני  ,ן נחא בתר רובא בב"דלודעימיה י "לעולם אימא לך כהנובד, בזה דברי הפרי יצחק

  .כ יורשו"משהכבנו 

ת ברית יעקב "שוהביא מ, ל"ג הנ"י והפמ"הנוב' לאחר שהביא ד , יט'ד סי"ב יו"א ח"ת יבי"שועוד ב

נ חייב על אשת "היאך ב, הוא כדבריהםכ "שא, ל"י הנ"ג והנוב"הפמד "שכתב לחלוק עכא ' ח סי"חאו

ה שבן נח חייב על אשת אביו "מלכים ה' ט מה"ם פ"רמבבסנהדרין נח וכדאיתא ב, א"רועל אחות אביו ל, ע"אביו לר

 מרואין לו. בתר רובא' דאזלי: דמהא ילפינן בחולין יא. ואי לא אזלינן בתר רובא דילמא לאו אביו הוא. ומפותת אביו

ת "בשוי "וכיח דלא כהנובכ לה"וכ. ש"ע. 'ז וכו"דהא נהרג ע, נ"י דלהחמיר אזלינן בתר רובא גם בב"ש הנוב"כמ

דשאני התם , י ודעימיה"כ ליישב דברי הנוב"ש בארוכה מש"ואומנם יעויי. ה ועתה"קמב בד' ח סי"ם שיק חאו"מהר

קד ' ד סי"מ שיק יור"ת מהר"בשויעויין עוד ו[ .כ מדבריו" ע.דרוב בעילות אחר הבעל הוי רוב גמור וחשיב כודאי

ודלא (אבל בתר חזקה אזלינן [ בתר רוב 'נ לא אזלי"דבב' יט שכ' ד סי"ס יור"שהאריך בזה מאוד והביא מהחת

שסותר , עליו והעיר ])מנגעים ולישראל נאמר' נ דהרי ילפי"דגם בתר חזקה לא אזלינן בב' צט שכ 'כהפרי תואר סי

   .]נ"ע במנחת חינוך מצוה עח בענין רוב בב"וע. ש" יעויי.נ בתר רוב" בב'ע דאזלי'  שם בסיתבכהרי עצמו ש

                                                                                                                                            
ע "המרדכי ע' ובעצם קו. ש"עיי. א לבטלו"מ הנכתב בספר הוי קבוע גמור וא"מ, תימא דהדיבור חשיב כפריש' דאפי, ועוד. הנמצא

נ אף דהבעילות "כ ה" וא].ז בחיבורינו"והארכתי בכ. קסו' ס עמ"על השח "שי הגרובחידו ,א י ענגיל כתובות טו"רלהגס "בגליוני הש
ל בפשטות "הרי דס. כ"ע. ש"א כיעויי"ומכח זה פירש כל הסוגיה באו. מ כיון דהבעל לפנינו חשיב רובא דאיתא קמן"מ, ליתנהו קמן

  .ב אחר הבעל היינו רובא דאיתא קמן"דרו
  

כ "ד המשמ"דהנה זה מכבר העירותי ע, ב אחר הבעל חשיב רובא דליתיה קמן"ענף פרי דרו אומנם האמת נראה יותר כדברי האך
, דהא דאמרינן רוב בעילות אחר הבעל', שכ, )אחרי מות פסוק ערות אחותך' פר(ת "בעל הפלאה בספרו פנים יפות עההללו מדברי 

שלא משום . תולין הולד בבעל,  אלא פעם אחתלא נתיחד עמה הבעל' שהרי אפי, אין הפירוש מפני שרגיל אצלה בביאות הרבה
ולהכי כל היכא דאיכא למתלי בבעל אזלינן בתר רוב הנבעלות , הוא שרוב הנבעלות הן מבעליהן' אלא הפי. חילקה התורה בכך

 סימן ב ע"ד אה"ובח( .יגאות ע סימן א "ג אה"ת יביע אומר ח"שווהביאו ב[. ט"ד סק' כ עוד בספרו נתיבות לשבת סי"וכ. מבעליהן
 ,רוב בעילות אחר הבעל' ש מה שמשמע בפוסקים שאף בזקן אמרי"ז א"לפכתב ד ו)ס פסחים פז"ובספרו מאור ישראל עמ. באות 
. מבעליהןדעלמא הן ומשום דאכתי רוב הנבעלות . ש"ע. סוטה כזב ח"המהרצו. ה אות כה"פתיחה כוללת חבח "ואבג "ש הפמ"וכמ
ב אחר הבעל "ש באמת דרו"כ א"א, אלא ברובא דעלמא, רוב בעילות אין הכוונה בבעל זה דלפנינוד, ואם כן הוא. כ"ע]. ש עוד"ועיי

ז מלבד הביאור הפשוט שציין הענף פרי דחשיב ליה רובא דליתיה קמן כיון שהוא רוב התלוי בסברא "וכ. היינו רובא דליתא קמן
  ].ע"כ לא חש לה וצ"ש ומשה" להאי סברה דהשכ כנראה לא נחית"ואומנם המשמ. [ו"ב פט"ש ש"כ הש"מקרי ודאי וכמש

 
 ה לענין ממון"ה, א לענין נפשות"בתר רובא בד' ביסוד ההפלאה דכיון דאזלי

 
שיסד לן כלל גדול בענין , )ס חולין יא א"החתוהביאו (ב " טו עכתובותפ היסוד הידוע של ההפלאה ב"ע יתבארו טפיוהדברים  291

ובזה כתב שם . שוב לא מחלקינן ואזלינן באותו דבר בתר רובא לכל מילי, אחד בתר רובאבדבר ' דכיון דאזלי', הלך אחר הרוב'
, תירץ ו.ל שאין הולכין בממון אחר הרוב"וקי, ניחוש דילמא טרפה הוא, מ דהיאך חייבה תורה לפדות בן בכור"השעה' קוליישב 
נ לענין ממונא "ה', וכן בשור הנוגחו וכו, חייב עליוודאי גו שלענין ההורח דהוי טרפה "היינו דל, בתר רובא לענין נפשות' אזלידכיון ד

: ל"וז קמח ס"וסת "א מהדו"רעת "שוויסוד זה איתא נמי ב  .כ"ע. ולא אמרינן דילמא טרפה הוי, אזלינן בתר רובא וחייב לפדותו
 .ההכאה חייב מדין מכה אביומ לכמה דברים אם הוא אביו ומצד הרוב החלטנו דהוא אביו ממילא גם על "אבל במכה אביו דנ...

ניחוש דלמא טריפה היה ואיך נוציא ' כ בבכור שמת אחר ל"וא, לענין דאין הולכין בממון אחר הרוב, ל בכמה ענינים"וכעין זה צ
 ', וכור"והוי שחיטה שא, נימא דלמא במקום נקב שחט, ש שחיטה בטבח ומכר"ר ל"ל שחיטה שא"ש דס"וכמו כן לר, ממון מהרוב

והאריכו בזה ' והביאו ליסוד זה רבים מהאח. ל"עכ. ון דאנו דנים בעניינים אחרים על הרוב דאינו טריפה ממילא חייב ממוןכ כי"אע
  .    ל"ואכמ). ש" עייא"א פ"פ בהגהותיו על השב שמעתתא ש"הרב' וכעין סברה זו כ. (טובא
          

במדבר אות ד ' יעויין לו בפר, א"ומצאתי שהזכירו במק, סוד זהמסתמא נתכוון לי, אף שהכלי חמדה כאן לא הזכיר לההפלאהוהנה 
שם ' והק, שדן שם בענין חיוב הוצאת ממון בקטן, ה" חידושים מב330' ס שמות עמ"ח בסו"והנה ראיתי עוד להכ. [ש"יעויי

ואין , לאו אביו הואניחוש דילמא , כ אמאי יצטרך להוציא הוצאות לחנך בנו במצוות"א, להסוברים דחיוב מצות חינוך על האב
ל דהקטן מחויב בקרבן "ה איזהו קטן דס"א בד"בחגיגה ב ע' והביא להתוס. א בתר רוב"דהא בממון ל, בתר רובא' לומר דאזלי

. ק כלל"שהרי דלדידיה ל, ואין לתמוה היאך התעלם מסברת ההפלאה. כ"ע. דהחיוב על הקטן ולא על האב' ולשיטתם אזלי, ראיה
ד ' א עניני גזילה סי"משמרת חיים ח' וכמו שכבר ציין בזה בס, ל כסברת ההפלאה"והם לא ס,  קאי שם'ומשום דלשיטת התוס

' ע להקהילות יעקב קידושין סי"וע. ש"אין מקום לקושיתם שם יעויי, דלפי דבריו, בכתובות שם אינם סוברים כמותו' מ התוס"דמ
  ]. לו
  

ואף נקטו מדבריו לדינא חלק , ודנו בזה בארוכה, ל וליישב בזה עוד עניניםלפלפ' בעצם יסוד ההפלאה האריכו רבים מהאחוכאמור 
ע בשערי יושר "וע. י שם"מלבד דמדברי כמה ראשונים לא מוכח כדבריו יעויין להקה, ע"ואולם אין דבריו מוסכמים לכ. 'מהאח

  . ל"ואכמ. פ ג"שער ג סו
  

   עוד

   ויעויין



ריג 

ג "ב ב"א בתוה" והרשב,ז לה"ע' מסבן " שהביא מדברי הר,קלה' ד סי"י אסאד יור"מתשובות מהרשהביאו 

שחקרו '  ותמה על האח. דרובא וחזקה רובא עדיף,כ בתר חזקה"כ כש" וא,ו דלא אזלינן בגוי בתר רוב"ש

  . כ"ע. ש"ן יעויי"א והר"נעלם מהם דברי הרשבשנ "בדין רוב בב

ושפיר  ,דתורה ניתנה בערב שבת] והובא לעיל[א "בשם הפרקי דרב בהגהה "כ המשנ"פ מש"יש ליישב עד עו

   .כ"ע). ועוררוני לזה(איכא למימר שאכלו ממה שנחלב באותו יום שכבר נכנסו לתורת ישראל 

 שנחלב קודם והיינו דאף אי יהבינא ליה דנאסרו בחלב, א"כמו שהבאתי לעיל ממר אחי שליט, ל בזה"יעוד 

דילמא באמירה לגוי שאינו אלא משום , ל"וכנ דחליבה אסורה בשבת ואף, שנחלב באותו יוםל דמיירי "י, ת"מ

  292.שבות

  
 ת "בהקושיה דלא מסתבר שלא הקפידו באיסורין אף קודם מ

 

התורה דהנה כמו שהאבות קיימו את כל , ב"המשנ' שיט כתב לתמוה בד' ח סי"מועדים וזמנים ח' בסוהנה 

. להתקדש בקיום המצוות כולם, כ הנחילו לבניהם אחריהם את כל המצוות והאיסורים"כמו, כולה לפני שניתנה

נראה שקידשו את עצמן , אף שלא נתחייבו עוד במצוות, ת אחרי ימי הגבלה שזכו למעלה עליונה"ובפרט קודם מ

  . 293כ" ע.ומסתבר איפה שהיה להן אוכל מוכן כשר כדת, שלא להיטמא בעבירות

, כ שקידשו עצמן שלא להיטמא בעבירות"הנה מש, חדא. אופנים' ואשיב בזה בב, נראה שגם זה אינה קושיה

והיינו כשאין איסור הרי שגם אין . ע"ואינו ענין בפ, הנה ענין הטומאה אינו אלא פועל יוצא מחמת האיסור

שאסור לו , ל"ח בחו"ז אודות חולה בבי"הורה הגריש, נ מובא' ב עמ"עובדות והנהגות לבית בריסק ח' ובס. [טומאה

ס מבואר גבי "הא בחת, והקשו לו. ט דרבנן"לאכול בשר פיגולים עצמו אך מותר לו לאכול המרק של אותו בשר דנו

שאין החפצא דהמאכל האסור , והשיב. פ שמדינא מותר"אע, שוטה שאסור ליתן לו מאכלות האסורות דמטמטם

ל בתפארת "המהר' ז כ"וכענ. (כ"ע. וכל שמותר מדינא אינו מטמטם, הוא המטמטםמטמטם אלא האיסור שבו 

אלא החטא הוא המטמטמם . מ אין זה טעם האיסור לאוכלם"מ, שאף שבמאכלים האסורים יש מזג רע, ח"ישראל פ

טוו נ אין ענין טמטום וטומאה אלא מחמת האיסור והעבירה וכל שלא נצ"וה)]. 294ע בהערה"וע. את לבו של האדם
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 -ת "ת נאסר אותו חלב לאחר מ"מ אם נחלב קודם מ"מ, כ"אף שהותרו לאחמ, )ל"לשיטתו וטעמו הנ(ת "דנאסרו בחלב קודם מ
יעויין להלן , עותלומר כן נמי להטעם האחר שכתבו בעצם המנהג לאכילת מאכלי חלב בשבו' נצטרך לכאו, דלפי דרך זו, נתעוררתי

והיינו . 'ת הותרו בחלב מכח הפסוק וכו"ורק ממ, ת נאסר החלב מדין אבר מן החי"א דהטעם הוא כיון דקודם מ"בהערה בסמוך די
ז איסור בעצם החפצא "כ בתחילה דאי"כמש' א לת"ז א"וע. [כ"ת יהיה אסור אף לאחמ"ל גם לטעם זה דאם נחלב קודם מ"די

ח אינו "ת איגלאי מילתא דכל מה שחששו מקודם דחלב הוי איסור אבמה"ל דכיון דשרי להו מקרא לאחר מ"ואולם י.]. ק'ודו. 'וכו
   .רלה' ל עמ"פעמי יעקב הנ' בזה עוד בקו' ועי. ע"וצ. וממילא אף מה שנחלב קודם יהיה מותר, חשש

 
חלב דבהמה מנלן ד', ב דהקשתה הגמ"בבכורות דף ו ע' פ הגמ"ע, א"שכתב לבאר המנהג לאכילת מאכלי חלב באוש "ויעויי 293

לא היה הפסוק  דשרי וואי לא, ארץ זבת חלב ודבשדכתיב . [ל מקרא דשרי"ומסיק דקמ ,ח" וליכא איסור אבמהטהורה שרי
. לכן עושים זכר לזה, ת תורה ואילך הותר כאמור"ורק ממ, ת היה החלב אסור להם"כ קודם מ"וא. כ"ע] ועוד. משתבח בזה

שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב באברהם אבינו שהאכיל חמאה וחלב ולא חשש ,  שמן רוקח שם שכתב לדחות'ואומנם הביא מס
פ "ל ע"ועוד י. כ במשך חכמה שהאכיל להם מבן פקועה שאין בו איסור אבר מן החי"פ מש"וכתב ליישב ע. כ"ע. לאיסור לפני עור

שהביא טעם ) ב אות ב' שבועות סי(שלמי תודה ' וראיתי בס. יוכ מדבר"ע. ח למידי"ם חלב ול"הפוסקים שמותר לתת לעכו' מה שכ
ק בבכורות "השטמ'  שהביא קו-ת "ש בש"ויעויי. [ב"ויש להאריך בטעם זה אך לא באנו אלא לטעמו דהמשנ. 'יש מי שכתב'זה בשם 

 ודן בזה -ש "סור עיידבודאי לא האכילם אי' ויקח חמאה וחלב'היתר החלב מדכתיב גבי אברהם דכתיב ' דאמאי לא ילפי, שם
  ].מ"בהרחבה ואכ

 
  עצם החטא או טבע המאכל- טעם האיסור במאכלות אסורות 
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מביאים פרה ושורפים אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה יוחנן בן זכאי אילן עובדיא דאתון עבדין נראים כמין כשפים אתם 
ואחד מכם מטמא למת מזין עליו שנים ושלשה טיפין ואתם אומרים לו טהרת אמר לו נכנס בך רוח חזזית מימיך אמר לו לא ראית 

רביצין עליה מים והיא אדם שנכנסה בו רוח תזזית אמר לו הן אמר לו ומה אתם עושים אמר לו מביאים עיקרים ומעשנין תחתיו ומ
בורחת אמר לו ישמעו אזניך מה שאתה מוציא מפיך כך הרוח הזה רוח טומאה דכתיב וגם את הנביאים ורוח הטומאה אעביר מן 
הארץ מזין עליו והוא בורח לאחר שיצא אמרו לו תלמידיו לזה דחית בקנה לנו מה אתה אומר אמר להם חייכם לא המת מטמא 

אמר הקדוש ברוך הוא חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור גזרותי דכתיב זאת חקת התורה ולא המים מטהרים אלא 
כי פרה אדומה היא מעברת רוח , הנה רבי יוחנן בן זכאי השיב לגוי כי מצות התורה הם תועלת בעצמם על דרך זה שאמר. כ"ע

מפני שהם מולידים מזג רע וכן נתנו טעם בדם ובחלב וכמו שחשבו קצת בני אדם כי התורה אסרה מאכלות האסורות " .הטומאה
) א"ט ע"יומא ל(ובפרק אמר להם הממונה ". שכלם הם מולידים מזג רע וכל הדברים האלו אין בהם ממש לענין אסור שלהם

ונטמתם בם תנא רבי ישמעאל עבירה מטמטם לבו של אדם שנאמר אל תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרא ונטמתם אלא ונטמתם 
ואמר כי הטמטום הזה מצד עבירה כי מפני שעבר המצות אשר ראוי לאדם , הרי כי לא אמרו רק עבירה מטמטם לבו של אדם, הםב

   ר"ושו

  . ד

  . ה

  ] ד

  אך 



ריד 

ת ענין "חולין דף יז שכתב שלא היה שייך אצלם קודם מ' הערות במס' ומצאתי און לי בס. עדיין ליכא שום טומאה

  . ט"מה' והיינו לכאו. טמטום העבירה

דאברהם אבינו עצמו שמר ,  י'א סי"ת הרמ"שוואדרבא מבואר ב, ת דהאבות הנחילו לבניהם המצוות"מהיכ

בזה הא דאברהם אפה ' ותי) רד' שבועות עמ(שלמי תודה ' והביאו בס{. ש"עיי. יתוכל התורה אך לא אנשי ב

ואברהם הרי , א בשם המדרש"ה יא ע"בר' ו בניסן כדאיתא בתוס"קשה שהרי היה זה בט' ולכאו, ובשל למלאכים

ט דרשינן "וגבי יו, הא נדמו לו כערביים ,והיאך אפה ובשל עבורם, ב"קיים את כל התורה כדאיתא ביומא כח ע

אלא דעדיין קשה האיך אמר לשרה לושי ועשי עוגות . [א ניחא דעל בני ביתו לא הקפיד"ולהרמ. ם"ולא לעכו' לכם'

ט כדאיתא בביצה "דהא אין מזמנים את הנכרי ביו' ועוד ק. (ס"ם אסורה מד"והרי אמירה לעכו, ולנער נתן לשחוט

ואולי יש לחלק בין שאר איסורים . יד על בניו אחריוש שלא הקפ"ואם על בני ביתו לא הקפיד כ .}כ"ע)]. כא

  . ס החמור"לאיסור מאכא

  
  ואמאי לא מיבעיא, אלא בבשר נחירה אי מותר הנשתייר בידם' בהקושיה שלא מיבעיא בגמ

  ת אי מותר הנשתייר בידם"נמי בכל אותן איסורין שנאסרו במ
  

אברי ] ע"אליבא דר[ירמיה ' לרבעיא ליה ימ, א" עדהנה בההיא סוגיה דחולין דף יז, עוד יש לברר' ולכאו

 בהיותם במדבר י הואיל ואשתר'י אי אמר,לארץ מהושהותרו לישראל רק במדבר והכניסום בשר נחירה 

באותן איסורין שנאסרו ] ע"אליבא דכ[נימא דיש להסתפק נ " ה'לכאוו. כ"ע.  להו בכניסתן לארץ או לאיאישתר

                                                                                                                                            
ואם כי האמת ". ולכך העבירה מטמטם לבו של אדם אבל אין זה מצד הטבע של השרצים, מצד אשר נפשו נפש אלהית כמו שאמרנו
רק כי מה שאסרה התורה אותם בזה נראה כי הם דברים יש בהם , "ה טעם האסוראין ז, שכל הדברים האסורים מולידים מזג רע

ובשביל השנוי שבהם ימשך אחריהם טבע זר משונה גם כן וכמו שכתבנו זה גם , שנוי ויוצאים מכלל שאר המאכלים שהם טהורים
  . כ"ע. ש"עיי. ' וכובעשאם כן היתה התורה ספר רפואות או ספר הט, "אבל אין זה טעם באיסור והיתר", כן למעלה

  
כי עד הנה הזכיר המשפטים והזהיר בדברים ,  טעם הכתוב הזה -' ואנשי קדש תהיון לי': ל"וז' ן בשמות כב ל כ"הנה הרמב, ואולם

ואין , שראוי הוא שיאכל האדם כל מה שיחיה בו, המכוערים ועתה כשבא להתחיל באיסור המאכל פתח ואמר ואנשי קדש תהיון לי
כלומר , על כן אמר ואנשי קודש תהיון לי, שתאכל דברים נקיים שלא יולידו עובי וגסות בנפש, במאכלים רק טהרה בנפשהאסורין 

לפיכך לא תגאלו נפשותיכם באכילת הדברים , אני חפץ שתהיו אנשי קדש בעבור שתהיו ראויים לי לדבקה בי שאני קדוש
' כי אני ה, נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בםאל תשקצו את ) מד-ויקרא יא מג (וכך אמר , המתועבים

אבל יש בשמירה ממנה , והטרפה אין בה שקוץ, אלהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני והנה השרצים משקצין הנפש
מאכלים המטביעים לכן נאסרו עלינו כל אלו ה, ה שניהיה קדושים"דטעם האיסור הוא כיון שרצה הקב, מבואר. ל"עכ. קדושה

  .גסות בנפש האדם
  
כתבו רבים מן המפרשים ענין איסורי המאכלות שיש שחשבו שהמה בריאות הגופות ורפואתו כי : א א"יכלי יקר ויקרא פ הל"וז[

 שהרי כל האומות אוכלי בשר השקץ והעכבר וכל הטמאים ,ן ואינו כ.ן"המאכלים ההם מולידי ליחות רעות ולדעה זו נטה הרמב
אלא ודאי שכל אלו אין הכוונה בהם כי אם אל רפואות . ם חזקים אף בריאים אין כושל בהם ואוכליהם לא חלי ולא מרגישוכול

 כן "כי הם משקצים הנפש הטהורה ומגרשים רוח טהרה וקדושה מן האדם ומולידין אטימת השכל ותכונת האכזריות", הנשמה
 שנולדה מחמור אסורה כי היוצא מן הטמא טמא שמע מינה שהמוליד נותן והראיה על זה שפרה. י אברבנאל"כתב בעקידה ובמהר

 וכן נתנו טעמים בכל הסימני טומאה שכולם מורים על קושי הבשר ומזג רע שבו המוליד תכונות .' וכותכונה רעה שבו בנולד ממנו
על הרוב בשרם , הסימנים האלהשהבהמות שיש להם , והטעם בזה: ל" ובאברבנאל שם ז. רעות בגוף האוכל ואין להאריך בזה

ובעבור זה לא תוכל לאכול . שאין לה טוחנות בלחי העליון כדי לטחון מאכלה, מפני שסבת עלות הגרה היא. נאות לאכילת האדם
מעלה אותם דרך הגרון וטוחנת אותם בלסתותיה , וכשיתרככו בכרס מפני החום הטבעי, רק עשבים שתבלעם שלמים, עצמות

, גם שמזגם יותר שוה. לפי שימצאו מזונם תמיד בכל מקום, מיני הבהמות האלו הם שמנות וטובות למאכל האדםו. ובולעתם שנית
שפרסותיהם , ויורה עוד על זה. ומפני זה לא תהיינה הבהמות האלו אכזריות וטורפות ולא זדוניות. לפי שהם יזונו מהעשב לח ויבש

שיולידו באוכל אותם מזג חם ", מו החיות הטורפות שמזונם בשר ודם ועצמותכ, שאינן צריכות לשנים וצפרנים. שסועות ורחבות
, )ז-ו, ישעיה יא(וכבר ביאר הנביא עליו השלום ... אבל אלה הולכים על הארץ לאכול מעשב השדה. "ויבש אכזריות חמה ושטף אף

הזאב עם הכבש ונמר עם גדי ירבץ ופרה ושיגור , ובעבור זה לא ירעו ולא ישחיתו, שבזמן הגאלה העתידה אריה כבקר יאכל תבן
והיותם דורסים ותופשים , הוא סבה לרוע מזגם, לפי שאכילת הבשר והדם והעצמות שאוכלים הבעלי חיים הטורפים. ודוב תרעינה

בבהמות הטהורות אשר מזונם עשב , אמנם. והטבע בעבור זה הכין להם הצפרנים והשנים לטרוף טרף למזונם. מה שאין להם
ולא נתן להם הטבע . לצורך הליכתם על הארץ ללקוט מזונם ממנה,  הכין להם הטבע פרסות שסועות ורגלים רחבים,השדה

כי זה מורה על טוב , ולזה היו סימני הבהמה הטהורה שתהיה מעלת גרה ומפרסת פרסה. לפי שאינם צריכות למאכל העשב, טוחנות
מה שיש להם צפרנים חדים ואין להם אצבע יתירה למעלה , דורסיםיש מה. וכן הטעם בעופות. מזגה שאינה טורפת וחומסת

ולכן יש להם אצבע למעלה , רגליהם רחבים לצורך הליכתם על הארץ ללקוט מזונם על פני השדה, אבל העופות הטהורים. מרגליהם
נקלף לצורך טחינת וכן יש להם זפק וקורקבן . ודומים לזה לבהמה מפרסת פרסה השסועה. מן הרגל שלא ימנעם מן ההליכה

 רוצה לומר שיש לו אצבע -ויש לו אחד מהתנאים , רק העורב דומה לחזיר. כי היו בזה כמו מעלת הגרה בבהמה, המאכל פעמים
, הדומים לגמל והשפן והארנבת, ויש גם כן מהעופות הטמאים בהפך זה. אבל אין לו זפק ואין קורקבנו נקלף, יתירה ואינו דורס

ואף אם יש לו זפק וקורקבן , והוא החולק את רגליו, כל עוף דורס טמא: ולזה אמרו. מני טהרה ולא השניבהיות בהם אחד מסי
וכמו שהיו שתי . ולכך אכילתם אסורה, לא יזונו רק בטרפם, מאשר אלה הדורסים הם חומסים וגוזלים בטבעם ומזגם רע. נקלף

את זה תאכלו מכל אשר במים :"נאים בדגים הטהורים וזהו שאמרכן זכר שני ת, תנאים בבהמות טהורים ושנים בעופות הטהורים
שהדגים בעלי סנפיר . וכבר חשבו אנשים לתת טעם בזה. ואשר אין להם כן שקץ הוא לכם, "כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים

ומפני זה הם , םיעמדו תמיד בקרקעית המי, ואשר אין לו סנפיר וקשקשת אין להם כן. וקשקשת יוכלו לשוט במים בכל המקומות
ולכן ישאר גופם נקי וטוב , אבל הסנפיר וקשקשת הם נולדים בדגים ממותרות הטבע אשר בהם, ואין הדבר כן. עפריים ומזגם רע

. ולכן היו טמאים, וכל גופם ומותריהם נעצרים בגופם, שהם לחים מאד, מה שאין כן בדגים שאין להם סנפיר וקשקשת. לאכול
  ]. כ"ע. 'וכו

  

  , ועוד

  ] ה



רטו 

יותרו שנאסרו בהם ת " אזי גם לאחר מ,ת" קודם מ איסורמאכליבאותן הותרו כבר שכיון דילמא , בהן במתן תורה

מ לא "מ, ב"דהגם שכן מתבאר מדברי המשנ, ב בדוקא"ד המשנ"ואין זה הערה רק ע[דהואיל ואשתרי אשתרי , הןב

  ]. ת מיד בכל אותן איסורין שנצטוו בהן ופשוט"מצאנו זה למי שיחלוק בזה לומר דלא נאסרו במ

אף במדבר נצטוו באיסור ' דהנה לכאו , הוא דוקא באברי בשר נחירה,שם' גמבדכל האיבעיא  ,כלל מ"דלק

מאותו בשר שם י נחירה להפקיע "אלא שהיה היתר מיוחד ע) ה והנה ראשית"ט ד' י חולין סי"קה' עי(נבלה 

 , כדתאם לארץ נצטוו על השחיטהעתה בבוו. 'נחירתן זהו שחיטתן'דחשיב כשחיטה ממש כדקתני שם דנבילה לגמרי 

 וחל שם דנבילהבמדבר רות ובאות להם דנפקע מהם ומ הנח" מ,לנחורמעתה איכא לספוקי דאף דנאסרו דוקא בזה ו

 אבל בשאר איסורי תורה .שם דנבילהז כעת "עלא שייך שיחול היינו ד. תו לא פקע, ז חלות היתר להדיא"ע

ודאי דאסור במה ,  מעולם חלות היתר אלא דלא נאסרו בזה ותו לאדלא היה עליהם ,ת"דנשתיירו בידם קודם מ

ד דדוקא " ותו,א"התפארת יעקב שם דביאר באוכ "משמכ אין לדון בזה "וכמו[ .שנתותר דבהא ודאי נאסרו מיד

 דילמא כיון יקואיכא לספדוקא  בהא ,נאכלה במדברכבר  דחלק בהמה ,בבשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ

מאותה בהמה  חר לא שייך לחלקה לחצאין ולומר דחלק האחד אין עליו שם דנבילה וחלק א,ל בכשרותדחלק נאכ

ואכלו ונשתמשו באותן איסורין ת הותרו " וממילא כיון דקודם מ.כ"ע. זה לא יתכןד ,אסור ויש עליו שם דנבילה

 דגם ,ל" ומהאי טעמא הנידון כללגם זה אינו מקום לנהנה  .ש לחלק ולומר דהשתא אסור"לכ נימא ד"א, 'בכלים וכו

כ "ומשא, גמורין בחלות היתר בשר נחירה בלבדהמצוות והותרו בשאר זה לא דמי לאברי בשר נחירה דנצטוו ב

  ]. ופשוט, ד"מעולם ול ז חלות היתר דעדיין לא נאסרו בזה"ת לא היה ע"בשאר איסורין קודם מ

ה וראיתי "ומדברי האתוון דאורייתא כלל א ד, ל"וד נה ע"א בסוגיה שם בד"זה למדתיו מדברי הגרעק

ז דכל האיבעיא אינה אלא "שני נביאים שנתנבאו בסגנון אחד כענ) ע בקונטרס אחרון שם"וע(להביא 

ש שם דמוכח דלא "ד הרא"ומכח זה כתבו לתמוה ע. [ש"ט דנפקע האיסור ותו לא הדר כיעויי"בבשר נחירה ומה

ת "שור ב"שו. ש"הרא' ל בארוכה ביישוב ד"י הנ"צב ובקה' ט סי"ע בעונג יו"וע. ש"נחית להאי חילוקא כיעויי

מ "נפדכתב ש "שהרי הרא(ש לא משמע כן "כ דמדברי הרא"ל והעיר ג" שכתב לחלק כנח סימן ריד"חלקת יעקב או

, אותו המין לו מהמן המינים מזמן ידוע וכשהגיע הזמן הי'  לאדם שאוסר עצמו מא, גבי בשר נחירה זובהאי איבעיא

ד שהאריך "ס' ת יורה דעה סי"בנובי' ועי, אם אסור מה שיש לו ביד ישראל, ד לאסור דבר אחד"או כשרצה ב

דכיון דעד אותו זמן , ש זה דוקא כשאוסר על עצמו מזמן ואילך"י בדברי הרא"ולפי הסבר הנוב, ש אלו"בדברי הרא

, פשיטא דאף מה שבידו אסור,  כשאוסר על עצמו תיכףאבל, מותר' שייך לומר דגם מה שנשאר בידו יהי, מותר לו

ואומנם לא אכחד  . (295)]כיון דאין הנידון שיתחדש עכשיו איסור חדש, ד"כ אין שום היתר בני"ולסברתו ג. ש"יעי

  ).ב נחירה ממש"ע דאף במתה מאליה שרי ול"ל אליבא דר" דס113' מסשהובאו בהערה ' ז דלא כאותם האח"דכ

, כגון בשר נחירהל אלא ב"סד שעמד בזה הענין דלא מספק' ד סי"ת יו"י מהדו" שהביא להנובא שם"להמצפ

שקבע היינו , דלא קמיבעיא ליה אלא בזה שבשעה שנצטוו לא נאסרו בהן מיד רק לאחר זמן, א"וביאר באו

אבל מה , יסורל שלא הקפיד אלא על שינחרו לאחר זמן הא"ידבזה הוא , י"זמן שלא יתחיל האיסור עד שיבאו לא

נאסר תכף אבל בדבר ש. כמו שמצינו שהקפיד שלא יתחיל האיסור אלא לאחר זמן הקבוע, שיש להם מקודם מותר

ע בכל "ל אליבא דכ"ה לא מספק"ומש. כ"אין שום חילוק בין מה שהיה בידו מקודם לבין מה שיבא לידו אחומיד 

אם נאסר הנותר מהם אחר מתן , דם קודם מתן תורהאיסורי תורה חלב ודם ובהמות ועופות טמאים שהיו ביאותם 

ח "ע בחידושי הצל"וע (.ש לדון בזה כלל להיתירא" ל שנאסרו מידני כיוןדה. ד הואיל ואשתרי אשתרי"א, תורה

                                                 
, ל כלל"מאי קמספק' דלכאו', ירמיה אי שרי בשר נחירה שהכניסו לארץ וכו' שתמהו בעצם ספיקו דר'  מזו מצאתי להאחהוגדול 295

ד ' ואתחנן סי' יעויין להכלי חמדה פר. ת שיאסר עתה"ומהכ, הרי הוא כחתיכת לחם, הא כיון שכבר הותר ונפקע שם נבילה ממנו
כ "ש מש"עיי) כז' חולין סי(בין המשפתים ' מ שתמה כן בס"וכ. ד"ל הי" וסרמן זצא"להגר) ה"תשל(ה בקובץ ענינים "וכ. אות א

אי בעינן להיתר שחיטה רק ,  יש לחקורהנה בהא דשחיטה מתרתד, נט' ע סי"ו בקוה"ט לציין תירוץ הגרא"ובנו. [ביישוב הדברים
מתחילה לא כשרה ה עליה שם שחיטה הימ כיון ש"מ, ואילו משכחת שיופקע ממנה שם שחוטה מכאן ולהבא,  ותו לאבשעתה
היינו ו. 'רגע ורגעשם שחוטה שיש עליה מתירה בכל 'אלא ד,  או דילמא דכל שהיא מתה יש בה סיבה לאיסור נבילה תמיד.תאסר

דשם שחוטה מתירה בכל רגע תמיד ולא סגי במה שהותרה בשעת ירמיה מוכח ' ומכח ספיקו דר .דבעינן להיתר השחיטה תמיד
שהרי צריך שהנחירה תתיר בכל שעה ,  נאסרה מכאן ולהבא משום נבילה,ון דכשנכנסו לארץ פקע שם שחוטה מנחורהוכי, שחיטה

היינו דילמא לא אסרה תורה , ירמיה שיהו האברין מותרין' והא דמספקא ליה לר. ומשנכנסו לארץ שוב אין הנחירה מתרת, ושעה
  . ]כ"ע .ש שם"ש הרא"כמ, אלא אותן שינחרו מכאן ולהבא

 

  א איבר

   וחילוק

   ר"שו



רטז 

הערות במסכת ' עוד מצאתי בס. [ל" הנט"ת עונג יו"שוע ב"וע .כ ליישב בזה"א מש"ש במצפ"ועיי). בחולין שם

  .כ"ע]. ל"ש ואכמ"זו יעויי' א קו" באוחולין שם שכתב ליישב

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ריז 

 בדין שליח ציבור העובר לפני התיבה ואינו יכול לספור ספירת העומר
 בברכה אם יכול לברך על הספירה להוציא אחר המחוייב 

 
וכן דעת [ שתמימות בעינן אם כל הימים הוי מצווה אחת משום,  מצות ספירת העומר נחלקו ראשוניםביסוד

ח "טור או' שם ועי' ד תוס"וכ[ע "או דילמא דכל יום הוא מצווה בפ]. ה זכר"ד' מנחות סו א' ג הובא בתוס"הבה

  )]. ג אות נד"אמור פ' ת פר"ובביאור מחלוקתם יעויין להתו. (תפט' סי

יכול בשאר הימים לספור אם ) בלילה וגם ביום שלמחרתו(מינה במחלוקתם אם שכח לספור יום אחד 

ל דכלהו מצווה אחת ממילא שהפסיד יום אחד פקע ממצוותו שם תמימות ואינו יכול "ג דס"דלבה. בברכה

ע יכול לספור "דכל יום ויום הוא מצווה בפ) האי גאון שהובא בטור שם' ור(' אבל להתוס, לספור עוד בברכה

ך באחד הימים בין ביום ראשון בין בשאר הימים סופר תפט פסק דאם שכח לבר' ח סי"ע או"בשו ו.כ"בברכה לאחמ

לשאר ' סעדיה גאון שהובא בטור שם שמחלק בין יום א' וכוונתו לאפוקי בזה גם משיטת ר(כ בלא ברכה "לאחמ

ש "ד דשבע שבתות תמימות בעינן וליכא דהא חסר חד יומא עיי"ק לז דזהו לחוש למ"ב שם ס"וביאר המשנ)  הימים

  .ת להקלהיינו דספק ברכו

כיון שחיסר יום [היאך הדין בשליח ציבור העובר לפני התיבה ואינו יכול לספור ספירת העומר בברכה 

. דאף דאינו יכול לספור בברכה לעצמו. אם יכול לברך על הספירה להוציא רעהו המחוייב לברך, ]אחד

ברך להוציאו ידי חובה דומיא הא דכל והוא י, מ יש לדון דמהני שיאמר לאחר המחוייב לברך שימנע מלברך"מ

ומשום דכל זה באחד שהוא בר חיובא אלא , ל דזה אינו"ואומנם י. ה כט א"פ שיצא מוציא וכדאיתא בר"המצוות אע

ד שהוא לא יכול לברך מחמת שנפקע ממנו שם תמימות ואינו שייך כלל "שנפטר מפני שכבר בירך אבל בנידו

  . ח"ל שם דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים יד"ל ודינו כדקייבהברכה הרי הוא אינו בר חיובא כל

שחבירו המחוייב (ל "ל רבותא טפי מהעצה הנ"ומתחילה ר, ק ח האריך קצת בזה"תפט ס'  בפרי חדש סיוהנה

 ץ דחוזר התפילה אף" דאפילו כולם בקיאין ומברכין לעצמם יכול לברך דומיא דש- ) ימנע מלברך והוא יוציאו

ח ומזה יוצא "ה שם דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים יד"ודחה משום דתנן בר. 'שכולם בקיאין וכדו

ל לא מהני וזוהי ברכה לבטלה שהרי אינו מחוייב בה וגם השומע "אם יברך להוציא את המחוייב כהעצה הנ' דאפי

דגרסינן בירושלמי ! ליתיה, ר קרינן ביהמ מחוייב בדב"ואין לומר נהי דלאו בר ספירה אבל מ. "ח"לא יצא יד

ג דאי איהו הוה בעי הוה מצי למעקר דירתו ליל "אע. דמגילה דבן עיר אינו מוציא בן כרך לפי שאינו מחוייב בדבר

י בריש מגילה כתב דכפרים "פ שרש"ואע. ד דלאו בר חיובא הוא כלל"ש בנ"וכ' ו והיה מתחייב כאן וכאן וכו"ט

מגילה העלתי מן הירושלמי ' ובביאורי לה. ן פליג עליה"הר, קראנה להם אחד מבני העירשאינם בקיאים לקרות י

שכיון שאינם ', י קולא הוא שהקילו חכמים על הכפרים בשביל שיהיו מספקים וכו"ש דאף לדעת רש"וכ. כותיה

א דלא פליג אבל בעלמא פשיט, בקיאים אם אתה אומר שלא יוציאום אחד מבני העיר מה הועילו חכמים בתקנתן

  .ש עוד בזה"ועיי. ל"עכ". ח"דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים יד' י אמתני"רש

, דכיון שאינו מחויב בדבר, ל שבן עיר אינו יכול להוציא בן כרך"דס, ג"ב הל"נסתמך על הירושלמי מגילה פ

היינו אחד מבני ', ואחד מהן הוא שמוציאן'ל "וז' ן ריש מגילה שכ"ד הר"וכ. ש"אינו יכול להוציא לאחרים עיי

כ כהירושלמי ומשום דכל "שנקטו ג) ה כי"ד(יבמות יד א ' ע להתוס"וע. ש"אבל אין בן עיר יכול להוציאן עיי, הכפר

דכל ' י לא פליג בעלמא אמתני"וגם רש. ק דיבמות"ש ספ"כ הרא"וכ. ח"שאינו מחוייב בדבר עינו מוציא אחרים יד

א לאותו שאינו יכול לספור "ז דעתו דא"ומכח כ. ר אין מוציא אחרים ורק כאן הוא קולא מיוחדתשאינו מחוייב בדב

  . בברכה לברך עבור חבירו מדין ערבות דהא אינו מחוייב בדבר

ז "הנה מצאתי כענ', י במגילה לא פליג בעלמא ורק התם היא קולא מיוחדת וכו"ח דגם רש"כ הפר" משוהנה

פ דכל שאינו מחויב "דאע, י שם לבאר"שהביא בדעת רש, ס מגילה"עמ) אחרון(זקנים בשיטה מקובצת אסיפת 

והם אמרו שיקראו והם אמרו שיוציאם אחד מבני , שאני הכא דמעיקרא הכי תקון, ח"בדבר אינו מוציא אחרים יד

  .          שאניל דלא פליג אירושלמי בעיקר הדין דאינו חשיב בר חיובא להוציאן אלא דהכא "והיינו כהנ.  העיר
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ד וחכמים הקילו עליהם "דכשם שבני הכפרים צריכים לקרות בי, י"הביא שם מהגינת ורדים לבאר בדעת רש

והיינו דגם הבן עיר שקורא . ט נמי עשאום חכמים למוציאם כמותם כיון דצריכים לו והא בהא תליא"מה', וכו

', ד הירושלמי בעצם הדין דכל שאינו וכו"דלא פליג כלל עוהיינו . כ"ע. לפניהם חשיב בר חיובא ממש כהבן כפר

ע דבהא "ד גבי ספירה"וממילא אינו ענין לנידו. [כ"כ מוציאן ומשום דחשיב כבן כפר ממש ע"ל דמשה"אלא דס

' עי, ז דהבן עיר חשיב בר חיובא כהבן כפר"וכענ]. (י מודה דאינו יכול להוציא בברכה להמחוייב"ל דגם רש"איכ

  ). י שם"ע בקה"וע. 'אלא שהכפרים'ה "ריש מגילה בסודא "להריטב

שהסכימו עמו (י מהירושלמי "רש' א בתוספותיו למשניות מגילה שם שכתב לתרץ ד"יעויין להגרע, מזו

שכתב . י כלל דהבן עיר מוציאן"ומדבריו מתבאר דמעיקרא גם באופן המציאות לא פליג רש, )הראשונים

כ "וכ.  'היינו שיהא הוא מקרא והם עונים אחריו מילה במילה' דיקרא אחד מבני העיר ב שכתבו"י והרע"דכונת רש

בטורי אבן שם והוסיף דהוא כדתנן בסוכה לח מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן מה שהן 

הירושלמי דבני ' דל מכח "יבמות הנ' כ תוס"ובזה כתב לדחות מש. פ שאין מחוייבים בדבר בהכי סגי"ואע, אומרים

ומצאתי כעין זה בשיטה מקובצת , ש"דלהאמור דהיו חוזרים אחר הבן עיר אין זה ראיה עיי. הכפר היו קורין בעירם

ל או שאחד מהם קורא לאחר קריאת בן העיר "י או שהם חוזרים אחריו כנ"ל בשם היד יהודא שכתב דכוונת רש"הנ

  .     ש"ין מוציאן עייוהאחרים שומעים ממנו בדוקא אבל ודאי דהוא א

שענו אחריו מתוך המגילה שהיתה לפניהם ) א"דהטו(ל שכוונתו "צ'א שם כתב ד"אמרי ברוך על הטו

פ ובן כפר שלא היה יכול לקרות "כ הוי בע"וכל תיבה ותיבה ששמעו קראו בעצמם מתוך המגילה דאל

 בן כפר שהיה יכול לקרות מתוך הכתב כשקראו כלל בתוך הכתב אף כשמקרא לפניו היה יכול לצאת בשמיעה מפי

  .י דלא הוציאן הבן עיר"ל לרש"ומבואר דמעיקרא בעצם המציאות ס. ל"עכ' לפניו

ח אי משום "י לא פליג כלל אדינא דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים יד"הני מבואר דגם רש

  .ת"דחשיב מחוייב בדבר אי משום דלא הוציאם בעצמו וכמשנ

ל דאין בן עיר "והיינו דהירושלמי ס, עה כתב דנחלקו בזה הבבלי והירושלמי' ב סי"ת הר צבי ח" בשווהנה

כ שיטת תלמודא דידן דבן עיר מוציא לבן כרך "ומשא, ל להירושלמי הדין דיצא מוציא"מוציא לבן כרך דלא ס

והובא . עה שם שיכול לספור להוציא אחרים' סיומכח זה נקט בהר צבי ב. ע לו שם בסימן קכב"וע. 'מדין ערבות וכו

מי שאינו יכול לברך על ספירת העומר מפני שחיסר יום אחד אי יכול : ל"וז) סו' פסח כרך ב סי(גם במקראי קודש 

ל בכל המצוות וברכותיהן "לברך כדי להוציא את מי שמחוייב לברך לכאורה הדבר פשוט דלמה יגרע מהא דקיימ

מ מטעם דכל ישראל ערבין זה בזה חשיב בר חיובא "ציא ואף דהוא שוב אינו מחויב עכשיו מדגם מי שכבר יצא מו

ל בעל בית הלוי שעשה כן בהיותו מתפלל "ד מבריסק זצ"וכן שמעתי בשם הגאון הגרי. מפאת חיוב הערבות שעליו

ביקש מאחד , והוא לא היה יכול לברך מפני שחיסר יום אחד, ץ לפני הציבור בימי ספירת העומר"בתור ש

וציין דנחלקו בזה עוד . כ"ע. המתפללים עימו שלא יברך לעצמו אלא שהוא יברך כשליח ציבור ויוציאו בברכתו

ל דמי שחיסר יום אחד אינו יכול לספור "פ דקיי"כט הביא מרבני סלוניקי דבאמת אע' ח סי"ג או"מהפוסקים דבכה

ה "ל בר"והוא השיב עליהם דאין זה דומה למאי דקיי. ירהמ יכול להוציא בברכה לאחר המחויב בספ"יותר בברכה מ

אבל בנידון דידן דגברא , ח"דזה דוקא במי שהוא בר חיובא אלא שנפטר מפני שכבר יצא יד, פ שיצא מוציא"כט אע

  . ע להלן אות ז"וע. ש"עיי. לאו בר חיובא השנה כלל שאינו יכול לספור יותר אינו מוציא  לאחרים

  

  לויה במחלוקת בגדר דין ערבותמחלוקת הפוסקים ת
  

דמכח זה ביאר  פ הא דיש לחקור בגדר דין ערבות"ל ע"י, ג דין ערבות אם לאו"אי אמרינן בכה'  המחובביאור

דמחמת החובה לדאוג לזולת מדין ' אי פי, פ דיצא מוציא ומשום דכל ישראל ערבין זה לזה"ה לט דאע"י בר"רש

או דילמא דאינו נחשב מחמת דין ערבות למחוייב בדבר , ח"וציא אחרים ידכ מ"ערבות נחשב מחוייב בדבר ומשה

האם דין ערבות הוא סניף וחלק , וביתר ביאור. כ יש לו חיוב נוסף להציל את חבירו"אלא אף דהשלים מצותו אפה

ערבות דעדיין מחוייב בהמצווה מדין , מ לא נפטר ממנה לגמרי"פ שקיים המצווה מ"והיינו אע, מכל מצוה ומצוה

או דילמא דאין הפשט שזה דין . ה שפיר חשיב מחוייב בדבר ולכן מוציא אחרים ידי חובה"ומש, לדאוג לזולתו
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להציל ) שאינו קשור למצווה(דיש לו חיוב צדדי נוסף ' בהמצוה שהוא נחשב למחוייב בהמצווה מדין ערבות אלא פי

ל בגדר הלאו "ש כהנמן זצוק"הגרי'  דהרב מפוניבזפ מה דמטין בי מדרשא לחקור משמיה"ויתבאר יותר ע. את חברו

שאם הכשיל את והיינו , מ הוא לאו עצמי ככל הלאוין שבתורה"ע לת"אי האי לאו דלפנ - דלפני עור לא תתן מכשול 

אלא חלק וסניף , ע לאו עצמי ככל הלאוין"או דילמא שאין איסור לפנ. חבירו אינו עובר אלא באיסור זה ותו לא

כך מצווה שלא , כשם שמצווה האדם שלא לעבור בעצמו, דגדר האיסור הוא. שהכשיל את זולתוממעשה העברה 

   .296ואם הכשיל את זולתו נחשב כאילו עבר בעצמו על אותו לאו שהכשיל, להכשיל זולתו

כ כיון דאינו שייך בהמצוה לא שייך בדין ערבות דהא כל "א, ל דאי דין ערבות הוא סניף מהמצוה"י

פ דאינו שייך "כ אע"א, אך אי נימא דהוא דין צדדי. תו בערבות נובע מהמצוה והא בהא תליאשייכו

ניצבים שחקר כן אם דין ערבות הוא מצווה ' ר להמנחת אשר פר"ושו. כ"ע. ל בזה"וי. בהמצוה יש עליו דין ערבות

ועוד חקר בסגנון זה , ע אחריםאו מעין סניף לכל מצווה דכפי שמצווה להמנע מלעבור בעצמו כן מצווה למנו, ע"בפנ

  . קפ שכתב לחקור בסגנון דומה' ב סי"ע להמועדים וזמנים ח"וע. ש"א עיי"באו

' אי פי' כל שאינו מחוייב בדבר וכו'דהנה עוד יש לחקור בביאור האי כללא ד,  היה נראה בביאור המחלוקתעוד

דאינו בר חיובא בהאי ' או דילמא פי, האי מצוהפ דמחוייב בעלמא ב"דכל שאינו מחוייב בהאי זימנא ולאפוקי אע

ת האלף לך שלמה "ש גלוקר בשו"הגר' ז מד"ויש ללמוד ד.  מצוה ולאפוקי דלא סגי דמחוייב בשאר מצוות בעלמא

ס חשיב בר "ד בר חיובא משום סברה זו דסו"ל דחשיב בנידו"וס. ל ופליג עליה"ח הנ"שכח שתמה על הפר' ח סי"או

והוא הסכים עמו מצד אחד אף שכעת כולם בקיאים ' תפט כתב שדיין אחד הורה וכו' ח סי" הפר:ל"חיובא בעלמא וז

. 'צ אך השיג עליו מטעם אחר כיון שהוא אינו מחוייב והביא ראיה מבני כרכים וכו"מ דומה לתפילה שחוזר הש"מ

ין אחד בפירוש שיצא ולדעתי הדבר תמוה והפוך הוא שמצד זה שכעת שכולם בקיאים לא יפה הורה אך אם מתכו

ל בכל הדברים אף אם יצא מוציא הרי אף שכעת כבר "אני מוסיף לתמוה עליו דהרי קיי' בזה ודאי יכול להוציאו וכו

כ "פ קודם שפטר את עצמו היה מחוייב בדבר יכול להוציא א"שעכ"כ יכול להוציא מטעם "פטור המוציא לגמרי אעפ

מ "ים ממי שכבר מנה וסופר לעצמו דאף אי נימא שזה נחשב פטור מבודאי לא גרע זה ששכח לספור אחד מן הימ

הרי מתחילה היה מחוייב בדבר יכול להוציא אחרים ובודאי אין סברא לחלק ולומר בין אם היה יום זה מחוייב בדבר 

ח שאם שכ' ובפרט שכל ימי הספירה אנו תופסין לאחד וכיומא אריכתא דמי וכו" ס היה מחוייב בדבר"דמה בכך סו

אם בשעת התחלת ימי ' אכ' כ שאנו תופסין כעת שכולם מצוה חדה הוא וכו"אסור לו לספור עוד בברכה ובע

ובפרט דהכא אף עתה אין עליו שם פטור , הספירה ביום הראשון היה מחוייב בדבר ודאי דנקרא מחוייב בדבר

י לתקן אבל "רק שהוא מעוות שאודאי אין שכחתו פוטרתו רק שהוא חייב ' דעדיין הוא חייב במצות ספירה וכו

ואינו דומה לבן כרך שכעת הוא פטור ממש ולא חל עליו החיוב מעולם לכן נראה ברור שאם ' מחוייב הוא בדבר וכו

ביומא סא צריך ואין לו תקנה ' דאמרי' ויש ראיה וכו' יש אחד שמתכוין לצאת בברכתו יכול לברך על הספירה וכו

כ "הרי מבואר בלשונו דמשה. כ"ע', ה נמי וכו"כ ה"ן צריך רק שאין לו תקנה אהרי שזה לא נקרא פטור רק עדיי

ל דהלשון מורה דהאי כל שאינו "לקושטא דמילתא צ, ואומנם. (ק'ס שייך בזה בעלמא ודו"חשיב בר חיובא כיון דסו

  ). ק"ודו. ולא דאינו מחוייב בהאי זימנא בהמצוה, היינו בהמצוה' בדבר'מחוייב 

  
  ם בזהמסקנת הפוסקי

,  לברך עבור אחר המחוייב-  שאינו יכול לספור בברכה -  מסקנות הפוסקים בזה אם יכול השליח ציבור ובעצם

ושאינם מתירים אלא בהכרח גדול ואציין , המתירים, דעות האוסרים. אופנים' הנה כפי הנראה יש לחלקם לג

  .בקצרה

                                                 
או דילמא שעבר על אותה עבירה , ע"אם נחשב לו שעבר רק על לאו דלפנ, כגון כשמכשיל את חבירו בלאו מסוים,  בזהמ"נ 296

, והוי ככל לאו דעלמא, ע ותו לא"לא עבר אלא אלפנ' לצד א, ג שהכשיל את זולתו בחלול שבת"בכה ,לדוגמא. שהכשיל את חבירו
ג "בכה, מ"עוד נ). ת כולה"ל דמומר לחלל שבתות הוי מומר לכה"וקיי. (צמו חלל שבת ממשאבל לאידך גיסא נחשב לו כאילו הוא ע

' דלצד א, ע אם לאו"אי חייב ליהרג ולמסור נפשו שלא לעבור אלפנ, עבירות החמורות' דכופין אדם להכשיל את זולתו באחד מג
כ "דחשיב שהוא בעצמו עובר כביכול על אותה עבירה א' ולצד ב. אינו מחויב למסור נפשו, ע ותו לא"שלא עובר כי אם על לאו דלפנ

יד שחידש דכל היכא ' מ לחידוש האמונת שמואל סי"ועוד נ .)קנה' מ סי"ב חו"ת בית אבי ח"ע בשו"וע(. ק"צריך למסור נפשו ודו
 ].  מ"א ואכ"במקוד "והארכנו בזה בס. ש"דאיהו לא מוזהר בהדבר אינו מוזהר נמי להכשיל בזה את חבירו כיעויי

   ומעתה

  ] ו

  ] ז



רכ 

וכן . ח עצמו"וכן דעת הפר]. ההר צבי' בד והובא לעיל [ח"כט יד והביאו הפר' ח סי"ג או" הכנה:האוסרים

תפט ' א בברכי יוסף סי"ד החיד"וכ. וכן דעתו שם' ק צא שהביא כן מהפו"תפט ס' ראיתי להכף החיים בסי

וכן היא , מו סוף אות ב' ח סי"ח חאו"א ח"אות ז ועוד רבים מהאחרונים הובאו ביבי' ה' י סי'ח פלאג"ק יט והגר"ס

א בתשובה "ח קנייבסקי שליט"ז דעת הגר"וכעי. ד שדן בנידון זה בארוכה"ע שם בתוה"וע. שםדעתו הרמה 

וכן . 297כ"ע". טוב לא לברך מספק: "ל"וז) דרגות המחלוקת שבדברינו אלה' ובתוכן השאלה פירטתי לג(שקבלתי 

ל וכתב לתמוה "ח הנ"רהפ' ש שמתחילה דן בד"ויעויי. י"ברכות ה' א מה"ל בפ"היא דעתו של מרן האבי עזרי זצוק

מ כל עוד לא "ו אף שאם היה עוקר דירתו היה מתחייב מ"דודאי בן עיר אינו מחוייב בט, ד דלא דמי כלל לבן עיר"ע

ע אבל בר חיובא הוא וחייב "כ כאן בספירה אף שאינו יכול לקיים מצות ספירה"ומשא, עקר דירתו אין עליו חיוב

במגילה יט ' פ הגמ"מ מסיק ע"ומ. ועוד האריך קצת, לא יוציא אחריםע אלא שאינו יכול ואמאי "במצות ספירה

נ אף דחשיב "מ לא מוציא אחרים לכתחילה וה"מ, פ דהחרש מחוייב לקרוא לעצמו לצאת בדיעבד"דמבואר שם דאע

שיטת מ ר לעיל דמקור הדברנתבאו. [ש"יעויי. מ כיון שאינו יכול לספור בעצמו לא יוציא אחרים"בר חיובא מ

 ,ל"ל טרח לעשות בזה מחלוקת בין התלמודין וכנ"ואף דבהר צבי הנ. ך מוציא לבן כפררן דאין בן כ"שלמי והרהירו

וכן כמו שכתבנו להעיר . פ שיצא מוציא"ל להאי דינא דאע"וכמו שכבר העירוהו דהירושלמי גופא ס, כל זה דוחק

' כיח מכל הני רבוותא שהבאתי לעיל אות גועוד יש להו, ד לומר כן"דכל הראשונים שהביאו דברי הירושלמי לא ס

י מודה דאין בן עיר "וכתבו באופנים שונים דודאי דגם רש) דמשמע דפליג אירושלמי(י מפשוטן "שהסבו דברי רש

כ לדידהו אסור לשליח ציבור שאינו יכול לספור ספירת העומר בברכה "ומשה. ק"ודו' יכול להוציא בן כרך וכו

ושב ואל תעשה .  לברך שימנע מלברך בפעם הזאת והוא יוציאנו בברכתו מדין ערבותלומר לאחד מהקהל המחוייב

  ].עדיף

וכן דעת . ל"ג הנ"ד רבני סלוניקי שהביא הכנה"וכ. ל ואף עשה מעשה בעצמו"הבית הלוי הנ: המתירים

' ובא בסא ה"ז סכ"א תפילה פט"ח(ל בהליכות שלמה "ז אוירבעך זצ"וכן דעת הגרש. ל"ש קלוגר הנ"הגר

ץ העובר לפני התיבה "ל להוציא להמחוייב ולא רק בש"ד דמצי שפיר לעשות העצה הנ"בנידו) תמב' שלמי מועד עמ

ומה שיש . שכן אמרו מפי גדולים שהורו כן למעשה" ץ יכול לברך עבור רעהו המחוייב"אפילו מי שאינו ש"אלא 

נראה דשפיר שייך בהמצוה אלא שאירעו ,  במצוה זותמהים על כך דכיון שהוא עצמו שכח יום אחד נמצא דלא שייך

. כ"ע. ועוד הוכיח באופנים אחרים. ס שייך בה כמו שאם יצא מוציא"ז פוטרו מערבות כיון דסו" ולכן אי298אונס

. כ שאין בזה שום חשש"והיה נראה מדבריו ג, ז"א בענ"ל שטיינמן שליט"ר הגראי"ובזמנו שאלתי עוד את מו

  ].מוציא לבן הכפרעיר  דבן 'ל שכ"ב ריש מגילה הנ"י והרע"רשכח מפשטות דברי נתבאר לעיל דכן מוו[

  

                                                 
ס תמה ובעוד "וס, ה כתוב"ס ח ד"ח ס"י או"כ מרן הב"הוא זהירות בעלמא ואינו מעיקר הדין וכמש' טוב' ידוע דלשון ואומנם 297

  .ל"קנז ואכמ' עמ) סופר(תרנן לשוני ' בזה בס' ועי, כ רבים מהאחרונים"וכ, דוכתי
  

הנה כסברה זו כתב מתחילה הרב ',  שאירעו אונס וכוז בהליכות שלמה דשפיר חשיב מחוייב בדבר אלא" בעצם סברת הגרשהנה 298
דבספירת העומר , לה' ח סי"ב או"בתשובה בח) ד ביטאם ומלפנים בגריידינג ולבוב"ל גאב"ר יצחק אייזיק ליעבעס זצ"הג(בית אבי 

 הוא רק מחמת אונס ח כיון דגברא בר חיובא"מ עדיין מקרי מחוייב בדבר ודמי ממש למי שכבר יצא יד"מ, פ דאינו יכול לברך"אע
מ "מ, י שאינו בקשירה"לט דמי שנקטעה ידו השמאלית אעפ' תפילין סי' א בהל"כ המג"ודמי למש, אינו מחויב עכשיו במצוה זו

הרי מבואר שמי שפטור מן , כשר הוא לכתיבת תפילין כיון דגברא בר חיובא אלא פומא הוא דכאיב ליה מיקרי ישנו בקשירה
.  נ כיון דאינו יכול לברך מחמת אונס חשיב שפיר בר חיובא"מ בר חיובא מיקרי ה"בידו עוד לקיימה מהמצוה מחמת אונס ואין 

כ "מ חייב בתפילין של ראש ומשה"י שפטור מתפילין של יד מ"דהא כתבו הפוסקים דבנקטעה ידו אעפ, ואומנם דחה ראיה זו(
, ד מעיקרא"   ואולם יש להשיב ע.כ"ע). להלן' א עי"ק באווהסי, לז' א סי"י שאג"י תפילין של ראש ע"מיקרי ישנו בקשירה ע

ח "לחרש המדבר ואינו שומע דאינו יכול להוציא אחרים יד, ל"א הנ"כ המג"לא לחלק בין מש' ב סי"כ הקובץ שיעורים ח"וכמש
אלא שיהיה בר חיובא ד דלענין כתיבת תפילין לא בעינן חיוב בפועל "ותו, ד קרא ולא השמיע לאוזנו"משום דאינו חייב בדבר למ

וכן במגילה הכותב באמצע השנה כשרה אף , אי נימא  דלילה לאו זמן תפילין' דהנה הכותב תפילין בלילה כשר אפי, מתפילין
ח לא סגי בבר חיובא "אבל להוציא אחרים יד. מ גברא בר חיובא במגילה גם בכל השנה"דמ, דבשעת כתיבתה לא היה חייב במגילה

והיינו דאין לדמות כלל הא דגידם . ש"ק דיבמות דבן עיר אינו מוציא בן כפר יעויי"בפ' כ תוס"יב בפועל כמשאלא צריך שיהיה חי
ס "ד בגליוני הש"ש מצאתי בס"וכדברי הקוב. ד ומשום דזהו קולא מיוחדת בהדין דכל שישנו בר קשירה"חשיב בר קשירה לנידו

, ך כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה לא בעי שיהיה בר הכי באותה שעהדבה, ד"ז ותו"שכתב כענ) ב"גיטין כ ע(י ענגיל "להמהר
ל דדריש וטבחו ומכרו כל דאיתיה בטביחה איתיה במכירה כל דליתיה בטביחה ליתיה "דלר' שכ' כל'ה "ק עז ב ד"ב' וראיה מתוס

איל ואיתיה בטביחה בחול מ חשיב איתיה בטביחה הו"פ דפטור היום על הטביחה דמ"כ מחויב אמכירה בשבת אע"דאפה, במכירה
ובזה כתב ליישב ). מ לא מיחייב"דהא שבת איתיה בטביחה מצד עצמו דרק משום קלבד, ע"צ' התוס' אלא דתמה שם דגוף ד(ש "עיי

  . נ"ש ותר"עוד יעויי
  

   הדעות

   דעות



רכא 

וזה זמן רב , ל"לה נשאל בזה' ח סי"ב חאו"ת בית אבי ח"בשו: שאינו יכול להוציא האחר אלא בהכרח גדול

י א ששכח פעם אחת לספור ספירת העומר ולכן לא היה יכול לברך ולספור לפנ"נשאלתי מחזן אחד יר

הציבור בכל שבתות שבימי ספירת העומר וגם דרכו גם בימי החול לילך לבתי כנסיות לספור ספירת העומר בשירה 

ד להלכה "ומסיק בסו". והיה לו עוגמת נפש אם לא יוכל לספור בברכה וגם חיסרון כיס ובושה בפני הקהל"וזמרה 

ש בסוף פסחים דכל לילה ולילה "י המובא ברא"ה שיטת הר"סעדיה גאון וכ' לצרף שיטת הגאונים רב האי גאון ור

שפיר יש לצרף " בשעת הדחק דזה פרנסתו"מ "י דלהלכה נקטינן דסופר בלא ברכה מ"ואעפ, מצווה בפני עצמה

והוא לא סמיך לכתחילה על עצה (ל דיכול לברך עבור רעהו המחוייב וכעצת הבית הלוי "שיטות אלה להפוסקים דס

וציין ששמע , ואיכא למימר דיכול להוציא בברכתו למי שלא יברך בעצמו) ש" כיעוייל"הירושלמי הנ' זו מחמת ד

רב מנהיג בעירו ששכח באחד : ל"ח צו וז"ג או"ת שבט הלוי ח"ז כתב בשו"וכענ. כ"ע' בשם גדולים שעשו כן וכו

ברבים ואינו ונשאלתי מה יעשה בשאר הימים כי הוא רגיל לספור ' הימים של ספירת העומר לספור הספירה וכו

תפט דכל ' בעניותי במקום הדחק כזה אפשר לסמוך על דעת הראשונים בסי, "וביזיון אם לא יספור", כבוד התורה

יום מצווה בפני עצמה ויספור בשאר הימים וכבר ידוע דהיו גדולים שעשו מעשה גם בלי זה לספור השאר בברכה 

ג דאיכא כבוד התורה וכבוד הציבור אפשר "מ כה"ח מ" סתפט' פ שאין לעשות כן כיון דכבר נפסקה ההלכה סי"ואע

ג "פ דאית ביה תועבה מעיקר הדין מתירין כה"א לענין נצרך לנקביו דאע"צב ס' ח סי"ב או"לסמוך בזה ועיין כיוצ

קיז ' ד סי"ד יור"והניף ידו שנית בח. ל"עכ. 'ש כאן דאיכא מחלוקת הראשונים וכו"ה היה ומכ"ש בביאור הלכה ד"ע

  . 299כ"ע. 'ומסיק שכל דבריו להקל אינם אלא לרב בעירו וכו, ד"בדברי המשיבים עודן 

. אותם שהקילו רק במקום הדחק. אותם שלא הקילו כלל, דרגות בדברי הפוסקים' הראת לדעת שיש בזה ג

מ פשטות "מ, שאולי לא התירו אלא שאין הכרח, והגם שהיה מקום לדון בדברי המתירים. [והאוסרים

ץ העובר "ז אוירבעך הלא כתב להדיא דאין ההיתר רק בש"הנה הגרש, ויש שביארו כן להדיא, ל"ים מורה כנהדבר

והיינו אף שאין שום דוחק גדול , ל"ץ יכול לברך עבור רעהו המחוייב וכנ"לפני התיבה אלא אפילו מי שאינו ש

  ].    גוונימ דעתו להקל בזה בכל"מ, )ל"ל הנ"וכמו באופנים שנקטו הבית אבי והשבה(

  
  ע יכול לברך עבור האחר"אולי לכ' ץ שהוא רב בעירו וכו"במקום אונס גדול כש

  

ע מודו בזה דיש להקל שיברך עבור "כו, ל"ל שיש לו בושה נוראה כרב בעירו וכנ"ג הנ"ד נראה דבכה"לענ

למחלוקת הפוסקים בזה באנו , ש אם אינו שליח ציבור"וכ, ל"ג כשאין לו בושה כנ"ורק בכה. [המחוייב

אי ' ע דאפי"ח שהביא מסידור בי"יעויין להכה[דיש למחות בשליח ציבור שלא יברך ' ומה שנקטו חלק מהפו]. ל"הנ

ץ רגיל ולא "ג שאינו אלא ש"ל דהיינו בכה"צ, ]ץ קבוע יש לנו למחות בידו שלא יברך להוציא אחרים"הוא ש

' ח שהביא שם מהאח"יעויין להכה, ואדרבא. [אם לא יברךבאדם נכבד כרב בעירו שיהיה לו בושה ועוגמת נפש 

ז מחמת "ואי].  ל"וי. והיינו דבדיעבד שעובר כבר לפני התיבה והוא נשוא פנים יש להקל. 'וכו" ץ"דאסרו שיהיה ש"

ש כאן דין "ל דל"שהרי לאותם הפוסקים דס, ע דאיכא דין ערבות"שבנידון זה שהוא הכרח גדול סבירא להו לכ

אלא משום דבמקום הכרח גדול זה סמכינן על שיטות הראשונים דכל , רי בכל אופן אין זה שייך וכמובןה, ערבות

ל "ולדידן יש לצרף גם השיטות דס. (ז סמכינן"ל להדיא דע"ל הנ"כ הבית אבי והשבה"יום מצוה בפני עצמה וכמש

ל דמודו בנידון "שהרי גם האוסרים י. ל"כנ' חולקים ולא ג' יוצא שאין כאן אלא ב, כ הוא"וא. 300)דאיכא דין ערבות

  .ע בזה עוד"ויל. ל וכאמור"ל והבית אבי הנ"השבה

                                                 
  לתורהעלית כהןן  שכתב שם בעני,ק כא"ס תקסו'  סיב" מדברי המשנקולא זו להביא קצת סמך לא אמר לי דיש" שליטא"וחכ 299

 דבדיעבד אם קראוהו במנחה למי , ודע.ן שלא יקראוהוז יאמר לח,ואם חושש שיקראוהו לעלות: ל" וז,בתענית כשאינו מתענה
 יל תקנו קריאה זו אלא בשבאדיש מחמירים בזה דהוי חשש ברכה לבטלה דל( יש דעות בין הפוסקים אם יעלה ,שאינו מתענה

 ועל כן צריך ליזהר מאוד שלא להיות בבית הכנסת .)דהברכה הוא מפני כבוד הציבור בזה טעמם ןליי והפוסקים שמק.המתענים
ובדיעבד אם קראוהו והוא איש תלמיד חכם ומחמת איזה אונס ארע שלא התענה בתענית ציבור וצר לו לומר " .כדי שלא יקראוהו
מיהו לא .  כ" ע.ל" עכ".ל המקלים ויעלה נראה שיכול לסמוך בשעת הדחק ע, כדי שלא יהיה חילול השם בדבר,להם שלא התענה

ב "המשנ  מדברימ ארווחנא בזה להוכיח"ומ. (ד"ע כנידו"האחרים ואינו סותר לדינא דשו' ס התם סמכינן על הפו"משום דסו, דמי
  .ק"וודבכל אדם א "יג רק משום בזיון כבוד התורה ולא כמו שהתיר בשופי בב"כהשבט הלוי דלא מתירים בכה' תלמיד חכם'דנקט 

 
אם יספרו לבעלה מזה כדי , שדנו בענין אשה שנתעברה והפילה וחזרה בתשובה ונשאת וילדה לו בן זכר'  אשכחן להפוז"וכעי  300

ד "ח חיור"א ח"ת יבי"יעויין בשו', שהרי יש חשש שיופר השלום בית וכו, ולהצילו מעוון ברכה לבטלה, שלא יבואו לערוך פדיון הבן

   הדעות

   אתה

   מ"ומ



רכב 

מ בכל זה כיון דדעת מרן "ז ענין למה שהעירו דלדידן אין נפ"יש להוסיף דממילא באופן זה אי, להכי

וממילא , ד היא דכל הדין דיצא מוציא אינו אלא בשאינם יודעים לברך בעצמם"המחבר בסימן רעג ס

ז בנידון שאין זה אונס "אך כ, דהן אמת שעצם הערה זו צודקת. ג אינו יכול להוציא את הציבור שיודעים לברך"בכה

ח "ודאי שיש לצרף בזה עוד דעת הפר, ל שהוא מקום אונס ובושה גדולה אם לא יברך"דאילו בנידון הנ, והכרח

והביא עוד . ק כ"והביאו המשנה ברורה שם בס, 301אםל דבכל גווני יוכל להוצי"ע וס"בסימן תקפה דפליג אשו

ל שהסיק כן "ש עוד בביאוה"ויעויי. כ דמדינא יכול להוציא בכל גווני"מספר ארצות החיים סימן ח דמסיק ג

' ח יעויין בס"הבא' ויש שדייקו כן גם מל. [פ שיצא מוציא אפילו לבקי"דבדיעבד מוציא בכל גווני דכל הברכות אע

  . ל"ואכמ. כ"ע. הראשונים' ש מה שהביא לד"ויעויי]. ע שם" השוד"שולחן יוסף ע

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
מ הואיל ורוב הראשונים והפוסקים "מ, ת"צ איסורה מה"דברכה שא) ד"רטו ס' סי(ם ומרן המחבר "פ דדעת הרמב"לב דאע' סי
ויש להתיר ויניחו לבעל לברך על , גדול השלום' ומחשש ביטול שלום בית וכו, צ אין איסורה אלא מדרבנן"ל דאיסור ברכה שא"ס

שהביא ) תקלז' ב עמ"דברים ח(עלינו לשבח ' הובא בס. יבש אליש"כ דעתו של הגרי"וראיתי שכן היא ג. ש בארוכה"עיי, הפדיון
. ב יאמרו לבעל שנתעורר במשפחת האשה ספק לוי ואזי לא יברכו מחמת זה"י זילברשטיין ויעץ שלפני טקס פדה"שנשאל בזה הגר

. ש"עיי.  הותרו דברכה לבטלה"ק, ה התיר למחות שמו על המים למען שלום בית"דאם הקב, צ לכל זה"א אמר שא"ואומנם הגריש
ע ולדידהו "ס יש לסמוך על השיטות דכל יומא מצוה בפ"ד סו"מ בנידו"מ', ואף שיש לחלק בזה דהתם הוא ענין של שלום בית וכו

 .  ל"א ואכמ"ל באו"ועוד י. ע"ל ודאי יש כאן ברכה לבטלה לכ"כ בנידון הנ"משא, מברך לכתחילה
  

מ "מ, ל"רעג הנ' ע בסי"ד דאף דפליג על השו"ותו. ל כתב להדיא דלא כן" הנתפט בנידון שליח ציבור' ח עצמו בסי" דהפראף 301
דהנה כל דברינו כעת מיירי במקום , מ יש לומר"מ. ש"יעויי. בנידון זה אף הוא מודה שלא יוכל לברך כיון שאינו מחויב בדבר כלל

ח מיירי באופן של לכתחילה "הנה הפר, ומעתה. ע אולי יש מקום להקל"וכבר כתבנו שם דבמקום אונס גדול לכ, אונס גדול כאמור
ואולי בזה גם . ד דמיירי בדיעבד כאמור"ד לנידו"ול, "צ ירויח שסופר בברכה"שיעבור לפני התיבה ואגב שיעשה עצמו ש"כלשונו 

מ "מ, א"ח עצמו אין להקל בשו"ואף אם תמצי לומר דלדעת הפר. וכמו שכתבתי כן גבי שאר הפוסקים שם, ח עצמו יודה"הפר
  . רעג ודון מינה ואוקי באתרה' ל בסי"אכתי יש לצרף מדבריו הנ

  
ובפרט . דילמא הם אינם מחלקים בדבר, דקיימי בשיטתיה' מ יתכנו הדברים לשאר האח"ח מ"ז אינו יתכן לדעת הפר" אם כואף

ר דסבירא לן כוותיה רק לצרף ל שפי"כ י"א,  בר חיובא-ל " בנידון שליח ציבור הנ-ח אינו אלא משום דחשיב "שכל טעמו של הפר
  .א דאכתי חשיב בר חיובא"דאילו לעצם הנידון גבי שליח ציבור הרי י. ל"ע וכנ"במאי דפליג על השו

   ודאתינן



רכג 

  על ספרים וסופרים
  

  ראשי תיבותבשיבושים קלקולים שנגרמו מחמת הה
  

מצינו בכמה מקומות לרבותינו המפרשים שכתבו לכאורה דברים תמוהים מאד שלא יעלו על 

ופעמים רבות הביאור בזה שאין זה אלא הוספה מתלמיד . םונתחבטו בדבריהם רבי, הדעת

מצאנו שאחד , והנה בתוך מכלול הטעויות הללו. ב שאר טעויות דפוס"טועה או מהמדפיסים וכיוצ

והיינו מחמת שלא היו הדברים מפורשים אלא , הגורמים לטעויות אלה הוא בענין הראשי תיבות

מחמת שנתחלף בטעות . א, דרכים עקלקלות' מת בושגיאות אלו נבעו מח. חתומים בראשי תיבות

או שהמדפיס עצמו . [ ופירשוה בטעות302ת באות אחר- שבראשי תיבות המקוריים -אחד מהאותיות 

החליף אות אחת מהראשי תיבות לפי שיקול דעתו המוטעה ומזה נוצר הקלקול שנתן מקום ופתח 

אלא , ל" שנתחלפו האותיות כנעוד מצאנו שהקלקול לא נבע מחמת טעות. ב]. לטעות כאמור

והמדפיס העיז לפתוח את אותן הראשי , תיבות בראשי תיבות ונתכוון לדבר אחד' שהמפרש כתב ב

ולהלן . ומזה נוצר הקלקול, תיבות ולפרש מדעתו דבר אחר מה שלא עלה על דעת המפרש כלל

  ".כזה הוא מצויס "וידוע לבקיאים שט"שכתב ' ה' ג סי"ת דברי מלכיאל ח"ד הבאנו משו"בתוה

אף נזהרתי שלא לכתוב בספרי ראשי תיבות : ל" וזספר הבריתבפתיחה ל כ המחבר"לציין מש

אפילו ראשי תיבות . אין מלה בלשוני בראשי תיבות, אבל כלם תמלאמו נפשי. כדרך רוב הספרים

הזהיר וכן . 'וכומעט מזעיר יהיו , ת"ואם ימצאו בו איזה ר. אשר הם גלוי וידוע לכל שלמים הם אתנו

מותר לכל אדם והרשות נתונה ' וכוואני זאת בריתי היום : ל"א מאמר א באחד מאזהרותיו וז"בחעוד 

אך . לכל מדפיס להדפיסו וזה הוא רצוני למען יגדיל תורה ויאדיר חכמה ותרבה הדעת בתוך עמי

לא " ', וכווהוא, הנהבזאת יאות לי כל מביא אל הדפוס וכל מדפיס אם יקים את התנאים אשר אזכיר 

 .יראה בו בספר ראשי תיבות מלבד ראשי תיבות אשר כבר ישנו בו בספר מותר ודוקא במקום ההוא

כ אשר הכל יודעים שרצה " כמו א.אפס לא יוסיף ראשי תיבות בו אפילו אחד אף גם הידוע לכל אדם

'  תיבת ראשון וכן אות בבמקום תיבת אחד או במקום' וככה יזהר מאד ולא ידפיס אות א, לומר אם כן

ואיש איש מבית ישראל אשר יבא להקים את דברי הברית על . במקום תיבת שני או שנים וכדומה

מכבש הדפוס ויסיר מתוכו גם ראשי תיבות אשר כבר ישנם בספר זה ויעל עולות תמימות ויעש 

 ואל שדי יברך אותו שכרו ופועל ידיו ירצה' שלמים כל התיבות אשר בספר הברית בטח ידע כי ישלם ה

הרי שדרש . כ"ע". יצליח בידו' בכל אשר יש לו וכל אשר יעשה ה' מן היום ההוא ומעלה ויהי ברכת ה

ח יפרשו הראשי תיבות כדת שלא יגרמו "וגם שהת. גם שלא להרבות בראשי תיבות, דברים' כאן ב

  . 303ל"י המדפיסים שיפרשו באופן מוטעה כנ"כ ע"קלקולים אח

  

                                                 
שמא , הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא,  בני' וכו כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי: איתאא" יג עעירוביןב[ 302

   ].כ" ע. נמצאת מחריב את כל העולם כולו"אחתמחסר אות אחת או מייתר אות "אתה 
  

בקש , וישב' ל בפ"י ז"ש רש"קשה לי עמ' תמיד הי: ל"ד וז"פח בתוה' ת לב דוד סי"כ בשו" יש לציין בהקדמת הדברים מש עוד303
'  והי.ש"ז עיי"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה"יעקב לישב בשלוה אמר הקב

כתוב אמר ' שטעות הדפוס היא ומתחלה הי, עד שמצאתי בספר אחד. ה דירתי תרי עלמא"להקב' ל מי סני לי"קשה לי קושית חז
 ומצאתי סעד -, ה"כ הדפיסו אמר הקב"ת ואח"כ כתבו אמר השי"והמדפיס תיקן וכתב אמר השם ואח, ל אמר השטן"ורצ' הש

ש והרבה כיוצא בזה מצאנו ששינו המדפיסים "עיי'  ומקטרג ואומר לא דיין לצדיקים וכוהשטן בא) 'ד ג"פ(וישב ' לדבריו במדרש בפ
 גם לפעמים נעתקו האותיות או תיבות משורה עליונה לשורה שתחתיה .ורשום אצלי במקום אחר, שלא הבינו הראשי תיבות

י "גאון מפורסם והראה לי קושי הבנה בפירשוכמו שאירע לי בבקרי לרב ו, ז נלאו לפרש כפשוטו"ששכיח הרבה באותיות הדפוס ועי
ובילדות שהיתה בי אז העזתי פני ואמרתי לו אם נגיה בכל מקום שקשה , והוא אמר לי כי הוא טעות הדפוס. ודחקתי ליישבו, ס"בש

החכמים והוא השיב לי כדרך , לו לגעור בי בנזיפה כי באמת הביא הרבה ראיות לדבריו' והי, ליישבו נעשה את העקוב למישור
ותדע שלאחר אריכת ימים ושנים בעולם . ל"י ז"פ תודה על האמת שפירושך דחוק בכוונת רש"עכ, בני, שדבריהם בנחת נשמעים
וישבתי את , י יישר כח שתליתי את הטעות בהמדפיס"לי יתן רש, ל ואת המדפיס הבחור הזעצער"י ז"האמת נקדם את פני רש

 יתן המדפיס יישר כח שלא תלית הטעות בו ודחקת עצמך בפרצות דחוקות כדי ליישבו ולך, דבריו באופן ישר ומובן בלי דוחק
  .ל"עכ. ח"ודפח

 

   כידוע

  ויש 



רכד 

אחד ] בשוגג או במזיד[טעויות שנבעו מחמת שנתחלף . א, חלוקות' המאמר לבי "בעה

טעויות שנבעו . ב.  באות אחרת ופירשוה בטעות- שבראשי התיבות המקוריים -מהאותיות 

ממה [ה יתברך "ונציג הדברים בע. מחמת שהמדפיס העיז לפתוח הראשי תיבות ולפרשן מדעתו

  .]305כהנהוישנם עוד כהנה ו. 304שנתקבץ בידי

  
        ----תיבות המקוריים תיבות המקוריים תיבות המקוריים תיבות המקוריים הההה שבראשי  שבראשי  שבראשי  שבראשי ----אחד מהאותיות אחד מהאותיות אחד מהאותיות אחד מהאותיות ] ] ] ] בשוגג או במזידבשוגג או במזידבשוגג או במזידבשוגג או במזיד[[[[שנבעו מחמת שנתחלף שנבעו מחמת שנתחלף שנבעו מחמת שנתחלף שנבעו מחמת שנתחלף טעויות טעויות טעויות טעויות 

  באות אחרת ופירשוה בטעותבאות אחרת ופירשוה בטעותבאות אחרת ופירשוה בטעותבאות אחרת ופירשוה בטעות
  

במרה נתן להם מקצת  -   שם שם לו:ל"כתב וז'  וכושם שם לו' וכו' פ ויצעק אל ה"עהשמות טו כה  י"ברש

  .כ"ע. דיניןשבת ופרה אדומה ו, פרשיות של תורה שיתעסקו בהם

שהרי מקור הדברים הוא , י במה שכתב דנצטוו במרה על פרה אדומה"המפרשים מאד להבין דברי רש

, שבע שקיבלו עליהן בני נח, עשר מצות נצטוו ישראל במרה: והכי איתא התם ,ב"סנהדרין נו עב

 דכתיב - שבת וכיבוד אב ואם ,  ומשפט דכתיב שם שם לו חק- דינין . וכיבוד אב ואם, ושבת, והוסיפו עליהן דינין

  .כ"ע] 306ה במכילתא"וכ[.  במרה- כאשר צוך : ואמר רב יהודה, אלהיך' כאשר צוך ה

] 307ת כיבוד אב"ר[א "י כתב שבת ודינין וכ"דגם רש. ס"דנראה ברור שהוא ט, להתורה תמימה שם שכתב

וסיף טעות על טעות ופירש הראשי תיבות והמדפיס ה', לפ' אלא שבטעות נשתרבב האות כ. 'וכדאיתא בגמ

אך . [309כ מדבריו"ע]. 308י כפי הגירסא שלפנינו"ן שם שהביא דברי רש"והפליא על הרמב. [א הללו פרה אדומה"פ

  ].310הערה' י ועי"ע להגיה כן בדברי רש"ז מוסכם לכ"אומנם לעצם הענין אי

                                                 
' ועיינתי שם בכך יא עמ.  שהתמקד בכעין זה'ישורון'א לקובץ "ח שליט"י ת"הופניתי ע, שבסיום כתיבת מאמר זה, אציין 304

תתיד דן ' עמ' וכן שם כרך י. י ראשי תיבות"ברים מוקשים עכ מאימתי החלו רבותינו לילך בדרך של פיענוח ד"תתקיט שדן שם הה
והחידוש במאמרינו זה הוא בהצגת כמה מהקלקולים שנגרמו מחמת השיבושים . ש"יעויי. בענין סוגים מסוימים של ראשי תיבות

     .ד בלא חידוש"ואין ביהמ. בראשי תיבות
  

  . ם המקורות שימשכו את לב המעייניםאלא שהשתדלתי כאן להביא רק אות.  אצלי בכתוביםונמצאים 305
    

 דיני פדעא ומשקופי "איקר אבא ואמא"תמן שוי ליה מימרא דיי גזרת שבתא וקיים : בשלח שם' ע בפר" תרגם בתרגום יבוכן 306
  .י שם"ד רש"ח ע"ע בשפת"וע. 'וקנסין דמקנסי לחייביא וכו

 
דברי שאול ' כ בס"פ מש"ע, א" באו-פ הגהתו " ע-ד לומר "י בסואומנם עלה ברעיונ. ה לאם" שכתב בקוצר כיבוד אב והוהיינו 307

ב אחר הבעל "שהרי הא דמחזקינן שזהו אביו משום רו, במדבר שבמרה נצטוו רק על כיבוד אם ולא על כיבוד אב' תנינא פר
' ע בכלי חמדה פר"עו]. תצד' ב סי"בדברי המשנ[א "כ בזה במק"במש' ועי. ת לא אזלו בתר רובא"ולפני מ, ק דחולין"כדאיתא בפ
אי כיבוד , ן"ם והרמב"הרמב' ועוד היה מקום לומר דהנה ידוע מח. א היינו כיבוד אם ותו לא"י כ"כ זהו שכתב רש"וא. יתרו אות ז

ם דהוו מצוה "הרמב' ל כד"י ס"ואי ננקוט שרש. ל"ח הנ"ח בסנהדרין שם ובכ"להמהרצ' ועי, מצוות' א הוו מצוה אחת או ב"או
ה ויש "ח שם סוד"ואומנם יעויין להכ. [צ להזכיר שניהם"כיון דהוו מצוה אחת אי, ו שרמז בדבריו כיבוד אב ותו לאל דזה"י, אחת

  ].  ל"וי. מצוות' י דהוו ב"ומדבריו שם נראה דעת רש, הראשונים הללו' להעיר במה שכתב לבאר במח
  

שבת פרה , צת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם במרה נתן להם מק'שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו': ן"רמבל ה" זוהנה 308
, י ניחא"כ כן בשם רש"בשלמא מש', ולכאו. ל" עכ).סנהדרין נו ב(והיא דעת רבותינו . י" לשון רש. לעם'ושם נסהו'. אדומה ודינין

ע " ועוד יל.א"ששם לא נזכר כלל אלא כיבוד או, ע טובא"זה צ, בסנהדרין' אלא מה שציין שכן הוא גם בגמ, שראה כן בפירושו
  .ע"וצ. א ולא פרה אדומה"שהזכיר רק כיבוד או ,ה ויש לי" לספר המצוות שורש יד דיוהשגותכ בעצמו ב"ממש

  
. 'דכן היתה לפניו הגירסא גם בגמ, ל"הנה בפשטות י, א"ן דבסנהדרין לא נזכר כלל אלא כיבוד או"ד הרמב"מה שהקשינו ע, ואולם

  ]. א"ח קניבסקי שליט"ע להלן בשם הגר"וע[
 

'  הכאשר צוך' כבד את אביך וכו" טו 'ה פ"דברים פדהא מקרא מלא דיבר הכתוב ב, י" יש להכריח הגהה זו בדברי רש'ולכאו 309
ן " להרמבמ"כו. כ"ע. שם שם לו חוק ומשפט) שמות טו כה( אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה שנאמר :ל"י וז"וביאר רש" אלוקיך

ר " ושו . ש"עיי. י בשמות שלא הזכיר שם אלא שבת פרה אדומה ודינין"ד רש" ותמה ע,י שם"רש' ה פסוק יא שהביא ד"דברים פ
מ זה "דמ, והוסיף .ש" עיי.לא נזכרה לא בברייתא דמכילתא ולא בברייתא דסנהדריןאדומה פרה דענין '  שם שהקהמזרחי' בפי

אלא לפרש , י לא בא להזכיר כל מה שנאמר במרה"שאיכא למימר דר", אלא שבת ופרה ודינין, כבוד אב ואםי לא הזכיר כאן "שרש
תדע שהרי בסוף . ולא חשש להזכיר גם כבוד אב ואם, כגון שבת ודינין, דמיירי במצות שנתנו במרה, 'שם שם לו חק ומשפט'קרא ד

,  ואם ופרהשבע מצות ושבת ודינים וכבוד אב, פירש, ואת כל המשפטים' ויספר לעם את כל דברי ה, פרשת אלה המשפטים בפסוק
 שגם מצות כבוד 'אלהיך' כאשר צוך ה'ן על דברי הרב בפרשת ואתחנן בפסוק "ולכן מה שטען הרמב. ולא השמיט שם כבוד אב ואם

י "ואכתי אף דיש ליישב אמאי לא הזכיר רש. ל" עכ."אינה טענה, והרב לא הזכיר שם אלא שבת ופרה ודינין, אב ואם היה במרה
  .הרב תורה תמימה' ל כד"דצ' וכנ, כלל' ע מה שהזכיר ענין פרה אדומה שלא נזכרה בגמ"יין צמ עד"מ, א"ענין כיבוד או

 
ל שכתב "דהנה יעויין להכלי חמדה הנ. י"ז מוסכם להגיה כן בדברי רש"מ אי"מ, ואתחנן כאמור' י בפר" שכן מורים דברי רשאף 310

יהודה קאמר לה דהוא דריש ' דנראה דרק ר, אינו מוסכם, םהוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואדהא דאיתא בסנהדרין שם ד
א "ש דביאר דהמחלוקת בזה היא אם מצות כיבוד או"ויעויי. א אלא פרה אדומה"י לא נקט כיבוד או"דהנה רש. כאשר צוך במרה

  . כ" ע.מצוות' היא מצוה אחת או ב

   חילקתי

  ] א

   ונתחבטו

   וראיתי



רכה 

  

קר אחד אפילו בעל תורה ומומחה למאד ונשתבש והנה בזמני היה מנ: ל"וזכתב ק טז "סח ס'  ופלתי סיכרתיב

 ועד היום הזה טעינו נחנו ואבותינו בגיד שאינו גיד שאסרה ,בדעתו לומר על גיד אחד שהוא הגיד האמיתי

עד שבא לפראג והציע דבריו לפני ולפני חכמי העיר , והיה הולך ושב כל ארץ אשכנז ומרעיש הבריות, התורה

ואז הראתי ,  את הדבר ומצאתי שזה הגיד אינו רק בבהמות זכרים ולא בבהמות נקבותואני חקרתי ובדקתי, הגאונים

  . ל" עכ.כ אשתקל מילוליה"ה נוהג בזכרים ונקבות ועי" דגבג שכת"לו סמ

  

                                                                                                                                            
  

בברכת מחיה (ובפיוט לפרשת פרה . לם זוטא להדיאה בסדר עו"כ, י הללו דבמרה נצטוו גם על פרה אדומה"כדברי רש ובאמת
משמע ,  דהא אמרינן תבא פרה ותכפר על מעשה העגל, הקשהשםבשלח ' בפרת "א עה"ריב' ובפי". ממרה חקה גזר" איתא )המתים

  . כ"ע. והביא מהחזקוני שוודאי נאמרה במרה ומיהו לא נעשית עד שנה שניה לאחר מעשה. שלא נאמרה פרה עד אחר מעשה העגל
  

: ל"וז. י שנצטוו במרה על פרה אדומה"רש' ח קניבסקי להשאלה דמהו המקור למה שפי"א שהביא תשובת הגר" מצאתי לחעוד
 . ל"עכ. כנראה דגריס כך במכילתא

  
הא ממילא יקבלו התורה בעוד זמן קצר . כ למה נצטוו בה"א, כ הוא שלא היתה מצות פרה יכולה להעשות"דא, כבר הקשו, אגבו

י שאמר פרשיות "ולשון רש.... :ל" שם וזשמות פרק טון "וכבר עמד בזה הרמב. ומה הענין לחייבם בזה מעתה, וו מיד בכל הניויצט
על הדרך שלמד אברהם אבינו את , 'ה לצוות אתכם בכך"עתיד הקב'משמע שהודיעם החקים ההם ולימד אותם ,  בהם'שיתעסקו'

ד לענין "הוא לאו, ז" עוהיינו הא דצוום. ל"עכ. ' וכוקבלו אותם בשמחה ובטוב לבבוהיה זה להרגילם במצות ולדעת אם י, התורה
   .מ למעשה כעת"אלא שיתעסקו בהן בעסק התורה לפלפל ולהעמיק בענינים אלו אף שאינם נפ, הקיום בפועל

  
ד "ץ בבי"מרי בינה ומוכ א"ז ורה"ס יוסף תואר עניני אהע"מח(א "ר יוסף שליט"מה ששמעתי ממר אחי הג,  אמנע מלצייןולא[

ודקשיא לך כדלעיל הא מקרא מלא . א"ולא כיבוד או,  פרה-דבאמת הגירסא הנכונה היא כאמור , ד הדרש"ע, בזה) חניכי הישיבות
א ולא "ומוכח דהיינו כיבוד או. והיינו כאשר צוך במרה" אלוקיך'  הכאשר צוך' כבד את אביך וכו" טו 'ה פ"דברים פדיבר הכתוב ב

אלא הינה גם ממצוות שבין , א אינה כשאר מצוות דבין אדם לחבירו"דמצות כיבוד או, להורות' כאשר צוך'דהאי , ל בזה"י. פרה
היינו כמו שציויתי אותך במרה עח ' כאשר צוך'וזהו הענין ד. כ דבין אדם למקום"כמצות פרה אדומה דאינה אלא גזה. אדם למקום

דהנה אף דמצאנו , ומיד נומתי לו.  כ ממה ששמעתי"ע. א"כ מצות כיבוד או" הוא גפרה אדומה שהינה מצוה דבין אדם למקום כן
מנחת חינוך מ בזה יעויין לה"והנפ({, בין אדם למקוםד מצוה שבין אדם לחבירו או נה אוא אי"מצות כיבוד אובזה דעות חלוקות ד

ת הדברות שהיו מחולקות חמש על לוח זה וחמש דהנה ידוע מה שכתבו רבים מהמפרשים לבאר בענין חלוקת עשר). מצוה לג אות ג
דהחמש הראשונות שהיו על הלוח הימני הם כוללות מצוות שבין אדם למקום והחמש שעל הלוח השמאלי היו כוללות , על לוח זה

הלוח ד) שם(ם בביאור התורה והמצוה על המכילתא "ובמלבי, )שמות פרק כ(יתרו ' בספורנו פר' יעוי. מצוות שבין אדם לחבירו
ן בפירושו "ונרמז ענין זה גם בדברי הרמב. ש"ע. הימיני הם מצוות שבין אדם למקום והלוח השמאלי מצוות שבין אדם לחבירו

במצוה זו חתם חמשה דברות ראשונות : ל"וזכבד את אביך ואת אמך פ "עה) שם (כלי יקר שמותוכן מצאתי ב. ש"ע). שם(ת "עה
דברות אחרונות המדברים '  ולא הזכיר השם בכל ה,אלהיך' מטעם זה נאמר בכולם ה כי ,המדברים בכבוד המקום ברוך הוא

 ,'דברות מול ה'  שהיו ה,כנגד עשרת הדברות' מול ה'  והיו היריעות ה:ל" וזא'  כו פ'ד שם בפר"וחזר ע. בדברים שבין אדם לחבירו
' כ שהיו כנגד י" וכן פירש בעל הטורים ג, אדם לחבירודברות אחרונות בין'  וה,ה"והנה חמש דברות ראשונות הם בין אדם למקום ב

נאמרה בלוח " 'כבד את אביך ואת אימך וגו"א "כ הרי מצות כיבוד או"וא. כ"ע .שערי בינה' קרסים כנגד נ' ונ' מול ה' דברות ה
 מהמפרשים מצות הרי מבואר דלדעת רבים. ומוכח דחשיב כמצוה שבין אדם למקום, הראשון בכלל המצוות שהם בין אדם למקום

ג דמצות ' ד הברכת שמואל יבמות סי"וכ. )יט ג(קדושים ' המשך חכמה פרמ מלשון "וכ. א היא מצוה שבין אדם למקום"כיבוד או
א "יהושע ור' ר' ד מח"ע ) כה' טו פ'שמות פ(משך חכמה ומאידך מצאתי ב.   ש"עיי. א היא בגדר בין אדם למקום"כיבוד או

א המודעי סובר "אבל ר,  דברים שלא נצטוו עליהן בני נח, ומשפט זה כיבוד אב,הושע סובר חוק זה שבתי' ר: ל"וז' במכילתא שכ
 ,וכל חד דריש חק על מה שבין אדם למקום. ולכך דריש לשון נסיון על המים,  שבהן נצטוו בני נח, ומשפט אלו דינים,חוק זה עריות

ם "יש להוכיח מדברי הרמב ועוד.  כיבוד אב הייינו מצוה שבין אדם לחבירוי"והיינו דלר. כ"ע.  ופשוטומשפט על בין אדם לחבירו
, המצות כולן נחלקין בתחילה על שני חלקים: ל"וז] ז"והביאוהו רבים בענ[הידועים ) משנה א(א דפאה "בפירוש המשניות ריש פ

והחלק השני במצות , ם"ן ושבת ועכוה כגון ציצית ותפילי"החלק האחד במצות המיועדות לאדם בנפשו במה שיש בינו ובין הקב
התלויות בתועלת בני אדם קצתם עם קצתם כגון אזהרה על הגניבה והאונאה והאיבה והנטירה וכגון הציווי באהבת איש את 

. א בכלל המצות שבין אדם לחבירו"הרי שכלל למצוה זו של כבוד או. ש"ע. 'וכבוד האבות והחכמים שהם אבות וכו' חבירו וכו
ה חפץ במצוות שיעשה בהם רצון הבריות מבמצוות שיעשה בהם רק רצון קונו ולכן אוכל "שהקב' ש בפאה שם שכ" הרא'מ מד"וכ

. שנח' מבקשי תורה גליון כא כב עמ' ד בקו"והו. ל מצוה שבין אדם לחבירו"ל דהו"כ דס"הרי מבואר בדבריו ג. ז"פירות בעוה
ל "ש לא ס"מ והרא"דלעולם גם הר, ש הללו"מ והרא"ל כן עם דברי הר"א סל דל"כ ליישב דברי הברכת שמואל הנ"ש מש"ויעויי[

ל הוסיף בזה "כ הנ"דהנה בכלי יקר שמות פ, מ אשכחנא כדבריו דתרתי אית בהו"מ. }]ש"ל מצוה שבין אדם לחבירו יעויי"דהו
שותפין ' לפי שג, קום ברוך הואמ מצוה זו נוגעת גם בכבוד המ"פ שהוא בין אדם לחבירו מ"ומצות כבוד אב ואם אע: ל"לבאר וז

ו שתכבד את אביך "ו בן בנו של ק" ק,ואם תכבד אב ואם בעבור שמהם נוצר החומר והגוף הכלה והבלה, ה ואביו ואמו"באדם הקב
 ומסיק שם בזמן ,'שותפים באדם כו' ר ג"ת) ב"ל ע(קידושין ' ובמס. שבשמים אשר נתן בך הנשמה החלק המעולה הקיים לנצח

 וקשה דירה מאן דכר שמיה ומהיכן למדו לומר כאילו .ד את אביו ואמו מעלה אני עליכם כאילו דרתי ביניכם וכבדונישאדם מכב
כ "דברות אחרונות לא נזכר השם לפי שמדברים בדברים שבין אדם לחבירו וא' ודאי למדו זה ממה שמצינו שבכל ה, דרתי ביניכם

אצל אב ואם לומר שהמכבד אב ואם כאילו ' ה דירה לשמו הגדול ית"עשה הקבאלא ש, אלהיך אצל כיבוד אב ואם' למה הזכיר ה
ואם הוא מכבד אב ואם , מקור חיים נותן חיים ארוכים אל האדם' כ שכרו אריכות ימים כי הדבקות בה"וע. דרתי ביניכם וכבדוני

ידי הדבקות שיש לה עמו תזכה בעבור שמהם נוצר החומר אם כן גם הנשמה חלק אלוה ממעל תתן כבוד לאביה שבשמים ועל 
דאף שהוא בין אדם [וכעין הדברים הללו . ל"עכ. אלהיכם חיים כלכם היום' ואתם הדבקים בה) דברים ד ד(ש "לאריכות ימים כמ

 ויתפלל בעדך פ" עההעמק דבר בראשית פרק כ פסוק זל בספרו "וז, ב גבי שאר המצוות"ראיתי להנצי] מ נוגע גם למקום"לחבירו מ
שהחוטא  אלא מכאן למדנו ,כ לא נצרך אלא לפיסו ולא לתפלה" וא,א"פ המשנה שהחטא היה מה שציער את א" לפי דברינו ע:וחיה

ה נצרך לתפלת " מש,ה" וכשמתפייס מהאדם עדיין נצרך לבקש כפרה מהקב,כ"בין אדם לחבירו הוא חטא בין אדם לשמים ג
 שהעובר :משך חכמה שמות כד גל דה"וז. א תליא והעובר על זה כעובר זהל דהא בה"ובאמת צ. [ל"עכ. 'וכואברהם שיהי מחול לו 

  .והארכתי]. ל"עכ. ק"הוא גדר בין אדם לחבירו  שמזיק להכלל ודו' מצות ה
  

  ] ב



רכו 

נוהג עצם האיסור ג לומר ש"דברי הסמכוונת הרי , ג"דאיזה הוכחה היא מהסמ, פ"הסעירו על הכותמהו ו

אבל הגיד בעצמו אם הוא . כדרך שנוהג לכתוב כן בשאר מקומות, ות ישראליותבזכרים ישראלים ובנקב

ורבים " סט 'ד סי"יוחב "חבתשובה בחתם סופר ז ה"והתבטא ע. כללג "הסמלא מיירי בזה בנמצא בזכרים ובנקבות 

  ". מהשליטיםהתמהו על שגגה גדולה שיצא

ל בעצמו ויש "תי ופלתי שהדפיס הגאון המחבר זספר הכראצלו נמצא ד חוברת א העיד ש"בקובץ הפרדס ח

ל קו על "העביר הגאון ז" ג"ואז הראיתי לו סמ"על התיבות , והנה במקום הזה, ק"בו כמה הגהות מעצם כי

ושם באמת כתוב מפורש שהגיד הנשה " סדר הלכות ניקור"הוא ראשי תיבות ו. נ"סה: ל"ג והגיה בזה"תיבת סמ

שם כתוב כן גם ו" סדר הניקור"הוא . נ"ת של סה"פיענוח הרש' ויש שפי[). פרות(ת ובנקבו) שוורים(נמצא בזכרים 

  . ]כרכנז

נדפס שם בסופו הגהות וביאורים ששכותב שמצא בהלכות גדולות ) ה"ס' בסי(ג "משמרת שלום על הפרמ

, ג" סהל"ג צ"פ ובמקום סמ"ס נפל בכו"פ כי באמת ט" שכתב דלשוא הרעישו על הכו,מהגאון מקידאן

  311.ש"וכוונתו על ספר הלכות גדולות ששם מבואר שצריך לנקר הגיד גם בנקבות ע

אבל ,  שיח מובא שיטת בעל התרומה דמבשל בשבת בשוגג מותר אפילו לו דמעיקרא חזי לכוס'בסי ח" אובטור

ומשיג . בתאפילו בשוגג אסור לו באותו ש, השוחט או שאר מלאכות דמעיקרא לא חזי כלל כגון שהדליק נר

ד דכיון דטעמא משום דמעיקרא לא חזי כלל אפילו לאחרים נמי אסור וכן כתב בהדיא " ל'אסור לו'ש "י דמ"עליו הב

  . בספר התרומה

 אחת קטנה הועולה בדעתי ליישב דברי הטור בהגה: ל"כתב וזציץ אליעזר חלק ג סימן טז פרק א 

ב " והיה כתוב ל' צריך להיות ב'לו' במילת ש'ואות ם דבמקו, והיינו רק בחילוק אות אחת, בדבריו

והיינו , והוא ראשי תיבות של ליהנות בו, פ שכחה לא היה כתוב למעלה המרכאות"או שע, במרכאות מלמעלה

ויצא מזה הטעות , והמדפיס לא ידע איך לפענח הלב והגיה במקום אות ב אות ו, שאסור באמת לכולם מליהנות בו

  .ש עוד בהכרח להגהה זו"ויעויי. כ"ע. ר היא שאסור רק לולחשוב שכוונת הטו

אך יש להביא : ל"ד כתב וז"ק דנדה בתוה"שהביא להמרדכי בפחלק ז סימן פג ת מנחת יצחק "יעויין בשו,  רבותוכהנה

ס " דטנראהוכתב שם במוסגר ד. 'כוו דקאמר לה דודי חסרת עבדי חסרת "דרב נחמן"ראיה מפרק בתרא דנדה גבי דביתהו 

  . ועשו מזה ראשי תיבות דרב נחמן"נ"דר" וכתבו בטעות "ג"דר" דהיינו שהיה כתוב "דריש גלותא"ל "וצ, הוא

וכבר העיר ". ל"ם ז"ד מורי המובהק הר"וכ": ל"שכתב וז) ב"לא ע( ליבמות דושיובחיא "איתא בריטב

                                                 
יתכן וקרוב לודאי , המשמרת שלום' דלפי ד, א"הוסיף הציו חלק יח סימן סגוח סימן כה "ת ציץ אליעזר ח"שוז ב" כוהובא 311

חשב על צורת אות ל "הכותב בקובץ הנאלא שהרב , וכך הגיה, פ בעצמו בהגהתו האמורה"באמת גם הגאון בעל כושלזה הוא שכוון 
ב שהיה משתמש בהם "דבר שמצוי לטעות בכזה כשאין הקורא מכיר ברורות צורת אותיות הא, 'ק שהיא צורת נ"שבכתי' הג

פ הראה "ושנית שיוצא שהגאון בעל כו, ילוף אות אחת בלבדראשית שהטעות דפוס בזה הוא רק בח, נרויח בתרתיז "ולפ. הכותב
ט לציין עוד מדברי "ובנו. [כ" ע.ג שדבריו כידוע דברי קבלה"והיינו מדברי הבה, למנקר מקום מוסמך ביותר לסתור את דבריו

נימוק ונהפך למים עובדא הוה בכוליא של תרנגולת שנראה ש: ל" שכתב וזלד' ד סי"חיוב צבי ההר' ח שם ביישוב ד"א בחי"הצי
י דאין טריפות "מד ס' ד סי"דהא זהו נגד הנפסק ביוותמהו עליו . ל"והטרפתי את התרנגולת עכ) רעז(אבל מראה המים היו צהובים 

וזה מצוי , 'בשליא' צריך להיות 'בכוליא'ל ובמקום המלה "ס קטן נזדקר בדברי הרב ז"מסתבר שאיזה ט"אך . בכוליא של עוף
ובעת . (ל היה כותבו"שהרב ז' ובמיוחד עלולים לטעות בכזאת על צורת הש', שהוא כ' ו לחשוב לפעמים על שלטעות בכתיב שלנ

והעובדא דהוה היה לא על כוליא כי אם על שליא של ) כתבי הדברם עיינתי במכתביו אלי ונוכחתי לדעת שוב שאמנם כן הדבר
ראשית מה שנימוק השליא שמשום , בהיות שהיה כאן תרתי לריעותאוהיינו , כ אתי שפיר מה שהטריף את התרנגולת"וא, תרנגולת

ועיין , בהפסד מרובה' ח מחמיר אפי"והב, שיש להחמיר שלא במקום הפסד מרובה' א' ה סעי"מ' א בסי"זה לחוד פוסק הרמ
מורה על ריקום בשר שזה , דהיינו מראה ורוד, "רעז"וכפי שתרגם בסוגריים , מה שמראה המים היו צהובים, ושנית. ב"ש סק"בתב

וכך העלה גם , מ"בהפ' שעלה בתוקף לאסור בזה אפי' צ' ד סי"ת בית שלמה חיו"ג מצינו בספר שו"שבכה, שהיה בכאן ונימוק
  ].ל"עכ". ל להטריף את התרנגולת"ולכן שפיר הורה הרב ז, ש"ב עיי"ק י"ח ס"י ובהכה"ת בסק"ב וכן הדר"ת בסק"הדע

  
ואני אומר דברי חכמים קיימים דהרי יש : ל"פ וז"הכו' ד הפלפול להצדיק ד"א ע"ביאר הענין באוס שם ש" אומנם יעויין להחתאך

ע מודים "יוסי אלא אי סומכות רשות או אסור לסמוך אבל כ' י ור"כ לא פליגי ר"ל בני ישראל ולא בנות ישראל וע"לחקור כיון דקיי
ה בנקבות ישראל ולכאורה יש "ג' שראל ולא בנות ישראל ולא ינהוג איה נמי אמאי לא נימא בני י"כ קשה ג"דדרשי בני ולא בנות א

ת אמור אל "ת השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה אך הא מצינו גם בל"כן אלא בקום ועשה אבל בל' ליישב דלא דרשי
מאי נוהג בזכרים ונקבות ה נמי א"כ בג"נשים וא' ת ממעטי"הכהנים בני אהרן ולא בנות אהרן שמטמאים למתים הרי אפילו בל

ת השוה "כ בשארי ל"בעלי מומין ובין נקבות לענין קדושת כהונה משא' נוטה לחלק בין זכרים אפי' ל שאני גבי כהנים דהסבר"וצ
כ שפיר "ח נקבות א"ד דאותו הגיד שנשה ביעקב הוא גיד דלא נמצא בבע"והשתא אס. ל"אשה לאיש ולא דרשינן בני ולא בנות כצ

לא קאמר ואינו נוהג ' ה נוהג וכו"ג' ג נוהג בזכרים ונקבות וכן במתני"סמ' חלק בין בני ישראל לבנות ישראל ואיך כסברא ל' הי
  .כ"ע. קיימים' כ בכל ודברי חכמי"כ נוהג איסורו ג"וע' ובין בנקבו' כ הגיד הוא הנמצא בין בזכרי"בנקבות אע

  

   כברו

   ואולם

   ספרוב

  ] ג

   ת"שווב

  ] ד

   ב"וכיוצ



רכז 

היה ) ה"הרמ( היינו רבינו מאיר הלוי מטולידה מ" שהרא פולד בהגהותיו על שם הגדולים שדבר זה לא יתכן"ז ר"ע

" ם"הר"אשר לשמועות הרבות שמביא רבינו בשם . ש בספר צדה לדרך"כמ' א ד"ה נפטר בשנת ה"שהרי הרמ, רבו

" ם"הכ"ל "שטעות סופר היא וצ, )ב"ניו יורק תשי, ס בבא בתרא"א עמ"הריטב' בהקדמתו לחי(י בלוי "משער רמ

ה שידוע בבירור שהיו רבותיו של "א והרא"הרשבוהכוונה לאחד מרבותיו [". משכבוהריני כפרת "ראשי תיבות 

הערות סימן ב , ד" יו- כרך ב א "פ ח"רת עט"שוע ב"וע .ס ערובין"עמ) מ"הנדפ(א "במבוא לריטב' ועי ].א"הריטב

   .הערה ד

  
   לפתוח הראשי תיבות ולפרשן מדעתו לפתוח הראשי תיבות ולפרשן מדעתו לפתוח הראשי תיבות ולפרשן מדעתו לפתוח הראשי תיבות ולפרשן מדעתוטעויות שנבעו מחמת שהמדפיס העיזטעויות שנבעו מחמת שהמדפיס העיזטעויות שנבעו מחמת שהמדפיס העיזטעויות שנבעו מחמת שהמדפיס העיז

  

מובא בשם אדונינו ' עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי וגופ "עהה  אליהו בראשית כוקול  'בס

רובי תבשילין יה אפילו ע"יומא דף כח דקיים אברהם אבינו ע' ל במס"הנה מהפסוק הזה דרשו חז: ל"א וז"הגר

כונה היתה קיים אברהם ל דהגירסא הנ" וי.ובהשקפה הראשונה יפלא מאד היכן מרומז במקרא ערובי תבשילין. ש"ע

ל בלשון הזה "כ הדרש של חז"צד דמביא שם ג' א ס"א ח"ת הרשב" עיין בשו:הגהה{. רובי תחומיןיאבינו אפילו ע

והדרש הזה נרמז יפה במלת . }312ש"ל ע"רובי תחומין עכיקיים אברהם אבינו אפילו ע' עקב אשר שמע אברהם וגו

אך שבעל הדפוס השני כתב שתי , 313בעקביו חוץ לאלפים אמה בשבתרובי תחומין אדם דש ימפני שעל ידי ע, 'עקב'

מה וטעה שהראשי תיבות מרמזים על עירובי י והמדפיס השלישי ד,ת"המלות ערובי תחומין בראשי תיבות כזה ע

צ "וכן כתב המהר. ד"ת בית אפרים בהקדמה לחיור"וכן מובא בשמו בשו. ל"עכ. תבשילין וכתב הטעות באר היטב

אלא שלא פירט כל . ('עקב'מהאי טעמא דנדרש שפיר במילת ' עירובי תחומין'א שם להגיה מדנפשיה חיות ביומ

  314.ש"עיי). ל שנגרם המכשול מהמדפיסים"הענין הנ

, "וסעודת אירוסין"ובסעודת מצוה כגון מילה ופדיון הבן וסיום מסכת : ל"כתב וזי " תקנא ס'סי בא"הרמ

ב שאין עושין "ז העולם מהנפסק לעיל מיניה בס"ותמהו ע. כ"ע.  לסעודהאוכלים בשר ושותין יין השייכים

   . כ בזה"ע בנו"וע.  כתב שבאמת יש מוחקים תיבות אלהק לד"סא "והמג. סעודת אירוסין

                                                 
ויש ]. כ הכתב והקבלה בבראשית כב יח שהביא הגהה זאת בשמו"כן מוכח ממש[א עצמו ולא מהמגיה שם " הגהת הגרהיא 312

  . י' תפילה סי' האשכול הל' להוסיף שגירסא זאת ישנה גם בס
   

רבי לוי בשם רבי יוסי בר זמרא : בראשית רבה פרשה מגא היא דהנה איתא ב"דהרבותא בעירובי תחומין אצל א'  שפיוראיתי 313
  . ז נזהר מלצאת חוץ לתחום"ובכ. כ"ע. 'וכויודן בר רבי סימון אמר מיל ' ר, יןפסיעותיו של אבינו אברהם היו שלש מיל

  
כן , "עירובי תבשילין"דלפנינו '  הנה מתחילה יש לציין דהגירסא בגמ]א.  אומנם לעצם הענין מצאנו בזה גירסאות נוספותאך 314

והאור . המזרחי בראשית כו ה' ופי. א שם יז כד"בפירושו בבראשית כה ה והריב ש"זו הרא' וכן נקט כגי. הוא גם בראשונים שם
  .ועוד. דברי דוד על התורה בראשית יז כה' ז בפי"והט. החיים יד יח

  
ת דברי "שוע ב"וע. ביומא שםא "הריטבל' עי. ומה הרבותא במצוה זו,  עמדו המפרשים מה ראו למינקט דוקא עירובי תבשיליןוכבר

ל שצורכי "רבה דס' דהנה ד, דהרבותא בזה היא' רטז שתי' ג עמ"צ ח"ע באול"וע. יםאופנ'  שביאר בבח סימן רכד"יציב חלק או
א לא יכל להתיר "ז א"ולפ. הוא משום דהואיל ומקלעי ליה אורחים, ומה שמועיל עירובי תבשילין. 'ט מדאו"שבת אין נעשים ביו

לכם : ט כדאיתא בביצה כא" גוי אסור לבשל ביוולצורך, לעצמו לבשל על סמך עירובי תבשילין שהרי יחיד היה וכל העולם גויים
  . כ הנהיג בעצמו להניח עירובי תבשילין משום תקנת חכמים העתידה"ואפה, כ לא היה לו צורך בעירוב כלל"וא. ם"ולא לעכו

  
.  הדברכ בטעם"ל שציין לגירסא זו ומש"צ חיות ביומא הנ"ע להמהר"וע". עירובי חצירות"א " במדרשים אחרים איתא שקיים א]ב

צ בעירוב אלא עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה "ב שאי"רבי אליעזר בן יעקב בעירובין סא עויש שביארו עוד שהחידוש הוא לדעת 
א היה הישראלי היחיד "והחידוש הוא שאף שא. או עם מי שאינו מודה בעירוב אינו זקוק לכך, אבל הדר עם הנכרי בחצר. על זה

הלכות ערובי חצרות היה ' ראיתי במשאת המלך בראשית כו ה שהביא לשון מדרש זה כלשונו דאפיאך . כ"ע. ז הקפיד בכך"בכ
לפי דלעירובי חצרות , וביאר', ידע'ולענין עירובי חצרות אמרו ' קיים'מפני מה לענין עירובי תבשילין אמרו , והקשה. אברהם יודע

כ לא קיים עירובי "א, ר דלא היו לו לאברהם שותפין המודים בעירובומאח, צריך שיהיו שותפין בחצר והשותפין יהיו מודים בעירוב
ופירוש זה מדוייק . א בן יעקב"ק שם דפליג על ר"והיינו כדעת ת. אבל עירובי תבשילין אכן גם קיים', ידע'חצרות ולכן אמרו רק 

  . ל"היטב מלשון המדרש כנ
  
' ויש שפי". קיים אברהם אבינו אפילו ערובי תבשילין וערובי תחומין"גרס ' פ עקב אשר שמע וכו" רבינו בחיי בבראשית כו ה עה]ג

והנה .  אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה-' תורתי'דהנה יומא שם איתא קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר 
שה מיירי בענין עירובי תבשילין ובהאי פר, )שמות טז כח(מופיעה עוד בקרא עד אנה מאנתם לשמר מצוותי ותורתי ' תורתי'מילת 

  . כוללת את שתי המצוות הללו" תורתי"הרי ש, )'אל יצא איש וכו(ועירובי תחומין , )'את אשר תאפו וכו(
  
ה אפילו עירובי תבשילין " פירוש נוסף איתא בדעת זקנים מבעלי התוספות בבראשית יח ח דהא דקתני קיים אברהם אבינו ע]ד

כ בשר דכתיב ויקח חמאה וחלב והדר "כ חלב אלא חלב ואח"שלא היה אוכל בשר בחלב גם לא בשר ואחפירוש תבשילין מעורבין 
  .כ"ע. י קמא קמא דתקין אמטי ואייתי לקמייהו"בן הבקר אשר עשה וכן נמי פירש

  ] א

  ] ב



רכח 

והיינו שהיה כתוב , שכתב שנשתרבב כאן טעות המדפיס) ר מרגליות"להגר(נפש חיה ' ראיתי בשם ס

אלא שהמדפיס העיז לפתוח , "וספרים אחרים"וונה היתה בזה על סיום מסכת והכ" א"וס"בראשי תיבות 

ל סעודת "כ משינוי הסדר דהול"ודייק זאת ג. [וליתא. הראשי תיבות ולפרשם מדעתו שהכוונה בזה וסעודת אירוסין

  ].ב"אירוסין ומילה ופדה

 לאחר שתגלו היו מצוינים לפני אף: ל" הביא מהספרי וז'ושמתם את דברי אלה'פ "דברים יא יח עה י"רשב

. ל"במצות הניחו תפילין עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו וכן הוא אומר הציבי לך ציונים עכ

כ מה זה שאומר "ל וא" דהא תפילין ומזוזות חובות הגוף הוא ונוהגות מדאורייתא בין בארץ ובין בחו,רבים תמהיםו

  .  כשיחזרושיקיימו מטעם שלא יהיו חדש לכם

דבסיפרי היה כתוב , שיש יש בזה טעות הדפוס" מפורסם בפי העולם"א אות ב כתב ש' ג סי"בית הלוי ח

הכתב והקבלה ' כ בס"וכ.  והכוונה תרומות ומעשר ובטעות נדפס תפילין ומזוזות"מ"תו"ראשי תיבות ב

והוא , מ"אשונה היו מצויינים במצות תושהיה כתוב בהעתקה ר, י" שנשתבשה לפנינו הנוסחא בלשון רשואפשר"

). ש עוד"ועיי. (י"ומפני זה הוסיף בלשון רש, ת תפילין ומזוזות"ת תרומות ומעשרות והמעתיק טעה שהם ר"ר

 כי היה לפני המדפיס הראשי ,ל"א זצ"שמקובל כן מאדונינו הגר  מג' יב סי'ת ציץ אליעזר ח"שווביתר ביאור הביא ב

אך באמת הם ראשי תיבות , שב שהם ראשי תיבות של הניחו תפילין עשו מזוזות ופירש כןמ וטעה וח"ת ע"תיבות ה

  . 315של הפרישו תרומות עשרו מעשרות שהם מצות התלויות בארץ

                                                 
 אלה על ושמתם את דברי' דהרי הסיפרי קאי לדרוש הפסוק דכתיב ואבדתם מהרה מעל הארץ כו בבית הלוי שם הקשה ואומנם 315

וכן . כ הניחו תפילין אבל תרומה ומעשר לא נזכר כאן כלל"וזהו דדרש דגם אח, והיינו ענין תפילין ומזוזות', לבבכם וקשרתם וכו
   .ש" כיעויית ציץ אליעזר שם בשם דודו"בשו' הביא להק

  
 אף לאחר שתגלו היו מצוינין -לה ושמתם את דברי א: ל"וז' שם כן "רמבהנה ה ,לפי הגירסא שלפנינויש שפירשו הדברים  ובאמת
. י"לשון רש, הציבי לך ציונים) שם שם כ(וכן הוא אומר , כדי שלא יהו עליכם חדשים כשתחזרו, הניחו תפילין עשו מזוזה, במצות

 אבל יש בו במדרש הזה סוד עמוק וכבר, ודינם בכל מקום כמו בארץ, כי המצות האלה חובת הגוף הם, וכבר כתבתי פירוש הענין
לרמוז בהיקש הזה שנהיה , והנה החזיר במצות האלה תפילין ודברי תורה ומזוזה כאן פעם שנית). ויקרא יח כה(רמזתי ממנו 

ושנהיה פטורין בחוצה לארץ , ומהם נלמוד לכל המצות שהן חובת הגוף שחיובן בכל מקום, חייבים בהם לאחר הגלות בחוצה לארץ
  . 'וכו) עקב יז(הוא נדרש בספרי כך , מחובת הקרקע כגון תרומה ומעשרות

  
ן בפרשת "כתב הרמב, ואני אגלה הסוד: ל"ז הגור אריה שם וז"כתב ע" יש בו במדרש הזה סוד עמוק"ן ש"כ הרמב" משוהנה

לא , ולפיכך היו האבות שומרים את התורה דוקא בארץ, )כו, ב יז"מ" (משפט אלהי הארץ"כי התורה היא ) ה, בראשית כו(תולדות 
ולא היה ראוי שישראל ישמרו המצות , כל מצוה שהיא חובת הגוף חייב לעשות, אבל ישראל. לפי שלא נצטוו בה, לארץבחוצה 

אבל אם לא נתן השם יתברך שישמרו המצות בחוצה לארץ ושיקיימו אותם כמו , "משפט אלהי הארץ"כיון שהם , בחוצה לארץ
ולכך אמר שלכך , ואין כאן נתינה חדשה.  נתבטלו המצות חס ושלוםכיון שכבר, היה בבואם לארץ אחר כך נתינה חדשה, בארץ

שפעם אחת , ואין כאן דבר חדש כלל, שאם לא כן היה צריך שיהיו המצות בבואם לארץ חדשים, יקיימו המצות בחוצה לארץ גם כן
כדי שלא יהיו 'ומה שאמר . ולפיכך כל מצות שהם חובת הגוף חייבין בחוצה לארץ. ולא שתי פעמים, נתנה התורה מן השם יתברך

שהרי אין כאן , וחייבים עליהם בחוצה לארץ כמו בארץ, הוא בעצמו טעם הכתוב שחייב כל מצות שהם חובת הגוף', חדשים עליכם
  .כ"ע. ונכון הוא מאד. כדי שלא יהיו חדשים כשיחזרו לארץ, וחיוב הראשון לא נתבטל, מצות חדשות

  
הניחו תפילין עשו , ל אף לאחר שתגלו היו מצויינין במצות" דרשו רז-ושמתם את דברי אלה : ל"רבינו בחיי שם ז' פי ב"כיוצו

פ שאנו עושין "הכונה בזה לומר כי אע. הציבי לך ציונים) ירמיה לא(וכן הוא אומר , כדי שלא יהיו חדשים עליכם כשתחזרו, מזוזות
  .כ" ע.ל שאין עקר עשייתן אלא בארץ הקדושה"מים זלמדונו החכ, המצות בחוצה לארץ והם חובת הגוף לעשותם בכל מקום

  
ל "י ז"שאלת ממני על מה שכתב רש: ל" השיב בביאור הענין לפי הגירסא שלפנינו וזו סימן ב אלפים קנד"ז בתשובה בח"הרדב כןו

א יהיו לכם בפרשת והיה עקב ושמתם את דברי אלה אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצות הניחו תפילין עשו מזוזות כדי של
מספרי היא ודרשו כן ,  תשובה.וקשיא לך והלא מצות אלו חובת הגוף הם ונוהגות בין בארץ בין בחוצה לארץ. חדשים כשתחזרו

פ שהם חובת הגוף שלא יפרקו מעליהם עול המצות מפני דוחק שעבוד הגלות " והוצרך להזהירם אע,מפני סמיכות הכתובים
 ואפשר כי ,יונים והכשדים ואדום הרשעה ובכל הדורות שהיו גוזרים עליהם לבטל המצותוגזירות השמדות כאשר אירע בימי ה

 ולא . הזהירם שיהיו מצויינים במצות כדי שלא יהיו עליהם חדשות כשיחזרו ויהיה להם טורח בעשייתם,מצד האונס יבטלו אותם
 בה הכי משל למלך שכעס על אשתו וטרפה ובספרי מסיים. ל הוא מזהיר עליהם אלא מהטעם שכתבתי"מפני שהיו פטורים בח

הוא שירמיה ' ה לישראל וכו"לבית אביה אמר לה הוי מתקשטת בתכשיטים שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים כך אמר להם הקב
  .ל"עכ. וזו בשורה טובה לחזרה אגב האזהרה ופשוט הוא' אומר הציבי לך ציונים וגו

  
הנה ברוב המצות שבתורה עצם המצוה כתובה ד, א" באופרי לפי הגירסא שלפנינוכוונת הסיכ "גביאר ל ש" בבית הלוי הנע"וע

נזכרה גם התועלת והטעם שבה וכמו במצה ש  מצוותקצתמ חוץ .פ"בתורה שבכתב והכוונה והתכלית שבה הוא מקובל בתורה שבע
וא התפילין והנחתן על היד והראש לא אמנם בתפילין עצם המצוה וה. 'למען תזכור את יום צאתך ממצרים כו) 'ז ג"דברים ט(כתיב 

נאמרה בתורה שבכתב כלל ורק נאמרה הכוונה והתכלית של המצוה דהתפילין יהיו לאות על היד והוא לשעבד היד לעבודתו שלא 
אבל עצם המצוה נתבאר על , לאדם לאות שלא תשכח ממנו שיעבודו וחיובו' שמירת כל התורה והתפילין יהי' יעשה בידו רק רצון ה

 אבל בגלות שהיו ,ק ולא היו משועבדים"ישראל באה' והנה זה התכלית שבתפילין היה מגיע לנו בעת שהי. פ"ידי פירוש התורה שבע
ע היו מכריחים לעשות היפך התורה וכמו חילול שבת שמוכרח " ואוה,ע וכמו שהיו במצרים ובבבל"משועבדים בעבדות לאוה

 ונמצא דעתה התועלת מן התפילין ועיקר ,לא היו מניחים להם לעשות המצות עשה וכן ,לעשות מלאכתן גם בשבת וכדומה לזה
מ "ז בא הכתוב דמ" וע. אם מטרדת המוח על ידי כובד הפרנסה, אם משום שעבוד הגוף.הכוונה שבמצות תפילין שכתוב בתורה אינו

ונמצא דעתה . כליתה והמכוון שבהק ותחזרו למעלתכם ואז תתקיים המצוה לת"מחוייבים בעיקר המצוה דבמהרה יבנה ביהמ
מ הרי היא מצוה "ל ומ"לע' לנו זו המצוה קודם השעבוד שהיו אז בתכליתה וכן ציון למה שיהי' המצוה היא בבחינת ציון למה שהי

   ואולם

  ] ג

   ת"ובשו



רכט 

  

והוי יודע דהאי תנא הכי תני איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה : ל"כתב וזב "קידושין לג עב ן"הרמב

במצות עשה שהזמן גרמא שייר תפילין דכתיב , ותנא ושייר, מן גרמא כגון מזוזהואיזוהי מצות עשה שלא הז

ובמצות עשה שאין הזמן גרמא שייר טובא מורא וכבוד , נ סבר אין הזמן גרמא שייר ראיה"בהדיא דפטורות וא

 .' וכוכן פריקה טעינה פדיון פטר חמור ורוב המצוות "ספירת העומר"בכורים וחלה כסוי הדם ראשית הגז מתנות 

  .     ל"עכ

ם הלכות תמידין "רמבהא מבואר להדיא ב, כ דספירת העומר היא מצות עשה שאין הזמן גרמא"תמהו במש

  . ע שהזמן גרמא"ל מצ" ובחינוך מצוה שו דהוומוספין פרק ז הלכה כד

ת "והוא ר. ע"ם מתשהיה כתוב של "ועוי: ל"באחד מתירוציו וז ' ה'ג סי"ת דברי מלכיאל ח"שוליישב ב

. ע"ל שהיה כתוב סה"יועו. ת ספירת העומר"והמדפיס חשב שהוא ר. ע"ס וכתב סה"ונעשה ט. מתנות עניים

ת ספירת העומר והדפיס "והמדפיס טעה וחשב שהוא ר. והיינו שהנשים חייבות בקרבנות. ת סדר העבודה"והוא ר

ה הקבלות דעבודות הקרבן מיקרו "ו ד" בקדושין דף ל'ואף שכתבו התו[ .ס כזה הוא מצוי"וידוע לבקיאים שט. כן

לבד מקרבנות . מ עיקר דין חיוב הקרבת קרבנות ישנם גם בנשים"מ. ג מדכתיב ביום צוותו שאינם אלא ביום"הז

וכדומה . מ"ויש להאריך בדיני קרבנות ציבור באיזה חייבים נשים ואכ. ג ונשים פטורות"ראיה וכדומה דהוי הז

ג לפי שהנשים "ע שהז"דקדושין שם דלהכי לא מיקרו העבודות מ' פר לישב בזה קושיית התוסשראיתי באיזה ס

מ הרי את "מ. ואף שפטורות ממחצית השקל. ו"ן בקדושין דף ל"הרמב' כ בחי"וכ. חייבות בהקרבת הקרבנות

ילה ושפיר לא ועוד דהא בבמה מקריבים אף בל. ז בודאי יש להם חלק בקרבנות ציבור"הכהנים אין ממשכנים ובכ

  .316]א"כ ע"שם ודף ק' ב ובתו"ח ע"זבחים ס' ג וע"הוי הז

                                                                                                                                            
לאות על ידך ' ועל זה שאמר הכתוב והי. ל שתקויים בתכליתה"לע' רק דעתה היא בבחינת ציון למה שיהי, דאורייתא בשביל זה

   . כ"ע. ל"בנקל לקיים לע' ז יעשו אותה כדי שיהי"ג דבגלות קשה לקיים האות והזכרון עכ"יר אמר הסיפרי דאעשפ
  

רק על דרך שאלה , ואין לישראל מקומות ובתים בפני עצמם, כי כאשר גלו בין האומות, יש מפרשיםכתב לבאר בשם  אריה גורוב
מפני שצריך שלא יסיח דעתו מן , וכן תפילין. שאין להם בתים מיוחדים, ותואם כן לא יקיימו ישראל מצות מזוזה בגל, ושכירות
ראוי שיהיה , ובגלות גדול כמו שהיה להם. וגורם היה היסח הדעת, יותר דבימיהם דאגת וטרדת הגלות, )ב"מנחות לו ע(התפילין 

יהיו המצות עליהם  החיוב הוא שלא זהו דאיתא בספרי דכל טעםואם כן . כי איך לא יהיה להם היסח הדעת, פטורים מתפילין
וגם בגלות יסירו הטרדות ויתחייבו . כדי שיעשו מזוזה, לכך אמר שאף בחוצה לארץ יקנו להם בתים. חדשים כשיחזרו לארץ

  .כדי שלא יהיו נראים חדשים מזוזה ותפילין עליהם, בתפילין
  

  . המזרחי בדברים שם' יע בפ"וע.  ובציץ אליעזר שםפרשת דרכים דרוש כב יישובים בזה בע"וע
  

ועוד יש לדון לפי מה שראיתי זה כבר בשם ספר קול אליהו דספירה מעכבת הקרבן ואם לא ספרו :  כתב שם ביישוב הדבריםעוד 316
ע "ע כיון שאינה מצוה בפ"ל דגם נשים חייבות בספה"כ שפיר י"וא. ד בזה"א הארכתי בס"ספירת העומר אינו נוהג דיני עצרת ובמק

ע "ע מ"ולא שייך לקרוא ספה. וכן בדיני החג הן חייבות. ל"ובקרבנות ציבור חייבות גם הנשים וכמש. לקרבנות החגרק הכנה 
ע "ל גבי הנהו דמ"ע צ"ל דהא דסה"ואקצר בזה באשר כי העיקר נראה כמש. ג כיון שתלוי בזה מצוה שנשים חייבות בה"שהז
  .ש"ג ע"ע שהז"ודם גבי מס ושייך שם מק"טדהוא ' ש עוד שכ"ועיי. ל"עכ. ג"שהז

  
ז "ן דהא דמונין מיום ט"ל להרמב"ל דס"ש י"ולפמ: שכתב ביישוב קושיה זו לפי דרכו שם מה אות ד' דברי יחזקאל סי' בסע "וע

אלא משום דכתיב בקרא וספרתם , ו בניסן דמחייב במצה"בניסן אינו מצד עצם הזמן שהוא המחייב במצוה דספירת העומר כמו ט
 נמצא דמה .כ היו מחייבינן בספירה"לו היה זמן הבאת העומר ביום אחר גי וא,'שבת מיום הביאכם את עומר וגולכם ממחרת ה

ודמי למצות מילה דאב . ג"ג לא חשיב זמ"שספירת העומר יש לה זמן קבוע אינו אלא מצד ההכרח ולא מצד זמנו בעצמותו ובכה
   .ש"עיי. ג"ח זמ"אב אלא במילת הבן למ כיון דאין הזמן בעצמות מצוה ה"פ דאינה בלילה מ"אע

  
 , דעומר לא תלתה תורה בזמן עצמו שמקריבין בו,ן"לרמב' ואפשר סבירא לי: ל"וז שפד ' סיח"אורת אבני נזר ח"שו תירץ בב"וכיוצ

אמר מכל ואם ת. ז בניסן גורם"אם כן אין זמן ט.  רק ממחרת השבת מתרגמינן מבתר יומא טבא,ז בניסן"היינו שיקריבו העומר בט
 גם לספר ביציאת מצרים כתב בחינוך , הלא כל מצוות השבת נשים חייבות פסח מצה מרור,ו בניסן גורם"מקום זמן השבת הוא ט

אך לדעת .  כיון שכל מצוות שביום טוב נשים חייבות,רמא הוא הדין עומר אי אתה יכול לפוטרם מחמת שזמן יום טוב ג,דחייבות
אך בזוהר הקדוש . ם פסק נקצר ביום כשר והוא הדין ספירה"אך רמב. אם כן הלילה גורם. ביוםהפוסקים קצירה וספירה פסול 

  .ל"עכ .פרשת תצוה מפורש נשים פטורות מספירת העומר ומפרש הטעם על דרך הסוד
  

פירת כיון שאמרה תורה בסא "די, ט ימים אם עובר בבל תוסיף"אם ספר יותר ממהביא לדון ב סימן צ " שרידי אש חת"שווב
, וכשסופרים אחר שנשלם החשבון של מנין ימי הספירה, התמימות גם כן נכנס בכלל המצוה,  שבע שבתות תמימות תהיינה- העומר

כיון שכבר נשלמו , אבל הוספה זו אינה נכללת בתמימות תהיינה של ימי הספירה, נמצא אף שמוסיף על הימים או על השבועות
שמצות ספירת העומר אינה , ולדעתי יש לומר בפשיטות: ל"א וז"ז הש"וכתב ע. כ"ע. ל תוסיףשבע שבתות תמימות ולכך לא שייך ב

כ אם מנה אחר שבועות לא עשה מצוה כלל ולא שייך על "וא, אלא למנות את הימים שבין פסח לשבועות, מצוה למנות ימים סתם
והגאון בעל אבני נזר , היא מצוה שלא הזמן גרמאשספירת העומר , ן בקידושין"ז אמרתי לבאר דברי הרמב"ועפי. זה בל תוסיף

הזמן , שמצוה שהזמן גרמא היא מצוה שיש לה זמן קבוע, ד הוא פשוט"ולענ. ש" יעו.ד נתקשה מאוד לבאר דבריו"שפ' ח סי"באו
ב למנות הוא מחוי, שהזמן הוא עצמותו של המצוה, כ בספירת העומר"משא', לולב וסוכה וכו, כמו מצה, הוא המסגרת של המצוה

  .כ" ע.ק כי עמוק הוא"ודו. ש לומר על זה מצוה שהזמן גרמא"ול, אותם הימים שבין פסח לשבועות
  

  ] ד

   ורבים

  וכתב 



רל 

  עניני חנוכה
  

. ח לנר המנורה"י קפדינן לדמות נוא. בגדר מצות הדלקת נרות במקדש ובחנוכה
        ן ברכה על הכשר מצוה שכתוב בתורהבעניו

 
  מ"בגדר מצות הדלקת הנרות במקדש ובחנוכה והנפ

  

 לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות ,הדלקת הנרות כשרה בזרים": כתבז "הט מביאת מקדש "פיב ם"מבהר

א הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן אלא שאם הדליקן " א:ל"ובהשגות ז". והוציאן לחוץ מותר לזר להדליקן

   .ל" עכ.כשרות

ר ובהדליקן אמאי כשר בהדליקן ז, ועיקר דבריו לבאר. ח מבריסק שם בביאור הדברים"רבינו הגר דברי

כ ממילא דהדלקת המנורה "א, הא מאחר דתלינהו רחמנא בכהונה שזהו דוקא בהדליקן בפנים, בחוץ

, ג דבסוגיא דיומא מבואר דהדלקה לאו עבודה היא"ואע, ת לאכשורה בזר ובחוץ"ומה, י כהן"נאמרה דוקא בפנים וע

, כיון דכתיב בה כהונה, ין עיכוב הכשרהכ לענ"משא, דנאמרה רק בעבודה, ז רק לענין חיוב מיתה דזרות"הלא כ

  .כ הרי לא מצינו דכשרה בזר"א

, אין המצוה בעצם מעשה ההדלקה"ל דכל עיקר הך מילתא דהדלקת הנרות "דס, ח שם בדעתו"הגררבינו 

, ובזה שהנרות דולקים הוא דהוי יסוד קיום מצוה זו, "כי אם דעיקר מצותה הוא שיהיו הנרות דולקים תמיד

י "תמידין ומוספין ה' ג מהל"ם פ"ברמבדהנה ". עצם מעשה ההדלקה אינה שייכת לעיקר קיום מצוה זו"כ "אמש

והדלקת ,  דישון המנורה והטבת הנרות בבקר ובין הערבים מצות עשה שנאמר יערוך אותו אהרן ובניו:ל"זכתב ו

מהו דישון המנורה ', ר תמיד וכוהנרות דוחה את השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להם זמן שנאמר להעלות נ

, ומדליק נר שכבה' כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר וכו

והרי , 'הדלקת הנרות היא הטבתם'דכ "מש ,ע"וצ. ל"ונר שמצאו שלא כבה מתקנו עכ, והדלקת הנרות היא הטבתם

ט מביאת "ם בפ"וכן פסק גם הרמב,  עבודה והדלקה לאו עבודה היא דהטבת הנרות,להדיא מבואר ביומא דף כד

ל "צ, אלא. הרי להדיא מבואר דהדלקה לאו הטבה היא, מקדש שם דהטבת הנרות פסולה בזר והדלקה כשרה בזר

ז נתכוון "וע. כי אם דעיקר מצותה הוא שיהיו הנרות דולקים תמיד, אין המצוה בעצם מעשה ההדלקהכאמור ד

, ל דבמה שהנרות דולקים כהלכתן בהכי הוא דמיקיימא מצוה זו דהטבה"ר, קת הנרות היא הטבתןם דהדל"הרמב

דהדישון ונתינת , כ לענין דין עבודה דינן חלוק"וע. כ עצם מעשה ההדלקה אינה שייכה לעיקר קיום מצוה זו"משא

 דלאו ,הדלקההכ "משא, כ הרי הן חשובין עבודה"ע, השמן דינם הוא דעצם מעשיהם הוא שייך לקיום מצוה זו

ם "הרמב' וכן מתבאר עוד ממה שפ[ .ש"עיי. כ אינה בכלל עבודה"מיקיימא המצוה עדבעצם מעשה ההדלקה הוא 

  ].ש"עיי. דהדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה

ה דכיון דעצם מעשה ההדלקה אינה מעיקר קיום דינה והכשר, בחוץבהדליקן ניחא הא דכשר בהדליקן זר ו

ד דלכתחלה מצוה "ואפילו לדעת הראב[. כ ממילא דלא שייך בה פסול זרות וחוץ"ע, של הדלקת הנרות

  .כ"ע. ש"יעויי]. כיון שאין מעשה ההדלקה מעיקר דינה, מ פסולא ליכא בזר"מ, בכהן

דליכא , י"ג ה" הלכות תמידין ומוספין פם"כדברים האלה בדעת ברמב ב"ז זבחים יא ע"עוד בחידושי הגרי

ואם מצא דלוק אין עליו חיוב כלל לכבות ולהדליק , כלל חיוב הדלקת הנרות אלא שיהיו הנרות דלוקים

  .ש"עיי. והדלקת הנרות היינו מעשה הדלקה, אלא מניחו דולק

מ בדבר "כ, שיהיו הנרות דולקים תמידאלא , מצוההאינה עיקר קיום במקדש עצם מעשה ההדלקה ד זה

 כדאמרינן , הדלקה במקומה בעינן,ולענין הקושיא כיון דהדלקה עושה מצוה: ל"א אות טו וז' סיג "אברהם ח

כ " וא,ל כבתה אינו זקוק לה" דהא דבנר חנוכה פשיטא לן דהדלקה במקומה בעינן הוא משום דקיי,ל" י.בנר חנוכה

א "ולכן א, " אלא שידליק כלום דלא בעינן שתהא מודלקתהבהדלקה גרידתא כבר נגמרה כל המצוה ואין אחרי"

והגע בעצמך אלו כבתה עד שלא הוציאה , לומר דבהדלקה בפנים מתקיימא מצוה שהרי המצוה היא שתהא בחוץ

דף פח (כ במנורה שאם כבתה זקוק לה כמבואר במנחות " משא.לחוץ ואינו זקוק לה היכן הוא קיום מצוה של זו

  ] א

  וידועים 

   וביאר

   ז"ולפ

   ויעויין

   יסודו



רלא 

 אלא לפי שכל "המצוה היא שתהא מודלקת בכל זמנה"ל ש" י,מטיבה ונותן בה שמן ומדליקה' נר שכבתה כו) ב"ע

י מעשה האדם בהדלקה כלומר שיסבב "י אדם לכן הונחה המצוה שע"זמן הדליקה היא מילתא דממילא שלא ע

 דגם ,ולכן לא בעינן בה הדלקה במקומה, ר ולהקים לאחיו שם וכדומה" כדאשכחן בעלמא במצות פו,שתהא מודלקת

כ מכח "כלומר דמה שהיא דולקת אח, כ"מה הוא גורם שתהא מודלקת כל זמנה במקומה אחי הדלקה שלא במקו"ע

  .ויש להאריך. פב' ו סי"ז ח"ע מועו"וע. ש"יעויי .ל אות ח' א במנחות סי"כ החזו"וכ. ש עוד"ועיי. הדלקתו הוא

לפי שכתוב אל מול : ל"ז מוכח מקרא וז"שהביא מהספרא דענ', ה יערוך אותו וכו"פרשת אמור דם "מלביב

וכענין  (. לא ההדלקה בעצמה,קר המצוה היא שיאירו כל הזמןיומשמע שע, פני המנורה יאירו שבעת הנרות

שאין מציין רק . כי זה ההבדל בין העלאה והדלקה ובין יאירו) ח אם הדלקה עושה מצוה או הנחה"שחקרו לענין נ

קאי על דאף ד ',נר'להעלות דכתיב תצוה ' בפשב הלשון ועיקר הענין שם ליי(. התמדת האור לא ההעלאה והדלקה

. והעלה את נרותיה, ש תמיד בהעלותך את הנרות" כמ'נרות' להעלות ולא כתיב, בלשון יחיד' נר' כתיב כל הנרות

  ).ש"עיי

דעיקר מצותה הוא שיהיו הנרות אלא , מצוההאינה עיקר קיום במקדש עצם מעשה ההדלקה ד - גדר זה, ואולם

וזה כמה שנים הקשיתי על דין זה של : ל"ח במצוה צח אות ט כתב וז"הנה המנח .אינו מוסכם - ,קים תמידדול

דאי לאו הכי לא היתה , הא במנורה ודאי הדלקה עושה מצוה ולא הנחה, דאם הוציאן לחוץ מותר זר להדליק, מ"הר

ה "ב ד"י שבת כב ע"ואר להדיא ברשומב, דאפשר לעשות קודם השבת להדליקה ובשבת יגביה ויניחנה, דוחה שבת

, ושם בסוגיא מבואר דאי הדלקה עושה מצוה הדלקה במקומה בעינן. כדאשכחן במנורה', אי הדלקה עושה מצוה וכו

בודאי צריך , כ כיון דמקום המנורה בהיכל" א.ש" עי.ואי הדליקה מבפנים והוציאה גבי נר חנוכה לא עשה כלום

הא , ד דהדלקתן בחוץ כשרה"מ והראב"ואיך כתבו הר, לא במקומה לא עשה כלוםוש, להדליק במקומה היינו בהיכל

 .' וכוט"ד מחנוכה ה"מ פ"ואחר זמן מצאתי קושיא זו בספר מעשה רוקח לחכם ספרדי על הר. הדלקה במקומה בעינן

רשת תמוה לי מתורת כהנים מפורש בפ, ד שאין קפידא שמדליקין חוץ להיכל"מ והראב"ובגוף הדין שכתבו הר

ן "הביאו הרמב, פירש שלא יתקן בחוץ ויכניס בפנים', בפסוק יערוך אותם לפני ד, אמור פרשה יג פיסקא ב

' ויעויין להכלי חמדה פר. (ל"עכ. ע" וצ.ואיך חלקו על הברייתא דתורת כהנים, ב, בפירושו על התורה ויקרא כד

  ). ח"המנח' שדן בארוכה בד' תצוה אות ב

. ק כלל"דליסוד זה הרי ל,  הוא שיהיו הנרות דולקים תמיד הדלקת המנורה במקדשותדעיקר מצל "דלא ס

  .ש"עיי. קנג בהערה' ב סי"ז ח"והמועו, )ט' חנוכה סי(המקראי קודש , פ יסוד זה"ובאמת כן תירצו קושיתו ע

, ן ומוספין הלכות תמידים"ז בדעת ברמב"דהנה לעיל הבאנו מהגרי, שמעיקרא כן דעת חלק מהראשונים

ואם מצא דלוק אין עליו חיוב כלל לכבות , דליכא כלל חיוב הדלקת הנרות אלא שיהיו הנרות דלוקים

פ שהיתה "אע, וכן מצינו בנר מערבי: ל"א כתב וז"בשבת כג ע ן"רהנה ה, ואולם. כ"ע. ולהדליק אלא מניחו דולק

דלא ' ל לכאו"והיינו דס. ב גבי נר מערבי"ב עי שם דף כ"מ ברש"וכ. ל"עכ. דולקת מכבה ומטיבה ומדליקה בתחילה

  . ם שעיקר המצוה בנרות המקדש שיהיו דולקים ולא עצם מעשה ההדלקה"כדברי הרמב

 כלום דלא הבהדלקה גרידתא כבר נגמרה כל המצוה ואין אחרי"ל גבי נר חנוכה ד"כ הדבר אברהם הנ"מש

לא ] הביאו במקראי קודש שם[א "א סי"רסג א' סיג "הפמ' הנה מד, "בעינן שתהא מודלקת אלא שידליק

 הנה מצוה שיש לה משך זמן מברך בעוד המצוה ,א אם שכחה תוכל לברך בעוד הנר דלוק"ש המג"ומ: ל"מוכח כן וז

כ אף שאין בו " ונר חנוכה שאם לא בירך קודם אפשר לברך אח. וכמו בדיקת חמץ וכדומה,לא נגמרה כמו תפילין

הרי דמבואר . כ"ע. ' וכוכ בשבת איך תברך ועתה אסור להדליק" משא.מ עדיין המצוה קיימת" מ,שמן כשיעור עתה

ח "דלהגר, ק שם העיר"ובהערות להמ. (אלא המצוה נמשכת, א דבהדלקה נגמרה המצוה"ח ל"בדבריו להדיא דבנ

  ).כ"לא יוכל לברך אח, ח אין המצוה נמשכת"וסיעתו דבנ

בין איש דלא מיתסר בהדלקת נר שבת דיוכל להדליק דהנה הביא לחלק , א"תרעט ס' המגן אברהם בסי' מד

ג "והקשה עליו הפמ .ח אלא תאמר לאחר להדליק"אסורה להדליק נו אבל אשה דרכה לקבל שבת ,כ"ח אח"נ

ע " צ,שכ אם קבל שבת בפירו" א,ל כל מילי דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליח"דקייכיון לכאורה ד, א"בא

 ,ל דלאו שליחות ממש הוי"וי" .ר לאחר להדליק בשבילו דנראה מטעם שליחות והא איהו כבר קבל שבתאיך יאמ

   ר"שו

  ] ב

   הרי

  וכנראה 

  כ "וכמו

   מ"וכ



רלב 

הרי מבואר בדבריו דגדר המצוה אינו בעצם ההדלקה ממש . ל"עכ .'וכו"  ואחר מעשה קוף עביד,כיון שממונו הוא

  כ "אלא במה שהנרות דולקים לאחמ

עצם ד ,ועוד, הקהילות יעקב, א"החזו, הדבר אברהם, ם"ת הרמב בדע- ז "ח והגרי" הגר- דעת רבותינו 

. דעיקר מצותה הוא שיהיו הנרות דולקים תמידאלא , מצוההאינה עיקר קיום במקדש מעשה ההדלקה 

  .ז מוכח מעצם קראי וכאמור"ובפרט שבספרא מבואר דד

  
  ח הברכההבבלי והירושלמי בנוס' ובמח, אי כבתה זקוק לה'  תלוי במח-ח "גדר מצות נ

  

עצם מעשה ההדלקה אינה עיקר קיום כן ד' ז דאמרי"ל דכ" כבר מבואר להדיא בדברי הדבר אברהם הנוהנה

הגדר הוא דעיקר המצוה הוא עצם מעשה  ,נר חנוכהאך במצות הדלקת , הוא דוקא במנורת המקדש, מצוהה

. יד בחילוק זה' ב החדשים שבת סיע בכתבי קהילות יעק"וע. בהדלקה גרידתא כבר נגמרה כל המצוהו, ההדלקה

דכיון דהדלקה עושה מצוה צריך  מבואר ב"תרעה ס' ע סי"דהנה בשו, תרע' סי) ז"הגהות על הט(מ במקור חיים "וכ

לא יצא ידי , כ הוסיף שמן עד כדי שיעור"אבל אם בירך והדליק ואח, שיתן שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה

 איכא דאמרי ,שיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא, א"ט ע"תא במנחות פוהקשה במקור חיים מהא דאי. חובתו

 שבתחלה נתנו היינו, ד ממטה למעלה"למי ד"רש' ופי . ואיכא דאמרי ממטה למעלה שיערו,מלמעלה למטה שיערו

כתב ו. צ ליתן שמן כשיעור מתחילה"והיינו דאי. רביעית ועמדו שם וראו שאין סיפוק ושוב הוסיפו עד חצי לוג

צ ליתן מתחילה שמן "דבמנורה שבמקדש אי. דמצוה דהדלקה דחנוכה אינו דומה למצות הדלקה דמנורה, לבאר

. ולזה סגי שיתן מתחילה פחות מכשיעור ויוסיף בכל פעם עד שידלק כשיעור' יהיו דולקים'כשיעור כיון שהעיקר ש

כ ישנו "ולא סגי אא. דלקה וכבתה אין זקוק להוהיינו דהעיקר הוא תחילת הה, ואילו בנר חנוכה המצוה היא להדליק

  ]. כח' שלמי תודה חנוכה עמ' ויעויין עוד בס. [ש"עיי. מתחילה כשיעור

בהדלקה גרידתא כבר ו, הגדר הוא דעיקר המצוה הוא עצם מעשה ההדלקה ,נר חנוכהדבמצות הדלקת 

: ל"ן בסוגיה שם וז"והביאו הר תקלט' א סי"א ח"רשבת ה"הנה כן מבואר כבר בשו, נגמרה כל המצוה

 ואם מברך פעם , אם חייב לחזור ולהדליק, אם לאחר שהדליק בה לתקנה וכבה אותה בשוגג,ל"א ז"ונשאל הרשב

 דהוה ליה ככבתה שאין זקוק לה דהדלקה עושה מצוה וכבר ,ל מסתברא שאינו חייב להדליקה" והשיב ז.שנית

    .תרעג' י בסי"והביאו גם הב. ל"עכ. מצות הדלקה כבר עברה ואם בא להדליקה אינו מברך עליה ד.הדליקה

ז תלוי בפלוגתא היא כבתה זקוק לה או כבתה אין "הנה ד, ח הינה בעצם מעשה ההדלקה"דגדר מצות נ' דאמרי

ונראה ': ל"וזסימן סג ח "אות בית אפרים "שווהאריך בזה יותר ב .ק ח"ז סימן תרעג ס"טוכמבואר ב, זקוק לה

 .ל שלא הטילו חכמים על האדם רק שיתן בנר שמן כשיעור וידליקנה" ס,ד כבתה אין זקוק לה"פליגי דמדבהא 

 ושוב לא הוטל עליו חובה , רמי רק להדליק וזהו ענין פרסום הנס במה שמדליק,ועיקר חיובא אקרקפתא דגברא

ש פרסום הנס במה שהדליק  שכבר י, ואף אם כבתה לא איכפת ליה בהכי.שיהא דולק והולך משך הזמן השיעור

 לא כלתה המצוה במה ,ד כבתה זקוק לה"כ למ" משא. ויש בזה זכר למנורה,פתילה בנר שיש בו שמן כשיעור הזה

 . ולכן כשכבה עליו חובה לחזור ולהדליקו, שבאמת הוטל עליו חובה שיהא הנר דלוק כשיעור הזה,שהדליק לבד

ע "ש בש"תרעג על מ' ז סי"להיכר ופרסום הנס וכן מבואר בטל דגם משך הזמן הדלקה היא המצוה "ד ס"דהך מ

ל דמיד שמדליק כבר קיים מצותו ושוב אין זקוק "ז דר" ופירש הט,הדלקה עושה מצוה לפיכך כבתה אין זקוק לה

כ כל משך זמן שיעור " שהמצוה זמנה נמשך ג,ל דלא קיים מצותו במה שהדליק לבד"ד זקוק ס" ומ.ש"יותר ע

   .'בנאההדלקה וכדכתי

י הביא השיבולי לקט בשם הירושלמי " והב. דאנן מברכינן להדליק,פלוגתא זו תלוי בנוסח הברכה'ד, בזה

א " וא,א כתב דהירושלמי מיירי באחר מברך" ובמג.ח הביאו" והב.ח"נוסח הברכה על מצות הדלקת נ

ה אין זקוק לה רק דאקרקפתא דגברא ד דמאן דמברך להדליק סבר כבת" אך נלענ.לומר כן למעיין בירושלמי שם

 ,ח יש במשמע שהמצוה הוא על דליקת הנרות מצד עצמן" ומאן דסבר על הדלקת נ.מונח חיובא להדליק לבד ותו לא

  .ש עוד"ויעויי. ל"עכ .'כ אם כבתה זקוק לה" וא,והוא כל משך שיעור ההדלקה

  

  , מ"מו

  ] ג

   ז"וענ

  וזה 

   והוסיף



רלג 

). ט"המאור תשרי חשון התשס' הובא בקו(' ת פענחצפנ'ראיתי מכתבו של הגאון האדיר רבי יוסף ראזין בעל ה

הבבלי ' תלויה במח, דגדר הדלקת נרות חנוכה אם המצוה היא ההדלקה או שיהא דולק, ד כתב"ובתוה

 על מצות הדלקת ,'הלכה ד' הנוסח בירושלמי סוכה פרק ג. ['על הדלקת'או ' להדליק'בנוסח הברכה אם , והירושלמי

  317]. מד'ו סי"ד ח"חות י"שוויעויין ב. נר חנוכה

  
  ח לא דמי לגמרי לנרות דמקדש"מצות נ

  

 דגבי הדלקת - , ח"ל דיש חילוק בין גדר מצות הדלקת המנורה במקדש לגדר מצות הדלקת נ"דס זוולשיטה 

עיקר המצוה הוא  ,נר חנוכהאך במצות הדלקת , מצוההעצם מעשה ההדלקה אינה עיקר קיום מנורת המקדש 

י שבת "דהא מבואר ברש, ע בזה" הנה יל- . ל ועוד"כ הדבר אברהם והמקור חיים הנ" וכמש,עצם מעשה ההדלקה

". הכדאשכחן במנור",  אי המצוה של חנוכה תלויה בהדלקה מדליקין:ל" וזאי הדלקה עושה מצוהה "ב בד"כב ע

ד אסור "למ: ל"שם וזבעל המאור ל לרב דאסור להשתמש לאורה וביאר "א ס"שבת כב ע' הנה בגמ, ועוד. כ"ע

משום דקסבר כיון שהם "תשמיש דמצוה ותשמיש קדושה ' להשתמש לאורה של נר חנוכה כל תשמיש במשמע אפי

. לסעודת שבת ולסעודת מצוה'  אסורות הן בהנאה כל עיקר אפילו לקרוא בספר ואפי"זכר לנרות ולשמן של היכל

 ידי נס שנעשה במנורה תקנו והלכך עשאוה וטעמא דמילתא משום דעל: ל"א שם לחד פירושא וז"כ הרשב"וכ. כ"ע

  . היאך יתכן שלענין גדר המצוה לא דמו להדדי, כ"וא. ש"ן יעויי"פ בר"וכ ".כמנורה שאסור להשתמש לאורה

ומשום דמצות , כ חלוקין בגדריהם"וכתב לבאר דמשה, א עניני חנוכה"משמרת חיים ח' שהקשה כן בס

פ "כ אע"ומשה. שנעשה בנרות מקדש' הנס'נרות המקדש אלא לזכר ' מצות'נרות חנוכה לא תקנוה לזכר 

, מ עצם הנס היה במעשה ההדלקה"מ, דמצות נרות המקדש הוא בעצם היותם דולקין ולא בעצם מעשה ההדלקה

והנס היה מה ששמו שמן ליום אחד ועשו מעשה הדלקה , כ גם מצות נרות חנוכה היא בעצם מעשה ההדלקה"ומשה

  . 318כ"ע. כ הנס היה במעשה ההדלקה שלהם"א,  שמונה ימיםוהיה דלוק, בה

. ל"י הנ"ממנורת המקדש לכמה ענינים וכמו שכתב רש' דהנה אף דבאמת ילפי, ק כלל"ל דמעיקרא ל"י

' ממנורת המקדש לעוד כמה ענינים עי' וכן מצאנו דילפי. ן ובעל המאור וכדלעיל"א והר"כ הרשב"וכ

ל יעויין להברכי יוסף "י הנ"דהנה מעיקרא בעצם דברי רש, י ילפינן ממנורת המקדשלאו לכל מיל, מ"מ, 319הערה

                                                 
' ר בס"כדאי לציין מה ששו,  לאחר שביארנו בארוכה החילוק בין מצות הדלקת נרות המנורה למצות הדלקת נרות חנוכהוהנה 317

ח אין העיקר אלא "א לומר דבנ"ולדעתו א, ל"ילוק גדרי המצוה הנלד שכתב דרך מחודשת בח' ח סי"י מן חאו"תהלה לדוד להגרד
ח שיהיו דולקים שזוהי "ע המצוה של נ"ומסיק דלכ, ש"והאריך בזה בראיות כיעויי. אלא בעי תרוויהו, בעצם מעשה ההדלקה בלבד

ומאידך . ר להשתמש לאורהולכן אסו, לכן בעי שיעורא כדי שתתקיים תכלית המצוה, של המצוה ודומיא דנרות המקדש' התכלית'
כ מצד החיוב על הגברא אין לחייבו אלא מעשה "א, ס חיובי המצוות בתורה הם על עשיה ולא על דברים דממילא"כיון דסו
אך ענין ומהות המצוה אינה , והיינו דחיוב הגברא בטל מיד לאחר מעשה ההדלקה. כ כבתה אין זקוק לה"ומשה, ההדלקה

  .ל"ז פשטות דברי כל רבוותא הנ"אי, ואולם. וביאר בזה בארוכה ענינים רבים. עורמתבטלת אלא לאחר שדלקו כשי
  

ל "וי, ד יוצא דאדרבא הנס הוא בעצם היותם דולקים"דלפ, אזיל בתר איפכא' שהרי לכאו, ד אלה" היה מקום לדון על סוהנה 318
כ בנרות חנוכה גדר מצות ההדלקה הוא " משה,מ עצם תירוצו נפלא דכיון דהוא זכר לנס והנס היה בעצם מעשה ההדלקה"ומ. בזה

דעיר , ד"מקץ בענין חנוכה ותו' הנה יעויין להכלי חמדה פר, כ דהנס היה במעשה ההדלקה"ובעצם מש. בעצם מעשה ההדלקה
חלקים ודלק כל ' דחילקו את השמן לב. א, י הידועים"תירוצי הב' מ תלויה בב"מ או הנחה עו"הפלוגתא דתנאי אי הדלקה עו

, כ תלוי מה היה הנס"א', נס'דכיון דמצות נר חנוכה היא זכר ל. 'דנתנו את השמן מתחילה ונשאר מלא כבתחילה וכו. ב. לההלי
כ "וא, דלק כל השמן' ובלילה א, דהיה הנס מיד בשעת הדלקה דהיינו שלא חילקוהו להשמן"י "דהב' ב' ל כתי"מ ס"ד הדלקה ע"דמ

כ כונתו "בהעלותך סוף אות א ואולי דבריו שם הם ג' ע לו בפר"וע. (ש"עיי". לזכר הנסמ דזהו "הנס היה בהדלקה ולכן הדלקה ע
 רפג 'סיח "אות דברי יציב חלק "שוז כדאי לציין ל"ובענ). הליכות עולם תחילת הלכות חנוכה בהערות' בס' ועי. וקיצרתי. מקץ' בפר

ד " ומ.עינן דומיא דמנורה שבמקדש שאם כבתה היה זקוק להשאם נגד נס דמנורה ב, ל עוד לאידך גיסא"ובפלוגתא דכבתה י: ל"וז
ובזה שכל אחד יוצא ונרו בידו הוי סימנא מילתא על החירות ואף שנכבה , לזכר הנצחון ולאות על חרותינו"אין זקוק לה סבר דהוי 

  ."כ"אח
  

ם שפסקו דמותר השמן אסור ביאר דזה נמי טעמם של השאילתות והגאוני' ח מערכת חנוכה אות ט"בשד. א,  חלקםואציין 319
לחלק בין זה לעצי ן "וכתב הר. [ן דלמה גרע מעצי סוכה לאחר החג דמותר בהנאה"ותמה עליו הר. בהנאה אחר חנוכה וטעון שריפה

 אבל שמן ופתילה . לפי שעשויין להשאר אחר החג ולא מקצה להו למצותן לגמרי, דהתם לא מקצה להו אלא לימי החג,סוכה ונוייה
 להתבער לגמרי כי יהיב להו בנר לגמרי מקצה אותן למצותן דאין אדם מצפה אימתי תכבה נרו ואם נשתיירו הרי הן שעשויים

 )].ח שם"בשד' ועי. (ב"עביצה ל ב ודומה לעצי סוכה ונוייה שנפלו בחג שאסורין כדמוכח .אסורין שהרי הקצה אותן לגמרי למצותן
ת שאילת יעבץ "שוב. ב.  ש"עיי. ח עשאום כנרות המנורה דנשאר בקדושה לעולם"ל להשאילתות והגאונים דנ"דס, ח"וביאר השד

אך . לחד פירושא' נ דאיתא בגמ"אלא לפי הא. שלא מצינו בגמרא בביאור שיעור זמן הדלקתו: ל"כתב וז ,וכיוןה "בדד "א ס"ח
ל דאף דאית ליה שיעור "ר. חומראהיינו מספקא ול. ג דפסקוה הפוסקים להך לישנא בתרא"ואע. ח"מ קמא לית שיעורא לנ"לנ

וכן נראה אחר שלמדנו דינו ממנורה "כ שתהא דולקת והולכת כל הלילה "ואפשר שמצותו היא ג. למטה אבל אין לו שיעור למעלה
כ שפיר דמי ליתן לה כמדתה שתהא דולקת מערב עד "א. ח"ל ללמוד ממנה בכמה דברים לנ"וכן סמכו האחרונים ז. שבה היה הנס

דיש הידור שידליק , ומבואר. ש"ועייי. ל"עכ. מ מאן דמחמיר בה תבוא עליו ברכה דמצוה מן המובחר היא ודאי"מו". נורהבוקר כמ
הטעם ד' ועוד אחמשנה ברורה וביאר ה .'כ מניחו בכותל דרום"ובבה '-כתב  תרעא סעיף ז 'סיע "בשו. ג .ק"כל הלילה דומיא דביהמ

  וכן 

  ] ד

   ר"ושו

   ואולם



רלד 

, היינו במאי דאמרינן מאי הוי עלה דפלוגתא דמדליקין מנר לנר, י דומיא דמנורה"מה שפירש: ...ל"א וז"תרעה ס' סי

י אי הדלקה עושה "שועל זה פיר. אמר רב הונא בריה רב יהושע חזינא אי הדלקה עושה מצוה מדליקין מנר לנר

משום , ודעת שפתיו ברור מללו. ל"עכ, אי המצוה של חנוכה תלויה בהדלקה מדליקין כדאשכחן במנורה, מצוה

וקאמר והא הכא כיון , וממנה היה מדליק' יתא ומימרת רב דעדות לישראל נר מערבי וכויס בר"דבסמוך מייתי הש

נא שהאריך ' א סי"ת בית אבי ח"ע בשו"וע. כ"ע. יקין מנר לנרז אמר כדאשכחן במנורה דמדל"וע' וכו, דקביעי נרות

ממנורת המקדש כמו לענין האיסור להשתמש לאורה ' ד ציין שאף דילפי"ובתוה, שבת שם' בסוגיה דחנוכה בגמ

 .320כ אי כבתה אין זקוק לה ודלא כמנורת המקדש כמבואר במנחות פח"אפה, )ן"כדלעיל בשם בעל המאור והר(

כ יש להמצוה קביעות זמן "א, כיון דבמנורה כתוב בתורה מערב עד ערב, תה לא דמי חנוכה למנורהדגבי כב"ט "וה

  .ש בארוכה"עיי". פ דדמיא למנורה אבל רק לענין איכות המצוה ולא לענין אחר"אע, כ בחנוכה"משא. 'וכו

הנה מלבד , ק"בהמשאסור להשתמש לאורה דומיא דמנורה ד' שכ -  שהבאנו לעיל - בעצם דברי הראשונים 

ת בית "שוובביאור מחלוקתם יעויין ב( .שיהא ניכר שהוא נר מצוהאלא הטעם הוא , י שם אינה כן"שדעת רש

ה ואסור להשתמש "י בד"בפרשה "בד(שבת כא בהפני יהושע ל הנה יעויין ).ש"י מ"ועפה "דסימן סג ח "אואפרים 

ה שאסר להדליק בשמנים " דרטעמאס לומר ד"שכ אמאי דחיק ה"דא, ן" של הרלפקפק בטעמושכתב , )לאורה

ל " דפשיטלא ודאיא. ק"לימא משום דבעי דומיא דמנורה דבהמ, ש משום דכבתה זקוק לה"ופתילות שאסורים בע

ע "וע .321ש" עיי.'ל דוקא שמן זית כשר ולא שאר שמנים וכו"לוכ ה" שא,ס שאין לחוש לעשות דמיון למנורה"להש

שברור שגם , והוסיף, ן"שביאר דעת הר, נ' ץ סי"ת הרמ"ה אך את זה שהביא משו"דב' ח מערכת חנוכה אות ג"בשד

, דהא חזינן כמה דברים דלא הוו דומיא דמנורה, וציין עוד. ן עצמו סובר שגם למילי אחריני תקנו דומיא דמנורה"הר

 כל הלילה מערב עד צ שתדלק"יוא. צ שמן זית דוקא"יאמדליקין בכל השמנים וו. ל כבתה אין זקוק לה"ח קי"דבנ

  .  322הערה' ועי. ח לנרות המנורה"מאידך מצאנו ענינים אחרים שבהם לא חששו לדמות נ, ואכן. ש"ע. 'בוקר וכו

                                                                                                                                            
כ כעין מנורה דהנרות היו "זהו ג: ל"ב וז"וכתב המשנ. 'ומסדרן ממזרח למערב' .ז זכר למנורה שמקומה במקדש בדרום"בכ

מ " מ,ל דאף דהמנורה היתה עומדת בדרום"ודע דיש מהראשונים דס. כ נרות חנוכה" כן יסדר ג,מסודרין במקדש בין מזרח למערב
ארחות חיים ' בסז "וכענ. [ז ועוד"כ הט"וכ. הזהנרותיה היו מסודרין מצפון לדרום וממילא לדידהו גם נרות חנוכה יש לסדר באופן 

מצד שמאל הנכנס כדי שתהא ' ח מצוה להניחה על פתח הבית מבחוץ כו"ונ', שכ) 'חנוכה אות ג' הל(א הכהן מלוניל "לרבינו מהר
שהיתה מנורה  ועוד דומיא דמקדש .א דוקא בפתח שיש בו מזוזה אבל אין בו מזוזה יניחנה בימין" וי.ח בשמאל"מזוזה בימין ונ

ומניחה לצד שמאל של כניסת הבית כדי ' ק שם כ"שבסמ', ק לרבינו פרץ מצוה רפ אות ב" בהגהות סמןוכ. ל" עכ.'בימין בדרום כו
ועוד דומיא דמנורה דמקדש , ס מדליקין בימין דליכא מזוזה" אך בביהכנ:הז בהגה" עתב וכ.כ" ע.ח משמאל"שתהא מזוזה מימין ונ

שהרי אדרבה במקדש היתה המנורה בדרום משמאל ,  תמה בזה טובא,חאות ב סימן נ "חת בצל החכמה "שווב. ל"שהיתה בימין עכ
ל "כ צ"ע, ל שכתב דנר ומנורה שוין"י הנ"ח מצוה צח אות ט כתב דמלשון רש"במנח.  ד. ]ג"צעב והניח. הנכנס ולא מימין הנכנס

  .ע להלן מה שהבאתי בשם הנזירות שמשון"ע.  ה. ל"מ הנ"ודלא כהר, דבמנורה הדלקה עושה מצוה כמו בחנוכה
 

משמע דבמנורה נמי טעמא משום דהדלקה דהנה , )כדאשכחן במנורה' שכ(ל "י הנ"ד רש"שכתב עשפת אמת יעויין לה. ה"א 320
  פשיטא,ש"ע' נר שכבתה כו) ח ב"פ( ואינו מובן דבמנורה דכתיב בה תמיד וגם אי כבתה זקוק לה כמבואר במנחות ,ושה מצוהע

  .ש"עיי. ושה מצוהדהנחה ע
 

, לאורהמש השתל דאסור ל"רב דסוהיינו , להקשות על בר פלוגתיה דרב הונאשכתב  סימן קלב ח" אות כתב סופר"שו בע"וע 321
ל " ולא ס, בשבת ומנורהין מדליקין בהם שאתילות ושמנים למה מתיר להדליק בפכ "א, ן"וכטעם הרמשום דכעין מנורה תקנו 

אבל לא נראה לו שתקנו כעין מנורה שלא להדליק , ל לרב דאסור לשמש כעין מנורה"ל נהי דס"א דמנורה וידבעי דיהיה דומי
ש "הגם דבשבת אסרו פו, ש הכשרים למנורה יהיה יושב ובטל ממצוה זו" שאין מדליקין במנורה דמי שאין לו פותילות ושמניםבפ

יותר זכרון ' כ כאן משום שיהי"משא,  חילול שבת לידי איסורכאלו הגם דיבטל ממצות נר שבת שאני התם דאיכא חשש שיבוא
אבל על , מ על רב"ז ממצות נר חנוכה ולק"ש שפסולים למנורה דיש ויש כמה שיהיו בטלים עי"ודמיון למנורה לא רצו למפסל פו

מ דאי "ל דגם על רבא לק"אבל נ, דמנורה' ה אין מדליקין משום דבעי דומי"ז דלמא משו"ה כ"ל לר"ל לחדש דס"י מנ"רבא הקשה פ
' ש דהיה להם לאסור לשמש לאורה דומי"ח כ"ה ממצות נ"דמנורה הגם שאפשר שיש מי שבטל משו' ה דבעי דומי"תימא טעמא דר
ל כבתה זקוק לה "כ משום דס"ש דכשרים למנורה וע"א דבעי דוקא פו"ש דל"כ מותר לשמש לאורה כ"ל ע"ה ס"דמנורה וכיון דר

  .ש עוד"ויעויי. ל"עכ. ש"וא
  

ש "ויש נוהגים להדליק בע, נ בין מנחה למעריב"ונוהגים להדליק בבהכ: תבכ, ז"תרעא ס' סיא ב"הנה הרמ. א,  חלקםואצייין 322
ת "שווב. ח קודם מנחה"פ נראה שבבית אפשר להדליק נ"ועכ. א ושאר אחרונים שם"במג' וע. כ"ע). א"כל בו ורד(קודם מנחה 

, ש קודם מנחה"ח בע"נ מדליקין נ"דדוקא בבהכ, א"ד הרמ"ע' שכ) תרעא' סי(נזירות שמשון ' סמהביא  מד 'ח סי"אורחה " חא"יבי
ט "ונראה דה. כ"ע. ודרכי משה, וכל בו, באבודרהם, ושכן מוכח למעיין במקור דין זה. אבל יחיד בביתו אסור להדליק קודם מנחה

והדלקת נרות חנוכה זכר לנס ). ה"תפלה ה' א מה"ם פ"ורמב: ברכות כו. (לפי שתפלת המנחה נתקנה כנגד תמיד של בין הערבים
בפסחים (וכדילפינן . ק צריכה להיות אחר הקרבת התמיד של בין הערבים"והדלקת המנורה של בהמ, שנעשה בנרות בית המקדש

ח צריכה "ת נלפיכך הדלק. מערב עד בוקר) אחריה(מדכתיב יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר שאין לך עבודה אחרת שכשרה ) נט
ש עוד " יעוייאולםו. והיינו דבעי ממש דומיא דנרות המקדש. ש"ז מעוד פוסקים כיעויי"והביא כענ. להיות אחרי תפלת המנחה

נ "כ ילך לבהכ" שבערב שבת מדליק ואח,ד"ג ע"ה דצ"וכן הוא בקיצור של, ה בדיני חנוכה"סידור שער השמים להשלשהביא מ
. ש"ע. ח"א סק"טז בליקוטי רימ' מקרא קודש סי' כ בס"וכ. א"תרעט סק' להלכה באליה רבה סיוהובא . להתפלל מנחה עם הצבור

ק "דבעינן שיהיה דומיא דמנורת בהמ' כ הפו"דמשקלו ' ת צור יעקב סי"בשודהנה כבר כתב , ד למנורת המקדש"דהא ל' אין להקו
 .שאין לחוש לעשות דמיון למנורה, שבת כאביהושע ש הפני "וכמ, אין זה מוכרח, שהיו מדליקין אחר התמיד של בין הערבים

ח קודם "מ מאחר שרוב העולם נוהגים להדליק נ"מ, ג"י והפמ" ואף דלדינא מי אנכי להרהר אחר דברי הברכ: וסיים).והובא לעיל(
א להתפלל "או משום שא, ח"כ להדליק נ"י קדימת תפלת המנחה תדחק השעה ולא יהיה זמן אח"או משום שחשו פן ע, ש"מנחה בע

   וגם



רלה 

  

  הכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליומ "ל שאין מברכין על הכשר מצוה מ"אף דקיי
  

, שיהיו הנרות דולקים תמידאלא , עצם מעשה ההדלקהדאינו ב, אנפין לענין גדר ההדלקה במקדשניהדר 

כיון דעצם מעשה ההדלקה במקדש אינו אלא הכשר מצוה שיהיו הנרות , הנה יש להקשות בזה. ת"וכמשנ

ב דכל מצוה שאינה גמר "ל במנחות מב ע"הא קיי, כ היאך בירך הכהן על עצם מעשה ההדלקה"א, כ"דולקים לאחמ

א סימן תרעט "הוזכר ברמ( קב 'בתרומת הדשן סיכ "עמשעוד ' ז יש להק"וכענ. 323עשייתה אין מברכים עליה

כ עיקר מצות נר חנוכה אינה בשעת הדלקה מבעוד יום אלא "וא: ל"ענין נרות חנוכה של שבת וזב) א שם"ובמג

ג "ו להדליק נר חנוכה ואע"אמנם מדמברכינן מבעוד יום אקב. ' וכובשהוי הדלקה שלאחר חשיכה היא קיום המצוה

הכשר '  כדפירשו התוס324כ היינו טעמא דמשום דאי אפשר בענין אחר חשיבא הכשר מצוה" ע,דאכתי ליכא מצוה

                                                                                                                                            
 חנוכה אות רכתח במע"שדה.   ב.כ"ע. ולכן אמרתי ליישב מנהגם של ישראל שאין להרהר אחריהם, ח"מנחה בצבור קודם הדלקת נ

וזכוכית קנה חלל , רק מונח טס קטנה,  שנשאל בכלי שהשמן דולק בו בלא פתילה,לא' ב סי"ד ח" מהגאון בית יצחק יוהביאב "טו
העלה דלא בענין דומיא דמנורה ו.  מי בעינן דומיא דמנורה שהיה בו שמן ופתילה,ח"ת כאלו למצות נ אם יוצאים בנרו,דק בתוכו

 הרי דלא בעי דומיא .ש"לכן גם בלא פתילה יוצאין אם דולק יפה ע, ודלא כמנורה דבעינן שמן זית דהרי כל השמנים כשרים ,ממש
ש עוד "ויעויי. ג). ה דמצוה מן המובחר בשמן ופתילה"ה, המובחרדשמן זית מצוה מן ' ס כיון דאמרי"דסו, מ כתב"ומ. (דמנורה

. ב דבעי פתילה חדשה"ואילו במנורה מבואר במנחות פח ע, תרעג שאין צריך להחליף הפתילות בכל יום' שהוסיף ממאי דנפסק בסי
ל "ח קי"דבנ,  דומיא דמנורהדהא חזינן כמה דברים דלא הוו, ל"ן הנ"ד הר"שכתב ע, נ' ץ סי"ת הרמ"וכבר ציינתי לעיל משו. ד

  . ש"ע. 'צ שתדלק כל הלילה מערב עד בוקר וכו"יוא. צ שמן זית דוקא"יאמדליקין בכל השמנים וו. כבתה אין זקוק לה
   

אך אינה אלא הכנה והכשר , אלא אף מצוה שהיא גמר עשייתה, שלא רק מצוה שאינה גמר עשייתה,  יומין דחנוכה כתב'ובס 323
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כמו בחול מסוף '  מקרי אותה שעה זמן התחל,וצריך להתחיל קודם לו' א להמתין עד שקיעת החמה בהדלק"דבשבת שאאלא "
שעה '  הוה כיון דאות'וזהו לא מקרי הכשר מצוה אלא מצוה ממש' .יש לו היתר להדליק שהדהכי תקנו חכמים שידליק בשע' שקיע

' שהחיינו וכו"ד בענין הקושיה דהיאך מברכין "ותו, ח שם אות טז"מ בשד"וכ. ש עוד"כ ויעויי"ע". הוי כמו אחר שקיעת החמה
ולכל הדברות נראה דמה : ל"ותירץ וז. יע הזמן הזההרי עדיין לא הג, דחנוכה בשבת ומדליקין מבעוד יום' כשחל ליל א" לזמן הזה

ושייך ', הוי זמנה'שפיר , ש סמוך לשקיעת החמה שאי אפשר בענין אחר וזהו זמן שתקנו חכמים ביום הזה"שאנו מדליקין בער
ב שבת קודם אם מדליק נר חנוכה בער, והנה לפי זה: ל"וזת עמק הלכה חלק ב סימן נד "שוב ב"וכיוצ. כ"ע. 'לומר שהחיינו וכו

דמה שלא מדליק משתשקע החמה הוא מחמת אונס שאסור להדליק אחר השקיעה , ל"השקיעה הרי קיים המצוה כתיקונה לר
. ה קודם"א ד"ע' שבת דף ד' תוס' עי, ושוב הוי כאלו הדליק בזמנה ממש דמה לי אונס בידי אדם או אנוס בידי שמים, ל"לרבה כנ

  . כ"ע
  

ק והדלקתה הולכת ונגמרת "ב דלהכי מותר להדליק נר בערב ש"הנמוקי יוסף שבת פש "עמ'  האחבזה יש ליישב קושית, ואגב
משום דכל מה שדולק והולך נחשב כאילו דלקו כולו ברגע , ולא הוי כאילו הבעירה הוא עצמו בשבת, ד אשו משום חציו"בשבת למ

י דחשיב "ת הנרות בערב שבת מבעוד יום ולדברי הנמו משבת חנוכה שמדליקין אז"ו עוהקש. ש"הראשון וכמאן דאגמריה כולה בע
  . כאילו נדלק כולו ביום כיצד יוצא ידי מצות נר חנוכה שמצותה שתדלק בלילה

  
כ חשוב כאילו נדלק ממש "י כפשוטן דכל מה שנדלק אח"שאין הבאור בדברי הנמו,  כתב ליישב קיז' סיב"ח ח"חאו הר צבי ת"שווב

ולענין זמן חלות החיוב קאמר שהאדם , י לא כתב כן רק לגבי אדם המבעיר עושה הנזק והמלאכה"והנמו, ברגע הראשון לכל דבר
אבל באמת עצם השריפה היא , העושה את השריפה מתחייב בשעת פעולתו כאילו נגמרו ההיזק והמלאכה תיכף ברגע הראשון

 מפעולתו הוי כמאן דאגמריה מעיקרא ברגע ד אשו משום חציו כל מה שעתיד להיות"כ אלא שלענין חלות החיוב קאמר שלמ"אח
שלגבי דבר הנשרף אין לך אלא מקומו , אבל לא שאנו מקדימין את עצם השריפה לומר שהשריפה נעשה בתחילה, הראשון שהדליק

 ורק לענין זמן חלות החיוב אנו אומרים דהחיוב חל מקודם משעת הפעולה המביאה לידי הנזק, ושעתו בשעה שנשרף והולך בפועל
בזה יתיישב שפיר גם מה שהעירו ד, וסיים. ש שהאריך בזה בראיות"יעויי. אבל לא להקדים מה שנעשה בזמן מאוחר, שעומד להיות

אי הואי התם הייתי קובע את צום תשעה באב בעשירי מפני ) ב"דף כט ע(י מהא דאמר רבי יוחנן בתענית "האחרונים על דברי הנמו
הרי לרבי יוחנן , ד אשו משום חציו חשיב כאילו נשרף כולו בשעה הראשונה"י דלמ"ברי הנמו ולד.שרובו של היכל נשרף בעשירי

ולדברינו , )מ סימן ב"עיין זכרון יהונתן חו(לשיטתו דאשו משום חציו מן הדין צריכים לקבוע התענית בתשיעי שהוא זמן ההדלקה 
והובא . א"יכוננהו בב' ה, שהלך ונשרף בפועל, מקומו ושעתושלענין אבילות החורבן שהוא על עצם שריפת בית המקדש אין לך אלא 

  . כ"ע. ב' כ במקראי קודש חנוכה סי"ג
  
, היזק וגבי שבת בהבערה תלוי מילתאגבי דדוקא : ל"שכתב וזסימן ט ) ד"הי אהרן פרסבורגר ר"להג(ת פאר אהרן "שוע ב"וע[

כ האיך משכחת "דאל, בשבת נמי מחייב התורה רק על הבערתווקאמר שפיר דהמזיק אינו מחויב אלא על תחילת פעולתו ממש וגם 
 נס משקיעת החמה עד שתכלה רגל אבל הכא גבי חנוכה בפירסום נס תלוי מילתא ודילמא המצוה שתדלק משום פירסום, נר שבת

  ].ש"עיי. מן השוק כמשמעו
  

' ש וכפשטות ד" אם כלתה ההדלקה מיד בערש אף"א' כ לכאו"וא, ש חשיב כהגיע זמנה ממש"יש לדון בזה להנתבאר דבער, ואולם
   .  וקיצרתי. י"הנימוק

  
ר מגור "דדעת האדמו, אם יברך ברכת הראיה,  יש לדון עוד בענין הרואה נרות חנוכה בערב שבת קודם שתשקע החמהז"ולפ

הרי גם , ולהאמור. ילהדאין הוא זמן המצוה כעת אלא לאחר שתדלק בל, )שיח' ג עמ"הובא במאור ישראל ח(יג ' במכתבי תורה סי
ולא זו . ז שהחיינו לזמן הזה"וכמו אותו שהדליק בפועל שאף מברך ע, ז"ושפיר יכול הרואה לברך ע, עתה הוא נחשב זמנה ממש

שהרי ברכתו מתייחסת לנרות , ז"שפיר יכול הרואה לברך ע, ש חשיבא הכשר מצוה"ח בער"ל דהדלקת נ"אלא אף לאותם דס, בלבד
ת בצל "שור ב"ושו. ח דלהלן דשייך לומר על הכשר זה וצונו"ש הגר"ובפרט למ. ש"בירך המדליק בפועל ומהדולקים שעליהם 

   .ש"עיי. ח ערב שבת אחר שהודלקה למצותה ועדיין לא הגיע עיקר זמנו מברך"רואה נשכתב בפשיטות שהד סימן נז "החכמה ח
  
 

  ] ה



רלו 

מצוות דכיבוד אב ואם בשמעתתא דעליה בריש יבמות שחוט לי אכתי ליכא מצוה עד אחר זמן שמאכילו לאביו 

, ש"ח בער" נעל הדלקת היאך מברכין, כ הוא"וא. כ" ע.ש" עיי.ת שיש בו כרת"ה בעי למימר התם דלידחי ל"ואפ

  . ל הכשר מצוה"הא הו

וברכה זו חוזרת על עצם מעשה ', להדליק'עיקר הערה זו היא בהנחה שהכהן בירך על המנורה בנוסח 

דגדר הדלקת נרות חנוכה אם המצוה היא ההדלקה או שיהא ' צפנת פענח'ההדלקה וכמו שהבאנו לעיל מה

אך אין כונתינו להקשות מזה שמברך על עצם ההדלקה . ['הדלקתעל 'או ' להדליק'תלויה בנוסח הברכה אם , דולק

מאליו אחר ההדלקה ואינו מחוסר מיד שגמר המצוה נמשך כיון , ומשום דבזה אין חסרון כלל, ולא על גמר המצוה

ש "כ לי הגר"וכ. (ש"וכמו בהדלקת נ.  והרי זה כמברך על גמר המצוה מיד ולא על הכשר המצוה,מעשה כלל

נ דמחמת ההכשר לא באה המצוה ממילא אלא "ז דומה להכשר מצוה כבנית סוכה וכספירת ז"א דאי"יטיודייקין של

והפעולה דהכשר המצוה נהפכת . ד מפעולת הכשר המצוה מתקיימת ממילא המצוה"אלא בנידו. צריך פעולה חדשה

א גבי מי " בענין דברי המגיא כתב' סעיהלכות שבת סימן רסג ז "ע הגר"הנה בשו, ואולם)]. ש"לקיום גוף המצוה וא

י בין "מותר לומר לארסא ד' דנפסק בריש סיששכחה ולא הדליקה קודם בין השמשות ונזכרה בבין השמשות 

דכיון , יש להתיר לה לצוות לנכרי להדליק ושתברך היא קודם שתהנה לאורןד ,השמשות להדליק נר לצורך שבת

אלא ההנאה והתשמיש לאורה היא עיקר המצוה אלא  ,עצם מעשה ההדלקהשעיקר מצות הדלקת נר שבת אינה 

שההדלקה היא התחלה והכנה למצוה זו ולכן מברכים עליה וזו ששכחה ולא בירכה בתחלת המצוה יכולה לברך 

א שם הערה ג "ובקו). ק כא"סב שם "ל במשנ"ודלא כדקיי. (כ"ע. קודם עיקר המצוה דהיינו קודם שתהנה לאורן

שצונו להדליק אם אינו "אי נמי , "והכוונה שיהא נר דלוק",  יכול לברך להדליק,דליקואף שהנכרי ה: ל"ביאר וז

ן דאף למאי "ש ור"ורא' עיין בתוס(והנאה זו היא עיקר ציוויו , כ" ועכשיו שהוא דלוק אנו נהנים ג"דלוק כדי ליהנות

  .כ" ע.")דסלקא דעתך דסגי בדלוקה ועומדת אפילו הכי מברך להדליק

אם עיקר המצוה היא עצם מעשה , ש"בגדר מצות הדלקת נ קמ 'א סי"ח ח"חאות הר צבי "שוי בראית

או שעיקר המצוה היא שיהא נר דלוק ויהא אורה בבית אבל עצם מעשה ההדלקה לא הוי עיקר , ההדלקה

ות  אחד האנשים ואחד הנשים חייבים להי,ע שכתבו"השומה ו"ם הלכות שבת פ"מלשון הרמבוהוכיח (, המצוה

). א"והאריך בזה במק. אלא שיהא נר דלוק בבית, משמע דאין מעשה הדלקה עיקר המצוה. בבתיהם נר דלוק בשבת

ם דאם אחרה להדליק הנרות "שמביא בשם מהר, ק יא"א סימן רסג ס"המגדברי על , א"קושיית הגרעקתירץ ובזה 

ם "הא אין שליחות לעכו, א"י רעקוהקשה שם בחידוש. עד אחר שקיעת החמה תאמר לנכרי להדליק והיא תברך

ולפי האמור דהדלקת נר של שבת אין מצותה עצם ההדלקה שיהא .  והאיך תברך על זה,כ היא אינה מדלקת"וא

וזה , אלא עיקר המצוה היא השתדלות שיהא נר דלוק ויהא אור מאיר בבית, עכוב בדבר שיהא מדליק בידים דוקא

מקיימת המצוה בזה ושפיר , פ דבורה והשתדלותה"מ מכיון שהוא ע"יק מי שהגוי מדל"ולכן אעפ, הוא קיום מצותה

ע "בשוז "הביא שמצא כענושוב . ח אור זרוע לענין מילה"ז כתב הר"כעיציין  ו.מברכת על זה שהודלק על ידה

  . ל"ז הנ"גרה

 כיון ,מ שפיר שייך לברך להדליק"מ, ש עצם מעשה ההדלקה אינה המצוה"דאף דגבי הדלקת נ, מבואר

א שיהא נר דלוק יה' להדליק'אלא הכונה בברכת , דהברכה איננה על עצם מעשה ההדלקה שהיא הכשר מצוה

, ל בזה דאין ברכת להדליק על המנורה באה על עצם מעשה ההדלקה שהיא הכשר מצוה כאמור"נ י"כ ה"וא. בבית

  . 325 במקדשנר דלוקהשיהא אלא 
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אלא הכונה הוא שיהא נר דלוק בבית , ומאי דמברכין בלשון להדליק היינו דלהדליק נמי לאו דוקא על עצם ההדלקה קאי, המצוה
הא , להדליק נר חנוכהדגבי נר חנוכה הדלקה עושה מצוה מדמברכינן , כ הא דפשיט בגמרא שבת דף כ"דא, לכאורה יקשה - ,קאמר

ג בקצרה בסימן תרעה על "ז הקשה הפמ"וכעי, אמרינן דלהדליק משמעותו שיהא נר דלוק ולא קאי דוקא על מעשה ההדלקה
  . ז"הט

  
ד דהנחה עושה "דאי ס, אלא הכי קאמר, דהוכחת הגמרא גבי נר חנוכה לאו דוקא מדקא מברך להדליק,  ליישב באופן נפלאכתבו

ולהדליק הוי , עצם המצוה בלשון הברכה טפי מעלילפרט דכל מה דאפשר , דשנו במצותיו וצונו להניח נר חנוכהל אשר ק"מצוה הול
כ "משא, דאם היה הדין דהנחה עושה מצוה יש לו לברך טפי בלשון להניח, וזה שייך דוקא גבי נר חנוכה, טפי לשון כללית מלהניח

דלנר של שבת , עדיין אי אפשר לברך בלשון להניח, אור ולא עצם ההדלקהאף אם נאמר דהמצוה היא רק שיהא , גבי נר של שבת
ואף מחוץ לבית , דנר שבת לא איכפת לן מקום שיהא הנר עומד, ליכא מקום מסויים שיהא שייך לומר וצונו להניח כמו בנר חנוכה

שוב ליכא לישנא , היה נר דלוקכ שי"ומכיון שהלשון להדליק משמעותו ג, או בתוך הבית ליכא קפידא אלא שיהא אורה בבית

   והנה

  ב "וכיוצ

   הרי



רלז 

היינו עצם מעשה ההדלקה ולא ' להדליק'ל דמשמעות ברכת " שהרי ס,א ליישב כן"לדברי הצפנת פענח א

ל שאין האשה יכולה לברך על "ק כא ועוד דס"רסג ס' ב בסי"המשנ' ל כד"כ הרי קיי"וכמו. ז"הגר' כד

הא . כ היאך בירך הכהן על עצם מעשה ההדלקה" א- ביישוב קושיה זו , ואכן. ז"א והגר"הדלקת הנכרי ודלא כהמג

  קב'תרומת הדשן סיכ ה"וכן קשה מש. ב דכל מצוה שאינה גמר עשייתה אין מברכים עליה"ת מב על במנחו"קיי

ח תקנו דומיא "ונ. הכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליו ":א"ח קנייבסקי שליט"כ הגר" השיב לי ע- . 'וכו

, ף שהוא הכשר מצוהא, ק כיון שהוא כתוב מפורש בתורה"והיינו דגבי מנורת ביהמ. ל"עכ". דהדלקת המנורה

מ כיון דהוא דומיא דהדלקת המנורה "מ, ח אינו כתוב מפורש בתורה"אף דנ, ש"ח בער"וגבי הדלקת נ. מברכין עליו

  .לכן מברכין גם עליו אף שהוא הכשר, )והוא כתוב מפורש(ק "דביהמ

כ "וציונו אאש לומר בה "הכשר מצוה אינה המצוה ול": ל"שוב על מקור הענין השיב לי בזה

אלא , ד אם הוא כתוב מפורש בתורה"לאו, לפי טעם זה' ולכאו [.ל"עכ". מפורש ההכשר בתורה

  ].כ וצונו"דשייך לומר בזה ג, ל"אפילו הכשר שכתוב בדברי חז

   
  ' הכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליו'ד מ בכללא"מו

  

נדרים ' הגמ' ביארו בד' הנה האח. א, "מברכין עליוהכשר שכתוב מפורש בתורה "יש לדון ביסוד זה ד, ואומנם

דהיינו שהחשיבו את לימוד התורה רק כאמצעי לידיעת ההלכה לידע ',  וכושלא ברכו בתורה תחלהבהא א "פא ע

וכיון דכל לימודם אינו אלא הכשר מצוה לא בירכו עליה כדאיתא במנחות מב כל , ע"היאך לקיים ולא לתכלית בפ

. ע"כיון שעצם לימוד התורה הוא תכלית ומצוה בפ, וזה היה טעותן. גמר מצוה אין מברך עליהמצוה דעשיתה לאו 

ן כאן יש לפרש "פ דברי רבינו יונה שבר"וע: ל"ס שם וז"וקדם לבאר כן החת. לא' ס סי"כ באור ישראל להגרי"כ

ורה לשם שמים ממש אלא יש ת, כפשוטו כשנדקדק תחלה לשון תורה לשמה מהו לשון לשמה ולא אמר לשם שמים

וכיון שכל עצמו של אותו העסק איננו אלא . אך אין כוונתו אלא כדי לקיים המצות ולידע ההלכה איך יעשה המעשה

אך מיקר מצות עסק , לקיים המצוה איננו עדיף מקיום המצוה גופיה דבעידנא דלא עסיק בה לא מגינא ולא מצלי

 ואם .העמיק ולעיין בכל תוצאותיה ומובאיה כי עמקו מחשבותיהע להגות בה יומם ולילה ול"התורה הוא מצוה בפ

בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה לא לבד לידע המצוה בשעה שצריך לה אלא דרוש וקבל שכר היינו הדרשה 

 ואז . וזהו עוסק לשמה של תורה לא על כונה אחרת והיא המגינה ומצלי.ה"עצמה היא השכר ונחת רוח לפני הקב

אך במה . ה היודע מחשבות ולא חכמים ונביאים"ז האופן והמחשבה הלז גילה להם הקב"לא עסקו עבשעת החורבן 

התכלת כל מצוה שעשייתה גמר ' יודע איפה זאת אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחלה ומסקינן בפ

תורה אינה אלא והשתא אי כל כונת עסק ה, מצותה מברכים עליה ושאין עשייתה גמר מצותה אין מברכים עליה

אבל המברך עליה מודה שכוונתו שמלבד , כ אין למודה ועסקה גמר מצותה אין מברכים עליה"לעשות המצות א

ע דאף לשיטתם המוטעית שהחשיבו הלימוד להכשר "יל,  ולכאורה.ל"עכ. קיום המצות עוד העסק בעצמו מצוה

. הם טעו בזה: ח"והשיב לי הגר. וב מפורש בתורהז כיון דעצם הלימוד כת"ל לברך ע"ל אכתי הו"מ לפי הנ"מ, מצוה

ל "מ לשיטתם הו"וגם טעו בזה שמ. גם טעו שהחשיבו הלימוד להכשר מצוה, דהם טעו בתרתי' והיינו לכאו. ל"עכ

  . ז"לברך ע

שכתב דהא דאין מברכים על הכנת מאכלי שבת ) סא אות ט' סי( יש להעיר מזה על הקרן לדוד בתשובה עוד

אין שום מצוה , שהרי אם לא יאכל בשבת, ט כיון דאין זה אלא הכשר והכנה למצוה"ה, ע" בפדהיא מצוה

וכבר כתבו לדחות . [כ"ע. ב דאין מברכים אלא על מצוה שיש בעשייתה גמר מצוה"ל במנחות מב ע"וקיי. בהכנתו

ם הכנה לשבת היא שבת דעצ' ל מהל"ם בפ"ח טורצין בקונטרס חנוכה ומגילה בדעת הרמב"כ הגר"פ מש"דבריו ע

  ].כ"ע. ש"עיי. כי הכבוד שבת מצוה בני עצמה ואינה מכשיר גרידא, ע אפילו שלא יאכל בשבת"מצוה בפ

                                                                                                                                            
ובתוך , ואינו דומה לנר חנוכה שמלבד המצוה שיהא נר דלוק יש מצוה נוספת שיהא מונח דוקא במקום זה הסמוך לפתח, דעדיפא

ולכן שפיר מוכיח הגמרא , ויש חלק מצוה שלא נכלל ולא נרמז כלל בלשון להדליק, עשרה ולא יהא למעלה מעשרים אמה
הדלקה עושה מצוה ז שביאר ד"דדוציין . כ"ע. כ דלאו הנחה היא המצוה אלא עצם ההדלקה היא המצוה"ק עדמדמברכינן להדלי

ועוד ' שהוסיף על דברי הגמ, ן שבת שם"כ בחידושי הר"מצאתי אח, לאו דוקא מלשון להדליק קא מדייק אלא מדלא מברך להניח
ע שם מה שדן "וע. כ"כמשמשמע להדיא ו .ל" עכ.או להניח לבדומדמברכינן להדליק נר של שבת ולא קא מברכינן להדליק ולהניח 

  . ל"ביסוד הדברים הנ
 

  , ואולם

   ששאלתיכו

  ] ו

  . ב



רלח 

, הקרן לדוד' א מעיקרא לתרץ כד"ז הרי א"כ לפ"א, הכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליולהאמור ד

ט כין דמצות ההכנה כתובה מפורש "וה, אף אי יהבינא ליה שההכנות לשבת חשיבי כהכשר מצוה גרידא

  .  326'וצונו'והכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליו דשייך לומר . 'והכינו את אשר יביאו'בתורה 

מהא דאין מברכין על עשית הסוכה ' הכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליו'על עצם יסוד זה ד'  יש להקוהנה

כ אין מברכין על עשית ציצית אף שכתובה העשיה "וכמו. 'ה לךחג הסוכות תעש' 'אף שכתובה בתורה שנא

יש מקשין על נוסח ברכה זו למה : ל"וז יב 'א סי"כתובות פבש "ראע מדברי ה"עוד יל". ועשו להם ציצית"בתורה 

ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה " ונ.' וכואין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה

כי פריה ורביה היינו קיום ]. 'וכומשום דאין עשייתה גמר מצוה כדאיתא בפרק התכלת : ל"וזאשרי הגהות וב[

 וכן סריס , וכן הנושא זקנה איילונית או עקרה.המצוה ואם לקח פלגש וקיים פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה

 והילכך לא נתקנה ברכה .ורביהחמה שנשא מברכין ברכת חתנים ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום מצות פריה 

 ולא דמי לשחיטה .במצוה זו אף בנושא אשה לשם פריה ורביה כיון שאפשר לקיים מצות פריה ורביה בלא קידושין

ה כשהוא שוחט לאכול מברך דהתם אי אפשר לו לאכול בלא שחיטה אבל הכא "שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ

ם התם אפקיה קרא בלשון ציווי דכתיב וזבחת ואכלת אבל הכא כתיב כי אפשר לקיים פריה ורביה בלא קידושין וג

ה "וברכה זו נתקנה לתת שבח להקב. יקח איש ועוד דבקדשים אי אפשר בלא שחיטה הילכך מברכין על כל שחיטה

 ',ולכאו. ל" עכ.' וכואשר קדשנו במצותיו והבדילנו מן העמים וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת מן העריות

  ". כי יקח"הא ההכשר כתיב מפורש בתורה 

 ).ק א" ססימן תרלוא "מג' ועי(ש כשרה "ך ורקב"סוכת גנבשהרי , מ עשית הסוכה אינה חיובית"דמ, ל"י

פ על "הגרי' ע בפי"וע. א" תרמא ס'סיש "א ובערוה"מנחות מב ע' ועי[ב "יכול לצאת בשל חבירו וכיוצ וכן

ואף לבישת הציצית אינה חיובית , כ עשית ציצית ודאי אינה חיובית"כמו].  פט צ'עמ' ג עשה ז"ספר המצוות לרס

כ ההדלקה "משא. ז מצוה חיובית"ש שאי"הרא' מבואר להדיא בדוכן בקידושין הא . כנפות' כ יש לו בגד של ד"אא

  .מ היא מצוה חיובית"מ, במקדש אף שהכשר מצוה היא

' ש שהביא להתוס"יעויי, וד דברי התורה תמימה ויקרא טו כחהרי שיש ליישב בזה ע, כנים הדבריםואם 

כיון דזבה אם תראה , דהא דאין מברכת זבה על ספירתה כמו שמברכין על ספירת העומר' בכתובות עב א שכ

ד "העיר על תירוצם דהלא בכו ).ה הובא בגליון שם"הגהת השל, אין לה לברך(תסתור ספירתה לכן אין לה למנות 

אבל לולא דבריהם אפשר לומר טעם : ל"וזא "וביאר באו . יען כי לעת עתה עושה כתורה וכמצוהלא חיישי לזה

 מפני שאין הספירה הזאת מצוה מיוחדת אלא רק הכשר מצוה ,פשוט על הא דאין האשה מברכת על ספירה  זו

וטווית ציציות והכנה לטהרה ולא מצינו ברכה על הכשר מצוה כמו שאין מברכים על אפיית מצה ואגודת לולב 

   .ל" עכ.מצווהכ ספירת העומר הספירה עצמה הוא " ומשא,'וכדו

כיון דכתיב מפורש , א לתרץ כדבריו"א' הרי לכאו, להנתבאר דהכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין עליו

יעויין , נ"ה ספירת ז"כ ה"א, ז בהכשר דחובה ולא בהכשר דרשות"ואולם להאמור שכ. בתורה וספרה לה

דיש ' אי פי, "וספרה לה"ד שכתב לחקור בפירושא דהאי קרא ,ג" ובכהה"דכג ' ד סי" חיורהמ שיק בתשוב"מהרהל

ז שמכיון שאם אין "וכתב שם בדעת הרדב, שאם תרצה להטהר אזי תספור ואחר תטהר'   או פי,לה מצוה בספירתה

'  לכן מפרשי,בילה בזמנה לאו מצוה תוכל להשאר בטומאתה למאן דאמר ט, או שאין לה בעל,רצונה להטהר לבעלה

                                                 
כשבא הרי , ת"אמאי אין מברכים על הרהור בד' להקיג אות  ח 'ד סי" חא"ת יבי"שוכ ב"עמש ל" דנתי מכח הדברים הנעוד 326

יגרע חלק ואמאי , לא סגי בלאו הכיהוא צריך להרהר ולתור במחשבתו לדמות מילתא למילתא ושכ "ללמוד דבר מתוך דבר ע
ונראה שהן אמת דכמה הלכתא גברוותא איכא למשמע כשמעיין ושוקל : ל"וכתב וז. ת"ת באופן שכזה שיפטר מברכה"דבהמהרהר 

שמתוך כך מתבהרים הדברים , מ עיקר המצוה נשלמת כשחוזר ומסדר את הדברים בפיו"מ, בשקל הקדש להוציא הלכה לאורה
ל כל מצוה שעשייתה לאו גמר מצותה אינו "וקי). כ"וכמו כן כשכותב אותם אח. (כ בלבו ובזכרונו"ונקבעים ג, תןועומד על אמיתו

וכל . שכל מצוה שעשייתה היא גמר מצותה מברכין עליה) ח"ברכות ה' א מה"פי(ם "פ הרמב"וכ:) מב(ש במנחות "וכמ. מברך עליה
ולהאמור דהכשר שכתוב מפורש בתורה מברכין . ל"עכ. ושה הצווי האחרוןשיש אחר עשייתה צווי אחר אינו מברך אלא בשעה שע

. ת מחודדין כמובן"ז נכלל במצות ושננתם שיהיו ד"דג, מ הוא כתוב מפורש"מ, ל"נ אף אי נימא שהוא הכשר מצוה וכנ"כ ה"א, עליו
ס באור ישראל "כ הגרי"והמצוה וכמשאיך לשמור ולקיים כל התורה , שיהיה לו הלכה ברורה בכל מקום, לידע דיני התורה שהוא

ישועות יעקב וב', והגית'ת נפיק מקרא ד" וכן הרהור בד.ל"כ דלא סגי לידע ולברר בלא שיהרהר ויחשב הדברים וכנ"דע. פרק כז
 םאין מברכיומה ש, ידי חובת דברי תורה על ידי הרהוריצא , ת"ע שאין מברכים על הרהור בד" כתב דאף להשוד"ז סקמ' ח סי"חאו

  .ל" וי.על מחשבה שבלבשאין מברכים  ז הוא משום"ע
  

  , ואולם

  . ג

   ושמא

   .ד

   והנה
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 ז כתב רבינו הנודע ביהודה"וכענ . אלא ללמדינו דאחר ספירת שבעה טהורה היא,להקרא דאין הכוונה למצוה כלל

ה שבימי "ש מעלתו להזהיר את הנשים להתנהג כדברי הגאון הקדוש בעל של"הנה מ: ל"וזקכג ' יסד "ת יור"מהדו

 אומר אני ,)א"א ע"ק' ה ד"של' עיין בס(מר היום יום אחד כיון דכתיב וספרה לה ספירת הנקיים תמנה בכל יום ותא

 ורצה למען צדקו להגדיל תורה ,הגאון הקדוש הזה לרוב קדושת חסידותו נתקיים בו אוהב מצות לא ישבע מצות

לא מנאו  למה ,כ של הגאון אין דבריו מתקבלים ואם המקרא הזה מצוה הוא"אבל אצלי אחר מ. ולהרבות במצות

 שהרי , מצוה בזב לספור,ג מצות שתי מצות" ואיתוספו לתרי,ג וכל מוני המצות למצות עשה"ן ובה"ם והרמב"הרמב

פ " ואפילו אם נימא דזב וזבה כחדא נינהו איתוסף עכ, ומצוה בזבה וספרה לה,גם בזב כתיב וספר לו שבעת ימים

גיח שיהיו שבעה ימים הללו נקיים שלא תסתור ואין זה  רק הכתוב אומר שתש,אלא ודאי שאין זו מצוה. מצוה אחת

. ו שאין כאן מצות ספירה כלל"א. 'וכושמיותר לגמרי ' דומה למה דכתיב בעומר וספרתם לכם ממחרת השבת וגו

' מ מרוטנבורג ומס"ש שהביא עוד בזה מהמהר"שכא יעויי' ב עמ" חב"טה' בסר "ושו. (קכד' ע לו בסי"וע. ל"עכ

   .)ש" כיעויי.ה"ל דאינה צריכה אלא להשגיח וליכא מצוה בהספירה ודלא כהשל"ד פוסקים דסהאשכול וכן מעו

  
  

  ח קודם לקידוש היום מטעם דאין מעבירין על המצוות "ל דנ"בקושית העולם דתיפו

  

או דילמא נר חנוכה עדיף משום ,  קידוש היום עדיף דתדיר,בעי רבא נר חנוכה וקידוש היום מהוב " כג עשבת

  . בעיא הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסאי בתר דא,פרסומי ניסא

ל מטעם "תיפו, ]ל לטעמא דשלום בית"ל, וכן לענין נר שבת[, ל לטעמא דפרסומי ניסא"ל' דלכאו, העולם

נו ומן הדין שידחה להקידוש דזמ, מ"ח זמנו קודם ביהש" דנ,חל קודם חיוב קידוש] ש"ונ[שחיוב נר חנוכה 

כ בזה והוסיף להעיר מדברי הראשונים "עמד גמאור ישראל שם ' ובס [.דהא אין מעביריו על המצוות, לאחר מכן

א ועוד דאפשר "ן והרשב"ותירצו הר, ח לקידוש"ח דרבנן והיאך ידחה נ"דהא קידוש דאורייתא ונ' שם שכתבו להק

ואף . ה"א{. ח אף שהוא קודם"ה מפני נה קידוש היום עדיף ולא ידח"ומשמע דבלא. ש"עיי. לקדושי אריפתא

ל לדידיה דהקידוש על "מ עדיין י"מ. דמיירי אף שאין לו פת) 'ה מי שאין לו אלא פרוטה א"בד(להמאירי שכתב שם 

 מצות עשה לקדש את יום השבת :ל" וזקובפסחים ואזיל לשיטתו , היין אינו אלא מדרבנן כיון דיוצא בדברים

. 'השבת לקדשו ועיקר הקידוש בכניסתו בלילה ומדברי סופרים לזכרו על היין וכובדברים שנאמר זכור את יום 

ולכן הוכרחו ' הוא מדאוא "והרשבן " דלהר,תאיאי הקידוש על היין מדאוריל דבזה גופא פליגי "ובפשטות י. כ"ע

 . ייןולהמאירי מדרבנן דאפשר לקדש אף בלא. בדברים' לתרץ דמיירי בדאיכא פת ולא תירצו דיוצא מדאו

תולדות ' ובאמת בס ].כ"ע. ט ועוד' י סי"ת חו"תרעח ומשו' ש עוד מה שהביא מהערך השולחן סי"ועיי .}ל"ואכמ

משום פרסומי ניסא הכונה היא גם ' נ כל טעם הגמ"דאה, שם שכתב מכח קושיה זו) ר זאב וולף פראנק"להג(זאב 

  .ע"וצ. כ"ע. ש" המצוה עייז מעביר על"ח של ערב שבת ואי"ש ולא רק על נ"ח של מוצ"על נ

  
  א לקיים אלא מצוה אחת "מ הוא גם כשא"אם דין אין מעבירין עה

    

 אמאי לא נפקא מדריש לקיש , ואם תאמר ולמה לי קרא:ל"ה אין מעבירין כתבו וז"ביומא לג בד' התוסוהנה 

 תרוייהו שיש להקדים  ויש לומר דלא שייכא דריש לקיש אלא היכא דבעינן למעבד,דאין מעבירין על המצות

 אבל היכא דלא עבדינן אלא חד לא גמרינן מיניה ונעביד לתדיר לחודיה ולא נעביד לשאינו ,ההוא דפגע ביה ברישא

ד דבעינן לדחות אחד מפני "אך בנידו, דינא דאין מעבירין אינו אלא לענין אם להקדים זה או זהדהיינו  ו.ל" עכ.תדיר

 ד החיי אדם" כן כתב לפשוט נידו.כ בעי לטעמא דפרסומי ניסא"ומשה, העדיף א אין מעבירין אלא יעשה"השני ל

   . א"עמנחות דף מט ' מגמ כ לדון בזה"ש מש" ועייא כלל סח"נשמת אדם חב

והדברים . 'ז פשוט כלל שכן היא כונת התוס"כ אי"וכמו, הללו אינם מוסכמים כלל ועיקר' דדברי התוס

יומא דף ' ועיין בתוס: ל"כתב וזק יא "קמז ס' בסיא "מגהנה ה.  המעט בקצרהמ אך נציין מן"ארוכים ואכ

 ועיין .כ" ואינו מוכרח כ.ש"ב דהיכא דלא עבדינן אלא חדא מצוה אין מחויב לעשות מה שבא לידו ראשונה ע"לג ע

  ] א

   ותמהו

  ] ב

  , איברא



רמ 

כ דאינו "ביאר כונתו במש) ח קמז ח"או. ר שבתאי וינטורא"להג(נהר שלום ' ובס .ל"עכ. ב"במנחות דף סד ע

א מקרא דשירי הדם היה שופך על יסוד "זבחים נא ע' הוכיחו כן ממה שהביאו במס' התוסהנה ד, מוכרח כל כך

אלא ודאי לא שייך אין מעבירין אלא היכא ,  דאין מעבירין וביה פגע ברישאהוקשה למה לי קרא תיפוק לי, מערבי

ג "דאע, ם אין מעבירים נראה שאינו אלא דרבנןדאילו מטע, א שיש לדחות"ל להמג"וס. עבד תרוייהוידבעי למ

 ',ועיין במנחות'א "המגומה שסיים . ולכך הוצרך להביא הפסוק, דילפינן מושמרתם את המצות אינו אלא אסמכתא

, ומבואר.  איתא בגמרא דטעמא משום דאין מעבירין על המצות,דתנן מצות העומר לבוא מן הקרובבהא היינו דהתם 

 לא שייך אין מעבירין אלא :ל"ה איבעית כתבו וז"שם סוד' מיהו התוס. [מ"דאין מעבירין עה' ידאף בחדא מצוה אמר

 וכן בהך , או כגון מצות קרנות שאינו יודע מהיכן יתחיל, כגון דישון מזבח פנימי והמנורה,מצות לפניו' כשיש ב

. כ" ע. אי לאו דגלי קרא להדיאאבל לקבוע מקום אשפיכת שירים לא קבעו מהאי טעמא, דשמעתין שנוטל מן הקרוב

אלא בכל שנה נוטל ממקום שהוא היותר , כוונתם דבמה שנוטל מן הקרוב לא קבע מקום ליטול לעולם ממקום אחד

כ בההיא דשירי הדם שאם קבענו מקום ליסוד מערבי פסלנו "משא, קרוב שבכל המקומות שנמצאים בהם תבואה

נמצא דמכל מקום דבריהם דיומא קיימים דכל דלא . 'ה אשר וכו"ודא ס"כ בזבחים דף נא ע"וכן כתבו ג. האחרים

  יד'ו סי"חת שבט הלוי "שוע ב"וע ].עביד אלא חד לא שייך אין מעבירים כל שבאנו לקבוע מקום ההוא דוקא

   . א"בביאור דברי המג

והיינו . כ ביומא"משה מסתבר מבואר הפך דבריהם מ"דב "ע' מגילה דף וב' תוסדב' כבר ציינו רבים מהפו

א "ד המג"ש שם להקשות ע"וכן ציין בנה. [מ"אין מעבירין עה' דאף דלא עביד אלא חדא מצוה אמרי

  ]. במגילה'  דברי התוסא"איך אישתמיט מעינא פקיחא דהמגד

ף אד, ביומא כפשוטם' התוס' שאומנם כתב מתחילה להחזיק כדק ג "סכה ' ח סי"באוברכי יוסף  עוד להויעויין

דידוע . הכי נקטינן, מ כיון דחזינן דהכי משני ביומא"מ", ביומא' התוס' ל אינם סוברים כד"הנבמגילה ' התוסש

ם "ואנו אין לנו אלא דברי מהר) אות ג(ח דחמץ "פ' וכתבו הגהות מיי, ם מרוטנבורק"דהתוספות דיומא הם ממהר

' ולא כהתוס, ל"הכי קי, ם איתיה לחילוק זה"ריומא שחיברם מה' ואף אנו נאמר דכיון דבתוס. ש" ע.דהוא בתרא

ועוד מן הדא  .ז הסכים לחילוק זה"ועכ, וכבר ראה דברי הראשונים, ם הוא בתרא"דהא מהר, דמגילה שדחאוהו

שהתוספות של מסכתות גדולות עיקר נגד תוספות דמגילה , לד' ד סי"ל בים של שלמה ביבמות פ"שכתב מהרש

' והכא חזינן דבתוס. ש"ע. דמסכתות גדולות חיברם רבינו אליעזר מטוך'  שהתוסשיש קבלה, ושאר מסכתות קטנות

ומאחר שכן נקטינן כתוספות דזבחים , דיומא' כתבו חילוק זה כתוס, ב"א ובתוספות מנחות דף סד ע"זבחים דף נא ע

ו כדמשמע מפשט אינביומא ' דכונת התוסש שהאריך "יעויי, מ"  מ."ולא משגחינן בתוספות מגילה, ומנחות ויומא

 אלא כל כונתם אינו אלא למעט דלא מהני טעמא דאין מעבירין .דבריהם דבחדא מצוה ליכא משום אין מעבירין

איתיה , ל" דמנחות סד הנכגון הבאת עומר, אף דליכא אלא חדא מצוה, אבל כי לא הוי קביעות מקום, לקבוע מקום

  . כ ליישב בזה"ש בארוכה ומש"יעויי. לטעם אין מעבירין

כ אף היכא "צ שייך ג"אין מעבירין עהמדינא דדבפשיטות   שכתביגאות  יב 'א סי"ת דברי מלכיאל ח"שוב

כה דף וראיה מהא דאיתא בסוכה . ז לא יוכל לעשות השנית" אף שעי,א לקיים רק מצוה אחת משתיהן"דא

מן חיובא ויליף מחתן אף במטא א דוקא דלא מטא ז"כ ממצות פסח ורק דהו"ז יתבטלו אח"דשרי לטמאות אף שעי

 וכמפורש במנחות מט .מ"בפשיטות בכ' ש התוס" וכמו.ה בשני מצות לפניו אזלינן בתר החשוב או התדיר"וה. זמנא

ד "וכן איתא בירושלמי דברכות פ. דאם אין לו אלא אחד קדמי תמידים למוספים ורק בתמידין דלמחר מבעיא התם

ג בתפוס בבית האסורים ונתנו לו "י' ד סי"ז ח"וכן פסק הרדב. כ של מוסף"חדאף באין שהות ביום מתפלל מנחה וא

צ והיינו "כ וכדומה דאין מעבירין עהמ"ה ויוה"רשות להתפלל תפלה אחת יתפלל תפלה הפוגעת בו ולא ימתין על ר

מחר הי ש ורק נתקשה שם מהא דמנחות במוספים דהיום ותמידין דל"ז ע"קו להרדב' צ סי"וכן הסכים הח. ש"כמו

ש שדן בתירוץ "ויעויי[. ותירץ דקרבנות הוי כחדא מצוה וגם בחד בהמה נינהו. קדמי אף דמוספין מחוייב בהן תיכף

דרמי קראי כתיב ' ק ט"ז מהא דמו"הביא ראיה להרדבל ש"הנצ "החעוד הביא בדברי מלכיאל שם ל]. צ"זה של הח

. י אחרים"א לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"ה עכאן במצוה שאפשר לעשות. 'פן תפלסו וכתיב פלס מעגל וגו

י אחרים יעשה איזה שבאה "א ע"ובא. י אחרים יעשה הוא הגדולה והחשובה והאחרים הקטנה"י דבאפשר ע"ופרש

שם א "המהרשש שדן בדברי "ויעויי. א עושה ראשונה משום אין מעבירין"הרי מפורש דבא. לידו גדולה או קטנה

  , כ"וכמו

  ] ג

   ע"וע



רמא 

מפורש ל ד"הנביומא לג ' התוס' כ בעצם ד"ש עוד מש"  ויעויי.כ ליישב" ומשז"רי הרדבהיפך דבדמבואר בדבריו 

א לעשות רק "מצות וא'  דבאמת כשיש ב,ד"ידוזה אינו שייך כלל לנד "-  תדיר קודםמצוה בחדא אף דבדבריהם 

 ורק אם ,שיו ואפשר לעשותה עכ,ביארו דבמצוה אחת שיש לפניורק ' והתוס. אחת מהן ודאי שייך אין מעבירין

 עדיף טפי , תעשה המצוה באופן חשוב יותר או במקום תדיר יותר,יאחר אותה קצת לעשותה בזמן או במקום אחר

ל ביבמות "ואף דקיי. לאחר המצוה לעשותה במקום תדיר כיון שמאחרה לכבוד המצוה לעשותה באופן היותר נאות

ר וכהא דדף לט דיחלוץ הגדול וכהא דדף מז דפריך מז דשהויי מצוה לא משהינן אף שיעשנה ביתרון הכשדף לט ו

מ לא " ומשני דמ,דיותר טוב להשהות מילת הגר קצת אולי יחזור בו וכמו שמדקדקין עליו מקודם כדאיתא התם

' ד סי"מ כבר כתב התה" מ,משהינן המצוה כיון שכבר דקדקו עליו כפי הראוי ואין לדבר שיעור עד מתי להשהותו

אבל לזמן מועט שפיר משהינן המצוה כדי . זמן מרובה שיש לחוש שתיבטל המצוה לגמרילה לחלק דזה דוקא ל

ח "חאורת ויען יוסף "שוע ב"וע. ל שגם האריך בזה"בנהר שלום הנ' ועי. כ"ע. "'  וכולעשות אותה ביתרון הכשר

גתא דתנאי אי תליא בפלו,  ט דהך מילתא אי שייך מדאורייתא דין אין מעבירין על המצות אף במצוה חדא'סי

דלמאן דאמר דרשינן טעמא דקרא ילפינן מקרא דאשר פתח אוהל מועד דאין מעבירין אף , דרשינן טעמא דקרא

דלא ' והדרינן לסברא החיצונה כשיטת התוס, ולמאן דאמר לא דרשינן טעמא דקרא ליכא למילף מהתם, בחדא מצוה

   .מצוות' שייך זה אלא בב

  
  גם היכא דאיכא תדיר ומקודש מ הוא"אם דין אין מעבירין עה

  

ל מטעם שחיוב "תיפו, ל לטעמא דפרסומי ניסא"דל' הקו[א "החיי אדם בנשמת אדם שם כתב ליישב באווהנה 

ל דהיכא דאיכא תדיר או מקודש לא שייך כלל "כ צ"וע: ל" וז]מ"ש חל קודם חיוב קידוש ואין מעה"נר חנוכה ונ

אבל באינן שוין כיון שאם רוצה לעשות היום שניהן יכול להקדים איזו מצות שוין ' אלא דוקא ב, אין מעבירין

כ בעינן לטעמא "והיינו דמשה. ש" עיי.ה דמותר ואפילו להניח למחר"ה, שירצה כיון שיש לו מעלה תדיר או מקודש

, התדירח על קידוש היום "דאילו טעמא דאין מעבירין על המצוות אינו גורם להעדיף נ, דפרסומי ניסא ושלום בית

 אבל תדיר ,ב דאין מעבירין הוא רק במצוות שוות"ו עדף א במגילה "בטוכ "וכדבריו אלה כ. כ"ע. ז אלא בשוין"דאי

ל "או. ר מקודש טפי"כ משום דש" וע,ר"י לש"והוכיח זה מהא דאצטריך קרא להקדים תש. או מקודש עדיף וקודם

י כבר חל עליו " שמקודם היה לפניו מצות הנחת תש דכיון, דזה אינו,ר ברישא"להיכא שפגע בשקרא דאיצטריך 

דאף שעבר ופגע במצוה אחרת  ב"עיומא נח עוד מומוכיח . ר"י אף אם פגע בתש"שילין מצותה וצריך להניח התפ

  .ש"עיי. מחוייב לשוב לראשונה

, כל דבריושדן בדברי הנשמת אדם וכתב להשיב על ) אות לז (יז' סיא "ת דברי מלכיאל ח"שויעויין ב

יומא כתבו היפך ב' התוסהנה  ,דאין מעבירין לא שייך רק בשניהם שויםד תמה עליו דמה שהוכיח "ובתוה

, קו' צ סי"החלו,  ועוד327יג' סיד "בחז "הרדבד הביא ל"ובתוה. בארוכה בזה' ח אות ב 'סיש עוד ב"ויעויי . הדברים

אמר רבא דדישון מזבח הפנימי קודם להטבת נרות יומא לג דקכן עוד מוהוכיח . דמבואר בדבריהם דלא כדבריו

 ,דהא דאין מעבירין הוא רק במצוות שוות' שכל "הנא במגילה "טוציין לה' ובאות ג. ש"יעויי. ין מעביריןמשום א

דמקודש עדיף מאין א "הטושהוכיח כ הדין השני "וממילא דחה ג. [ד בארוכה"ותמה ע. מקודש עדיףואבל תדיר 

א בעצמו בספרו שאגת "וביותר תמוה שהטו. ציצית להדיא דאין מעבירין עדיף מתדיר' י בה"כ הנ"וכ(מעבירין 

ש "ה למקודש יעו"ומשמע שם להדיא דה. י האלה והסכים להם דאין מעבירין עדיף"ס כח הביא דברי הנ"אריה ס

  . מ"ל מטעם דאין מעה" קושיין דתיפוא"כ ליישב באו"ע שם מש"וע)]. כ סותר דברי עצמו"וא

                                                 
שאלה ראובן היה חבוש בבית האסורים ולא היה יכול לצאת להתפלל בעשרה ולעשות המצות והתחנן לפני : שםז "רדב הל"ז  327

נה יבחר יורה המורה איזה יום מכל ימות הש. השר או ההגמון ולא אבה שמוע להניחו זולתי יום אחד בשנה איזה יום שיחפוץ
 תשובה הנה ראיתי אחד מחכמי דורנו בתשובה דבר זה צלל במים אדירים והעלה חרס בידו ועל  . ראובן הנזכר ללכת לבית הכנסת

כ החליפו ביום הפורים משום מקרא מגילה ופרסומי נסא דבעינן "בתחלה כתב דעדיף יום הכפורים ואח. יסוד רעוע בנה יסודו
ל דאין מעבירין על המצות ואין חולק בזה כלל הלכך "אבל מה שראוי לסמוך עליו הוא דאנן קי. יועשרה ואין ראוי לסמוך על דבר

המצוה הראשונה שתבא לידו שאי אפשר לעשותה והוא חבוש בבית האסורים קודמת ואין משגיחין אם המצוה שפגעה בו תחלה 
  . היא קלה או חמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות וזה פשוט מאד אצלי

 

  ] ד

  , ואולם



רמב 

 ואין  זמנו קדיםח"ל דנ"דתיפו שעמד בזה) שי' ד סי"א חיור"ח(י אסאד "ת יהודה יעלה להמהר" ראיתי בשועוד

ח "כ למה נ" א,רייתאלהפוסקים דקידוש על היין דאו, )ל"קושית הראשונים הנ(וכן קשה . מעבירין על המצוות

טעמא דפרסומי ניסא אינו בשביל להקדימו נ "ותירץ דאה .  ניסאמינדחית מפני פרסו'  הא אין מצוה דאו,קודם

המצות לפניו דאורייתא ' א ב"שבאו בב' ל דוקא בזמן א"לכן נ: ל"וז, לקידוש אלא לדחות טעמא דתדיר קודם

ש קודם "ח זמנו קדים בע"אבל כיון דנ. קדים ואין שום מצוה דאורייתא נדחית מפני דרבנן' ודאי דאו, ודרבנן

ל תו עוסק במצוה לא תסור פטור מן המצוה דאורייתא "ח קדים דה"לכן נ,  המצותל אין מעבירין על"מ קי"ביהש

ש "ועיי. ל"עכ. היינו רק לדחות טעמי דתדיר, והא דגמרא יהיב טעמא משום פרסומי ניסא עדיף. קידוש על היין נמי

  . כ מדבריו" ע.ז"עוד בענ

, כל התדיר' ד מקרא וכדאיתא במסכת זבחים פדהא גם דין תדיר הוא דין דאורייתא הנלמ, עדיין יש להעיר

וכבר . ח דרבנן משום פרסומי ניסא"היאך יקדים לו נ] ל"כעין שהקשו הראשונים הנ[כ אכתי יקשה "וא

ח עדיף על קידוש היום והא קידוש היום הוא תדיר "ז דנ"בעצם ד) קידוש והבדלה ו' ע(ז בעמק ברכה "הקשה כענ

היינו כשאין , הוא רק לענין קדימה' דהא דתדיר קודם מדאו. א. אופנים' תירץ בבו. ודין תדיר הוא דין דאורייתא

א תדיר קודם וידחה "אבל כשאחד נדחה לגמרי בזה ל, תדיר קודם' דמדאו' אחד נדחה מפני חבירו בזה הוא דאמרי

דפרסומי ניסא והם אמרו דבמקום פרסומי ניסא הרי , אלא דרבנן הוא דאמרו דמעלת תדיר עדיפא אף לדחות, האחר

ומשום דגם , כ היאך פרסומי ניסא עדיף"ק א"נמי ל, תדיר קודם' דמדאו' אם גם לענין דחיה אמרי' אפי. ב. עדיף

לזכור חסדי השם ' ע מדאו"יונה במנין המצוות דאיכא מצ' כ ר"פרסומי ניסא יש לה יסוד בדאורייתא לפמש

  .ד"עכ. כ פרסומי ניסא עדיף"ומשה, יסא בכלל מצוה זוופרסומי נ', וזכרת את כל הדרך וכו' ולהתבונן בהם שנא

' א הא דהגמ"ל באו"י' כ לכאו" א- ] ז"ע להלן בענ"וע[ דפרסומי ניסא ענינו מדאורייתא -  דאתינן להכי השתא

ח כרך א "שד' עי[דהנה להשיטות דאין מעבירין הוא דין דרבנן , ח קודם משום אין מעבירין"לא כתבה הטעם דנ

הרי דין תדיר דהוא דין ] ל" ואכמ326' ע לו שם בעמ"וע. יומא לג' תתקט ושייחס כן להתוס' ז סי"ם הרדב בש39' עמ

  . ל"וכנ' דאורייתא גובר על דינא דאין מעבירין ולהכי בעינן טעמא דפרסומי ניסא דיסודו מדאו

כ דנו "כמו. ב.  328הערה'  ועידדינא דאין מעבירין אינו מוסכם דהוא מדרבנן. א. יש להשיב בזה מכמה אנפין

 א סימן ח"ת דברי מלכיאל ח"שויעויין ב, בארוכה אי אין מעבירין על המצוות דוחה לתדיר אם לאו' הפו

ח "ע בשד"וע. יז' ע לו שם בסי"וע. עדיף מתדיר ומקודשדאין מעבירין לדינא מסיק ' ובסוף אות ו. והלאה' אות א

וכמו (' ז פשוט שהוא דאו"גם דין תדיר אי.   ג329.ח סימן ט"אורח )רינוולדג(ת ויען יוסף "שווב,  ועוד218' שם עמ

ה "ותוד, ה העולה יומא לד"ובתוד, י שם"בפירש' ליה בזבחים פט ועי' פ דילפי"דאע) שנקט בפשיטות בעמק ברכה

                                                 
ת או דרבנן "מ אי הוא מה" והנה בגוף דין זה הא דאין מעבירין עה:ל" כתב וזכהאות א סימן טז "ת דברי מלכיאל ח"שו בהנה 328

דמוטב שיעבור על המצוה משיעבור על מה ' ה שכ"כ' ח סי"י או"וקצת משמע כן בב. ט דהוא מדרבנן"תקכ' ז סי"כתב הרדב
אבל פשטות הסוגיא . ל דהוי רק אסמכתא"ואף שי.  ביומא דילפינן מושמרתם את המצות'י פי"אבל רש. ש"דכתיבא באורייתא יעו

ש אלמא דהוי "ל קרא ליסוד מערבי תיפוק ליה דאין מעבירין יעו"מ ל"ג ובכ"ביומא ל' והפוסקים לא משמע כן מדהקשו התוס
ולזה כיון דהתורה אמרה להקדים . וד המצוהי יש ליישב דכוונתו דהא דאין מעבירין אינו רק משום כב"דאורייתא ממש ולשון הב

ע משום אין "א משום כרמל ואב"ד דקאמר דבא מן הקרוב אבע"צ במנחות ס"וכ. ל בזה"ר אין כאן בזיון כלל וכמוש"י לש"ש
. ד"ויש לדחות ולמעלה בארנו זה בס. ת דבחד גוונא נקט להו"כ משמע דאין מעבירין נמי מה"מעבירין וכרמל הוא דאורייתא וא

ת כדאיתא "וקדימת תדיר ומקודש הוא מה. ל להוכיח דאין מעבירין הוי אף אי חדא מנייהו תדיר או מקודש טפי"וגם לפמש
ברכי ' בס' וע. א"תרפ' ז סי"ג שיישב זה ועט"ש בפרמ"ה דתדיר אסמכתא ע"כ' ז סי"י וט"ש הב"ומ[ב "ט ובהוריות י"בזבחים פ

מ הוי מדאורייתא שדוחק לומר שתקנו כן לעקור קדימת תדיר שהוא "כ מוכח דא"וא] מ"ח ואכ"כ' א סי"בארוכה וש' צ' יוסף סי
ע לכאורה אף דבאמת משמע דדרשה דושמרתם את המצות שלא "ז צ"ודעת הרדב. ל לפרושי"ג הו"ת בקום ועשה דכל כה"מה

' ח ודף מ"א בפסחים ליחמיץ המצוה הוא אסמכתא בעלמא דאינו פשוטו של מקרא וגם דאצטריך לגופיה לשימור מצה כדאית
ונראה שעיקר הכוונה לדרוש שהמצות צריכים זריזות . כ נראה כאסמכתא"ודקאמר במכילתא אל תקרי מצות אלא מצוות הוא ג

וכן מסיק עוד  .ל"ס והפוסקים מוכח דהוי דאורייתא כנ"פ סוגיית הש"ועכ. ת כולה"וזהירות לקיימם ולא יאחרם ויליף ממצה לכה
  .ח סימן ט"אורח )גרינוולד(ת ויען יוסף "שווב. ח שם"ע בשד" וע.ש"יז עיי' שם בסי

 
י אסאד " ובביאור המהרב" כג עבשבת'  מדברי הגמ-אולי יש להוכיח ,  אי אין מעבירין על המצוות דוחה לתדיר אם לאוז"ובענ 329
היינו רק לדחות , שום פרסומי ניסאשהרי לדבריו דכל דברי הגמרא דיהיב טעמא מ.  דדינא דתדיר דוחה לדינא דאין מעבירין-ל "הנ

, מ אינו אלים לדחות טעמא דתדיר דקידוש"מ, ח טעמא דאין מעבירין על המצוות"דאף דאיכא בנ, הרי מבואר. טעמי דתדיר
ס כיון "דסו, ואין לומר דנידון זה שאני. [והיינו דדינא דאין מעבירין קליש מדינא דתדיר. כ בעינן לטעמא דפרסומי ניסא"ומשה

, כ אינו אלים דינא דאין מעבירין לדחות גם דין דאורייתא וגם דינא דתדיר"משה, ינן למידחי נמי דין דאורייתא דקידושדבע
מ מלשונו משמע דאין כח "דמ, ז דחיה"אי. ל דאלים לדחות דינא דתדיר"ולעולם כשדינא דתדיר נפגש רק עם דינא דאין מעבירין י

שהרי דינא דאין מעבירין אינו מוסכם כלל דהוא מדרבנן וכדלעיל , ל"ומעיקרא י.  בסתמאבדינא דאין מעבירין לדחות טעמא דתדיר
  ].א"ל עוד באו"וי. והבן. בהערה קודמת

  

  ] ה

   אולם

  ] ו

   ואולם



רמג 

י ילפותא מא דף מו כתב דהא' ת יד אליהו סי"מאידך בשו. תרפד ועוד' כ בלבוש סי"וכ. ק'ודו. יאוחר בפסחים נט

  .ויש להאריך. 'ץ במר וקציעה ועוד מהאח"כ היעב"וכ. היא אסמכתא בעלמא ולמצוה לכתחילה

ם " הרמב'פ ד"ראיתי ליישב עוד ע, ל מטעם שחיוב נר חנוכה חל קודם חיוב קידוש" קושיה זו דתיפוובעצם

וכן , פ שלא נכנסה השבת"יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום אע: ל"וז' שכא "ט משבת הי"בפכ

 ויציאתו בין קודם פ שעדיין היא שבת שמצות זכירה לאומרה בין בשעת כניסתו"מבדיל על הכוס מבעוד יום אע

ם ליכא דין תוספת שבת כלל "דאין כוונתו מדין תוספת דהא להרמב, וכתבו האחרונים בדעתו. ל"לשעה זו מעט עכ

בדעת ) ועוד דוכתי (קיג' ג סי"ם ח"ז בלשונות הרמב"הרדבכ לאוד{. ו"א משביתת עשור ה"כ בפ"יעויין בנו[

, ח מצוה לא"יעויין מנח. פ שעדיין היא שבת"ולכן גם מבדיל מבעוד יום אע, אלא דמפלג המנחה זהו זמנו]. }מ"הר

יוב ל דאין הח"ז י" ולפ.כ"ע. ל אות א' ב סי"ש ח"ע בקוב"וע, רעא דה מיד' ל סי"וביאוה, ומרומי שדה פסחים צט א

כ צריך להטעם "ומשה, ש חל לפני החיוב של קידוש היום דבאמת שניהם חלים באותו זמן מבעוד יום"דנר חנוכה ונ

      330.כ"ע. דפרסומי ניסא ושלום בית

  
  

  בענין ברכת הרואה נר חנוכה לאחר שדלק כשיעור מצותו 
  

וגם אין מדליקין עליו בתוך , ו הלילהמי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באות ד- נפסק ג "תרעו ס'  סיע"בשו

ע היאך הדין אם רואה "והנה יל .שהחיינו  ובליל ראשון מברך גם.כשרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים, ביתו

והיינו שיעורא משתשקע החמה עד שתכלה רגל (היינו לאחר שיעור חצי שעה , הנרות לאחר שדלקו כשיעור מצותן

אין בה מצוה ואין עליהם , או דילמא כיון שאחר זמנה רשאי לכבותה או לסלקה, אי יכול לברך עליהם, )מן השוק

אם נתן בה יותר ב ש"תרעב ס' ע בסי"דנפסק בשו כיון, ובפשטות. שם נרות חנוכה ולא שייך לברך על ראייתה

 נר אין שםכ "א. וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן, יכול לכבותה לאחר שעבר זה הזמןמשיעור חצי שעה 

כ "א, ל ספק ברכות להקל"כיון דקיי, כ איפה"א, ל דהכי הוא"ואת. [לברך עליוהרואה יכול חנוכה עלה ואין 

ואם מסופק . והיינו שיעור חצי חמה משתשקע החמה, לכאורה לא יוכל הרואה לברך אלא בתוך זמן הדלקתם בלבד

 אותו שרוצה - יהיה צריך לכאורה , צותןבדבר והיינו באופן שלא ברור להרואה אם הנרות כבר דלקו כשיעור מ

   ].ע"וצ.  לברר דילמא כבר דלקו הנרות שיעור חצי שעה- לברך ברכת הרואה 

  

                                                 
אך ידלג , מזכיר של שבת בברכת המזון, שאם היה אוכל ויצא שבת, כתבכב ' חוקת הל' ח שנה ראשונה פר"הבאהנה , ואגב 330

מאי שנא כשקיבל עליו שבת מבעוד יום וגומר סעודתו לפני ' דלכאו', וראיתי למי שהק. כיון שכבר יצאה השבת, "הזה"תיבת 
סועד בערב שבת  דיש לחלק בין ,ש" א-מ "להנתבאר לעיל בדעת הר,  ואולם. "הזה"השקיעה דלא ישמיט ברצה והחליצנו תיבת 

ח גבי סועד ביציאת שבת דאפילו דין " הבאלנידון, "הזה"ש דיאמר תיבת " ואזמנוגופא אלא זהו כלל צ לדין תוספת שבת "דאי
ואינו דומה כלל לכניסת ]. ודאי שלא יאמר" הזה"אך תיבת ', ז מזכיר רצה זהו בגלל דבתר מעיקרא אזלי"ומה שבכ[, תוספת ליכא

ה חדי "וקוב. מרן דאיכא דין תוספת' ל כד"דאנן בדידן ס, אך אינו אלא לפלפולא. ק'ודו. ם זהו גופא זמנו"שבת דלדעת הרמב
שבסעודת ערב שבת הרי התפלל מקודם תפילת ערבית של , מ"א אמר ליישב בזה בפשיטות דלק"א שליט"וח. (בפלפולא דאורייתא

יראה כחוכא בהשמטת תיבה זו , "ערבית של שבת"אך מכיון שהתפלל מקודם תפילת , ואף שבאמת לא נכנסה השבת בעולם, שבת
, ואדרבא, ש שיתפלל בסמוך"אין זה סתירה לתפילת ערבית של מוצ, צאה השבתכ כשסועד סעודת שבת כשי"ומשא. ז"מברכהמ

  ).כ"ע. ופשוט. כשעוד מעט יתפלל תפילת חול" הזה"היאך יאמר יום השבת 
  

מאוד : "ל"כתב וז ריט 'ח סי"ת דברי יציב חלק או"שוהנה ב, ח כבר דנו בזה הפוסקים"הנה עצם נידון הבא, ז"בענ דאייריואיידי 
' ואי משום המשך הסעודה אטו אי ימשיך סעודתו עד יום א, בדין זה דאיך יזכיר ויאמר ביום השבת הזה כשכבר פנה יוםנתקשיתי 

ופליאה , ס לא שייכא הזכרת יום השבת עכשיו"י וחל עליו חיובא סו"ומה לן בכך שהתחיל מבע, עדיין יום השבת הוא' ויום ב
כי איך בשביל , דהדברים מרפסין איגראכן ז שהקשה "פ' כסא דהרסנא סיהביא להושוב  ".נשגבה בעיני שלא עוררו בזה הפוסקים

ואי לאו דמסתפינא אמינא דלא "ד "שכתב בסומו מז ' ב סי"ת הלכות קטנות ח"שוועוד הביא ל .' וכוהסעודה יעשה מחול שבת
אכילה שבמעיו לעשות מן החול כי מה ענין ה, 'הזה'כ שיאמר השבת הגדול והקדוש ולא שיאמר "אמרו בתר תחלת סעודה אא

   . 'הזה'כנראה שזה גם כוונת הכסא דהרסנא לדלג על תיבת כתב הדברי יציב ד ו.'וכו" קודש
  

ברצה אף לאחר שיצא ' הזה'אופנים שיכול להזכיר מילת ' הנה הדברי יציב שם כתב ליישב בב,  דינא לא נפקינן מידי פלוגתאולענין
ועיין ,  שבת'מצות'היינו בזכות ', במצות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה וכורים מה שאומ, בנוסחת רצההנה ד, השבת

ש בזכות "שפיר יכול לומר גם במוצו,  על היום אלא על המצוה'הזה'כ דלא קאי "וא. ש"עיי] ד"שכ' עמ[ז "באבודרהם בסדר ברהמ
) 'ה(' ג' ת רבנו חיים כהן רפפורט סי"בשוהנה , עודו. י"כלומר שקיום זה עכשיו ועדיין עסוק בה בסעודה שהתחיל מבע, המצוה הזה

ם בפסחים דף "י והרשב"ש רש"וכתב עפמ, ז"ש עיולי יומא מאפוקי יומא לענין ברהמ"ח מ"קפ' ח בסי"האריך לתרץ קושיית הב
ודת שבת ולכן שפיר הוה סע, י זהו כבוד שבת שיהא גומר סעודתו אף לאחר שהחשיך"א דכשהתחיל בסעודת שבת מבע"ה ע"ק

מנוחת אהבה שאפשר ' פ בס"וכמדומני שכ. כ"ע. כ שאומר אז הזה על מצות שבת"ש ג"וא. ש באריכות"וצריך להזכיר של שבת עיי
  .ע עוד"ויל. אף לאחר שיצא השבת' הזה'לומר 

  

  ] ז

  ] א



רמד 

  ההמשך והעודף על המצוה חשיב מכלל המצוה
  

ובמאמרינו . ונחלקו בזה הדעות לכאן ולכאן אם יכול לברך לאחר שדלקו כשיעור מצותן, דנו בזה הפוסקים

ח לאחר שדלקו "הראות פנים מסבירות להדעות הסוברות שאכן יכול הרואה לברך על ני ל"זה נבא בעה

כ מצוה ויכול "הנה היה מקום לומר שאם נר החנוכה דולק יותר מכשיעור הוי ג. ד"וזה החלי בס. כשיעור מצותן

ית ספר על קרהנה ה, ואציין מן המעט. ד דההמשך והעודף על המצוה חשיב חלק מהמצוה"דהנה מצאנו בכ. לברך

אחד ' אלהינו ה' יתא כיון שקרא פסוק ראשון שמע ישראל היומדאור: ל" כתב וזב"א מקריאת שמע ה"ם פ"הרמב

תא אף על גב דבפסוק ראשון יפרשיות מקיים מצוה מדאורי'  ונראה דאפילו הכי בקריאת כל הג', וכויצא ידי חובתו

 ורב יוחנן , ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה מידי דהוה אקריאת התורה דנפטר בקביעת איזו שעה,נפטר

 ואפילו הכי אם לומד כל היום ,'אמר אפילו לא קרא אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים מצות לא ימוש וגו

 הכי נמי הכא אף על גב דנפטר מידי חובת קריאת שמע בפסוק ,יתאיוהלילה הוא מקיים מצות תלמוד תורה מדאור

יתא פוסק בין י ולהכי אמרינן בגמרא קרית שמע דאור,יתאיפרשיות הוא מקיים מצוה דאור'  הגראשון כשקורא כל

יתא בקריאתם דאי לאו הכי יתא כיון דמקיים מצוה דאוריפרקים הוו כדאורי'  משמע דכל הג,פרק לפרק הלל מיבעיא

בר קרא פסוק ראשון שהוא ש דאוריתא פוסק הלא כ"אלא דאינו מקיים בקריאתם כי אם מצות דרבנן היכי קאמר ק

ע מדאורייתא "פרשיות מקיים מצ' והיינו כשקורא כל הג. כ"ע. מדאוריתא והשאר מדרבנן אלא ודאי כדכתיבנא

ז "וכענ. דהעודף וההמשך מהמצוה חשיב כחלק מהמצוה ממש. פרשיות דאורייתא' ל דאין כל הג"ע אף למאן דס"לכ

ד דנהי דלשמואל יוצא גם בפסוק אחד מצות "ותו, א' א בסי"שאגה' יתרו לדחות ד' ב בהעמק שאלה פר"כתב הנצי

וכשפוסק הוי מפסיק , הוי הכל בכלל המצוה, מ כל שמאריך וקורא יותר בשביל מצות ודברת בם"מ', ודברת בם וכו

וכדאיתא , דכל מצוה שלא נתנה בה תורה שיעור אז כל מה שהאדם עוסק הכל מיחשב מצוה. במצוה דאורייתא

ג דהנוטל לולב "עוד הביא ההעמק שאלה מהירושלמי סוכה פ. 331'ט הפריש עשר בהמות לחגיגתו וכו"בחגיגה ד

דהיאך , והא מיהו קשיא). משום מוקצה(הניחו בארץ אסור לטלטלו , בשבת נושא כפיו וקורא בתורה נותנו לחבירו

ל בסכין של מילה " המהריג כתב"וכה. [הא מדאגביה נפיק ביה, מטלטלו יותר מחיובו כל זמן שלא הניחו בארץ

ש "ויעויי. דכל זמן דעסיק בהלולב הוי מצות לולב, כ"ואלא ע]. דחייב להניחו מידו אחר שמל משום מוקצה, בשבת

תורת ' כ יעויין בס"כמו. ש שדן בדבריו"ויעויי. ז. ו' סיס ברכות "י עמ"ד בקה"והו. [332ב"עוד בראיות נוספות כיוצ

  ].ל"ואכמ.  שדן בארוכה בדברי הקרית ספרי' צ קעניג ברכות סי"נתן להגרנ

                                                 
ש בפסוקי "ות קאמרתי עוד לדון גבי נידון הפוסקים בענין אם רשאי לקר, ב הללו"הנה לפי הדברי הקרית ספר והנצי, ואגב 331

אבל שאר פרשיות שהנם , ש דאורייתא ודאי שמסתבר שחייב להפסיק"דלגבי ק, )ש עומד להסתיים"כשרואה שזמן ק(דזמרה 
' והנה לפי הדברים הללו דכשקורא כל הג]. ל"ואכמ' א דאף לדרבנן מפסיקים כברכת רעמים וכו"וי', ודנו בזה הפו. [ע"דרבנן צ

ר "ושו. ע"פרשיות לכ' ש דיקרא כל הג"א, פרשיות דאורייתא' ל דאין כל הג"ע אף למאן דס"א לכע מדאוריית"פרשיות מקיים מצ
  .  כ"ע. ש"יעוייי. ו סוף את ז' ח סי"ח או"א ח"שכיוונתי בזה לדברי מי שגדול יעויין ביבי

  
. הלולב קודם הנענועיםתרמד הביא מהלבוש להמנהג שנהגו בכמה קהילות שמברכין שהחיינו אחר נטילת ' א בסי" המגוהנה 332
והנה להנתבאר דכל זמן דעסיק בהלולב הוי מצות . תרנא שהביא סימוכין למנהג זה מכמה אחרונים' פסקי תשובות סי' ע בס"וע

דהנה הרי בלולב , א"ד בברכת אברהם סוכה ג ע"ל הו"ז זצ"ויש להוסיף בזה עוד מדברי הגרי. יש מקום גדול בביאור שיטה זו, לולב
הא נענוע אינו ', ולכאו. לנענע בווטפח יותר כדי , שלשה טפחים כנגד אורכו של הדס, בסוכה' כדאיתא בגמ, טפחים'  דבעי שיעור

דהשיעור הוא באופן שראוי לקיים בו המצוה כתיקונה וכיון דשלימות המצוה הוא , ז"וביאר הגרי. דכיון דאגביה נפיק ביה, מעכב
. חזינן דענין זה דהנענועים הינם חלק מהמצוה מתבטא בפועל בשיעורא דהלולב. כ"ע. י הנענוע לכן זהו השיעור הנאמר בו"ע

' דלולא מצות הנענועים היה סגי בלולב ג, ז בשיעורא דלולב"ומתבטא ד" שלימות המצוה"כיון דחזינן דהנענועים הינם , ומעתה
ל דאף "שפיר י, כ"א. טפחים' עות גם להגוכשחסר אותו טפח הרי אין שום משמ, ורק מחמת הנענועים בעי טפח נוסף, טפחים

ברכת המצוות ' ואפי. (ז שהחיינו"כ יכול לברך ע"ומשה, מ ענין הנענועים הינו חלק בלתי נפרד מהמצוה"מ, דמדאגביה נפק ביה
ז "מ כ"ומ).  וקצרתי. ס"ע להלן בשם הכת"וע. ג דהנענוע הינו המשך של המצוה"שם הפמ' תרנא אות יא וכן פי' א בסי"כ המג"כמש

דאילו . או למי ששכח לברך ונזכר לאחר שנטל קודם הנענועים. אינו אלא ליישב אותם שנוהגים כן לברך שהחיינו לאחר הנטילה
ע להביכורי יעקב "וע. ה דיברך על נטילת לולב ושהחיינו קודם שיטול האתרוג"תרנא ס' ע להדיא בסי"לענין דינא הרי דעת מרן השו

  .בזה מאדד שהקפיד "תרמד סק' בסי
  

ל דשלימות מצות לולב הוא "ז ביתר פירוט וביאור הענין הנ"ל שהביא מהגרי' ב עמ"מועדים וזמנים ח' ז בס" לאחר כותבי כר"שו
ומצוה כהלכתה שיגביה אגודה : ...ל"ט שכתב וז"ז מלולב ה"ם בפ"הרמב' פ ד"ש שהביא מתחילה בשמו לבאר ע"יעויי. י הנענוע"ע

י "ומבואר דרק ע. כ"ע. אתרוג בשמאל ויוליך ויביא ויעלה ויוריד וינענע הלולב שלשה פעמים בכל רוח ורוחשל שלשה מינין בימין ו
. מינים שנטלם מקודם למצוה' שיש לנענע דוקא באותן ד, ז"ומכח זה חידש הגרי. הנענועים מתקיים המצוה דנטילת לולב כהלכתה

כי טוב תחלה וסוף ובאנא ' כן מוליך ומביא בשעת קריאת ההלל בהודו לה והי:י"ם שם מוסיף בה"וכן בנענועים דהלל שהרי הרמב
מ "הר' ז גם מד"ומתבאר ד. ט"כ לעיל שהדבר מתבאר מעיקר שיעור הלולב דבעי ד"כ הביא מש"וכמו. כ"ע. ' וכוהושיעה נא' ה

: ל"מ בקרית ספר שם וז"שכז "וציין המועו. טפחים בלולב בגדר שיעורים כמו שאר המינים דאורייתא' ח שכלל שיעור ד"בה
. ה"א. [כ"ע. 'וכומ דטפח שדרו של לולב היוצא מן ההדס דהוי דאוריתא "שיעורי ארבעה נראה דהוו דאוריתא ובכלל שיעורין הל

]. ולשיטתו אזיל וקצרתי. הרי שהדברים הללו מתבארים טפי,  לעילב"א מקריאת שמע ה"פלפי מה שהבאנו מדברי הקרית ספר ב
  . מ"ואכ. כ בזה בארוכה"ז מש" במועוש עוד"ויעויי

 

  וכבר 



רמה 

ל "שהוי במעוט בתרא קיי: ל"וז שחזר על יסוד הדברים הללו  יד'ב סי"ת משיב דבר ח"שוב ב"עוד להנצי

מ כיון שמצוה לשחוט כל "מכ, ג דאם לא נשחט כלל כשר משום שכבר נגמר השחיטה"אע, דטריפה

ז שעוסק בשחיטה לא מיקרי נגמר "כ כ"א, )ב"עכ (ה כדאיתא שם הסימנין ומיקרי המיעוט דישנן במצות שחיט

בשם הירושלמי דהפריש הרבה בהמות ) ב" עח(חגיגה ' ז הביאו התוס"בווכי", ה פסול בשהיה"ומש, השחיטה

, ז שעוסק באותה מצוה"הרי דכ, ט עד שיאמר אין עוד בדעתו להוסיף"לעולם הוא מוסיף והולך ודוחה יו, לחגיגה

מ אם אינו מסלק עצמו ממנה יש לה דין גוף המצוה שהיא מוכרחת "מכ,  אפשר לסלק עצמו ממנהג שהיה"אע

נ כיון שעוסק "וה, "' וכו) נג אות ד' סי(כ בחיבורי העמק שאלה "והוא כלל גדול בתורה בכל המצות כמש, לעשות

  . ל"עכ. ולא מיקרי שגמר השחיטה, בשחיטה פוסל בה שהיה

ס "מ כיון דסו"מ', פ דלאחר חצי שעה רשאי לכבותן וכו"דאע, מר גם בנידון דידןלכאורה כן יש לו

ולא אמרינן שכבר נעשית מצותה ואין עליהם , משאירן דלוקין הרי דתוספת זו חשיבא מכלל המצוה כולה

ר דכל מצוה שלא נתנה בה תורה שיעו"דהנה בהעמק שאלה הוסיף , ואף שיש לדחות. (שם נרות חנוכה כלל ועיקר

ל "מ י"מ. ד הרי איכא שיעור של חצי שעה ותו לא"ואילו בנידו, "אז כל מה שהאדם עוסק הכל מיחשב מצוה

, והתם מדאגביה נפיק ביה, ל גבי מצות לולב"שהרי מבואר עוד בדבריו להוכיח ממקומות אחרים וכנ, ד"דלאו

' ק דסוכה במתני"ן בפ"הוכיח מהרש שהביא עוד ל"ויעויי. כ ההמשך והעודף על המצוה חשיב מכלל המצוה"ואפה

ע "וע. והתם נמי מיירי יותר מהשיעור הנדרש, דפירש עליה סדין בענין דפנות סוכה בשיעור יותר מהכשר סוכה

  ). להלן

ונזכר קודם , נר ראשוןהמי ששכח לברך כשהדליק ז גבי "כענ' שכקלה ' סית כתב סופר "מבואר בשו

 .משום דמברכים על הידור מצוהיהם ברך עלדיכול לי תרעו "ג רס"מפרדדעת ה, שהדליק שאר הנרות

ל כמצוה שיש "אלא דהו", משום דמברכים על הידור מצוה' ג ולא מטעמי"ל כדינו של הפמ"מ נ"ומ: ל"ד וז"וכתב ע

ש דיוכל לברך אחר הנטילה דיש לה "ורא' תוס'  כמו בנטילת לולב שכ"ז משך המצוה"לה משך זמן דמברכים כ

 .ט"ז שהטלית עליו מה" וכן בעטיפת טלית דיוכל לברך כ.זמן שחסר הנענועים הגם שאינם מעיקר המצוהמשך 

ל כיון " כן י.א שיוכל לברך אחר הבדיקה כיון שמצוה זו יש לה משך זמן דצריך לשרפו"המג' ובדיקת חמץ שכ

מ מצות " מ,ברצונו'  זו דתליעל הוספה' מוסיף והולך הגם דחיובא ליכא ואין מברכי' דמצוה מן המובחר שיהי

 נרות יוכל לברך קודם שמדליק שארי נרות על תי הוספ" נר ראשון יש לה משך זמן לעשותם מן המובחר עתהדלק

 הגם שיש לחלק בין משך זמן דהכא למשך זמן דלולב וטלית ובדיקת חמץ דשם הכל חיוב הוא .הדלקת נר ראשון

פ עושה שעושה מצוה זו מן המובחר "נ כאן כיון דמצוה עכ"ל דהה"מ י"מ, והכא ליכא חיוב, מדאורייתא או מדרבנן

   .ש עוד"יעויי. ' וכומקרי משך זמן לדבר זה

התוספות '  שהביא ד תג'ח סי"אורח ) יוסף גרינוולדר"להג(ת ויען יוסף "שוב ד"מצאתי בס דברינו אלהוכעין 

דבנר שבת , ר של שבת למותר השמן דנר חנוכהשכתבו לחלק בין מותר השמן דנ, ה שבנר"א ד"בשבת דף מד ע

דנר שבת יש לומר דיושב ומצפה שתכבה כיון שעיקרו להנאתו , לא אסרינן ליה אחר השבת משום הוקצה למצותה

יש הנה ו. ל" עכ.מה שאין כן בנר חנוכה משום חביבותא דנס אינו מצפה שתכבה אלא מקצה לגמרי למצותה, בא

אי כוונתם על הנשאר ממה שכבה תוך זמן , כתבו דבנר חנוכה מקצה למצותו לגמרילעיין בכוונת התוספות במה ש

 תיפוק ליה , דעל תוך זמן מצותה למה הוצרכו לסברא דחביבות הנס.או על מה שכבה אחר שיעור מצותה, מצותה

מכל , תוואף דבדיעבד אם כבתה תוך זמנה אינו זקוק לה ויצא ידי חוב[, דכך עיקר מצותה שיהא דולק כל הזמן

אם כן מהיכי תיתי , לא יצא, כגון שהדליק במקום שהרוח מנשבת, מקום אם מעיקרא לא היה ראוי לידלק כשיעור

אבל כל , והרי אף בנר שבת הא דיושב ומצפה שתכבה היינו רק אחר שאין לו צורך בו, לומר דיושב ומצפה שתכבה

משום דכיון דבנר חנוכה יצא ידי חובתו אף אם תכבה ואפשר , זמן שיש לו צורך בו ודאי אינו יושב ומצפה שתכבה

אבל יותר נראה . ]על כן אי לאו משום חביבות הנס הוי שייך לומר יושב ומצפה שתכבה אפילו תוך זמנו, תוך זמנו

מ משום חביבותא דנס ניחא "ועל זה כתבו דאף דדלק כשיעור מ, דכוונת התוספות על הנשאר אחר שדלק כשיעור

אף , כלומר,  למצותה'לגמרי'והיינו דכתבו התוספות ומקצה , וה שיהא דולק עוד יותר לפרסומי ניסאליה להידור מצ

דכבר , איירי בזמן הזה' יש לומר דהתוס, ס שהיו מדליקין מבחוץ"ואף דהשאילתות קאי על זמן הש. [יותר מן החיוב

  ומצאתי 

  , ומעתה

   ב"וכיוצ

  ] ב



רמו 

זמן הזה ההיכר הוא רק לבני ביתו ואין  לענין זמן שתכלה רגל מן השוק דב,ה דאי"ב ד"כתבו בסוגיא דחנוכה כא ע

  . ]לחוש להדליק עד שתכלה רגל מן השוק

. שייך לברך ברכת הרואהדדלק שיעור חצי שעה שאחר לרואה נר חנוכה ד כש"כתב לפשוט נידו, זופי סברא 

דולק דכל זמן ש, ואף לאחר שדלק כשיעור מצותואי נקטינן דשייך הידור מצוה במה שדולק יותר והיינו ד

מכל מקום כל זמן שדולק שם נר חנוכה עלה ושייך לברך , כ אף שאין חיוב שידלוק יותר"א, איכא פרסומי ניסא

וכמו בתרומה דאף דחטה אחת ", דהא נר זה מזכיר את הרואה הנסים שנעשו לאבותינו, עליו ברכת שעשה נסים

הכי נמי אף , ל הכל שם תרומה מן התורהפוטרת כל הכרי מכל מקום אם מפריש יותר וקורא עלה שם תרומה חל ע

, "מכל מקום כיון שהוא מהדר שידלוק יותר איכא עלה שם נר חנוכה ושייך לברך עלה, דאינו מחויב שידלוק יותר

ס כל זמן שלא כלתה רגל מן "כל זמן שבני ביתו נעורים הוא כמו בזמן הש, דבזמן הזה שההיכר הוא לבני בית

 בהגהה פדס "וג ס"ת שבט הלוי ח"שוע ב"וע .כ" ע.]ע"אך למעשה עדיין צ, לכהלהשכן נראה , וסיים. [השוק

   .א"כ כסברא זו בע"שכתב ג

  
  במצוה' הידור'אלא ' תוספת'ז רק "כשהנרות דולקין יתר על השיעור אי

  

ת בעלמא הנחשב' תוספת'ז רק "אי, דכשהנרות דולקים יותר מכשיעור, מזו יש לומר אלא יתירה, זו בלבדולא 

 דדוקא בנר של שעוה  כתבג"תרעב סק' סיבא "מגואף שה. במצוה' הידור'אלא הרי זה , ת"מכלל המצוה וכמשנ

ז "מ אי"מ. שייך הידור מצוה שיהא גדול יותר מכשיעור מפני שהוא נאה יותר על ידי גודלו מה שאין כן בשמן

. ס דגם בריבוי שמן הוי מצוה"ועו' השדהתבואות 'מהגאון בעל ) לג' חנוכה עמ(וכמו שהביא המקראי קודש , פשוט

, ס דהיו מדליקין בחוץ"דבשלמא בזמן הש, א הללו"המג' דיש לדון בד' ל באות א"הנת ויען יוסף "שוכ ב"וכ. ש"עיי

ולא לאותן שבחוץ דכבר , דאחר שכלתה רגל מן השוק לא היה ניכר לא לאותן שבפנים דהרי לא היו נראין בפנים

אבל בזמן הזה , א דאין כאן אפילו הידור מצוה"כ המג"בזה שפיר מסתבר כמש, וקכלו בני אדם מלהלך בש

נהי דחיובא ליכא אלא שיהא דולק חצי שעה משום דכך תיקנוהו מעיקרא כשיעור עד שתכלה רגל , דמדליקין בפנים

,  נעוריםמכל מקום הידור מצוה שפיר שייך גם אחר חצי שעה משום פרסומי ניסא כל זמן שבני ביתו, מן השוק

דיכול להדליק בברכה אף לאחר שכלתה רגל מן השוק כל זמן שבני ביתו ) ו"א שם סק"מג(ל "דהרי מטעם זה קיי

, הוא הידור במצוה כיון שכל זמן שממשיכים לדלוק, כ"וא. כ"ע. ש" עיי.נעורים דבזמן הזה זהו פרסומי ניסא

ב בנידון ברכת הרואה דידן לענין "כדאשכחן כיוצו .מסתבר טפי שיכול לברך על ההידור המתוסף על עיקר המצוה

' ע חנוכה עמ"חזו' ובס. אם יכול לברך ברכות הראיה על נרות ההידור, אם כבה הנר העיקרי ונותרו נרות ההידור

דעיקר , ונהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק אפילו מנר לנר"תרעד כתב ' א בסי"הנה הרמ. בזה' קמ הביא שנח

ג "ת קנין תורה ח"ומכח זה כתב בשו". כ ולכן אין להדליק זה מזה"לא נר אחד והשאר אינו למצוה כמצותו אינו א

ואולם הגאון גליא מסכת דף סב . כ כהנר העיקרי"שאין לברך על נרות ההידור כיון שאינן מצוה כ' צח אות ג' סי

, לים במעלתם מן הנר הראשוןוודאי שהנרות הנוספים אינם נופ, ז טעם לשבח"א הללו שאי"ד הרמ"א כתב ע"ע

פ זוכר "ל לדידיה דכיון שעכ"וכן ס' והביא כן לעוד פו. כ"ע. 'ם וכו"ושוים הם לו לכל דבר כדמוכח מתשובת הרמב

י שממשיכים לדלוק "ד שהוא הידור במצוה ע"ל דגם בנידו"י, ומעתה. כ"ע. הנס יש לו לברך על נרות ההידור

  . ש שיכול הרואה לברך עליהם"א, ל"וכנ

  
  דלקה למעלת ההידור של הנרות הנוספיםהחילוק בין מעלת ההידור בתוספת זמן הה

  

לבין מעלת ההידור של הנרות הנוספים , רב המרחק בין מעלת ההידור שדולקים הנרות לאחר חצי שעה, ואולם

דבר אחד אבל כל ברכה שהיא על מעשה שאינו ב: ל" וזכתבן סימן לה "ת הראב"שוהנה ב. על הנר העיקרי

לפי שבכל , נר של חנוכה' להדליק'וכן . 'וכו' על'אינו מברך , ואינו לפי שעה ולא נגמרה המצוה באותה עשייה

להכי מברך להדליק , הלילות לבד מלילה הראשון יש בו נרות להדליק ולא נגמרה המצוה עד שמדליק כל הנרות

  ועל 

  ] ג

  ] ד



רמז 

קונטרס בד בכלי חמדה "והו. ל"עכ. 333ר לילותולא חילקו ברכת לילה הראשון משא, דמשמע להדליק כל נר ונר

לענין מי שהדליק  ת שבט הלוי חלק ג סימן פד"וכבר דן מדבריו בשו. ד"כ ע"ש מש"ויעויי. מקץ' לפרהמילואים 

. ח בשאר ימים ולא בירך על הדלקת נר ראשון ונזכר קודם שסיים שאר הנרות אם אפשר לו לברך עוד או לא"נ

ד "מ נסתמך ע"ומ. ש שדן בדבריו"ויעויי, תרעו' ח סי"יג ובחידושיו או' ת סי" במהדוא"וציין שנשאל בזה הגרעק

ל דמבואר בדבריו דעיקר תקנת נוסח הברכה היתה בלשון המשתמע שכולל נמי נרות הנוספות דהידור "ן הנ"הראב

אמרי ' ע בקו" וע.ל בפרטי דין זה" עוד בשבהש"יעוייו[. כ יכול גם לברך עליהם"הרי שהם בכלל חיוב הברכה וא

ל דיכול לברך על "ל דס"א הנ"ט המחלוקת בין הגרעק"שביאר בטו, ח"קכה מאמר בגדרי דין הידור בנ' שפר עמ

הרי . ]מ"ש ואכ"עיי. ל שאין זה מטעם שמברך על נרות ההידור"דס' ס הנזכר לעיל באות א"להכת, נרות ההידור

  .ך בההידור בתוספת זמן הדלקת הנרות יתר על חצי שעהדבר שאינו שיי, דנרות ההידור הינם בכלל חיוב הברכה

הוכיח ופסק לדינא שנרות ההידור דחנוכה יש ש, קלג' ח סי"אובתשובה חכתב סופר ה' להוסיף בזה עוד מד

ת שיח "שווהביאו ב .דין הידור מצוה כמצוה עצמה, שאסור גם להשתמש לאורם, להם כל דין נרות החיוב

והוכיח דין זה ממשנה ערוכה , א"ס גינת ורדים ח"כבר קדמו בזה בעל גן המלך אות מב בסוש וציין  קלה'יצחק סי

ע לו "וע. כ"ע .הרי דין ההידור דביכורים כביכורים עצמם', תוספות הביכורים מין במינו וכו, י"ג דביכורים מ"פ

ק בו לילה אחת נעשה ישן נר של חרס שהדליד, ג"תרעג ס' סיע ב"כ השו"שהביא שוב דבריהם בענין מש דמ ש'סיב

.  כןאם גם בנרות ההידור נאמרובזה פשט הספק . אלא לוקח חדשים בכל לילה, ואין מדליקים בו לילה אחרת

ומשמע , ל לוקח חדש"והול, מדנקט לוקח חדשים בכל לילה, דגם בנרות הידור הדין כןע "מ מלשון השו"והוסיף דכ

ודין זה ודאי דאינו שייך . כ" ע.בין לנר החיוב בין להידור, לה חדשיםוצריך ליקח בכל לי, דמיירי דהנרות מובדלים

   .334בהידור שדולקים הנרות לאחר חצי שעה

כמה : ל"מנה את דרגות קיום המצוה וזא "חנוכה הד מ"פם "רמבדהנה ב, יש להוסיף בזה בחילוק הענינים

ד בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אח, נרות הוא מדליק בחנוכה

, והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים, היה בו אלא אדם אחד

והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה 

                                                 
לא שייך ' ביום הא' דלכאו, "הם"הנרות הללו קודש  -א בענין נוסח "הקשה ח, שסד' בעמ) ' יקובץ(עץ חיים ' הנה בקו, ואגב 333

ת "בשוו. לשאר הלילות' אין לחלק בין הלילה הא, והיינו כיון שברוב הימים כן הוא הטופס, בזה פשוט' התי, אולםו. לשון רבים
ל "דאף בטופס הברכה גופא לא חילקו חז, חזינן". לא חילקו ברכת לילה הראשון משאר לילות"ל מפורש כן להדיא ד"ן הנ"הראב

ר ישעיה "יצחק ב' לר(ת שיח יצחק "מצאתי בשואלא דלא אמנע מלציין ממה ש. [ל"ש בנוסח הנ"וכ, לשאר הלילות' בין הלילה הא
, וכתב לבאר. שהרי מוסיפין והולכין בכל לילה, חנוכה' נרות'למה אין מברכין להדליק ',  שהק שלה'סי) ד"יששכר בער ווייס הי

, ועוד. לכן אומר רק להדליק נר, י תרעא"א רס"עיין מג, כסתמא דגמרא נר איש וביתו, לכל לילה' די בנר א' לדינא דגמדדאפשר 
' הנה מד, ואולם. כ מדבריו"ע. ג בלשון הברכה גם בשאר הלילותלזאת לא פלו,  אין יכול לומר רק להדליק נרןמשום דבלילה ראשו

  ]. ל עוד בדבריו"וי. קמייתא דידיה' ונסתגר בתי. נגרר בתר שאר הימים' היום הא, ן מבואר דאדרבא"הראב
  

לה הדולקים הן א, מ הכונה בזה על הנרות הללו של כל ימי החנוכה"מ, מדליק נר אחד' דאף דביום א, ל"הנה עוי,  הערה זוובעצם
ל מהשלטי גיבורים על המרדכי מסכת שבת פרק במה "פ מה שהביא הכלי חמדה הנ"ויתבאר ע. והן אלה שידלקו במשך ימי החג

ח "וביאר הכ. ל"עכ. מכל הלילות שוב אינו מדליק שכבר הוא דחוי' דמי שלא הדליק בלילה א', מדליקין בשם האורחות חיים שכ
דכיון דמצוה מתחילה בעוד יום וגומרה בלילה הוי , ביארובהמשך דבריו . כ לדון בזה"ש מש"עיי. ל דכולן מצוה אחת הן"דס, שם

ח כדי להראות ולגלות הנס שלא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה "דעיקר מצות נ, ועוד. ש מילתא בטעמא"יעויי' תמיד'בגדר 
נראה בזה , כ לא ידליק"ואח, ימים ומי שידליק רק איזה לילותכ מוכרחין להדליק בכל שמונת ה"וא, ימים' בו נס והדליקו ממנו ח

הוא בענין , ועיקר דבריו שם. וממילא כל הלילות הן מצוה אחת, ואינו מקיים המצוה כלל, ימים' שכופר ואינו מודה שהיה הנס ח
. ח עד הלילה האחרון"ל להא מילתא דלא נשלם מצות נ"ן ס"ש שדן שגם הראב"ויעויי. ל"ן הנ"הראב' הגירסא המדוייקת בד

ש הנוסח בלשון "א, ולשיטה זו. כ"ע. 'הארכנו בזה לברר דיש סברא גדולה לומר דבכל הלילות מצוה אחת הן וכו: ד כתב"ובסו
בעצם , ואולם[. כ"ע. ולא שייך לחלק בזה כלל, כיון דכולא חדא מצוה היא, רבים דהיינו שכולל כל הנרות שידליק במשך ימי החג

ם "מהר' תשו(השיב רבי מאיר : ל"וז) רסח' סי(המרדכי בפרק במה מדליקין  הביא כן בשם סימן תרעבי ב"ה מרן הבהנ, נידון זה
תשובה מ מ הביא"ומ. בנר חנוכה שלא הדליק בלילה כך דעתי נוטה דכיון שלא הדליק שוב לא ידליק) תרלד' פ סי"מרוטנבורג ד

אלא דאותו לילה אין לו תשלומין אבל אלילות אחרות לא קאי דנס כל יומא מ לומר "דלא בא הר) כח' ל סי"ת מהרי"שו(אשכנזית 
ויקרא (דהתם משום דכתיב ) ס תפט"לעיל סו' עי(ולא דמי לעומר ) לא' ב סי"שבת פ( וכן איתא באגודה .איתיה ולית דין צריך בושש

רכו ' סי( וכן כתב הרוקח .כ" ע.הידור הואתמימות תהיינה אבל הכא כל חדא מצוה באנפי נפשה היא ומה שמוסיפין משום ) כג טו
וזה לשונו אם לא הדליק לילה אחד לא ידליק למחר או לילה האחרת מה שהיה לו להדליק אז ולא דמי לקריאת שמע ) קכח' עמ

מ ודבריו "הביא תשובת הר) קפו' סי( ובשבלי הלקט .שיחזור ויקרא ויתפלל.) ברכות כו(ותפלה דאמרינן בפרק תפלת השחר 
ר שדנו מזה "ושו. הרי דאין הדברים הללו כפי שהחזיק הכלי חמדה. ל"עכ. וארים שם כמו שכתבתי בשם התשובה האשכנזיתמב

פ "וכ. פ שבימים הראשונים היה פטור"אע, דיש עליו חיוב להדליק מכאן ואילך בברכה, לענין נער שנעשה בר מצוה בימי החנוכה
  ]. מ"ואכ. מג' מצות נר איש וביתו עמ' בס' ועי. נא' ג סי"ים חת מחנה חי"ובשו. ב"תרעז ס' החכמת שלמה סי
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ת רבי "שושהביא בר "האוח "פרה' ע עוד במח"ויל. ז משך המצוה"ל כמצוה שיש לה משך זמן דמברכים כ"דהוהידור מצוה אלא 
  .ח"יג אי מברכים על הידור מצוה דנ' ת סי"מהדועקיבא איגר 

  

   ויש

   עוד



רמח 

: ל"ל ופסק לחומרא וז"התעלם לגמרי מכל דרגות קיום המצוה הנב " תרעא ס'סימרן בואילו . ל"עכ. ולילה נר אחד

מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו ,  בלילה הראשון מדליק אחד,כמה נרות מדליק

 את הדין של ותפס לדינא, ם"מדוע התעלם מרן המחבר מכל דרגות החיוב שמנה הרמב', ולכאו. כ"ע. ' וכושמונה

ולכך כיון שהוא , ל דקיבלו עלייהו חובה להיות מהדרין מן המהדרין"שמרן ס, ושמעתי לבאר. המהדרין מן המהדרין

 ,ק ו"סב שם "כ המשנ"ואין להקשות ממש. [ם"לא ראה מרן המחבר לטרוח ולמנות כדברי הרמב, חובה גמורה

 , מוטב שידליק בכל לילה אחד ויתן גם לחבירו,ו כלוםאם יש לו שמן בצמצום על כל השמנה ימים ולחבירו אין לש

, ל בזה"י, ואולם. י שיתן לחבירו"היאך יפקיע חיובו ע, אם הוא כחיוב גמור' ולכאו. כ"ע. צ אלא אחד"דהא מדינא א

ואין לדמות כלל ההידור , הרי מבואר דענין נרות ההידור הינו כחובה גמורה. כ"ע]. דאדעתא דהכי לא קיבלו עלייהו

  . במשך זמן הדלקת הנרות

חנוכה שכתב דאינו דומה ההידור שנאמר בנר חנוכה להידור ' עוד בדברי רבינו הגדול באבי עזרי הל

כ אין "וע. דבסוכה נאה ולולב נאה ההידור הוא בקיום המצוה של לולב וסוכה מדין זה אלי ואנוהו, דעלמא

ז ודאי "ולפ. ש"עיי. ח"כ מעיקר מצות הדלקת נ"וזה ג, יק יותרח ההידור הוא שידל"כ בנ"משא. ברכה על ההידור

ל דענין זה אי "שר, סט' ב עמ"מועדים וזמנים ח' ע בס"וע{. ד להידור בהדלקת שאר הנרות"שאין לדמות נידו

אי משום ' תלוי בהטעמים שישנם בגמ, הנרות הנוספים על הנר העיקרי הינם הידור בעלמא או חשיבי מגוף המצוה

מעיקר הדין סגי באחד ואידך עיקרם , דלהטעם להיכר הימים היוצאין.  היוצאין או משום דמעלין בקודשהימים

ומקיימין בכולהו "אך להטעם דמעלין בקודש כולהו כחדא חשיבי . כ כהנר העיקרי"ל דלא חשיבי כ"להיכר ושפיר י

ם שלהלכה נקטינן כטעם זה של "ב כתב בדעת הרמב"תרעא ס' א סי"ובביאור הגר. [כ"ע. ש"עיי". גוף המצוה

ל אם כבה הנר העיקרי "כ לנידון הנ"מזה יש לדון ג' ולכאו]. (ש"יעויי. ת"והובא בבית הלוי עה. מעלין בקודש

  . })אם יכול הרואה לברך ברכות הראיה על נרות ההידור, ונותרו נרות ההידור

רק לנר אינו ששואל ומוכר כסותו האי דינא דב "ד מחנוכה הי"פרט לדעת האור שמח בפדב, להוסיף בזה עוד

אך . הרי דמעלת וחומרת ההידור של הנרות הנוספין חמירי טפי. אלא גם בשביל ההידור והתוספת, העיקרי

הוא , הביא מהאחרונים דכל האי דינא ששואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליקכבר ק ג "תרעא ס' ב סי"המשנ

ל דבזה גופא יש "ואולי י. (335הערה' ע ועי"ש צ"ודברי האו.  על נרות ההידורולא, רק בשביל נר אחד בכל לילה

                                                 
ש תמוהים "י דדברי האו"קעח הביא מרבינו הקה' ה עמ"מעשה איש ח' וכמו שבס', ע טובא לכאו"ש צ" עצם דברי האוואולם 335

כ "ט אלים כ"מ' דהנה מעיקרא יש להק, ד"ה בסל בז"ואולי י. כ"ע. דאיך יתכן שיהיה חייב לשאול ולמכור כסותו גם לנרות ההידור
ח אינה "ומצות נ, צ לבזבז יותר מחומש"הלא אפילו במצות עשה דאורייתא אי. ז כל ממונו"מצות נר חנוכה שצריך להוציא ע

שם ' והק. נר חנוכה וקידוש היום נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסאב ד"שבת כג עוכדאשכחן ב, חמורה יותר ממצוה דאורייתא
. א ועוד דאפשר לקדושי אריפתא"ן והרשב"ותירצו הר, ח לקידוש"ח דרבנן והיאך ידחה נ"דהא קידוש דאורייתא ונ, הראשונים

ערוך והנה ב. במה נתיחדה מצות נר חנוכה, אם כן. ח"ה קידוש היום דאורייתא עדיף ולא ידחה מפני נ"ומשמע דבלא. ש"עיי
ג דבכל המצות יש שיעור עד שליש "כוסות אין שיעור להוצאתן דאע' נראה דבנר חנוכה ודו: ל" עמד בזה וזב"השולחן סימן תרעא ס

מ אלו שהם פירסומי ניסא וחייבו לעני למכור כסותו שוב אין שיעור " מ,ש שם"תרנו לעניין אתרוג או חומש כמ' ש בסי"במצוה כמ
 רק באמת לא שכיח זה וההוצאה קטנה )א"כ הגרע"וכ(  ולא נראה כן)ג"פמ(לדבר ויש מי שאומר דגם כאן אל יבזבז יותר מחומש 

דמה בכך , אך עדיין לא הונח לנו, ח ענינו פרסומי ניסא לכך חמיר טפי"הנה בא ליישב לנו דנ. ל"עכ. ש"בזה אך לדינא נראה כמ
צ להוציא "ל שאי"נג ה"ואף להפמ{. ז כל ממונו"ח שצריך להוציא ע"ט אלים מצות נ"ב מ"עדיין צ', פרסומי ניסא'שענינו משום 

' אבל אינו חייב להשכיר עצמו כמו בד: ל" וז-ע ששואל ומוכר כסותו "ד השו" ע-ד הבאר היטב שכתב "וכ. ה"א[ז כל ממונו "ע
, כוסות' ח מד"קעח דחלוק נ' ז סי"ז ח"ע להמועו"וע. [כ שישכיר עצמו"ח לא הקפידו עכ"הרי דמבואר בדבריו דבנ.  ל"עכ, כוסות

' וביאר שם דאולי ד, ח לא מבואר שישכיר עצמו"כ בנ"משא', להשכיר עצמו'תעב דמחוייב '  כוסות מפורש בסי'דדוקא במצות ד
הביאר היטב ' שתמה על ד) קיא ג(ט "ח ח"ע להשד"וע]. ש"עיי. כוסות מעיקר הסדר בליל פסח שיסודו דאורייתא לכן מחמרינן בזה

א בזה אל "ח כל ממונו ול"א דמחוייב להוציא עבור נ"ובאמת כן דעת הגרעק. ש"ל הא עיי"דמנ' ל דאינו חייב להשכיר עצמו וכו"הנ
וכפי שנפסק , מ מודה הוא שיש לעשות כל טצדקי לקיים המצוה"מ, )יז' א סי"ת ח"דברי שלום מהדו' ע בס"וע. (יבזבז יותד מחומש

  . }ע"וצ. שצריך לשאול על הפתחים ולמכור כסותו
  

ונראה שפרסומי ניסא יסודה כעין חובה לבית ישראל : ל"שמב כתב לבאר וז' ב סי"נהגות חמ שטרנבוך בתשובות וה" הגרוהנה
דכיון דשורש החיוב מפני חבירו לא נפטר אף , ע דאורייתא דהוי כעין מצות פרעון חוב"ה נס ולכן חמור אף ממ"שעשה להם הקב

ע אמרינן דלא חייבה תורה בכעין אונס "סתם מכדי לשלם לחבירו דדוקא באם צריך לחזור על הפתחים ולהשכיר עצמו כפועל 
מהונך ממה שחננך ' ע דכבד את ד"זה בסתם מ' ש לחזור על הפתחים דמתבזה טובא בכך וכו"והיינו ביותר מחומש ממונו וכ

אף שמצטער ' ונתמעט שלא נתחייב בכעין אונס אבל בכגון פרעון חוב ששורש החיוב מפני חבירו שהלוהו אין סברה לפטור וכו
נ בפרסום הנס על חסדו שהצילנו וזיכנו לשמור תורתינו הקדושה חל עלינו חובת הכרת טובו ואין "וה) ת"וכעין מצות ל(הרבה 

 נקט כבר -ל כפרעון חוב "ח חמור כיון דהו" דנ- ויסוד זה. (ל"עכ. 'לפטור מכך אף שצריך לחזור על הפתחים כיון שחמור טובא וכו
 יג חנוכה אות -שיח שרפי קודש ' ם הובא בס"ז ביאר החידושי הרי"וכענ). פ מקורו" זלברשטיין ולי"כן שמעתי מהגר. ס"רבינו החת

והוא משום , ויותר מבכל מאודך, מהמצוה יוכל לידע גודלה שהדין הוא ששואל ומוכר כסותו, ע אמר"מ זי"הרי' החי: ל שם"וז
". ויוכל לעשות יותר מביכולתו וטבעו"בע ופועל שיצטרך פרסומי ניסא אשר הוא התגדלות כבוד שמים מנס שהוא גבוה מעל הט

 דכיון שהנס נעשה חוץ לדרך הטבע לפיכך תקנו שגם אדם יתאמץ -שכתב , הגדה של פסח' ז בשמו בפי"וכן ראיתי שהביאו כענ. כ"ע
  . כ"ע. יותר מטבעו

  

  ויעויין 

  יש ו[



רמט 

כ "א, ש דנרות ההידור חמורים כהנר העיקרי"והיינו דלדעת האו, לתלות עוד אי יכול הרואה לברך על נרות ההידור

  )]. ל דשפיר יכול הרואה לברך עליהן"י

עדיין חשיב הידור בזה שדולקים יותר מכשיעור , ל"ד לענין נרות ההידור הנ"אף שלא דמי נידו, מ"ומ

)] תד(בסימן שלאחריו [ל "ת ויען יוסף הנ"את תשובת אבי הרב המחבר שו אמנע מלציין ז לא"ובענ .ת"וכמשנ

ת משפטיך ליעקב "שווהיא מ. [ג מכיוון אחר"לבנו שכתב בפשיטות דיכול לברך בכה 'ויגד יעקב'ה הגאון בעל ה"ה

 מה שנסתפקת על הרואה נר חנוכה ' וכולאהובי בני: ולחביבות הדברים אביא את כל לשונו. ]נו אות ב' ח סי"או

ולא ,  למה לא יברך על נר שהודלק למצות חנוכה,לא ידענא מה ספק יש בזה. לאחר שדלק חצי שעה אם יברך

הלא הוא מברך , ים רק אפילו אם כבר ישנ.פשיטא דאיכא פרסומי ניסא, מיבעיא אם עדיין בני אדם עוברין ושבין

משום דברכת ,  שאם בני ביתו ישינים לא יברך,ו"תרעב סק' א בסי"כ המג"ואינו דומה למש, ברכת שבח והודיה

וכיון דחכמים לא תקנו מצות נר חנוכה רק לפרסומי ניסא לא שייך לברך אשר קדשנו , להדליק הוא ברכת המצות

אלא דלא , רכת שבח שעשה נסים היה ראוי לברך אפילו ביוםאבל ב, דהלא כעת לא ציונו, במצותיו וצונו להדליק

, וברכת להכניסו, לענין ברכת השחיטה) ז"סקי(' א' ד סי"ז ביו"דוגמא לזה כתב הטו. שייך לברך רק בשעת הדלקה

אלא דלא שייך לברך , דכל ישראל יכולין לברך אף מי שאינו מקיים המצוה משום דהוי ברכת שבח, וברכת אירוסין

אף שכעת , פ נר חנוכה שנתקיים המצוה"נ דכוותיה כיון שרואה עכ"וה  .י אחר"פ ע"עה שנתקיים המצוה עכרק בש

והלא בברכת להכניסו . 'ש שעשה נסים לאבותינו וכו"שפיר דמי לברך ולתת שבח להבורא ית, כבר עבר זמן המצוה

) 'י' ט דשבת סי"פי(ש "י בשם הרא"ה כתב הב"רס' ד סי"שם ביו, ז ראיה לשחיטה"שמשם הביא הטו' בבריתו וכו

שאני ברכה זו דאינו ברכת מצוה וברכה , אף דבעינן עובר לעשייתן, דמברכין להכניסו אחר שכבר קיים מצות מילה

ה שציוה לעשות מצוה זו כשתבוא עוד לידו "אלא מודה ומשבח להקב, זו אינו דוקא על המילה זו שנעשית עכשיו

ומה גם שגוף דברי   .ד"ק כנלענ"ל במצות נר חנוכה בברכת הרואה ודו"נ י"וה, ש"עיי' ותקנו לה במקום זה וכו

דאטו מי שהוא דר בכפר יחידי בלא בני , ג להבין"ל אפילו לענין ברכת הדלקה בזמן שבני ביתו ישנים צע"א הנ"המג

, ר למה לא יברךאבל אם אי אפש, רק אם יכול לפרסם הנס יותר עדיף, בית אינו מחויב במצות הדלקת נר חנוכה

פ "עכ, )ז"בשער הציון סקי(הובא בספר משנה ברורה ) ג"ב סק"תרע' סי(א בספר חמד משה "וכבר השיג על המג

  .ל" עכ.ד שפיר דמי לברך"כ לענ"ע, וסיף עלה לענין הרואהההבו דלא ל

ח בשבת "ה נהדין ברואהיאך א סימן קלא "ת אפרקסתא דעניא ח"שוד יש לפשוט מה שנסתפק ב"הנה לפ

ד ברכות "או, להדליק דהרי הדלקה עושה מצוה' אי אמרינן דדוקא ברואה בשעה הראוי, בלילה אי מברך

ל להדליק ואינו במקום "המאירי דמי שאש שהביא מ"יעויי. אלא בזמן שנעשה בו הנס, אלו לא תליין בשעת הדלקה

נ בכל הלילות והדברים "הראשונה ושעא שמברך לעצמו שעשה ניסים ושהחיינו בלילה "י, שאפשר לו לראות

ל אסמכו להו "חזאלא ש, בזמן דאין תלוי בהדלקה אלא הרי). ק ג"סתרעו ' סישער הציון ב' עי. ה"א. (ל"נראים עכ

כיון שרואה והנה להאמור ד. כ"ע. ע"ונשאר בצ. כ עוד" וכבשעת הדלקהז "דכ' שכש "לבוומאידך הביא מה .האראי

ש "שפיר דמי לברך ולתת שבח להבורא ית, אף שכעת כבר עבר זמן המצוה, המצוה בופ נר חנוכה שנתקיים "עכ

כ להדיא במכתבי תורה "וכ. הרי ודאי דאין לזה שייכות אם הוא שעה הראויה להדלקה. שעשה נסים לאבותינו

  ]. ל בזה וקצרתי"אך י. יג שיכול לברך בליל שבת' ר מגור סי"להאדמו

  

                                                                                                                                            
דלכן , ל"כ י"א, לעשות יותר מיכולתו וטבעולאדם דכיון שכל הטעם הוא כענין פרעון חוב יוצא מגדר הרגיל דלכן יש לו , ל" יומעתה

להראות חיבתינו שבאים אנו לקיים מצוה זו בשלימות , החמירו באופן יוצא מן הכלל שיהיה שואל ומוכר כסותו אף לשאר הנרות
דליק בשמן טומאה הותרה בציבור והיו יכולין להדל "דהא קיב "שבת כא ע' הפני יהושע במס' ש ביישוב קו"ובפרט לפמ. גמורה

ויעויין . וכנודע, אלא לעשות באופן שהינו לכתחילה ביותר, דבאו להראות שלא באים להסתמך על היתרים וקולות, ותירצו. טמא
וכן הוסיפו , ולא רצו להשתמש בשמן טמא אפילו רק מדרבנן, אף בדרבנןעג שמתתיהו ובניו דקדקו טפי ' ב עמ"ז ח"עוד במועו

ז בארוכה "יעויין בענ. ה"א. (אביו של מתתיהו[לתקן חטאו של יוחנן כהן גדול , כל זאת. מן המהדריןבמצוה זו מהדרין ומהדרין 
דלא קאמר שלבסוף (ו "והיינו שלא היה מין מצד עצמו ח,  שנעשה לבסוף צדוקיעל)] ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רפב"שוב
וגרם ,  גדלותו דימה שאין זקוק לקבל עליו כל דברי חכמיםאלא מרוב, )היינו שחכמים פסקו עליו כן' נעשה'אלא , צדוקי' נהיה'

. ש"עיי. לעורר בנו חשיבות מצוה דרבנן לחבבה ולהדרה, ולזה באו לתקן ולהדר אף במצוה דרבנן. שהנמשכים אחריו פקרו טפי
  .בנרות ההידורל על דרך זה דלכן מחמירים טפי אף "נ י"וה. כ"ע. ה ואם כנים הדברים"עד בד' ע לו שם בעמ"וע
  
  

  ] ה

  , ואגב[



רנ 

 ,ודע: ל"וז. חנוכה' אבי עזרי בהלל ב"של רבינו הגדול מרן זצ יתבארו טפי דבריו ,לפי כל המתבאר לעיל, ואגב

 ולא אמרינן שההידור לא נשלם ,י נרותנדליק שימ " דמ,ואין לו שלשה נרות' במי שעומד ביום גברור דנראה 

ים ביום השלישי  דודאי יש הידור אף בשת, דזה אינו,כ אם אין לו שלשה סגי בנר אחד עיקר החיוב"רק בשלשה וע

 והוא ,גריע יום שלישי מיום השנילא א ה , בשביל זאת לא יעשה כלל, ואם אין יכול לעשות ההידור בכולו,כ"ג

חנוכה לדבר פשוט שאם אין לו בליל '  ותמהני בזה על מה שכתב בספר בית הלוי להל.צ לפנים"פשוט וברור וא

  336. ל"תי מה ראה על ככה לחדש בזה ופשוט שאינו כן עכי לא ידענכ וא,'שלישי רק שתי נרות שמדליק אחד וכו

דבסוכה , כ לעיל מיניה בסמוך דאינו דומה ההידור שנאמר בנר חנוכה להידור דעלמא"פ מש"כונתו בזה ע

כ אין ברכה על "וע. נאה ולולב נאה ההידור הוא בקיום המצוה של לולב וסוכה מדין זה אלי ואנוהו

והידור זה שמרבה במצוה . ח"כ מעיקר מצות הדלקת נ"וזה ג, הידור הוא שידליק יותרח ה"כ בנ"משא. ההידור

, והנה לפי כל מה שנתבאר דאף הידור דעלמא הינו כגוף המצוה. ש"עיי. ומדליק עוד משום פרסומי ניסא זהו מצותה

מי גבי ( בדין זה דפליגי' ולאותם הפו. [ודאי דהוא מגוף המצוה ממש, ש בנרות ההידור דזהו מעיקר מצותה"כ

. לבין הידור שלא במספר הימים הנכון, יסברו דיש לחלק בין הידור כתיקונו, )נרות' אלא בואין לו ' שעומד ביום ג

  ].     ע בהערה הקודמת"וע

. ל שיש להקפיד ולשמור על קדושת הנרות אף לאחר שדלקו כשיעור מצותן" לצרף בזה אותן השיטות דסויש

כ יש לומר שאפשר להרואה לברך "וא. כ אין מכבים אותם לאחר חצי שעה"ם לאורם וכמוולכן אין משתמשי

' ע בקובץ אור ישראל גליון נד עמ"וע. (ש"יעויי. תצא' ת עמ"פס' כ בס"ר שכ"ושו. עליהם אף לאחר חצי שעה
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   הדלקת בדברי רבינו הגדול מרן האבי עזרי בענין

  דחנוכה' נרות ביום ג' ב
 

' ב' כ לא ידליק רק בליל ב"נרות אעפ' אם יש לו ישהביא מהחיי אדם שק ה "סימן תרעא סב ב"ז דעת המשנ"אי כידוע, אומנם 336
וכדברים האלה . כ"ע. בכתב סופר סימן קלה שגם דעתו כן כ"כתב שכן מצא אחשער הציון וב. לא ידליק שתים רק אחת' ובליל ג

צ להדליק רק נר אחד "יא, כ בנידון זה"א, דמוסיף והולך כנגד הימים היוצאים' ת דלטעם המבואר בגמ"מבואר בבית הלוי עה
   . דמאי הידור יהיה אם ידליק בליל שלישי שני נרות כיון דאינו כנגד מספר הימים.עיקר החיוב

  
ובפרט שכבר רבים וטובים כתבו ליישב [, והנה אין כונתי כעת להכנס למחלוקת זו. ל אינה כן"של מרן זצ דעתו הברורה כאמור אך

. קג' עמ) חנוכה(בקונטרס אמרי שפר . ריט' ועמ. עמוד קצ) 'ד' מהד(מצות נר איש וביתו '  בס-וביניהם . ל"ט את דברי מרן זצ"בטו
בענין מה שיש שתמהו שנעלם ממנו . א. פרטים' אלא רק לציין בזה ב]. שדנו והוכיחו כדבריוועוד כהנה וכהנה . ד"קכה בתוה' ועמ

כ למרן בנידון זה בעל "וכמש, ל צריך חיזוק לדבריו"ולא שמרן זצ. (ל יחידאה בדבר"בענין שסבורים שמרן זצ. ב. ב"דברי המשנ
  .")כי רב גובריה לחלוק אכל הני אחרוני: "ז סימן פד"משנה הלכות חה
  

הא לך את לשון מרן במכתבים , ובכן. ב"ל דברי המשנ"הנה יש שתמהו ואף כתבו דנעלם מעיניו הקדושות של מרן זצ, ובכן
ב "והנני מביא בזה את כל לשונו כיון שמדבריו מתבאר להדיא שידע דברי רבינו המשנ, עב שהבהיר הענין' ו עמ"ומאמרים ח

במה ששאל על מה שכתבתי שאם אין לו : ל"וז, מתבאר תימצות הביאור לדבריוכ מתשובתו דלהלן "כמו, כ החליט אחרת"ואעפ
אני אינני רואה שום . ב להפך"וגם ממה שמפורש במשנ, והשיג עלי מסברא, שידליק השנים, נרות ורק שנים יש לו' דחנוכה ג' ביום ג

מה לן מה , כנגד הימים היוצאים' תא בגמבין להטעם שאי, והסברא הפשוטה היא שצריך להדליק שנים, מקום בסברא לומר אחרת
, אם היום רק אחד ידליק, ובין להטעם דמעלין בקודש ואין מורידין. פ השנים יצאו למה לא ידליק כנגדם"אבל עכ, שיצא עוד יום

א הייתי ואילו מעשה היה לידי ב, שהדין הוא כמו שכתבתי, סוף דבר ברור ופשוט. יש בזה הורדה מקדושה יותר ממה שידליק שנים
 .ל"עכ. ומתפלא אנכי על המשנה ברורה ועוד אחרונים שכתבו להיפך, מורה כן

  
ואחר , נסתפקתי במי שגזל חוטי ציצית מחבירו: ל"ה מצמר גזול כתב וז"ו ד"יא ס'  לציין עוד לספיקו דהביאור הלכה סיויש

בעינן שבעת , מי נימא כיון דכתיב ועשו להם. אם מחויב לחזור ולהתירם, שהטילם בבגדו שילם לו עבורם או נתנם לו במתנה
ל באבי עזרי "ג מרן זצ"והנה גם בזה מצאתי לרבינו הגדול רשכבה. ל"עכ. 'וכו. ג"וצע. או תגלי מילתא למפרע, העשייה יהיה שלו

, ק בדברואין שום ספ"ז "וכתב ע. ל שמסתפק בזה"ונתפלא על הביאור הלכה הנ. ה מסוכה שכתב בפשיטות דלא בעינן שיתירן"פ
דלא , כ קנאם מן הנגזל"ח סימן שסה דאם גזל ציצית ותלאן בטלית ואח"ת האלף לך שלמה חלק או"פ בשו"כ, ואגב". (וזה ברור

כ בפשיטות "כ, ל" יש לציין ממה ששמעתי שכדברי מרן זצכ"כמו). מ"ואכ. לג' ב סי"ע באפיקי ים ח"וע. ש"ה יעויי"שייך בזה תולמ
  . כ"ע. ת"אמרי יוסף עה' בס) הראשון(ר מספינקא "הגאון האדמו

  
לא ששאר מצות כגון לולב וסוכה ח מ"שהקשו דמה נשתנה מצות נ' הרואה'ה "א ד"התוספות בסוכה מו ע' פ ד"אין לומר עוזה  337
 הרי ,כיון שכל ענין זה הוא בגלל חביבות הנס, כ"וא. כ"ע ". הנסחביבות" משום באחד התירוצים דהיינו' ותי. קנו לברך לרואהית

ב "וכיוצ. כמובן, דודאי ענין החביבות תלוי בהמצוה, זה אינו. ואף לאחר חצי שעה, ודאי דהחביבות נמשכת כל משך הזמן שדולקים
מצות נר ' בס' ועי. ס דאין הרואה יכול לברך עליה כיון שאין יוצאין בזה חובת הדלקה"אשכחן גבי ברכת הרואה על נרות שבביהכנ

 יש לדון בזה לפי מה שהבאנו ואומנם). וגבי ברכת הראיה על נר של חשד(ז אוירבעך בזה "יא תשובת הגרשקפט שהב' איש וביתו עמ
   ].וקצרתי. נו אות ב' ח סי"ת משפטיך ליעקב או"שומ 'ויגד יעקב' שהביא תשובת אביו הגאון בעל התד' ת ויען יוסף סי"לעיל משו

 

  ] ו

   'ולכאו

  ] ז



רנא 

אלא . ור זמן הדלקתושלא מצינו בגמרא בביאור שיע: ל"וז ,וכיוןה "בדא סימן ד "ת שאילת יעבץ ח"שוב

ג דפסקוה הפוסקים להך לישנא "ואע. ח"מ קמא לית שיעורא לנ"לנאך . לחד פירושא' נ דאיתא בגמ"לפי הא

ואפשר שמצותו היא . ל דאף דאית ליה שיעור למטה אבל אין לו שיעור למעלה"ר. היינו מספקא ולחומרא. בתרא

ל "וכן סמכו האחרונים ז. נו דינו ממנורה שבה היה הנסוכן נראה אחר שלמד(כ שתהא דולקת והולכת כל הלילה "ג

מ מאן "מו. )כ שפיר דמי ליתן לה כמדתה שתהא דולקת מערב עד בוקר כמנורה"א. ח"ללמוד ממנה בכמה דברים לנ

דיש הידור שידליק כל הלילה , ומבואר. ש"ועייי. ל"עכ. דמחמיר בה תבוא עליו ברכה דמצוה מן המובחר היא ודאי

  . ק"המדומיא דבי

ל דאף לאחר שדלקו כשיעור הנצרך יכול הרואה "כל דברינו אינם אלא לבאר ולהסביר אותן השיטות דס

דאם דולק יותר מהשיעור , ס שבת כא"י ענגיל בגליוני הש"ד הגר" אף שכ- דאילו לענין הלכתא . לברך

ת "שויעויין ב, או שפסקו כן מפוסקי זמנינווכן ראיתי שהבי. (ש"עיי. ס יח"והובא במקראי קודש סו. כ מצוה"הוי ג

צד ' ב עמ"ז ח"ע במועו"וע. פ עוד"וכ .338משנה הלכות חלק טו סימן רזה נ דעת"וכ. ב סימן נב"להורות נתן ח

בזה ' ועי .ובפרט שדעת רוב הפוסקים דאחר זמנה אינו מברך על ראייתה,  קטונתי מלהכריע בזה- ) שנסתפק בזה

אין ' ובאמת מה שהבאנו בתחילת דברינו להסתפק דכיון דלכאו. [שיח' ג עמ"ח) לךטבעת המ(מאור ישראל ' בס

דילמא , ח"והיאך יכול הרואה לברך על ראית נ, ספק ברכות להקל, אם כן, כשיעור לאחר שדלקו לברךהרואה יכול 

ומין דחנוכה י' ת מכתיבת יד הובא בקו"א בשו"כן הביא שם שהעיר כן הגרעק. כבר דלקו הנרות שיעור חצי שעה

לא יברך הרואה לאחר שדלקו כשיעור , ל ספק ברכות להקל"ש עוד שכן דעתו כיון דקיי"ויעויי)]. ב"דף קלא ע(

ד גבי אם כבה "ובענין הנידון שהבאנו לעיל בתוה[. בתשובה לשאלתיז "א בענ"ח קניבסקי שליט"הגרד "וכ. מצותן

הפסקים הללו הם ממש כמסקנת ' וב(. בחיובח "שיבני הגרה. אם יכול הרואה לברך על נרות ההידור, הנר העיקרי

וגבי ברכה על נרות ההידור . ל לא יברך"ל סב"ד דכיון דקיי"וכמו שהבאתי לעיל בסמוך גבי נידו. חזון עובדיהה

  . יח' י ס"פ) חנוכה(הלכות חג בחג ' ע בס"וע. כ"ע) קמ וצויין לעיל' ע חנוכה עמ"חזו' יעויין לו בס

  
  
  

  ח דוחה מצות קידוש דאורייתא"פרסומי ניסא דנשונים היאך קושית הראב
  

הנה לעיל הזכרתי . דהיכי דחינן מצות קידוש דאורייתא משום נר דרבנן, ל"קושית הראשונים הנ

כ ליישב "מש )יח' שבת סי(ע בכתבי קהילות יעקב החדשים "וע. כ בזה"מש' ויעויין עוד באח. מדבריהם

  .א"בא כעת ליישב באו ונ.בזה באופנים שונים

והיינו שחייב , עני המתפרנס מהצדקה שואל ומוכר כסותו ולוקח שמן להדליק' תרעא נפסק דאפי' ע סי"בשו

ז כל "כ מצות נר חנוכה שצריך להוציא ע"ט אלים כ"מ, וכבר תמהו העולם. ח כל ממונו"להוציא עבור נ

והיינו . ממה שחננך יש לו חייב אין לו פטור' מהונך' ת דכבד א'ל "הלא אפילו במצות עשה דאורייתא קיי. ממונו

נר חנוכה ב ד"שבת כג עוכדאשכחן ב, ח אינה חמורה יותר ממצוה דאורייתא"ומצות נ, שאין לו לבזבז יותר מחומש

ח דרבנן והיאך "דהא קידוש דאורייתא ונ, הראשוניםשם ' והק. וקידוש היום נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא

ה קידוש היום "ומשמע דבלא. ש"עיי. א ועוד דאפשר לקדושי אריפתא"ן והרשב"ותירצו הר, ח לקידוש"ידחה נ

 ב"ערוך השולחן סימן תרעא סוהנה ב. במה נתיחדה מצות נר חנוכה, אם כן. ח"דאורייתא עדיף ולא ידחה מפני נ

                                                 
 או , אם הכונה הרואה נר של חנוכה דולקות ומברך על האור',כה חייב לברךהרואה נר של חנו'לשון הבביאור  שנסתפק ש"יעויי 338

אי נימא דרק כשהנר דולק ואיכא אור ד ,ל כבתה אין זקוק לה"מ דקיי"מ לפ" והנפ.שמכיון שראה הנר של חנוכה שהדליקו בו מברך
 צריך ה אפילו כבתה כל שהוא בשיעור שהיכ" א, אבל אי נימא דמברך על הנר שהדליקו בו היום.כ כבתה אינו מברך" א,מברך עליו

 של חנוכה או הרואה 'אור'לא אמרו הרואה '  ובגמ.מ הרואה הנר שהוא החלק במנורה שמחזיק השמן נמי מברך" מ,לדלוק
העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק ומשמע שרואה ' ה הרואה פי"י שם ד" והגם שברש. של חנוכה'נר' אלא הרואה 'שלהבת'

נ אם כבתה ורואה המנורה והנר שדלק בו יצא כל זמן " אבל אה,מ יש לומר דסתמא דמילתא קאמר הרואה דולק" מ,לקדוקא דו
ג "פבם "וקצת יש לדייק כן מלשון הרמב. כבתה אסור ליקח המנורה משם כל זמן שצריך לדלוק' שהרי אפי, שהוא בזמן ההדלקה

וכל הרואה ', נר חנוכה והמדליק אותה מברך שלש ברכות ואלו הן וכוכל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת , ד"מחנוכה ה
ע דלשון אותה "ם וכל הרואה אותה צ"והנה לשון הרמב. 'ושהחיינו וכו' אותה ולא בירך מברך שתים שעשה נסים לאבותינו וכו

ואה אותו האור אבל אותה ם לומר וכל הרואה אותם כלומר הנרות או הר"להרמבל "והומשמע המנורה ואנן ראיית האור בעינן 
  .ד"ו לנידו"מ יש ללמוד בק"מ, והנה אף שהדברים הללו מחודשים מאד. כ מדבריו"ע. קאי על המנורה והנר

  

   ע"וע

  , ואומנם

   ובעצם

  הנה 



רנב 

המצות יש שיעור עד שליש במצוה ג דבכל "כוסות אין שיעור להוצאתן דאע' ונראה דבנר חנוכה וד: ל"עמד בזה וז

מ אלו שהם פירסומי ניסא וחייבו לעני למכור כסותו שוב " מ,ש שם"תרנו לעניין אתרוג או חומש כמ' ש בסי"כמ

 רק באמת לא )א"כ הגרע"וכ( ולא נראה כן )ג"פמ(אין שיעור לדבר ויש מי שאומר דגם כאן אל יבזבז יותר מחומש 

ח ענינו פרסומי ניסא לכך חמיר "הנה בא ליישב לנו דנ. ל"עכ. ש"דינא נראה כמשכיח זה וההוצאה קטנה בזה אך ל

ח שצריך להוציא "ט אלים מצות נ"ב מ"עדיין צ, דמה בכך שענינו משום פרסומי ניסא, אך עדיין לא הונח לנו, טפי

 טצדקי לקיים מ מודה הוא שיש לעשות כל"מ, 339ז כל ממונו"צ להוציא ע"ל שאי"ג הנ"ואף להפמ. [ז כל ממונו"ע

  ].ע"וצ. וכפי שנפסק שצריך לשאול על הפתחים ולמכור כסותו, המצוה

ונראה שפרסומי ניסא יסודה כעין חובה לבית ישראל שעשה ': ל"שמב כתב ליישב וז' ב סי"והנהגות ח

מפני דכיון דשורש החיוב , ע דאורייתא דהוי כעין מצות פרעון חוב"ה נס ולכן חמור אף ממ"להם הקב

ע "חבירו לא נפטר אף אם צריך לחזור על הפתחים ולהשכיר עצמו כפועל כדי לשלם לחבירו דדוקא בסתם מ

' ש לחזור על הפתחים דמתבזה טובא בכך וכו"אמרינן דלא חייבה תורה בכעין אונס והיינו ביותר מחומש ממונו וכ

ין אונס אבל בכגון פרעון חוב ששורש מהונך ממה שחננך ונתמעט שלא נתחייב בכע' ע דכבד את ד"זה בסתם מ

נ בפרסום הנס על חסדו "וה) ת"וכעין מצות ל(אף שמצטער הרבה ' החיוב מפני חבירו שהלוהו אין סברה לפטור וכו

שהצילנו וזיכנו לשמור תורתינו הקדושה חל עלינו חובת הכרת טובו ואין לפטור מכך אף שצריך לחזור על הפתחים 

  . 340ל"כע' כיון שחמור טובא וכו

וכדאשכחן כעין זה . חמיר לדחות מצוה דאורייתא, ח הוא כעין חוב ממש"ל דכיון דפרסומי ניסא דנ"אולי י

הוזמנתי לפדיון הבן והיה ' וזה זמן רב וכו: "ל"ג וז' בקידושין סי) ל"היימן זצ(חידושי רבינו שלמה ' בס

ודנתי אז , ן הבן עד אחר מעריב משום דתדיר קודםח דצריך לאחר את פדיו"הפדיון בערב והיה דעתם של כמה ת

, דנראה דמצוות פדיון הבן אינה נדחית מפני מצוה אחרת אף התדירה כיון שהיא חוב גמור על האב ולא מצוה

ובוודאי פשוט שאם אחד יתבע את חברו חוב שחייב לו לא יוכל לפטור את עצמו ולדחות התשלומים מפני שהלווה 

דמה לו למלוה עם חיוב מצוותיו של הלווה הרי ממונו , לה היא מצוה תדירה והיא קודמת לא התפלל עדיין ותפי

' שמחה זליג מבריסק ולאחר זמן אמר לי וכו' ואמרתי את הדברים לפני הגאון ר, גביה ואם כן גם פדיון הבן כן

כוחן לדחות אף דין תדיר והיינו דמצוות הטומנות בחובן ענין חוב ב. ל"עכ". חיים מבריסק הסכים לזה' שהגאון ר

  ). כדלעיל(שפשטות דברי הראשונים הוא דין דאורייתא 

ח "אמאי תני גבי נשם '  לתרץ קושית תוס)שבת כב(ס בחידושיו " החתכ"פ מש"א בדוחק ע"ל עוד באו"י

קט ל דנ"נ': ל"וז ותירץ ,וחנוכה דרבנן הוא יתאישייך בדאור א פסולה הא לשון זה"שהניחה למעלה מכ

מ חנוכה גופיה וכל יום טוב "תא מידנהי דהדלקת נרות בעצם לאו דאורי' וכו תאיבדאורי לשון פסולה דשייך

ד לא יפלא לומר כלל "ולפע ',תא וכויג דהלל ומגילה וחנוכה מדאורי"יתא נינהו כדעת בהיהקבועין על ניסים דאור

נמצא  ,ש"ה אמרינן שירה ממיתה לחיים לא כהשתא משיעבוד לגאול, תא היאידמגילה דאורי  ק"ו דילפינן פ"דק

                                                 
הרי .  ל"עכ, כוסות' אבל אינו חייב להשכיר עצמו כמו בד: ל" וז-ע ששואל ומוכר כסותו "ד השו" ע-הבאר היטב שכתב ד "וכ 339

' דדוקא במצות ד, כוסות' ח מד"קעח דחלוק נ' ז סי"ז ח"ע להמועו"וע. [כ שישכיר עצמו"דו עכח לא הקפי"דמבואר בדבריו דבנ
כוסות מעיקר הסדר ' וביאר שם דאולי ד, ח לא מבואר שישכיר עצמו"כ בנ"משא', להשכיר עצמו'תעב דמחוייב ' כוסות מפורש בסי

ל דאינו חייב "הביאר היטב הנ' שתמה על ד) קיא ג(ט "ח ח"ע להשד"וע]. ש"עיי, בליל פסח שיסודו דאורייתא לכן מחמרינן בזה
א בזה אל יבזבז יותד "ח כל ממונו ול"א דמחוייב להוציא עבור נ"ובאמת כן דעת הגרעק. ש"ל הא עיי"דמנ' להשכיר עצמו וכו

  ].יז' א סי"ת ח"דברי שלום מהדו' ע בס"וע. [מחומש
  

א תרעא "ובביאור הגר.  כוסות' מד' ב כתב דילפי"חנוכה הי' ד מהל"ד משנה פהנה במגי, ח שואל ומוכר כסותו" דבר זה דבנובמקור
ולצורך , וקידוש היום עדיף מכבוד היום,  ח קודם לקידוש"ב איתא דנ"היינו דבשבת כג ע, א מבואר דהוא נלמד מקידוש היום"ס

ח דעדיף "ו לנ"וק,  בשביל קידוש היוםש"כ, ואם יש לו לחזור על הפתחים בשביל כבוד היום, כבוד היום צריך למכור ולשאול
ב שאלו תלמידיו את "ס דמגילה כז ע"מ בזה הוא מש"הר' ל דמקור ד"וס, מ שם כעין זה"נ על הר"בציוני מהר' ועי. כ"ע. מקידוש

א ועוד אית, אמא זקנה היתה לי פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום, ולא בטלתי קידוש היום' רבי זכאי וכו
' ל סי"ש הנ"והאריכו בזה יעויין בדבר. ח דעדיף מקידוש היום"ש נ"ואי בקידוש הדין כן כ, ה משכן להמיינא  בשביל קידוש"שם דר

  . טז
  

י " מהגר-ח " טעם זה ממש בענין נ-אך כן שמעתי בשמו . לא ראיתי כן בדבריו. ה"א(ס " ביסוד זה רבינו החתוקדמוהו 340
ע "מ זי"הרי' החי: ל שם" וזיג חנוכה אות -שיח שרפי קודש ' ם הובא בס"ז ביאר החידושי הרי" וכענ).זלברשטיין ולא ציין מקורו

והוא משום פרסומי ניסא אשר הוא , ויותר מבכל מאודך, מהמצוה יוכל לידע גודלה שהדין הוא ששואל ומוכר כסותו, אמר
וכן ראיתי שהביאו . כ"ע". לעשות יותר מביכולתו וטבעוויוכל "התגדלות כבוד שמים מנס שהוא גבוה מעל הטבע ופועל שיצטרך 

  . כ"ע.  דכיון שהנס נעשה חוץ לדרך הטבע לפיכך תקנו שגם אדם יתאמץ יותר מטבעו-שכתב , הגדה של פסח' ז בשמו בפי"כענ
 

   ובתשובות

   ז"ולפ

  ואולי [



רנג 

 בזה לקרוא מגילה ולשלוח ,אלא שחכמים קבעו מה לעשות בו מעין המאורע ,תא לקבוע יום על כל נסיע דאורי"מ

ע שביאר בזה הסמיכות "ועייש .ל"עכ' יתא ופירושו מדרבנןינמצא עיקרו דאורמנות ובזה לומר הלל ולהדליק נרות 

  .כ"ע 'בור רק וכותנחום וה' להמימרא דר

ש לעיל דקביעת יום מועד ביום עשיית נס הוא "ולסיים בנחמה אומר מ: ל"וז רלג 'ד סי"ב יו"חב ז בתשובה"ע

הם אך מה לעשות בהם אם לשלוח מנות או ' ז יום פורים וימי חנוכה דאוריי"ד לפ"ו דאורייתא ולפע"ק

 'ע דאוריי"אינו עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים עובר על מוהעובר ואו לעשות זכר אחר זהו דרבנן ' להדליק נרו

לא הדליק נרות ולא שלח מנות בפורים וכדומה ' מימי חנוכה ואפי' פ ביום א"עכ' מה שיהי' אך העושה שום זכר יהי

נ "מ בפה ה"לומר שירה כמו שציוה בפסח לספר י' ו דאו"אינו אלא עבריין דרבנן ואפשר קריאת הלל ומגילה הוה ק

בכלי ואומנם יעויין . [ש דפורים"ה ומ"רח ד' ח סי"באוכ עוד "וכ. 'וכוממות לחיים חייב לומר שירה בפה דוקא 

 ולא בשאר הימים' הוא דוקא בליל א' ס דעיקרו דחנוכה מדאו"החת' ל דכל ד"מקץ אות ד שכתב די' חמדה פר

' ע בפירוש זרע אברהם על המדרש רבה פר"וע .בהעלותך'  ריש פרן"הרמב' דב' ועי]. ל"וי. ש מילתא בטעמא"יעויי

ע "וע. 'ויש להוסיף על כל זה ממה שהבאתי לעיל בשם העמק ברכה דפרסומי ניסא יש לה יסוד בדאו( .ז"וישב פט

ב "ב תרעג סק"משנה' ובאמת ראיתי שכתבו מכח זה לדון בד). וקצרתי. ס ,מ מצוה נט"סהא י פערל"הר' בפי

. כ"ע. ע"מצהב'  בזה אי במצוה דרבנן אמריו וספיק.ל" בביאוהש"עייו .ח"למצות ננסתפק בשמן הגזול אי כשר ש

כ דנו עוד לשאר ענינים "וכמו. ע"ביה מצהב' ל דאמרי"ואולם לכל הנתבאר דבחנוכה אית ביה חומר כדברי קבלה י

    ].כיוצא בזה

  
  צריך למכור היין דקידוש שיש לו בביתו בשביל נר חנוכהאם 

  

ב "בהא דאיתא בשבת כג ע -  נסתפקד ' ח סי" חאו)ר יחיאל מיכל וולפסון מבריסק"גלה(הים  שפת ת"שוב

אבל כשיש לו , ח" אם יין או נש"לקנות בער אי היינו דוקא כשהנידון מה -  ח קודם לקידוש היום"דמסקינן דנ

ד כשהנידון מה לקנות "ואו דילמא דלא. כבר בביתו יין לקידוש בזה לא חייבוהו למוכרו ולקנות תמורתו נר חנוכה

ומשום , ח"למכור היין שיש לו בשביל נדאסור  והעלה. ח"מחוייב למכור היין לצורך נש אלא אף כשיש לו יין "בער

 , הוא דוקא אם שניהם בקום ועשה בשווה,משום שלום ביתו ומשום פרסומי ניסא' דכל אלו הקדימות דקאמר בגמ

ולכן אם ימכור היין הרי יבטל . לא מבטלינן האידך דקום ועשהאבל אם לזה שב ואל תעשה ולזה קום ועשה 

  .היין ימכור ולא קידוש היום עדיף לכן, ח ונר ביתו יתבטלו בשב ואל תעשה"כ נ"ומשא, להקידוש בקום ועשה

הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום והדלקת נר 'ג שכתב "חנוכה הימד "ם פ"הרמב 'והוכיח כן מל

דמיירי שיש לו מעות ג "משמע דדוקא בכה. 'וכומקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום חנוכה 

. ח"אבל אי יש לו יין לקידוש אין צריך למוכרו בשביל נ ,ח קודם" הוא דנבזה,  צריך לקנות זה או זהםהנידון או

' א סי"פ סברת השאג"ש שדן עוד ע" ועיי.םח עדיף מקידוש היו"מ מלשון הגמרא ולא כתב סתם דנ"ולהכי שינה הר

נ היין שכבר יש לו בביתו לקידוש נידון כמזומן ועדיף "כ ה"וא, תדיר ומקודשליז דדבר המזומן למצוה קודם 

   . מדבריוכ"ע. ש שהאריך בזה" עיי.מפרסומי ניסא ושלום ביתו

דהנה בעצם . ' וכולהקידוש בקום ועשהבטל הרי הוא מאם ימכור היין ז פשוט כלל לומר ד"אי' לכאו, ואומנם

היאך דחינן מצוה דאורייתא דקידוש בשביל ) ל דקידוש דאורייתא"להשיטות דס (- ל "קושית הראשונים הנ

דמצוה שקבוע לה זמן לעשותה , ד"לתרץ בזה ותו )יח' שבת סי( כתב בכתבי קהילות יעקב החדשים - מצוה דרבנן 

כ אינו " אפה,ה ובזמן החיוב לא היה יכול להשיגה למועדה ולהכינהנו לקנותהוא לא טרח קודם זממינים ו' כמצות ד

ב יאלא חש ,ס בזמן החיוב אנוס הוא"מקודם לכן כיון דסולהשיגה פ שלא טרח "נידון כמבטל מצוה בידים אע

א דכהן שמתה אשתו ערב פסח קודם חצות " ע'ט איתא בזבחים ק"מהו. כמכניס עצמו לאונס קודם זמן החיוב

ורק במת אחר  ,ג לא חשוב מבטל מצוה בידים"כה ובמאין אותו בעל כורחו משום דעדיין לא מטא חיובא דפסחמט

נ "ואם כן ה. חיובא דפסח דוחה מצות טומאת קרובים ומשום דכבר הגיע זמן החיוב וחשוב מבטל מצוה בידים חצות

, ח או יין לקידוש"עוד יום מה עליו להכין אי נהיינו מב ,ח קודם לקידוש היום הוא קודם זמן החיוב"הרי הנידון אי נ

תא אלא כמכניס עצמו יאינו כמבטל מצות עשה דאורי ח"ומעדיף עליו נ אי נמנע מלקנות לקידוש היום' ג אפי"דבכה

   וחזר

  ] א

  ] ב



רנד 

 ,ובפרט שהחיוב שלהן חל קודם ".ח"ושפיר יש כח ביד חכמים להורות שיקנה הנר שבת ונ, לאונס קודם זמן החיוב

ע קצת למה לי "ובאמת להסוברים דקידוש על היין מדרבנן צ( .לחשיכה קודם השבת קתן הוא סמוךשהרי מצות הדל

טעמא דשלום בית ופרסומי ניסא דלכאורה פשוט שהם קודמים משום שחיוב שלהן חל כבר ועדיין אינו חייב 

   .כ"ע)" בקידוש היום

כדי להשיג בזה נר דוש שיש לו בביתו  כשמוכר היין דקיאין זה נחשב כמבטל הקידוש בקום ועשהד

 ותו כמכניס עצמו לאונס בעתידרק ב יחשפ "ולכה .ומשום דאכתי לא מטא זמן חיובא) ונר ביתו(חנוכה 

 ה"ה אלא, ש"ד אם הנידון מה לקנות בער"הוא לאו, ח קודם לקידוש היום"דהא דמסקינן דנ ז"יצא לפ וממילא .לא

   .ח" לצורך נוכרויין לקידוש יכול למבביתו אם יש לו 

כיון מ "עהליכא בזה אין מעבירין דכ כסברה זו " שכתב ג אות לז יז'א סי"דברי מלכיאל ח ת"ד בשו" בסר"ושו

והכא אף כשיש לו יין נראה דצריך למוכרו וליקח נר משום . 'וכו שקודם הלילה לא חל עליו עדיין חובת קידוש

 ואף דשרי לקדש ,דם הלילה לא חל עליו עדיין חובת קידוש כללכיון שקו. שלום בית וליכא בזה אין מעבירין

, מ"ש בזה כלל ענין דאין מעבירין עה"הרי מבואר כדברינו דל. ש"עיי. מ עיקר החיוב אינו חל עד לילה"מ. י"מבעו

  . ש"ח ונ"כ יש לו למכור היין בשביל נ"ומשה

י "הקה' לד' דלכאו(ד הללו "והצעתי תוה. לעילדלא כן וכד' ם דמוכח מדבריו לכאו"הרמב' מד ע"דעדיין יל

איסור דאורייתא : ל"ז בזה"ח קנייבסקי והשיב לי ע"להגר) ם מוכח שאסור"יהיה מותר למכור היין ומהרמב

מהתם נפקא ' וכוונתו לסוגיה דסוכה כה דפריך העוסק במצוה פטור וכו. ל"עכ. סוכה כה ב' ע ועי"אין בזה וצ' לכאו

מינה דעוסק במצוה ' י שמעי"ופירש רש. 'פ וכו"שלהן בע' מ טומאת קרובים שחל ז"א טמאי מ"רי' ויהי אנשים וכו

אף שטומאה זו תעכב על ידם אכילת פסחיהן אלמא מצוה קלה הבאה לידך אינך צריך ' שהרי נטמאו וכו' פטור וכו

  . ע בזה עוד"ויל. ל"לדחותה מפני חמורה העתידה לבא עכ

והנה  . אם ימכור היין גם בשביל נרות ההידור- ח "לנאף שיש לו יין צריך למוכרו  ד-   לדון לשיטה זוויש

מצותה שיהיה , כמה נרות הוא מדליק בחנוכה: ל"ח וז"מנה את דרגות קיום מצות נא "חנוכה הד מ"פם "רמבה

 המצוה והמהדר את, כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד

והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר , מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים

ב " תרעא ס'סיואילו מרן ב. ל"עכ. מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד

,  בלילה הראשון מדליק אחד,כמה נרות מדליק: ל"רא וזל ופסק לחומ"התעלם לגמרי מכל דרגות קיום המצוה הנ

מדוע התעלם מרן ', ולכאו. כ"ע. ' וכומכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה

שמרן , ושמעתי לבאר. ותפס לדינא את הדין של המהדרין מן המהדרין, ם"המחבר מכל דרגות החיוב שמנה הרמב

לא ראה מרן המחבר לטרוח , ולכך כיון שהוא חובה גמורה, הו חובה להיות מהדרין מן המהדריןל דקיבלו עליי"ס

אם יש לו שמן בצמצום על כל השמנה ימים ש ,ק ו"סב שם "כ המשנ"ואין להקשות ממש. [ם"ולמנות כדברי הרמב

אם ' ולכאו. כ"ע. א אחדצ אל" דהא מדינא א, מוטב שידליק בכל לילה אחד ויתן גם לחבירו,ולחבירו אין לו כלום

. ה"א(דאדעתא דהכי לא קיבלו עלייהו , ל בזה"י, ואולם. י שיתן לחבירו"היאך יפקיע חיובו ע, הוא כחיוב גמור

, הרי מבואר דענין נרות ההידור הינו כחובה גמורה. כ"ע)]. ת כתב סופר אורח חיים סימן קלג"שויעויין היטב ב

  . להשיג נרות אלושיש למכור היין גם כדי, ומסתבר איפה

הוכיח ופסק לדינא שנרות ההידור דחנוכה יש ש, קלג' ח סי"אובתשובה חכתב סופר ה' להוסיף בזה עוד מד

ת שיח "שווהביאו ב .דין הידור מצוה כמצוה עצמה, שאסור גם להשתמש לאורם, להם כל דין נרות החיוב

והוכיח דין זה ממשנה ערוכה , א"ס גינת ורדים ח"בסושכבר קדמו בזה בעל גן המלך אות מב  וציין  קלה'יצחק סי

ע לו "וע. כ"ע .הרי דין ההידור דביכורים כביכורים עצמם', תוספות הביכורים מין במינו וכו, י"ג דביכורים מ"פ

נר של חרס שהדליק בו לילה אחת נעשה ישן ד, ג"תרעג ס' סיע ב"כ השו"שהביא שוב דבריהם בענין מש דמ ש'סיב

.  כןאם גם בנרות ההידור נאמרובזה פשט הספק . אלא לוקח חדשים בכל לילה, קים בו לילה אחרתואין מדלי

ומשמע , ל לוקח חדש"והול, מדנקט לוקח חדשים בכל לילה, דגם בנרות הידור הדין כןע "מ מלשון השו"והוסיף דכ

  . כ" ע.ורבין לנר החיוב בין להיד, וצריך ליקח בכל לילה חדשים, דמיירי דהנרות מובדלים

  , ומתבאר

  ] ג

   אלא

  ] ד

   ויש



רנה 

אבל כל ברכה שהיא על מעשה שאינו בדבר אחד ואינו : ל" וזכתבן סימן לה "ת הראב"שויש להוסיף בזה מ

לפי שבכל , נר של חנוכה' להדליק'וכן . 'וכו' על'אינו מברך , לפי שעה ולא נגמרה המצוה באותה עשייה

להכי מברך להדליק , ה עד שמדליק כל הנרותהלילות לבד מלילה הראשון יש בו נרות להדליק ולא נגמרה המצו

קונטרס בד בכלי חמדה "והו. ל"עכ. ולא חילקו ברכת לילה הראשון משאר לילות, דמשמע להדליק כל נר ונר

ת שבט הלוי חלק ג סימן פד לענין מי שהדליק "וכבר דן מדבריו בשו. ד"כ ע"ש מש"ויעויי. מקץ' לפרהמילואים 

. הדלקת נר ראשון ונזכר קודם שסיים שאר הנרות אם אפשר לו לברך עוד או לאח בשאר ימים ולא בירך על "נ

ד "מ נסתמך ע"ומ. ש שדן בדבריו"ויעויי, תרעו' ח סי"יג ובחידושיו או' ת סי"א במהדו"וציין שנשאל בזה הגרעק

ת דהידור ל דמבואר בדבריו דעיקר תקנת נוסח הברכה היתה בלשון המשתמע שכולל נמי נרות הנוספו"ן הנ"הראב

אמרי ' ע בקו"וע. ל בפרטי דין זה" עוד בשבהש"יעוייו[. כ יכול גם לברך עליהם"הרי שהם בכלל חיוב הברכה וא

  .הרי דנרות ההידור הינם בכלל חיוב הברכה. ]מ"קכה ואכ' שפר עמ

הידור בעלמא ל דהנידון אי הנרות הנוספים על הנר העיקרי הינם "סט שר' ב עמ"מועדים וזמנים ח' ראיתי בס

. אי משום הימים היוצאין או משום דמעלין בקודש' תלוי בהטעמים שישנם בגמ, או חשיבי מגוף המצוה

כ כהנר "ל דלא חשיבי כ"מעיקר הדין סגי באחד ואידך עיקרם להיכר ושפיר י, דלהטעם להיכר הימים היוצאין

ובביאור . [כ"ע. ש"עיי". להו גוף המצוהומקיימין בכו"אך להטעם דמעלין בקודש כולהו כחדא חשיבי . העיקרי

. ת"והובא בבית הלוי עה. ם שלהלכה נקטינן כטעם זה של מעלין בקודש"ב כתב בדעת הרמב"תרעא ס' א סי"הגר

  ]. ש"יעויי

אלא גם , רק לנר העיקריאינו ששואל ומוכר כסותו דהאי דינא ב "ד מחנוכה הי"לדעת האור שמח בפ

  . הרי דמעלת וחומרת ההידור של הנרות הנוספין חמירי טפי. בשביל ההידור והתוספת

, הביא מהאחרונים דכל האי דינא ששואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליקכבר ק ג "תרעא ס' ב סי"המשנ

ע בזה "ויל]. 341הערה' ע ועי"ש צ"דברי האו, ואכן. [ולא על נרות ההידור, הוא רק בשביל נר אחד בכל לילה

                                                 
ש "י האוי דדבר"קעח הביא מרבינו הקה' ה עמ"מעשה איש ח' וכמו שבס', ע טובא לכאו"ש הללו צ"עצם דברי האווהנה  341

ט "מ' דהנה מעיקרא יש להק, ד"ל בזה בס"ואולי י. כ"ע. תמוהים דאיך יתכן שיהיה חייב לשאול ולמכור כסותו גם לנרות ההידור
ח "ומצות נ, צ לבזבז יותר מחומש"הלא אפילו במצות עשה דאורייתא אי. ז כל ממונו"כ מצות נר חנוכה שצריך להוציא ע"אלים כ

' והק. נר חנוכה וקידוש היום נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסאב ד"שבת כג עוכדאשכחן ב, אורייתאאינה חמורה יותר ממצוה ד
. א ועוד דאפשר לקדושי אריפתא"ן והרשב"ותירצו הר, ח לקידוש"ח דרבנן והיאך ידחה נ"דהא קידוש דאורייתא ונ, הראשוניםשם 
ערוך והנה ב. במה נתיחדה מצות נר חנוכה, אם כן. ח"פני נה קידוש היום דאורייתא עדיף ולא ידחה מ"ומשמע דבלא. ש"עיי

ג דבכל המצות יש שיעור עד שליש "כוסות אין שיעור להוצאתן דאע' ונראה דבנר חנוכה וד: ל" עמד בזה וזב"השולחן סימן תרעא ס
מכור כסותו שוב אין שיעור מ אלו שהם פירסומי ניסא וחייבו לעני ל" מ,ש שם"תרנו לעניין אתרוג או חומש כמ' ש בסי"במצוה כמ

 רק באמת לא שכיח זה וההוצאה קטנה )א"כ הגרע"וכ( ולא נראה כן )ג"פמ(לדבר ויש מי שאומר דגם כאן אל יבזבז יותר מחומש 
דמה בכך , אך עדיין לא הונח לנו, ח ענינו פרסומי ניסא לכך חמיר טפי"הנה בא ליישב לנו דנ. ל"עכ. ש"בזה אך לדינא נראה כמ

צ להוציא "ל שאי"ג הנ"ואף להפמ{. ז כל ממונו"ח שצריך להוציא ע"ט אלים מצות נ"ב מ"עדיין צ', פרסומי ניסא' משום שענינו
' אבל אינו חייב להשכיר עצמו כמו בד: ל" וז-ע ששואל ומוכר כסותו "ד השו" ע-ד הבאר היטב שכתב "וכ. ה"א[ז כל ממונו "ע

, כוסות' ח מד"קעח דחלוק נ' ז סי"ז ח"ע להמועו"וע. [כ שישכיר עצמו"א הקפידו עכח ל"הרי דמבואר בדבריו דבנ.  ל"עכ, כוסות
' וביאר שם דאולי ד, ח לא מבואר שישכיר עצמו"כ בנ"משא', להשכיר עצמו'תעב דמחוייב ' כוסות מפורש בסי' דדוקא במצות ד

הביאר היטב ' שתמה על ד) קיא ג(ט "ח ח" להשדע"וע]. ש"עיי. כוסות מעיקר הסדר בליל פסח שיסודו דאורייתא לכן מחמרינן בזה
א בזה אל "ח כל ממונו ול"א דמחוייב להוציא עבור נ"ובאמת כן דעת הגרעק. ש"ל הא עיי"דמנ' ל דאינו חייב להשכיר עצמו וכו"הנ

וכפי שנפסק , והמ מודה הוא שיש לעשות כל טצדקי לקיים המצ"מ, )יז' א סי"ת ח"דברי שלום מהדו' ע בס"וע. (יבזבז יותד מחומש
  . }ע"וצ. שצריך לשאול על הפתחים ולמכור כסותו

  
ונראה שפרסומי ניסא יסודה כעין חובה לבית ישראל : ל"שמב כתב לבאר וז' ב סי"מ שטרנבוך בתשובות והנהגות ח" הגרוהנה

 מפני חבירו לא נפטר אף דכיון דשורש החיוב, ע דאורייתא דהוי כעין מצות פרעון חוב"ה נס ולכן חמור אף ממ"שעשה להם הקב
ע אמרינן דלא חייבה תורה בכעין אונס "אם צריך לחזור על הפתחים ולהשכיר עצמו כפועל כדי לשלם לחבירו דדוקא בסתם מ

מהונך ממה שחננך ' ע דכבד את ד"זה בסתם מ' ש לחזור על הפתחים דמתבזה טובא בכך וכו"והיינו ביותר מחומש ממונו וכ
אף שמצטער ' עין אונס אבל בכגון פרעון חוב ששורש החיוב מפני חבירו שהלוהו אין סברה לפטור וכוונתמעט שלא נתחייב בכ

נ בפרסום הנס על חסדו שהצילנו וזיכנו לשמור תורתינו הקדושה חל עלינו חובת הכרת טובו ואין "וה) ת"וכעין מצות ל(הרבה 
  ).ע להלן בהערה הבאה"וע. (ל" עכ.'לפטור מכך אף שצריך לחזור על הפתחים כיון שחמור טובא וכו

  
דלכן , ל"כ י"א, לעשות יותר מיכולתו וטבעודכיון שכל הטעם הוא כענין פרעון חוב יוצא מגדר הרגיל דלכן יש לו לאדם , ל" יומעתה

ימות להראות חיבתינו שבאים אנו לקיים מצוה זו בשל, החמירו באופן יוצא מן הכלל שיהיה שואל ומוכר כסותו אף לשאר הנרות
טומאה הותרה בציבור והיו יכולין להדליק בשמן דל "דהא קיב "שבת כא ע' הפני יהושע במס' ש ביישוב קו"ובפרט לפמ. גמורה

ויעויין . וכנודע, אלא לעשות באופן שהינו לכתחילה ביותר, דבאו להראות שלא באים להסתמך על היתרים וקולות, ותירצו. טמא
וכן הוסיפו , ולא רצו להשתמש בשמן טמא אפילו רק מדרבנן, ו ובניו דקדקו טפי אף בדרבנןעג שמתתיה' ב עמ"ז ח"עוד במועו

והיינו , שנעשה לבסוף צדוקי) אביו של מתתיהו(לתקן חטאו של יוחנן כהן גדול , כל זאת. במצוה זו מהדרין ומהדרין מן המהדרין
אלא מרוב גדלותו , )היינו שחכמים פסקו עליו כן' נעשה'אלא , צדוקי' נהיה'דלא קאמר שלבסוף (ו "שלא היה מין מצד עצמו ח

לעורר , ולזה באו לתקן ולהדר אף במצוה דרבנן. וגרם שהנמשכים אחריו פקרו טפי, דימה שאין זקוק לקבל עליו כל דברי חכמים
ל על דרך זה דלכן " ינ"וה. כ"ע. ה ואם כנים הדברים"עד בד' ע לו שם בעמ"וע. ש"עיי. בנו חשיבות מצוה דרבנן לחבבה ולהדרה

  .מחמירים טפי אף בנרות ההידור
  

   עוד 

   עוד

   פרטוב

   אך



רנו 

אך רוצה הוא להדר ולקנות שמן , היאך הדין אם יש לו מעות כדי להדליק בנרות רגילים, ע עוד"כ יל"כמו[ .עוד

  .כ"ע]. לא ימכור היין לקנות שמן, ד דכיון שיש לו להדליק בנרות"א, אם גם לזה צריך למכור היין, ח"לנ

  

  ב בציציותיו"ח משמאל ובעה" מזוזה מימין ונ-'בענין והחוט המשולש וכו
   הא לילה לאו זמן ציצית'דלכאו

 
כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה , דנר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח משמאל: כב א איתא

החוט המשולש לא "ואזי , 343ב בטליתו המצויצת"כו הוסיף דבעה' וישלח סי' ובשאילתות פר. 342מימין

יבא בעל הבית בתפליו ובטלית מצוייצת ביניהם חונה ופרשו בהגדה ו: ל"כ המאירי בשבת שם וז"וכ". במהרה ינתק

  .כ"ע. כ עוד ראשונים"וכ .סביב ליראיו ויחלצם' מלאך ה

כ היאך חשיב מוקף במצוות  גם מחמת מצות "א, ולילה לאו זמן ציצית הוא, ח בלילה"הא הדלקת נ', האח

יוסי בשבת לד לענין ' ל כר"וקיי, ח עם השקיעה"ל דמדליקין נ"ם דס" והוכיחו מכאן כשיטת הרמב.ציצית

כ עדיין יום הוא ושפיר מקיים מצות "וא, שבת לה' יהודה בגמ' אלא דלענין חומרא דשבת נקטינן כר, כ"זמן צה

  . כ"ע. ציצית

ם דחיובא דציצית תלוי בעצם "ק ב פסק כהרמב"יח ס' פ דמרן הבית יוסף בסי"דאע, ל בזה בפשיטות"הנה י

היינו דבגד של יום חייב , ש דתלוי בהבגד"ע שם לא הכריע בזה והביא גם דעת הרא"בשומ הנה "מ, היום

ל "וי. ז"לך לך סט' ח פר"בא' עי. מ"י כהר"ויש שכתבו דמרן חזר בו ממה שהכריע בב. [בציצית גם בלילה

ם תחילת ובפרט שמדליק מיד ע. [ש נמצא מוקף במצוות אף מחמת מצות ציצית"ש דלדעת הרא"כ א"וא]. ל"ואכמ

וכבר ידוע מה שעוררו דלא לייחד טלית ללילה . (הלילה ולא מסתבר שכבר פשט הטלית של יום ולבש טלית דלילה

  )].ל"והאריכו בזה הפוסקים ואכמ. ש"דנמצא מפסיד המצוה לדעת הרא

פ "ו ענימנהגכיון דמ "מ, דאף דלילה לאו זמן ציצית, יז כתב ליישב אות לא 'סי ד"דברי יציב חיור

לכן חשיב מצוה אף , ר דשלטי בלילה" להגן מפני רו)ב"כא סק' א סי"מג' עי(אף בלילה ל ללבוש "האריז

   . בההיא שעתא

  
  

  ה"ורמז להארת פניו של הקב,  סמל להידור במצוות-נס פך השמן 
  

 נר המערבי הלא, שנעשה נס ודלק שמונה ימים" נס פך השמן"מדוע ישנה התפעלות גדולה דוקא מ, מקשים

נר המערבי שנותן , במה מדליקין שם' שבת בפ' כדאיתא במס, ז שנים"כ באופן נס שנים ע"דלק במקדש ג

.  הנרות בין הערבים- ממנה היה מדליק : ל"י ז"פרשו. בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים

.  אבל שאר הנרות היה מטיב אותן בשחרית. הערב שדולק כל היום ואינו מטיבו עד, הטבת הנרות- ובה היה המסיים 

כ מדוע עשו נס רק על פך השמן "וא. ז לא עשו זכר לזה"ובכ. והיינו דגם הוא דלק יותר שלא כפי דרך הטבע

  ?ולא על נר מערבי, הטהור

                                                                                                                                            
". ומקיימין בכולהו גוף המצוה"ז דלהטעם דמעלין בקודש כולהו כחדא חשיבי "לפי מה שהבאתי מהמוע,  לדון ליישב בזה עודויש[

והובא . עלין בקודשם שלהלכה נקטינן כטעם זה של מ"ב כתב בדעת הרמב"תרעא ס' א סי"וכבר הבאתי לעיל שבביאור הגר. (ש"עיי
  .] כ"ע). ת"בבית הלוי עה

 
 , ואמר. למה מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל,ר יצחק מאיר מגור"ק הר"בשם הרה הובא כח חנוכה אות -שיח שרפי קודש ' בס 342

תו לחוץ כ דרך יציא"כ החיוב ג" ונר חנוכה עיקר לפרסם הנס מצותו בחוץ ע.כ הוא דרך ביאתו בימין"דמזוזה הוא חובת הדר ע
  .כ"בימין ע

  
בלילה הראשונה לפחות , שפר קדמי דבשעה שבא להדליק נר חנוכה: ל"זעה ' כז  סי' י סי'ח פלאג" מועד לכל חי להמהר'בס 343

ונרות חנוכה , דהם מזוזה מימין, כדי שיקויים בו והחוט המשולש לא במהרה ינתק, יבדוק הציציות בעת ההיא אם הם כשרים
וכל זה אם הם . כאשר יעוין שם, והאליה רבה וזוטא, וכדכתב בספר שבולי הלקט, מצע בטלית מצוייצתובעל הבית בא, משמאל
  . 'ט ליל ז"אמרי אמת חנוכה תרע' ע בס"וע. כ"ע. לכן ראוי לבדוק אותם לעתות כאל כמו בברכת הלבנה, כשרים
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   והקשו

   ואולם

  ת "שווב

   ישנם



רנז 

  

 שכל כיון, כ עשו זכר לנס רק על פך השמן"אך משה, כ נס כזה"בנר המערבי נעשה ג, נ"דאה, ד"בזה בס

ב "שבת כא ע' הפני יהושע במס' וכמו שכתבו ביישוב קו, ההדלקה באותו זמן היתה בהידור ובמסירות

דבאו להראות שלא באים להסתמך על , ותירצו. טומאה הותרה בציבור והיו יכולין להדליק בשמן טמאדל "דהא קי

כ להקושיה מדוע לא לקחו "התשובה גוזוהי . וכנודע, אלא לעשות באופן שהינו לכתחילה ביותר, היתרים וקולות

עג שמתתיהו ' ב עמ"ז ח"ויעויין עוד במועו. וטיפטפו לתוכו שמנים טמאים דקמא קמא בטיל, את פך השמן הטהור

וכן הוסיפו במצוה זו מהדרין , ולא רצו להשתמש בשמן טמא אפילו רק מדרבנן, ובניו דקדקו טפי אף בדרבנן

ז בארוכה "יעויין בענ. ה"א. (אביו של מתתיהו[ן חטאו של יוחנן כהן גדול לתק, כל זאת. ומהדרין מן המהדרין

דלא (ו "והיינו שלא היה מין מצד עצמו ח,  שנעשה לבסוף צדוקיעל)] ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רפב"שוב

ין זקוק לקבל אלא מרוב גדלותו דימה שא, )היינו שחכמים פסקו עליו כן' נעשה'אלא , צדוקי' נהיה'קאמר שלבסוף 

לעורר בנו , ולזה באו לתקן ולהדר אף במצוה דרבנן. וגרם שהנמשכים אחריו פקרו טפי, עליו כל דברי חכמים

, וכיון שכן הוא. כ"ע. ה ואם כנים הדברים"עד בד' ע לו שם בעמ"וע. ש"עיי. חשיבות מצוה דרבנן לחבבה ולהדרה

  .כ" ע.הידור כאמורלכן עשו דוקא זכר לדבר שעיקרו נעשה מתוך מסירות ו

בענין הנס של חנוכה נתקשו כל המפרשים : ל" וזג לחנוכה"דרוש לח "לרבינו הנודע ביהודה בדרושי הצל

מלבד קריאת המגילה שהוא לפרסומי , למה יוגרע נס הזה מנס שבימי מרדכי ואסתר שהוא בימי הפורים

כ ימי חנוכה מלבד הדלקת נרות שהוא "ולמה לא קבעו ג, ט להרבות בסעודה"כ ימי משתה ושמחה ויו"נקבע ג, ניסא

  .לפרסומי ניסא לימי משתה ושמחה

ולא היה להם לא , כ שאר הדברים" טמאו ג,על עיקר הנס הלא כמו שטמאו כל השמנים, מדקדק עוד יותר

ויהיה הנס ולמה לא נעשה להם נס שימצא להם מעט סולת טהור למנחה , סולת טהור למנחות ולא יין לנסכים

  .ומדוע נעשה הנס הזה דוקא בשמן למאור, וכמו כן יין לנסכים, עדי יעשו בטהרה, שיקריבו ממנו שמונה ימים

ורצו שלא תהא , כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל, כי עיקר כוונת היונים היה

שהרי שקצו אבני מזבח ועשו בו ז "ובאמת באותו זמן שנעשה בית המקדש ע, השכינה שורה בישראל

', א לשני רעים וכו"וא', כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה וגו, מסתמא נסתלקה השכינה משם, ג"תקרובות ע

והנה , וזה דרך הקדושה להיות כמלך עלוב ונדחה מפני הקליפה, ובכל מקום ששורה הקליפה השכינה בורחת משם

ם על "וכמבואר בחדושי הרא, ג"ה לשכון בבית הזה שנעשה בית עהיה מקום להרהר מי יודע אם תחזור השכינ

ושתחזור השכינה , כי עדיין חבת הקודש מכשרת הבית הזה, ה ברחמיו ורוב חסדיו הראנו אות לטובה"והקב, ג"הסמ

ל "וכמשארז, והנה נרות המנורה הוא עדות לישראל שהשכינה שורה עמהם וזה נר המערבי, להיות שורה בבית הזה

', על פסוק מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרן וגו, )ב"ו ע"מנחות פ(כל קרבנות הציבור ' במה מדליקין ובפ' בפ

אלא עדות הוא לכל באי עולם , שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו' וכי לאורה הוא צריך והלא כל מ

ת חברותיה וממנה היה מתחיל ובה היה ומהו עדות זה נר המערבי שנותן בה שמן כמד, שהשכינה שורה בישראל

ו כאן שדלקו כל " וק,היא עדות על השראת השכינה, י דליקת הנר יתר על זמנו לפי דרך הטבע"הרי שע, מסיים

  .לפי הטבע זמן מופלג כזה שנעשה נס והדליקו ממנו שמונת ימים, שמונת הנרות יתר על זמנן

שהרי , יא משיכת נר המערבי שהיה דולק יותר משאר הנרותהנס האחד ה, שהיה כאן שני ניסים כפולים

ואף שנס הראשון , ונס השני המשכת ההשפעה בפך הזה להוריק ממנו שמונת הימים', ממנו היה מתחיל וכו

מ עתה כבר היה מקום "מ, שהרי זה דרכו היה כל הימים בימי שמעון הצדיק, שנעשה בנר המערבי אין זה דבר חדש

וכיון שחזר הנס , ג"מ הזה ועשו בו תקרובות ע"י שטמאו היונים הבה"ר כבר נסתלקה השכינה עולומ, להתיאש מזה

, אבל הנס השני נעשה רק בשבעת הימים, ונס זה נעשה גם ביום הראשון, כדרכו זה סימן שעדיין לא זזה שכינה

  .'שהרי היה בפך הזה להדליק יום א, אבל ביום הראשון אין כאן נס השני כלל

ימים והיה להם לקבוע רק שבעה ימים שהרי ביום ' תורץ קושית הפוסקים שהקשו על שקבעו ימי חנוכה חמ

  .ולדידי ניחא דגם ביום הראשון ראוי לקבוע זכר לנס נר המערבי שחזר למקומו, ראשון אין כאן נס

   והנראה

  ומצאתי 

   ואני

   ונראה

   ונמצא

   ובזה



רנח 

לפי שכל ,  למנחותלמה נעשה הנס דוקא בשמן למאור ולא ביין לנסכים או בסולת, מתורץ מה שהקשיתי

עיקר המכוון בנס הזה להראות שלא היה בכח היוונים לסלק השראת השכינה מישראל ולכך נעשה הנס 

כבר היו שבעים מזיו , ולפי שבנס הזה ראו אור גדול השראת השכינה בישראל, הזה במנורה שהיא עדות על זה

לא היה כאן מקום לקבוע ימי משתה ', בים כוב שאין בה לא אכילה ולא שתיה רק צדיקים יוש"מעין עוה, השכינה

כ בימי מרדכי ואסתר לא היה זכר בנס ההוא "ב משא"ושמחה דברים גשמיים רק מאורי אור שהוא מעין עוה

  .ל"עכ. ז שמחה ומשתה"ז קבעו בו מעין הנאת עוה"רק הצלה ממות לחיים חיי עוה, להשראת שכינה בישראל

  
 

   ומעתה


